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  اإلهداء
  إىل الرباءة املنحورة يف حجر اإلنسانية.

  إىل االبتسامة املطوقة حببائل املوت.

  إىل احلضارة املغزوة مبغول الفكر.
  إىل الطمأنينة الشاردة من صخب الدمار.

  إىل الطفولة املصبوغة حبمرة الدماء.
  إىل الرضيع املتعلق بعنق أبيه من حرارة السهم.

  ..إىل اليدين الناعمتني
  جالالً ملتمساً اإلذن احنين إ

  يف تعفري وجهي لتقديم كتابي وإهدائه إىل 
  سيدي عبد ا الرضيع عليه السالم.

  خادمكم وولدكم نبيل
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  مقدمة الكتاب
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

((احلمد هللا على ما أنعم، وله الشكر مبا أهلم، والثناء مبا قدم من عمـوم 
، ومتـام مـنن أوالهـا، جـم عـن اإلحصـاء نعم ابتدأها، وسـبوغ آالء أسـداها

  .)١(عددها، ونأى عن اجلزاء أمدها، وتفاوت عن اإلدراك أبدها))
والصالة والسـالم علـى خـري اخللـق أمجعـني حممـد وعلـى آلـه األخيـار 

  ىل شريعة رب العاملني.إالطاهرين واهلداة 
  وبعد:

، فمن فقد فإن أحوج ما حيتاج إليه اإلنسان بعد دين اهللا تعاىل هو األمن
  .)٢(»ال يتهنأ حبياة مع خمافة« :ـاألمن: يكون عيشه عليًال، ف

                                                
وآلـه وسـلم هذا ما ابتدأت به فاطمة الزهراء عليها السالم بضعة النيب املصطفى صـلى اهللا عليـه ) ١(

خطبتهـا االحتجاجيــة يف مسـجد رســول اهللا صــلى اهللا عليـه وآلــه وســلم جبمـع مــن املهــاجرين 
  .١٣٢، ص١واألنصار بعد حادثة السقيفة، للمزيد ينظر: االحتجاج للطربسي: ج

  .٢٧، ص١الكايف للشيخ الكليين: ج )٢(
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  كما قال أمري املؤمنني عليه السالم.
وألن الدين قوامه االعتقاد ومادته الفكر، وحياته العمل به، فإن األمـن 
حيقق كل ذلك فمن أمن عمل، ومن عمل احتاج إىل الفكر، وبالفكر يستقيم 

  االعتقاد.
  من هنا:

ــا ــن االحتيــاج ك ــن الفكــري أكثــر م ىل األمــن إن االحتيــاج إىل األم
االجتماعي واألسري والشخصي، وذلك أن اسـتقامة الفكـر وسـالمته حتقـق 

بسبب فكرة خاطئة وقد دم األسـرة  ركل ذلك، فقد يقدم املرء على االنتحا
  بفكر مضطرب، وقد يعم الفساد يف املجتمع بسبب فكر ضال وهدام.

واملؤسسات املشتغلة يف دراسة األسباب اليت أفـرزت  وألن احلكومات
العنـف واإلرهــاب والتطـرف قــد خلصـت إىل اخللــل يف الفكـر فنــتج عنــه 
التطرف واإلرهـاب والفسـاد، فقـد انـدفعت هـذه احلكومـات واملؤسسـات 

هم بذاك يدفعون ّلاألمنية والتربوية واالجتماعية إىل تدارك هذه اخلطورة ع
الذي ال يستثين أحـدًا، وحيققـون بـذاك مجلـة مـن عن وجودهم هذا اخلطر 

  األهداف، منها:
ــة وحفــظ  ــام الدول ــع ذوويبتهــا، هأوًال: قي ن ضــالنفــوذ مــن حوا يمتت

املمالك، أو الدولة، أو السـلطان، أو اإلفتـاء يف حيـام وممارسـة احتياجـام 
  النفسية والبدنية بكل (أمن) وأمان وحرية حتت عنوان: (طاعة والة األمر).

عليهـا  تثانيًا: حفظ ثوابـت العقيـدة الـيت نشـأت عليهـا األبنـاء وسـار
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  اآلباء، حتت عنوان: (االعتصام بالكتاب والسنة).

ــًا ــزوم ثالث ــوان: (ل ــة املجتمــع، وحتــت عن ــة لثقاف ــة البديل ــع الثقاف : من
  اجلماعة).

رابعًا: حصر الدين وفهمـه يف السـلف الصـاحل، ومـن مث قطـع الطريـق 
ب اإلسالمية األخرى وهذه الثوابت الـيت تناولتهـا كثـري مـن على معرفة املذاه

وصبت عليهـا جـل اهتمامهـا،  .)١(الدراسات املعاصرة حول (األمن الفكري)
القـرن األول للهجـرة هي يف الواقع نفسها اليت استند إليها رموز التطرف منذ 

  النبوية!!
ها ولعـل االسـتماع إىل خطـاب اجلماعـات التكفرييـة والـيت تسـمي نفسـ

بــ(اجلهادية) هـي يف الواقـع أشـد حرصـًا علـى التمسـك بتلـك الثوابـت الـيت 
خلصت إليها الدراسات يف األمن الفكري، بل إم يتخـذون منهـا مـادم يف 
كسب الشباب ودفعهم إىل القيام بالقتل والتعذيب والتفجري وغري ذلك مما بات 

  اليوم حديث الناس يف مجيع البلدان.
  وعليه:

لفكر من تلك القيود اليت أخذت بعقول هـؤالء املتطـرفني إىل مل خيلص ا
ممن ينادون بـاألمن الفكـري  ًاالدمار واخلراب، بل إن الغريب يف األمر أن كثري

                                                
حممـد بـن عـدنان السـمان؛  د. -الوسيطة واألمن الفكري  -موقع شبكة السنة النبوية وعلومها ) ١(

السكينة، وهو املوقع الرمسي لرئاسة هيئة األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، وحتـت عنـوان: 
  (األمن الفكري: مفهومه، ضرورته، جماالته).
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ات واملحافل حلفظ تلك املشتركات ويف عاملنا اليوم هم يقيمون املؤمترات والند
باملـال والسـالح فيما بني هـذه املجـاميع املتطرفـة وبيـنهم فضـًال عـن متويلهـا 

  والرجال!
ومن مث مل تكن تلك الدراسات يف حقيقة أمرها تريد إنقاذ أرواح النـاس 
من اإلرهاب ومل تم حلفظ أطفـاهلم ونسـائهم وممتلكـام وحفـظ مسـتقبلهم 
وحفظ أوطام بقدر ما حرصت هذه الدراسات على حفظ الرئاسة واإلمـارة 

  وأرباب السلطة وأهل اإلفتاء.
  ولذا:

فمـا يف الوصول إىل (األمن الفكري) تفلح هذه الدراسات ولن تفلح مل 
زالت بعيدة عن القرآن والسنة ومها العنوانان اللذان اختـذمها املنـادون بـاألمن 

ذريعة حلفظ تلك املقامات فقـط، وهـو مـا دل عليـه قولـه  - اليوم - الفكري
  تعاىل:

}اءِإَذا جِن َأِو اْل واَألم نم رَأم موِل هسِإَلى الر وهدر َلوو وا ِبهَأَذاع فَخو
 ســي ينــذ ــِر مــنهم َلعلمــه الَّ ــي اَألمــى ُأول ــوالوِإَل ُل اللَّــه َتنِبُطوَنه مــنهم وَل  َفضــْ

  .)١(}َقليال عَليُكم ورحمُته التَّبعُتم الشيَطان ِإالّ
من الفكري الذي به تتحقق سالمة الـدين كي نصل إىل حقيقة األ إذن:

ويتهنأ اإلنسان يف حياته البد من الرجوع إىل األسس والثوابت الصحيحة اليت 
ائيه؛ ه بل ينهار على بّنؤحتقق األمن الفكري، فما بين على باطل ال يستوي بنا

                                                
  .٨٣سورة النساء، اآلية: ) ١(
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ومــن عــدل عــن احلــق ال يــدرك الصــواب مــا حيــا وإن ســعى جاهــدًا، فهــو 

  ال يدرك منه إال الظمأ واجلهد واهلالك. كالساعي خلف السراب
  من هنا:

كان دليلنا يف الوصول إىل األسس والثوابت اليت حتقـق األمـن الفكـري 
  هو اإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم.

ملـاذا علـي بـن أيب طالـب عليـه  هـو ولعل القارئ الكرمي يطـرح سـؤاًال
  السالم دون غريه؟

  ة.هذا ما سنتناوله يف هذه الدراس
  
  
  
  

  

  

  



  

  

  

  

  لفصل األولا

مفهوم األمن الفكري يف القرآن والسنة
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القـرآن ه ولقد أوالتعود جذور األمن الفكري إىل القرآن والسنة املطهرة 
 من دور أساس يف جناة اإلنسان يف الـدنيا واآلخـرة. والسنة عناية خاصة ملا له

  ن املباحث.وللوصول إىل هذه احلقيقة البد من املرور مبجموعة م

  املبحث األول: مفهوم األمن الفكري وتعريفه
ال خيفى على أهل البحث واملعرفة أن مصطلح (األمن الفكري) هو من 
املصطلحات اجلديدة اليت ختلو منهـا املعـاجم العربّيـة، فهـو مصـطلح معاصـر 
أفرزته التداعيات واألحداث اليت تعصـف باألمـة اإلسـالمية والـيت يف حقيقـة 

تكن وليدة هذا العصر وإمنا كانت قدميـة ومنـذ القـرن األول للهجـرة  احلال مل
ومن متسك ـم مـن صلى اهللا عليه وآله وسلم فما تعرض له آل النيب النبوية 

سفك الدماء هو يف حقيقته كاشف عن فقدان األمن والطمأنينـة من الصحابة 
  ان واملكان.املجتمع وسيطرة اخلوف والذعر حملهما وبنسب متفاوتة يف الزم يف

ومن مث فإن األحداث متجددة يف البالد واألزمنة وليست باجلديدة علـى 
واقع العامل اإلسالمي، وإمنـا اجلديـد هـو املصـطلح الـذي كـان مالصـقًا هلـذه 
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وذلـك بسـبب  ،األحداث، اليت يشهدها العامل بأمجع السيما العـامل اإلسـالمي
الشـبكة املعلوماتيـة العامليـة الوسائل اإلعالمية ونقـل اخلـرب والصـورة ومواقـع 

  وغري ذلك.
  وعليه:

البد من املرور مبفهـوم هـذا املصـطلح وتعريفـه كـي نـتمكن مـن تقـدمي 
صورة نقية املعامل عن مشروع اإلمام علي عليه السالم يف حتقيق األمن للفكـر 

  واإلنسان واملجتمع؛ وهو كاآليت:

  اِّـسألة األوُّـ: تعريف (األمن الفكري) لغة واصطالحاً

ينقسم مصطلح األمن الفكري إىل مفردتني ومهـا: (األمـن) و(الفكـر)، 
وللوصول إىل املعىن اللغـوي للمصـطلح يلـزم العـروج إىل بيـان معـىن هـاتني 

  املفردتني، ومها كاآليت:

  أوًال: تعريف األمن في اللغة واالصطالح

  . قال اخلليل الفراهيدي:١
واألمانة ضد اخليانة؛ يقال:  (األمنة من األمن، واألمان: إعطاء األمنة،

آمنت الرجل أمنا وأمنة وأمانًا، وأمنين يـؤمنين إميانـًا؛ والعـرب تقـول: رجـل 
إذا كان أمينًا وعلى هذا، فاألمن يف اللغة: هو سكون القلب واطمئنانـه  أماٌن

  .)١(بعدم وجود مكروه وتوقعه)

                                                
  .٣٨٨، ص٨العني للفراهيدي: ج) ١(
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  . قال ابن فارس:٢

دمها األمانـة الـيت هـي ضـد (اهلمزة وامليم والنون أصالن متقاربـان، أحـ
  .)١(اخليانة، ومعناه سكون القلب واآلخر: التصديق)

  . قال الراغب اإلصفهاين:٣
(أصل األمن طمأنينة النفس وزوال اخلوف، واألمـن واألمانـة واألمـان 
يف األصل مصادر وجيعل األمان تارة امسًا للحالة اليت يكون عليها اإلنسـان يف 

  .)٢(ؤمن عليه اإلنسان)األمن، وتارة امسًا ملا ي
  . قال اجلوهري:٤

(أمن، األمان، واألمانة مبعىن، وقد أمنت فأنا آمن، وآمنـت غـريي، مـن 
   األمن واألمان.

واهللا تعاىل املؤمن، ألنه آمن عباده من أن يظلمهـم، وأصـل آمـن أأمـن 
  مزتني، لينت الثانية؛ واستأمن إليه أي دخل يف أمانه، وقوله تعاىل:

  .)٣(}الْبَلد اَألمنيوهَذا {
  .)٤(قال األخفش يريد األمن. ٥

                                                
  .١٣٤، ص١معجم مقاييس اللغة البن فارس: ج) ١(
 .٢٥فردات يف غريب القرآن للراغب اإلصفهاين: صامل) ٢(
  .٣سورة التني، اآلية: ) ٣(
  .٢٧٢ - ٢٧١، ص٥الصحاح للجوهري: ج) ٤(
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وهذه املعاين اللغوية تلزم الـذهاب إىل املعـىن االصـطالحي لألمـن كـي 
فـإن  نصل إىل املعىن والداللة اليت ترشد إىل مفهوم األمـن الفكـري، وعليـه:

  .)١((عدم توقع مكروه يف الزمان اآليت) األمن يف االصطالح هو:
ف الشمويل يرشد إىل احتياج اإلنسان إىل دفـع كـل مكـروه وهذا التعري

من حوله سواء يف زمانه أو يف الزمان اآليت أي املسـتقبل، ومـن مث ال ينحصـر 
األمر يف الوطن أو املجتمع أو األسـرة أو الـنفس السـيما وإن القـرآن الكـرمي 
 يربط بني اجلانـب االقتصـادي واجلانـب االجتمـاعي والفـردي يف آثـار حتقيـق

  األمن فيقول سبحانه:

} ــتيــَذا الْبه بوا رــدبعَفلْي*  ـــنم مهــنَآمــوٍع وج ــنم ـــم همي َأْطعالَّــذ
فو٢(}خ(.  

أي: إن اخلوف هو األمـر املـالزم لألمـن، وإن كـل أمـٍر يسـبب خوفـًا 
ولذلك جند أن األمن قد دخل يف مجلة من اجلوانب احلياتية  ،احتاج إىل األمن

  ن بعض التعريفات االصطالحية لألمن، وهي كاآليت:عليت متخضت وا
 

النفسـي بأنـه (احلالـة الـيت يسـود فيهـا الشـعور  بنـعرف األمـن يف اجلا
  .)٣(بالطمأنينة واهلدوء واالستقرار والبعد عن القلق واالضطراب)

                                                
  .٥١٣؛ املصطلحات، إعداد املركز الفقهي: ص٢٣، ص١٨تاج العروس: ج) ١(
  .٣ - ٢سورة قريش، اآليتان: ) ٢(
قـه؛ ألمحـد بـن علـي بـن املجـدوب: األمن الفكري والعقائدي مفاهيمه وخصائصه وكيفية حتقي) ٣(

  هـ.١٤٠٨، نشر دار النشر باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب بالرياض لسنة ٥٣ص
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من االقتصادي، وهو: (أن ميلك قدمت األمم املتحدة تعريفًا جامعًا لأل
  املرء الوسائل املادية اليت متكنه من أن حييا حياة مستقرة مشبعة).
شـباع حاجاتـه ويعرفه آخرون: (بأن ميلك الفرد مـا يكفـي مـن املـال إل

  .)١(األساسية وهي الغذاء واملأوى الالئق، والرعاية األساسية والتعليم)
 

األمن للمواطن بالقدر الذي يزيد مـن الشـعور باملواطنيـة ويعين: (توفري 
  .)٢(واالنتماء والعدالة االجتماعية)

 

وهي: (السـلطة الـيت متارسـها الدولـة ومتلـك ـا السـيطرة علـى الفـرد 
وتستطيع منع مـا مـن شـأنه مضـارة املجتمـع يف راحتـه أو أمانـه أو  واألمالك

  .)٣(صحته أو مصلحته)
 

وهو: (اهليئة التنفيذية لألمم املتحدة، وهـو يتشـكل مـن مخسـة أعضـاء 
دائميني وستة إضافيني لفترات معينة، ويهدف بالدرجة األوىل منع احلروب أو 

                                                
دور االعــــــالم يف قضــــــايا األمــــــن االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي، د. ســــــناء احلــــــاج: ) ١(

)www.ministryinfo.gov.lb(  
  املصدر السابق.) ٢(
  .٥٣١، ص٢الفاروقي: ج قاملعجم القانوين، حارث سليمان ) ٣(
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  .)١(إيقافها بالتدابري الدبلماسية أو االقتصادية أو العسكرية)
ضبط مفهومها مبا  وهذه التعددية يف استخدام مفردة (األمن) جتعل - ٢

ينسجمع مع مصطلح (األمن الفكري) مفتوحًا على عدة استخدامات أخرى 
  البعض هو: يعرفهغري اليت مّر ذكرها، فاألمن بالنظر إىل مقاصد الشريعة كما 

(احلال اليت يكون فيها اإلنسان مطمئنًا، يف نفسه، مستقرًا يف وطنه ساملًا 
  .)٢(رضه، أو ماله)من كل ما ينتفض دينه، أو عقله، أو ع

  وعرفه آخرون: - ٣
(ما به يطمئن الناس علـى ديـنهم، وأنفسـهم، وأمـواهلم، وأعراضـهم، 

  .)٣(ويتجه تفكريهم إىل ما يرفع شأن جمتمعهم، وينهض بأمتهم)
  وعّرف أيضًا، بأنه: - ٤

(حالة غياب كل خطر وكل ديد للحياة، وهذا التهديد أو هـذا اخلطـر 
ة، أما اإلنسان فيدركها مبلكة العقل وخربة زيوان بالغريهو حالة يستشعرها احل

  .)٤(املمارسة عند اإلنسان األول)
التعاريف تعود إىل مجلة من املعطيات اليت كونت لدى  هن هذأوال شك 

  .وداللتههذا الفهم ملفردة األمن  أصحاا
                                                

  املصدر السابق.) ١(
  موقع السكينة، األمن الفكري، مفهومه، ضرورته، جماالته، د. إبراهيم بن عبد اهللا الزهراين.) ٢(
  .٢٧١ - ٢٧٠، ص٦املوسوعة الفقهية الكويتية: ج) ٣(
(املفـاهيم إستراتيجية تعزيز األمن الفكري، حبـث مقـدم للمـؤمتر الـوطين األول لألمـن الفكـري ) ٤(

  .٥والتحديات)، جامعة امللك سعود، إعداد: متعب بن شديد اهلماش: ص
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  يف حني أنين أرى أن هذه املفردة ميكن تعريفها مبا يلي:

أن يدفع اخلـوف وحيقـق االطمئنـان يف احليـاة الدنيويـة (كل ما من شأنه 
  واألخروية).

  ثانيًا: تعريف الفكر في اللغة واالصطالح

 

التفكـر، ( هـ) يف بيـان معـىن الفكـر:٣٩٣. قال اجلوهري املتوىف سنة (١
يف  التأمل، واالسم الفكر، والفكرة، واملصدر الفكر بالفتح، ويقال: لـيس يل

  .)١()هذا األمر فكر، أي ليس يل فيه حاجة، ورجل فكري: أي كثري التفكري
(الفـاء والكـاف والـراء، تـردد  هــ):٣٩٥. وقال ابن فـارس (املتـوىف ٢

  .)٢(القلب يف الشيء، يقال: تفكر إذا ردد قلبه معتربًا)
الفكرة: إعمال اخلـاطر يف الشـيء ( هـ):٤٥٨. قال ابن سيده (املتوىف ٣
  .)٣(فّكر)واجلمع 
الفكر بالكسر، ويفتح: إعمال ( هـ):٨١٧. وقال الفريوز آبادي (تويف ٤

  .)٤(النظر يف الشيء كالفكرة والفكري بكسرمها واجلمع أفكار)
  وميكن أن نستخلص من هذه التعاريف، أن الفكر هو:أقول: 

                                                
  .٧٨٣، ص٢الصحاح للجوهري: ج) ١(
  .٤٤٦، ص٤معجم مقاييس اللغة البن فارس: ج )٢(
  .٧٤٥املخصص البن سيد: السفر الثالث عشر: ) ٣(
  .١١١، ص٢القاموس املحيط: ج) ٤(
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  إشغال القلب أي العقل يف التأمل من خالل النظر يف الشيء.
 

  قال شيخ الطائفة الطوسي رمحه اهللا:
(والفكر هو التأمل يف الشيء املفكر فيه، والتمثيل بينه وبني غريه، وذا 

ارهـا ييتميز من سائر األعراض من اإلرادة واالعتقاد ولـيس يف املتعلقـات بأغ
والنظـر هـو  - النظـر شيء يتعلق بكون الشيء على صفة أو ليس عليهـا غـري

  .)١()-الفكر
  . وقيل هو:٢

  .)٢((حركة النفس حنو املبادي والرجوع عنها إىل املطالب)
  . وقيل أيضًا:٣

(حركــة الــنفس يف املعقــوالت خبالفهــا يف املحسوســات فإــا ختييــل ال 
  .)٣(فكر)

  . وقيل:٤
  .)٤((أعمال العقل باملعلوم للوصول إىل املجهول)

  . ويقول مجيل صليبا:٥

                                                
  .٩٤االقتصاد للشيخ الطوسي: ص) ١(
  .٥٢، ص٣عجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ملحمود عبد الرمحن: جم) ٢(
  املصدر السابق.) ٣(
  .٣٤٩معجم لغة الفقهاء، ملحمد قلعجي: ص) ٤(
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الـذي تقـوم بـه الـنفس عنـد حركتهـا يف  (إن الفكر يطلـق علـى الفعـل

يطلق على املعقوالت نفسها؛ فإذا أطلـق علـى فعـل الـنفس دل  املعقوالت أو
على حركتها الذاتية وهي النظر والتأمل، وإذا أطلق على املعقوالت دل علـى 

  .)١(املفهوم الذي تفكر فيه النفس)
  . وقال اجلرجاين:٦

عـارف لغـرض الوصـول إىل (إعمـال النظـر والتأمـل يف جمموعـة مـن امل
معرفة جديدة، وهو ذا عملية يقوم ا العقل أو الـذهن بواسـطة الـربط بـني 

  .)٢(ج معاٍن غائبة عن النظر املباشر)ااملدركات أو املحسوسات واستخر
  وميكن أن نستخرج من هذه التعريفات:أقول: 

 ىلإأن الفكر اصطالحًا هو التأمـل والنظـر يف أمـٍر مـا بقصـد الوصـول 
  معلومة جديدة وتكون معرفة حول الشيء املفكر فيه.

  ثالثا: تعريف األمن الفكري

ذهب بعض الباحثني إىل تعريف مصطلح (األمـن الفكـري) جبملـة مـن 
  التعريفات، وهي كاآليت:

بيـه فقـال: (أن يعـيش النـاس يف بلـدام . عّرفه الشيخ عبـد اهللا بـن ١

                                                
ــل صــليبا: ج) ١( ــة، مجي ــية واالجنليزيــة والالتيني ــة والفرنس ــفي باأللفــاظ العربي ــم الفلس ، ٢املعج

  ، دار الكتاب اللبناين.١٥٦ص
  .٥٥صالتعريفات للجرجاين: ) ٢(
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علـى مكونـات أصـالتهم، وثقـافتهم وأوطام وبني جمتمعام آمنني مطمئنني 
  ومتهم الفكرية).النوعية، ومنظ

لـه  ًا. ولقد استل الشيخ السديس من هذا التعريف تعريفًا آخر مطابقـ٢
(أن يعـيش  يف املضمون واملحتوى ومقيدًا إياه بلفظ الكتـاب والسـنة، فقـال:

الناس يف بلـدام وأوطـام وبـني جمتمعـام آمنـني مطمئنـني علـى مكونـات 
  .)١(أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية املنبثقة من الكتاب والسنة)

(تأمني خلو أفكار وعقول أفـراد  . وعرفه الدكتور حيدر احليدر فقال:٣
املجتمع من كل فكر شائب ومعتقد خاطئ، مما قد يشـكل خطـرًا علـى نظـام 

ـــتقرار  ـــن واالس ـــق األم ـــدف إىل حتقي ـــا يه ـــه، ومب ـــع وأمن ـــاة  يفاملجتم احلي
  .)٢(االجتماعية)

(النشـاط والتـدابري املشـتركة بـني الدولـة  . وعرفه حممـد نصـري فقـال:٤
واملجتمع، لتجنب األفراد شوائب عقدية أو فكرية أو نفسية، وتكون سـببا يف 

إليقاع يف لاحنراف السلوك، واألفكار، واألخالق عن جادة الصواب أو سببًا 
  .)٣(املهالك)
(سالمة فكر اإلنسان وعقله وفهمه  عي:ديد الوا. وعرفه الدكتور سع٥

                                                
، ١٩الشريعة اإلسالمية وأثرهـا يف تعزيـز األمـن الفكـري، الشـيخ عبـد الـرمحن السـديس: ص) ١(

  هـ.١٤٢٦الرياض الطبعة األوىل 
ط أكادمييـة ٣١٦األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية؛ د. حيدر عبد الـرمحن احليـدر: ص) ٢(

  .هـ١٤٢٣الشرطة، مجهورية مصر العربية الطبعة األوىل لسنة 
  .١٢األمن والتنمية، حممد نصري: ص) ٣(
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مــن االحنــراف واخلــروج عــن الوســطية واالعتــدال يف فهمــه لألمــور الدينيــة 

  .)١(والسياسية وتصوره للكون)
(إن األمن الفكري جزء من منظومـة األمـن  . وعرفه آخرون بقوهلم:٦

ثـه العام يف املجتمع بل هـو ركيـزة كـل أمـن وأسـاس لكـل اسـتقرار وإن مبع
لتزام باآلداب والضوابط الشرعية واملرعية واليت ينبغـي أن يأخـذ ـا إومظهره 

  .)٢(كل فرد يف املجتمع)
 مسـألةإىل  - إمجـاال - وهذه التعريفات لألمن الفكـري وغريهـا ترشـد

وهي حفـظ كيـان الدولـة ومؤسسـاا وضـمان دوام قيامهـا مبـا خيـدم  واحدة
 املسـألة: وهـذه ت كنف هـذه السـلطةاالستقرار للمواطنني الذين يعيشون حت

وإن ُقدمت مبفاهيم علمية حاول البعض فيهـا اجلمـع بـني حفـظ هيبـة الدولـة 
السيما وإن األسباب اليت  املسألةواملنهجية العلمية إال أا تتمحور ضمن هذه 

دعت إىل ظهور هذا املصـطلح (األمـن الفكـري) كانـت يف األسـاس تعـرض 
الضرر، فضـًال عـن تنـامي احلركـات (التكفرييـة) بعض الدول ومؤسساا إىل 

اليت ال ترى حرمة هلذه الدول واحلكومات قاطبة بل إا ترى شرعية إسـقاطها 
  وحماربتها وذلك الحنصار (الشرعية) فيها.

                                                
  .١٨٧األمن الفكري اإلسالمي، جملة األمن احلياة العدد ) ١(
هـ، إعداد: متعب بن ١٤٣٠إستراتيجية األمن الفكري، حبث مقدم للمؤمتر الوطين األول، لسنة ) ٢(

،: هــ١٤٢٠حمـرم احلـرام،  ٢٦، الصـادر يف ٩٧٢٢شديد، نقـًال عـن: صـحيفة اجلزيـرة، العـدد
  .٤ص
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ولذا فهي تدعو بفكرها الدعوي إىل قيام اإلمـارة اإلسـالمية و(اجلهـاد) 
واحلكومات يف العـامل اإلسـالمي مما دفع الدول  ،من أجل حتقيقها بكل السبل

مها اوذلك الستخد ؛ها يف الوقت نفسهنإىل التصدي هلذه احلركات واالنتفاع م
كذراع ضد من اختلف معها يف الفكر واملشروع السياسي، وإن صح التعبري يف 

  (املشروع الوجودي).
  وعليه:

إن أردنا األمن الفكـري للمسـلمني بصـورة خاصـة  - يف الواقع - البد
لناس مجيعًا بصورة عامة ومبا حيقق االطمئنـان يف املكـان الـذي يعـيش فيـه ول

املسلم وغريه؛ البد مـن الرجـوع إىل الثقلـني، القـرآن الكـرمي والعتـرة النبويـة 
كـل سـائل ومقصـد كـل مصـلح رشـيد يريـد اخلـري  ضالةاملطهرة حيث فيهما 

  للناس مجيعًا.

  وركائزه رآن الكريماِّـسألة الثانية: مفهوم األمن الفكري َّـ الق

يندرج األمن يف القرآن الكرمي ضمن جمموعـة مـن اآليـات املباركـة الـيت 
خمتلفة من احليـاة الدنيويـة واألخرويـة، بـل إن الباحـث ليجـد  ًاتناولت ضروب

القرآن الكرمي قد اهتم باألمن الفكري، واألمن النفسي واألمـن االقتصـادي، 
  األخروي. واألمن االجتماعي، ومل يغفل عن األمن

اجلولة بني أنوار القـرآن الكـرمي هـي اآليـات الـيت إّال أن وجهتنا يف هذه 
ورد فيها مفهوم األمن الفكري وموارد حتصيله لدى اإلنسان وكيفيـة حتقيقـه، 

  وهي كاآليت:
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  أوًال: األمن الفكري عند إبراهيم الخليل عليه السالم ونتائجه في الحياة

احلياة الفكرية اليت كانت سائدة يف أرض  يعرض القرآن الكرمي جانبًا من
  بابل مولد نيب اهللا إبراهيم اخلليل عليه السالم.

وتتعدد املعتقدات آنذاك بـني الوثنيـة املتجليـة يف عبـادة األصـنام، وبـني 
مجيعـًا  لعبادة الكواكب واختاذها آهلة متعددة بني الناس، أي مل يكن أهـل بابـ

ومـنهم مـن يعتقـد بالشـمس،  ،باألصنامعلى معتقد واحد، فمنهم من يعتقد 
؛ ومن مث فقد واجه نيب اهللا إبراهيم اخلليل هلنيإ وآخرون يرون القمر أو الزهرة

ومعطيات متعددة كونت لدى املجتمع البابلي جمموعـة مـن املعتقـدات  ًاأفكار
  .)١(اليت لعبت امليثولوجيا فيها دورًا مهمًا إن مل يكن هو الدور األساس

ًا منحرفًا عن جادة التوحيد ومعطياته ولوازمه الـيت دعـت مما شكل فكر
  إليه األنبياء عليهم السالم، السيما نيب اهللا إبراهيم اخلليل عليه السالم.

وذلك الختالف هذه املعتقدات يف زمانه وتعددها مما يستلزم أمنًا فكريًا 
بـادة اهللا معًا كي حيقق هدفه املنشود واملكلـف بـه وهـو ع آنشامًال ودقيقًا يف 

الواحد األحد؛ أي مواجهة كل معتقد من هذه املعتقدات مبا يناسبه مـن فكـر 
  مضاد حيقق سالمة الفكر وأمنه من االحنراف.

  وهو ما أشارت إليه اآليات املباركة اآلتية:
  قال تعاىل:

                                                
للمزيد من االطالع ينظر: تكسري األصنام بني تصريح النيب صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وتعتـيم ) ١(

  البخاري للمؤلف.
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ناما َآلهـةً ِإ{ ـُذ َأصـَأَتتَّخ َآَزر َأِبيـهل يماهـرِإْذ َقاَل ِإبـي نِّـي َأوف ـكمَقواَك ور
ال ــــني (ضــــَ ما٧٤ٍل مِب الســــ ــــوت ــــراهيم مَلكُ ُنــــِري ِإب كَكــــَذلو ( اتو

) َفَلمـــا جـــن عَليـــه اللَّيـــُل رَأى ٧٥رِض وليُكـــون مـــن اْلمـــوقنني (واَأل
ــنيلاَآلف ـبــا َأَفـَل َقــاَل ال ُأح ــي َفَلمبـَذا رـا َقــاَل هَكبَأى ٧٦( َكوــا ر َفَلم (

 نم ي َألُكوَننبي رندهي َلم نا َأَفَل َقاَل َلئي َفَلمبَذا راِزغًا َقالَ هب راْلَقم
) الِّني مس باِزَغــةً َقـاَل هـَذا ربــي هـَذا َأكْبــر ٧٧اْلَقـوِم الضـَّ َأى الشـــا ر َفَلم (

ــا َقــوَقــاَل ي ــا َأَفَلــت َفَلم) ِرُكون ــا ُتشــمم ــِريءــي ب ) ِإنِّــي وجهــت ٧٨ِم ِإنِّ
 نيِرك شـاْلم ـنـا َأَنـا مميفًـا ونح ضاَألرو اتاوم السـ ي َفَطـرلَّـذل ِهيجو

ــداِن وَلــا َأ٧٩( ه َقــدو ــي اللَّــهونِّي فــاج َقــاَل َأُتح ــهمَقو ــه اجحــا ) وم ــافخ
ع ر ه ِإالُّتشِرُكون ِب سـئًا وي ـي شـبر اءشي ـا َأَفـالَأنْلمع ءي ـي ُكـلَّ شـب 

) ونــــَذكَّر ــــاُفون ٨٠َتَت ركُْتم وال َتَخ ــــا َأشــــ م ــــاف َأخ ــــف َكيو (
ْلَطانًا َفـَأي اْلَفـِريَقيِن  سـ ُكمَلـيع ْل ِبـهـزني ا َلـمم ِباللَّه كُْتمرَأش َأنَّكُم

قَأح ونَلمَتع ُتمُكن ِن ِإن١(}ِباَألم(.  
  وهذه اآليات املباركة ترشد إىل جمموعة من النتائج وهي ما يلي:

. تعدد املعتقدات يف املجتمع الـذي بعـث فيـه نـيب اهللا إبـراهيم اخلليـل ١
  عليه السالم.

ر يف صـفات االستدالل من خالل التأمل والتفكـ. بيان دور العقل يف ٢
                                                

  .٨١ - ٧٤سورة األنعام، اآليات: ) ١(
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كــالقمر والشــمس وخمالفتهــا للصــفات الواجبــة يف املعبــود كنفــي  هــذه اآلهلــة

احلركة والزوال والتغيري من حال إىل حال وغري ذلك من الصفات اليت يتصف 
  ا املخلوق وليس اخلالق جل شأنه.

ولذلك: كانت نتيجة هذا االستدالل هي األمن الفكري املعرب عنـه مـن 
الـيت ال ـدي إىل  الضـالةوالعقائـد خالل الـرباءة مـن هـذه األفكـار املنحرفـة 

  الرشد والصواب.
. تنقل اآليات املباركة لبيان حالة أخرى من احلـاالت املرتبطـة بـالفكر ٣

وهي (املحاججة) وهي: (املفاعلة بني اجلانبني، أي: قـدم كـل منهمـا حجتـه 
  .)١(ليغلب ا اآلخر)

واملرسـلني ججة كانت يف التوحيد وهو مدار حركـة األنبيـاء ا. إن املح٤
  ون وعليه خيتمون حيام.ؤعليهم السالم وأساس دعوم فبالتوحيد يبد

. إن اإلميان احلقيقي املرتكز على اإلخالص يف التوحيـد حيقـق األمـن ٥
  الفكري وخبالفه ينعدم االطمئنان ويسري اخلوف إىل النفس.

 . إن األمن الفكري يبدأ بالنفس ويعم املجتمع الذي التزم بالتوحيـد،٦
  ولذا، قال هلم:

} كُْتمر َأشــ َأنَُّكــم ال َتَخــاُفونو كُْتمر ــا َأشــ م ــاف َأخ ــفَكيو
 ِن ِإنِبـاَألم ـقِن َأحاْلَفـِريَقي ْلَطانًا َفـَأي سـ ُكمَلـيع ْل ِبهزني ا َلمم ِباللَّه

                                                
  .٥٥١، ص١معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، ملحمود عبد املنعم: ج) ١(
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ونَلمَتع ُتم١(}ُكن(.  
م قاعـدة عامـة يف حتقيـق األمـن مث يقدم لنا إبراهيم اخلليـل عليـه السـال

  الفكري لدى اإلنسان، وهو ما سنعرض له يف ثانيًا.

  ثانيًا: األمن الفكري مشروط بعدم الشك وهو ظالمة العقل

يقودنا نيب اهللا إبراهيم اخلليل عليه السالم يف حـواره الفكـري والعقـدي 
ل النـاتج عـن سـوء االسـتدالمع قومـه الـذين أصـيبوا بـاالحنراف والتطـرف 

ري ببعض املقدمات السـلبية يف تكـوين املعتقـد ثواعوجاج الذهن من خالل التأ
الكواكب وتأثريهـا أو االنشـغال بنورهـا وضـوئها وحجمهـا بكما يف عقيدم 

وإىل غري ذلك من اآلثار والصفات اليت تصيب العقل بالشـك فـال يهتـدي إىل 
دفعه إىل اختـاذ ق مضجعه ويّرن ومن مث فهو مصاب باخلوف الذي يؤاالطمئنا

 ا تعيد إىل نفسه االطمئنان واهلدوء، لكنه مل يزل يف ترٍدأوسائل عدة ظنًا منه 
  وازدياد من اخلوف.

  وعليه:
ترشدنا اآلية املباركة والتجربة الفكرية اليت مّر ـا قـوم إبـراهيم اخلليـل 

  عليه السالم إىل قاعدة ثابتة يف حتقيق األمن الفكري، وهي:
ينال األمن بوجود الشك باهللا)، وهو ما كشفت عنه اآلية  (إن الفكر لن
  املباركة، قال تعاىل:

                                                
  .٨١سورة األنعام، اآلية: ) ١(
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} ـــمهو ـــناَألم ـــمَله ـــكِبُظْلـــٍم ُأوَلئ مـــاَنهوا ِإمي لِْبســـي َلـــمـــوا ونَآم ينالَّـــذ

ونَتده١(}م(.  
وذلك أن ظلم العقل بالشك سيجر إىل ظلـم أكـرب، أي مـن شـك بـاهللا 

لنيب شـك مبـا لنيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم، ومـن شـك بـاتعاىل فسيشك با
إليه، ومنه حيـدث االنقـالب يف األمـم كمـا حيـدثنا القـرآن الكـرمي عـن  يدعو

  .)٢(حركة التاريخ وسننه يف األمم السابقة
وعليه: لنا عودة يف بيان هذه النتائج يف املسألة الثالثـة: (مفهـوم األمـن 

  الفكري يف السنة النبوية)

  وأولي األمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمًا: إرجاع األمور إلى ثالث

من الركائز األساسية اليت أرشد إليها القرآن الكرمي يف بيان مفهوم األمن 
الفكري وكيفية حتقيقه هو: إرجاع األمور إىل الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه 

ة يف فهـم األمـور ن انعـدام املرجعيـأوسلم وأويل األمـر؛ وقـد أظهـرت اآليـة 
وحتديد صالحها كان أحد األسباب اليت تؤدي إىل االحنـراف والفسـاد وذلـك 

جتويز من دون من خالل تبين كثري من الناس حق االستنباط يف شرع اهللا تعاىل 
  من صاحب الشريعة وهو النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم.

ف سببه ظهور مدعي ولعل تبين بعض اجلماعات اإلسالمية للفكر املتطر
                                                

  .٨٢ام، اآلية: سورة األنع) ١(
  ملزيد من االطالع ينظر: حركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة عليهما السالم، للمؤلف.) ٢(
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العلم بالقرآن والسنة واختاذه لنفسها مرجعية يف إصدار األحكام السيما فيمـا 
فكان التكفري هو السـمة  ؛مارة أو اخلالفةيتعلق بأهدافها السلطوية يف إقامة اإل

األبرز يف احلكم على كل من خيالف هذه املرجعيات، مما حقق إذاعة اإلرهاب 
اجلماعات، وهو ما كشفته اآليـة املباركـة يف بياـا  أين ما حلت هذهوممارسته 

  ألحد مرتكزات األمن الفكري، وهي كاآليت:
  قال سبحانه وتعاىل:

}اَألو نم رَأم مهاءوِل ِإَذا ج سـِإَلى الر وهدر َلوو وا ِبهَأَذاع فِن َأِو اْلَخوم
ــ ــِر مــنهم َلعلمــه الَّ ــي اَألمــى ُأول ــوالذين يســ وِإَل ُل اللَّــه َتنِبُطوَنه مــنهم وَل  َفضــْ

عالتَّب ُتهمحرو ُكمَليِإالّع َطانيالش ُتم يال١(}َقل(.  
ــام  ــم احلك  ــراد ــة ال ي ــا يف اآلي ــر هن ــه أن أويل األم ــب في ــا ال ري ومم

نتفـاء وذلك ال ؛والسالطني وامللوك والرؤساء الذين حيكمون البالد اإلسالمية
شروط املرجعية الدينية فيهم، نعم هم هلم القدرة يف ضبط النظام وأمن البالد 

وحفظ املواطنني وتأمني احتياجـام وصـون كـرامتهم، ودفـع ومناء اقتصادها 
  األخطار عنهم.

أما فرضهم لبعض القوانني أو السياسات يف حتديد منابع العلم وفـرض 
ت مصطلح األمن الفكري، بـل احلجـر األفكار واآلراء فإن ذلك لن يكون حت

  الفكري وهو ما سنعرض له يف أحد مباحث الدراسة.
  وعليه:

                                                
  .٨٣سورة النساء، اآلية: ) ١(
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ال دليل على اختصاص اآلية بالرؤساء وأرباب احلكم يف حتديـد األمـن 

اصة وحنن نشهد اليـوم أن املسـلمني قـد انتشـروا يف خمتلـف بقـاع خبالفكري و
تقدمة، ومن مث ال يعقـل أن العامل ويعيشون يف كنف معظم الدول العظمى وامل

  يقرر هلم حكام تلك الدول سالمة فكرهم وعقيدم ودينهم.
  ولذلك:

  اآلية املباركة: حتدد سالمة األمن الفكري يف عنصرين، ومها:
  أ: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم.

األمر وهم أهل الذكر املنصوص عليهم يف اختصاصهم بشرع  وب: أول
عليه وآله وسلم وهـم العتـرة النبويـة كمـا سـيمر بيانـه يف املصطفى صلى اهللا 

  املسألة اآلتية، ومن خالل املباحث الالحقة.

  ووسائله السنة النبوية َّـ اِّـسألة الثالثة: مفهوم األمن الفكري

  أوًال: معنى الُسّنة

قبل الوقوف عند األحاديث الشريفة يف بيـان مفهـوم (األمـن الفكـري) 
ُسّنة كي يتضح لدى القارئ مواضع البحث وصحة إيراد البد من بيان معىن ال

  الشواهد، وعليه:
فالسنة: بضم األول وفتح الثاين مع التشديد يف اصطالح املتشرعة على 

  معنيني:
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  املعىن األول للسنة هو:
(قول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وفعله وتقريره، بل املطلق من 

التـابعني  - وعند الشيعة اإلماميـة - سلمطريقته وهديه صلى اهللا عليه وآله و
ألئمة العترة من أهل البيت علـيهم السـالم، يضـاف إىل الرسـول قـول أئمـة 

 امتــدادالعتـرة الطــاهرة علــيهم الســالم وفعلهــم وتقريــرهم وهــديهم، ألــم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وخلفاؤه حقًا ووارثوه وهم أئمة يهدون 

  ن، وإم أئمة معصومون.إىل احلق وبه يعدلو
ال يقولون وال يعملون إال على الترتيل والتأويل، وهم معـدن علـم اهللا 

  وعلم رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم.
وأما عند اجلمهور وعامة املسـلمني املعـروفني بأهـل السـنة، يضـاف إىل 
الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم سـنة الصـحابة وسـريم والسـيما اخللفـاء 

هم، وأن هلم حق التشـريع حسـب املصـاحل املرسـلة كمـا يف مسـألة املتعتـني من
والطالق البدعي، وتبديل حي على خري العمـل بــ(الصالة خـري مـن النـوم)، 

  وعشرات من حنو هذه التشريعات.
املعىن الثاين: العمل املستحب الذي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه 

املـؤمنني عليـه، وهـو دون الواجـب  وسلم يواظب علـى العمـل بـه، وحيـّض
وفوق الندب، كاخلتان والصالة باجلماعـة، وكتحيـة املسـجد، وفعـل النوافـل 

  املرتبة ولو يأيت بركعتني منها.
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  .)١(واملراد من السّنة قبال الكتاب: هو املعىن األول)

ثانيــًا: وســائل تأصــيل األمــن الفكــري فــي األحاديــث النبويــة الشــريفة وداللــة 
  وجوده

دراسة بعض األحاديث النبوية الشريفة اليت اهتمـت يف حفـظ العقـل  إّن
البشري وباألخص سالمة الفكر اإلسالمي من االحنرافـات والتطـرف لكثـرية 

ن الغايــة مــن البعــث والنبــوة هــو حفــظ العقــل البشــري مــن أوذلــك  ،جــدًا
 حيـاة صـاحلة يف الـدنيا ااالحنرافات وحتقيق سالمة تفكريه كي يستطيع أن حييـ

  وآمنة يف اآلخرة.
  ولذلك:

مل خيرج سياق احلديث النبوي يف الدعوة إىل األمن الفكري عـن سـياق 
اآليات الكرمية اليت تدعو اإلنسان إىل االستفادة من نعمـة العقـل وأعمالـه يف 
التفكــري يف اآليــات ويف األنفــس وغــري ذلــك كــي حيــرز ســالمة هــذه النعمــة 

  ذي يتجلى يف بناء احلياة ووض األمة.واالنتفاع منها على الوجه األكمل ال
ولعل الرجوع إىل القرآن يف الوقوف علـى هـذه الـدعوات الرمحانيـة يف 

لة، لكننـا فعمال العقل لغرض األمن الفكري يكون من باب الناإىل إالدعوة 
  بعض اإلشارات، وهي:هنا نورد 

  ) مرة.٢٢. فقد جاءت كلمة (يعقلون) يف الكتاب الكرمي (١
                                                

  .٢، ط١٥، ص١امجاعيات فقه الشيعة للسيد إمساعيل املرعشي: ج) ١(
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  كلمة (يتفكرون) عشر مرات. . وجاءت٢

ل العقـل اعمـإىل التفكر وإواليت تدعو  }فـانظروا{. أما قوله تعاىل: ٣
  فجاءت (مخس) مرات.

عمـال العقـل إوغري ذلك من األلفـاظ الـيت تكشـف عـن أمهيـة الفكـر و
لغرض الوصول إىل الصـالح واإلصـالح يف احليـاة الـدنيا واآلخـرة، ومـن مث 

عمـال العقـل إجنب الدعوة النبويـة يف احلـث علـى  فالدعوة القرآنية تسري إىل
  والفكر يف الوصول إىل بر األمان، والذي ال يتحقق إال باألمن الفكري.

  وعليه:
فقد كان النيب األكرم صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم شـديد احلـرص علـى 
أمته وجناا من الفكر الضال واملنحرف عن جادة اإلسالم مما دفعه صـلى اهللا 

ه وسلم إىل استخدام كل وسيلة تضمن حتقيق جناة األمة مـن اهلـالك عليه وآل
ذاك إال بسالمة فكرها الـذي حيقـق األمـن يف مجيـع جمـاالت  اواالحنراف، وم

ت إىل األمـن الفكـري يف األمـة وداللـة ّداحلياة، فكانت هـذه الوسـائل الـيت أ
  وجودها يف الُسنة النبوية كاآليت:

 

من الوسائل اليت استخدمها النيب األكرم صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم يف 
الفكر بني أبناء قومه الـذين تفشـت فـيهم كـل أنـواع التـردي اإلنسـاين  ظايقا

فكان اجلهل وسوء اخللـق واملظهـر والعـيش واملعتقـد هـي السـمات األبـرز يف 
وسيلة القصة، ولعل الرجوع إىل قراءة تاريخ العرب قبل املجتمع املكي، هي 
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ــة  ــات االجتماعي ــة العالق ــراءة األحبــاث اخلاصــة يف دراســة طبيع اإلســالم وق

لتقدم صـورة واضـحة عـن حجـم االحنطـاط والتـردي ، )١(والنفسية والعقدية
هلــؤالء الــذين أمســاهم القــرآن بـــ(األعراب) مــرة، وباملنــافقني مــرة، وباملؤلفــة 

مرة أخرى، فضًال عن الصفات والتسميات اليت حددها النيب صلى اهللا  قلوم
  عليه وآله وسلم لبعض فئام االجتماعية السيما طبقة الطلقاء يف عام الفتح.

ومن مث فقد استخدم النيب األكرم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم جمموعـة 
ص من الوسائل، ومنها وسيلة القصـة مسـتثمرًا يف ذلـك حـب العـرب للقصـ

واالستئناس إليها واستخراج املوعظة منها والدعوة إىل التأمل فيها وهو بذاك 
عمـال العقـل يف بيـان إكان يسري مع املنهج القرآين يف إنعاش الفكر اإلنساين و

  اإلصالح وتشخيص الفساد والذي جاء ضمن سلسلة من اآليات، منها:

١} .َقـب نم َلتخ ـَقدوا فري َفسـ نن سـ ُكمي اَألل ـفِض َفـاْنُظروا َكير
َكذِِّبنيُة اْلمباقع ٢(}َكان(.  

٢ .}عب َلَقدوالًو سـر ـةي ُكلِّ ُأما فثْن  ـوا الطَّـاُغوتبَتناجو وا اللَّـهـدبَأِن ُاع
ريوا فـي ا الضَّالَلُة َفسـ هَليع قَّتح نم مهنمو ى اللَّهده نم مهنِض َفمَألر

َكذِِّبنيُة اْلمباقع َكان فوا َكي٣(}َفاْنُظر(.  
                                                

ه وآلـه وسـلم وتعتـيم ملزيد من االطالع ينظر: تكسري األصنام بني تصـريح النـيب صـلى اهللا عليـ) ١(
  البخاري دراسة يف امليثولوجيا والتاريخ ورواية احلديث، للمؤلف.

  .١٣٧سورة آل عمران، اآلية: ) ٢(
  .٣٦سورة النحل، اآلية: ) ٣(
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٣ .}يدصحو ما َقائهنم كَليع هى َنُقصاْلُقر اءَأنْب نم ك١(}َذل(.  
٤ .} َطاني الشــ ــه عــا َفَأتْب هنم َلخ ــا َفاْنســ ناتَآي ــاه ني َآَتيــذ ــَأ الَّ َنب ِهمــي ــُل عَل واْت

 اْلَغاِوين نم ِض  *َفَكانِإَلى اَألر َلدَأخ هنَلكا وِبه اهنَفعا َلرئْنش َلوو
 ْكــهَتْتر َأو ــثلْهي ـهَليــْل ع مَتح َثـِل اْلَكْلــِب ِإنَكم َثُلــهَفم اهــو ه ـعاتَّبو

اتوا ِبَآيَكــذَّب ينِم الَّـذَثـُل اْلَقــوم ــكَذل ـثلْهي ــملَّهَلع ص ِص اْلَقصـ ـا َفاْقصــن
ونَتَفكَّر٢(}ي(.  

ـــَذا {. ٥ ه ـــك ـــا ِإَلي نيحـــا َأو ِص ِبم اْلَقصـــ ن ســـَأح ـــك َليع ـــص ـــن َنُق َنح
نيلاْلَغاف نَلم هلَقب نم تُكن ِإنو َآن٣(}اْلُقر(.  

  .)٤(...}لْباِبَلَقد َكان في َقصصِهم عبرة ُألولي اَأل. {٦
(بنظـرة جّديـة إىل من خالهلا وغريها من اآليات املباركة اليت جاء القرآن 

املاضي، وأشار إىل أن ذكريات العرب املاضية حمدودة، وعاد إىل بدء اخلليقة، 
ــرآن  ــد الق ــم وأك ــر حــوادث األم ــه، وذك ــابر وعظات ــاريخ الغ ــة الت ــى أمثل عل

  .)٥(دينية واخللقية اليت تنطوي عليها)والشعوب السالفة؛ للتأكيد على العرب ال
ن أساطري األولني، وال يعـين ذلـك األسـطورة عوقد حتدث القرآن كثريا 
                                                

  .١٠٠سورة هود، اآلية: ) ١(
  .١٧٦ - ١٧٥سورة األعراف، اآليتان: ) ٢(
  .٣سورة يوسف، اآلية: ) ٣(
  .١١١سورة يوسف، اآلية: ) ٤(
  .١٧نشأة علم التاريخ للدوري: ص) ٥(
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اخلرافية ولكن ما هو مسطور مكتـوب لـدى النـاس، أي لـيس جبديـد ولكنـه 
مؤرخ معروف من قبل، وهذا يعين أن اجلاهليني قد أدركوا مـا يف القـرآن مـن 

، وما ميأل اجلو القرآين بوضـوح منـه وأنـه يـروي صلة مع الفكر الديين السابق
  قصصا وأمورا تارخيية هلا كتبها وذكرها املسطور.

كما أن القرآن استطاع أن ينتزع العرب مـن اإلطـار القبلـي، ومـن اجلـو 
الوثين وهلذا استخف باألنساب وبقصص األيـام ومبثـل اجلاهليـة وبـّدهلم منهـا 

خ الوجداين للبشـرية، أي أعطـاهم بعـدا جوا ثقافيا آخر ربطهم بسلسلة التاري
زمنيا جديدا قوامه التاريخ املاضـي كلـه، مـن خـالل سلسـلة األنبيـاء علـيهم 

  .)١(السالم املتمادية منذ مبدأ اخللق)
ولذا: (جند القرآن الكرمي قد دعـا إىل التفكـري يف أحـداث التـاريخ، مـن 

يــدة، فــدعم خــالل اســتعمال املشــاهدة، وحتكــيم العقــل معــا، لتكــوين العق
املــدركات العقليــة بالشــواهد احلســّية، ودعــا إىل استكشــاف أســرار اخلليقــة، 

  ومعرفة سنن االجتماع اإلنساين يف التطور، وتدبر أحداث الكون.
فالقرآن يعرض صور احلياة، وأحداثها اليت جرت على األمـم السـابقة، 

فيـه تلـك ويستخلص منها العرب واحلكم وحيّذر النـاس أن يقعـوا فيمـا وقعـت 
األمم، من طغيان مايل، أو اسـتبداد سياسـي، وتكـذيب وجحـود، وعصـيان 

  .)٢(وفسوق، فحاق م العذاب)
                                                

  .٥٨التاريخ العريب واملؤرخون لشاكر مصطفى: ص) ١(
  .٥٤ - ٥٣النظرية القرآنية لتفسري حركة التاريخ حلسن سلمان: ص) ٢(
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  :لذا
يهـتم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم حبركـة  فمن البـديهي أن

التــاريخ مســتثمرًا هــذا الكــم مــن اآليــات الكرميــة يف حتقيــق األمــن الفكــري 
دبر يف هذه القصص اليت مل تقتصر على األمم للمسلمني من خالل التفكر والت

ــان حــال املالئكــة كمــا يف خلــق آدم وســجودها لــه،  الســابقة وإمنــا مشلــت بي
عليهم السالم األنبياء ووالشياطني ودورها يف احنراف الفكر كما يف قتل هابيل 

  وعقر ناقة صاحل وغري ذلك.
ــوئ ــوم ونش ــة للعل ــة التارخيي ــن احلرك ــدث ع ــرآن يتح ــان الق ــل: ك ها ب

وات واألرض، ومراحـل النشـأة والتكـوين اكمراحـل خلـق السـم وتطورها،
للعناصر احلياتية على األرض، وتـاريخ تكـّون األعـراق البشـرية، واخـتالف 
األلوان واأللسن، وغريها مما ال حصر لـه، فمـا مـن علـم إال ولـه بدايـة نشـأ 

ري هـذه منها، وانطلق من عندها، ليكّون بـذلك سـجال تارخييـًا يـدون فيـه سـ
  احلركة التارخيية هلذا الصنف من العلم أو ذاك، وهلذه األمة أو تلك.

ومن هنا: ظهرت احلركة التارخيية عند رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه 
وسلم واسعة وعميقة، فقد أخرج أمحـد يف املسـند عـن عمـران بـن حصـني: 

بـين إسـرائيل كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، حيدثنا عامـة ليلـه عـن «
  .)١(»اليقوم إال ملعظم صالة

                                                
. ٣٧٩، ص٢النيسـابوري: ج -. مستدرك احلـاكم ٤٤٤و ٤٣٧، ص٤مسند امحد بن حنبل: ج) ١(

وقال: رواه أبو داود عن قتادة، عن أيب حسان، عـن ، ١٥٧، ص٢البداية والنهاية البن كثري: ج
  عبد اهللا بن عمرو. واحلديث رواه البزار من هذا الطريق، ومن طريق عمران بن حصني.
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ويبدو أن السبب يف تركيز النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم علـى 

  بين إسرائيل لعدة أمور، منها:
  .إىل بين إسرائيلتعاقب عدد من األنبياء الذين أرسلهم اهللا  - ١
تنــوع اجلوانــب احلياتيــة لــديهم بــاختالف األزمنــة الــيت بعثــت ــا  - ٢

زمنية أو مكانية هي عبارة عـن سـجل تـارخيي  مرحلةأنبياؤهم؛ مبعىن أن كل 
  للحركة البشرية.

اخــتالط اليهــود باملســلمني وتشــكيلهم نســبة جيــدة مــن اجلغرافيــة  - ٣
العربية اليت تعددت فيها املعتقدات، فقد ظهـرت يف اجلزيـرة والعـراق والـيمن 

  والشام جمموعة من املعتقدات.
من زمان بعث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وهذا قرب زمام  - ٤

يدل على استيعاب املسلمني ألثر السنن التارخيية اليت مرت ـا جمتمعـات بـين 
  إسرائيل.
  نفوذ الثقافة اليهودية والنصرانية يف أندية املدينة بشكل خاص. - ٥
جتدد العوامل الفاعلة يف حركـة السـنن التارخييـة يف أمـة املصـطفى  - ٦

  صلى اهللا عليه وآله وسلم.
وهو األمر الذي كان ينّبه عليه رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، 
وكان حيذر املسلمني منه، بعـد أن الحـظ النـيب األكـرم صـلى اهللا عليـه وآلـه 
وسلم أن العديد من ُأسس السنن التارخيية بـدأت تتحـرك يف أمتـه. ولـذا أراد 
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لتارخيية، كي ال حتصد األمة مـا سـيترتب حفظهم من عدم حتقق هذه السنن ا
  على هذه السنن من نتائج.

ومن هنا؛ جنده صلى اهللا عليه وآله وسلم كان حيّدث املسلمني عن تلك 
السنن التارخيية اليت جرت يف بين إسرائيل، كي حيذرهم منها ويأمنوا من عـدم 

 ا. وهو يف نفس الوقت أعطى خزينًا تارخييًا وعامًال ضويًا يف قيـام الوقوع
  احلركة التارخيية عند املسلمني.

مشكلة الوصاية وتبادل األدوار القيادية بني موسى وهارون عليهما  - ٧
السالم واملعارضة والعزوف الذي عاناه هارون وموسى من بـين إسـرائيل مـع 
ما حدث يف عصر ما بعد النبوة جند أن هناك تشاًا بني املحنتني، حمنة هارون 

  حمنة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ووصيه عليه السالم. وموسى و
مل يغب عن ناظر النيب األكرم صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم املـنهج إذن: 

الذي قّدمه القرآن يف إصالح األمم، من خالل وضع العديد من السنن اإلهلية 
نن يف احلياة اإلنسانية، واليت عرفت فيما بعد؛ وحسب اصطالح املؤرخة؛ بالس

التارخيية؛ فهذه السنن مل تكن تغيب عن ناظر احلبيب املصطفى صلى اهللا عليه 
وآله وسلم؛ ولذا كان حيدث املسلمني، ويبني هلم تلك القـوانني اإلهليـة، الـيت 
حتكمت يف مصري األمم السالفة، والسـيما بـين إسـرائيل األقـرب عهـدًا بأمـة 

واسـتيعابا لتلـك النتـائج الـيت  اإلسالم واألكثر احتكاكا وتعايشا، ورمبا فهمـا
  متخضت منها هذه السنن التارخيية.

ن الطبيعة البشرية هي هي، تتأثر بـاملتغريات احلياتيـة والفكريـة، إوحيث 
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ن عناصر الشر واخلري متأصلة ومتنامية يف مجيع األمم، كان لزاما على إوحيث 

اليت عاشتها األمم  تلك السنن التارخيية، والقوانني احلياتية تعيشهذه األمة أن 
  السابقة.

ومن هنا: جند النيب األكـرم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم؛ والسـيما يف 
السنة األخرية من حياته الشريفة؛ حيذرهم من اتباع تلك السنن التارخيية؛ بـل 
يظهر احلديث الشريف أنه كان يرى أن هذه األمـة قـد سـلكت سـبيل السـنن 

  ة.التارخيية لألمم السابقة ال حمال
  قال صلى اهللا عليه وآله وسلم:


 
  قالوا: فاليهود والنصارى يا رسول اهللا؟ قال:

)١( 
  ويف لفظ آخر أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم قال:


 

  قلنا يا رسول اهللا: اليهود والنصارى؟. قال:
)٢( 

                                                
  .١٢٧الرسائل العشر للشيخ الطوسي: ص ) ١(
  .١٤٤، ص ٤صحيح البخاري: كتاب بدء اخللق، ج ) ٢(
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  ويف لفظ أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم قال:


 
  فقيل يا رسول اهللا: كفارس والروم؟. قال: 

)١( 
هذه التحذيرات اليت أطلقها النيب األكرم صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم يف 

تباع هذه األمة السنن التارخيية لألمم السابقة، والسـيما بـين إسـرائيل كانـت ا
لتحقيـق األمـن الفكـري وتأصـيله لـدى املسـلمني واجتنـام مـن  حمفزا قويـا

  إسرائيل. وف الفكري الذي هلك فيه بنالوقوع يف تلك االحنرافات والتطر


 

مل يكتف النيب األكرم صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم ببيـان حركـة التـاريخ 
مـا مع ري يف األمة ووسننه من خالل وسيلة القصة لغرض حتقيق األمن الفك

وإمنـا ينتقـل  ظعـاّتهلا من دينامية فاعلة يف إعمال العقل يف التفكر والتدبر واال
إىل الوســيلة التعليميــة منشــطًا  - حرصــًا علــى أمتــه - صــلى اهللا عليــه وآلــه

للذهن يف االستدالل على معرفة أصول الشريعة وقوانينها اليت حتقق له األمن 
أنينته؛ ومن هذه الوسـائل اسـتخدامه صـلى اهللا الفكري وسالمة العيش وطم

عليه وآله وسلم للكساء كوسيلة تعليمية إرشادية لبيان غرض الشريعة وبيـان 
ــن الفكــري وحي ــق األم ــي كــي حيق ــة احلكــم اإلهل ــدالل ــات فظ ــن االحنراف ه م

                                                
  .١٥١، ص ٨ج صحيح البخاري: كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، ) ١(
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ــل يف  ــأويالت واألباطي ــدين والت ــا ال ــام عليه ــيت ق ــده ألحــد األصــول ال حتدي

ة من بعده وحصرها يف عترته أهل بيتـه وذلـك حينمـا اإلسالمي، وهي اإلمام
مجعهم وجللهم بالكساء اليماين مث قيامه صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم جبمعـه 
ألطراف هذا الكساء كي يقطع الطريق على من يعتقد أن أهله وعترته الـذين 
أرادهم اهللا يف حمل اإلمامة واالقتداء واالتباع من بعـد نبّيـه غـري هـؤالء الـذين 
عصمهم اهللا من الوقوع يف الذنب فطهرهم تطهريا فضـًال عـن دفـع األباطيـل 
والتـأويالت الــيت ارتكــزت علـى مفــاهيم واهيــة ال تصـمد أمــام روح القــرآن 

  والسنة النبوية.
  ولذلك:

إال أـا  - علـى بسـاطتها - كانت هـذه الوسـيلة التعليميـة واإلرشـادية
 عليه وآله وسلم وحصرهم ـؤالء بالغة الداللة يف حتديد أهل النيب صلى اهللا

مها صلوات اهللا عليهم أمجعني) وذلك كما ااألربعة، وهم (فاطمة وعلي وولد
  دلت عليه األحاديث النبوية الصحيحة والصرحية، فكان منها:

بن جعفـر بـن أيب  أ: أخرج احلاكم النيسابوري عن إمساعيل بن عبد اهللا
  طالب، عن أبيه قال:

  صلى اهللا عليه وآله وسلم الرمحة هابطة، قال:ملا نظر رسول اهللا (
 

  فقالت صفية: من يا رسول اهللا؟ قال:
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فجيء م فألقى عليهم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كسـاءه مث رفـع 

  يديه، مث قال:
 

  وأنزل اهللا عّز وجل:

} ُكمـــر َطهيو ـــت يـــَل الْب َأه سجـــر ـــنُكم ال ع بـــْذه يل ـــه ـــد اللَّ ـــا يِري ِإنَّم
  .)٢(}١(}َتطْهِريا

بن أيب وقـاص  - روى احلاكم عن عامر بن سعد يقول: قال سعد - ٢
 ًاّيوسلم الوحي فأدخل عل - وآله - ــ: (نزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه

  وفاطمة وابنيهما حتت ثوبه مث قال:
 

بيتـه ونالحظ هنا أن الفعل النبوي قد تـالزم مـع الـوحي يف بيـان أهـل 
صلى اهللا عليه وآله وسلم وحصرهم من خالل هذه الوسائل اإلرشـادية كـي 

  ال يبقى أحد يعتقد أن آل حممد وأهل بيته غري هؤالء األربعة.
ا املعىن قد التفت إليه احلاكم النيسابوري، أي احلكمـة يف اسـتخدام وهذ

النيب للكساء أو الثوب يف بيان مـراد القـرآن والـوحي يف حتديـد اآلل واألهـل 
للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؤالء األربعة فقط دون غريهم، فقال: (وقد 

                                                
  .٣٣سورة األحزاب، اآلية: ) ١(
 .١٤٧، ص٣املستدرك للحاكم النيسابوري: ج) ٢(
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حممـد بـن إمساعيـل روى هذا احلديث بإسناده وألفاظه حرفًا بعد حرف اإلمام 

البخاري عن موسى بـن إمساعيـل يف اجلـامع الصـحيح؛ وإمنـا خرجتـه لـيعلم 
  .)١(املستفيد أن أهل البيت واآلل مجيعًا هم)

مبعىن: أن آل النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم وأهـل بيتـه هـم واحـد، 
  وهم هؤالء األربعة الذين جللهم بالكساء، وهم الذين أخرجهم للمباهلة.

ث الــذي قــال عنــه احلــاكم: (وقــد روى هــذا احلــديث بإســناده واحلــدي
 قـال - وألفاظه حرفًا بعد حرف اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري هـو هـذا:

عبد الرمحن بن أيب ليلى: لقيين كعب بن عجرة فقال: إال أهدي لك هدية  -
  وسلم؟ - وآله - مسعتها من النيب صلى اهللا عليه

  .قلت: بلى، قال: فأهدها إليه
وسلم فقلنـا يـا رسـول  - وآله - قال: سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه
  اهللا كيف الصالة عليكم أهل البيت؟ قال:




)٢( 
ن أأخرج أمحد بن حنبل، عن شهر بن حوشب، عـن أم سـلمة: ( - ٣

النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم جلـل علـى علـي وحسـن وحسـني وفاطمـة 
                                                

  .١٤٧، ص٣املستدرك على الصحيحني للحاكم: ج) ١(
  املصدر نفسه.) ٢(
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  كساء مث قال:


 
ى اهللا عليـه وآلـه صـل قـال فقالت أم سلمة: يـا رسـول اهللا أنـا مـنهم؟

  :وسلم
)١( 

وتظهر احلكمة بشكل كبري يف اعتماد النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 
أزواجه إىل حتديد أهل بيته وذلك حينما كان جتليله هلم السيما إرشاد الناس و

بالكساء يف دار أم سلمة ويف رواية يف دار عائشة كي ال تتعدى إحـداهن بأـا 
وأهل بيته الذين حددهم القرآن وليس الذين حيددهم املجتمع فيكـون من آله 

وذلك بالرجوع إىل العشرة واملودة فقد يصبح إثنـان مـن النـاس  ًا؛املعىن جمازّي
وبسبب العشـرة الطيبـة بـأم أهـل ولعـل املـودة واألخـالق احلميـدة جتعلهـم 

ين تـربطهم رابطـة قريبني إىل القلب بأكثر مما ميتاز به أهـل البيـت الواحـد الـذ
  الدم.

  ولذلك:
املراد بآل النيب وأهل بيته هم أولئك األربعة وليس أزواجه أو أقرباءه أو 
أحبابه وخالنه وأصحابه وإن كان ألحدهم مكانة يف نفـس رسـول اهللا صـلى 
اهللا عليه وآله وسلم، فهـذا ال يعـين أـم مـن آل حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـه 

                                                
  .٣٠٤، ص٦مسند أمحد بن حنبل: ج) ١(
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  م الرجس وطهرهم تطهريا.وسلم الذين أذهب اهللا عنه

   من هنا:
ندرك حكمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف استخدام الكسـاء 
يف دار أم سلمة أو عائشة أو غريها وندرك أيضًا معـىن أن جيمـع النـيب أطـراف 

  .)١(نك على خريإ :هذا الكساء ومينع أم سلمة من الدخول حتته وقوله هلا


 

م الشـرعية احكـهج اإلرشادية اليت جاء ا القرآن يف بيـان األاإّن من املن
إىل الناس هو ضرب األمثال هلم كـي يلتفتـوا إىل مـراد الـوحي وداللـة املثـل 

يف حتريـك العقـول ومـن مث يصـبح  فذلك أكثر وقعًا على الناس وامـض أثـرًا
ضرب األمثال له من اخلصوصية التأثريية على النفس ما ال حيرز يف غـريه مـن 

  هج وذلك لتقاربه مع كثري من األمناط الفكرية لدى الناس.االوسائل واملن
ففي أثر القرآن على األشياء ونفاذه النوراين فيها ما جاء يف سورة احلشر 

  عند قوله تعاىل:

}َلو  اللَّه ةيشخ نا معدَتصا معاشخ َتهَأيٍل َلربَلى جع َآنَذا اْلُقرا هلْنَأنْز
                                                

بـاب: حـديث بعـض أزواج النـيب صـلى اهللا عليـه وآلــه  ٣٢٣، ص٦مسـند أمحـد بـن حنـرب: ج) ١(
ــذي: جوســ ــنن الترم ــد: ج٣٦١، ص٥لم؛ س ــع الزوائ ــى: ٢٤٥، ص٩؛ جمم ــند أيب يعل ؛ مس

؛ ١٣٩، ص٢؛ مناقب اإلمام علي عليه السالم ملحمد بـن سـليمان الكـويف: ج٣٤٤، ص١٢ج
 .٢٦٤األمايل للطوسي: ص
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ونَتَفكَّري ملَّهاِس َلعلنا لهَثاُل َنْضِرباَألم ْلكت١(}و(.  
يف حني جند القرآن يضـرب مـثًال آخـر يف قسـوة قلـوب الظـاملني فيقـول 

  سبحانه:

}َقس ُثم ةو َقسـ د َأشـ َأو ةـارجَكاْلح َفِهـي ـكَذل ـدعب ـنم ُكمُقُلـوب ت
 جْخـرَفي قَّق شــا يـا َلمهنم ِإنو اراْلَأنْه هنم رَتَفجا يَلم ةارجاْلح نم ِإنو

 اللَّـــه ةي شـــخ ـــن ـــِبُط م هـــا ي ـــا َلم هنم ِإنو ـــاء اْلم ـــه نـــا م مـــٍل ع ِبَغاف ـــا اللَّـــه مو
ُلونم٢(}َتع(.  

فهذه القلوب اليت هي أشد قسوة من احلجارة مل يكن القرآن لينفذ بنوره 
إليها يف حني يكون أثره فيما لـو أنـزل علـى جبـل أن يتصـدع مـن خشـية اهللا 

  تعاىل.
يضـرب اهللا مـثال  ةصالحي يف النفس اإلنسانيويف دور الكلمة الطيبة اإل

  فيقول سبحانه: لذلك

َكلمةً َطيبةً َكشجرة َطيبة َأصُلها  ر َكيف َضرب اللَّه مَثالَأَلم َت{
اءمي السا فهعَفرو ٣(}َثاِبت(.  

ولعل تتبع اآليات خيرج املبحـث عـن موضـوعه ولكـن أردنـا أن نظهـر 
لقرآن استخدمه رسـول للقارئ الكرمي أن هذا املنهج اإلرشادي الذي جاء به ا

                                                
  .٢١سورة احلشر، اآلية: ) ١(
  .٧٤سورة البقرة، اآلية: ) ٢(
  .٤سورة إبراهيم، اآلية: ) ٣(
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اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف بيان مرتلة فاطمة وأهل بيته عليهم السالم يف 

  هذه األمة وموضعهم من الرسالة، فكانت كاآليت:
أخرج احلاكم النيسابوري يف مستدركه، (عن حنش الكنـاين قـال:  - ١

ين فأنـا مـن رضي اهللا عنه يقول وهو آخٌذ بباب الكعبة: من عرف مسعت أبا ذر
وسـلم  - وآلـه - صـلى اهللا عليـه عرفين ومن أنكرين فأنا أبو ذر مسعت النـّيب

  يقول:


)١( 
  وهنا:

نالحظ استخدام النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم السفينة كمثـل 
ته عليهم السالم يف جناة أمته مـن الغـرق، وال شـك أن الغـرق يف دور أهل بي

املقصود هو حبر الشبهات والبدع والضالل فمن ختلف عن أهل البيـت غـرق 
رق قوم نـوح يف الضـالل فكـان مصـريهم اهلـالك يف غيف الضالل والبدع كما 

الدنيا والعذاب األليم يف اآلخرة فالنتيجة واحـدة يف األمتـني، أمـة نـوح وأمـة 
                                                

؛ املعجــم األوسـط للطــرباين: ١٥١، ص٣، وج٣٤٣، ص٢ك للحــاكم النيسـابوري: جاملسـتدر) ١(
، ٢٢٢، ص٣؛ مسند البزار: ج٣٦٢، ص١؛ شواهد الترتيل للحاكم احلسكاين: ج١٠، ص٤ج

)؛ األمثــال يف احلــديث ٧٣٧، حــديث (٣٧٧)؛ املعجــم الــوجيز للمريغــين: ص٢٦١٥حــديث (
ــرقم ( ــوي: ب ــاملي للفكــر ١٠٣٧النب ــد الع ــاب: ص)، ط املعه ــالمي؛ اللب ــكاة ٢١٣اإلس ؛ املش

؛ كشف األسـتار، كتـاب عالمـات النبـوة، بـاب: مناقـب أهـل البيـت ٢٦٥، ص٣للتربيزي: ج
  .٢٦١٥عليهم السالم: حديث 
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  حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم.
وميضي النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم يف ضرب األمثـال لبيـان 
دور أهل بيته عليهم السالم يف هذه األمة ومرتلتهم من الرسـالة، فيـأيت بأمثلـة 

  أخرى، وهي:
حديث السفينة عن أيب ذر مث يـردف  ايروى الطرباين والبزار وغريمه - ٢

ر أهل البيت عليهم السالم فيمثلهم صلى اهللا عليه وآله وسـلم مبثال آخر لدو
  .)١((باب حطة يف بين إسرائيل)بـ

وال خيفى على املتتبع أن باب حطـة يف بـين إسـرائيل كـان هـو الوسـيلة 
  االبتالئية لألمة.

عـن عبـد  اأخرج احلاكم احلسكاين، وابن حجر العسـقالين وغريمهـ - ٣
  اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول: الرمحن بن عوف قال: مسعت رسول


                                                

؛ مناقب اإلمام علـي البـن ٤٥٧؛ كتاب سليم بن قيس: ص٣٩كفاية األثر للخزار القمي: ص) ١(
؛ فــتح الوهــاب ختــريج أحاديــث ٦٠؛ األمــايل للطوســي: ص١٤٦، ص٢ســليمان الكــويف: ج

ـــري للطـــرباين: ٣٩١؛ اجلـــامع الصـــغري للطـــرباين: ص٣٣١، ص٢الشـــهاب: ج ؛ اجلـــامع الكب
ــهاب بــرقم (٢٦٣٧ص ــاعي يف مســند الش ــزار بــرقم (١٣٤٢؛ ورواه القض ) ٢٦١٥) ورواه الب

) ٥٣٨/  ١) والفسوي يف املعرفة (٣٠٦/  ٤) وأبو نعيم يف احللية (١٢٣٨٨و  ١٢٦٣٨والطرباين (
، ٩٠١٦، حــديث ٢٩٥، ص٣) ويف مجـع الفوائــد للمغـريب: ج٧٢٠ - ٧١٩/  ٢وابـن عــدي (

؛ كرت العمال: ٣٣٣، حديث ٢٤٧عن ابن الزبري؛ ويف كتاب األمثال أليب الشيخ األصبهاين: ص
؛ تنبيــه الغــافلني البــن كرمـــة: ٣٦٢، ص١؛ شــواهد الترتيــل للحســكاين: ج٩٩، ص١٢ج

  .١٣٨ص
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)١( 
  عن ابن عباس عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال: - ٤




)٢( 
عنـه  - عليـه السـالم - روى صاحب نوادر األصول: (عن علـي - ٥

  قال:









)٣( 

                                                
؛ تــاريخ مدينــة ٤٠٨، ص١؛ شــواهد الترتيــل للحســكاين: ج١٦٠، ص٣مســتدرك احلــاكم: ج) ١(

؛ فضــائل أمــري ٣٠٦، ص٦؛ اإلصــابة البــن حجــر: ج١٦٨، ص١٤دمشــق البــن عســاكر: ج
، ١؛ البصــائر والــذخائر اليب حيــان التوحيــدي: ج١٥٨املــؤمنني البــن عقــدة الكــويف: ص

  .٦١١؛ األمايل للطوسي: ص٣١٣ص
  .٣٩، حديث ٧اف السائل للمناوي: ص؛ احت١٠٧مسند الفردوس للديلمي: برقم ) ٢(
ــه وســلم للحكــيم الترمــذي: ج) ٣( ــه وآل ــث الرســول صــلى اهللا علي ــوادر األصــول يف أحادي ، ٣ن
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روى الشيخ الطوسي بسنده عن األمايل: (عن موسى بـن جعفـر،  - ٦
عن جعفر بن حممد، عن أبيه حممد بن علي عليهم السالم، عن جابر بن عبد 

  اهللا األنصاري، قال:
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم يومـا صـالة الفجـر، مث 

  نا، فقال:انفتل وأقبل علينا حيدث


 
قال: فقمت أنا وأيوب األنصاري ومعنا أنس بن مالك، فقلنا يا رسول 

  اهللا، من الشمس؟ قال:
 

  فإذا هو صلى اهللا عليه وآله وسلم ضرب لنا مثال، فقال:


 
  قلنا: فمن القمر؟ قال:


 

  قلنا: فمن الفرقدان؟ قال:
 

                                                 
  .١٥٩، ص١؛ مسند امحد: ج١٨١ص
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  مث مكث مليًا وقال:


)١( 

وهذه األحاديث النبوية إمنا جاءت لبيان السبيل لتحقيق األمن الفكـري 
من االحنراف والضالل ومن مث اهلالك يف الدنيا واآلخرة وذلك عنـد  وعصمته

مة اهلـوى والباطـل وتـرك أئمـة تباع أهل البدع وأئااحنراف الفكر يف الوجهة و
  اهلدى واحلق والصدق.

بناء األمن الفكـري بعـد مرحلـة بثانيًا: قيام النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  تأصيله في األمة

بعد استخدام النـيب األكـرم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ملجموعـة مـن 
مي والنجاة الوسائل يف تأصيل األمن الفكري يف األمة كي حيقق هلا العيش الكر

يف الدنيا واآلخرة وذلك مـن خـالل بيـان جمموعـة مـن املحـاذير والتوصـيات 
ألصحابه واألمـة مجعـاء وليقطـع الطريـق علـى الكفـار واملنـافقني وأصـحاب 

  القلوب املريضة يف تسميم األفكار وهالك الدين والدنيا.
يبدأ صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بعـد تلـك املرحلـة التأصـيلية  وعليه:

ألمن الفكري مبجموعة من املحاذير والتوصيات لغرض بناء األمن الفكـري ل
  يف األمة:

                                                
  .٥١٧ - ٥١٦األمايل: ص) ١(
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سلك النـيب األكـرم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يف هـذا التحـذير وقد 
مسلك القرآن الكرمي وذلك ملا جاءت به جمموعـة مـن اآليـات الكرميـة الدالـة 

  على أسس بناء األمن الفكري، وهي:
  . قال تعاىل:١

ُكوُنوا َكالَّذين َتَفرُقـوا واخَتَلُفـوا مـن بعـد مـا جـاءهم الْبينـات  َتوال{
يمظع َذابع مَله كُأوَلئ١(}و(.  

  . وقال سبحانه وتعاىل:٢

} ُكمَلـيع ـَة اللَّـهمعوا ناْذُكـرُقـوا وال َتَفرا ويعمج ِل اللَّهبوا ِبحمَتصاعو
ِإْذ ُكن ـُتمُكنانًـا ووِإخ ـهتمعِبن ُتمحبَفَأص ُقُلوِبُكم نيب َفَألَّف اءدَأع ُتم

 َلُكـم اللَّـه نـيبي كـا َكـَذلهنم اِر َفَأْنَقَذُكمالن نم ةْفرَفا حَلى شع
ونَتدَته لَُّكمَلع هات٢(}َآي(.  

  وقال عّز وجل:. ٣

}الَّذ ِإن مهرا َأمِإنَّم ءيي شف مهنم تا َلسعيَكاُنوا شو مهينُقوا دَفر ين
ُلونْفعا َكاُنوا يِبم مُئهبني ُثم ٣(}ِإَلى اللَّه(.  

ــه وســلم  ــه وآل ــيب صــلى اهللا علي ــا الن ــة قر وهــذه التحــذيرات القرآني

                                                
  .١٠٥سورة آل عمران، اآلية: ) ١(
  .١٠٣سورة آل عمران، اآلية: ) ٢(
  .١٥٩سورة األنعام، اآلية: ) ٣(
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  بتحذيرات أخرى، فكان منها:

اري عن أيب زرعة عن جرير أن النيب صلى اهللا عليـه . ما أخرجه البخ١
  الناس فقال: )١(وآله وسلم قال له يف حجة الوداع استنصت

)٢( 
ومما ال شك فيه أن املـراد برجـوعهم كفـارًا هـو الختالفـام يف الفكـر 

حل قتل أخيـه املسـلم ، ومـا فيست ًاوالعقيدة إىل احلد الذي يكفر بعضهم بعض
يشــهده العــامل اإلســالمي اليــوم مــن اقتتــال وتكفــري بــني الفــرق واجلماعــات 
واملذاهب فضًال عن تفشي الفكر التكفريي هو خري شاهد علـى هـذا احلـديث 

  الشريف وهذا أوًال.
 هوثانيـًا: إن إطالقـه صــلى اهللا عليـه وآلـه وســلم هلـذا التحـذير يف هــذ

ح ليكشف عن ترسيخه لألمن الفكري يف األمة السـيما السنة، أي: عام الفت
وإن ذلك قبل وفاته بعامني، ومن مث فهـو قـد أبلـغ األمـة مـا حتتـاج إليـه مـن 
أحكام دينها ومل يبق إال بيان الثوابت اليت حيـرز ـا األمـن الفكـري الـذي بـه 

  يتحقق األمن االجتماعي واالقتصادي والنفسي.
عد أن حدد هلم من يرجعـون إليـه مـن بعـد ثالثا: إن هذا التحذير جاء ب

وفاته كـي يـأمن علـى ديـنهم وعقيـدم، أي اإلعـالن والتبليـغ عـن اخلليفـة 
                                                

  أي طلب منه أن ينصتوا له ويسمعوا حديثه.) ١(
، ١؛ صــحيح مســلم، بــاب: تســمية العبــد، ج٣٨، ص١صــحيح البخــاري، كتــاب العلــم: ج) ٢(

  .٥٨ص
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والوصي من بعده والذي مت يف حجة الوداع عند رجوعه من مكـة إىل املدينـة 
  فقال يف غدير خم:


)١( 

  نا عودة للحديث وداللته يف حتقيق األمن الفكري.ول
. أخرج احلاكم النيسابوري عن عوف بن مالك، عنه صـلى اهللا عليـه ٢

  وآله وسلم أنه قال:


)٢( 
رة، أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه . أخرج الترمذي عن أيب هري٣

  وسلم قال:


)٣( 
قال رسـول اهللا صـلى  :. وأخرج ابن ماجة، عن أنس بن مالك، قال٤

  اهللا عليه وآله وسلم:




                                                
  .٢٨١، ص٤مسند أمحد، من حديث قيس بن أيب عزرة، ج) ١(
  .٤٣٠، ص٤مستدرك احلاكم: ج) ٢(
  .١٣٤، ص٤سنن الترمذي: ج) ٣(
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)١( 

ن االفتراق أصـبح حقيقـة واقعـة يف األمـة منـذ القـرن األول أوال شك 
للهجرة وإىل يومنا هذا إال أن مـا نسـبه الـرواة يف ذيـل احلـديث يف خصـوص 

ماعـة) فهـذا دخيـل علـى احلـديث متقـول فيـه علـى الفرقة الناجية وهـي (اجل
  ن األسباب.مرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وذلك ملجموعة 

. إن كل فرقة من فرق املسلمني تدعي أـا الفرقـة الناجيـة ولـو علـم ١
أبناء هذه الفرقة أم من أهل النار ملا بقوا حتت رايتها يومًا واحـدًا إال اللهـم 

  والعصيان والطاغوتية. من أراد اإلمث
. إن لفظ (اجلماعة) هو دخيل على عصر النبوة واخلالفـة، وقـد ظهـر ٢

بعد استشهاد أمري املؤمنني اإلمام علي بن أيب طالب صلوات اهللا وسالمه عليه 
وذلك بعد أن متت اتفاقية اهلدنة بـني خليفـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه 

صـاحب معاوية بـن أيب سـفيان السالم وبني وسلم اإلمام احلسن املجتىب عليه 
الفرقة الباغية القاتلة للصحايب اجلليل عمار بن ياسر عليـه الرمحـة والرضـوان 
يف معركة صفني، ومـن مث قـد مسـي هـذا العـام الـذي التقـى فيـه أهـل الشـام 
والعراق بعام اجلماعة فأصبحت هـذه املفـردة منـذ ذلـك الوقـت حتـت رعايـة 

ري معاوية بن أيب سفيان كي تكون أحد الدعائم مللـك بـين الرواة ودراهم ودنان
  أمية.

. إن صدر احلديث ومضمونه وداللته تتعارض مع ذيل احلديث وذلك ٣
                                                

  .١٣٢٢سنن ابن ماجة: ص) ١(
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ومـن مث مـن  ،السـنة واجلماعـة تسمي نفسها بأهلإن معظم الفرق اإلسالمية 
التفرق يطلـق  اأين تفرقت هذه الفرق وهي جتتمع حتت معتقد واحد، وإن هذ

ظ (اجلماعة) فهذا خمالف ومعارض للعقل البشري وسرية املتشـرعة يف عليه لف
  مجيع أحناء األرض.

بسياق هذا  - . حينما يكون هناك تفرق إىل هذا العدد فالبد أن تكون٤
هناك فرقة واحدة من هذه الفرق، وهي اليت التزمـت اخلـط  - احلديث النبوي

  اهللا عليه وآله وسلم. املستقيم وثبتت على دين اهللا وسنة رسول اهللا صلى
تحقـق فيهـا األمـن الفكـري أمـا مـا عـداها فقـد يوهذه الفرقة هي اليت 

ــات  ــذه االحنراف ــة ه ــاب، وإن دراس ــراف واإلره ــرف واالحن ــت يف التط وقع
والتطرف لدى هذه اجلماعات لتجتمع مع مجيع الفـرق مـن حيـث مرتكـزات 

 العصـر احلـايل مـع وثوابت العقيدة لديها وهـذا األمـر ال حيتـاج إىل تـدليل يف
تقدم وسائل البحث واملعرفة، وإن مجيع هـذه الفـرق ال ختـرج عـن التمسـك 

ر بينهم، ومن مث قطع الطريق جبعدالة الصحابة وتوجب عدم الدخول فيها ش
علــى معرفــة املرتكــزات الــيت حتقــق األمــن الفكــري للمســلمني، إذ الســؤال 

ج باإلرهـاب والتكفـري املطروح: من أين جـاء هـذا التطـرف واالحنـراف ليتـو
  والدعوات عند اجلميع عند قطع الرؤوس هي: (اهللا أكرب).

وهــو مــا  : معرفــة مــا شــجر بــين الصــحابة أهـم مرتكــزات األمــن الفكــريثالثـًا
  حث عليه النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

إن تتبع الباحث لتاريخ الفرق اإلسـالمية واملـذاهب العقديـة واملشـارب 
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عظم هذه الشرائح والطبقات لتدعو إىل هـدف واحـد وهـو الفقهية ليجد أن م

بني الصحابة لدرجة احلرمة ومحل ما وقع بينهم من االختالفات  ماشجر ترك 
إىل حد القتل والتكفري السيما وإن هذه احلقيقـة هـي أكثـر احلقـائق ظهـورًا يف 

الفـة رمـوز اخل منن أول املقتولني أالقرن األول للهجرة النبوية؛ بل إننا لنجد 
 عليه وآله وسـلم هـو أبـو بكـر، فقـد دس إليـه بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا

  .)١(السم، ومات مسمومًا
اإلقدام على قتل اخلليفة بالسم مل يكـن مصـادفة وإمنـا عـن وعليه: فإن 

سبق إصرار وترصد ومن مث وجود فكر تطريف وتكفريي منذ ذلك الوقت أدى 
يال اخلليفة يف ظهر اليهود الذين دسوا إليه وإلصاق اغتإىل إصدار اجتهاٍد بقتل 

السم قبل سنة من موته؛ وهذه الروايـة الـيت تصـرح باالغتيـال تصـرح أيضـًا 
بتضييع احلقائق وإخفاء القاتل احلقيقي السـيما وإن االدعـاء بـأن أبـا بكـر قـد 

  سنة أغرب من اخليال.قبل لسم من ادس إليها 
يأت إىل املدينة من قارة أخرى  ن الذي أقدم على قتل أيب بكر ملأوذلك 

فله أجر واحد كما يصر أهل الفتيـا  أوإمنا هو واحد من الصحابة اجتهد فأخط
  على إدخال هذه القاعدة يف مجيع ما يتعلق بالصحابة.

الطعن، وإن هذا  منوكذا حال عمر بن اخلطاب فقد بقر يف بطنه ومات 
  االجتهاد. على قاعدة أقدم على قتله اجتهد فأخطأ بناًء الذي

                                                
؛ ايـة ١٥٩، ص١؛ املختصر يف أخبار البشـر: ج٤١٩، ص٢امل يف التاريخ البن األثري: جالك) ١(

  .١٢٩، ص١٩األرب للنويري: ج
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أما حال عثمان بن عفان فهو األسوأ فقد دخل املسـلمون بقيـادة بعـض 
الصحابة إىل داره بعد حماصرته فقتل يف داره وأمام عياله بفعل تلـك الثوابـت 
اليت تنادي ا اجلماعات (اإلسـالمية) يف كـل زمـان ومكـان يف الوقـت الـذي 

ــه بلــزوم اجلماعــة وعدالــة الصــحابة، ففــي ا لوقــت نفســه يقتلــون ينــادون في
  الصحابة، ويشوهون صورهم ومنهجهم وسريم.

، أي عثمـان بـن عفـان من قام الصحابة بقتلهولعل الرجوع إىل حديث 
ليفـي بـالغرض إىل ضـرورة وإن هؤالء القتلة منهم من بـايع حتـت الشـجرة، 

دراسة علمية دقيقة كي يضـع لألمـة مرتكـزات  ،دراسة ما شجر بني الصحابة
هذا املنهج العلمي الذي أسسه اإلمام علي بن أيب طالـب ؛ وإن ريأمنها الفك

عليه السالم وتكتم عليه أصـحاب األهـواء واملصـاحل الشخصـية والرياسـات 
وحتت شعار (عدالة الصحابة) و(السنة واجلماعـة) هـو أحـد السـبل املهمـة يف 

قطع الطريـق علـى أئمـة الضـالل يف اختيـار مـا بحتقيق األمن الفكري وذلك 
  تناسب مع أهوائهم وبدعهم فريجعون هذا األمر أو ذاك إىل فعل الصحايب.ي

  وعليه:
فلنتأمــل يف حــديث عثمــان بــن عفــان مــع عبــد اهللا بــن عبــاس حينمــا 
حاصره املسلمون بقيادة بعض رموز الصحابة بعد جهد جهيد يف الـدخول إىل 

  دار اخلالفة.
ن عباس بن أيب روى الطربي عن بشر بن سعيد، قال: حدثين عبد اهللا ب

  ربيعة قال:
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ه ساعة فقال: يا ابـن عبـاس! تعـال د(دخلت على عثمان فتحدثت عن

فأخذ بيدي فأمسعين كالم من علـى بـاب عثمـان فسـمعنا كالمـًا: مـنهم مـن 
يقول ما تنتظرون به؟ ومنهم من يقـول: أنظـروا عسـى أن يراجـع، فبينـا أنـا 

  أين ابن عديس؟ وهو واقفان إذ مر طلحة بن عبيد اهللا فوقف فقال:
فقيل: ها هو ذا، قال: فجاء ابـن عـديس فناجـاه بشـيء مث رجـع ابـن 
عديس فقال ألصحابه: ال تتركوا أحدًا يدخل على هذا الرجل أو خيرج مـن 
عنده، قـال: فقـال يل عثمـان: هـذا مـا أمـر بـه طلحـة بـن عبيـد اهللا مث قـال 

هم، واهللا َبء وأّلـعثمان: اللهم اكفين طلحة بن عبيد اهللا فإنه محل علـي هـؤال
إين ألرجو أن يكون منها صفرا، وأن يسفك دمه، إنه انتهـك مـين مـا ال حيـل 

  وسلم يقول: - وآله - له، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه



 

ففيم أقتل؟ مث رجع عثمان، قال ابن عباس: فأردت أن أرجع فمنعوين 
  .)١(حىت مّر يب حممد بن أيب بكر فقال خلوه؛ فخلوين)

  واملالحظ يف الرواية أمور، منها:
. إن الذي أمر بقتل عثمان بن عفان وألب الناس عليه هو طلحـة بـن ١

  عبيد اهللا وهو أحد املبشرين باجلنة!!
                                                

  .٤٣٣، ص٣تاريخ الطربي: ج) ١(
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هو: الصـحايب عبـد الـرمحن بـن عـديس البلـوي،  )يسابن عدإن (. ٢
رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم مصري، شهد احلديبية وكان ممن بايع 

األمري علـى اجلـيش القـادمني حتت الشجرة ويف زمن عثمان بن عفان كان هو 
  .)١(عثمان فقتلوه صرواامن مصر إىل املدينة الذين ح

اجليش الذي حاصـر عثمـان وقتلـه  . إن هذا الصحايب الذي كان قائد٣
  يف داره وأمام عياله هو ممن نزل فيهم قوله تعاىل:

جرة َفعلـم مـا فـي { الشـ ـتَتح وَنكاِيعبِإْذ ي نينمؤِن اْلمع اللَّه يضر َلَقد
ـــا  ـــا َقِريب َفْتح مهَأَثـــابو ِهمَلـــيَة عينك َل الســـَفـــَأنْز ُقُلــوِبِهم*  ةـــري َكث مَغـــانمو

  .)٢(}يْأخُذوَنها وَكان اللَّه عِزيزا حكيما
ومن مث كيف يكون الصحايب عبدالرمحن بن عديس البلوي ممـن رضـي 

ومغـامن  ،ووعـده بفـتح ،وأنـزل عليـه السـكينة ،وقد علم ما يف قلبه ،اهللا عنه
! فهـو أحـد مني؟خليفة املسل، وهو القائد لتلك املجموعة اليت حاصرت كثرية

  حاالت عدة، وهي:
أ: إما أن يكون عبد الرمحن بـن عـديس علـى حـق فيكـون حالـه كمـا 

  نصت عليه اآلية املباركة.
                                                

؛ كشـف ٣٨٩، ص٢؛ االسـتذكار البـن عبـد الـرب: ج٨٤٠، ص٢االستيعاب البن عبد الرب: ج) ١(
ــوزي: ج ــن اجل ــكل الب ــر١٦٧، ص١املش ــن حج ــابة الب ــقالين: ج ؛ اإلص ؛ ٢٨١، ص٤العس

؛ السـنة البـن ٧٤، ص٥؛ اآلحـاد واملثـاين للضـحاك: ج٤٩٢، ص٧املصنف البن أيب شيبة: ج
  .٥٨١أيب عاصم: ص

  .١٩ - ١٨سورة الفتح، اآليتان: ) ٢(
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وبنص تلك اآلية املباركة املرتهـة لفعـل  - ب: وإما أن عثمان بن عفان

  على باطل. - عبد الرمحن بن عديس
جهــا وأن ج: وإمــا أن فتنــة عظيمــة وقعــت بــني الصــحابة ال يعلــم خمر

األمور التبست على الناس فتاهوا عن دينهم وسنة نبيهم صلى اهللا عليه وآلـه 
  وسلم.

د: وإما أن النيب األكرم صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـد أوضـح البيـان 
ع بالنذارة وبالغ يف البشارة وبني هلم السـبيل والعـروة دوأعذر يف النصح وأص

نة واتبعـوا تركـوا السـُّ  مده إال أـالوثقى وسفينة النجاة وهادي األمـة مـن بعـ
  األباطيل والبدع فضاعوا وأضاعوا املسلمني من بعدهم.

  وعليه:
ال ميكــن أن يكــون الصــحابة كلهــم علــى درجــة واحــدة مــن التقــوى 
واإلميان والصدق فإن ذلك خمالف للقـرآن والسـنة والتـاريخ واحليـاة البشـرية 

ن وسلم قـد نبـه األمـة إىل بطـال السيما وأن النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله
عـن  ّلضـعدالة الصحابة، وأن منهم صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه ومنهم مـن 

ولعل الرجوع إىل تقييم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  ؛السبيل واتبع األهواء
وسلم ألصحابه خـري دليـل علـى قطـع االحتجـاج واجلـدال يف أمـرهم، فقـد 

ن األحاديــث الشــريفة تكشــف عــن هــذه أخــرج البخــاري وغــريه جمموعــة مــ
  احلقيقة، فكان منها:
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. أخرج البخاري عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، ١
  قال:

 
  مث قرأ صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

  .)١(}ا َفاعلنيبدْأَنا َأوَل خلٍْق ُنعيده وعدا عَلينا ِإنَّا ُكن َكما...{


 


 
 

 }...ــا د ا مِهيد شـ ِهمَلــيع ـتُكنو َأْنــت ــتي ُكنَتنفَّيــا َتـو َفَلم ـيِهمف ــتم
ِهيدش ءيَلى ُكلِّ شع َأْنتو ِهمَليع يبق٣()٢(}الر(.  

  . وعنه أيضًا أخرج عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال:٢




                                                
  .١٠٤سورة األنبياء، اآلية: ) ١(
  .١١٧سورة النساء، اآلية: ) ٢(
رجــه البخــاري أيضــًا يف: كتــاب ؛ وأخ١١٠، ص٤صــحيح البخــاري، كتــاب: بــدأ اخللــق، ج) ٣(

 .٢٤٠، ص٥القرآن: ج
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)١( 

ن أ. وعنه أيضًا عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة، إنه كان حيدث: ٣
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال:




)٢( 
ويف لفظ قريب عن ابن شـهاب الزهـري، عـن ابـن املسـيب، أنـه كـان 

  حيدث عن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال:


 


)٣( 
  وهذه األحاديث تكشف عن مجلة من املسائل العقدية املهمة.

كـاذب  ىأوًال: إن املدعى القائل بأن مجيـع الصـحابة عـدول هـو مـدع
  وخمالف لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم.

مـن األقـوال الـيت ابتـدعها الساسـة وأصـحاب املصـاحل، يف ترتيـه ثانيًا: 

                                                
  .٢٠٦، ص٧صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج) ١(
  .٢٠٨، ص٧صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج) ٢(
  املصدر نفسه.) ٣(
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عن الوقوع يف اآلثـام هـو إلصـاق هـذا اخللـل بـالنيب األعظـم  الصحابة مجيعًا
مل يـتمكن مـن  - والعيـاذ بـاهللا - صلى اهللا عليه وآله وسلم وذلك بلحاظ أنه

إصالحهم!! يف حني جند أن القرآن والسنة تكذب هذا القول وهو ما ورد عنه 
  صلى اهللا عليه وآله وسلم يف احلديث األول حينما يقال له:

 
  فريد قائًال:
 

} َأْنـــت ـــتي ُكنَتنفَّيـــا َتـــو َفَلم ــيِهمف ـــتمـــا د ا مِهيد شـــ ِهمَلـــيع ــتُكنو
 ِهيدش ءيَلى ُكلِّ شع َأْنتو ِهمَليع يبقالر* مَفِإنَّه مهذِّبُتع َك  ِإنادبع
يمكاْلح ِزيزاْلع َأْنت َفِإنَّك مَله رَتْغف ِإن٢(}١(}و(.  

ثالثًا: إن كثريًا منهم وبنص رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـد 
 اارتدوا من بعد وفاته صلى اهللا عليه وآله وسـلم وهـي حقيقـة أمجعـت عليهـ

  هذه األحاديث مجيعًا.
ن أألحاديث النبوية الـيت أخرجهـا البخـاري: رابعًا: كما أمجعت هذه ا

  الصحابة قد أحدثوا بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم:


)٣( 
                                                

  .١١٨ - ١١٧سورة النساء، اآليتان: ) ١(
 .١١٠، ص٤صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق: ج) ٢(
ــدي١٨٨، ص٣ســنن النســائي: ج) ٣( ــى مســلم للســيوطي: ج؛ ال ــن ٥، ص١باج عل ؛ صــحيح اب
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واحلقيقة املتعلقـة بـاألمن الفكـري هـي: وجـوب معرفـة مـا شـجر بـني 

مييز بني ما هو شريعة حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم الصحابة لغرض الت
وبـني مـا هـو سـنة  ،بني ما هو حمدث مبتدع وضالل ؛وبني ما هو شريعة غريه

ــاة الكرميــة  ؛وهــدى وجنــاة ــة واحلي ــه األمــن واألمــان والطمأنين فتكــون نتيجت
  املتحضرة.

  !!)١(بني: 
تارك فيكم الثقلني أحدمها أكرب مـن اآلخـر كتـاب اهللا حبـل إين « وبني:

ممدود من السماء إىل األرض وعتريت أهل بييت، وإمـا لـن يفترقـا حـىت يـردا 
  .)٢(»علّي احلوض
  وبني:



)٣( 

فمــن أراد األمــن الفكــري فعليــه بالتمســك بــالثقلني كمــا أمــر  وعليــه:
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وقد قال اهللا تعاىل:

                                                 
  .١٤٣، ص٣خزمية: ج

  ، ص٤صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق: ج) ١(
  .١٥؛ فضائل الصحابة للنسائي: ص١٤، ص٣مسند أمحد: ج) ٢(
  .١٠٩، ص٣املستدرك للحاكم النيسابوري: ج) ٣(
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} ِهمَلــياَك علْن ســــا َأرلَّى َفمَتــو ــنمو اللَّــه َأَطــاع وَل َفَقــد ســــِع الرطي ــنم
  .)١(}حفيظًا

  ياملبحث الثان

  -  الوسائل والتطبيقات - مفهوم األمن الفكري عند السلف
إن مــن البداهــة مبكــان أن يكــون مفهــوم األمــن الفكــري يف اإلســالم 

ن القرآن الكرمي قد حدد اآلليات اليت ترافـق سـالمة الفكـر أمتجذرًا السيما و
عند خوضه يف معرفـة مـا يتعلـق باآليـات واآلفـاق واألنفـس واألمثـال، ويف 

سان ملعرفة الدين واحلكمة وطلب العلم فضًال عن البيان النبـوي يف سعي اإلن
مـن  اإرشاد املسلمني إىل القواعد والضوابط واألصول اليت من متسـك ـا جنـ

ية ملعرفة ااالحنراف الفكري والبدع واملحدثات ولعل ما مت إيراده آنفًا فيه الكف
مـن الفكـري حرص رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم علـى حتقيـق األ

  للمسلمني.
  من هنا:

هلـم اإلمسـاك  ليس من الغريب أن ينطلـق الصـحابة السـيما مـن تسـىن
بزمام األمور واجللوس يف حمل السـلطة وقيـادة املسـلمني، وبـاألخص اخللفـاء 
الثالثة أبو بكر وعمر وعثمان، والوالة الذين نصبوا من قبلهم على األمصـار 

                                                
  .٨٠سورة النساء، اآلية: ) ١(
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  ي يف األمة.اإلسالمية، يف إرساء األمن الفكر

مبعىن: أن الوسائل والتطبيقـات الـيت اسـتخدمها اخللفـاء الثالثـة كانـت 
ترتكز على إرسـاء مفهـوم هـؤالء اخللفـاء لألمـن الفكـري ولـيس علـى بيـان 

  سالم.القرآن والسنة وحتقيق حفظ املسلم من الضالل واالحنراف عن خط اإل
  بدليل:

صلى اهللا عليه وآله وسلم إّن الوسائل اليت استخدمها النيب األكرم  - ١
يف إرساء األمن الفكري وتطبيقه ختتلف عـن وسـائل هـؤالء اخللفـاء والـوالة 

  الذين جاءوا من بعدهم كبين أمية وبين العباس.
إن مفهوم األمـن الفكـري يف القـرآن والسـنة النبويـة يرتكـز علـى  - ٢

كـان التركيـز التمسك بالثقلني القرآن والعترة النبوية عليهم السالم؛ يف حـني 
بعـاد العتـرة النبويـة عـن إعند اخللفاء على االجتهادات والتأويالت اخلاصـة و
  مجيع مظاهر احلياة وعلى ذلك سار اخللف إىل اآلن.

إن هذه اإلجراءات والوسائل كانت ختتلف من خليفة إىل آخـر إال  - ٣
أا كانت متفقـة علـى ترسـيخ منصـب اخلالفـة واخلليفـة يف نفـوس املسـلمني 

  والتصدي لكل ما من شأنه أن يعيق حتقيق هذا اهلدف.
  وعليه:

  يصبح األمن الفكري هو:
  . أمن اخلالفة واخلليفة.١
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  . أمن امللك واململكة.٢
  . أمن األمري واإلمارة.٣
  . أمن السلطان والسلطنة.٤
  . وحديثا: أمن الدولة.٥

 فجميع هذه املؤسسات األمنيـة معنيـة بتحقيـق األمـن الفكـري الكفيـل
ببقاء هذه الرموز وال شـك يصـبح مفهـوم االحنـراف بتغيـري فكـر اإلنسـان يف 
وجوب الطاعة للخليفة أو امللك أو األمري أو السلطان أو الرئيس أو من يرتبط 

بني مفهـوم األمـن  يًام؛ ومن مث مل جند من خالل هذه الدراسة والبحث تالق
عـدا أمـري مـا والـوالة،  عنـد اخللفـاء هالفكري يف القرآن والسنة وبـني مفهومـ

علي بن أيب طالب عليـه الصـالة والسـالم فقـد لـزم الوسـائل اإلمام املؤمنني 
والتطبيقات اليت نص عليها القرآن والنيب األكرم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 
وهو الوحيـد بعـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم مـن حقـق األمـن 

عامـة بتحقيقـه وهـو مـا سـنعرض لـه  لألمة وأمر أصحابه واملسلمنيالفكري 
  خالل هذه الدراسة.

  اِّـسألة األوُّـ: وسائل األمن الفكري عند أبي بكر وتطبيقاته

إن أول اإلجراءات اليت سارت لتحقيق مفهوم األمن الفكري بعـد وفـاة 
بكـر أمـر املسـلمني  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كانت عند تـويل أيب

خمتلفـا عـن بيـان القـرآن  نكـا - كمـا أسـلفنا - املفهوم إال أن هذا ؛وقيادم
وذلك من خـالل نـوع الوسـائل الـيت  ،ورسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
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فكانـت هـذه  ؛استخدمها أبو بكر يف إرساء األمن الفكـري وتطبيقـه يف األمـة

  الوسائل كاآليت:

اهللا عليــه  بالعمــل بســنة رســول اهللا صــلى طالبــةالمالمســلمين مــن منــه أوًال: 
  وآله وسلم

إن أول وسيلة قام ا أبو بكر إلرسـاء األمـن الفكـري مبفهومـه اجلديـد 
املتعلق بتحقيق أمن اخلليفة واخلالفة هـو مجعـه للمسـلمني يف املسـجد النبـوي 

هلـم  وخماطبتهبعد حادثة السقيفة ومبايعة الناس له يف اليوم التايل البيعة العامة 
بيان مالمح العهد اجلديد وما يراد مـنهم ددة يف إيصال حم اخبطبة قصرية إال أ

يف هــذه املرحلــة احلساســة واحلرجــة مــن عمــر اإلســالم واملســلمني، فكانــت 
  كاآليت:

  وخرجه الزيلعي فكان ذه األلفاظ: ،روى ابن سعد يف الطبقات وغريه
  أخرج الزيلعي بسنده عن احلسن، قال: - ١

  هللا ما تكلم به أحد غريه، فقال:(ملا استخلف أبو بكر تكلم بكالم وا
وسلم،  - وآله - يا أيها الناس تكلفوين سنة نبيكم حممد صلى اهللا عليه

ــه بــالو ي إين واهللا لــوددت أنكــم كفيتمــوين وإن يل حوإن اهللا كــان يعصــم نبي
ــر يف  ــاجتنبوين ال أوث ــراين ف ــإذا اعت ــريين ف شــعاركم وأبشــاركم، أشــيطانًا يعت

  .)١(تقمت فاتبعوين وإن زغت فقوموين)وتعاهدوين بأنفسكم فإن اس
                                                

  .٤٨١، ص١ختريج األحاديث للزيلعي: ج) ١(
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هـ) بلفظ آخـر قـال أبـو ٢٣٠وأخرج هذه اخلطبة ابن سعد (املتوىف  - ٢
بكر: (أما بعد: فإين وليت هذا األمر وأنا له كاره، وواهللا لوددت أن بعضكم 

نكم إن كلفتموين أن أعمل فيكم مبثـل عمـل رسـول اهللا صـلى إال وأكفانيه، 
 - وآلـه - م مل أقم به! كان رسول اهللا صلى اهللا عليهوسل - وآله - اهللا عليه

وسلم عبدًا أكرمه اهللا بالوحي وعصمه به أال وإمنا أنـا بشـر ولسـت خبـري مـن 
أحد منكم، فراعوين فإذا رأيتمـوين اسـتقمت فـاتبعوين، وإن رأيتمـوين زغـت 

يعتريين فإذا رأيتمـوين غضـبت فـاجتنبوين ال  ًافقوموين، واعلموا أن يل شيطان
  .)١()مأشعاركم وأبشارك يفأوثر 

  : إن أبا بكر خطب فقال:، فقالالصنعاين عن احلسن هاأخرجو - ٣
(أما واهللا ما أنا خبري منكم، ولقد كنت ملقامي هذا كارهـًا، ولـوددت لـو 

 فتظنون أين أعمل فيكم سنة رسول اهللا صلى اهللا عليـهأأن فيكم من يكفيين، 
ن رسول اهللا كان يعصم بالوحي، وكان معه وسلم إذا ال أقوم هلا، إ - وآله -

يعتريين، فإذا غضبت فـاجتنبوين، ال أوثـر يف أشـعاركم  ًاملك، وإن يل شيطان
  .)٢(وال أبشاركم، أال فراعوين فإن استقمت فاعينوين؛ إن زغت فقوموين)

وهذه اخلطبة اليت أخرجهـا احلفـاظ بألفـاظ متقاربـة نصـت علـى تطبيـق 
ذي أراده أبو بكر واملرتكز على عدم مطالبته العمـل األمن الفكري مبفهومه ال

  وسلم والذي جاء بألفاظ هي: - وآله - بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه
                                                

  .٢١٢، ص٣الطبقات الكربى البن سعد: ج) ١(
ـــرقم ( ٣٣٦، ص١املصـــنف للصـــنعاين: ج) ٢( ـــي: ج٢٠٧٠١ب ـــث للزيلع ، ١)؛ ختـــريج األحادي

  .٤٨٢ص
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نكـم إن كلفتمـوين أن أعمـل فــيكم مبثـل عمـل رســول اهللا إال وأ( - ١

  وسلم مل أقم به). - وآله - صلى اهللا عليه
 - وآلـه - اهللا عليـه كلفوين سنة نبيكم حممد صلىت(يا أيها الناس  - ٢

  وسلم وإن اهللا كان يعصم نبيه بالوحي).
 - وآله - أين أعمل فيكم سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه أفتظنون( - ٣

  وسلم إذا ال أقوم هلا).
ن هذا النهي يف املطالبة يف أن يعمل أبو بكر بسـنة رسـول اهللا أوال شك 

صـوله الفكريـة ومنهجـه صلى اهللا عليه وآله وسلم هو بداية عهد جديـد لـه أ
  القيادي لألمة وهو ما يعرب عنه اليوم (باإليدلوجية).

نة جديدة غري اليت كان يعمل ا وإن هذه األيدلوجية تقتضي أن يبدأ بُس
  النيب األعظم صلى اهللا عليه وآله وسلم.

نة النبويـة ترتكـز علـى عمـل اخلليفـة الشخصـي نة املخالفة للُسوإن الُس
ه وإن كانت خمالفة لعمل النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ورأيه واستحسانات

  وذلك لسببني:
  إنه غري معصوم. - ١
  يعتريه. ًاإن له شيطان - ٢

ومـن مث هـل يلـزم  ؛يف حني أن السبب األول يشترك فيه مجيع املسلمني
  ذلك ترك العمل بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم؟!
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أحـد وـذه الصـورة والكيفيـة غـري أيب  وأما السبب الثاين فلـم يقـل بـه
  بكر!!

  وعليه:
ــذاهب  ــاء امل ــب علم ــنة يطال ــأي س ــا: ب ــروح حينه ــؤال املط ــى الس يبق

ل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اليت واإلسالمية املسلمني العمل ا: سنة رس
  مل يستطع أبو بكر العمل ا، ومنع املسلمني من املطالبة ا، أم سنته هو؟!

  معاقبة المعترض على سنة الخليفة بالقتل أو الجلدثانيًا: 

اليت كشفتها اخلطبة، هي: معاقبـة مـن يعتـرض علـى إن الوسيلة الثانية 
اخلليفة ويثري غضبه معاقبة شديدة ال ُيْؤثر فيها اخلليفة أبو بكـر قطـع الـرؤوس 

  أو األيدي واألرجل أو اجللد.
ت على تركه لسـنة وال شك أن الذي يثري غضب أيب بكر هو االعتراضا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم والعمـل بسـنته ورأيـه هـو، وهـو األمـر 
الذي دفعه إىل ربط ترك مطالبتهم له بالعمل بسنة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه 
وآله وسلم مع التهديد هلم يف إثارة غضبه، فهذا الغضب سـيدفعه إىل: قطـع 

بلحـاظ أن الـرأس هـو جممـع  رؤوسهم وهـو مـا عـرب عنـه بلفـظ (أشـعاركم)
  الشعر، وإىل اجللد وهو ما عّبر عنه بلفظ (أبشاركم).

والوعيد هو أول الوسائل لتطبيـق األمـن الفكـري يف نذار فكان هذا اإل
  عهد أيب بكر.
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  ثالثًا: جمع األحاديث النبوية وحرقها

الكتاب أو الورق املكتوب أو أي وسيلة تستخدم للتدوين والكتابـة  يعّد
ي أمة من األمم وعنوان حضارا، ومـن مث تشـكل املـادة أل ًاّيفكر ًاينهي خز

املكتوبة أهم ما متتلكه األمم من فكر وحضارة وقيمة بل ووجود فكم من أمة 
  ضاعت بضياع مادا الفكرية املكتوبة.

  من هنا:
أدركـت الشــعوب واألمــم أن املكتبــات وحمـل مجــع الكتــب وخزــا أو 

آثارها يشكل داللة على حياة هذه الشعوب أو األمـم، الوثائق أو أي أثر من 
  ن احلفاظ عليها حفاظ على حياة األمة وعنوان بقائها وهويتها ولذلك:أو

سعت الدول املستبدة واملستعمرة على إتالف وحـرق هـذه اآلثـار عنـد 
غزوها للبالد واألمم األخرى لغرض إاء وجودها من احلياة ومن مث قتـل أو 

من مظاهر هذه األمـة وإـاء وجودهـا الـذي يشـكل منافسـًا  إعدام أي مظهر
  لوجودها.

ولعل التاريخ العريب واإلسالمي غين مبا تعرض له مـن غـزوات فكريـة 
  كان الكتاب والوثيقة واألثر هم أول املقتولني أو املستهدفني.

ــراث الشــيعي فحــّدأ ــه مــن احلــرق  ْثمــا الت وال حــرج فيمــا تعــرض ل
ــا  ــاج إىل تــدليلواإلتــالف وإىل يومن إذ يكفــي الباحــث  ؛هــذا واألمــر ال حيت

والقارئ أن ينظر إىل سعي احلكام يف طمس سرية علي بن أيب طالب وفضائله 
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م كمحاولة لتحقيق األمن الفكري حبسب مفاهيم أعداء علـي بـن عليه السال
  أيب طالب عليه السالم.

  من هنا:
من الفكـري مبفهومـه ال شك أن أبا بكر كان له دوره املميز يف حتقيق األ

هو، هذا املفهوم الذي حتددت مالحمه مـن خـالل خطبتـه األوىل يف املسـلمني 
  بعد السقيفة ومبايعة الناس له.

فكــان مــن وســائله يف حتقيــق هــذا املفهــوم لألمــن الفكــري هــو: مجــع 
احلديث النبوي وحرقه وهـي حقيقـة صـرحت ـا عائشـة زوج النـيب األكـرم 

م الـيت شـهدت هـذه احلادثـة وكانـت الـراوي هلـا، صلى اهللا عليـه وآلـه وسـل
  فتقول:

وسلم وكانت  - وآله - (مجع أيب احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه
لـب قمخسمائة حديث، فبات ليلته يتقلب كثـريًا، قالـت: فغمـين، فقلـت: أتت

  لشكوى أو لشيء بلغك؟
دعا فلما أصبح، قال: بنية، هلمي األحاديث اليت عندك؛ فجئته ـا، فـ

  بنار فحرقها!!! فقلت:
  مل أحرقتها؟!

قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجـل قـد 
  .)١(ائتمنته ووثقت  به ومل يكن كما حدثين فأكون قد نقلت ذلك)

                                                
؛ كــرت ٢٠٠، ص١؛ الريــاض النضــرة للمحـب الطــربي: ج٥، ص١تـذكرة احلفــاظ للـذهيب: ج) ١(
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ــه هلــذا  ــن كثــري واحلــافظ الســيوطي إجيــاد توجي ولقــد حــاول احلــافظ اب

يث قـائًال: (فهـذا ال يصـح ؛ أما احلافظ الذهيب فقد عّقب علـى احلـد)١(الفعل
  .)٢(واهللا أعلم)

وال شك أن األحاديث النبوية أكثر بكثـري مـن هـذا العـدد الـذي ذكرتـه 
عائشة أو الذي حاولت أن تقدمه للناس على أن عدد األحاديث الـيت مجعهـا 

العدد أو لعله تصحيف من الرواة فقد تكون مخس  اأبو بكر مث أحرقها هي ذ
أو لعلها كانـت كمـا ذكـرت عائشـة زوج  ،ت كلمة ألفمائة ألف مثًال فمحي

ضـمن موضـوع مـا،  ةفصـنالنيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم إال أـا كانـت م
أو بعتـرة النـيب صـلى  ،أو حبدث السـقيفة ،وعنوان حمدد، قد يتعلق بالصحابة

خاصـة، أو بـه صلوات اهللا عليـه أو بعلي بن أيب طالب  ،اهللا عليه وآله وسلم
أو بوقوع الفنت كخروج عائشة إىل حرب علي بن أيب بأيب بكر،  أيشخصيًا، 

  طالب عليه السالم، أو غري ذلك.
ومهما يكن من أمٍر فـإن حـرق األحاديـث النبويـة هـو وسـيلة لتحقيـق 

  األمن الفكري وإن كان للغرض الذي ذكره أبو بكر، فقال:
(خشيت أن أمـوت وهـي عنـدي فيكـون فيهـا أحاديـث عـن رجـل قـد 

  أكون قد نقلت ذلك).فووثقت به ومل يكن كما حدثين  ائتمنته
                                                 

  .٢٨٦، ص١٠العمال: ج
  .٢٨٦، ص١٠كرت العمال للمتقي اهلندي: ج) ١(
  .٥، ص١تذكرة احلفاظ: ج) ٢(
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ن هذه العلة والغرض الذي صرح به أبو بكر معمول به يف أوال خيفى: 
وغري املسلمني وذلك يف منعها للثقافات املغايرة لثقافتهـا كثري من بالد املسلمني 

  الوسـائل يفريوحجبها للكثري من وسائل املعرفة كالكتاب أو غـريه؛ إال أن تغـ
يف الوقت املعاصر أصبحت فوق هذه السلطات ومـن مث ال ميكـن  نقل املعرفة

 ءحجب املعرفة بعد اليوم مما يتطلب تقنية فكرية ترشد اإلنسان إىل كيفية انتقا
املعرفة لغرض حتقيـق األمـن الفكـري وهـو مـا سـنعرض لـه يف وسـائل أمـري 

  األمن الفكري. علي بن أيب طالب عليه السالم يف حتقيقاإلمام املؤمنني 

رابعــًا: منعــه النــاس مــن التحــديث بأحاديــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه 
  وسلم

مل ينته األمـر يف حتقيـق األمـن الفكـري عنـد أيب بكـر حبـرق األحاديـث 
النبوية وإمنا مجع الناس وأمرهم بترك احلديث عـن العهـد السـابق، أي: منـع 

وآله وسلم فكانت هذه الوسيلة  التحديث بأحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه
  اجلديدة على النحو اآليت:

  كة قال:يعن ابن أيب مل
  (إن أبا بكر مجع الناس بعد وفاة نبيهم، فقال:

أحاديـث  - صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم - إنكم حتدثون عن رسول اهللا
ختتلفون فيها والناس بعدكم أشد اختالفًا، فال حتدثوا عـن رسـول اهللا شـيئًا! 

ألكم فقولــوا بيننــا وبيــنكم كتــاب اهللا، فاســتحلوا حاللــه، وحرمــوا فمــن ســ
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  .)١()حرامه

  واحلديث يرشد إىل مجلة من األمور:
هذا اجلمع الذي عّبر عنه ابن أيب مليكة هو للصحابة من املهاجرين  - ١

واألنصار الذين مسعوا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وشهدوا سريته وحياته، 
  ان للصحابة مجيعًا.ومن مث فاملنع ك

إن هذا االختالف يف احلديث عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه  - ٢
  وسلم يدعو إىل أمور، منها:

ألف: إن فيهم من كان يزيد أو ينقص يف احلديث النبوي إما عامـدًا أو 
  ساهيًا.

على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم السيما  املتقولباء: إن فيهم 
ع هـؤالء تشـملهم يـنافقني واملؤلفة قلوم والطلقاء وغريهم، ومجوأن طبقة امل

  صفة الصحبة كما حددها علماء السنة واجلماعة.
ــام  ــة إم ــدعو إىل وجــوب أن يكــون لألم ــذا االخــتالف ي جــيم: إن ه
منصوص عليه من اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم يرجـع النـاس إليـه 

ىل وحالل حممد صلى اهللا عليه وآله وسـلم بعد نبيهم يف معرفة شريعة اهللا تعا
  وحرامه.

األمة بعد وفـاة رسـول اهللا صـلى أن دال: إن هذا االختالف يدل على 
                                                

  .٣٢، ص١تذكرة احلفاظ للذهيب: ج) ١(
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اهللا عليه وآله وسلم ال ميكـن هلـا أن تنجـو مـا مل تتمسـك بـالثقلني كتـاب اهللا 
  وعترة نبيها صلى اهللا عليه وآله وسلم.

حـدثات والشـبهات فمن متسك م جنـا ومـن ختلـف عـنهم هلـك يف امل
  والبدع.
إن منع الناس مـن احلـديث عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه  - ٣

وسلم لغـرض منـع االخـتالف يف احلـديث ال حيقـق منـع االخـتالف بـل إنـه 
ــه املحكــم واملتشــابه والعــام  ،ليزيــدهم اختالفــًا وذلــك أن القــرآن الكــرمي في

هـم القـرآن وبيـان حاللـه وغري ذلـك فـأىن للنـاس فواملطلق واملفيد  ،واخلاص
وحرامه وقد اختلفوا يف بيان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم لشـريعة 
اإلسالم، أي: إذا كان الناس كما يدعي أبو بكر قد اختلفوا يف احلـديث عـن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو بني ظهـرانيهم يعلمهـم ويـزكيهم، 

ريعة ربه ليًال وارًا سرًا وجهرًا فكيـف ـم صادعًا بالنذارة يدعو إىل بيان ش
اهللا تعـاىل بأهلـه، وهـم  هيف فهم مراد الوحي وتطبيق شرع اهللا تعاىل وقد قيـد

  الراسخون يف العلم فقال عّز وجل:هم أهل الذكر؛ و

  .)١(} َتعَلمونهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتم الَفاسَأُلوا َأ...{
  وقال سبحانه وتعاىل:

}...مِإالّو َتْأِويَله َلمعْلِم ا يي اْلعف ُخوناسالرو ٢(}...اللَّه(.  
                                                

  .٤٣سورة النحل، اآلية: ) ١(
  .٧سورة آل عمران، اآلية: ) ٢(
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ومن مث مل ميكن الداعي احلقيقي يف منع النـاس مـن التحـديث بأحاديـث 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هو االختالف يف هـذه األحاديـث وإمنـا 

ــ ــد عن ــه اجلدي د أيب بكــر وســيلة أخــرى مــن وســائل األمــن الفكــري مبفهوم
 - كما سيمر يف عهد عمر وعثمان - واملقتضي حبسب هذه النصوص وغريها

حجب سـرية النـيب األكـرم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وسـنته والبـدء بسـنة 
  الشيخني كما عرفها السلف وتعبد ا اخللف.

  اِّـسألة الثانية: وسائل األمن الفكري عند عمر بن الخطاب وتطبيقاته

توىل فيه عمر بن اخلطاب قيادة األمة اإلسـالمية بعـد  شهد العصر الذي
وفاة أيب بكر من الوسـائل يف حتقيـق األمـن الفكـري وتطبيقاتـه مـا مل يشـهده 

وذلـك أن هـذه الوسـائل كانـت هـي  ،عصر آخر يف عمر اخلالفـة اإلسـالمية
حكمـوا الـبالد اإلسـالمية  ناألسس القوية اليت قام عليها مـنهج احلكـام الـذي

د فصار ذلك سنة ومل يزل هذا املنهج هو املعمول به إىل يومنا هـذا وال فيما بع
  اعتقد أنه سيتغري مع كل هذه التقنيات احلديثة يف نقل املعلومة.

أن أئمـة املسـلمني سـابقًا وحاضـرًا ومسـتقبًال مل يكـن يف ذلك والسبب 
ليخرجوا من هذه األسس اليت تعين قيام شخوصـهم ومـدار حيـام وعنـوان 

فهـو أمـنهم الفكـري  ؛دهم فإن ذهبت ذهبوا معها وهذا ما مل يسمحوا بهوجو
  واحليايت.

  وعليه:
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فـإن هــذه الوســائل العمريــة يف تطبيــق األمـن الفكــري كــان هلــا الــدور 
نة ســُ الاألســاس يف تقــدمي ســنة جديــدة للمســلمني، عنواــا العــام وظاهرهــا 

  سنة عمر. - كما أثبتته النصوص - وحقيقتها النبوية.
  انت هذه الوسائل لتحقيق األمن الفكري كاآليت:فك

  ُسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمأوًال: منع تدوين 

ن أوىل اهتمامـات خليفـة أاليت سنوردها يف هذه املسألة تظهر النصوص 
ن أهـم هـذه أو ،املسـلمني هـي حجـب مجيـع املعـارف الـيت بـني يـدي النـاس

ُسنة رسـول اهللا عهد عمر بن اخلطاب هي  املعارف اليت لزم منعها وحجبها يف
انطالقًا من اعتقاده بأن املصدر الوحيد الذي يلـزم  صلى اهللا عليه وآله وسلم

  عليه واألخذ منه هو القرآن الكرمي. االعتماد
عمـر ن إمما يعين: فتح املجال لالجتهادات واآلراء والتأويالت، وحيث 

فهـذا حيـتم آنذاك الفة اإلسالمية كان على رأس اهلرم يف قيادة اخل بن اخلطابا
  أن يكون له الرأي األول يف بيان ما حيتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم.

مبعىن أدق: أن ذلك سيجعل طريقته ورأيه وسنته هي البديل عن السـنة 
لق باإلسالم فكرًا وعقيدة وشريعة، وهو ما سعى إليه النبوية بل ومجيع ما يتع

  ل توليه احلكم.عمر بن اخلطاب خال
أما هذه النصوص فسنوردها ضمن نقاط وجنعل لكل نص عنوانـًا كمـا 

  .ُسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمصدرنا أوًال بعنوان: منع تدوين 
فقد روى اخلطيب البغدادي، وابن عبد الـرب وغريمهـا عـن الزهـري عـن 
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  عروة بن الزبري:

ن، فاستشـار فيهـا أصـحاب ن(إن عمر بـن اخلطـاب أراد أن يكتـب السـُ 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فأشار عليه عامتهم بذلك، فلبث عمر 

  شهرًا يستخري اهللا يف ذلك شاكًا فيه؛ مث أصبح يومًا وقد عزم اهللا له، فقال:
نن مـا قـد علمـتم، مث تـذكرت، إين قد كنت ذكرت لكم من كتاب السـُ 

بوا مع كتاب اهللا كتبًا، فأكبوا عليها، الكتاب قبلكم قد كتفإذا أناس من أهل 
  .)١(وتركوا كتاب اهللا؛ وإين واهللا ال ألبس بشيء أبدًا، فترك كتاب السنن)

  ويكشف النص عن مجلة من األمور:
لقد حـاول الـبعض تربيـر هـذا الفعـل الـذي أقـدم عليـه عمـر بـن  - ١

كمـا  - اخلطاب وختريج معىن يدفع حقيقة منـع تـدوين السـنة النبويـة وحموهـا
إال أن كل تربير مهما كان ال ميكن أن يلزم الباحـث الثبـت والقـارئ  - سيمر

  .)٢(الفهم من تلميح هذا الفعل الذي أقدم عليه اخلليفة
عمر بـن اخلطـاب صـحابة رسـول اهللا  ةيظهر أن الدافع يف استشار - ٢

د له وج فلوصلى اهللا عليه وآله وسلم هو ملعرفة توجهام اجتاه السنة النبوية 
أنصارًا يف منع تدوينها الستعان ـم إال أنـه وجـد العكـس فقـد أشـار مجيـع 
الصحابة عليه بكتابة السنة النبوية مما دفعـه إىل التفكـري شـهرًا كـامًال يف إجيـاد 

                                                
؛ جـامع بيـان العلـم وفضـله ٥٠١أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغـدادي: ص -تقييد العلم ) ١(

  .٢٤٩ص ،٣؛ ذم الكالم وأهله، األنصاري اهلروي: ج٦٤، ص١البن عبد الرب: ج
  ، فلرياجع تربير هذا الفعل العمري.٨٥، ص١سنن الدارمي: ج) ٢(
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خمرج معقول يسد فيه هذا الرأي اجلامع عند الصحابة؛ فكان املخـرج حرصـه 
مـن الفكـري يف إجيـاد السـنة على القرآن، الذي مل يصـمد أمـام منهجـه يف األ

وإال حىت قراءة القرآن كذاك مل تسلم من وسائل عمـر  ؛البديلة والفكر البديل
  بن اخلطاب يف تطبيق األمن الفكري مبفهومه العمري.ا

ال شك أن هناك أحاديث كثرية يتداوهلا املسلمون اليوم يف وجـوب  - ٣
حل؛ والسؤال املطـروح: تباع اجلماعة ولزوم الصحابة والتمسك بالسلف الصاا

أين عمر بن اخلطاب من مجاعة صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم 
وهؤالء السلف الصاحل الذين أمجعوا علـى كتابـة سـنن رسـول اهللا صـلى اهللا 
عليه وآله وسلم فيقدم على خمالفـة اجلماعـة، والصـحابة، والسـلف الصـاحل، 

  ويعمل برأيه ويلزمهم به؟!
فعل خروجًا على اجلماعة وإعراضًا بالسـلف الصـاحل؟! أم أليس هذا ال

أن هذه الشعارات ال واقع هلا إال عندما تتقدم املصـاحل واملناصـب واألمـراض 
  القلبية.
أما مقارنته لصحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مع أهـل  - ٤

املسلمني الكتاب وهم محلة القرآن والسنن (وخري أهل القرون) فهذا حيتاج من 
إذ لعـل تقيـيم  ؛إىل مراجعة رأيهم يف صحابة النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم

عمر بن اخلطاب هلم صحيح وممكن فيكون تركهم للقـرآن حقيقـة واقعـة أراد 
  ابن اخلطاب منع وقوعها ضمن مشروعه يف حتقيق األمن الفكري.

اب هـو أو أن الدافع هلذا اإلجراء الذي أقدم عليـه عمـر بـن اخلطـ - ٥
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إجياد الذريعة يف منع الصحابة من احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه 

  وسلم؛ وهذا ما جنده يف ثانيًا.

  الصحابة من رواية أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هثانيًا: منع

نة النبوية وهجرها بوسائل األمن الفكري إن ما يؤكد حقيقة حتجيم الُس
ها عمر بن اخلطاب هو تلك اإلجراءات املتتابعة الـيت اسـتخدمها اليت أقدم علي

ابــن اخلطــاب يف منعــه صــحابة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم مــن 
التحديث بأحاديث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم كمـا دلـت عليـه 

  النصوص اآلتية:
  أخرج احلاكم النيسابوري عن قرظة بن كعب، قال: - ١

أ، ضّـ د العراق، فمشى معنا عمر بن اخلطاب، إىل صرار فتو(خرجنا نري
  مث قال:

  أتدرون مل مشيت معكم؟
وسـلم،  - عليه وآله - قالوا: نعم، حنن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا

  مشيت معنا.
بــالقرآن كــدوي النحــل، فــال  يقــال: إنكــم تــأتون أهــل قريــة هلــم دو

لوا الرواية عن رسول اهللا تبدوم باألحاديث فيشغلونكم، جردوا القرآن، وأق
  وسلم، وأمضوا وأنا شريككم. - وآله - صلى اهللا عليه

  ثنا؟قالوا: حّد - العراق - ةظفلما قدم قر
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  .)١(قال: انا ابن اخلطاب)
، عن الشعيب، عن قرظة بن كعب، ةويف لفظ آخر أخرجه ابن ماج - ٢

  قال:
ىل موضع يقال (بعثنا عمر بن اخلطاب إىل الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إ

  له صرار، فقال:
  أتدرون مل مشيت معكم؟

وسلم وحلق  - وآله - قال، قلنا: حلق صحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه
  األنصار.

قـال: لكــين مشــيت معكــم حلـديث أردت أن أحــدثكم بــه، فــأردت أن 
حتفظوه ملمشاي معكم؛ إنكم تقدمون علـى قـوم للقـرآن يف صـدورهم هزيـز 

رأوكـم مـدوا إلـيكم أعنـاقهم وقـالوا: أصـحاب حممـد؛ كهزيز املرجل؛ فإذا 
ــ ــهأف ــلى اهللا علي ــول اهللا ص ــن رس ــة ع ــه - قلوا الرواي ــا  - وآل ــلم، مث أن وس

  .)٢(شريككم)
  قال قرظة بن كعب:

(وأنا كنت ألجلس يف القوم فيذكرون احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا 
  !!!)٣(ت)عليه وآله وسلم وإين ملن أحفظهم له، فإذا ذكرت وصية عمر سك

                                                
  .١٠٢، ص١املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري: ج) ١(
، ١سنن ابـن ماجـة، بـاب التـوّقي يف احلـديث عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: ج) ٢(

  .١٢ص
  .٨٥، ص١سنن الدارمي: ج) ٣(
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ن مل تصرح باسم القرية اليت توجه إليها جمموعة من ان الروايتاوهات - ٣

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم إال أن الـدارمي املتـوىف سـنة 
هـ قد صّرح عنها كما يف الرواية اآلتية اليت أخرجها عن طريـق (أشـعث ٢٥٥

ر بن اخلطاب رهطـًا بن سوار عن الشعيب، عن قرظة بن كعب قال: بعث عما
من األنصار إىل الكوفـة فبعثـين معهـم فجعـل ميشـي معنـا حـىت أتـى صـرار، 
وصرار ماء يف طريق املدينة، فجعل ينفض الغبار عن رجليـه، مث قـال: إنكـم 
تأتون الكوفة، فتأتون قومًا هلم أزيز بالقرآن، فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب 

ــدم أصــحاب حممــد ــه - حممــد، ق ــه وســلم  صــلى اهللا علي ــأتونكم -وآل ، في
فيسألونكم عن احلديث، فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثالث وثنتـان جتزيـان، مث 

الكوفـة فتـأتون قومـا هلـم أزيـز بـالقرآن، فيقولـون: قـدم  قال: إنكـم تـأتون
فيأتونكم  - صلى اهللا عليه وآله وسلم - أصحاب حممد، قدم أصحاب حممد

 وآلـه - عن رسول اهللا صلى اهللا عليهفيسألونكم عن احلديث، فأقلوا الرواية 
  وسلم، وأنا شريككم فيه. -

قال قرظة: وإن كنت ألجلس يف القوم فيـذكرون احلـديث عـن رسـول 
وسلم وإين ملن أحفظهم له، فـإذا ذكـرت وصـية  - وآله - اهللا صلى اهللا عليه

  .)١()عمر سكت
  عن السائب بن يزيد قال: - ٤

رة لتتركن احلـديث عـن رسـول (مسعت عمر بن اخلطاب يقول أليب هري
                                                

  .٨٥، ص١هاب الفتيا خمافة السقط، ج سنن الدارمي باب: من) ١(
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ــال لكعــب:  ــأرض دوس وق ــك ب ــه وســلم أو ألحلقن ــه وآل اهللا صــلى اهللا علي
  .)١((لتتركن احلديث أو ألحلقنك بأرض القردة))

  واألحاديث تكشف عن أمور:
ال شك أن العقـول حينمـا يطبـق عليهـا التعصـب فإـا ال تـدي  - ١

مـن عمـر بـن اخلطـاب يف مر الصريح الفهم، ولذلك فقد فهم البعض هذا األ
منع الصحابة من احلديث بأحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم إىل 

  أن املراد من هذا الفعل العمري ليس السنن والفرائض، فقال:
(ومعناه عندي احلديث عن أيام رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

  .)٢(ليس السنن والفرائض)
إال قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم  والسؤال املطروح: وهل السنة

وفعله وتقريره؟ فمنذ مىت أصبحت حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  مقّسمة إىل سنن وفرائض وقصص حياتية؟ سبحان اهللا عما تصفون!!

إن قول عمر بن اخلطاب: (فأقلوا الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا  - ٢
مطلقة باملنع عن حتديث الناس عـن رسـول اهللا وسلم) عامة و - وآله - عليه

صلى اهللا عليه وآله وسلم وذلك أن هذا احلديث يعيد الناس إىل سـنة رسـول 
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ومن مث ال يتحقق لعمر بن اخلطاب تثبيت سنته 

  كفكر ومنهج بديل عن السنة النبوية وهو ما يسعى إليه يف هذا املنع.

                                                
  .٦٠١، ص٢؛ سري أعالم النبالء للذهيب: ج١٧٢، ص٥٠تاريخ مدينة دمشق البن عساكر: ج) ١(
  .٨٥سنن الدارمي، باب: من هاب الفتيا: ص) ٢(
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  ولذا:

نـع أحـد الوسـائل الـيت اعتمـدها ابـن اخلطـاب يف حتقيـق األمـن كـان امل
سنة العمرية يف املجتمع اإلسالمي، بعد أن قام مبنع التدوين الفكري إلرساء ال

يف املدينة املنورة وحينما وجد أن هذا املنع ال يكفي يف املدينـة وذلـك النتشـار 
م فقدم على أمـٍر حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم خارج املدينة قا

  .)ثالثًا(جديد كما يف 

  نة النبوية  في جميع المدن اإلسالميةالُس وأمره بمحثالثًا: 

إن هذا اهلدف املرجو يف منع الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه 
 يفمن خالل جمموعة مـن الوسـائل،  خليفة املسلمنيوسلم والذي يسعى إليه 

لسنة اجلديـدة يف املجتمـع اإلسـالمي مل يقتصـر إرساء اوحتقيق األمن الفكري 
حتديث الناس عن رسـول اهللا صـلى  ، ومنععلى ما مّر ذكره من منع التدوين
بـل تعـداه كـذاك إىل وسـيلة أخـرى وهـي  ؛اهللا عليه وآله وسلم والرواية عنه

أخطر من الوسيلتني السابقتني، وهي: تعميم أمره علـى األمصـار اإلسـالمية 
  بوية، كما يدل النص اآليت:السنة الن ومبح

(عن حيىي بن جعدة أن عمر بن اخلطاب أراد أن يكتب السنة، مث بدا لـه 
  .)١(أن ال يكتبها، مث كتب يف األمصار من كان عنده شيء فليمحه)

  والرواية ترشد إىل ما يلي:
                                                

  .٥٣تقييد العلم أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي: ص) ١(
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إا تقطع الشك بأن ابن اخلطاب مل يفرق بني السـنن والفـرائض أو  - ١
كمـا أدعـى ن سرية النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم وسـنته القصص احلياتية م

وإمنا حمو مجيع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم السيما وقـد البعض 
ممـا  - كما مر سابقًا - استشار الصحابة يف ذلك فأشاروا عليه مجيعًا بتدوينها

  .ي واحد يف حفظ سنة نبيهمأنه اكتشف أم أي الصحابة على رأيعين 
ومن مث يلزم حتقيق هدفه يف إجياد السنة العمرية كبديل عن السنة النبوية 

أن ال بـديل  ووجد أيضًابعد هذا اإلصرار واالتفاق لدى الصحابة يف مجعها؛ 
لتحقيق هذا اهلدف يف إرساء األمن الفكـري مبفهومـه العمـري سـوى العمـل 

ضـاء التـام علـى هـذه السنة النبوية يف مجيع املدن اإلسالمية، أي الق حموعلى 
السنة سواء كانت بـني يـدي الصـحابة يف املدينـة أو يف غريهـا مـن املـدن الـيت 

  دخلها اإلسالم.
هـذا األمـر البحث يفرض سـؤاًال يف غايـة األمهيـة، وهـو: إن  إّن - ٢

الصادر من اخلليفة عمر بن اخلطاب كيف خالفـه أصـحاب السـنن والصـحاح 
مـن جهـة متسـكوا ببدعـه فمـن املهلكـات، وهم يعتقدون بأن خمالفة الشيخني 

(احلسنة) كصالة التراويح، وحترمي زواج املتعة، وحذف كلمة (حي علـى خـري 
ئع، ومن جهة أخرى خالفوا العمل) من األذان وغري ذلك من األحكام والشرا

  أمره فيما يلي:
  السنة النبوية. حمو أ:

  االكتفاء بالقرآن (حسبنا كتاب اهللا). ب:
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وأنـا  - صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم - رواية عن رسول اهللاج: (أقلوا ال

  شريككم).
إنه سؤال سنعرف إجابتـه يـوم القيامـة حينمـا يقـف اخلليفـة وأصـحاب 

سـوله صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم الصحاح والسـنن بـني يـدي اهللا تعـاىل ور
  عن ذلك. ّنسأُلفَل

إفشـــائهم  مرابعـــًا: حبســـه لصـــحابة النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم بجـــر
  الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

ال شك أن عمر بن اخلطاب كان كثري البحـث عـن الوسـائل الـيت حتقـق 
واملرتكز على إزالـة كـل مـا لـه عالقـة برسـول اهللا األمن الفكري يف املجتمع 
حمـاوالت وألجـل حتقيـق هـذا األمـر فقـد واجـه  ؛صلى اهللا عليه وآله وسلم

ممـا  ،غـايرة هلـذا اهلـدفحابة النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم املعديدة من ص
وذلـك أن  ؛عنـد حـد مل تنتـِهـا أ تبـدوتطلب أن جيد الوسائل األخرى واليت 

صلى اهللا عليه وآله وسـلم إصرار بعض الصحابة على الرواية عن رسول اهللا 
 ،لصحابةثنني أو ثالثة من اان األمر مل ينحصر يف أومن جهة أخرى  ،من جهة

ولـذلك  ،الصحابة كان يروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لُُّجَف
كانت وسائله يف حتقيق األمن الفكري بـني كـر وفـر فيمـا بينـه وبـني صـحابة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، مما دفعـه إىل اسـتخدام وسـيلة جديـدة 

ة فلم لسّنمبحو امر، وأمرهم هذه املرة بعد ان منعهم من احلديث فلم يفلح األ
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ينجح األمر، فقدم هذه املرة على حبس بعض صـحابة رسـول اهللا صـلى اهللا 
عليه وآله وسلم الذين خالفوا أمر ابن اخلطـاب ومتـردوا علـى طاعتـه فكـانوا 
يفشون أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بني النـاس ويتـذاكرون 

  فيما بينهم.
  ية اآلتية:وهو ما كشفته الروا

فعن حممد بن إسحاق قال: أخربين صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن 
  عوف، عن أبيه، قال:

(واهللا ما مات عمر بن اخلطاب حىت بعث إىل أصحاب رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وآله وسلم فجمعهم من اآلفاق، عبد اهللا بن حذافـة، وأبـا الـدرداء، 

  وأبا ذر، وعقبة بن عامر، فقال:
وآلـه  - هذه األحاديث اليت أفشـيتم عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ما

  يف اآلفاق؟ - وسلم
  قالوا: أتنهانا؟!

قال: ال، أقيموا عندي، ال واهللا ال تفـارقوين مـا عشـت، فـنحن أعلـم 
  .)١(نأخذ ونرد عليكم، فما فارقوه حىت مات)

  ويف لفظ آخر، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، أنه قال:
  بن اخلطاب لعبد اهللا بن مسعود، وأليب الدرداء، وأليب ذر:(قال عمر 

                                                
ــن عســاكر: ج) ١( ــة دمشــق الب ــاريخ مدين ــدي: ج٥٠١، ص٤٠ت ــي اهلن ــال للمتق ــرت العم ، ١٠؛ ك

  .٢٩٣ص
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  وسلم؟ - وآله - ما هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .)١(ومل يدعهم خيرجون من املدينة حىت مات)
  واألحاديث ترشد إىل أمور، منها:

إن هذه الوسيلة اليت استخدمها عمر بن اخلطاب وهي احلجر علـى  - ١
إلقامة اجلربية عليهم هي من الوسائل اليت تعتمـدها كثـري مـن النخب وفرض ا

فـرض طـوق علـى األفكـار الـيت لاحلكومات السابقة والالحقة كمحاولة منها 
حتملها هذه النخب وال شك أن هذه الوسـيلة هلـا تأثريهـا علـى هـذه النخـب 

س ولكن ال ميكن فرض اإلقامة اجلربية على األفكار فكثري منها ينتقل بني النـا
  ويستقر عند أهل العقول.

عليهم عمـر بـن  ضال خيفى أن هذه النخبة من الصحابة الذين فر - ٢
اخلطاب اإلقامة اجلربية ومنعهم من احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

ضمره ابن اخلطاب يف صدره كما أوسلم كان لسبب آخر مل يصرح به الرواة و
ين بعثهم إىل الكوفة مث سـأهلم: (أتـدرون أضمر العلة يف مرافقته للصحابة الذ
السـبب؛ وكـذاك حالـه يف اسـتدعاء هـذه  مل مشيت معكم) مث صّرح هلم عـن

النخبة من الصحابة ومنعهم من احلديث عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه 
ق بأمر أحقية علـي بـن أيب طالـب عليـه لوسلم فإن السبب هو: بيام ملا يتع

والـذي  الرمحة والرضوان)عليه ة وجود أيب ذر الغفاري (بقرينباخلالفة السالم 
                                                

؛ ٢٩٧، ص١٠؛ أنسـاب األشـراف للـبالذري: ج٣٢٦، ص٢الطبقات الكربى البـن سـعد: ج) ١(
  . ٢٥٠، ص١٣؛ كرت العمال: ج٢٤٩، ص٢األحكام البن حزم األندلسي: ج
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مواجهـة اخللفـاء وعرف بتمسكه ومناصرته لعلي بن أيب طالـب عليـه السـالم 
الثالثة وتصديه لوسائلهم العديدة يف األمن الفكري مبنع احلديث عـن رسـول 
 اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وتعريف الناس بسرية النيب صلى اهللا عليه وآلـه

  وسلم وسنته.
كما تكشف الروايـة عـن وجـود عيـون لعمـر بـن اخلطـاب ترقـب  - ٣

الصحابة وما يفعلون، ولذا قال هلم ملـا أحضـرهم، (مـا هـذه األحاديـث الـيت 
  ).يف اآلفاق أفشيتم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  ملكتب التي عند صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلاخامسًا: حرقه 

ن اخلليفة يف كر وفر مـع صـحابة رسـول أإن الذي يستفاد من الروايات 
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف استخدام وسـائله املتعـددة يف تطبيـق األمـن 
الفكري املقتضي إزالة سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم واسـتحداث 

  سنته بدًال عنها حتت ذريعة احلفاظ على القرآن.
ذه املحاوالت كانت تواجه مبحاوالت معاكسـة مـن الصـحابة؛ إال أن ه

فمثًال حينما أمرهم بترك الرواية عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 
واجهها الصحابة بالكتابة سرًا حىت كثـرت هـذه الكتـب بـني أيـدي الصـحابة 
حينها وجد ابن اخلطاب أن إبقاء هذه الكتب مع منع الصحابة من الرواية عن 

ها ال جيدي نفعًا مـع بقـاء وسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أو األمر مبحر
  هذه الكتب.

وكذلك: وجد أن الوسـيلة األجنـح يف حتقيـق األمـن الفكـري املقتضـي 
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إعدام السنة النبوية وإحيـاء السـنة العمرّيـة هـو حـرق الكتـب الـيت دون فيهـا 

لم وهــو مــا كشــفته الصـحابة أحاديــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلـه وســ
  :الروايتان اآلتيتان

أنه قد ظهرت يف أيدي الصـحابة  - أي عمر بن اخلطاب - ملا بلغه - ١
  كتب استنكرها وكرهها وقال:

ىل اهللا إ(أيها الناس إنه قد بلغين أنه قد ظهرت يف أيديكم كتب، فأحبها 
  رأيي. أعدهلا وأقومها، فال يبقني أحد عنده كتابًا إال أتاين به، فأرى فيه

  .)١(فأتوه بكتبهم، فأحرقها بالنار، مث قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب)
فعن ابن سعد قال: أخربنا زيد بن حيىي بن عبيد الدمشـقي، قـال:  - ٢

أخربنا عبد اهللا بن العالء، قال: سألت القاسم ميلي علّي أحاديـث فقـال: إن 
يأتوه ـا، فلمـا  األحاديث كثرت على عهد عمر بن اخلطاب فأنشد الناس أن

  .)٢(أتوه ا أمر بتحريقها، مث قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب)
  إىل أمور، منها: والروايتان ترشدان

التأكيد على أن عمر بن اخلطاب كـان لديـه عيـون علـى الصـحابة  - ١
يأتون إليه بأخبارهم وماذا يتحدثون ويفعلون، ولذا قال هلـم: (إنـه قـد بلغـين 

  أيديكم كتب).أنه قد ظهرت يف 
                                                

  .٥٢تقيد العلم للخطيب البغدادي: ص) ١(
ــاريخ اإلســالم١٨٨، ص٥الطبقــات البــن ســعد: ج) ٢( ؛ ســري أعــالم ٣٢١، ص٧للــذهيب: ج ؛ ت

  .٦٠، ص٥النبالء: ج
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إن الصحابة لو علموا بأن عمر بن اخلطاب كان سيقدم على حرق  - ٢
، ةكتبهم ملا أتوه ا، وإن عمر كـان يـدرك ذلـك ولـذا: مل خيـربهم بنيتـه املبيتـ

فاستعاض عنها بقوله: (فأرى فيه رأيي) أي يف هذه الكتب فكان رأيـه الـذي 
  أظهره فعله هو احلرق هلذه الكتب.

: (أمنية كأمنية أهل الكتاب) فهو تعـريض وانتقـاص مـن أما قوله - ٣
شأن الصحابة الذين نالوا مرتلة يف الفكر اإلسالمي غري اليت وضعهم فيها عمر 

  بن اخلطاب.ا
طلع عمر بن اخلطاب على قلوب مجيـع الصـحابة فعـرف امن أين  - ٤

  ؟!أن أمانيهم كأماّين أهل الكتاب
للصــحابة هـو حتقيــق األمــن  ولـذلك: كــان املـراد مــع كيــل االامـات

الفكري يف إزالة الفكر الذي ارتكز يف أذهان الصـحابة وهـو سـنة رسـول اهللا 
  .وهديه صلى اهللا عليه وسريته

والدليل: إن عمر بن اخلطاب مل يثبت على عذر يف تطبيق أمنه الفكـري 
تبـاع اليهـود اعلى الصحابة فبـني اـام الصـحابة بـاالنقالب علـى اإلسـالم و

دعائـه يف هـذه اال تتحقق، وبني رى يف حتريف دينهم وأن هذه األماين والنصا
دعـاءات سـرعان مـا الوسـائل وتطبيقهـا احلفـاظ علـى القـرآن إال أن هـذه اال

تكشفت للصحابة وللمسلمني وذلك أنه منعهم من قراءة القرآن وبيانه، ومـن 
زالـة السـنة مث يبقى األمر اجللي يف حتقيق األمن الفكري مبفهومه العمري هو إ

النبوية من الذاكرة اإلسالمية؛ وهو ما دلت عليه الروايـة اآلتيـة يف منـع عمـر 
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  للقرآن عند قراءته. ًابيانبيام لصحابة من ا

  الصحابة من قراءة القرآن حينما يترافق مع بيان أحكامه؟! هسادسًا: منع

هـ)، عن السائب بـن يزيـد ابـن ٢٦٢روى ابن شبة النمري (املتوىف سنة 
أخت النمر: (إن عمر بن اخلطاب قال: أال ال أعلمـن مـا قـال أحـدكم: إن 
عمر بن اخلطاب منعنـا أن نقـرأ كتـاب اهللا، إين لـيس لـذلك أمـنعكم، ولكـن 

لكتاب اهللا والنـاس يسـتمعون إليـه، مث يـأيت باحلـديث مـن قبـل دكم يقوم أح
كم نفسه، إن حديثكم شر احلديث، وإن كالمكم هو شر الكالم، من قـام مـن

فليقم بكتاب اهللا، وإال فليجلس، فإنكم قـد حـدثتم النـاس حـىت قيـل: قـال 
  .)١(فالن وقال فالن وترك كتاب اهللا)

  واحلديث يكشف عن أمور؛ منها:
ن عمر يدرك احلالة الـيت عليهـا الصـحابة يف نفـرم هلـذا أال شك  - ١

يـدرك  وذلك اللتصاقه بالقرآن الكرمي؛ بل كان ،القرار الذي سيصدره حبقهم
أن هذا الفعل ليس له تفسري آخر، أي: إن املقصود يف منعهم من بيان مسـائل 

  القرآن وتفسريه هو نفس القرآن.
إذ ما فائدة القراءة دون تدبر يف الكتاب وما جاء فيه من لطائف وأحكام 

عن أم مل يكونوا متأولني يف القرآن، إذ لو كانوا من املتـأولني  فضًالوعلوم، 
م ابن اخلطاب العقاب الشديد وذلك أنه سيستند إىل القرآن نفسـه يف فيه ألناهل

                                                
  .٨٠٠، ص٣تاريخ املدينة البن شبة النمري: ج) ١(
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  منعه الناس من التأويل.
  وعليه:

كان ابن اخلطـاب يـدرك كمـا كـان الصـحابة يـدركون أن املسـتهدف يف 
حتقيق األمن الفكري لدى ابن اخلطاب هو نفس القـرآن، مبعـىن: يصـبح هـذا 

عتهم صامتًا غري ناطق ال يـدرك الكتاب الذي فيه دستور املسلمني ومنهل شري
  معانيه السامعون وال القارئون.

إن كثريًا منهم حينما كان يقرأ القرآن وما جاء فيه من السنة يف بيان  - ٢
اآليات يف كشفها حلال األمة والصحابة وأزواج النـيب صـلى اهللا عليـه  مقاصد

مسعـه مـن وآله وسلم ومرتلة آل البيت وحقهم وشأم كان حيدث النـاس مبـا 
رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وســلم يف أسـباب الـرتول ومقاصـد اآليــات 

ألنـه يتقـاطع مـع منهجـه يف  ؛املباركة وهذا ما ال يرغب فيه عمر بن اخلطـاب
إرســاء الســنة  - كمــا أســلفنا - حتقيــق األمــن الفكــري العمــري، واملقتضــي

  العمرية كبديل عن السنة املحمدية يف املجتمع املسلم.
إن هذه األقوال كانت تصدر عن الصحابة واليت وصفها عمـر بـن  - ٣

اخلطاب بـ(شر الكالم وشـر احلـديث) معتمـدة عنـد معظـم املفسـرين للقـرآن 
  الكرمي؛ والسؤال املطروح:

كيف غفل علمـاء املسـلمني عـن ـي عمـر ووصـفه حلـديث الصـحابة 
روا ظهـورهم أدا وكالمهم يف بيان القرآن بشـر احلـديث وشـر الكـالم؛ وملـاذا

لوصفه هذا، وكأن الصحابة ال تعنيهم بشيء، أو لعل القـرآن وبيـان أحكامـه 
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  ال يعنيهم؟

ــببًا يف  - ٤ ــت س ــيت كان ــدوافع ال ــن ال ــف ع ــوص تكش ــذه النص إن ه
استخدام عمر بن اخلطاب هلذه الوسائل يف تطبيق األمن الفكـري يف املجتمـع 

صـحابة مـن ذلـك وقـد اإلسالمي، وهي: حصر أمر اإلفتاء به وحده ومنع ال
اعتمد ابن اخلطاب وسائل جديدة يف حتقيق حصر أمر اإلفتاء به وحده، ومـن 
  مث حتقيق هدفه يف جعلها سنة عمرية ال نبوية؛ وهو ما سنعرض له فيما يلي:

الصحابة من اإلفتاء بعلة اإلمـارة، فمـن لـم يكـن أميـرًا ال يحـق  هسابعًا: منع
  له أن يفتي الناس في دينهم

لروايات إىل أن عمر بـن اخلطـاب قـد أحكـم التخطـيط يف حتقيـق تشري ا
بـديًال عـن العهـد القـدمي هدفه املنشود وهو خلـق السـنة العمريـة يف املجتمـع 

علـى السـنة املحمديـة مسـتخدمًا عـدة وسـائل يف حتقيـق األمـن  الذي اعتمد
  الفكري يف املجتمع الذي يضمن له إحياء هذه السنة اجلديدة.

ئل اجلديدة هـو منـع الصـحابة مـن اإلفتـاء وحصـره بـه ومن هذه الوسا
وقـد كشـف هـذا القـرار عـن الـدوافع احلقيقيـة السـتخدام عمـر بـن  ؛وحده

اخلطاب كل هذه الوسائل يف حتقيق األمن الفكري املقتضي إجياد سـنة واحـدة 
  يف املجتمع أال وهي السنة العمرية.
، وابـن عسـاكر، هــ)، وابـن عبـد الـرب٢١١فقد روى الصنعاين (املتـوىف 

  واملتقي اهلندي وغريهم عن ابن سريين:
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أنـا بلغـين أنـك تقضـي ولسـت  )١((أن عمر قال أليب موسى بـن مسـعود
  .)٢()بأمري؟ قال: بلى قال: فول حارها من توىل قارها

  ويف لفظ آخر أخرجه الدارمي يف سننه:
(عن ابن حممد، قال: قال عمـر أليب مسـعود األنصـاري: أنبئـت أنـك 

  .)٣(ولست بأمري؛ فول حارها من توىل قارها) - الناس - تفيت
نع الصحابة من اإلفتاء بعلـة كـوم أمـراء مواحلديث واضح الداللة يف 

مما يعين حصر األمر بعمر بن اخلطاب فهو يرى أن األمـر منحصـر فيـه لكونـه 
  األمري.

بل تعداه إىل أبعد من ذلـك وهـو منـع النـاس مـن السـؤال عـن ديـنهم 
كاليفهم الشرعية دون أن يبني السبب يف هذا املنع كما دلـت الروايـة ومعرفة ت
  .)ثامنًا(اآلتية يف 

                                                
عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسرية عشرية بن عطية بن جدارة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج أبـو ) ١(

عنـه مسعود األنصاري املعروف بالبدري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وروى 
أحاديث، وكان من الصحابة الذين سكنوا الكوفة وممن وفد على معاوية ومـات يف الكوفـة قبـل 

 ).٥٠٧، ص٤٠استشهاد اإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم. (تاريخ دمشق: ج
، ١)؛ أخبـار القضـاة لوكيـع: ج١٥٢٩٣، برقم (٣٠١، ص٨املصنف لعبد الرزاق الصنعاين: ج) ٢(

  .٨٣ص
؛ تـاريخ دمشـق البـن ١٤٣، ص٢؛ جامع العلم البن عبد الـرب: ج٦١، ص١: جسنن الدارمي) ٣(

؛ كرت العمال للمتقي اهلندي: ٦٥٨، ص٣؛ تاريخ اإلسالم للذهيب: ج٥٢١، ص٤٠عساكر: ج
  .٤٩٥، ص٢؛ سري أعالم النبالء للذهيب: ج٢٩٩، ص١٠ج
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  يسأل عن أمور دينه أشد العقوبة ونفيه من بلده!! نته َمثامنًا: معاقب

إن املنع الذي أقدم عليه عمر بن اخلطاب البن مسـعود قـد أثـر بصـورة 
اهللا عليـه وآلـه وسـلم  مباشرة على سري الفتيا لدى صـحابة رسـول اهللا صـلى

ولعل وجود عيون البن اخلطاب عليهم كما مر بيانه من خالل النصوص هـو 
  الذي جعلهم ميتنعون عن بيان األحكام الشرعية.

بل إن خوفهم من التعـرض للتعـذيب كمـا حـدث مـع عبـد اهللا ضـبيع 
مــن البصــرة جنــوب العــراق إىل املدينــة يف خالفــة ابــن اخلطــاب  مالــذي قــد
مر بتعذيبه جلرمية سؤاله عـن اآليـات املتشـابه يف القـرآن ليكفـي يف ومباشرة ع

جعل الصحابة َشديدوا احلذر من نشر العلم وبيان مقاصد الشـريعة سـواء مـا 
  تعلق بالقرآن أو السنة النبوية.

  وهو ما كشفته النصوص اآلتية:
عن عطـاء بـن السـائب قـال: (مسعـت عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى  - ١

يف هذا املسجد عشرين ومائة من األنصار من أصحاب رسول يقول: أدركت 
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، إذا سئل أحدهم عن املسـألة أحـب أن يكفيـه 

  .)١(غريه)
وذكر الدارمي عـن داود، أنـه قـال: (سـألت الشـعيب كيـف كنـتم  - ٢

عون إذا ســئلتم؟ قــال: علــى اخلبــري وقعــت كــان إذا ســئل الرجــل قــال تصــن
                                                

البـن  ؛ تـاريخ مدينـة دمشـق١١٠، ص٦؛ الطبقات البن سـعد: ج٥٣، ص١سنن الدارمي: ج) ١(
  .٨٦، ص٣٦عساكر: ج
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  .)١(تهم فال يزال حىت يرجع إىل األول)لصاحبه أف
فهذا هو حال الصحابة والتابعني يف تعلـيم النـاس وإرشـادهم إىل أمـور 
دينهم؛ أما من يقدم للمدينة من املسلمني لكي يتعلم ويسأل عن أمـور ديـنهم 

ن حاله يرثى له، بل إنه ليحرم علـى نفسـه أال يعـود إىل املدينـة حـىت يلقـى إف
  ملك املوت!!
الدارمي يف سننه عن سليمان بن يسـار: (أن رجـال قـدم املدينـة  فأخرج

فجعـل يسـأل عـن تشـابه القـرآن،  - وهو من أهـل البصـرة - يقال له ضبيع
  فأعد له عراجني النخل، فقال: من أنت؟ - بن اخلطاب - فأرسل إليه عمر

  قال: أنا عبد اهللا، ضبيع. قال: وأنا عبد اهللا، عمر.
ضبيع ــ: حسبك يا أمري املؤمنني، فقـد  - الفضربه حىت دمى رأسه، فق

  .)٢(ذهب الذي كنت أجده يف رأسي، مث نفاه إىل البصرة)
وعن سعيد بن املسيب: (فأمر به عمر فضرب مائـة سـوط، فلمـا بـرئ 
دعاه فضربه مائة أخرى، مث محلـه علـى قتـب، وكتـب إىل أيب موسـى: حـّرم 

  .)٣(على الناس جمالسته)
إىل أيب موسـى، يـأمره أن  - عمـر - (وكتـبوذكر السائب بـن يزيـد: 

                                                
  .٣٦٦، ص٥؛ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر: ج٥٣، ص١سنن الدارمي: ج) ١(
. الدرايـة البـن حجـر: ١١٨، ص ٣. نصب الراية للزيلعـي: ج ٥٤، ص ١سنن الدارمي: ج ) ٢(

. ٣١٩، ص ١. فـتح القـدير للشـوكاين: ج ٧، ص ٢. الدر املنثور للسيوطي: ج ٩٨، ص ٢ج
  .٤١١، ص ٢٣ق البن عساكر: ج تاريخ مدينة دمش

  .٣٧١، ص ٣اإلصابة البن حجر: ج ) ٣(
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حيرم على الناس جمالسته، وإن يقوم يف الناس خطيبا، مث يقول: إن ضبيعًا قد 

  ابتغى العلم فأخطأه.
  !)١(وضيعا يف قومه حىت هلك) - الرجل - فلم يزل
  وعليه:

الذي قام به عمر بـن اخلطـاب مـع عبـد اهللا ضـبيع  الفعلفقد ترك هذا 
االجتماعية ليس فقـط يف املدينـة املنـورة وإمنـا سـرى ذلـك إىل آثاره النفسية و

املدن األخرى مما منع تداول احلديث أو العلم والسعي يف طلبه؛ ومن مث كانت 
هذه الوسيلة يف حتقيق (األمن الفكري) هلا خصوصيتها الردعية على املجتمـع 

  اإلسالمي.
وســيلة الــيت ذه الــولقــد أشــاد كثــري مــن البــاحثني يف الوقــت الــراهن 

اســتخدمها عمــر بــن اخلطــاب يف ردع مــن يســأل عــن القــرآن ومعرفــة آياتــه 
وأحكامه كاملتشابه أو املحكم وغري ذلك مما يدخل حتت عنـوان طلـب العلـوم 
الشرعية، بل ودعوا إىل اعتماد هذه الوسيلة مع طالب العلم ومعرفة الشريعة 

ألـم يـرون أن  ؛ن الفكري كمـا فهمـه عمـر بـن اخلطـابملغرض حتقيق األ
سنته هي األنسب للمجتمع كما سيمر؛ مما جير إىل حالة القطـع يف أن الـدافع 
يف هذه الوسائل الـيت اسـتخدمها عمـر بـن اخلطـاب هـي إجيـاد سـنة وشـرعة 
جديــدة يف املجتمــع الــذي مل يبــق فيــه ســوى املســميات فــإن كــان الصــحابة 

                                                
  .٢٩٢، ص ٦. الغدير لألميين: ج ٣٣٤، ص ٢كرت العمال للمتقي اهلندي: ج ) ١(
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وا ءلقرآن وحـده؛ وإن جـايلتجئون إىل احلديث النبوي منعوا حبجة االكتفاء با
 ؛إىل القرآن وما فيه منعوا حبجة أقرانه بآرائهم وفهمهم آلياته وبيام ملقاصده

وهم كما عرف القارئ الكرمي محلة العلم وخري أهل القرون وغري ذلك مما ورد 
  يف حقهم.

يبقى اهلدف يف األمن الفكـري عنـد خليفـة املسـلمني عمـر بـن  وعليه:
ة جديـدة مشـرعها األول عمـر بـن اخلطـاب ومـن مث اخلطاب هو إجيـاد شـرع

يقتضي األمن الفكري يف املجتمع منع كل ما له عالقة بالشريعة السابقة حـىت 
أصبح املسلمون أمام شريعتني ومنهجني وسـنتني، سـنة رسـول اهللا صـلى اهللا 
عليه وآله وسلم، وسنة ابن اخلطاب وهو ما كشف عنه اخلليفة األمـوي عمـر 

  .)تاسعًا(يز يف أمره إىل أيب بكر بن حزم، وهو ما نتناوله يف بن عبد العزا

تاسعًا: دوران المسلمين بين سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم وسـنة 
عمـــر بـــن اســـتعملها بـــن الخطـــاب ونــــجاح تلـــك الوســـائل التـــي اعمـــر 

  الخطاب في تحقيق األمن الفكري

سننه أن خليفة املسلمني قد تظهر الرواية اآلتية اليت أخرجها الدارمي يف 
ملحوظًا يف حتقيق األمن الفكري املقتضي ترسيخ سنة عمر بن اخلطاب  ًاحاجن

يف الفكر اإلسالمي وتزامحها وتدافعها لسنة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه 
هم ومـن سـار علـى مـنهجهم وهــديهم ؤوسـلم حـىت أصـبح التـابعيون وأبنــا

ول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، يرجحون سنة ابن اخلطاب على سنة رس
  بل أصبحت هي السنة وغريها البدعة.
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، وإدخـال )صـالة التـراويح(ولعل رجوع الباحث أو القارئ إىل مسألة 

حتـرمي (و ،وحذف كلمة (حي على خري العمل) )،ري من النومخكلمة الصالة (
جلديـدة وغريها من السـنن ا )؛الطالق الثالثي يف جملس واحد(، و)زواج املتعة

لتكفي يف إثبات هذه احلقيقة اليت تنص على رجحـان سـنة عمـر بـن اخلطـاب 
وذلك بعمـل تلـك الوسـائل  ،على سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  اليت استخدمها يف حتقيق األمن الفكري يف املجتمع اإلسالمي.
سيخ إىل احلد الذي رأى فيه اخلليفة األموي عمر بن عبد العزيز أمهية تر

هاتني السنتني يف الفكر اإلسالمي حىت بات يف ثوابت الفكر والعقيدة، بل ومما 
  والعياذ باهللا ــ. - حيقق براءة الذمة وينال فاعله رضا اهللا

تكشف هذه الرواية الـيت أخرجهـا الـدارمي يف سـننه عـن هـذه  وعليه:
  :اإلسالمي قدميا وحاضرًا، وهي كاآليتاحلقيقة اليت بين عليها الفكر 

(عن عبد اهللا بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيـز إىل أيب بكـر بـن 
حممد بن عمرو بن حزم: أن أكتب إّيل مبا ثبت عندك من احلديث عن رسـول 
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم وحبـديث عمـر فـإين قـد خشـيت درس العلـم 

  .)١(وذهابه)
ب وموازاـا وهذا يكشف عن دور بين أمية يف حفظ سنة عمر بن اخلطا

  للسنة النبوية بعد أن خشي عمر بن عبد العزيز من درسها وذهاا.

                                                
 .١٢٦، ص١سنن الدارمي، باب: من رخص يف كتابة العلم: ج) ١(
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وهو يدرك أن تلك الوسائل اليت استخدمها عمر بن اخلطـاب وتطبيقهـا 
سهمت يف تضييع كثري من أحاديث رسول اهللا صلى أيف املجتمع اإلسالمي قد 

اليـوم يعملـون  نواهللا عليه وآله وسلم وسننه وهديه وسريته ومـن مث فاملسـلم
حبديث عمر ال حديث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم كمـا مـّر مـن 

  خالل البحث.



١٠٧  

  
  
  
  

تقود إىل حتقيق األمن  وسائل السلفكانت أاملبحث الثالث: 
  الفكري أم احلجر الفكري؟!

ن هذه الوسائل والتطبيقات اليت جرت خـالل خالفـة أيب بكـر أال شك 
أت مكونـات جديـدة عملـت ثقافـة بديلـة وأنشـوعمر للمسلمني قد أسست ل

 مـن اسـتغالل هـذه نيالجتاه حنو سـنة الشـيخني ممـا مكـن األمـويا على تغيري 
الثقافة وتسخريها يف إثبات سنتهم وشرعتهم يف الفكر اإلسـالمي حـىت طغـت 

السنة النبوية وسنة الشـيخني وباسـتجابة قويـة مل يـزل األموية على هذه السنة 
  وغريهم حىت يومنا هذا. يشهدها املسلمون

اإلرهــاب والفكــر التكفــريي يف العــامل اإلســالمي إال لتلــك  ظهــورومــا 
من جمموعـة مـن الوسـائل يف ضـ ؛اجلذور واألسس اليت عمل عليهـا السـلف

  حتقيق األمن الفكري كما مّر بيانه يف املبحث السابق.
ها بنو أمية ومن سار على هديهم على إرسائ لا كون ثقافة جديدة عممم

يف الفكر اإلسالمي ضمن عملية التثاقف وخلق مكونـات تغيـري االجتـاه حـىت 
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ري كعقيـدة فـبات املسلم ال يـرى سـوى هـذه الثقافـة املرتكـزة علـى مبـدأ التك
  إسالمية تضمن ملنتحلها الدخول إىل اجلنة.

  وعليه:
يلزم هنا الرجوع إىل عملية التثـاقف ودراسـة تلـك الوسـائل والعوامـل 

ثقافة اإلرهـاب والتكفـري الـيت غلبـت يف هـذا العصـر علـى ثقافـة اليت أنشأت 
الفـردي واملجتمعـي الفكـري و اآلخر وحتقيـق األمـن وقبولالتعايش السلمي 

  والوطين.

وخلـق ثقافـة  اِّـسألة األوُّـ: دور التثاقف ب الحجر الفكري واألمن الفكري

  جديدة

قيـق األمـن تنصب هذه اإلجـراءات الـيت قـام ـا أبـو بكـر وعمـر يف حت
هـا اليـوم بدراســة ؤالـيت اهــتم علماالثقافيـة الفكـري يف اإلناسـة االجتماعيــة 

إذ ال ميكـن أن  ؛إمكانية تغيري ثقافة اإلنسان وحتويله إىل منتحل لثقافة جديـدة
تكون هذه اإلجراءات مبعزٍل عن دراسة اإلنسان وما يطرأ عليه مـن متغـريات 

  تغريات واملعطيات اليت يتلقاها.ثقافية واجتماعية وما ينتج عن هذه امل
  ولذلك:

حينما نأيت إىل علم األنثروبولوجيا الذي اهتم بدراسـة اإلنسـان وأمنـاط 
حياته ولغته وثقافته نلمس خطورة هذه االجراءات اليت أقدم عليهـا أبـو بكـر 
وعمر وإن كانت يف غايتها حتقيق األمن الفكري إال أن هـذا األمـن قـد يـرى 
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دل على أنه (حجـر فكـري) أو (تغيـري يف الثقافـة) الـيت نشـأ من منظور آخر في

هم، وذلك بفعل عملية التثـاقف الـيت ؤعليها املسلمون واليت سينشأ عليها أبنا
جلوسه على (سـلطان  مدةأوجدها بالدرجة األساس عمر بن اخلطاب خالل 

كمـا يصـفها بنفسـه ومـا قـام بـه مـن إجـراءات مـر بياـا يف  )١(حممد وإمارته)
بحث السابق واليت أسست لثقافة جديدة يف املجتمع اإلسالمي عمل حكـام امل

  بين أمية جاهدين على نشرها والعمل ا يف املجتمع اإلسالمي.
  وعليه:

كان للتثاقف دوره املميز يف نشر هذه الثقافة اجلديـدة الـيت أوجـدها أبـو 
  قف؟بكر وعمر ضمن تلك الوسائل والتطبيقات، فكيف كان اثر هذا التثا

  أوًال: ما هو التثاقف؟

يعرف التثاقف بأنه: (التغيـري الثقـايف يف تلـك الظـواهر الـيت تنشـأ حـني 
تدخل مجاعات من األفراد الذين ينتمون إىل ثقافتني خمتلفتني يف اتصال مباشر 
معهما، مما يترتب عليه حدوث تغريات يف األمناط الثقافية األصلية السـائدة يف 

  .)٢(أو فيهما معا) إحدى هاتني اجلماعتني
) ١٩٦٣ - ١٨٩٥ميلفـني هرسـكوفيترز ( - (وكان الباحـث األمريكـي

أول مـن أطلــق مصــطلح التثــاقف أو التـزاوج الثقــايف كداللــة علــى الدراســة 

                                                
  .٣٤، ص١٩؛ اية األرب للنويري: ج٤٥٨، ص٢تاريخ الطربي: ج) ١(
  .٣٩٢ئص الشعوب، أ.د. علي عبد اهللا اجلباوي: صعلم خصا) ٢(
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األتنوغرافية اليت تم بظـاهرة االتصـال الثقـايف بـني اجلماعـات البشـرية عـن 
  .)١(طريق االحتكاك)

  ة من رحم التشريعات العمرّيةثانيًا: والدة الثقافة األموي

لقد متكن عمـر بـن اخلطـاب ـذه الوسـائل مـن إجيـاد ثقافـة جديـدة يف 
ــة املنــورة وأن هــذه الثقافــة الــيت أرســى  املجتمــع اإلســالمي الســيما يف املدين
دعائهما اخلليفة كانت نعم العون حلكام بين أمية يف بناء مملكـتهم وثقـافتهم يف 

من زمن عثمان بن عفان أول حكام بين أمية الذين  املجتمع اإلسالمي وابتداًء
  حكموا املسلمني.

والذين ظهرت يف أزمنتهم عملية التثاقف أو املزاوجة بـني ثقافـة القـرآن 
اليت تـأثرت بفعـل تلـك الوسـائل والتطبيقـات الـيت مارسـها  - والسنة النبوية

 كانـت وبـني ثقافـة السـنة األمويـة الـيت - ن يف تطبيق األمـن الفكـرياالشيخ
ترتكز على السنة العمرية ولعل الرجـوع إىل بعـض النصـوص هـو مـن قبيـل 
النافلة وليس اإلثبات بعد أن أصبح واقع املسـلمني اليـوم ال حيتـاج إىل إيـراد 
أدلة يف انتشـار ثقافـة السـنة األمويـة، فكانـت هـذه النصـوص الكاشـفة عـن 

عليها بنو أمية فبنـوا  التناسق بني الوسائل اليت استخدمها أبو بكر وعمر وسار
  ثقافتهم اجلديدة يف اإلسالم كاآليت:

 

  عن حممود بن لبيد قال:ف
                                                

  .٣٩٢علم خصائص الشعوب، أ.د. علي عبد اهللا اجلباوي: ص )١(
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  (مسعت عثمان بن عفان على املنرب يقول:

ال حيل ألحد يـروي حـديثًا مل يسـمع بـه يف عهـد أيب بكـر وال يف عهـد 
 - صلى اهللا عليه وآله وسـلم - ، فإنه مل مينعين أن أحدث عن رسول اهللاعمر

  أن ال أكون من أوعى أصحابه، إال أين مسعته يقول:
)١( 

  واحلديث يكشف عن مجلة أمور، منها:
ان بعلـة منع احلديث النبوي أو السنة النبوية يف عهد عثمان بن عفـ - ١

عدم مساعه يف عهد أيب بكر وعمر إذ ال حيل ألحد من الصحابة رواية حديث 
  خارج عن هذا الشرط؛ والسؤال املطروح:

وكان عمر اخلطاب قد أمـر  ،إذا كان أبو بكر قد حرق األحاديث النبوية
ومنع مـن قـراءة القـرآن عنـد بيـان  ،وقام حبرقها ،ها وعدم التحديث اومبح

وغري ذلك مما مر سابقًا فأي وجود للحديث النبوي بقي يف عهد  ؛مقاصد آياته
  أيب بكر ويف عهد عمر بن اخلطاب؟

إن املانع الذي قدمه عثمان بن عفان يف روايته للحـديث الشـريف  - ٢
والسـؤال  ؛مـا مل يقـلصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم علـى النـيب  يتقـولهو أن 
عليـه وآلـه وسـلم مـا قالـه فعـًال،  عن النيب صلى اهللا فلماذا مل يرَو :املطروح

 ،فهذه العلة مشروطة بكل مسلم مسع مـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم
                                                

؛ تـاريخ ٢٠٩، ص٦؛ التـاريخ الكبـري للبخـاري: ج٣٣٧، ص٢الطبقات الكربى البن سعد: ج) ١(
  .١٨٠، ص٣٩دمشق البن عساكر: ج
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 ءولـيس إخفـاصلى اهللا عليه وآلـه وسـلم ومن مث املطلوب رواية ما قاله النيب 
  وضياعها واحلجر عليها.أحاديثه 
الغريــب يف األمــر أن هــذا التعــريض عــام يف مجيــع الصــحابة ممــا  - ٣

  كشف عن حالتني، ومها:ي
ما أن اخلليفة ال يثق بقسم كبري منهم فمنع مـن روايـة احلـديث إ: األوىل

  النبوي.
ما أن األحاديث املكذوبـة واملوضـوعة كانـت طاغيـة يف زمـن إ: وةالثاني

  عثمان بن عفان فمنع رواية األحاديث النبوية الشريفة.
 

لى هذا املنوال سار احلاكم الثاين من حكام بين أمية وهـو معاويـة بـن فع
ن عبـد اهللا بـن عـامر اليحصـيب عـأيب سفيان، فقد أخرج مسـلم يف صـحيحه 

  قال:
(مسعت معاوية يقول: إياكم واألحاديث إّال حديثًا كان يف عهـد عمـر، 

  .)١()فإن عمر كان خييف الناس يف اهللا
  ابن حبان يف صحيحه، عن اليحصيب، أنه قال: هويف لفظ أدق أخرج

 - (مسعت معاوية يقول على منرب دمشـق: إيـاكم وأحاديـث رسـول اهللا
إال حـديثًا كـان يف عهـد عمـر، فـإن عمـر كـان  - صلى اهللا عليه وآله وسلم

                                                
  ؛٩٥، ص٣صحيح مسلم، باب املسكني الذي ال جيد غىن: ج) ١(
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  .)١(خييف الناس يف اهللا...)

علـى ثقافـة منـع احلـديث ن والتـابعيالصحابة ومـن بعـدهم  أنشومن مث 
النبوي رواية وتدوينًا ويف املقابل البد من سد الفراغ يف ما حتتاج إليه الناس يف 

  أمور دينهم ودنياهم بعد هذا املنع.
الـيت قابلهـا فكانت الثقافة البديلة، ثقافة التشـريعات العمريـة واألمويـة 

ذين لزمـوا وبعـض الصـحابة الـعلـيهم السـالم اإلمام علي واألئمة من بعده 
وهـو مـا عـرف يف املحمديـة منهج علي عليـه السـالم بثقافـة القـرآن والسـنة 

  والفرق اإلسالمية.تلك املذاهب  فنتج عنهف قاألنثروبولوجيا بالتثا
حىت أصبح املسلمون على ثالث وسـبعني فرقـة كلهـا يف النـار إال فرقـة 

ي أـا هـي واحدة؛ والغريب يف األمر، بل العجيب أن مجيع هذه الفرق تـدع
هم أن هذه الفرقة هي اجلماعة!! وكل هذه ؤالناجية، واألغرب من ذلك ادعا

الفرق هـي يف الواقـع تعـرف بأهـل السـنة واجلماعـة، فكيـف أصـبح مفهـوم 
  ؟!(مجاعة)الواحد 

اِّـسألة الثانية: اتجاه اِّـجتمع اإلسالمي نحو الحجر الفكري منذ القرن األول 

  للهجرة

قـد عملـوا بتـدوين األحاديـث،  - أهل اجلماعةمن  - مل يكن املسلمون
ما بل بكل ما يتعلق باإلسالم إال بعد مرور ما يقرب املائة واخلمسني سنة، أما 

                                                
  .٣٨٢، ص٢٦؛ تاريخ دمشق البن عساكر: ج١٩٤، ص٨صحيح ابن حبان: ج) ١(



  ١١٤  ..............................................  الفصل األول/ مفهوم األمن الفكري َّـ القرآن والسنة 

ل هذا التاريخ، أي خالل القرن األول ونصف القرن الثاين فلم يكن هنـاك بق
  شيء يدونه أهل السنة واجلماعة.

نذ عصر رسول اهللا صلى أما مدرسة العترة النبوية فقد بدأت بالتدوين م
،على عكس أتباع مدرسة )١(اهللا عليه وآله وسلم وما بعد وفاته وإىل يومنا هذا

  بكر وعمر بن اخلطاب. الشيخني أيب
وهي حقيقة نص عليهـا احلـافظ الـذهيب يف تارخيـه ضـمن أحـداث سـنة 

  أربع وأربعني ومائة، فقال:
ــديث ــدوين احل ــالم يف ت ــاء اإلس ــرع علم ــر ش ــذا العص ــه  (ويف ه والفق

والتفسري، فصنف ابن جريج التصانيف مبكـة، وصـنف سـيد بـن أيب عروبـة، 
ومحاد بن سلمة وغريمها بالبصرة، وصنف األوزاعي بالشـام، وصـنف مالـك 
املوطأ باملدينة، وصنف ابن إسحاق املغازي، وصنف معمـر بـاليمن، وصـنف 

ب اجلـامع، أبو حنيفة وغريه الفقه والرأي بالكوفة، وصنف سفيان الثوري كتا
مث بعد يسري صنف هيثم كتبه، وصنف الليث مبصر وابن هليعة، مث ابن املبـارك 

  .)٢(وأبو سيف وابن وهب، وكثر تدوين العلم وتبويبه)
  والسؤال الذي يرد يف البحث هو:

كيف تسىن للحّفاظ اعتماد التدوين بعـد مائـة ومخسـني عامـا مـن وفـاة 
                                                

للوقوف على تفاصيل هذه احلقائق، انظـر: الشـيعة والسـرية النبويـة بـني التـدوين واالضـطهاد، ) ١(
  شيخ كتاب السرية النبوية حممد بن إسحاق أمنوذجًا للمؤلف.

  .١٤، ص٩تاريخ اإلسالم للذهيب: ج) ٢(
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تبني هلم خطأ الشيخني يف حـرق سـنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، أ

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ومنع كتابتها فعمـدوا إىل تصـحيح هـذا  رسول
اخلطأ؟ أم أم قاموا مبخالفة سنة الشيخني فعمدوا إىل كتابـة أحاديـث رسـول 

  أم أم أكرهوا على فعل ذلك؟ اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم؟
  ومما يدل عليه:
هري، أنه قال: (كنا نكره كتاب العلم حىت أكرهنا عليه ما روي عن الز

  .)١(هؤالء األمراء، فرأينا أال مننعه أحدا من املسلمني)
والظاهر من قول الزهري أن السبب يف كتابة العلـم هـو إكـراه األمـراء 

ن األمراء ال تتحـرك مـن وحـي احلفـاظ إحلملة األحاديث يف تدوينها، وحيث 
اهللا عليه وآله وسلم بقدر ما تنـدفع للحفـاظ علـى على سنة رسول اهللا صلى 

كرسي احلكم، فقد بدا أن الغـرض مـن إكـراه الزهـري ومجاعتـه علـى كتابـة 
األحاديث هو: (متكني احلكام األمويني بتقدمي مادة عقيدية وسيلة ختدم مصاحل 

  .)٢()أسرم احلاكمة
  لك:عن ذفضًال ، وهو األمر الذي فهمه جولد تسهري من قول الزهري

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان قد أخرب عـن تعـرض السـنة إىل  إّن
  احلرق واملحو واملنع من نشرها وتدوينها حيث قال:

                                                
؛ ٧٦، ص١؛ جامع بيـان العلـم البـن عبـد الـرب: ج٣٨٩، ص٢لكربى البن سعد: جالطبقات ا) ١(

  .٢٥٨، ص١١املصنف للصنعاين: ج
  .٧، ص٢تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني: ج) ٢(
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  آخر قال النيب األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم:ويف لفظ  - ٢





)٢()٣( 

على من تقع مسؤولية منع املسلمني من معرفة سـنة  :والسؤال املطروح
اع على األمة احلالل واحلرام؟! ضنبيهم، ومن الذي فرق بني السنة والقرآن وأ

  ولعل قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم:


 
بكر: (فال حتدثوا عن رسول اهللا شيئا! فمـن سـألكم فقولـوا  وقول أيب

  بيننا وبينكم كتاب اهللا، فاستحلوا حالله وحرموا حرامه).
لتغين العاقل عن البحث والتقصي فإن توضيح الواضحات مـن أشـكل 

                                                
، ٤؛ ســنن أيب داود: ج٦، ص١؛ ســنن ابــن ماجــة: ج١٣٣، ص٤مســند أمحــد بــن حنبــل: ج) ١(

  .٣٣١، ص٩؛ السنن الكربى للبيهقي: ج٢٠٠ص
 .١٢١ - ١١٩شيعة والسرية النبوية بني التدوين واالضطهاد للمؤلف: صال) ٢(
  .١٣٢، ص٤مسند أمحد بن حنبل: ج) ٣(
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  املشكالت.
  إذن:

تبدأ مرحلة التدوين بعد مرور مائة ومخسني سـنة، وهنـا بعـض األسـئلة 
  وهي: ،أجوبةتبحث عن 

السؤال األول: البد أن املسلمني كـانوا قبـل هـذا الوقـت قـد اعتمـدوا 
عن كابر فنشأ يف املجتمع املسـلم جمموعـة مـن  ًااحلفظ وجمالس التحديث كابر

مـادم العلميـة يف يف تـدوين لعلماء لرواة األحاديث كانوا هم املادة األساس 
  مصنفام، وهنا حنن ملزمون بأمرين، ومها:

رفة هؤالء الـرواة والوقـوف عنـد حـاهلم وأحـواهلم ومـا كـان ألف: مع
  يدور بينهم كي نطمئن على ما مت روايته إىل هؤالء املدونني.

باء: معرفة هؤالء الذين قاموا بالتدوين والوقوف على حاهلم وعقيدم 
بأهل البيت عليهم السالم وهل كانوا أمنـاء يف نقلهـم احلـدث دون أن يكـون 

الكتابة فكتبوا ما يوافق عقائـدهم وهـواهم يف علـي بـن أيب  لعقائدهم دور يف
  طالب عليه السالم أم كانوا منصفني، وأقله كانوا حمايدين.

السؤال الثاين: بعد أن لقيت األحاديث النبوية الشريفة كل هذه احلملـة 
والتخريـق والتمزيـق واملعاقبـة الشـديدة ملـن حيـدث مـنهم املحـو من احلـرق و

بقيت من هذه األحاديث، وما هو العدد احلقيقي الذي مت  كمفحبديث واحد، 
  إتالفه أو الذي سلم؟
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السؤال الثالث: كيف يتسىن لنا الوقـوف علـى صـحة هـذه األحاديـث 
اليت دونت والرواة الذين مسعوها مباشرة من النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم 

عليـه قسـم قد توّفي كثري منهم، ومنهم من قد غفل عن قسم منهـا والتـبس و
  آخر؟

السؤال الرابع: كيف يأمن الراوي على صحة ما يرويه وقد مضى على 
  سنني عديدة؟صلى اهللا عليه وآله وسلم مساعه من النيب 

 ،السؤال اخلامس: وهل الذي مسع مـن الصـحابة مل يـزد علـى مـا مسـع
وخاصة إذا نظرنا إىل أن عمر بن اخلطاب وبعـد مـرور بضـع سـنني مـن وفـاة 

صلى اهللا عليه وآله وسلم كـان يهـدد الـراوي حلـديث رسـول اهللا  رسول اهللا
ببينـة تثبـت صـحة هـذا  ِهصلى اهللا عليه وآله وسلم بالويـل والثبـور إذا مل يأِتـ

  احلديث كما حدث مع أيب موسى األشعري:
(فعن أيب سعيد: إّن أبا موسى سلم على عمر ثالث مـرات فلـم يـؤذن 

ل: مل رجعت؟ قـال: مسعـت رسـول اهللا له، فرجع، فأرسل عمر يف أثره، فقا
  صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول:

 
قال: لتأتيين على ذلك ببينة أو ألفعلن بك، فجاءنـا أبـو موسـى منتقعـا 

فأخربنـا وقـال: فهـل مسـع أحـد مـنكم؟  ؟لونه وحنن جلوس فقلنا ما شـأنك
  .)١(ًال منهم حىت أتى عمر فأخربه)وا رجلفقلنا: كلنا مسعنا، فأرس

                                                
  .٥، ص١تذكرة احلفاظ للذهيب: ج) ١(
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  وهذه احلادثة تطرح أسئلة أخرى:

متعاطفًا مع أيب  - الرواةالذي مل يصرح  - كيف إذا كان هذا الرجلــ ١
موسى فشهد له عند عمر بن اخلطاب أنـه مسـع هـذا احلـديث مـن رسـول اهللا 

 نـه قـد رأى (أبـوأصلى اهللا عليه وآله وسلم ويكون عكس الواقـع السـيما و
  موسى منتقعا لونه) من شدة اخلوف الذي نزل به من ديد عمر بن اخلطاب؟

وكيف لعمر بن اخلطاب أن يطمئن لقول هذا الرجـل املجهـول ومل  - ٢
  يطمئن إىل قول أيب موسى؟!

مـع أيب موسـى فقـط فضًال عن ذلك: فإن هذا الفعل العمـري مل يكـن 
يه وآله وسـلم حـىت فـرض وإمنا كان مع كبار صحابة رسول اهللا صلى اهللا عل

به ليس ملثلبة أو جرم قاموا  ؛ومنعهم من مغادرة املدينة ،عليهم اإلقامة اجلربية
روايتهم حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وإفشائه بني الناس وإمنا ل

  لغرض إحياء السنة النبوية ليس إال.
م ومعرفـة لكن إجراءات اخلليفة اقتضت احلجر على تعليم النـاس ديـنه

ــيهم كــي ال يبقــى يف املجتمــع اإلســالمي ســوى الســنة والتشــريعات  ســنة نب
ولعل الرجوع إىل بعض الشواهد اليت مّر بياا سابقًا لتجعل احلقيقـة العمرية، 

راسخة لدى الباحث والقارئ بـأن احلجـر الفكـري انطلـق منـذ األيـام األوىل 
  خلالفة املسلمني، وهذا تذكري ببعض الشواهد:

  أخرج الزيلعي بسنده عن احلسن، قال: - ١
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(ملا استخلف أبو بكر تكلم بكالم واهللا ما تكلم به أحد غريه، فقال: يا 
وإن اهللا  - صلى اهللا عليه وآله وسـلم - أيها الناس تكلفوين سنة نبيكم حممد

كان يعصم نبيـه بـالوحي، إين واهللا لـوددت أنكـم كفيتمـوين، وأن يل شـيطانًا 
بشـاركم ، وتعاهـدوين أشـعاركم وأعتراين فاجتنبوين ال أوثر يف يعتريين، فإذا ا

  .)١(بأنفسكم فإن استقمت فاتبعوين وإن زغت فقوموين)
  وأخرج ابن سعد هذه اخلطبة بلفظ: - ٢

(أال وإنكم إن كلفتموين أن أعمل فيكم مبثل عمل رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه وآله وسلم مل أقم به).

  حلسن بلفظ:وأخرجه الصنعاين عن ا - ٣
 - وآلـه - (أفتظنون أين أعمـل فـيكم سـنة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه

  وسلم إذا ال أقوم هلا).
وحينما توىل عمر بن اخلطاب خالفـة املسـلمني فجلـس جملـس أيب بكـر 

  فإن الشواهد يف خالفته على تطبيق احلجر الفكري كانت كاآليت:
حيحني، عن سعد أخرج احلاكم النيسابوري يف مستدركه على الص - ١

أن عمر بن اخلطاب قال البن مسـعود، وأليب الـدرداء،  بن إبراهيم عن أبيه:ا
مــا هــذا احلــديث عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم؟ ( :وأليب ذر

  .)٢(وأحسبه حبسهم باملدينة حىت أصيب)
                                                

  .٤٨١، ص١ختريج األحاديث للزيلعي: ج) ١(
  .١١٠، ص١املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري: ج) ٢(
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روى احلافظ ابن عساكر األموي الدمشقي عـن إبـراهيم بـن سـعد  - ٢

ه قـال، قـال: عمـر أليب ذر ولعبـد اهللا بـن مسـعود، وأليب حدثين أيب عن أبيـ
  الدرداء:

-صلى اهللا عليه وآله وسلم  - (ما هذا احلديث الذي حتدثون عن حممد
  .)، وأحسبه قال: حبسهم عنده

وقد عقب ابن عسـاكر علـى هـذه الروايـة حمـاوًال تربيـر فعـل عمـر بـن 
قال معتذرًا عـن ابـن اخلطاب الصريح يف احلجر الفكري على كبار الصحابة ف

  اخلطاب، فقال:
(وهذا من عمر مل يكن على وجه االام هلم، وإمنا أراد إقالهلـم الروايـة 

  .)١(لئال يشتغل الناس مبا يسمعونه منهم عن تعلم القرآن)
والسؤال املطـروح بـأي شـيء عرفـوا هـؤالء بـأم أهـل السـنة والسـنة 

التربير فالناس ال حتتاج إىل من  حمجور عليها يف زمن عمر بن اخلطاب، مث ملاذا
ل هلا األحاديث أو يربر فعل ابن اخلطاب!! وهـو يبـذل قصـارى جهـده يف ويؤ

  احلجر الفكري أو األمن الفكري.
  وروى ابن عساكر عن عبد الرمحن بن عوف، عن أبيه، قال: - ٣

 - (واهللا ما مات عمر بن اخلطـاب حـىت بعـث إىل أصـحاب رسـول اهللا
 - بـن مسـعود - فجمعهم من اآلفـاق عبـد اهللا - آله وسلمصلى اهللا عليه و

                                                
  .٣٤٦، ص٢؛ سري أعالم النبالء للذهيب: ج١٤٢، ص٤٧تاريخ دمشق البن عساكر: ج) ١(
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وحذيفة، وأيب الدرداء، وأيب ذر، وعقبة بن عامر، فقال ما هذه األحاديث اليت 
  قد أفشيتم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اآلفاق؟

قــال: ال، أقيمــوا عنــدي، ال واهللا مــا تفــارقوين مــا  ؟!تنهانــاأفقــالوا: 
ومـا خـرج ما نأخذ ونرد عليكم، فما فارقوا حىت مـات، عشت، فنحن أعلم 

إال مــن حــبس عمــر يف هــذا  - يف زمــن عثمــان - ابــن مســعود إىل الكوفــة
  .)١(السبب)

سكت عنه ابن عساكر وذلك كونه احلديث ال حيتاج إىل تربير ولذا وهذا 
واضح الداللة يف منع عمر بن اخلطاب الصحابة لروايـة احلـديث عـن رسـول 

  اهللا عليه وآله وسلم.اهللا صلى 
  ، وهي:احلديثولعل مثة أسئلة يطرحها 

من أين حصل عمر بن اخلطاب على علم الدراية باحلديث النبـوي  - ١
فادعى األعلمية على صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم، فيأخـذ 

  ويرد من هذه األحاديث اليت يرويها كبار الصحابة؟
بة من روايـة أحاديـث رسـول اهللا صـلى لعل الدافع يف منع الصحا - ٢

  اهللا عليه وآله وسلم يف اآلفاق هو نوع هذه األحاديث؛ مبعىن:
قد تكون هذه األحاديث متعلقة بآل البيـت علـيهم السـالم أو بفضـائل 

  علي عليه السالم أو أحقيته باخلالفة كحديث الغدير أو غريها.

                                                
  املصدر السابق.) ١(
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صـحابة أو جمريـات أو لعل املنع كان متعلقًا ببيـان حـال بعـض رمـوز ال

  السقيفة أو غري ذلك مما كان خيشاه عمر بن اخلطاب أن ينتشر يف اآلفاق.
إن املنع مل يكن يف هذا احلديث الذي حتدث فيه عمـر بـن اخلطـاب  - ٣

صراحة هو لسبب تعلم النـاس القـرآن كمـا ادعـى ابـن عسـاكر وإمنـا اهلـدف 
ليـه وآلـه وسـلم؛ والغرض يف ذلك هو عني أحاديث رسـول اهللا صـلى اهللا ع

  وهو أمر بات جليًا فال حيتاج إىل تدليل أو إيراد للشواهد.
الفكر وهذه السنة النبوية حمجور عليها يف عهد أيب بكر وعمر وإن  افهذ

دخلت اليوم أو من قبل ضمن مسميات وتربيرات عديدة، فاألمر الظاهر هـو 
  ياته.من ضمن وسائله وليس من غا )األمن(احلجر الفكري الذي كان 

  وعليه:
ــالمي  ــع اإلس ــدة يف املجتم ــة جدي ــذه اإلجــراءات ثقاف ــد شــكلت ه فق

ني حىت أصبح املسلم يدور بني ثقافتني، الثقافـة يوانتشرت بني الصحابة والتابع
العمرية املرتكزة علـى تشـريعات وسـنة جديـد وفهـم جديـد، وثقافـة القـرآن 

تحزب واندالع احلـروب والعترة النبوية مما شكل بيئة خصبة لنشوء التفرقة وال
وظهور الفنت وطمع الطامعني وجلوس الطلقـاء واألدعيـاء يف جمـالس اإلمـارة 

  وإدارة أمور البالد والعباد.
وهو ما ظهر جليـًا خـالل عهـد عثمـان بـن عفـان واحنـدار األمـور إىل 
املستوى الذي أدى باهلجوم على دار اخلليفـة وقتلـه بيـد الصـحابة مباشـرة أو 
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لــق أجــواء مليئــة باملعطيــات الثقافيــة املتغــايرة انعكســت علــى حتريضــًا ممــا خ
املستوى الفكري والعقدي واالجتمـاعي للمسـلمني سـرعان مـا تـرجم علـى 
األرض إىل حروب ثالثـة هـي اجلمـل وصـفني والنهـروان، بـرز فيهـا ظهـور 

  الناكثني والقاسطني واملارقني.

طهاد الفكـري بعـد عـام اِّـسألة الثالثة: تنامي حالة الحجر الفكري إُّـ االض

  الجماعة

إّن هذه احلالة اليت سادت املجتمع اإلسالمي برمته مـن التـدهور األمـين 
املرتكز على تلك املعطيات الفكريـة الـيت أوجـدها اخللفـاء الثالثـة مـن خـالل 
وسائل (األمن الفكري) وتطبيقاته اليت اختذت احلجر الفكري غاية أساسية يف 

مهد لظهور حالة جديـدة يف املجتمـع اإلسـالمي بعـد تعاملها مع املسلمني قد 
عام اجلماعة، أال وهـي حالـة االضـطهاد الفكـري عنـد تـويل معاويـة بـن أيب 

تباعــه لوســائل جديــدة يف التعامــل مــع املســلمني يف حتقيــق اســفيان احلكــم و
  االضطهاد الفكري، فكانت هذه الوسائل كاآليت:

بلـد آخـر علـه يتوقـف عـن التفكـر  أوًال: تهجير المسلم المفكر مـن بلـده إلـى
  والتفكير

إن من أبرز مظاهر االضطهاد الفكري أن يهجر اإلنسان من حمل سكناه 
  ب غريه!!لبقلبه ال بق ّبلكونه يفكر بعقله ال بعقل غريه، ويؤمن وحي

قـد  - وحبسب نظر أولئك املضطهدين - فيحاسب ويقهر ويهّجر لكونه
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كـر بغـري عقـوهلم ويـؤمن وحيـب بغـري ألنـه جتـرأ أن يف ؛ارتكب جرميـة كـربى

  قلوم.
 ؛ولذا: ال مكان له بينهم فهو أمام خيـارين، إمـا أن يلغـي عقلـه وقلبـه

ألن هناك من يفكر بالنيابة عنه، ومن حيب عوضًا عنه، وإمـا أن يرحـل شـاء 
  ذلك أم أىب!

أثنـاء تـويل معاويـة بـن أيب سـفيان يف وهذا هو الذي حصـل يف الكوفـة 
أي هـذا التهجـري  - سلمني، وهو األمر الذي قـد يتصـوره املـرءاحلكم على امل

اليت مل تكن بالبعيدة عن وفـاة رسـول احلقبة حمال الوقوع يف تلك  - والتطرف
  .صلى اهللا عليه وآله وسلماهللا 

ــرازات  ــن إف ــو م ــرف ه ــري والتط ــذا التهج ــبعض أن ه ــور ال أو أن يتص
بفعـل ابتعادهـا عـن عوامـل املجتمعات املعاصرة، والسيما اجلاهلـة والبدائيـة 

التمدن اإلنساين والثقايف واملعريف، أما أن حيدث هذا التطرف بعد مرور أربعني 
فهو صـعب التصـور ملـا  صلى اهللا عليه وآله وسلمعامًا على وفاة رسول اهللا 

صـلى اهللا عليـه وآلـه تتميز به هذه العقود من احتضـاا لصـحابة رسـول اهللا 
  وأبنائهم. وسلم

التاريخ مل يكن ليداري هذه األفعال اهلمجية مهما حاول املتزلفـة إال أّن 
  للسلطة من تضييع أو تغيري للحقائق التارخيية.

إذن: الذي حدث يف جمتمع الكوفة يف والية زياد بـن أبيـه أي بعـد عـام 
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أربعني للهجرة، أن تلّقى أوامر من سيده معاويـة بـاقتالع العشـائر والبيوتـات 
وجريهـا إىل خراسـان والشـام،  عليـه السـالميب طالـب اليت حتب علي بـن أ

وزجهـا يف املجتمـع  عليـه السـالموجلب العشائر املعادية لعلي بن أيب طالـب 
الكويف حىت يتم تغيري هـذه التركيبـة االجتماعيـة وفـرض ثقافـة العـداء ألهـل 

تمـع يف املجتمع، أما هذا التغري يف التركيبة العقائدية، ملج عليهم السالمالبيت 
  :الكوفة فقد مت على مرحلتني

 

عليــه هــ، أي بعـد استشـهاد اإلمـام علـي بـن أيب طالـب ٤٠كـان عـام 
وهو ما يعرف بعام اجلماعة، أي اجتماع الكوفة والشام على حكومـة  السالم

ي يف الكوفـة واحدة، وقد اشتملت هذه املرحلة من التهجري الفكري والعقائـد
  على مسات عديدة ميكن لنا استخالصها من خالل النص التارخيي اآليت:

يف  - التميمية وهي الـيت ادعـت النبـوة - قال الطربي: (ومل تزل سجاح
بين تغلب حىت نقلهم معاوية عام اجلماعة يف زمانه، وكان معاويـة حـني أمجـع 

ة املسـتغرب يف أمـر خيـرج مـن الكوفـ عليه السالم عليه أهل العراق بعد علي
وُيْنـِزُل داره املسـتغرب يف أمـر نفسـه مـن أهـل الشـام  - عليه السالم - علي

  وأهل البصرة، وأهل اجلزيرة، وهم الذين يقال هلم النواقل يف األمصار.
فأخرج من الكوفة قعقاع بن عمرو بن مالك إىل إيلياء بفلسطني فطلـب 

نقلهم إىل بـين متـيم، فـنقلهم مـن إليه أن يرتل منازل بين أبيـه، بـين عقفـان ويـ
أي  - اجلزيرة إىل الكوفة وأنـزهلم منـازل القعقـاع وبـين أبيـه، وجـاءت معهـم
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  .)١(سجاح التميمية)

  دالئل النص:
هذا النص التارخيي الذي انفرد به الطربي ومل ينقله عنه مؤرخ آخـر هـو 

  يف حد ذاته يشري إىل جمموعة من األسئلة:
  رخون عن ذكر هذه احلادثة؟.ترى ملاذا يعرض املؤ - ١
  وملاذا مل يتم التعريف بتلك البيوتات اليت مت جريها؟ - ٢
  وكيف انتهى ا احلال بعد موت معاوية؟ - ٣
وهل بقيت يف أماكنها اليت هجرت إليهـا أم هـل تعرضـت لإلبـادة  - ٤

  اجلماعية حتت غطاء التهجري والنقل إىل بلد آخر؟
  أم هل أم سجنوا؟ - ٥
أم هل أم شردوا يف البالد فال يعرف األب عن أسرته شـيئا، وال  - ٦

  تعرف النساء واألمهات عن أزواجهن وأبنائهن شيئا؟
أسئلة كثرية ال جند إجابـات هلـا!!، ولعلهـا، أي هـذه األسـئلة هـي الـيت 
منعت املؤرخني من تتبع هـذه اُألسـر ومعرفـة مـا انتهـت إليـه؟، وقـد تكـون 

ــ ــيت منع ــي ال ــات ه ــري، اإلجاب ــن التطــرف، والتهج ــا تتحــدث ع تهم؟!، أل
والعنصرية، واإلبـادة اجلماعيـة؟!، أو لعلهـم أخـذوا بنصـيحة الشـاعر حيـث 

  قال:
                                                

  .٥٠٠، ص ٢تاريخ الطربي: ج ) ١(
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  إال أن ذلك مل مينعنا من الوقوف عند هذا النص واستنطاقه، ليفصح لنـا
لية اإلفراغ العقائدي اإلسالمي بعدة حقائق عن اآلثار السلبية اليت أعقبت عم

صلى اهللا عليه يف جمتمع الكوفة، فكان من ضمنها قتلهم البن بنت رسول اهللا 
  وسيب ذريته، وتسيريهم يف بالد املسلمني بتلك الصورة من اهلوان. وآله وسلم
   :أوال

 علـيهم السـالممل تكن غاية معاوية إفراغ الكوفة من أتبـاع أهـل البيـت 
اغها من العنصر اإلسالمي بشكل أسـاس وحتويلهـا إىل حاميـة فقط، وإمنا إفر

عسكرية تضم جمـاميع مـن العشـائر العربيـة واألعجميـة ال تفقـه يف احليـاة إال 
اخلضوع والطاعة للمملكة األموية الـيت سـرعان مـا تكشـفت أهـدافها خـالل 

  السنني اليت أعقبت عام اجلماعة.
ساس الذي سعى إليه معاوية فكانت هذه الغاية السفيانية هي اهلدف األ

وإنـزاهلم  - وهـم بنـو عقفـان - فابتدأ أوال بنقل سجاح ورهطها إىل الكوفة،
وحبسب عبـارة  - وهم املؤيدون هلا ــ؛ وإا بعد هذا النقل - منازل القعقاع،

  (أسلمت وحسن إسالمها). - الطربي
اهلا وال أدري من أين علم الطربي بأا أسلمت وحسن إسالمها بعد انتق

 ورهطها ومؤيديها إىل الكوفة وال أدري كم قضت سجاح وأتباعها من السنني
  حىت أسلمت وحسن إسالمها؟! - مع ادعائها للنبوة -

يف أبناء املجتمع الكويف،  »املدعية للنبّوة«وال أدري كم أثرت أفكار هذه 
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 وهم بالطبع يظهرون الطاعة ملعاوية وقد وجدوا أحباب معاوية معهـم؟!، وال

أدري كم من الوقت استمرت هـذه األفكـار السـجاحية يف املجتمـع الكـويف؟ 
  رمبا عقدًا من الزمن أو عقدين لتترجم يف عاشوراء كواقع عملي؟!.

  إذن: 
أول عمل قام به (خليفة املسلمني)!! أن نقل سجاح املدعيـة للنبـوة مـع 

املجتمــع  قومهـا إىل الكوفـة، وأطلــق هلـا احلريـة التكفرييــة لنشـرها يف أوسـاط
  اإلسالمي وأن هذا العمل قد اتسم بأمرين:

ألف: إنزاهلا وقومها يف منازل متت مصادرا من القعقاع بن عمـرو بـن 
  مالك ملواالته عليا عليه السالم. 

  نقل القعقاع بن عمرو إىل فلسطني. باء:
  

  ثانيا 
أما امليزة الثانيـة الـيت يظهرهـا الـنص التـارخيي، هـو أن عمليـة اإلفـراغ 

عليـه العقائدي مل تقتصـر علـى األفـراد الـذين يسـتغرب حـاهلم يف أمـر علـي 
، مبعىن مل يكن النقـل ألفـراد معـدودين أو رمـوز الـوالء ألهـل البيـت السالم

، وإمنا كانت عملية اإلفراغ العقائدي لعشائر بكاملها ونقلها إىل عليهم السالم
  أماكن بعيدة ومتفرقة.

القبائلي كان حيتم على أفرادها التمـايز والسبب يف ذلك هو أن التنظيم 
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، عليه السالميف االعتقادات واملشايعات، فبعض القبائل عرفت بتشيعها لعلي 
  وبعضها عرفت بعداوا له.

كانـت متقاربـة  عليه السالمن احلروب اليت خاضها اإلمام علي إوحيث 
، فـإن بعـض زمنيا، ويف رقعة جغرافية متباينة يف االنتماء والتوزيـع العشـائري

سواء كانت جندية، أو  عليه السالمهذه القبائل كانت تقاتل بأمجعها مع علي 
  مينية، أو حجازية، أو مدنية، أو مكية.

عليه وميكن لنا تكوين صورة عن هذه القبائل اليت كانت تقاتل مع علي 
يف معركة اجلمل وصفني من خالل روايتني أخرج األوىل منهـا الشـيخ  السالم
يف كتاب اجلمل، وهي تتضـمن أمسـاء العشـائر املقاتلـة معـه يف هـذه  املفيد 

(قــريش، كنانــة، أســد، قــيس، عــيالن، متــيم، بكــر، عبــد  املعركــة فكانــت:
  .)١(القيس، خزاعة، قضاعة، جبيلة، كندة، مهدان، مذحج)

أما الرواية الثانية واليت أخرجها نصر بن مزاحم يف كتابه صفني، فكانت 
  هي نفسها اليت قاتلت يف معركة اجلمل.العشائر املقاتلة 

وأضاف إليها العشائر اآلتية: (عمرو، وحنضلة، وسعد، والرباب وهم 
  .)٢(من متيم، وذهل، واللهازم، وهم من بكر)

وهذا التداخل يف االنتمـاءات العقائديـة بـني تلـك القبائـل مـن املـوالني 
وبني املناوئني له  وهم السواد األعظم من أهل تلك القبائل عليه السالملعلي 

                                                
  .١٧٢كتاب اجلمل للشيخ املفيد: ص ) ١(
  .١١٧وقعة صفني لنصر بن مزاحم: ص ) ٢(



  َّـ نهج البالغةاألمن الفكري    ..............................................................................   ١٣١

 
اسـتلزم أن يكـون اإلفـراغ العقائـدي مــن هـذه العشـائر بأعـداد بشـرية كبــرية 

  وجماميع عديدة بلغت اآلالف كما سيمر الحقا.
  ثالثا 

امليزة الثالثة اليت امتازت ا هذه املرحلة مـن اإلفـراغ العقائـدي، أي يف 
ومواليـة  لسـالمعليـه اعام اجلماعة هـي إدخـال جمـاميع بشـرية معاديـة لعلـي 

علــيهم ملعاويــة يف الكوفــة، وإنزاهلــا منــازل املهجــرين مــن أتبــاع أهــل البيــت 
  .السالم

  وهذا األمر واضح يف النص التارخيي الذي انفرد به الطربي فيقول:
 - عليـه السـالم - (وكان معاوية ُيخرج من الكوفة املستغرب أمر علي

م، وأهـل البصـرة، وأهـل ويرتل داره املسـتغرب يف أمـر نفسـه مـن أهـل الشـا
  .)١(اجلزيرة، وهم الذين يقال هلم النواقل يف األمصار)

  وهذا يدل على ما يلي:
ــاس  - ١ ــى أس ــرا وعل ــوة وقه ــت عن ــدي مت ــراغ العقائ ــة اإلف أن عملي

  عقائدي، وفكر تطريف، متثل بإخراجهم من منازهلم ونقلهم إىل بالد أخرى.
هلم ومتليكهـا لغـريهم، وهـذا مصادرة أمواهلم غري املنقولة، أي مناز - ٢

  احلال يدفع إىل احتمال مصادرة أمواهلم املنقولة أيضا.
إن عملية التهجري وإفراغ الكوفـة عقائـديا كانـت تـتم علـى الظنـة  - ٣

                                                
  .٥٠٠، ص ٢تاريخ الطربي: ج ) ١(
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فكل شخص كان يبدو منه أمـر مسـتغرب يهجـر مـن داره وينقـل إىل أمـاكن 
  أخرى.
راق، بـدليل أن إن هؤالء الذين هجروا قد مت نقلهم إىل خارج العـ - ٤

املدن اليت ذكرها الطربي وهي الشام، والبصـرة. واجلزيـرة كانـت عثمانيـة أي 
عليـه توايل بين سفيان، وتتشيع لعثمان بـن عفـان، وعمليـة نقـل شـيعة علـي 

  إىل هذه املدن معناه تشيعها وهذا ما ال يريد معاوية حتقيقه. السالم
إىل أمويـة الثقافـة  بل كان اهلدف هـو العكـس متامـا أي حتويـل الكوفـة

  وضمها إىل قائمة تلك املدن الثالث.
وهذا يستلزم إخراجهم خارج العراق والشام واحلجاز وهو ما مت حتقيقه 

  يف مرحلة التهجري الثانية والشاملة يف والية زياد بن مسية على الكوفة.
ــطني  ــفيان فلس ــن أيب س ــة ب ــار معاوي ــًا الختي ــف ملي ــا أن نق وال يفوتن

ة الكوفة، وهذه الوالية املعروفة بعدائها واملتمعنة بنصبها لعلـي الستيطان شيع
  وآل علي إىل وقت قريب.

 

بدأت هذه املرحلـة عنـد قيـام معاويـة بتوليـة زيـاد بـن مسيـة واليـا علـى 
أتبـاع أهـل الكوفة، فكانت أول املهام املراد منه إجنازها هي إفراغ الكوفة من 

  ؛ فكان ملعاوية ما أراد.عليهم السالمالبيت 
فقد قام زياد بن أبيه بعملية جري واسعة مشلت كل من يظن بـه املـواالة 

سواء أكان عربيا أم أعجميا، أبيض  صلى اهللا عليه وآله وسلمآلل رسول اهللا 
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  أم أسود، شريفا أم من املوايل، وهي على الشكل اآليت:

  أوال
قل املقاتلة األعاجم من الكوفة ونقلهـم إىل الشـام والبصـرة، بدأ زياد بن

مما يـدل أي مل ينقلهم إىل بالدهم األم إيران أو بالد فارس كما كانت تعرف، 
على رفع مستوى معانام، بعـد أن كانـت هلـم منـازل يف الكوفـة وألفـة مـع 

  أهلها.
  قال البالذري: 

عاويـة، فهـم يـدعون ـا (إن زيادا سّير بعضـهم إىل بـالد الشـام بـأمر م
  .)١(الفرس، وسّير قوما منهم إىل البصرة فدخلوا يف األساورة الذين ا)

أما السبب الذي جعل ابـن زيـاد يبـدأ ـم، فـألن اإلمـام علـي بـن أيب 
قد ساوى بينهم وبني املقاتلة العرب يف العطـاء فاسـتمالوا  عليه السالمطالب 

  إليه.
لبصرة فلكوما عثمانييت املعتقد، فـال وأما سبب توجيههم إىل الشام وا

ميكنهم التحرك فيهما، بعكس نقلهم إىل بالد فارس فإم سيدعون إىل علـي 
  .عليه السالم

  ثانيا
توسيع رقعة اإلفراغ العقائدي لتشمل مدينة الكوفة والبصرة، أي إفراغ 

                                                
  .٢٨٠فتوح البلدان للبالذري: ص ) ١(
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  .عليهم السالماملدينتني من املوالني ألهل البيت 
دا نقـل (مخسـني ألفـا) مـن مقاتلـة أهـل البصـرة قال البالذري: (إن زيا

، ومل حتدد الرواية كم كان عدد الكوفيني )١(والكوفة مع عياالم إىل خراسان)
  من اخلمسني ألفا.

إال أن املدائين أشار إىل: (أن نصفهم كان من أهل الكوفة)، وأيا كانت 
ىل تلـك نسبتهم فإن إخراجهم من الكوفة والبصرة مـع عيـاالم وجـريهم إ

  البالد البعيدة خارج العراق هو غاية االضطهاد العقائدي والتطرف الفكري.
فكانت آثار هذا اإلفراغ الفكري علـى ثقافـة جمتمـع الكوفـة، والسـيما 

وهـم الـذين خرجـوا  - املقاتلة منهم وهم السواد األعظـم مـن أهـل الكوفـة
ربالء يف يـوم آثـارًا وخيمـة ترمجتهـا أرض كـ - ،عليـه السـالملقتال احلسـني 

  عاشوراء.

  ثانيًا: معاقبة المسلم على أحاسيسه أشد العقوبات!

إن خري صورة جتسد اإلرهاب الفكري يف القـرن األول للهجـرة النبويـة 
حديث اإلمام الباقر عليه السالم الذي يصف فيها حال األمة وأمنها الذي  وه

هــذه  تـدخل يف أحاســيس اإلنســان ومشــاعره فيعاقـب أشــد العقوبــات علــى
املشاعر فيسجن وينهب ماله ويهدم داره وغري ذلك ما العقوبات الـيت شـهدا 

  هذه األمة بعد وفاة نبيها صلى اهللا عليه وآله وسلم.

                                                
  .١٠٩فتوح البلدان للبالذري: ص ) ١(
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قال عليه السالم وقد سأله أحد املسلمني عن حالـه وحـال األمـة فقـال 

  عليه السالم:
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)١( 

كشـفها التـاريخ وهذه احلالة العامة اليت بينها اإلمام الباقر عليـه السـالم 
  ضمن جمموعة من الشواهد، وهي كاآليت:

 

يعد بيان اإلمام الباقر عليه السالم للحالة العامة اليت مّر ا أهـل البيـت 
عليهم السالم وشيعتهم خالل القرن األول للهجرة من أهم الدالئل على أثر 

رهاب الثقافة األموية كما أن التاريخ قد أظهر بعض التفاصـيل عـن إرهـاب إ
  بن أيب سفيان على املسلمني.ا معاوية الثقافة اليت مارسه

فقـد روى أبـو احلســن علـي بــن حممـد بـن أيب ســيف املـدائين يف كتــاب 
                                                

  .٦٨، ص ٤٤حبار األنوار للعالمة املجلسي رمحه اهللا: ج ) ١(
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األحداث، قال: كتب معاوية نسخة واحدة إىل عماله بعد عـام اجلماعـة: أن 

  .)١(ن روى شيئا من فضل أيب تراب وأهل بيتهبرئت الذمة مم
 والعيـاذ بـاهللا - فقالت اخلطباء يف كل كورة وعلى كل منرب يلعنون عليـا

ويربأون منه ويقعون فيه ويف أهل بيته، وكان أشد الناس بـالء حينئـذ أهـل  -
  .)٢(الكوفة لكثرة من ا من شيعة علي

 

ومن األمناط األخرى إلرهاب الثقافة الذي مارسـه معاويـة علـى شـيعة 
أهل البيت عليهم السالم هو إصداره كتابًا إىل والتـه علـى املـدن اإلسـالمية 

  .)٣(بأن ال جييزوا ألحد من شيعة علي وأهل بيته الشهادة
 

مبنع شهادة شيعة أهل البيت عليهم السـالم، وفـرض  ومل يكتف معاوية
حصار اجتماعي عليهم يف األقطار كافة، وإمنا عمد إىل سياسـة أخـرى ومنـط 

أن «جديد من أمناط إرهاب الثقافة، فقام بتعميم كتاب إىل الوالة يقول فيـه: 
انظروا مـن قـبلكم مـن شـيعة عثمـان وصـحبته وأهـل بيتـه، والـذين يـروون 

                                                
. خمتصر البصائر حلسن بـن سـليمان ٤٤، ص ١١شرح ج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل: ج ) ١(

  .٧٥، ح ١٩١، ص ٣٣. حبار األنوار للعالمة املجلسي رمحه اهللا: ج ١٣احللي: ص 
. الغـدير للشـيخ األميـين: ٢٧ حيـدر الشـريواين: صمناقب أهل البيت علـيهم السـالم للمـوىل) ٢(

  .٢٨، ص١١ج
. االحتجـاج للشـيخ الطربسـي: ٣١٧كتاب سليم بن قيس، حتقيق حممد بـاقر األنصـاري:  ص ) ٣(

  .٢٧. مناقب أهل البيت عليهم السالم للموىل حيدر الشريواين: ص ١٧، ص٢ج
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به، فـأدنوا جمالسـهم وقربـوهم وأكرمـوهم واكتبـوا إيل بكـل مـا فضائله ومناق
  يروي رجل منهم وامسه واسم أبيه وعشريته.

ففعلوا ذلك حىت أكثروا يف فضائل عثمان ومناقبه، ملا كـان يبعثـه إلـيهم 
معاوية من الصالت والكساء واجلبات والقطائع، وتنافسوا يف املنازل والـدنيا، 

لناس عامًال من عمال معاويـة فـريوي يف عثمـان أحد مردود من افليس جييء 
  .)١(»فضيلة أو منقبة إال كتب امسه وقربه وشفعه فلبثوا بذلك حينا

وحينما كثر احلديث يف مجيـع املـدن اإلسـالمية، وانتشـرت بيـنهم ثقافـة 
التزوير والتحريف، وشاع استخدامها، وطمع يف حتصـيلها أصـحاب املصـاحل 

يـة إىل منـط آخـر مـن اإلرهـاب الفكـري، فقـام والنفوس املريضة، عمد معاو
بترويج هذه الصنعة اجلديدة يف أوساط الرواة إىل تغيري الوجهة من اإلكثـار يف 
فضائل عثمان إىل اإلكثار يف فضائل الصحابة والشيخني مع اعتماد منط جديد 
يف إرهاب الثقافة يعتمد على وضع أحاديث مشاة لألحاديـث الـيت تتحـدث 

هل البيت عليهم السالم؛ كي خيتلط على الناس األمر، ومـن مث عن فضائل أ
  فقدان اخلصوصية يف متّيز أهل البيت عليهم السالم عن بقية الصحابة.

ر، «فكتب إىل الوالة:  إن احلديث يف عثمان قد كثـر وفشـا يف كـل ِمصـْ
ويف كل وجه وناحية، فـإذا جـاءكم كتـايب هـذا فـادعوا النـاس إىل الروايـة يف 

الصحابة واخللفاء األولني، وال يتركوا خربا يرويه أحد من املسلمني يف فضائل 
                                                

لبيت عليهم السـالم للمـوىل حيـدر . مناقب أهل ا٢٨، ص ١١كتاب الغدير للشيخ األميين: ج ) ١(
  .٢٧الشرياوي: ص 
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أيب تراب إال وأتوين مبناقض له يف الصحابة، فإن هـذا أحـب إيل وأقـّر لعيـين، 

  .)١(»وأدحض حلجة أيب تراب ولشيعته، وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله
ا، وجّد الناس فرويت أخبار كثرية يف مناقب الصحابة مفتعلة ال حقيقة هل

يف رواية ما جيري هذا املجرى، حىت أشاروا بذكر ذلك على املنابر، وألقي إىل 
معلمي الكتاتيب، فعلموا صبيام وغلمام مـن ذلـك الكثـري الواسـع، حـىت 
رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن، حىت علموه بنـام ونسـاءهم وخـدمهم، 

  .)٢(فلبثوا بذلك ما شاء اهللا
انظـروا مـن قامـت « عماله نسخة واحدة إىل مجيع البلدان: مث كتب إىل

عليه البينة أنه حيب عليـا وأهـل بيتـه، فـاحموه مـن الـديوان وأسـقطوا عطـاءه 
  .)٣(»ورزقه

 

ومل يكتف معاوية بكل هـذه األمنـاط مـن إرهـاب الثقافـة فقـام بإصـدار 
  ر وبعث به إىل مجيع الوالة على املدن اإلسالمية، جاء فيه: كتاب آخ

  .)٤((من امتموه مبواالة هؤالء القوم فنكلوا به، واهدموا داره)
                                                

. حبار األنوار للعالمـة املجلسـي رمحـه اهللا: ج ١٣خمتصر البصائر حلسن بن سليمان احللي: ص ) ١(
  .٤٥، ص١١؛ شرح النهج البالغة البن احلديد: ج١٢٥، ص٤٤

  .٢٨مناقب أهل البيت عليهم السالم للموىل حيدر الشريواين: ص ) ٢(
. أضواء علـى الصـحيحني للشـيخ ٣١٨سليم بن قيس، حتقيق حممد باقر األنصاري: ص كتاب ) ٣(

  .٥٣حممد صادق النجمي: ص 
. شرح ج البالغة البـن أيب ٢٨مناقب أهل البيت عليهم السالم  للموىل حيدر الشريواين: ص ) ٤(
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فلم يكن البالء أشد وال أكثر منه بـالعراق، والسـيما الكوفـة، حـىت أن 
الرجل من شيعة علي ليأتيه ّممن يثق به فيدخل بيته فيلقي إليـه سـره، وخيـاف 

  .)١(خادمه ومملوكه وال حيدث حىت يأخذ عليه األميان الغليظة ليكتمن عليهمن 
  حىت قيل يف ذلك:

 
 

  
   

 
  

   
 

 )٢( 
 

  األنثروبولوجيا الثقافية عند علماءألنماط التثاقفية كما ثالثا: آثار ا

يرى علماء اإلناسة، وباألخص اإلتنوغرافيون يف مثل هذه احلاالت من 
ــة مــن التثــاقف صــفة الســيادة  التثــاقف: (أن تســود هــذه العالقــة االحتكاكي
والتحكم والسيطرة بالثقافـة اخلاصـة للشـعب األقـل تطـورا مـن قبـل الثقافـة 

  .)٣(طورا)األكثر ت
مبعىن: (أن ما حيـدث يف عمليـة التثـاقف بـني شـعبني هـو تـأثر الشـعب 

  .)٤(األقل تطورا بثقافة الشعب األكثر تطورا)
                                                 

  .٤٥، ص ١١احلديد املعتزيل: ج 
  .٢٩، ص١١كتاب الغدير للشيخ األميين: ج .١٤خمتصر البصائر حلسن بن سليمان احللي: ص) ١(
  .٥٠أوالد اإلمام الباقر عليه السالم  للسيد حسني الزرباطي: ص ) ٢(
  .٣٩٣علم خصائص الشعوب، أ. د. علي عبد اهللا اجلباوي: ص ) ٣(
  املصدر السابق.) ٤(
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ويف الواقع ال ميكن معرفة أي الثقافتني األكثر تطورا واألقل تطورا ما مل 

  يتم دراسة آثار كل من هاتني الثقافتني على الشعبني.
ثقافة بغض علي بن أيب طالـب عليـه السـالم والتاريخ يتحدث عن تأثر 

بثقافة حب علي بن أيب طالب عليه السالم، فمـع كـل مـا عملـه معاويـة مـن 
إرهاب الثقافة وإرهاب اإلنسان يف ماله وولده ونفسه إال أن ثقافة حـب علـي 

بن أيب طالب عليه السالم هي اليت فرضت نفسـها علـى الثقافـات األخـرى، ا
عرف مبيوله وتوجهاته الثقافية املغـايرة، فوقـف عـاجزًا لدرجة احتار فيها من 

  ملا يرى.
قال الشـعيب: مـا لقينـا مـن علـي بـن أيب طالـب، إن أحببنـاه قتلنـا وإن 

  .)١(أبغضناه هلكنا
وكان احلسن البصـري يـروي أحاديثـه عـن علـي عليـه السـالم مرسـلة 

  .)٢(خوفا من بين أمية
  وقال أمحد احلفظي يف أرجوزته:

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

                                                  
  .١٥٤النصائح الكافية البن عقيل: ص ) ١(
  املصدر السابق.) ٢(
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 )١( 

  ــأثرت و ــان أي الثقــافتني ت ــاريخ حكمــا ســابقا وحاضــرا يف بي كفــي بالت
باألخرى، وأيهما تنامت وتضـاعفت، ثقافـة حـب علـي بـن أيب طالـب عليـه 

  أم بغضه؟ السالم
ويستدل علماء اإلناسة على حقيقة انتصار الثقافة األصيلة على الثقافـة 

أثناء تويل األتراك العثمـانيني للحكـم (فقـد يف ه العامل العريب الوضيعة ما شهد
حاولت الدولة العثمانية الغازيـة واملحتلـة عثمنـة الشـعب العـريب عـن طريـق 

لكن  هي اللغة الرمسّية، وجماالت احلياة كافة. - التركية - جعل اللغة العثمانية
ة ذاـا باللغـة الشيء الذي حدث هو العكس متاما، حيث تأثرت اللغة التركيـ

العربية وبالثقافة العربيـة نتيجـة عمليـة االحتكـاك الثقـايف بـني العـرب األكثـر 
ت اللغة رتطورا يف جمال الثقافة وبني األتراك العثمانيني األقل ثقافة، فقد استعا

العثمانية معظم مفرداا اللغوية من اللغة العربية لدرجة أن عملية التثاقف هنا 
التركية إىل اهلالك فيما لو بقيـت احلالـة يف الدولـة التركيـة  كادت تؤدي باللغة

اجلديدة بعد مصطفى أتاتورك، كمـا كانـت عليـه يف السـابق تكتـب بـاحلروف 
العربية، ويعود سبب التأثر الثقايف التركـي بالثقافـة العربيـة إىل القـرآن الكـرمي 

  .)٢(ومبادئ الدين اإلسالمي الذي يدين به كل من العرب واألتراك)

                                                
 .١٥٤بن عقيل: ص النصائح الكافية ال) ١(
  .٣٩٣علم خصائص الشعوب، أ. د. علي بن عبد اهللا اجلباوي: ص ) ٢(



  َّـ نهج البالغةاألمن الفكري    ..............................................................................   ١٤٣

 
وألن منبع الثقافة اإلسالمية األصيلة هو القرآن الكـرمي والنـيب األعظـم 
صلى اهللا عليه وآله وسلم مل يتمكن معاوية من َسْفَينِة املسـلمني، أي جعلهـم 

  ثقافة حب علي بن أيب طالب عليه السالم.ومن مث حمو سفيانيني 
ة يـح اإلسـالم حباجـة حقيقبومن مث أصبح املجتمع اإلسالمي، بـل أصـ

، ة، واالقتصـادية، واالجتماعيـةوماسة إىل األمن يف مجيع املسـتويات، الفرديـ
؛ وال يتحقق هذا األمن يف تلـك املسـتويات إال عنـد حتقيقـه أوًال يف ةوالفكري

املجال الفكري، وهو ما حرص عليه اإلمام علي بن أيب طالب عليـه الصـالة 
له وسـلم وحـىت استشـهاده والسالم منذ أن تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ

  خمضبًا بدمه يف حمراب مسجد الكوفة.
وهذا هو مصب دراستنا لألمن الفكري الـذي جـاء بـه القـرآن والعتـرة 

وسعى من أجله أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهمـا النبوية عليهم السالم 
  السالم، وهو ما سنعرض له يف الفصل القادم.





  

  
  
  
  

  

  الفصل الثاني

  عند أمري املؤمنني من الفكريأصول األ

  اإلمام علي بن أبي طالب عليهما السالم

  )(الوسائل والتطبيقات
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عليه السالم حياة  املبحث األول: كيف قرأ أمري املؤمنني علي
  السلف ومكوهنم الفكري خالل حياته

حـول السـبب الـذي دفعنـا  الكـرمي تسـاؤٌلقد يتبـادر إىل ذهـن القـارئ 
ة أمري املؤمنني اإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم يف معرفة الختيار شخصي

 عض رموز الصحابة الفكري دون غريهاملكون الفكري حلياة السلف ومشروع ب
  كأيب بكر وعمر وعثمان؟

واجلــواب: أوًال لكــوم تصــدوا إلدارة أمــور املســلمني وشــؤوم مــن 
إجـراءات عديـدة يف خالل اجللوس على كرسي اخلالفة؛ ومن مث فقد اختـذوا 

  خلق واقع جديد كما مر بيانه خالل الفصل األول.
ؤالء الرمـوز هلـصية يشخوتثانيًا: إننا مل نعثر على قراءة منطقية وصادقة 

ومن جهة أخـرى منـذ  ،من الصحابة تظهر تقييمهم للمجتمع املسلم من جهة
ا الصـرح اللبنات األوىل هلذأن بعث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وتشكيل 
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 احلقبة املدنيـة وانتهـاًءالعظيم إىل تطور مشروع األمة ونظام الدولة والقيادة يف 
بظهور اإلسالم على ما جاوره من أمم عرفت حبضـاراا وشـأنيتها وهيمنتهـا 
على اجلزيرة العربية هيمنة عسكرية وعقدية كانـت الوثنيـة وجـذورها السـمة 

ا مـن اعتقـادات كانـت امليثولوجيـا ملا توافد علـى مكـة ومـا حوهلـفيها األبرز 
العاملية فيها متغلغلة حىت باتت مكة حمطة لتلقي تلك امليثولوجيا وما نتج عنهـا 
من تفاعالت نفسية وتصورات ذهنية فاقت بعددها ما كان لدى بالد النهـرين 

، ومن مث فنحن حباجة إىل قراءة هلذا الواقـع النفسـي والعقـدي )١(كنانةوأرض 
  هو ما ظهر عند أمري املؤمنني عليه السالم.واالجتماعي و

ثالثًا: مل يتعرض أحد من الصحابة ملا تعرض له أمري املـؤمنني علـي بـن 
أيب طالب عليه السالم يف األمـة مـن متغـريات فكريـة كونـت معهـا معتقـدات 
دينية وصل بعضها إىل إعالن احلرب عليه جهارًا لينتهي األمـر بتكفـريه وقتلـه 

، ومن مث اختتام حياته الطاهرة خمضبًا بدمـه يف حمـراب بيـت من خوارج األمة
  أثناء الصالة يف مسجد الكوفة.يف اهللا 

رابعًا: قـد دلـت النصـوص التارخييـة واحلديثيـة علـى اختصاصـه حبيـاة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم منذ أن قدر اهللا تعاىل له أن يولد يف بيت 

، وتـويل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه )٢(ةاهللا احلرام داخـل الكعبـة املشـرف
                                                

للمزيد من االطالع على ما كان يسود مكة من االعتقادات، أنظر: تكسري األصنام بـني تصـريح ) ١(
النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وتعتيم البخاري دراسة يف امليثولوجيا والتـاريخ وروايـة احلـديث، 

  اسة وحتقيق للمؤلف. در
ملزيد من االطالع أنظر: من ولد يف بيت اهللا احلرام علي بن أيب طالب عليه السالم أم حكيم بـن ) ٢(
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  وسلم لرعايته وتربيته منذ والدته إىل أن تويف صلى اهللا عليه وآله وسلم.

ــة  ــه الســالم يصــرح ــذه الشــأنية النبوي ــؤمنني علي ــري امل ــان أم ــد ك ولق
واخلصوصية الرسالية اليت خصها بـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

إيـاهم مبـا اصـطفاه  ًاذلك أمام الصـحابة والنـاس مـذكرفكان يفاخر وجياهر ب
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من بني الصحابة، فيقول عليه السالم:












)١( 

  وقال يف خطبة القاصعة:



                                                 

  حزام؟ للمؤلف.
؛ ينـابيع ١٩٧، ص١٣؛ شرح ج البالغة للمعتزيل: ج٢٨، ص٢املناقب البن شهر آشوب: ج) ١(

  .٢٠٨، ص١املودة للقندوزي: ج
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  وقال علي عليه الصالة والسالم:





 











)٢( 
                                                

؛ خصـائص الـوحي ٥٣٢؛ ـج اإلميـان البـن جـرب: ص٢٠٩، ص١وزي: جينابيع املودة للقند) ١(
؛ منهـاج ١٩٧، ص١٣؛ شرح ج البالغـة البـن أيب احلديـد املعتـزيل: ج٢٨البن البطريق: ص

  .٢٨، ص٢؛ املناقب البن شهر آشوب: ج٢١٨، ص٢البالغة للراوندي: ج
؛ ١٧٩، ص١٠زيل: ج؛ شرح ج البالغة للمعت١٧، ص٢)، ج١٩٧ج البالغة: خطبة رقم () ٢(

  .٢٦٥، ص١ينابيع املودة للقندوزي: ج
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  وعليه:

فهذه املالزمة اليت كانت بني النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ووصيه أمري 
لــي بــن أيب طالــب عليهمـا الســالم ومــا كــان لـه مــن العالقــة مــع املـؤمنني ع

أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم والنـاس، ومـا شـهده مــن 
حتوالت يف األمة بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ وغريها مـن 
العوامل الـيت شـكلت مبجموعهـا منظومـة معرفيـة عـن حـال األمـة وعوامـل 

لكـل ذلـك عليـه وسالمه مل تقدمها، فكانت قراءته صلوات اهللا ترديها وعوا
قد مكنته من تقدمي مشروعه التعريفي بالدين الذي اختـاره اهللا تعـاىل لرسـوله 

  .املصطفى حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، والذي به يتحقق األمن الفكري
بعـض الصـحابة املغـاير لتلـك يف املقابل تناولـت هـذه القـراءة مشـروع 

ل السابق فكانت رسالته إىل املسلمني عامة وإىل فصثوابت كما مّر بيانه يف الال
شيعته خاصة؛ واليت كتبها هلم بعد مقتـل حممـد بـن أيب بكـر وقـد جـزع عليـه 
جزعا شديدًا فدخل عليه بعض أصحابه وسألوه عن رأيـه يف أيب بكـر وعمـر 

اصيل عن تفرق وعثمان، فكان جوابه هلم يف هذه الرسالة قد تضمن أدق التف
األمة ورموز هذا التفرق وما اعتمده أولئك من مفـردات شـكلت بنيـًة فكريـة 
عـن الــدين احتاجــت إىل وضـع الســبل لتحقيــق األمـن الفكــري، وذلــك أن 
املكون السلوكي الباعث الجتاه خاصة شيعته يف سؤاهلم وبعد كل مـا شـهدوه 

طالب عليـه السـالم  من براهني وحجج تغين البعيد يف معرفة دين علي بن أيب
ودوره يف جناة األمة فكيف بالقريب منه أن يرتاب فيسأله عن رأيه يف أيب بكـر 
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  وعمر!!
  وعليه:

فقد وضع اإلمام علي عليه السالم بعـد اسـتماعه هلـذا السـؤال أصـول 
األمن الفكري الذي حيقق سالمة الفكر مـن االحنـراف واالحنـدار يف اهلاويـة، 

ا إلـيهم وإىل عامـة املسـلمني هلـذا الغـرض أي: فكانت رسـالته الـيت أخرجهـ
لتحقيق األمن الفكري؛ ولكي نقف عند هذه األصول سـنقوم بـإيراد احلادثـة 
وما ورد من سؤال وجواب مث نقوم بدراسـة مـا ورد فيهـا مـن أصـول األمـن 

ئل مع ما قام به أبو بكر وعمـر الفكري ووسائل تطبيقه مع مقارنة هذه الوسا
  ائج خمالفة هذه األصول على األمة يف املاضي واحلاضر.عن بيان نت ًالفض

اِّـسألة األوُّـ: كيف جرت حادثة سؤال اإلمام علـي عليـه السـالم عـن رأيـه 

  َّـ أبي بكر وعمر؟

رويت هذه احلادثة يف مصادر الفريقني باختالفات يسرية قد يعـود سـببها 
كما أشـار إىل  إىل أن النسخة اليت كانت عند عبد اهللا بن سبأ هي نسخة حمرفة

، وإن بعض املصادر قد اعتمد هذه النسخة الـيت كانـت عنـد )١(ذلك البالذري
  عبد اهللا بن سبأ، أما احلفاظ الذين رووا هذه الرسالة، فمنهم:

  .)٢(هـ) يف اإلمامة والسياسة٢٧٦ابن قتيبة (املتوىف سنة  - ١
  .)١(هـ) يف أنساب األشراف٢٧٩البالذري (املتوىف سنة  - ٢

                                                
 .٢٥٨، ص٥؛ ج السعادة يف مستدرك ج البالغة: ج٣٨٢، ص٢أنساب األشراف: ج) ١(
  .١٣٣، ص١اإلمامة والسياسة: ج) ٢(
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  .)٢(هـ) يف الغارات٢٨٣الثقفي (املتوىف سنة  - ٣
  .)٣(هـ) يف الرسائل٣٢٨الشيخ الكليين (املتوىف سنة  - ٤
  .)٤(الطربي اإلمامي (املتوىف يف القرن الرابع للهجرة) يف املسترشد - ٥
ــوىف ســنة  - ٦ ــزيل (املت ــد املعت ــن أيب احلدي ــى ٦٥٦اب ـــ) يف شــرحه عل ه

  .)٥(النهج
  .)٦(هـ) يف البحار١١١١توىف سنة العالمة املجلسي (امل - ٧

فقد ذكرها بعض املصنفني باختصار واستشهد بعضهم بفقرات وغريهم؛ 
منها حبسب حمل احتياجهم إليها؛ وحنن نوردها حبسب رواية الثقفـي والشـيخ 
الكليين رمحه اهللا حترزًا من إيراد ما اعتمده بعض الرواة لنسخة ابن سـبأ، أمـا 

  ن حدث فهي كاآليت:هذه الرسالة وما سبقها م
الطريق األول: أخرجه الثقفي (إبراهيم بن حممـد الكـويف، املتـوىف سـنة 

  .)٧(هـ)، عن عبد الرمحن بن جندب، عن أبيه٢٨٢

                                                 
  .٣٨٣، ص٢أنساب األشراف: ج) ١(
  .٣٠٣، ص١الغارات للثقفي: ج) ٢(
  ذكر ذلك. ، وقد١٧٣كشف املحجة للسيد ابن طاووس: ص) ٣(
  .٤٠٩املسترشد للطربي: ص) ٤(
  .٩، ص٦شرح ج البالغة للمعتزيل: ج) ٥(
  .٥٦٧، ص٣٣حبار األنوار للعالمة املجلسي: ج) ٦(
  .٣٠٣، ١الغارات للثقفي: ج) ٧(
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والطريق الثاين: أخرجه الشـيخ الكليـين رمحـه اهللا (حممـد بـن يعقـوب، 
هـ)، عن علي بن إبـراهيم بإسـناده؛ ورواه عنـه العالمـة ابـن ٣٢٨املتوىف سنة 

  ؛ وعنه العالمة املجلسي.)١(هـ)٦٦٤طاووس (املتوىف سنة 
  قال الثقفي:

(دخل عمرو بـن احلمـق، وحجـر بـن عـدي، وحبـة العـرين، واحلـارث 
األعور، وعبد اهللا بن سبأ، على أمري املؤمنني علي عليه السالم، بعدما افتـتح 

  مصر، وهو مغموم حزين، فقالوا له:
  بني لنا ما قولك يف أيب بكر وعمر؟

  عليه السالم: فقال هلم عليٌّ




 

  قال الثقفي: وهذه نسخة الكتاب:



 


                                                

 .١٧٤ - ١٧٣كشف املحجة البن طاووس: ص) ١(
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)١(
)٢(




)٣( 

}مؤا يمِإالّو ِباللَّه مهَأكَْثر ن ِرُكونشم مه٤(}و(.  


 

والًهـو الَّـذي بعـث فـي اُأل{ ســر ـنييم ـهاتَآي ِهمَلـيْتُلـو عي مهـنم  كِّيِهمــزيو
ِإنـــَة و ْكماْلحو ـــاب ـــم اْلكَت هلِّمعيال و ـــي ضـــَ ـــُل َلف َقب ـــن ٍل َكـــاُنوا م

ِبني٥(}م(.  
 

} ـــِريص ح ـــتُّم نـــا ع م ـــه َليع ِزيـــزع ُكم َأْنُفســـ ـــنولٌ م ســـر ُكمـــاء ج َلَقــد
                                                

  ورد يف البحار: (جنادل).) ١(
  ».ن اجلشبتشربون الكدر وتأكلو«يف ج البالغة: ) ٢(
  هذه الفقرة يف ج البالغة فقط.) ٣(
  .١٠٦سورة يوسف، اآلية: ) ٤(
  .٢سورة اجلمعة، اآلية: ) ٥(
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يمحر وفءر نينمؤِباْلم ُكمَلي١(}ع(.  
 

  .)٢(}...من َأْنُفسِهم َلَقد من اللَّه عَلى اْلمؤمنني ِإْذ بعث فيِهم رسوالً{
 

  .)٣(}َذلك َفْضُل اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه ُذو اْلَفْضِل اْلعظيِم{


)٤()٥(


                                                
  .١٢٨سورة التوبة، اآلية: ) ١(
والً{؛ قال تعاىل: ١٦٤سورة آل عمران، اآلية: ) ٢( سـر ـيِهمف ـثعِإْذ ب نينمـؤَلـى اْلمع اللَّـه نم َلَقد 

ِه َأْنُفســ ـنم ــنَكــاُنوا م ِإنــَة و ْكماْلحو َتــاباْلك ــمهلِّمعيو كِّيِهمـزيو ــه اتَآي هِمَلــيْتُلــو عي م
ِبنيي َضالٍل مُل َلفقَب{.  

  .٤سورة اجلمعة، اآلية: ) ٣(
 »وعمارتـه وشـعبه«إىل هنا يف األصـل فقـط ولعـل الصـحيح:  »وكنتم أول املؤمنني«) من قوله: ٤(

عمـارة بـالفتح والكسـر  وفيه: إنه كتب لعمائر كلب وأحالفها كتابا، العمائر مجع(نهاية: ففي ال
البطن، مث الفخذ، وقيـل:  وهي فوق البطن من القبائل، أوهلا الشعب، مث القبيلة، مث العمارة، مث

بعضـهم علـى بعـض كالعمـارة  العمارة احلي العظيم ميكنه االنفراد بنفسه، فمـن فـتح فاللتفـاف
  .)امة، ومن كسر فالن م عمارة األرضالعم

  ».مةفبعثه إليكم رسوال من أنفسكم فعلمكم الكتاب واحلك«عبارة شرح النهج هكذا: ) ٥(
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)١(

)٢(





)٣(
)٤(

)٥(
                                                

ِإن اللَّه يـْأمرُكم َأن ُتـؤدوا اَألماَنـات إَِلـى َأهلهـا {؛ قال تعاىل: ٥٨من سورة النساء، اآلية: ) ١(
لناِس َأن َتحُكمـوا ِباْلعـدِل ِإن اللَّـه نعمـا يعُظُكـم ِبـه ِإن اللَّـه َكـان وِإَذا حَكمُتم بين ا

  .}سميعا بصريا

وَأوُفـوا ِبعهـد اللَّـه ِإَذا {؛ قـال تعـاىل: ٩١سـورة النحـل، اآليـة:  ) هاتان الفقرتان مأخوذتان مـن٢(
ب انمُقُضوا اَأليال تَنو ُتمداهعيالَكف ُكملَيع اللَّه لُْتمعج َقدا وهيدكَتو دـا  عم َلـمعي اللَّـه ِإن

ُلونَتْفع{.  
ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما ِإنََّما َيـْأُكُلوَن ِفـي ُبُطـوِنِهْم () قال اهللا تعاىل يف سورة النساء: ٣(

 ...).َناًرا
؛ قـال تعـاىل: ٧٤، اآليـة: الفقرة وقعت يف موارد من الفرقان املجيد، منها سورة األعراف ) هذه٤(

وًرا ( ُهوِلَها ُقصـُ َواْذُكُروا ِإْذ َجَعَلُكـْم ُخَلَفـاَء ِمـْن َبْعـِد َعـاٍد َوَبـوََّأُكْم ِفـي اْلـَأْرِض َتتَِّخـُذوَن ِمـْن سـُ
  ).َء اللَِّه َوَلا َتْعَثْوا ِفي اْلَأْرِض ُمْفِسِديَنَوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل ُبُيوًتا َفاْذُكُروا َآَلا

َوَقاِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَلـا َتْعَتـُدوا ِإنَّ ، (١٩٠قال تعاىل يف سورة البقرة، اآلية: ) ٥(
ُلِعـَن الَّـِذيَن َكَفـُروا ِمـْن َبِنـي (، ٧٨)؛ وقال تعاىل يف سورة املائدة، اآلية: اللََّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن
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)١( 



)٢( 


)٣()١(

                                                 
  ).ِإْسَراِئيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن

ففـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ) هذا املضمون قد ورد يف اخلطبة الغديرية اليت خطب ـا النـيب ١(
رمحـه  نقال عن املحاسـن للربقـي، ١١٤ص :حدا يء باب أن لكل شاألول من البحار يف املجلد

  :اهللا
قـال رسـول  :قـالعليـه السـالم حممد بن عبد احلميد عن ابن محيد عن أيب محزة عن أيب جعفر (عن 

 يءأيها النـاس اتقـوا اهللا، مـا مـن شـ«يف خطبته يف حجة الوداع: صلى اهللا عليه وآله وسلم اهللا 
واملضمون وارد يف سـائر  ،»)أال وقد يتكم عنه وأمرتكم به كم من الناريقربكم من اجلنة ويباعد

  الكتب املعتربة أيضا.
  يف األصل (مثلها).) ٢(
شرح الـنهج بـن  ؛٤ج: يف ج البالغة يف باب املختار من الكتبرمحه اهللا الرضي الشريف ) قال ٣(

صـر مـع مالـك األشـتر ومن كتاب له عليـه السـالم إىل أهـل م؛ (١٩١ - ١٦٤ص :أيب احلديد
وسـلم أما بعد فإن اهللا سبحانه بعث حممدا صلى اهللا عليـه وآلـه «واله إمارا:  ملا رضي اهللا عنه
ومهيمنا على املرسلني، فلما مضى صلى اهللا عليه وآله تنازع املسـلمون األمـر مـن  نذيرا للعاملني

 ج هذا األمر من بعده صـلى اهللافواهللا ما كان يلقي يف روعي وال خيطر ببايل أن العرب تزع بعده
 عليه وآله عن أهل بيته، وال أم منحوه عين من بعده، فما راعين إال انثيـال النـاس علـى فـالن

ديـن  يبايعونه فأمسكت بيدي حىت رأيت راجعة الناس قد رجعت عن اإلسالم، يدعون إىل حمـق
تكـون  ى فيـه ثلمـا أو هـدماحممد صلى اهللا عليه وآله فخشيت إن مل أنصر اإلسالم وأهله أن أر
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)٢(
)٣()٤(

)٥(



)٦(


                                                 

كمـا  املصيبة به علي أعظم من فوت واليتكم اليت إمنا هي متاع أيـام قالئـل يـزول منهـا مـا كـان
 يـزول السـراب أو كمـا ينقشـع السـحاب فنهضـت يف تلـك األحـداث حـىت زاح الباطـل وزهـق

يف ثامن البحـار هذا الكتاب من النهج  رمحه اهللاملجلسي العالمة ونقل ؛ »)واطمأن الدين وتنهنه
 .مع توضيح لبعض فقراته اليت حتتاج إليه ؛١٤س، ٦٥٩ص: احلادثة مبصر يف باب الفنت

  .)الروع بالضم القلب أو سواده، وقيل: الذهن والعقل(: رمحه اهللاملجلسي العالمة ) قال ١(
  .)عن مكانه قلعهأي  :أزعجه(فقال املجلسي:  ،»تزعج هذا األمر«: ج البالغة) يف ٢(
وأنـه ممـا مل يكـن  حناه، أي أزاله ولعل الغرض إظهار شناعة هذا األمـر(: رمحه اهللا) قال املجلسي ٣(

  .)خيطر بباله بظاهر احلال فال ينايف علمه بذلك بإخبار الرسول صلى اهللا عليه وآله
راعين بغتة: ما  يفحأك يء، قال ابن أيب احلديد: تقول للش»فما راعين«(: رمحه اهللا) قال املجلسي ٤(

الـذي كـان عنـدي  بعد ذلك السكون يءإال كذا، والروع بالفتح الفزع كأنه يقول: ما أفزعين ش
من كل وجه كما ينثـال  والثقة اليت اطمأننت إليها إال وقوع ما وقع من انثيال الناس أي انصبام

  .)التراب على أيب بكر
  .)اإلسراع: أي اإلجفال(: رمحه اهللاملجلسي العالمة ) قال ٥(
أي الطائفـة الراجعـة ( فقال املجلسي يف توضيح الفقرة: ؛»حىت رأيت راجعة الناس«: ج البالغة) يف ٦(

وطليحـة بـن خويلـد،  من الناس اليت قد رجعت عـن اإلسـالم يعـين أهـل الـردة كمسـيلمة وسـجاح
ة تصـري سـببا فـإم كـانوا يغتنمـون فتنـ وحيتمل أن يكون املراد م املنـافقني املجتمعـني علـى أيب بكـر

  .)الرتدادهم عن الدين رأسا
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)١()٢(


)٣(

)٤(
)٥()٦( 

)٧(


)٨(


)٩(


                                                
املصـيبة « :ـج البالغـةويف  ؛»املصاب ما«: ج البالغةويف شرح  ؛»املصيبة ما علي«) يف البحار: ١(

  .»به
  .»من فوت واليتكم«: البالغة ج يف) ٢(
  ).كما يتقشع، أي يتفرق وينكشف(: رمحه اهللا) قال املجلسي ٣(
حـىت زاح « : بعـد قولـه:ج البالغـةأورد يف الرضي " فليعلم أن السيد »زاح«: البالغة) يف ج ٤(

ومـن «حـىت قـال:  ومل يذكر من اخلطبة شيئا »واطمأن الدين وتنهنه«هذه الفقرة:  »الباطل وزهق
 ».هذا الكتاب: إين واهللا لو لقيتهم

  .٤٠سورة التوبة، اآلية: ) ٥(
ِريـدون َأن يْطفُئـوا ُنـور اللَّـه ِبـَأْفواهِهم ويـْأبى اللَّـه إِلَّـا ي{؛ قـال تعـاىل: ٣٢سورة التوبة، اآلية: ) ٦(

ونراْلَكاف َكِره َلوو هُنور متي َأن{.  
  (بالسني املهملة). »وسدد«: حبار األنواروالبالغة ) يف شرح ج ٧(
  ».حادث«: البالغة) يف شرح ج ٨(
  ».أن«) يف األصل: ٩(
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)١()٢(





)٣(

)٤(





)٥( 

)٦(

                                                
وكذا  فكان مرضي السرية، أي ظاهرا عند الناس،«: عليه السالمقوله (: رمحه اهللاملجلسي ) قال ا١(

مـن إحلاقـات  ما مر يف وصف أيب بكر، وآثار التقية واملصلحة يف اخلطبة ظاهرة، بـل الظـاهر أـا
  .»)املخالفني

املطبـوع ، ٨٩املسترشـد: ص :أنظر )؛وكان مرضي السرية ميمون النقيبة عندهم() يف املسترشد: ٢(
أبو عبيد: النقيبة النفس يقال: فالن ميمـون النقيبـة إذا (وقال اجلوهري يف الصحاح:  ؛بالنجف

 مبارك النفس، قال ابن السكيت: إذا كان ميمون األمـر يـنجح فيمـا حـاول ويظفـر، وقـال كان
قيبـة ميمـون الن ويف حديث جمدي بن عمـرو: إنـه(ويف النهاية:  )تغلب: إذا كان ميمون املشورة

 .)أي منجح الفعال مظفر املطالب، والنقيبة النفس، وقيل: الطبيعة واخلليقة
  ».جلاج أيب بكر«: البالغة) يف شرح ج ٣(
  ».بدين«: البالغة) يف شرح ج ٤(
  ».ممن«) يف األصل: ٥(
 مـن(حتـت عنـوان: ـج البالغـة يف باب املختار من اخلطب مـن  رمحه اهللا الرضيالشريف ) قال ٦(
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)١(

)٢( 

}نيمالظَّال مي اْلَقودهال ي اللَّه٣(}و(.  
)٤(

                                                 
وال أرض أرضـا [منهـا] وقـد  احلمد هللا الذي ال توارى عنه مساء مسـاًء«: )ة له عليه السالمخطب
؛ ٤٩٥، ص٢؛ شـرح ـج البالغـة: جقائل: إنك على هذا األمر يا ابن أيب طالب حلريص قال

وكان املقـام  ومبا أن يف هذه اخلطبة وشرحها من ابن أيب احلديد فوائد نفيسة، جديرة بأن تذكر هنا
  .٣٨؛ أنظر: التعليقة رقم سعها ذكرناها يف تعليقات آخر الكتابال ي

 ».أينا أحرص؟ أنا الذي«والبحار: البالغة ) يف شرح ج ١(
 ؛»االنتبـاه فبهتوا، يف بعض النسخ: فهبوا، أي انتبهوا لكـن مل يـنفعهم«: رمحه اهللا) قال املجلسي ٢(

  ).انتبه واستيقظ: أي هب الرجل من النوم(أقول: هو من: 
أََلـم َتـر إَِلـى الَّـذي حـاج ِإبـراهيم فـي ربـه َأن َآَتـاه اللَّـه {؛ قال تعاىل: ٢٥٨سورة البقرة، اآلية: ) ٣(

 َفـِإن يماهـرَقـاَل ِإب يتُأمِيي وَقاَل َأَنا ُأح يتميِيي وحي يالَّذ يبر يماهرِإْذ َقاَل ِإب ْلكاْلم ي اللَّـهـْأتي
 مــو ــدي اْلَق هــا ي ــه َل ــر واللَّ ــِرِب فَبِهــت الَّــذي َكَف ــن اْلمْغ ــا م ِبه ــأْت ِرق َف شــاْلم ــن ِس مم ِبالشــ

نيمالظَّال{.  
من اخلطـب حتـت عنـوان  الشريف الرضي رضي اهللا عنه يف ج البالغة يف باب املختارقال ) ٤(

: ٣٦ص ،٣ج :نظـر شـرح الـنهج البـن أيب احلديـدأ ؛مـا نصـه )من كالم له عليه السالم(
وأكفـؤوا إنـائي،  اللهم إين أستعديك علـى قـريش ومـن أعـام فـإم قـد قطعـوا رمحـي،«

احلـق أن تأخـذه،  - وأمجعوا على منازعيت حقا كنت أوىل به من غـريي، وقـالوا: أال إن يف 
رافـد وال ذاب وال  يلويف احلق أن متنعه، فاصرب مغموما أو مت متأسفا، فنظرت فـإذا لـيس 

علـى  مساعد إال أهل بييت فضـننت ـم عـن املنيـة فأغضـيت علـى القـذى وجرعـت ريقـي
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)١(


)٢()٣(

)٤()٥()١(
                                                 

 قـائال ؛»الشجى، وصربت من كظم الغيظ على أمر من العلقم وآمل للقلب مـن حـز الشـفار
ــة إال أين(بعــده:  ــة متقدم ــاء خطب ــد مضــى هــذا الكــالم يف أثن ــا الخــتالف  وق ــه ههن ذكرت
بقوله هذا مـا أورده فيمـا تقـدم مـن نقـل املختـار يف ذلـك  رمحه اهللال: يريد أقو)؛ الروايتني

 احلمد هللا الذي ال تـوارى عنـه مسـاء مسـاًء«: عليه السالم)من خطبة له (عنوان  الباب حتت
مث ال خيفـى ؛ »قائل: إنك على هذا األمر يا ابن أيب طالب حلريص وال أرض أرضا وقد قال

؛ املختـار مـن اخلطـب يضا شيئا من هذا الكتاب يف أوائل بابالرضي قد أورد أالشريف أن 
  .٣٠٢ص :أنظر

وال أصفرت لـك  لك إناًء ما أصغيت(قال امليداين يف جممع األمثال:  »وأكفأوا«: البالغة) يف ج ١(
ال جتـد لبنـا حتلبـه فيـه،  ، أي ما تعرضت ألمر تكرهه يعين مل آخذ إبلك فيبقى إناؤك مكبوبـافناًء

اللهـم إين «أنـه قـال:  ؤك خاليا ال جتد بعريا فتربك فيه، وذكـر عـن علـي عليـه السـالمويبقى فنا
وقـال ابـن األثـري يف ». أستعديك على قريش فإم أصغوا إنائي وصغروا عظـيم مرتلـيت وقـدري

وقـال  .)ليسـهل لـه الشـرب منـه أنه كـان يصـغي هلـا اإلنـاء أي مييلـه(النهاية: يف حديث اهلرة: 
وأصـغيت إىل فـالن  قال اجلوهري: صغا يصغو، ويصغي صغوا أي مـال،(: هللارمحه ااملجلسي 

  ).إذا نقص حقه إذا ملت بسمعك حنوه، وأصغيت اإلناء أملته، يقال: فالن مصغي إناؤه
  ).قال اجلوهري: الكمد احلزن املكتوم() قال املجلسي: ٢(
 ).استوبله ومل يستمرئه : أيتوخم الطعام تومخا() يقال: ٣(
، ويف ـج »وحنيـق حنق عليه ومنه (من باب تعب) حنقا اغتاظ فهـو حنـق ككتـف«قوهلم: ) من ٤(

  ».فاصرب مغموما أو مت متأسفا«: البالغة
رمحـه الرضـي الشـريف الـيت أوردهـا ج البالغـة ) هذه الفقرات قطعة أخرى من خمتار كالمه يف ٥(
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)٢(
)٣(

 






)٤(


)٥(

)٦(
)٧(

                                                 
ملـوت وأغضـيت علـى القـذى، فإذا ليس يل معني إال أهل بييت فضننت ـم عـن ا فنظرت«: اهللا

شـرح ـج  :. أنظر»وصربت على أخذ الكظم وعلى أمر من طعم العلقم وشربت على الشجى
  .١٢٢، ص١ج البن أيب احلديد،البالغة 

  ».ليس يل«: البالغة) يف ج ١(
  ».عن املنية«وشرحه ويف البحار: البالغة ) يف ج ٢(
  ».وجرعت«: البالغة) يف ج ٣(
  (من باب التفعل). »ال نتفرق«) يف األصل: ٤(
  البالغة وحبار األنوار فقط.) يف شرح ج ٥(
  ».لبثا«) يف األصل: ٦(
  ».أما قد خرجا«: األنواروحبار البالغة ) يف شرح ج ٧(
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)١(





)٢(

                                                
احلمـد هللا ( حتـت عنـوان ) هذه الفقرات أيضا نقلها السيد الرضي رضي اهللا عنه تارة ضمن خطبـة١(

منهـا يف ،؛ ٤٩٦ص ،٢ج ؛ شرح ج البالغة البن أيب احلديد:ه العبارةذ )الذي ال توارى عنه
كمـا جتـر صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم جيرون حرمة رسـول اهللا  فخرجوا«ذكر أصحاب اجلمل، 

نسـاءمها يف بيومـا وأبـرزا حبـيس رسـول اهللا  األمة عند شرائها متوجهني ا إىل البصرة فحبسا
إال وقد أعطاين الطاعة ومسـح يل  ولغريمها يف جيش ما منهم رجل هلماصلى اهللا عليه وآله وسلم 

بيت مال املسـلمني وغـريهم مـن أهلهـا،  بالبيعة طائعا غري مكره، فقدموا على عاملي ا وخزان
مل يصيبوا من املسلمني إال رجـال واحـدا معتمـدين  فقتلوا طائفة صربا وطائفة غدرا، فواهللا أن لو

كله إذا حضروه فلم ينكـروا ومل يـدفعوا عنـه بلسـان   قتل ذلك اجليشلقتله بال جرم جره حلل يل
وأخـرى يف ذلـك  »مثل العـدة الـيت دخلـوا ـا علـيهم وال بيد، دع ما إم قد قتلوا من املسلمني

يف ذكـر السـائرين إىل  عليـه السـالممـن كـالم لـه (حتت عنوان:  الباب [أي باب اخلطب] أيضا
، ٣ج : شـرح ـج البالغـة البـن أيب احلديـد:أنظـر. العبـارة ذهـ )البصرة حلربـه عليـه السـالم

مال املسلمني الذي يف يدي وعلى أهل مصـر كلهـم  فقدموا على عمايل وخزان بيت»« ؛٤١ص
علي مجاعتهم ووثبوا على شيعيت، فقتلوا طائفـة  يف طاعيت وعلى بيعيت، فشتتوا كلمتهم وأفسدوا

  ».حىت لقوا اهللا صادقني ربوامنهم غدرا وطائفة عضوا على أسيافهم فضا
  عصبه بالسيف مثل عممه به قال ذو الرمة:«: البالغة ) كذا يف األصل ففي أساس٢(

ـــه   وحنـــن انتزعنـــا مـــن مشـــيط حيات
  

  جهــــارا وعصــــبنا شــــتريا مبنصــــل  
سـيوفهم  ومنهم طائفة غضـبوا هللا ويل، فشـهروا«هكذا: األنوار وحبار البالغة والعبارة يف شرح ج   

يف شـرحه:  وقال ابن أيب احلديـد »وطائفة عضوا على أسيافهم«: البالغة ويف ج ؛»اوضربوا 
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)١(
)٢()٣(


)٤()٥( 

)٦(
)٧()٨(

                                                 
فصـيحة شـبه  وعضوا على أسيافهم كناية عن الصرب يف احلرب وتـرك االستسـالم، وهـي كنايـة(

طائفة من شـيعة  قبضهم على السيوف بالعض وقد قدمنا ذكر ما جرى، وأن عسكر اجلمل قتلوا
يف احلـرب ومل  السالم بالبصرة بعد أن أمنوهم غـدرا، وإن بعـض الشـيعة صـربأمري املؤمنني عليه 

عضـوا علـى  يستسلم وقاتل حـىت قتـل مثـل حكـيم بـن جبلـة العبـدي وغـريه، وروى: وطائفـة
 أسيافهم، بالرفع، تقديره ومنهم طائفة (إىل آخر ما قال).

 حبار األنوار.والبالغة  واملنت كشرح ج »معتمدين على قتله«: البالغة) يف األصل وج ١(
  فقط كما نقلنا عنه آنفا.البالغة ) ما بني املعقوفتني يف ج ٢(
 وهو مبعناه. »بأسره«: األنوار وحبارالبالغة ) يف شرح ج ٣(
عمرو أي نزع  جعل الكرة هلم عليه، وأدال زيدا من: أي أدال اهللا بين فالن من عدوهم() يقال: ٤(

  ). زيدالدولة من عمرو وحوهلا إىل
فَأَخـذَتْهم الصـيحةُ بِـالْحق فَجعلْنـاهم غُثَـاء {؛ قـال تعـاىل: ٤١سورة املؤمنـون، اآليـة: ) ٥(

نيممِ الظَّاللْقَوا لدعفَب{.  
  ».يف أمر أهل الشام«والبحار: البالغة ) يف شرح ج ٦(
وأنشـد أبـو  الطغام أو غاد الناس(حاح: ويف الص ؛»الطغاة«: األنواروحبار البالغة ) يف شرح ج ٧(

  ).العباس: فما فضل اللبيب على الطغام؟! الواحد واجلمع سواء
  »).جاؤوا من كل أوب أي من كل ناحية«وقال: (: رمحه اهللا) قال املجلسي ٨(
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)١()٢(


)٣()٤(

)٥()٦(
)٧()٨(

                                                
ألن يقـوم عليـه  أو يوىل عليه، أي من كان لقلة عقلـه وسـفاهته حريـا(: رمحه اهللا ) قال املجلسي١(

  ).توىل أمورهويل ي
  .»على يده«: البالغة) يف شرح ج ٢(
  .»فراقا«: األنواروحبار البالغة ) يف شرح ج ٣(
  ».وضوا«: األنواروحبار البالغة ) يف شرح ج ٤(
أنـه قـال للرمـاة يـوم  وفيـه:(وقـال ابـن األثـري يف النهايـة:  ؛»ينظموم بالنبل«: األنوار) يف حبار ٥(

نضحوهم بالنبـل إذا  ، أي ارموهم بالنشاب يقال:»يل ال نؤتى من خلفناانضحوا عنا اخل«أحد: 
 .»كما ترمون نضح النبل«رموهم، ويف حديث هجاء املشركني: 

  ).اشتبكت فيهم ويف حديث الشراة: فشجرناهم بالرماح أي طعناهم ا حىت() يف النهاية: ٦(
لعدوهم إذا  لشمس أي ينهض، ود القومفيه: إنه كان ينهد إىل عدوه حني تزول ا() يف النهاية: ٧(

النـاس يسـألونه أي  ومنه حديث ابن عمر: إنه دخل املسجد فنهـد ،صمدوا له وشرعوا يف قتاله
  .)ضوا

عظتـه احلـرب ( (بالضاد املعجمة) ففي القـاموس: »عضهم«: األنواروحبار البالغة ) يف شرح ج ٨(
فقهـاء اللغـة: كـل عـض  خنا عـن بعـضونقـل شـي(وقال الزبيدي يف تـاج العـروس:  )كعضته

يف كتـاب الفـرق:  باألسنان فهو بالضاد، وما ليس ا كعض الزمان فهو بالظاء، وقال ابن السيد
  قال الفرزدق:؛ العض والعظ شدة احلرب أو شدة الزمان وال تستعمل الظاء يف غريمها

  وعظ الزمـان يـا ابـن مـروان مل يـدع
  

ـــف   ـــال إال مســـحت أو جمل   مـــن امل
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)١(





)٢()٣(




)٤(
)٥( 
                                                

 ».مكيدة هلم«) يف األصل: ١(
  .»منهم«: األنواروحبار البالغة ) يف شرح ج ٢(
  ».ونيتم وأبيتم«والبحار: البالغة ) يف شرح ج ٣(
ودالمهـا بغـرور ( ففي جممع البحرين: ؛»دالمها يف الضاللة«: األنواروحبار البالغة ) يف شرح ج ٤(

العطشـان يـديل يف البئـر فـال  ألزهري: أصـلهقيل: قرما إىل املعصية، وقيل: أطمعهما، قال ا
ال جيدي نفعا، وقيـل: جرأمهـا  جيد ماء فيكون مدال بالغرور فوضع التدلية موضع األطماع فيما

  ).من اجلنة إىل األرض، وقيل: أضلهما على األكل من الدل والدالة أي اجلرأة، وقيل: دالمها
قال اهللا تعـاىل  ما كانا أهل نبذ حكم اهللا تعاىل كماإشارة إىل أ »وكانا أهله«: عليه السالم) قوله ٥(

ــا {يف عكــس هــذا املعــىن يف وصــف املــؤمنني:  ِبه ــقَكــاُنوا َأحى وــَة التَّْقــو مَكل مهمــز وأَْل
  .٢٦؛ سورة الفتح، اآلية: }وَأهَلها

عـن حكـم  يف بـاب الشـقاق مـن كتـاب مـن ال حيضـره الفقيـه عنـد البحـثرمحه اهللا قال الصدوق و
ما  }َفابعُثوا حَكما من َأهله وحَكما مـن َأهلهـا{احلكمني املذكورين يف قول اهللا تعاىل: 
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)١(





)٢( 

)٣(
)٤()٥(

                                                 
هلشـام بـن  قال مصنف هذا الكتاب رضي اهللا عنه: ملا بلغت هذا املوضـع ذكـرت فصـال(نصه: 

ري فأحببـت األشـع احلكم مع بعض املخالفني يف احلكمني بصفني عمرو بن العاص وأيب موسـى
قال املخالف: إن احلكمني لقبوهلما احلكم . إيراده هنا وإن مل يكن من جنس ما وضعت له الباب

فقال هشام: بل كانا غري مريدين لإلصـالح بـني الطـائفتني  كانا مريدين لإلصالح بني الطائفتني.
يقـول:  قال هشام: من قول اهللا عز وجل يف احلكمني حيث فقال املخالف: من أين قلت هذا؟

، فلما اختلفا ومل يكن بينهمـا اتفـاق علـى أمـر واحـد }ِإن يِريدا ِإصَلاحا يوفِِّق اللَّه بينهمـا{
مل يريدا االصالح، وروى ذلك حممد بن أيب عمري عن هشـام بـن  ومل يوفق اهللا بينهما علمنا أما

  .)احلكم
 نقطع.ا يء، واخنزل الش»فاحنرفت«: البالغة) يف شرح ج ١(
  .»مصارع«بحار: الوالبالغة ) يف شرح ج ٢(
  ».بأن متضوا«) يف األصل: ٣(
عـن  إىل الكوفـة عليه السالمباب قدوم علي  :أنظر ؛) قد تقدمت هذه الفقرات يف أوائل الكتاب٤(

  .٣٦ - ٢٤ص :حرب اخلوارج
ونصـل  ل،قـال اجلـوهري: يقـال: نصـل السـهم إذا خـرج مـن النصـ(: رمحه اهللا) قال املجلسي ٥(

 ).نزعت نصله : أي، وهو من األضداد، ونصلت السهم تنصياليءالسهم إذا ثبت نصله يف الش
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)١()٢(



)٣(

)٤(


)٥(


)٦(
                                                

انكسـر واجلمـع  إذا يءقال اجلوهري: القصدة بالكسر القطعة من الش(: يف البحار) قال املجلسي ١(
وقـال الفريوزآبـادي:  ،)تكسـرت : أيقصد يقال: القنا وقد انقصـد الـرمح وتقصـدت الرمـاح

  ).متكسر : أيح قصد ككتف وقصيد وأقصادرم(
  (بال الم). »نستعد«) يف األصل هنا وفيما سبق يف أول الكتاب: ٢(
  .»أظللتم«فكأا مصحفة وحمرفة عن  »ظللتم«) يف األصل ويف البحار: ٣(
  (بالصاد املهملة والياء املنقطة بنقطتني من حتتها). »قواصيكم«) يف األصل والبحار: ٤(
بالبـاء املوحـدة ) يبـو خـون(ولعـل الصـحيح ) ناح ينوح نوحا ونوحة(األصل بالنون من ) كذا يف ٥(

 خباخ الرجل أعيـا، وبـا( ويف القاموس: )عدا حىت باخ أي أعيا(واخلاء املعجمة ففي الصحاح: 
 )ال ينقـادون(شرح النهج والبحـار:  فيكون املعىن ال يعيون وال يفترون، ويف )اللحم بؤوخا تغري

وتكلـف كمـا ال خيفـى وأظـن ظنـا  هذا أيضـا ال يسـتقيم املعـىن إال بتجشـم ىياد] وعل[من االنق
ففـي  )ف د ى(بالفـاء مـن  )يتفادون( يف كتابيهما مصحفة وحمرفة عن )ينقادون(متامخا للعلم أن 

وقـال: تفـادى األسـود الغلـب منـه  تفادى فـالن مـن كـذا إذا حتامـاه وانـزوى عنـه(الصحاح: 
  .)تفاديا

: قولـه تعـاىل(جممـع البحـرين:  ويف )عذر يف األمر تعذيرا إذا قصر ومل جيتهد(صباح املنري: ) يف امل٦(
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)١(
                                                 

} يب صــيس وَله ســرو ــه ــذين َكــَذبوا اللَّ ــد الَّ َقعو ــم َله َذنــؤ ياِب لرــَأع ــن اْل م ونــذِّر عاْلم ــاء جو
ــيم أَل ــَذاب ع مهــن وا مــر ــورة ال}الَّــذين َكَف ــة: ، س ــة، اآلي ــذين : ٩٠توب ــرون أي ال أي املقص

 أن هلم عذرا وال هلم قال اجلوهري: املعذرون من االعراب يقرأ بـالتخفيف والتشـديد، يزعمون
ألن لـه  أما املعذر بالتشديد فقد يكون حمقا وقد يكون غري حمق، فأما املحق فهو يف املعـىن املعتـذر

 ت حركتهـا علـى العـني [ كمـا قـرئ خيصـمونعذرا ولكن التاء قلبت ذاال وأدغمت فيها وجعل
علـى  بفتح اخلاء، وجيوز كسر العني الجتماع الساكنني، وجيوز ضمها اتباعا للميم]، وأما املعـذر
خمففـة  جهة املفعل ألنه املمرض واملقصر يعتذر بغري عذر، وكان ابن عباس يقرأ: جاء املعذرون،

عنـده أن  : لعـن اهللا املعـذرين، كـأن األمـرمن: أعذر، ويقول: واهللا هلكذا أنزلت، وكان يقـول
واملعـذر  املعذر بالتشديد هو املظهر للعذر اعتالال من غري حقيقة له يف العذر، وهذا ال عـذر لـه،

  .)الذي له عذر وقد بينا الوجه الثاين يف املشدد
ورد أقـول: املـ؛ »وإىل مصـركم«والبحـار: البالغـة ) كذا يف ج البالغة أما األصل وشـرح ـج ١(

هذا (ونص عبارتـه  ،٣٠٥ص يف النهج وأشرنا إليه يفالرضي األول من القطعة اليت نقلها السيد 
أال تـرون إىل أطـرافكم قـد انتقصـت، : «١٩١صالبالغة البن أيب احلديد شرح ج من  ٤يف ج

وال خيفـى أن مـا ذكـره ؛ »تزوى، وإىل بالدكم تغـزى وإىل أمصاركم قد افتتحت، وإىل ممالككم
أهل مصر ملا وىل مالكا عليهم  من أن عليا عليه السالم قد كتب هذا الكتاب إىل رمحه اهللاد السي

يدل صرحيا علـى أن هـذا » قد افتتحت« عليه السالمفإن قوله  »مصركم«ال يستقيم على نسخة 
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)١(
)٢(


)٣()٤(


)٥()٦(

                                                 
قـد استشـهد قبـل رمحـه اهللا بعد فتح مصر وأنت خبري بأن مالكـا  عليه السالمالكتاب صادر عنه 

املعهـود،  غري »مصركم«ال يقال: إن إضافة مصر خترجها عن العلمية فيكون املراد من ؛ هاافتتاح
 فإنــا نقــول: اإلضــافة ليســت بقصــد التنكــري بــل اإلضــافة هنــا كمــا يــومي إليــه ســياق الكــالم

  لالختصاص مبعىن أن مصر قد كانت لكم.
عـن  ى، أي ثغـوركم خاليـة: وإىل مسـاحلكم تعـرعليـه السـالمقولـه ( رمحه اهللا:) قال املجلسي ١(

  ).الرجال والسالح
  .»عدد كثري وشوكة شديدة أولو بأس خموف ذوو«) يف األصل: ٢(
  ».قد تراجعوا«: البالغة) يف شرح ج ٣(
بـبعض،  تناشـبوا تضـاموا وتعلـق بعضـهم(ففـي القـاموس:  »وتناسـبوا«: البالغة) يف شرح ج ٤(

حـىت تناشـبوا حـول  يف حديث العباس يوم حنـني:( ويف النهاية: )ونشبه األمر كلزمه زنة ومعىن
 أي تضاموا، ونشـب بعضـهم يف بعـض أي دخـل وتعلـق،صلى اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا 

 إذا وقـع فيمـا ال خملـص لـه منـه، ومل ينشـب أن فعـل كـذا أي مل يلبـث، يءيقال: نشب يف الش
  غريه وال اشتغل بسواه. يءوحقيقته مل يتعلق بش

)٥ ما أنتم إن « ويف البحار: ؛»ما إن أنتم إن أملمتم عندي على هذا بسعداء«: البالغةج ) يف شرح
أي أمضـه  يقـال: مت علـى أمـره أمضـاه ومنـه مت علـى صـومك »أمتمتم عندي على هذا مبنقذين

  ).ويقال: أمل بالقوم وعلى القوم أتاهم ونزل م وزارهم زيارة غري طويلة(
  ».وأمجعوا فانتهوا عما يتم«ويف البحار:  »هوا نائمكم وأمجعوافنب«: البالغة) يف شرح ج ٦(
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)١()٢(

)٣(
)٤()٥(



)٦()٧(

)٨(



                                                

 ».أبدت«والبحار: البالغة ) يف شرح ج ١(
أقـول: هـو )؛ الصريح اللنب اخلالص إذا ذهبت رغوته، ذكره اجلوهري(: رمحه اهللا) قال املجلسي ٢(

وة قـال أبـو اهليـثم: حتـت الرغـ الصريح(إشارة إىل مثل معروف، قال امليداين يف جممع األمثال: 
  ).معناه أن األمر مغطى عليك وسيبدو لك

مبعـىن تبـني يضـرب لألمـر  قد بني الصبح لذي عينـني، بـني ههنـا() قال امليداين يف جممع األمثال: ٣(
  ).يظهر كل الظهور

  .»فكان«: األنوار) يف حبار ٤(
  ).ربد أشدهأوله وأنف ال يءقال اجلوهري: أنف كل ش(: رمحه اهللا) قال املجلسي ٥(
  ».على اإلسالم خموفا«: البالغة) يف شرح ج ٦(
  ».فقد«) يف األصل: ٧(
مـن تلـك اخلطبـة مـا  بعد انتخاب القطعتني املشار إليهمـا فيمـا سـبقرمحه اهللا ) قال السيد الرضي ٨(

شـرط أن  منهـا: ومل يبـالغ حـىت( :١٣٥ص ،١جيف شرح ج البالغـة البـن أيب احلديـد: نصه 
أهبتهـا،  لبيعة مثنا، فـال ظفـرت يـد البـايع، وخزيـت أمانـة املبتـاع، فخـذوا للحـربيؤتيه على ا

  ).وأعدوا هلا عدا، فقد شب لظاها وعال سناها، واستشعروا الصرب فإنه أدعى للنصر
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)١( 




)٢()١(
                                                

العطيـة القليلـة ومنـه  يف حديث عمر: وقد أمرنا هلم برضخ فأقسمه بينهم، الرضـخ() يف النهاية: ١(
فعيلـة مـن الرضـخ أي  : ويرضخ له على ترك الدين رضيخة هيلسالم ــعليه ا -حديث علي 

عمـرو بـن العـاص ونـص  وعبارة النهاية إشارة إىل ما قاله أمري املؤمنني عليـه السـالم يف، (عطية
بـاب اخلطبـة حتـت عنـوان  يف ـج البالغـة يفرمحـه اهللا على ما نقله الرضـي عليه السالم تعبريه 

النابغة يزعم ألهل الشـام  -عجبا البن «: )يف ذكر عمرو بن العاصم عليه السالومن كالم له (
حـىت شـرط لـه أن يؤتيـه أتيـة  وإنه مل يبايع معاويـة«(إىل أن قال) ، »أن يف دعابة وأنه امرؤ تلعابة

 :٩٩، ص٢ج :أيب احلديد البنالبالغة شرح ج  :أنظر ؛»ويرضخ له على ترك الدين رضيخة
أقول: املورد الثاين من املورد املشار إليها فيما سـبق ؛ اإلعطاء: أي يتاءالعطية، واإل: أي واألتية

فـإن ؛ (١٩١ص ،٤جشرح ـج البالغـة:  ؛هكذاالبالغة ونص عبارة السيد يف ج  هذا املورد
رضـخت لـه  منهم الذي شرب فيكم احلرام وجلد حدا يف اإلسالم، وإن منهم من مل يسلم حـىت

قال ابن أيب احلديد: املراد مبـن شـرب اخلمـر (: رمحه اهللاملجلسي قال ا)؛ على اإلسالم الرضائخ
عقبة، وأما الذي رضخت له على اإلسالم الرضائخ فمعاويـة وأبـوه وأخـوه وحكـيم  الوليد بن
وسهيل بن عمرو واحلارث بن هشـام وغـريهم وهـم قـوم معروفـون ألـم مـن املؤلفـة  بن حزام
ــوا يف اإلســالم والطاعــة  قلــوم ــة الــذين رغب ــيهم لألغــراض الدنيوي جبمــال ووشــاء دفعــت إل

وقال القطب الراوندي: يعـين عمـرو بـن العـاص  ؛ومل يكن إسالمهم عن أصل ويقني والطمع،
بصحيح ألن عمرا مل يسلم بعد الفتح، وأصحاب الرضائخ كلهم صـونعوا عـن اإلسـالم  وليس
يكن عن رضيخة وإمنـا كـان حنني، ولعمري إن إسالم عمرو كان مدخوال أيضا إال أنه مل  بغنائم
  .)قليل يعطاه اإلنسان يصانع به عن أمر يطلب منه كاألجرة يءآخر، والرضيخة ش ملعىن

  ».فأظهرواويود هؤالء الذين ذكرت لو ولوا عليكم «: األنواروحبار البالغة ) يف شرح ج ٢(
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)٢()٣(

 
)٤(



)٥()١(

                                                 
  ».الكفر والفساد والفجور«: األنواروحبار البالغة ) يف شرح ج ١(
 ».وأعدوا هلا عدا فقد شبت نارها«: البالغةشرح ج ) يف ٢(
  ».فخذوا للحرب أهبتها وأعدوا هلا عدا فقد شب لظاها وعال سناها«) يف النهج: ٣(

  ».من أهل الطمع واملكر واجلفاء«) يف شرح النهج والبحار: ٤(
رمحـه الرضـي الشـريف  ن أن) هذا املورد هو املورد الثالث من املوارد اليت أشرنا إليها فيما تقدم مـ٥(

ــهالبالغــة قــد أورده يف ــج اهللا  ــد:شــرح ــج  يف  ونــص عبارت ــن أيب احلدي  ،٤ج البالغــة الب
 إين واهللا لو لقيتهم واحدا وهم طالع األرض كلها مـا باليـت وال استوحشـت، وإين«: ١٩١ص
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)٢(


)٣()٤(
)٥(

)٦()٧()٨(
)٩()١(

                                                 
إىل  يب، وإينمن ضالهلم الذي هم فيه واهلدى الذي أنا عليه لعلى بصرية من نفسي ويقـني مـن ر

 لقــاء اهللا ملشــتاق، وحلســن ثوابــه ملنتظــر راج، ولكنــين آســي أن يلــي أمــر هــذه األمــة ســفهاؤها
  ».وفجارها، فيتخذوا مال اهللا دوال وعباده خوال، والصاحلني حربا، والفاسقني حزبا

 طــالع يف النهايـة:(: رمحـه اهللافقـال املجلسـي  ؛»وهـم طـالع األرض كلهـا«: البالغـة) يف ـج ١(
  ).األرض ذهبا أي ما ميألها حىت يطلع عنها ويسيل

  ).االستيحاش ضد االستيناس وهنا كناية عن اخلوف(: رمحه اهللا) قال املجلسي ٢(
  ».وحلسن ثوابه«: األنواروشرحه وحبار البالغة ) يف ج ٣(
  ).أصابه: أي اعترى فالنا أمر(يقال:  »يريين«) يف األصل: ٤(
  ).املخامرة املخالطة(: رمحه اهللافقال املجلسي  »يعتريين«) يف األصل: ٥(

دولـة  ، يف الصـحاح أن دوال مجـع»مـال اهللا دوال«: عليه السـالمقوله (: رمحه اهللا) قال املجلسي ٦(
الضم فيه والفتح  بالضم فيهما، ويف القاموس: الدولة انقالب الزمان والعقبة يف املال ويضم، أو

  ).دول مثلثة اآلخرة والفتح يف الدنيا، واجلمعيف احلرب، ومها سواء، أو الضم يف 
ــي ٧( ــال املجلس ــه اهللا) ق ــين(: رمح ــدا يع ــدما وعبي ــوال أي خ ــاد اهللا خ ــان عب ــة: ك ــم  يف النهاي أ

  .)يستخدموم ويستعبدوم
 فقـال املجلسـي ) هذه الفقرة غري موجودة يف األصل وشرح النهج والبحار بل هي يف الـنهج فقـط٨(

  ».أي عدوا، وحزبا أي ناصرا وجنداحربا «: رمحه اهللا
أوردهـا يف ـج رمحـه اهللا ) هذا املورد أيضا هو آخر املوارد اليت أشرنا سابقا إىل أن السـيد الرضـي ٩(
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)٢(

)٣(
 

ِبيِل اللَّــه  اْنفـروا خَفافًـا وثَقـاالً{ ـي سـف ُكم َأْنُفسـو ُكمالووا ِبـَأمـداهجو
ونَلمَتع ُتمُكن ِإن َلُكم ريخ ُكم٤(}َذل(.  

)٥()٦()٧(
                                                 

ونـص عبـارة ) إىل أهل مصـر مـع مالـك األشـترعليه السالم من كتاب له (البالغة حتت عنوان 
فلوال ذلك ما : «١٩١، ص٤جاملعتزيل:  البالغة البن أيب احلديدشرح ج  :أنظر ؛السيد هكذا

وونيتم (مث ذكر مجـالت نقلناهـا  ضكم ولتركتكم إذ أبيتميأكثرت تأليبكم وتأنيبكم ومجعكم وحتر
وال تثـاقلوا إىل األرض فتقـروا باخلسـف  سابقا إىل أن قال) انفروا رمحكم اهللا إىل قتال عـدوكم،

ــه، أخــا احلــر وتبــوؤوا بالــذل، ويكــون نصــيبكم األخــس، وإن ــنم عن ــام مل ي ب األرق، ومــن ن
  ».والسالم

  ).التحريض، والتأنيب أشد اللوم :أيالتأليب(: رمحه اهللا) قال املجلسي ١(
  ).الوىن الضعف والفتور(: رمحه اهللا) قال املجلسي ٢(
  ).حان وقته -أي قدر، وأحم أي  يءقال الفريوزآبادي: حم الش(: رمحه اهللا) قال املجلسي ٣(
  أضيفت إىل أول كلمة منها الفاء القتضاء املقام إياها.؛ ٤١ة، اآلية: سورة التوب) ٤(

مـا {تعـاىل:  ، بالتشديد والتخفيف معا إشـارة إىل قولـه»وال تثاقلوا(«: رمحه اهللا) قال املجلسي ٥(
بِيِل اللَّـه اثَّـاَقلُْتم إَِلـى اَألرِض ـي سـوا فـراْنف يَل َلُكمِإَذا ق ؛٣٨ة، اآليـة: ، (سـورة التوبـ}َلُكم( 

  ).تثاقل عنه تباطأ، والقوم مل ينهضوا للنجدة وقد استنهضوا هلا( وقال الفريوزآبادي:
 ).يف النهاية: اخلسف النقصان واهلوان(: رمحه اهللا) قال املجلسي ٦(
  ).يف النهاية: أصل البوء اللزوم، وأبوء أي أقر وألتزم وأرجع() قال املجلسي: ٧(
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)١()٢(
)٣()٤(

 
اللهم امجعنا وإياهم علـى اهلـدى، وزهـدنا وإيـاهم يف الـدنيا، واجعـل 

  .)٦(»)٥(ريا لنا وهلم من األوىل، والسالمخ اآلخرة
                                                

 )اخلسر( ففيه:البالغة أما شرح ج  )من اخلساسة( )،األخسالبالغة (ج  ) كذا يف األصل، ويف١(
ومن مث قال مصحح البحار قدس اهللا روحه ونور ضرحيه يف هـامش الكتـاب  )آلخر(ويف البحار 

لشرح هـذه الفقـرة،  ]رمحه اهللا يف النهج: األخس، مل يتعرض [أي املجلسي(مشريا إىل الكلمة: 
نظـري القاصـر أن  يطمئن إليه الـنفس، وآخـر مـا انتهـى إليـهيء ليس شوفيما عندنا من النسخ 

  ).غريكم يعين معاوية قوله: يكن، معطوف على: تقروا، أي ال تثاقلوا فيكن نصيبكم آلخر أي
، ٨ج ونور ضـرحيه يف ) قال مصحح البحار السيد السند اجلليل املريزا حممد خليل قدس اهللا روحه٢(

والراحـة، وقولـه: األرق،  الرجـل املحـارب الـذي يتـرك النـومأي إن ( ،٦٥٣هامش الصـفحة 
يف ثـامن البحـار رمحـه اهللا املجلسي  وقال )؛وصف من قوهلم أرقت بالكسر أي سهرت فأنا أرق
يف النهاية: األرق هـو السـهر : (٦٦٠ص :ضمن توضيحه لعبارات كتاب نقله عن ج البالغة

بضـم اهلمـزة والـراء، وأخـو  دتـه قيـل: أرق،ورجل أرق إذا سهر لعلة، فإن كان السـهر مـن عا
  .٣٧ - ٣٦أقول: قد مرت هذه الفقرات مع شرح منا يف ص)؛ احلرب مالزمه

 ).ومن نام مل ينم عنه، ألن العدو ال يغفل عن عدوه(: رمحه اهللا) قال املجلسي ٣(
  ).أودى فالن هلك فهو مود(نقال عن اجلوهري: رمحه اهللا ) قال املجلسي ٤(

فلـيعلم أن ابـن ؛ ١٦٦ - ١٦١، ص١ج :الكتاب مذكور يف اإلمامة والسياسة البن قتيبة) أقول: ٥(
يف بيانـه مبـا يقتضـيه املقـام مـن احلـل  أيب احلديد قد أطال الكالم يف شرح هـذا الكتـاب وخـاض

 ١٦٤، ص٤ج :فلرياجع الشرح املـذكور برام، فمن أراد االطالع على ذلكوالعقد والنقض واإل
- ١٩٩.  

؛ شرح ج البالغة البـن أيب احلديـد ٣٢٢ - ٣٠٢، ص١ات ملحمد بن إبراهيم الثقفي: جالغار) ٦(
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واخلطبة توضح ما جرى يف األمة منـذ البعثـة النبويـة وإىل وقـت كتابتـه 
عليه السالم هلذه الرسالة أي قبل استشهاده بشهور قليلة ومن مث فقـد قـدمت 

ســهمت يف بنــاء أهــذه اخلطبــة عوامــل التجديــد يف البنيــة الفكريــة للمســلم و
من خالهلا أن حيدد مسـريته  املسلم لدين والعقيدة يستطيعمنظومة معرفية عن ا

  يف احلياة الدنيا وما يقبل به على اهللا يف اآلخرة.

اِّـسألة الثانية: هل كشف سؤال اإلمام علي عليـه السـالم عـن رأيـه َّـ أبـي 

  ؟بكر وعمر عن معطيات فكرية جديدة

ك ن هناك جمموعة من الدوافع واألسباب اجتمعت خلـف حتـرأال شك 
هؤالء األصحاب الذين عرفوا بوالئهم وتشيعهم ألمري املـؤمنني علـي بـن أيب 
طالب عليه السالم، فانربوا للسؤال عن رأي إمامهم يف أيب بكر وعمر خاصـة 

  دون عثمان ومعاوية.
  وذلك:

لبين أمية ومن  تعوتشّي تبعليًا يقاتل أركان طائفة حتّز ّنأم يدركون أ
رأي علي بن أيب طالب عليـه السـالم يف بـين أميـة  مث فهم على يقني يف معرفة

  دهم الشك يف موقفه عليه السالم منهم..وومل يرا
ومن مث ما هو الدافع من وراء سؤاهلم عن رأيه عليه السالم يف أيب بكـر 

  وعمر؟
                                                 

 .٢٠٨ - ١٩٨، ص١؛ منهاج الرباعة لقطب الدين الراوندي: ج١٠٠ - ٩٤، ص٦املعتزيل: ج
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  واجلواب من عدة أوجه، منها:
أوًال: إم يدركون أن الشيخني وما جرى منهما يف سقيفة بـين سـاعدة 

ا له عليه السـالم وعامـة مزاع حق علي يف اخلالفة على الرغم من مبايعتهوانت
من حضر حجة الوداع أو حجة البيعة يف غدير خم ليستلزم أن يكون موقـف 

  علي فيهما كما هو موقفه يف معاوية.
ن املشـتركات يف اغتصـاب حقـه عليـه السـالم يف اخلالفـة قـد أوذلك: 

نهما قد جلس جملسًا مل يّرتل اهللا بـه مـن تساوت بني الشيخني وبين أمية فكل م
ســلطان ومــن مث يســتلزم ذلــك أن يكــون موقفــه عليــه الســالم مــن الطــرفني 

  .ًاواحد
إال أن أصحاب أمري املـؤمنني علـي عليـه السـالم وجـدوا أن حالـه مـع 
الشيخني مل يكن كحاله وموقفه مع معاوية، ومن مث قد يكون الـدافع للسـؤال 

  ما هو؟ هو أصل قتاله ملعاوية
ثانيًا: إن معاوية مل يدع التـرويج يف كونـه علـى سـنة الشـيخني؛ بـل إن 
ذلك األمر قد مت شرطه على ابن عمه عثمان بن عفان من قبل أهل الشـورى 
حىت تتم مبايعته خليفة للمسلمني يف حني رفضـه اإلمـام علـي عليـه السـالم، 

ر الذي نشأ يف السـقيفة كومن مث فاإلمام علي عليه السالم إمنا يقاتل اليوم الف
وتعاظم يف اإلسالم حىت بلغ مبلغ اجلمل وصـفني والنهـروان؛ ومـن مث أرادوا 
ــه الســالم يف رأيــه يف  أن يقطعــوا الشــك بــاليقني مــن خــالل ســؤاهلم لــه علي
الشيخني، وإن عليًا يقاتل الفكر اجلديد الذي أسسه الشيخان ومحله بنـو أميـة 
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  فعظم سلطام به.

ه الشديد على حممد بن أيب بكر وتوجعـه لفراقـه قـد أثـار إن حزنثالثًا: 
مـا املحمديـة حفيظتهم؛ وذلك أنه ابن أيب بكر الذي جرى منه يف حق العتـرة 

وحـرق باـا وإسـقاط عليهـا السـالم جرى السيما أمره باقتحام بيت فاطمـة 
جنينها حىت بات هذا األمر غصة يف حلق أيب بكر عند احتضاره وهو القائـل: 

  .)١(احلرب) ّيعل نلعولو أبيت فاطمة  فتشكليت مل أيا (
ومن مث ملاذا هذا احلزن على حممد وهو ابن أيب بكر الذي كان له حـرب 

  مع العترة النبوية؟
ولذا: فقد أدخل هـذا احلـزن والتـأمل علـى استشـهاد حممـد بـن أيب بكـر 

  بكر وعمر.هم فاندفعوا للسؤال ملعرفة رأيه عليه السالم يف أيب نفوسالريبة يف 
رابعًا: وقد يكون الباعث يف السؤال هو تلك الوسائل الـيت اسـتخدمها 
الشيخان يف حتقيق (األمن الفكري) كما مّر بيانه؛ ممـا يعـين تـأثر جيـل النخبـة 

  اليت كانت تقاتل مع علي عليه السالم بتلك الوسائل؛
اج مبعىن أوضح: تغلغل الثقافة املنحرفة إىل صفوف النخبة، ومن مث حيت

السؤال إىل إجراءات حمكمة حتقـق األمـن الفكـري يف األمـة بعـد أن وصـلت 
األمور إىل هذا املستوى من احلـرب العسـكرية الـيت ترتكـز يف مجيـع مقوماـا 

  ودوامها وانتصارها على العقيدة القتالية.

                                                
  .٤٧، ص٢؛ شرح ج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل: ج٤٣السقيفة وفدك للجوهري: ص) ١(



  ١٨٢  ................................  أصول األمن الفكري عند اإلمام علي عليه السالم/ الثانيالفصل 

وعليه: فثمة دوافع وأسباب أخرى كانت هي املحرك يف سـؤال النخبـة 
السالم عن رأيه يف أيب بكر وعمر مما يعين احتياج األمة إىل ألمري املؤمنني عليه 

بناء معريف ومعطيات فكرية تتحدد ا ثقافة هذه األمة وتكون عنـوان هويتهـا 
  وانتمائها.

ص عليه أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب عليـه السـالم روهو: ما ح
ألمن واألمان فكان جوابه إليهم هو الدواء الذي يعاجل فكر األمة ويضمن هلا ا

  ك وتعمل بتلك األصول اليت حتقق األمن الفكري.ّسمواحلياة الكرمية حينما تت
  وهو ما سنعرض له يف املبحث القادم.



١٨٣  

  
  
  
  
  

  املبحث الثاني: أصول األمن الفكري يف هنج البالغة
بناًء على ما مت بيانه من خالل مباحث هذه الدراسـة فـإن هـذه الرسـالة 

مـري املـؤمنني عليـه السـالم إىل شـيعته خاصـة واملسـلمني اليت أخرجها اإلمام أ
عامة لتشتمل على جمموعة أصول يف األمن الفكري وإن املسـلم ميكـن لـه أن 
يعتمدها يف حياته كي ينجو ا أوًال؛ وثانيًا يستطيع أن يسـهم يف بنـاء جمتمعـه 
  وذلك من خالل نشر هذه األصول اليت تضمنتها هذه الرسالة، وهي كاآليت:

  حفظ حق علي عليه السالم الذي ضيعه اِّـسلمون :األصل األول

  قال عليه السالم:


 
ن اإلمـام أمـري املـؤمنني عليـه السـالم يقـرن جوابـه أإن ما يلفت االنتباه 

  ة:سئلمن األثار جمموعة ا أهلم حبقه الذي ضيعوه، ّممسؤاعلى 
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ه هـم رجـال قـد ءوا إليـه ليسـألواملستفاد من احلادثة أن الـذين جـا - ١
عرفوا بوالئهم لعلي بن أيب طالب عليه السالم باستثناء ابن سبأ الذي احنرف 

  يف آخر أمره وشذ عن جادة احلق.
ومن مث فإن كان هؤالء الذين يقاتلون معه وعرفوا بوالئهم له هـم مـن 

  ني حلقه فما هو حال غريهم من املسلمني؟املضيع
ن؛ مبعىن: قـد يما هو هذا احلق الذي ضيعه املقربون فكيف باألبعد - ٢

يراد بقوله املسلمني خاصة وعامة، أي الشيعة وأبناء العامـة؛ وقـد يـراد بقولـه 
أوًال وقبـل كـل شـيء معرفـة حقـه عليـه  يقتضيأصل حقه عليه السالم؛ مما 

  السالم؟
مث فإن  ومنالبداهة مبكان أن تكون النتائج تبعًا للمقدمات، إن من  - ٣

 النتائج الـيت وصـل إليهـا الواقـع اإلسـالمي آنـذاك، وكـذلك اليـوم هـي تبـُع
  للمقدمات اليت سبقت هذه التنائج.

تال الذي نشأ بـني املسـلمني وتلـك التفرقـة واالخـتالف تقمبعىن: إّن اال
سببه ضياع حق علي عليـه السـالم يف  وتفشي الظلم وانتهاك املحارم إمنا كان

  يوم السقيفة.
  وعليه:

فإن كنتم تريدون النجاة يف الدنيا واآلخرة فيلزم أن يعود احلق إىل أهلـه 
  ا سألتم عنه.ملوإال، ال تكون هناك فائدة من معرفة اجلواب 

ن سـؤاهلم عـن أيب أ - وكما أسـلفنا يف املسـألة السـابقة - ال شك - ٤
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وجود خالف جذري يف العقيدة، ومن مث فاإلمام أمـري  بكر وعمر يكشف عن

ــد أن يكــون  ــرميم العقيــدة اإلســالمية الب ــه الســالم يــدرك أن ت املــؤمنني علي
  بالرجوع إىل األسباب اليت أوصلت واقع املسلمني إىل هذا املستوى.
  أما كيف ضيعوا حق علي عليه السالم؟ وهم يقاتلون معه؟

  واجلواب:
ة، ويف بيعـة أيب بكـر، وعنـد اسـتخالف أيب بكـر أم خذلوه يف السـقيف

لعمر من بعده، وعند حتزب أهل الشورى ضده، فكل هذه السنني مل يكن لـه 
  فيها أنصار وأعوان، فأي تضييع أعظم من هذا التضييع؟

  وعليه:
 ببيعتهم له يف غدير خم ملا نين وملتزميلو كانوا منذ يوم السقيفة مناصر

ستوى من الفرقـة واالخـتالف واالقتتـال وتضـييع وصل م احلال إىل هذا امل
  الولد واألموال واملقدسات.

يف حني لو التزموا حقه عليه السالم وناصروه على أخـذه مـن غاصـبيه 
لكان حاهلم يف نعيم وحياة كرمية كما حتدثت الصديقة فاطمـة الزهـراء عليهـا 

ســلم، الســالم وهــي ختــاطبهم يف مســجد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه و
  فقالت:
ما الذي نقموا من أيب احلسـن؟ نقمـوا واهللا منـه شـدة وطأتـه، ونكـال «
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يف ذات اهللا؛ وأمي اهللا لـو  )١(وتبحره يف كتاب اهللا، وتنمرهوقعته، ونكري سيفه، 
، )٤(سريا سـجحا لسار ممث  )٣(عن زمام نبذه إليه رسول اهللا العتلقه )٢(تكافوا

صــافيا  رويـا )٨(راكبــه، وال وردهـم مــنهال )٧(وال يتعتـع )٦(خشاشــه )٥(ال يكلـم
 قد ختري هلم الري غـري متحـل )١٠(تطفح ضفتاه ، مث ألصدرهم بطانا )٩(فضفاضا

والنفتحت عليهم بركـات  ،)١١(منه بطائل إال بغمر املاء وردعه سورة الساغب
  السماء واألرض، ولكنهم بغوا فسيأخذهم اهللا مبا كانوا يكسبون. من

ش أراه الدهر العجب، وإن تعجنب فانظرن إىل أي ومن عا .أال فامسعن
اجتهوا؟ وعلى أي سند اسـتندوا؟ وبـأي عـروة متسـكوا؟ وملـن اختـاروا؟  حنو

                                                
؛ بالغـات النسـاء البـن طيفـور: ٣٧٥؛ األمـايل للطوسـي: ص١٢٧-١٢٦دالئل اإلمامة: ص) ١(

  .٢٠ص
  .) تكافوا: أي كفوا أيديهم عنه٢(
 ) العتلقه: ألخذه بيده.٣(
  ) السجح: السري السهل.٤(
 ) ال يكلم: ال جيرح وال يدمي.٥(
  ) اخلشاش: ما يكون يف أنف البعري من اخلشب.٦(
  ) ال يتعتع: أي ال يكره وال يقلق.٧(
  ملنهل: مورد املاء.) ا٨(
  ) فضفاضا: كثريا.٩(
  ) البطان: مجع بطني، وهو الريان.١٠(
إال بغمـر املـاء: أي كـان  ) غري متحل منه بطائل: أي كان ال يأخـذ مـن مـاهلم قلـيال وال كثـريا.١١(

وردعه سورة الساغب: أي كان يأكل من ذلك قـدر مـا  يشرب بالغمر، والغمر: القدح الصغري.
  .يردع ثوران اجلوع
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  املوىل، ولبئس العشري. وملن تركوا؟ لبئس

  .)٣(، والعجز بالكاهل، فرغما ملعاطس)٢(بالقوادم )١(يباستبدلوا واهللا الذنا

نوقــوم { ســحي ــم َأنَّه ونب ســحايعن صــ َأال{ ،}ن وند ْفســاْلم ــم ه ــم ِإنَّه 
ونرعشال ي نَلكو{.  

َأن  حـق َأن يتَّبـع َأمـن ال يِهـدي ِإالَّأَفمن يهدي ِإَلى اْلحق َأ...{
ونُكمَتح فَكي ا َلُكمى َفمده٥(}٤(}ي(.  

  األصل الثاني: القراءة

  قال عليه السالم:
 

تعّد (القراءة) من بني أهم األصول الـيت توصـل إىل األمـن وهـي ميـزة 
امتازت ا مدرسة العترة النبوية عمومًا عن بقية املدارس الفكرية يف اإلسالم 
السيما مدرسة السقيفة كما مّر بيانه يف الفصل األول من خالل الوسائل الـيت 

تحقيق األمن الفكـري، والـيت ارتكـزت استخدمها عمر بن اخلطاب يف سعيه ل

                                                
  ) الذنايب: ما يلي الذنب من اجلناح.١(
  ) القوادم: ما تقدم منه.٢(
  ) املعاطس: األنوف.٣(
 .٣٥سورة يونس، اآلية: ) ٤(
 .١٢٧ - ١٢٦دالئل اإلمامة للطربي: ص) ٥(
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على حماربة القراءة ووسـائل املعرفـة مـن روايـة أو حتـديث أو كتابـة أو اقتنـاء 
  للكتب أو السؤال أو حىت قراءة القرآن.

يف  يف حني أننا نشهد التأكيد واحلث املستمر من اإلمام علي عليه السالم
  قائل:، والكتابة، وطرح األسئلة، وهو الالتعلم والقراءة
 

وهو قول مل يسبقه إليه قائل ومل يقل به من بعده قائل إال وقد أخزي يف 
  اجلواب، والشواهد التارخيية على ذلك كثرية.

   وعليه:
ال ميكن حتقيق األمن الفكري بدون القراءة لآلخر ومعرفة ما خفي على 

نشـأ احلضـارات؛ وباجلهـل اإلنسان من علوم فبالعلم تبىن النفـوس واألمـم وت
يتحول اإلنسان إىل يمة بل أضل من ذلك وهي حقيقة طاملا ذكر ـا القـرآن 

  الكرمي.
  فقال سبحانه:

}...ْفَقهال ي ُقُلوب مالَله نيَأع مَلها وِبه ونصبي  َآَذان ـمَلهـا وِبه ونر
ـــــال ـــــاِم ب َكاْلَأْنع ـــــك ـــــا ُأوَلئ ِبه ونعم ســـــي  ـــــم ه ـــــك لُّ ُأوَلئ ـــــم َأضـــــَ ْل ه

ُلون١(}اْلَغاف(.   
  وقوله تعاىل: 

                                                
  .١٧٩سورة األعراف، اآلية: ) ١(
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} ونعم ســـــــي مهَأكَْثـــــــر َأن ب ســـــــَتح ِإالَّأم ـــــــم ه ِإن ُلـــــــونقعي َأو 

  .)١(}عاِم بْل هم َأَضلُّ سِبيالَكاَألْن
  وعليه:

مــن البـد مـن القـراءة ونشـر ثقافــة القـراءة يف املجتمـع فبهـا يتحقـق األ
ا كما تسعى كثري من احلكومات اليـوم وتـدعو إليـه كثـري مـن عهالفكري ال مبن

أئمة اجلوامع يف البالد اإلسالمية السيما قراءة تاريخ املسلمني وحياة الصحابة 
  وعقيدة املذاهب وغريها.

ن امما شكل جهًال متراكمًا منذ القرن األول للهجرة حينما اختـذ الشـيخ
  س القراءة.بفة التعتيم وحومن بعدمها احلكام ثقا

  األصل الثالث: التعاون على الحق

  قال عليه السالم:
 

إن من البداهة مبكان أن يكون أصل وقوع االحنراف وانعدام األمن هـو 
التآزر على الباطل والتحزب له ومشايعته، ولذلك البد مـن االلتفـات إىل أن 

  ن حتقيق األمن الفكري.التعاون على احلق سيثمر ع
ولو كان املسلمون قد تعاونوا علـى احلـق ملـا وقعـوا يف تلـك التحزبـات 
واالقتتال وملا كان ابن الطلقاء وشرذمة غزوة األحزاب جيلسون جملس اخلالفة 

                                                
  .٤٤سورة الفرقان، اآلية: ) ١(
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  ويتحكمون يف مصري األمة ومقدراا.
  وهذه الدعوة هي دعوة قرآنية، فقد قال سبحانه:

  .)١(}لِْبر والتَّْقوى وَلا َتعاوُنوا عَلى اْلِإْثِم واْلعدواِنوَتعاوُنوا عَلى ا{
النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم َّـ إنقـاذ العـرب  أثـراألصل الرابع: معرفة 

  خاصة

  قال عليه السالم:





)٢(
)٣(



)٤( 

}ِرُكونشم مهِإلَّا و ِباللَّه مهَأكَْثر نمؤا يم٥(}و(.  
                                                

  .٢سورة املائدة، اآلية: ) ١(
  (جنادل).ورد يف البحار: ) ٢(
  ».تشربون الكدر وتأكلون اجلشب«يف ج البالغة: ) ٣(
  هذه الفقرة يف ج البالغة فقط.) ٤(
  .١٠٦سورة يوسف، اآلية: ) ٥(
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ــو الَّــذي بعــث فــي { ه كِّيِهمــز يو ــه اتَآي ِهمَلــيْتُلــو عي مهــن ولًا م ســر نيياْلــُأم
َلاٍل  ـــي ضـــَ ـــُل َلف َقب ـــن َكـــاُنوا م ِإنـــَة و ْكماْلحو ـــاب ـــم اْلكَت هلِّمعيو

ِبني١(}م(.  
 

}ـــا ع م ـــه َليع ِزيـــزع ُكم َأْنُفســـ ـــنولٌ م ســـر ُكمـــاء ج َلَقــد ـــِريص ح ـــتُّم ن
يمحر وفءر نينمؤِباْلم ُكمَلي٢(}ع(.  

 

}ِهمَأْنُفس نولًا مسر يِهمف ثعِإْذ ب نينمؤَلى اْلمع اللَّه نم ٣(}...َلَقد(.  
 

} اللَّهو اءشي نم يهتؤي َفْضُل اللَّه كيِمَذلظ٤(}ُذو اْلَفْضِل اْلع(«.  
                                                

  .٢سورة اجلمعة، اآلية: ) ١(
  .١٢٨سورة التوبة، اآلية: ) ٢(
ولًا َلَقد مـن اللَّـه عَلـى اْلمـؤم{؛ قال تعاىل: ١٦٤سورة آل عمران، اآلية: ) ٣( سـر ـيِهمف ـثعِإْذ ب نين

 ــنَكــاُنوا م ِإنــَة و ْكماْلحو َتــاباْلك ــمهلِّمعيو كِّيِهمـزيو ــه اتَآي هِمَلــيْتُلــو عي ِهم َأْنُفســ ـنم
ِبنيي َضَلاٍل مُل َلفقَب.{  

  .٤سورة اجلمعة، اآلية: ) ٤(
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إّن من أهـم األمـور الـيت أدت إىل نشـر اجلاهليـة والفكـر املنحـرف هـو 
جتاهل الدور الكبري الذي قام به رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف إنقاذ 
العرب خاصة وقد بعـث فـيهم وهـم علـى تلـك األخـالق والتـردي النفسـي 

  واملجتمعي والفكري.
الدافع يف تـذكريهم مبـا كـانوا عليـه مـن احنرافـات أخالقيـة ومن مث فإن 

ونفسية واجتماعية إمنـا لتحقيـق مجلـة مـن األمـور تـدفع مبجملهـا إىل األمـن 
  الفكري، وهي كاآليت:

وا إىل اإلسـالم يف عـام الفـتح أي مل ءمن املسلمني قد جـا ًاإن كثري - ١
دة غري كافيـة يف متكـن يدركوا من اإلسالم إال شهورًا عدة ومن مث فإن هذه امل

عليها، وجتذرت طباعـه فيهـا  أاإلنسان من االنسالخ من بيئته وعاداته اليت نش
مما شكل عائقًا يف تطبيق التعاليم اليت جاء ا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه 

  وسلم، فاحتاج على التذكري.
ل متـأثرًا منهم وإن طال به املقام يف اإلسالم، إال أنه مل يـز ًاإن كثري - ٢

ــة والعــادات الصــحراوية، وهــذا الصــنف   وإن مل جيــدبتلــك األعــراف القبلي
 ومـن، حينما تتهيأ له الظـروف الفرصة يف إظهار تلك العادات فإنه سيظهرها

مث قد يلتبس األمر علـى غـريه مـن املسـلمني يف التثبـت بـني مـا هـو إسـالمي 
  وعريف.
حينمـا مل جيـد القـدرة  إن البعض السيما حكام اجلور وأهل النفاق - ٣

على التخلص من هذه األخالق سعى إىل إلصاقها برسول اهللا صلى اهللا عليه 
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وآله وسلم كي يستطيع أن ميارسها من جهة ومن جهـة أخـرى يـرد ـا علـى 
املعترضني عليه ملا فعله من خلق قبيح، ولعل تتبع هذه الشـواهد جتردنـا عـن 

  نورد ما يلي: العنوان، ولكن على سبيل إيراد البينة،

أوًال: تثقيــف النــاس علــى ممارســة النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ألخــالق 
  والعياذ باهللا ــ. - الجاهلية

يروي لنا البخاري يف (الصحيح) عن أيب هريـرة، عـن رسـول اهللا  - ١
  صلى اهللا عليه وآله وسلم، أنه قال:




)١( 
  ويف حديث آخر، إنه قال: - ٢


)٢( 

ة رسول اهللا صلى اهللا ونالحظ يف احلديث أن الراوي أراد أن يقدم صور
ومن  - والعياذ باهللا - عليه وآله وسلم إىل الناس بأنه كان يسب ويلعن وجيلد

مث فــإن كــان اخلليفــة أو أحــد رمــوز الصــحابة، أو الــراوي نفســه علــى هــذه 
                                                

النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: مـن آذيتـه  صحيح البخاري، كتاب الدعوات، بـاب: قـول) ١(
  فاجعله له زكاة.

  املصدر السابق.) ٢(
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عليها العرب يف اجلاهلية هي نفسها كانت متـارس مـن قبـل  أاألخالق اليت نش
وبعلة مقبولـة لـدى ضـعاف  - والعياذ باهللا - النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

النفوس واحلمقى بأن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بشر ومن مث جيري عليـه 
  ما جيري على البشر.

يف حني أن املثلية البشرية إمنا يراد ا األكل والشـراب والـزواج واملـوت 
لسالم، أما يف واملرض وغري ذلك كي ال تندفع الناس إىل تأليه األنبياء عليهم ا

اجلانب األخالقي والكمايل فهم مرتهون عن الرذائل والفواحش ما ظهر منهـا 
وما خفي؛ وإال النتفت النبوة ملا حيـدث فيهـا مـن تعـارض بـني مـا حـرم اهللا 

 - والعيـاذ بـاهللا - تعاىل على من آمن به وبني وقـوع األنبيـاء علـيهم السـالم
وجلــدهم وســبهم ولعــنهم، وهــذه كإيــذاء عبــاد اهللا تعــاىل بتلــك املحرمــات 

  األفعال حمرمة على املسلم فكيف بسيد اخللق وقد مدحه ربه عز وجل فقال:

  .)١(}وِإنَّك َلعلى خُلٍق عظيٍم{
  وملا قيل له أدع على املشركني قال صلى اهللا عليه وآله وسلم:

)٢( 
  .)٣(بل كان ينهاهم عن لعن الدواب

  وعليه:
                                                

  .٤سورة القلم، اآلية: ) ١(
  .٢٠٠٤، ص٤: النهي عن لعن الدواب، ج٢٤صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة، باب ) ٢(
  املصدر السابق.) ٣(
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فاألمن الفكري يلزم معرفة أخـالق اجلاهليـة ومـا حرمـه اهللا تعـاىل مـن 
هذه األخـالق ومـا هـو جهـد النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يف إنقـاذهم 

 ًاوتعليمهم وتزكيتهم، ال العكس الذي أخرجه البخاري ممـا أدى إىل أن كثـري
الضـالل ألبعـد النـاس من املسلمني اليوم وبفعل تلك األحاديث وسـرية أئمـة 

  من اإلسالم وأخالق رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم.

والعيــاذ  - ثانيــًا: تثقيــف النــاس علــى وقــوع النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم
  بالمحرمات والتهاون فيها - باهللا

مل يكتف أهل الضالل بتلفيق أحاديث حول نسب بعض األفعال املنافية 
إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم  - ياذ باهللاوالع - للخلق القرآنية

والعياذ باهللا  - وإمنا متادوا يف اجلرأة على اهللا تعاىل فنسبوا بعض املحرمات إليه
  ــ، وعلى سبيل االستشهاد نورد ما يلي:

 

  روى البخاري وأمحد عن أيب هريرة أنه قال:
أقيمت الصالة وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسـول اهللا صـلى (

 ،»مكانكم«فقال لنا: اهللا عليه وآله وسلم فلما قام يف مصاله ذكر أنه جنب! 
  .)١( فصلينا معه)مث رجع فاغتسل مث خرج إلينا ورأسه يقطر، فكرب 

                                                
؛ مسـند ٧٢، ص١جصحيح البخاري، كتـاب الغسـل، بـاب: اذا ذكـر يف املسـجد انـه جنـب: ) ١(

  .٧٢، ص١امحد: ج
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  ه بنفسه.واحلديث يكشف عن وضوع
ألف: كيف يبقى سيد اخللق صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم والعيـاذ بـاهللا 
على اجلنابة فيكون ذلك حاجزًا بينه وبني نـزول الـوحي عليـه السـالم الـذي 
جيب عليه أن يكون طاهرًا، فماذا لو أراد اهللا أن يطلعه على أمٍر أو من كتابـه 

  الكرمي أو شؤون اخللق.
اجلنابـة ومل يسـارع  على ى اهللا عليه وآله وسلمباء: كيف يبقى النيب صل

  يف الغسل حىت نفترض أنه نسي والعياذ باهللا.
جيم: ما هو ذنب املسلمني يبقون على وقـوفهم وقـد عطلـت صـالم 

هم وشؤوم حـىت يـذهب النـيب صـلى اهللا ؤوتأخرت مصاحلهم وبيعهم وشرا
 يكـن باإلمكـان أن عليه وآله وسلم إىل داره ليغتسل مث يعود يصـلي ـم؟ أمل

يأمر أحد أصحابه أن يصلي باملسلمني كي ينصرف هو إىل الغسـل وينصـرفوا 
  هم إىل شؤوم ومصاحلهم؟

ال شك أن املراد من هذه األكذوبة هو متريـر فعـل اخللفـاء واحلكمـاء يف 
ن ال يـدركون مـا ووهـم خممـوربقائهم علـى اجلنابـة أو قـدومهم إىل الصـالة 

يـن يضــعون أقـدامهم كمــا هـو حــال خلفـاء بــين أميــة يقولـون وال يعلمــون أ
بن عقبة بن أيب معيط لغين عن التعريف يف صـالته ووالم ولعل حال الوليد 

  بالناس خممورًا حىت أمخص قدمه فاستغرق يف حمراب مسجد الكوفة.
للحكـام كهـذه ومن مث البد أن يكون هناك تثقيف على قبـول حـاالت 

  السالطني طاعتهم على الناس. ووالة األمر الذين أوجب وعاظ
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والعياذ  - يروي البخاري يف جامعه الذي مساه بـ(الصحيح) اشتراك النيب
س باحلفالت النسائية اليت تقام يف األعراس وجلوسه على فراش العرو - باهللا

وهي امرأة أجنبية وهو فعل ال يليق برجل وقور وإن مل يكن على دين فكيف 
ــل المــينســب البخــاري هــذا الع يح واملحــرم لســيد اخللــق وخــرية اهللا مــن قب

  خلقه؟!!
فقد أخرج البخاري عن خالـد بـن ذكـوان، قـال: (قالـت الربيـع بنـت 

ىن علـيَّ، بن عفراء جاء النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فدخل حيث بـامعوذ 
على فراشي كمجلسك مين، فجعلـت جويريـات لنـا يضـربن بالـدف  سفجل

ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر؛ إذ قالت إحداهن: وفينـا نـيب يعلـم مـا يف 
  غد.

دعي هذه وقـويل بالـذي كنـت «وسلم:  - وآله - فقال صلى اهللا عليه
  ؟!))١(»تقولني

ن يف نســب األفعــال واحلـديث ال حيتــاج إىل تعليــق فهــو غـين عــن البيــا
  املحرمة والعياذ باهللا إىل أشرف األنبياء واملرسلني صلى اهللا عليه وآله وسلم.

 

ألف: روى البخاري ومسلم عن حذيفـة، قـال: (أتـى النـيب صـلى اهللا 
ــه ــه - علي ــال قا وســلم - وآل ــوم فب ــاء ئســباطة ق ــه مب مــًا، مث دعــا مبــاء فجئت

                                                
  .١٥، ص٥صحيح البخاري: باب قصة غزوة بدر: ج) ١(
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  .)١()أّضفتو
باء: روى البخاري عن أيب وائل قال: (كان أبو موسى األشعري يشدد 
يف البول ويقـول بـين إسـرائيل كـان إذا أصـاب ثـوب أحـدهم قرضـه، فقـال 

وسـلم سـباطة  - وآلـه - حذيفة: ليته أمسك، أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .)٢(قائمًا)قوم فبال 

 - وآلـه - جيم: عن أيب حذيفة قال: (رأيتين أنا والنيب صـلى اهللا عليـه
م أحـدكم فبـال وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حـائط فقـام كمـا يقـو

  !!!)٣(فانتبذت منه فأشار إّيل فجئته فقمت عند عقبه حىت فرغ)
جلاهليـة وهذه األحاديث امللفقة الضالة أريد منها إبقاء القوم على سنن ا

وأخالقها فضًال عن التعريض واالستهزاء بشخص رسول اهللا صلى اهللا عليـه 
  هانته.اوآله وسلم و

فضًال عن تربير هذه األفعال اليت كان بعض الصحابة يفعلها فنسبت إىل 
سيد اخللق صلى اهللا عليه وآله وسلم والعياذ باهللا كي ال يعترض الناس على 

لتبـول عـن وقـوف كـان مـن خلـق عمـر بـن من يقوم ا السـيما وإن فعـل ا
اخلطاب وغريه، كما أخرج الترمذي يف سننه عن عمر قال: (رآين رسـول اهللا 

» يا عمر ال تبل قائمًا«وسلم وأنا أبول قائمًا فقال:  - وآله - صلى اهللا عليه
                                                

  .٦٢، ص١صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب: البول قائمًا: ج) ١(
  .٦٢، ص١صحيح البخاري، باب: املسح على اخلفني: ج) ٢(
  صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب: البول عند صاحبه والتستر باحلائط.) ٣(
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  .)١(فما بلت قائمًا قط)

  وعليه:
نني عليـه فإن من أصول األمن الفكري الـذي ورد يف رسـالة أمـري املـؤم

السالم إىل شيعته واملسلمني عامة هو معرفـة سـنن اجلاهليـة وأخـالق العـرب 
قبل اإلسالم كي يلمس املؤمن حجـم اجلهـد واجلهـاد الـذي بذلـه رسـول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وسلم يف انقاذ البشرية من الضالل فضـًال عـن معرفـة أن 

وسـائل  يلـزم حتصـيل هؤالء املنافقني ما زالـوا علـى تلـك األخـالق ومـن مث
يف فصل هذه القبائح والرذائل عن سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  املعرفة

يف كمـا ذكـره ربـه صلى اهللا عليه وآله وسـلم كـان وسلم وإن الثابت هو أنه 
  حمكم كتابه الكرمي، فقال عّز وجل:

  }.وِإنَّك َلعلى خُلٍق عظيٍم{
ة الـيت كانـت خمالفـة للخلـق القـرآين ومن مث فإن صفات احلكـام والـوال

عن حقيقة هذه النفـوس الـيت اتصـفت بصـفات اجلاهليـة  تكشفوالنبوي إمنا 
وأخالقها وإن التمظهر مبظـاهر اإلسـالم إمنـا هـو لغـرض املصـاحل الشخصـية 

  والسياسية.

                                                
؛ نيــل األوطــار للشــوكاين: ١٨٥، ص١؛ املســتدرك للحــاكم: ج١٠، ص١ســنن الترمــذي: ج) ١(

  .١٠٧، ص١ج
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  األصل الخامس: التفقه بالدين ومعرفة الحالل والحرام

  قال عليه السالم:

















)١( 
ال خيفى على أهل الفكر والبحث ما للتفقه من ضرورة شرعية يف حفظ 

ــاة بصــورة عامــة ونقلهــا مــن التخلــف والتــردي إىل احلضــارة اإلنســا ن واحلي
  والتطور واملدنية.

أما ما نشهده اليـوم مـن مظـاهر حياتيـة ميارسـها بعـض الـذين اتصـفوا 
وذلـك ملخـالفتهم اخللـق  ؛بصفات أهل العلم بالشريعة فهم أبعد الناس عنهـا

                                                
  مر بيان مصادر الرسالة آنفًا.) ١(
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مـن القـرآن حـرفني  القرآين والنبوي وجتميد عقوهلم حينما اتبعوا من ال يفقـه

وخالفوا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم وعصـره حينمـا قـال: إين 
 تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا حبل ممـدود مـن السـماء إىل األرض وأهـل بيـيت

  أذكركم اهللا أهل بييت أذكركم اهللا أهل بييت.
هم مبـا لوضع املسلمني إمنا لعدم التـزام ولذلك: ما نشهده اليوم من تردٍّ

أمر النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم بالتمسـك بـالثقلني فهجرومهـا ومتسـكوا 
  غريمها فكانت النتيجة هذا التردي.ب

  ولذلك:
كان التفقه بالدين يلزم الرجوع إىل ما أمر اهللا تعاىل ورسـوله صـلى اهللا 

ن يتحقـق يعليه وآله وسلم به من التمسك بالقرآن والعترة عليهم السالم اللذ
 ما األمن الفكري من الوقوع يف البدع وحترمي ما أحـل اهللا وحتليـل مـا حـرم

  اهللا تعاىل.

  األصل السادس: معرفة حياة السلف وما شجر بينهم

  قال عليه السالم:
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ينتقل أمري املؤمنني علـي بـن أيب طالـب عليهمـا السـالم يف رسـالته الـيت 

 مني إىل بيان ضرورة العلم مبا شجر بـني الصـحابة حتقق األمن الفكري للمسل
بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم كـي يعلـم املسـلم أيـن يضـع 

وـا يتحـدد مسـتقره فإمـا يف جنـة  قدمه على السبل اليت تأخذ به إىل اآلخرة 
ونعيم وإما يف جهنم وعذاب مقيم، أي: أن يعلم من أيـن يأخـذ دينـه الـذي 

  لى يوم القيامة.يقبل به ع
وخلطورة األمر علـى حيـاة املسـلم يف الـدنيا واآلخـرة فقـد خصـص لـه 
اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب صلوات اهللا وسالمه عليه حيزًا يف هذه 

  الرسالة.
إال أن هذا األصل يف حتقيق األمن الفكري هو أشد األصول حماربة من 

واألصـح أبنـاء العامـة مـن املسـلمني، قبل أغلب علماء أبناء السنة واجلماعـة 



  َّـ نهج البالغةاألمن الفكري    ..............................................................................   ٢٠٣

 
حىت أمجعوا على حرمة التعرف واالطالع على ما شجر بني الصحابة وعللـوا 

ك بعلل عدة مما شكل فارقًا يف األسس بني منهج اإلمام علي عليه السـالم لذ
  هم يف ذلك كاآليت:ايف حتقيق األمن الفكري وبني علماء العامة، فكانت فتاو

هــ) يف معـرض بيانـه ملعرفـة ٦٤٣(املتـوىف سـنة  قال ابـن الصـالح - ١
  الصحابة:

(هذا علم كبري قد ألف الناس فيه كتبا كثرية ومن أحالها وأكثرها فوائد 
عبد الرب لوال مـا شـأنه بـه إيـراده كثـريًا ممـا شـجر بـني كتاب االستيعاب البن 

  .)١(الصحابة)
  اياه:هـ) يف الفتوحات يف وص٦٣٨قال ابن عريب (املتوىف سنة  - ٢

(وإياك واخلوض فيما شجر بني الصحابة ولتحـبهم كلهـم عـن آخـرهم 
عبــد اهللا بــه تأخــذ الــدين الــذي تنهم عــوال سـبيل إىل جتــريح واحــد مــنهم، ف

  .)٢(فهم خري القرون) همنهم وال تتهمعاملهم بالعدالة يف األخذ عو
 معرض بيانه لترمجة حممـد بـن يفهـ) ٧٤٨قال الذهيب (املتوىف سنة  - ٣

  ريس إمام املذهب الشافعي:إد
نـه هـوى وعصـبية، ال يلتفـت إليـه، بـل أ(كالم األقران إذا تـربهن لنـا 

يطوى وال يروى، كمـا تقـرر عـن الكـف عـن كثـٍري ممـا شـجر بـني الصـحابة 

                                                
  .١٧٥مقدمة ابن الصالح: ص) ١(
  .٥٠٧، ص٤الفتوحات املكية البن عريب: ج) ٢(
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ولكن أكثر ذلك زاء جوقتاهلم، وما زال مير بنا ذلك يف الدواوين والكتب واأل
دينا وبني علمائنا، فينبغي طيـه فيما بأي منقطع وضعيف، وبعضه كذب، وهذا

القلوب، وتتوفر على حب الصحابة، والترضـي  وإخفاؤه، بل إعدامه لتصفو
متعني عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص يف مطالعة  عنهم، وكتمان ذلك

املنصف العري من اهلوى، بشرط أن يستغفر هلم، كما علمنا  ذلك خلوة للعامل
  :حيث يقول اهللا تعاىل

ــذين والَّــ{ ــا الَّ نانوِإخلــا و َلن ــر ــا اْغف نبر ــون ــدهم يُقوُل عب ــن وا مــاء ج ينذ
 وفءر ـا ِإنَّـكنبـوا رنَآم ينلَّـذـا للـا غـي ُقُلوِبنـْل فعَلا َتجاِن وُقوَنا ِباْلِإميبس

يمح١(}ر(.  
وعبـادة  ، وجهاد حمـاء،فالقوم هلم سوابق، وأعمال مكفرة ملا وقع منهم

، نقطـع بـأن العصـمة ، وال ندعي فيهمممحصة، ولسنا ممن يغلو يف أحد منهم
تتمـة  ، مثأفضـل األمـة بعضهم أفضل من بعض، ونقطع بـأن أبـا بكـر وعمـر

، وزيـد، وأمهـات املـؤمنني ، ومحـزة وجعفـر ومعـاذالعشرة املشهود هلم باجلنة
 ، وأهـل بـدر مـع كـوم علـىوسـلم - وآلـه - وبنات نبينا صـلى اهللا عليـه

 ، مث األفضـل بعـدهم مثـل أيب الـدرداء وسـلمان الفارسـي وابـن عمـرمراتب
  .وسائر أهل بيعة الرضوان الذين رضي اهللا عنهم بنص آية سورة الفتح

 وعبد اهللا بن ،والعباس ،مث عموم املهاجرين واألنصار كخالد بن الوليد
 - وآله - هللا صلى اهللا عليهعمرو، وهذه احللبة، مث سائر من صحب رسول ا

                                                
  .١٠سورة احلشر، اآلية: ) ١(
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، رضي اهللا عنهم أمجعـني وعـن ، أو مسع منهحج معه وسلم وجاهد معه، أو

ــواحب ــع ص ــه مجي ــلى اهللا علي ــه - رســول اهللا ص ــاجرات  - وآل ــلم امله وس
  الصحابيات. واملدنيات وأم الفضل وأم هانئ اهلامشية وسائر

نعـرج عليـه،  الفأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع يف كتبهم من ذلك، ف
األباطيـل، أو  وال كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء، فدأب الروافض رواية

  رد ما يف الصحاح واملسانيد، ومىت إفاقة من به سكران؟!
أمـور  ، وجرتلم خلق من التابعني بعضهم يف بعض، وحتاربوامث قد تك

اجلـرح  ، ووقـع يف كتـب التـواريخ وكتـببثهـا، فال فائدة يف ال ميكن شرحها
املرء تركه ما  ، ومن حسن إسالموالتعديل أمور عجيبة، والعاقل خصم نفسه

، وكثرة غلط العامل ، وحلوم العلماء مسمومة، وما نقل من ذلك لتبينييعنيهال 
لتوضيح احلـديث الصـحيح  ومهه، أو نقص حفظه، فليس من هذا النمط، بل

  .)١()من احلسن، واحلسن من الضعيف
ــا ورد عــ ــن  نأقــول: إن م ــاج إىل ذكــر جمموعــة م ــذهيب حيت احلــافظ ال

  املالحظات إال أننا هنا نورد مالحظتني فقط:
إن الذي دفعه لذكر هذا القول هو أن الشافعي نفسه قد تكلم فيما  - ١

، أي عائشـة وطلحـة شجر بني الصحابة، فحكم بأن من قاتل عليـًا فهـو بـاٍغ
، )٢(فرد عليـه أمحـد بـن حنبـلوالزبري، ومعاوية، وقد أنكر عليه حيىي بن معني 

                                                
 .٨٩، ص١٠سري أعالم النبالء للذهيب: ج) ١(
 .٤٣٨، ص٤موعة الفتاوى البن تيمية: ججم) ٢(
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مبا يقوله خصـومه ومل  وهو مما أنكر عليه يف ذلك وام بالرفض إال أنه مل يباِل
يأبه هلم بل كـان يعلـن عـن ثباتـه علـى حـب آل حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـه 

  وسلم.
هــ) عـن الربيـع بـن سـليمان ٦٤٣ويف ذلك روى ابن عبد الـرب (املتـوىف 

  املؤذن قال:
د بن إدريس الشافعي إىل مكة فما كان يصعد مشـرفا (حججت مع حمم

  ًا إال أنشأ يقول:يوال يهبط وأد
 

 
  

   
 

  
   

 
 )١( 

  الذهيب يناقض نفسه يف رد هذه الفتوى: أي حترمي الدخول فيما  إن - ٢
شجر بني الصحابة، فبني ذكـره ملجموعـة مـن األسـباب الـيت ال تصـمد أمـام 
القرآن والسنة النبوية يف حترمي الدخول ومعرفة مـا شـجر بـني الصـحابة وبـني 

ث قوله: إّن ذلك كله إما مقطوع أو ضعيف أو مكذوب، يعود فيقر بأن احلدي
خلق من التابعني بعضهم يف بعض،  - به - فيما شجر بني الصحابة (قد تكلم

وحتاربوا، وجرت أمور ال ميكن شرحها، فـال فائـدة يف بثهـا، ووقـع يف كتـب 
                                                

ــرب: ص) ١( ــد ال ــن عب ــة الب ــة األئم ــاء يف فضــائل الثالث ــدي: ٩١االنتق ؛ نظــم درر الســمطني للزرن
؛ ١٦٦، ص٢٧؛ تفسـري الـرازي: ج٢١؛ خصائص الـوحي املبـني البـن البطـري: ص١١٢ص

  .٣٢، ص٢٥تفسري اآللوسي: ج
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التواريخ وكتب اجلرح والتعديل أمـور عجيبـة، والعاقـل خصـم نفسـه، ومـن 

  !!)١(حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه)
ين املسلم أكثر من دينه وعقيدته اليت يقبل ا علـى وال نعلم ما الذي يع

اهللا ومــا يتحــدد مصــريه يف اآلخــرة إمــا اجلنــة وإمــا النــار؛ فــاألمر ال يتعلــق 
ديـنهم، والسـؤال  ربشخص ما من الصحابة وإمنا مبا نقلوه إىل الناس من أمـو

األهم: هل يصح الرجوع إليهم يف أخذ الشريعة؟ وأين دليل ذلك يف القـرآن 
  السنة؟و

أن يــرد حــديث الثقلــني  - يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر - وكيــف ملســلم
أفأمرنـا اهللا  ؟وقـد تضـافرت طرقـه الصـحيحة )وعتـريت أهـل بيـيتكتاب اهللا (

ورسوله بترك الصحيح والتمسك بالقيم أم أمرنا بترك أهل الصدق والتمسك 
  ما لكم كيف حتكمون؟ بأهل البدع والكذب؟!!

يف القرآن والسنة يصرحان حبرمـة أو كراهـة هـذه  ولذلك: مل جند أصًال
املعرفة، ومل جند مع تتبعنا أن العلماء قد التزمـوا بـذلك، فلمـاذا هـذا اإلنكـار 
على الداخلني إىل حياة الصحابة ملعرفة حقيقة ديـنهم وإميـام ومـا نقلـوه إىل 

  الناس من شريعة؟
مـة واملنـع، وقـد يقول ابن تيمية وهو أكثـر املتشـددين يف هـذه احلر - ٤

سأل عما شـجر بـني الصـحابة وبـاألخص أمـري املـؤمنني اإلمـام علـي بـن أيب 

                                                
  .٩٣، ص١٠سري أعالم النبالء للذهيب: ج) ١(
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  طالب عليه أفضل الصالة والسالم وعائشة وطلحة والزبري، فأجاب:
(قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثمان وعليًا وطلحة والزبري وعائشـة 

قد بايع حتت  نه ال يدخل النار أحٌدأبل قد ثبت يف الصحيح: من أهل اجلنة، 
  الشجرة.

وأبو موسى األشعري، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أيب سفيان هـم 
من الصحابة وهلم فضائل وحماسن وما حيكى عنهم كثري منه كذب، والصـدق 

َفاْلُمْجَتِهُد إَذا َأَصاَب َفَلُه َأْجَراِن َوِإَذا َأْخَطَأ َفَلُه َأْجٌر  :منه إن كانوا فيه جمتهدين
  ُيْغَفُر َلُه. َوَخَطُؤُه

َوِإْن ُقدَِّر َأنَّ َلُهْم ُذُنوبًا َفالذُُّنوُب َلـا ُتوِجـُب ُدُخـوَل النَّـاِر ُمْطَلقـًا إلَّـا إَذا 
  اْنَتَفْت اْلَأْسَباُب اْلَماِنَعُة ِمْن َذِلَك َوِهَي َعْشَرٌة.

اِئُب التَّْوَبُة َوِمْنَها اِلاْسِتْغَفاُر َوِمْنَها اْلَحَسَناُت اْلَم :ِمْنَها اِحَيُة َوِمْنَهـا اْلَمصـَ
َفاَعُة  - وآلـه - اْلُمَكفَِّرُة َوِمْنَها َشَفاَعُة النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيـِه لََّم َوِمْنَهـا شـَ َوسـَ

 َغْيِرِه َوِمْنَها ُدَعاُء اْلُمْؤِمِنَني َوِمْنَها َما ُيْهَدى ِلْلَميِِّت ِمن الثََّواِب َوالصََّدَقِة َواْلِعْتِق
  َوِمْنَها ِفْتَنُة اْلَقْبِر َوِمْنَها َأْهَواُل اْلِقَياَمِة.

َوَسلََّم َأنَُّه  - وآله - َوَقْد َثَبَت ِفي الصَِّحيَحْيِن َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه
الَّــِذيَن  َخْيــُر اْلُقــُروِن اْلَقــْرُن الَّــِذي ُبِعْثــت ِفيــِه ُثــمَّ الَّــِذيَن َيُلــوَنُهْم ُثــمَّ«َقــاَل: 
  ».َيُلوَنُهْم

َوِحيَنِئٍذ َفَمْن َجَزَم ِفي َواِحٍد ِمْن َهُؤَلاِء ِبَأنَّ َلُه َذْنبًا َيْدُخُل ِبـِه النَّـاَر َقْطعـًا 
  َفُهَو َكاِذٌب ُمْفَتٍر.
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َلاِئُل َفِإنَُّه َلْو َقاَل َما َلا ِعْلَم َلُه ِبِه َلَكاَن ُمْبِطًال َفَكْيَف إَذا َقاَل َما َدلَّْت الـدَّ

َوَقْد َنَهـى اللَّـُه َعْنـُه: ِمـْن  - اْلَكِثَريُة َعَلى َنِقيِضِه؟ َفَمْن َتَكلََّم ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم
  َفُهَو َظاِلٌم ُمْعَتٍد. - َذمِِّهْم َأْو التََّعصُِّب ِلَبْعِضِهْم ِباْلَباِطِل

لََّم َأنَّـُه  - وآلـه - َعَلْيـِه َوَقْد َثَبَت ِفي الصَِّحيِح َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َوسـَ
ِلِمَني َتْقـُتُلُهْم َأْوَلـى الطَّـاِئَفَتْيِن «َقاَل:  َتْمـُرُق َماِرَقـٌة َعَلـى ِحـِني ِفْرَقـٍة ِمـن اُملسـْ
يٌِّد «َوَقْد َثَبَت َعْنُه ِفي الصَِّحيِح َأنَُّه َقاَل َعْن اْلَحَسِن:  ،»ِباْلَحقِّ إنَّ اْبِني َهَذا سـَ

  ».ُح اللَُّه ِبِه َبْيَن ِفَئَتْيِن َعِظيَمَتْيِن ِمن اُملْسِلِمَنيَوَسُيْصِل
َوَقـْد َقـاَل  »َتْقُتُلـُه اْلِفَئـُة اْلَباِغَيـُة«َوِفي الصَِّحيَحْيِن َعْن َعمَّـاٍر َأنَّـُه َقـاَل: 

ِلُح((َتَعاَلى ِفي اْلُقْرآِن:  وا َبْيَنُهَمـا َفـِإْن َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اْقَتَتُلـوا َفَأصـْ
َبَغْت إْحَداُهَما َعَلى اْلُأْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفـيَء إَلـى َأْمـِر اللَّـِه َفـِإْن 

  )).َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطَني
ِة َوِإْجَماِع السََّلِف َعَلى َأنَُّهْم ُمْؤِمُنوَن ُمْسِلُموَن َوَأنَّ َفَثَبَت ِباْلِكَتاِب َوالسُّنَّ

َوَالَّـِذيَن َمَعـُه َكـاُنوا َأْوَلـى ِبـاْلَحقِّ ِمـن  - عليـه السـالم - َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب
  .)١()الطَّاِئَفِة اْلُمَقاِتَلِة َلُه َوَاللَُّه َأْعَلُم

  والفتوى فيقول: مث يستدرك ابن تيمية هذا القول
َجَر َبـْيَن (( اَك َعمَّـا شـَ َوِممَّا َيْنَبِغي َأْن ُيْعَلَم َأنَُّه َوِإْن َكـاَن اْلُمْخَتـاُر اْلِإْمسـَ

َلْيَس ِمن الَواِجِب اْعِتَقـاُد َأنَّ َ الصََّحاَبِة َواِلاْسِتْغَفاَر ِللطَّاِئَفَتْيِن َجِميعًا َوُمَواَلاَتُهْم

                                                
 .٤٣٤ - ٤٣١، ص٤موعة الفتاوى البن تيمية: ججم) ١(
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َكِر َلْم َيُكْن إلَّا ُمْجَتِهدًا ُمَتَأوًِّال َكاْلُعَلَماِء َبْل ِفـيِهْم اْلُمـْذِنُب ُكلَّ َواِحٍد ِمن الَعْس
يَِّئُة  َواْلُمِسيُء َوِفيِهْم اْلُمَقصُِّر ِفي اِلاْجِتَهاِد ِلَنْوِع ِمن اَهلَوى َلِكـْن إَذا َكاَنـْت السـَّ

  ِفي َحَسَناٍت َكِثَريٍة َكاَنْت َمْرُجوَحًة َمْغُفوَرًة.
ُتْحِسُن اْلَقْوَل ِفيِهْم َوَتَتَرحَُّم َعَلْيِهْم َوَتْسَتْغِفُر َلُهْم َلِكْن َلـا  )َأْهُل السُّنَِّةَو(

َيْعَتِقُدوَن اْلِعْصَمَة ِمن اِإلْقـَراِر َعَلـى الـذُُّنوِب َوَعَلـى اْلَخَطـِأ ِفـي اِلاْجِتَهـاِد إلَّـا 
َوَسلََّم َوَمْن ِسَواُه َفَيُجـوُز َعَلْيـِه اْلـِإْقَراُر  - وآله - ِلَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه

  َعَلى الذَّْنِب َواْلَخَطِأ َلِكْن ُهْم َكَما َقاَل َتَعاَلى: 

} ــــنُز عَنَتجــــاوُلــــوا ومــــا ع م ن ســــَأح مهــــن ــــُل عَنَتَقب ينــــذ ــــك الَّ ُأوَلئ
ِهمَئاتي١(}س(.  

  .)٢()ِهَي ِبَنَتاِئِجَها َوَعَواِقِبَها َلا ِبُصَوِرَهاَوَفَضاِئُل اْلَأْعَماِل إنََّما 
ترد عليهـا جمموعـة مـن املالحظـات، نـورد بعضـًا وهذه الفتوى أقول: 

  منها مبا يتناسب مع ضرورات البحث، وهي:
إىل املنهج العلمي يف تصـدير فتـاواه ال سـيما هـذه يفتقد ابن تيمية  - ١

ا قـد ثبتتـا يف مـسـألتني جيـزم بأالفتوى وخـري دليـل علـى ذلـك هـو إيـراده م
صلوات اهللا عليه وطلحـة والـزبري  ًااألحاديث الصحيحة ومها أن عثمان وعلي

وعائشة يف اجلنة وإن الذين بايعوا حتت الشجرة يف اجلنة وعليه: يصبح عثمان 

                                                
  .١٦سورة األحقاف، اآلية: ) ١(
 .٤٣٤ - ٤٣١، ص٤جمموعة الفتاوى البن تيمية: ج) ٢(
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ــن عــدي ــرمحن ب ــد ال ــه الصــحايب عب ــن احلمــق )١(البلــوي سوقاتل ، وعمــرو ب

ت الشجرة مها مع عثمان يف اجلنة؛ فأي جنـة هـذه ، اللذان بايعا حت)٢(اخلزاعي
إليه ابن تيمية يف  استند؟!!! وأي منهج هذا الذي يدخلها القاتل واملقتولاليت 

  إصدار فتواه؟!
ية فـال يعلـم يفتقد ابـن تيميـة كـذلك يف هـذه الفتـوى إىل املصـداق - ٢

طئ ن فللمخيفبني كون الصحابة جمتهد واآلخر كذب القارئ أي كالمه صدق
أجر واحد وبني أن الصحابة هلم ذنوب والذنوب ال توجب دخول النار إال إذا 

  انتفت األسباب املانعة من ذلك وهي عشرة.
 يـدخلون النـار عنـد انتفـاء هـذه املوانـع نيأي مبعىن: أن الصحابة املذنب

تبعهم يف دينه ويقلدهم أمره ويتخذهم يومن مث ماذا يكون مصري املسلم حينما 
ن أوهم يف النار؛ أليس قد ثبت يف األحاديث الصحيحة مة يف اآلخرة قادة وأئ

  من أحب عمل قوم حشر معهم.
ع الصـحابة نـإن هذه املوانع العشرة الـيت ذكرهـا ابـن تيميـة الـيت مت - ٣

ا متحققة يف املـذنبني مـنهم، أ من دخول النار من أين علم ابن تيمية نياملذنب
عاقبـة أمـرهم وكشـف لـه على عه اهللا تعاىل إليه يف أمرهم أم أطل يوحىأكان 

  عن سرائرهم؟!
                                                

؛ االستذكار ١٥٩، ص٢؛ فتح الباري البن حجر: ج٧١، ص٣الطبقات الكربى البن سعد: ج) ١(
  .٣٨٩، ص٢البن عبد الرب: ج

  .٧١، ص٣الطبقات البن سعد: ج) ٢(
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يف  التثبـتإن املسلم مقيد بالنصوص القرآنية والنبويـة الـيت تـنص علـى 
  ه.اأخذ دينه وعقيدته وليس باجتهادات ابن تيمية وفتاو

  وعليه:
عرفـة احلـق مـن مأراد احلكام ومنذ القرن األول للهجرة منع املسلم مـن 

كذب واملفسد من املصلح فخلطوا األوراق ودلسـوا يف الباطل والصدق من ال
وأحفـادهم  بنـيهمعـن كـابر يف  ًااحلقائق حرصًا منهم على امللك ودوامه كابر

وإن كان ذلك يتطلب زج كل املعارف اإلسالمية من القرآن والسنة والصحابة 
   إىل حمرقة املصاحل ودوام السلطان.نياملنتجب

مدفوعة الثمن مسبقًا من الدخول إىل  ومنه كان منعهم وحتريهم بفتاوى
حياة الصحابة ومعرفة ما شجر بينهم مما كان أحد األسـس والعوامـل لنشـوء 
الفكر التكفريي وقتل املسلمني املخالفني لتلك األهـواء والبـدع املقتضـية بقـاء 

  ني أحضان اجلواري.وباخلليفة يف دار اخلالفة 
  إذن:

كـري يف ـج البالغـة هـو كان األصل السادس مـن أصـول األمـن الف
املسلم عاملـًا مبـا يعمـل يكون العلم مبا شجر بني الصحابة ومعرفة حيام كي 

أ من أعداء اهللا كي حيـرز النجـاة يف اآلخـرة ّربتأخذ دينه فيوايل أولياء اهللا وي يف
  من عذاب مقيم.و

وألجل ذلك حتدث عليه السالم مبا جرى بني املسلمني من تنازع يف أمر 
ة بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وإن هذا التنازع يف أمر اخلالف
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ن العرب تعدل هـذا أاخلالفة كان مفاجئًا حبيث مل خيطر على باله عليه السالم 

ن مجيع من شهد أاألمر بعد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وهذا يكشف عن 
 شـهادة مـن اهللا ورسـوله النيب يف غدير خم كان قد بايع عليًا على اخلالفـة يف

عـن  ّلخـصلى اهللا عليه وآله وسلم واملؤمنني لكنه عليه السالم مـع هـذا مل يت
إمامة األمة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم فكـان يتعامـل يف دوره 

  مع هذا األمر على النحو اآليت، وهو ما سنعرض له يف األصل السابع.

  النخب وتغليب ذلك على اِّـصالححفظ اإلسالم لدى األصل السابع: 

سالم فيما يتعلق بتعامله مع حدث السقيفة ليظهر من خالل بيانه عليه ا
بكر وعمر وموقفه معهما بالنصح أصل  وإفرازاته يف انقالب الناس وتوايل أيب

آخر من أصول األمن الفكري أال وهو تغليـب اإلسـالم علـى مجيـع املصـاحل 
وذلـك  ،ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلموهو ما ميزه عن مجيع صحابة رس

من خالل تعامله مع هذه األحاديث بتلك احلكمـة الرويـة والصـرب والنصـيحة 
  واجلهاد يف إظهار احلكم الشرعي وهو ما دل عليه قوله عليه السالم:
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كما يكشـف  وهذا البيان يكشف عن العلة يف تعامله مع هذه األحداث
عن العلة يف تعامله مع أيب بكر وعمر خالل توليهما السلطة؛ فكان هدفه من 
ذلك اإلسالم وأهله وحفظ دين اهللا وملة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم من 

  ن أول ما سيهدم هو التوحيد.إأن ميحقا؛ بل إن األمر ألخطر من ذلك، أي 
هي لديه متـاع أيـام قالئـق  فقدم اإلسالم على والية أمور املسلمني اليت

  مث يزول ما كان منها كما يزول السراب وكما يتقشع السحاب.
وهي حقيقة ملسها أصحاب السلطة أنفسهم ومـن اطلـع علـى حيـام؛ 
ويكفي باملرء اعتبارًا وعظمة من هذه الصور احلياتية أن ينظر إىل اية أسـباب 

يـاة علـي عليـه السـالم السلطة وكيف كانت عاقبتهم وآخر أمرهم ويقارنه حب
  واألئمة املعصومني من ولده سالم اهللا عليهم أمجعني).

  للمسلم : تقديم النصيحةاألصل الثامن

  قال عليه السالم:



                                                

  .٣٠٥، ص١الغارات للثقفي: ج) ١(
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احلقبـة يقدم اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم طبيعة 

اليت توىل فيها أبو بكـر وعمـر أمـر املسـلمني بعـد مبـايعتهم لـه يف سـقيفة بـين 
ساعدة إال أن الثناء الذي ورد يف بيان حكم عمر يتعارض مع صـريح موقفـه 

بيان ظالمته واستحقاقه لألمر ومن مث ال يتسق هذا الثنـاء مـع  عليه السالم يف
ثوابت سريته عليه السالم ممـا يكشـف عـن أن هـذه الفقـرة هـي مدسوسـة يف 
حديثه كما أشار إىل ذلك غري واحٍد مـن العلمـاء يف بيـان تـدخل ابـن سـبأ يف 

  بعض فقرات هذه الرسالة وقد مرت اإلشارة إىل ذلك سابقًا.
ومن ناحية ثانية فقد خصص الشيخ املفيد وحتت عنوان: هذا من ناحية 

على فرض صحة هذه الفقـرة مـن  - يكشف (يف أصناف أحاديث األئمة) ما
  ن أحاديث األئمة عليهم السالم تنقسم إىل أصناف فكانت كاآليت:أ - اخلطبة

إن أقوال األئمة عليهم السالم كانت خترج علـى قال رمحه اهللا تعاىل: (
  اطنه األمن من العواقب يف ذلك.يوافق ب ظاهر

  وخيرج منها ما ظاهره خالف باطنه للتقية واالضطرار.
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 لــزام، وهــو يف نفســه نــدب ونقــلومنهــا مــا ظــاهره اإلجيــاب واإل
  واستحباب.

  ومنها ما ظاهره نفل وندب، وهو على الوجوب.
ومنها عام يراد به اخلصوص، وخاص يراد به العموم، وظـاهر مسـتعار 

واملـداراة  ع له حقيقة الكالم، وتعـريض يف القـول لالستصـالحيف غري ما وض
  وحقن الدماء.

 وليس ذلك بعجيب منهم وال ببدع، والقـرآن الـذي هـو كـالم اهللا عـز
وجل وفيـه الشـفاء والبيـان قـد اختلفـت ظـواهره، وتبـاين النـاس يف اعتقـاد 

 ء علـىمعانيه، وكذلك السنة الثابتة عن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه، فالعلمـا
يف  اختالف يف معىن كالمه عليه السالم فيها، ومع ذلك كله فالناس ممتحنـون

ومبـدع يف  يف النقل، ومتعمد فيـه الزيـادة والنقصـان، األخبار ومساعها: فساٍه
ــاد ــالل العب ــه إض ــد ب ــاهر يقص ــن الظ ــنع حلس ــريعة، متص ــق . الش واهللا موف

  .)١()للصواب
ن اإلشادة بسـرية عمـر بـن وهذا يكشف عن أن ما ورد يف هذه اخلطبة م

اخلطاب ال يتعدى هذه األصناف اليت أوردهـا الشـيخ املفيـد (طيـب اهللا ثـراه) 
فضًال عن موقفه الصريح من سرية الشيخني حينما عرضت عليه اخلالفة بعـد 
وفاة ابن اخلطاب وقد اشترط فيها أعضاء الشورى الذين عينهم ابـن اخلطـاب 

وقـد اشـترطوها عليـه مقرونـة بالعمـل  بعد تعرضه للطعن فرض اخلالفة تلك
                                                

 .٧٦املسائل السرورية للشيخ املفيد: ص) ١(
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  بالقرآن والسنة وسرية الشيخني فقبل الكتاب والسنة ورفض سرية الشيخني.

أما فيما يتعلق ذا األصل وهو تقدمي النصيحة للمسلم فقد ظهـر جليـا 
  يف كالمه عليه السالم حينما قال:

 
  وقوله يف حكم عمر بن اخلطاب:

 
ولو اختذ املسلمون هذا األصل يف تعاليمهم مـع بعضـهم لصـلح حـاهلم 
ولشخص عدوهم فضًال عن أن النصيحة تعكس عـن رقـي الـنفس وخلوهـا 

  بالويالت على العباد والبالد.اليت جتّر من الضغائن 
أما يف حدود الطاعة للحاكم فقد حددها أمري املؤمنني عليه السالم بقيـد 

وألن األمـر  ،ذلـك فـال طاعـة للحـاكم اتعاىل أمـا فيمـا عـدهللا  طاعة احلاكم
يالزمه املواجهة مع احلاكم فقد جعله عليه السالم يف عنوان اجلهاد فقال عليه 

  السالم:
 

  األصل التاسع: معرفة ما وقع من الظلم على اإلمام علي عليه السالم

ع القــرآن والســنة النبويــة حيتــاج إىل كاشــفية يف إن التعامــل الــواقعي مــ
الواقع احليايت لدى الناس؛ مبعىن أننـا ال نسـتطيع أن حنكـم علـى املسـلم بأنـه 

مـن  ًاملتزم بالقرآن والسنة، أي بالشريعة اإلسـالمية مـا مل يكـن ذلـك متحققـ



  ٢١٨  ................................  أصول األمن الفكري عند اإلمام علي عليه السالم/ الثانيالفصل 

  خالل تعامل هذا املسلم مع الشخص الذي ُيمثل وجوده وجود الشريعة.
يف حياتـه  ًاخيشـى اهللا واليـوم اآلخـر حـّر ًامنصـف جند عاقًالوعليه: لن 

عليه السالم كان بعد رسول  ًاأمام نفسه يستطيع أن ينكر أن اإلمام علّي ًاحمترم
للقرآن والسنة فهذه احلياة اليت بدأت ببيت  اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مثاًال

 يف جامع الكوفـة شـهيدًا اهللا وحرمه اآلمن الكعبة املشرفة واختتمت ببيت اهللا
يف صالته ويف حمرابه مل خيالطها شيء فيه خمالفة للقرآن والسـنة ومـن أىب هـذه 

بالبينة على نفيها؛ أو أا متحققة يف غري علي عليه السـالم مـن  احلقيقة فليأِت
صحابة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، وهـذه كتـب املسـلمني مـن 

دركات والسنن والسري والتراجم والرجال والتفاسـري الصحاح واملسانيد واملست
  وغريها مليئة حبال القوم وأحواهلم.

  وعليه:
فإن معرفة ما وقع على اإلمام علي عليه السالم من الظلم إمنـا يكشـف 

وذلك ألنه مثال القرآن والسنة بعد  ؛عن الظلم الذي وقع على القرآن والسنة
ألن التعامـل معـه كـان تعـامًال مـع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم و

  الشريعة.
  ولذا:

فقد أظهر عليه السالم ما وقع عليه من الظلـم الـذي هـو ظلـم للقـرآن 
  والسنة فقال:
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}نيمالظَّال مي اْلَقودهَلا ي اللَّه١(}و(.  


                                                
أََلـم َتـر إَِلـى الَّـذي حـاج ِإبـراهيم فـي ربـه َأن َآَتـاه اللَّـه {؛ قال تعاىل: ٢٥٨سورة البقرة، اآلية: ) ١(

اَل َأَنا ُأحِيي وُأميت َقـاَل ِإبـراهيم َفـِإن اللَّـه يـْأتي اْلمْلك ِإْذ َقاَل ِإبراهيم ربي الَّذي يحِيي ويميت َق
 مــو ــدي اْلَق هــا ي ــه َل ــر واللَّ ــِرِب فَبِهــت الَّــذي َكَف ــن اْلمْغ ــا م ِبه ــأْت ِرق َف شــاْلم ــن ِس مم ِبالشــ

نيمالظَّال{.  
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وهذا البيان يكشف عن ضرورة اطالع املسلم علـى جمريـات األحـداث 
فيها كثري من الرموز اإلسالمية إىل تشتيت فكر املسـلم ودفعـه عـن  ىاليت سع

الذين من متسك م فقد حقق األمن الفكري يف حني حقيقة اإلسالم ورموزه 
لتمسـك ـم باى النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم صأن التمسك بغري من أو

العـامل  هاإلرهـاب الفكـري وهـو مـا يشـهديعّد مـن  )القرآن وعترته أهل بيته(
  اإلسالمي اليوم من خالل احلركات التكفريية.

  بي َّـ الوصول إُّـ الحكملنظام االنتخاا األصل العاشر: اعتماد

ني ابتداًء من عصـر اخلالفـة مات اليت حكمت املسلمكوت مجيع احلامتاز
مبا يشهده املسلمون اليـوم   كم أيب بكر وعمر وعثمان وانتهاًءح حقبةممثًال يف 

ن النظام االنتخايب القائم على احلرية الفكرية السياسية امن أنظمة حاكمة بفقد
الـدنيا والـدين  رومـى فيـه الناخـب األهليـة لقيـادة أواختيار احلاكم الذي يـر
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ننا نتناول دراسة األمن الفكري يف ج البالغة ومن مثة ال ميكن عزل أبلحاظ 

الفكر العقدي املرتكز على مكون معريف حيث على منح احلاكم احلق يف تقرير 
 مصاحل الدنيا والدين، واألمـر ال حيتـاج إىل تـدليل فقـد مـر يف هـذه الدراسـة

ــة  ــاة املســلم الديني ــة يف حي ــى دور احلــاكم أو اخلليف ــن الشــواهد عل ــري م الكث
  والدنيوية.

  ومن مث:
ىل النظام االنتخايب واحلرية الفكريـة والسياسـية يف اختيـار إيفتقد املسلم 

  احلاكم وتقليده أموره مجيعًا وذلك يعود إىل مجلة من األسباب، وهي كاآليت:
سـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم إن املسلم شهد بعد وفـاة ر - ١

مجلة من املتغريات اليت خلطت عليه األمور فلم يستطع الفرز بـني مسـؤوليات 
  احلاكم الدينية والدنيوية.

إن عدم مقدرة املسلم على فرز عنوان احلـاكم وحتديـد مسـؤولياته  - ٢
فـة أي باجتاه الدين أو الدنيا يعود السبب فيه إىل أن الذين جلسوا جملـس اخلال

أيب بكر وعمر وعثمان أدعـوا مرتلـة كانـت جتمـع الشـؤون الدينيـة والدنيويـة 
ممــا تطلــب تقــدمي فســموا أنفســهم خبلفــاء النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم 

جية أو منهاج جيمع لدى املسلم هاتني القضـيتني أو هـاتني املرتلتـني أو وإيديول
 وجود للنظام االنتخايب لـدى  الشأن الديين والشأن الدنيوي ومن مث الأننيالش

  الفكر اإلسالمي آنذاك.
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ــن  - ٣ ــة م ــام جمموع ــي بقي ــأنني، إذ يكف ــة يف الش ــاء الثالث فشــل اخللف
الصحابة واملسلمني بعد مرور عقـدين علـى وفـاة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 

ن (خالفة رسول اهللا اوآله وسلم بقتل اخلليفة الذي مجع لنفسه حىت هذا العنو
يـل يف داره وبـني تعليه وآله وسلم) شؤون الدين والدنيا؛ وإذا بـه قصلى اهللا 

لـه وسـلم حتـت آنسائه وعلى يد بعض من بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  الشجرة!!!

ضياع حقيقـي فمـن جهـة فشـلت اخلالفـة يف  مومن مث أصبح املسلم أما
ـا للـدين حتقيق عنواا بعـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يف قياد

والدنيا ومن جهة ثانية ال وجود للنظـام االنتخـايب الـذي يرتكـز علـى احلريـة 
  الفكرية والسياسية من األساس.

  وعليه:
يكمن اخللل يف أن الذين جلسوا جملس رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه 
وسلم جلسوا جملسًا ليسوا أهًال لـه ودفعـوا مـن كـان هـو املؤهـل لـذلك مـع 

وقعوا يف الباطل وهم بأنفسهم حصدوا مثار هذا الفعل؛ ومـن مث يقينهم بأم 
فشل هذه اإليديولوجية أو املنهج يف التعامل مع املسلمني بعد وفاة رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه وآله وسلم.
مبعــىن آخــر: وقــوع اإلرهــاب الفكــري وانعــدام األمــن الشخصــي 

  سلطة حاكمة وهي اخلليفة.واملجتمعي الذي نال أعلى 
  ذن:إ
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من األصول اليت حتقق األمن الفكري اليت أسس هلـا اإلمـام علـي عليـه 
السالم هي احلرية الفكرية والسياسـية والـيت ترتكـز علـى حمـورين أساسـيني، 

  ومها:
املحـور األول: أن يكــون املرشـح لتــويل أمـور املســلمني حريصـًا علــى 

ي عليـه كره اإلمـام علـذوحدم وائتالف كلمتهم وهو مطلب مجاهريي كما 
  ه املسلمون يريدون مبايعته.ءحينما جاالسالم 

حياتـه  دن عدم قناعته باملرشح ال يهـدأاملحور الثاين: أن يشعر الناخب 
ومالحقته من قبل احلاكم أو املرشح حال وصوله إىل السلطة، وهو ما أسسـه 

  اإلمام علي عليه السالم حينما بايعه املسلمون فقال عليه السالم:
س إىل بيعيت، فمن بايع طائعًا قبلته منه، ومن أىب مل أكرهه ودعوت النا«
  ».وتركته

الـيت سـبقت حكـم  احلقبـة ال يفوهي حالة جديدة مل يشهدها املسلمون 
  اليت أعقبته، وإىل يومنا هذا. احلقبةاإلمام علي عليه السالم وال 

  الطمع َّـ السلطة سنام الحركات التكفية: األصل الحادي عشر

  السالم:قال عليه 
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متتاز املرحلة اليت برز فيها طلحة والزبري كقائدين حلراك انفصايل منسـلخ 
عن مجاعة األمة واليت تزامنت مـع بيعـة املسـلمني لإلمـام أمـري املـؤمنني عليـه 

بأــا مــن أكثــر املراحــل انتهاكـًا لألمــن الفكــري واملجتمعــي مــا زال السـالم 
وذلـك أـا كانـت املؤسـس  ،مـنهم هلـاأاملسلمون يدفعون جانبًا من أبنائهم و

حلراك معاوية وتقويـة سـلطانه وانتشـار منهجـه الـذي بـرز يف اإلسـالم اليـوم 
مـن  ن هذا املصـطلح قـد ولـدأكمنهج أساس ألهل السنة واجلماعة السيما و

  رحم اإليديولوجية السفيانية األموية.
  ولذا:

جند اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم: يتحدث عن دور هـذه املرحلـة يف 
انعدام األمن الفكري واملجتمعي ليقدم يف بيانه هلذه املرحلة أحد األصول اليت 

  ينبغي مواجهتها بكل قوة وحزم، واليت ترتكز على جمموعة نقاط:
سلمني على حقيقـة هـذا اخلـروج واالنشـقاق والنكـث اطالع امل -  ١
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لبيعة إمام األمة وأمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم، وهذا أمر يف 

  غاية األمهية.
إن عامة املسلمني ينظرون إىل هذين الرجلني بأمـا مـن خاصـة  -  ٢

ممـا  الصحابة بلحاظ التقوائية وإدخاهلما ضمن حديث العشرة املبشرة باجلنة
قًا كبـريًا وجـدارًا صـلبًا أمـام املسـلم ملعرفـة زيـف هـذه الشـأنية ئل عاشّك

  انعدام التقوائية.و
املسلمني املرتكزة علـى قاعـدة عدالـة  أذهاندفع الشبهة العالقة يف  - ٣

الصحابة واليت أسست للتستر على االنتهاكات والفوادح اليت ظهرت من عدد 
  من الصحابة.

استطاعا ذا اخلروج من تشـتيت كلمـة املسـلمني  إن طلحة والزبري - ٤
وإفساد كلمتهم بعد أن كانوا على أمٍر واحد وهو طاعـة إمـام زمـام اإلمـام 

  علي عليه السالم بعد أن بايعوه على الطاعة.
ــه فكــان  - ٥ اعتمــاد مــنهج التكفــري واســتحالل دم املســلم وــب مال

يـة يف قتـل املسـلمني وـب األساس الذي تنطلق منـه اليـوم احلركـات التكفري
  أمواهلم.

طلحة والزبري يقدم اإلمام علي يف مقابل هذا املنهج والعمل الذي قام به 
  عليه السالم منهجًا مضادًا هلذا الفكر اهلدام والتكفريي، فقال:
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مبعىن: جيب مواجهة الفكر التكفريي الذي أحل قتل املسلم وـب مالـه 
بكل الوسائل املمكنة؛ ملا هلذا الفكر من ضرر كبري على األمة وأمنهـا، وذلـك 

يــدعوا بشــرًا أو حجــرًا حــىت يصــلوا إىل الســلطة، فهــذه األطمــاع أــم لــن 
  السلطوية أساس انعدام األمن يف كل أمة من األمم وعلى مر الزمان واملكان.

حلـ للـدين تاألصل الثاني عشر: توعية اِّـسلم على حقيقة أهل البدع واِّـن

  وكيفية مواجهتهم

  قال عليه السالم:
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إن املتأمــل يف هــذا اخلطــاب جيــد أن تنــامي االحنــراف الفكــري لــدى 
املســلمني منــذ جلــوس أيب بكــر وإىل يــوم صــدور هــذا الكتــاب عــن أمــري 

وقـد سـار بشـكل متسـارع ويف أكثـر مـن فئـة املؤمنني علـي عليـه السـالم 
  اجتماعية إسالمية.

فابتدأ األمر من املدينة حيث انسالخ طلحة والزبري ونكثهمـا البيعـة الـيت 
بايعا فيها أمري املؤمنني عليه السالم آمنني غري مكرهني فاجتها مع جمموعـة ممـن 

ا الفكـر احنرفوا عن جادة الصواب إىل البصرة وفيها وجدوا من استجاب هلـذ
  وا به فنتج عنه حرب اجلمل.ءالذي جا

مث ليتجه هـذا االحنـراف الفكـري إىل الشـام فيظهـر مبظهـر جلـي امتـاز 
بتجذره يف هذه الفئة االجتماعية وبتناميه السريع فيما بينهم حـىت افتقـد مجيـع 

ــوى  ــه س ــر في ــرآن والســنة ومل يظه ــةحــدود الق ــد عالم ــ ةواح ــم  يوه محله
ناس إحرازًا لعوامل االحنراف الفكري واليت حددها للمصاحف فكانوا أكثر ال

  أمري املؤمنني عليه السالم يف خطابه هذا، فكانت كاآليت:

  أوًال: صفات هؤالء المنتحلين للدين وأصحاب البدع

  إنهم (أعراب) - ١

قد بّين القرآن الكرمي األثر السليب هلذه الفئة االجتماعيـة علـى اإلسـالم 
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  :واملسلمني فقال عّز وجل

د ُكْفـاَألأ: { َأشــ ابـرَأالّع رـدَأجــا و ــا َأْنـزَل اللَّــه  را ونَفاقً م ودـدــوا حَلمعي
يمكح يملع اللَّهو هولسَلى ر١(}ع(.  

ومن اَألعراِب من يتَّخُذ ما ينفق مْغرما ويَتربص ِبُكم الدوائر {ب: 
د ِهمَليعيملع يعمس اللَّهو ءوالس ةر٢(}ائ(.  

وممن حوَلُكم من اَألعراِب منافُقون ومن َأهِل اْلمدينة مردوا ج: {
نعذِّبهم مـرَتيِن ُثـم يـردون ِإَلـى  عَلى النَفاق َال سـ ـمهَلمَنع ـنَنح مهَلمَتع

َذاٍب عيٍمع٣(}ظ(.  
وغريها من اآليات املباركة اليت تكشف عن حقيقة هذه الفئة من النـاس 

  وتأثريها على املجتمع املسلم.

  إنهم: (أحزاب) - ٢
تدل لفظة األحزاب على الفئات واملجموعات االجتماعية ضمن نطـاق 
الفكر والعقيدة، أو العرق، أو العشرية، وقد قـدم القـرآن هـذه اللفظـة ضـمن 

ريبة من هـذه األلفـاظ إال أـا أكثـر سـعة يف الشـمولية وأكثـر حتديـدًا ق معاٍن
  ملفهوم الفئة فقال سبحانه:

                                                
  .٩٧سورة التوبة، اآلية: ) ١(
  .٩٨سورة التوبة، اآلية: ) ٢(
  . ١٠١سورة التوبة، اآلية: ) ٣(
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  .)١(}يَكة ُأوَلئك اَألحزابوَقوم ُلوط وَأصحاب اَأل وَثمودأ: {

مث يبني القرآن الدور السليب واألثر الفعـال هلـذه الفئـات (األحـزاب) يف 
  فقال سبحانه:يل الناس عن احلق، ضلاالحنراف الفكري وت

  .)٢(}َكذَّب الرسَل َفحق عَقاِب ِإن ُكلٌّ ِإالّ{
فاتضح أن دور األحزاب كان يف تكذيب الرسـل وإضـالل النـاس عـن 

والعمل على احنراف أفكارهم، وهذه صفة معاوية وأتباعه وأشـياعه أتباعهم 
لفـظ األحـزاب إمنـا أراد بـه  مث ميضي القرآن ليبني للنـاس أن إىل يوم الساعة.

  الفئات اليت تضلل الناس وتعمل على احنرافها الفكري فقال سبحانه:
مْثـَل *  وَقاَل الَّذي َآمن يا َقوِم ِإنِّي َأخاف عَليُكم مْثَل يوِم اَألحزاِب{

ـــا  مو مهـــد عب ـــن م ينـــذ ـــود والَّ َثمو ـــاد عـــوٍح و ـــوِم ُن ـــا دْأِب َق ُظْلم ـــد ـــه يِري اللَّ
ادبْلع٣(}ل(.  

أهل الشام أي معاوية وأتباعه هم أتباع تلك الفئات الـيت ومن مث يكون 
  ن األساس واملنهج واحد يف االحنراف الفكري.أذكرها القرآن وذلك 

  إنهم (أهل طمع) - ٣

جامعة ومتأصلة فيهم وهي أحد أهم العوامل يف االحنراف وهذه الصفة 
                                                

  .١٣سورة ص، اآلية: ) ١(
  .١٤سورة ص، اآلية: ) ٢(
  .٣١ - ٣٠سورة غافر، اآليتان: ) ٣(
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فالطمع يف املال والسلطة قـد أعمـى بصـريا وأوحـش طباعهـا فمـا الفكري، 
ون يف سـفك دم املسـلم وهتـك كـل حرمـة مـن أجـل إشـباع هـذا نكانوا يتوا

  الطمع.
ك طريــق وومــن مث فقــد أصــبحت هــذه الصــفة هــي الــدافع األول لســل

إضالل الناس وحرفهم عن جادة اإلسالم كي يتمكن هـؤالء مـن اسـتغالهلم 
للوصول إىل املطامع، وهو ما شهده العامل اإلسـالمي آنـذاك  واختاذهم وسيلة

  وما يشهده اليوم.

  إنهم (جفاة) - ٤

ه جفـوة تـواجلفاة كما ورد عن ابن منظور، قـال: قـال األزهـري: جفو
، ة واخللـقكثـريًا، مصـدر عـام، واجلفـاء يكـون يف اخللقـمرة واحـدة، وجفـاء 

ًا غلـيظ العشـرة واخلـرق يف ّزيقال: رجل جايف اخللقة وجايف اخللق إذا كان كـ
  املعاملة والتحامل عند الغضب والسَّوْرِة على اجلليس.

أي: لـيس » ليس باجلايف املهـني«ويف صفته صلى اهللا عليه وآله وسلم: 
الغليظ اخللقة وال الطبع أو ليس بالذي جيفـو أصـحابه، واملهـني يـروى بضـم 

  .)١()هني من صحبهامليم وفتحها، فالضم على الفاعل من أهان، أي ال ي
ومن مث فهم غالظ يف العشرة واملعاملة والتحامل عند الغضب والتجاوز 

  على اجلليس ومضايقته.

                                                
  .١٤٨، ص١٤لسان العرب البن منظور: ج) ١(
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  إنهم (طغام) - ٥

  .)٢(، والوغد هو اللئيم هكذا تعارف بني الناس)١(أي: أوغاد الناس

  بويجتمعون من كل أأنهم  – ٦

اويـة (أي من كل مكـان؛ وهـذا يكشـف عـن وحـدة الطبـاع لشـيعة مع
  .)وحزبه

  )مرتزقة(إنهم  - ٧

إن هذا اجليش الذي يقوده معاوية هو جـيش املرتزقـة الـذين الهـم هلـم 
سوى سد أطماعهم ولـذا فهـم حباجـة إىل التأديـب والتـدريب علـى الضـبط 
االجتماعي واآلداب العامة اليت تتماشى مع روح اإلسالم وال يكون ذلك إال 

  ويأخذ على يديهم. من خالل انقيادهم ألمري يوىل عليهم

  إنهم (ليسوا من المهاجرين وال األنصار وال التابعين بإحسان) - ٨

وهذه السمة مهمة جدًا وذلك أن معاوية وأشياعه ومـن جـاء مـن بعـده 
من حكام بين أمية ومن التف م وانتحل مذهبهم أسسـوا لفكـر شـاذ يرتكـز 

إحسـان ضـمن حـديث على املساواة بني املهاجرين واألنصـار والتـابعني هلـم ب
م جعلـوا أهـل أوذلك  ،مكذوب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

نية مرتلة مجعـوا أمية خري القرون واكسبوا شأ والقرون الثالثة اليت حكم فيها بن
                                                

  .٣٨٩، ص٤العني للفراهيدي: ج) ١(
  .١٥٢الزاهر يف معاين كلمات الناس: ص) ٢(
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طلح (السـلف الصــاحل) صـنصـار والتـابعني وهــم حتـت مفيهـا املهـاجرين واأل
  .اهللا عليه وآلـه وسلمعلى صحابة رسول اهللا صلى  فكانوا وباًال

السـالم  مـايب طالـب عليهأمـري املـؤمنني علـي بـن أمام راد اإلأ :ولذلك
فاقة املسلمني من هذا الـوهم الـذي روج لـه معاويـة ومـن واله علـى رقـاب إ

من اخلطر يف هتك األ سيدق ناقو ًااملسلمني ومهد له، فكان كالمه بينا واضح
ـذا االحنـراف  ًاذي مل يـزل متمسـكسـالمي الـواحنراف الفكر يف املجتمع اإل

يف الشرافة واخلرية على حد  يب سفيانأل آمية وشيعة أفيعد معاوية وحكام بين 
سواء، فما يصدر عن معاوية له من القداسة والطاعة كما يصدر عن أيب بكـر 

  وعمر وغريمها من الصحابة.

  تحقيق األمن الفكريلمواجهة أهل البدع  كيفيةثانيًا: 

راف الفكري احتاج إىل جمموعـة معاجلـات لغـرض اإلصـالح هذا االحن
فكانت معاجلاته وتصحيح املسار وإرجاعه إىل طريق القرآن والسنة املحّمدية، 

عليه السالم قد سارت بالنحو الذي بينه يف هذه الرسالة اليت بعثها إىل شـيعته 
  وعامة املسلمني، وهي كاآليت:

ن وعه املهاجرون واألنصار والتابعالدعوة إىل طاعة اإلمام الذي باي - ١
  .)١(هلم بإحسان دون إكراه أو ترهيب

                                                
يفة وما رافقها من أحـداث ومتغـريات ينظـر كتـاب: وفـاة للمزيد من االطالع على جمريات السق) ١(

رسول اهللا عليه وآله وسـلم وموضـع روضـته وقـربه بـني اخـتالف أصـحابه واسـتمالك أزواجـه 
  دراسة وحتليل وحتقيق املؤلف.
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كسـبتها أ وهذه السمة اليت اتسـمت ـا بيعـة اإلمـام علـي عليـه السـالم

يب بكر ذه السمة وهي الـيت ومسهـا عمـر بـن أبيعة  نوع فلم تكقفرادة يف الو
  .)١(ولكن اهللا وقى شرها) ة(فلتـاخلطاب ب

مة قائمة وشرعية وملزمة للسلف واخللـف الـذين ومن مث تبقى هذه الس
نفسـهم أطلقوا على أليق بالتمسك مبنهج السلف وحيام فأاختذوا شعارا هلم 

ن الذين احسإنصار والتابعني هلم بولئك املهاجرين واألأين هم من أبالسلفية ف
  مجعوا على بيعة علي عليه السالم دون إكراه؟أ

من االحنراف تكون حتت راية علي بن  إن اجلماعة اليت حتفظ الفكر - ٢
أيب طالــب عليهمــا الســالم، وإن معاويــة وحزبــه وشــيعته هــم اخلــارجون إىل 

ن تكـون الـدعوة إىل لـزوم اجلماعـة متحققـة يف علـي بـن أيب أاجلماعة فيلزم 
  غريه. طالب عليهما السالم ال

  المسلمينفي تفريق معاوية وأصحابه  أثرثالثًا: 

عليه السالم حينمـا سـار إىل  ًامام علّين اإلأىل إ يرشدنا النص الشريف
مـنهم مـا  ىل الطاعة واجلماعة، فلم يَرإيدعوهم أهل البدع والشقاق والنفاق 

  عماهلم هي:أبوا إال اخلراب والدمار فكانت أم إراد بل أ
  شقاق املسلمني وتفريقهم. - ١
د اخللـق شأسالم وهم م على اإلأالنفاق فكانوا يظهرون للناس ب - ٢

                                                
  .٢٥، ص٨صحيح البخاري كتاب املحاربني من أهل الكفر:ج) ١(



  ٢٣٤  ................................  أصول األمن الفكري عند اإلمام علي عليه السالم/ الثانيالفصل 

  هللا ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم. ًءعدا
  ل، ويشجروم بالرماح.بنحماربة املسلمني بالسالح ينضحوم بال - ٣

  مما أوجب على علي عليه السالم قتاهلم.

بهـــا أهـــل االنحـــراف الفكـــري ر : مواجهـــة ظـــواهر الصـــالح التـــي يتســـّترابعـــًا
  لناسوكشفها ل

 لإلسـالم ني واملحاربنين هؤالء املنحرفكما يرشدنا النص الشريف إىل أ
ون إىل االحتيـال والتسـتر مبظـاهر أحينما جيدون احلزم والشدة واملحاربـة يلجـ

  الصالح وأهل الدين، والدين منهم براء.
وهي حقيقة مالزمة ألهل الباطـل والنفـاق والشـقاق علـى مـر األزمنـة 

أن السيف قـد  وخري شاهد على ذلك ما قام به أصحاب معاوية حينما وجدوا
  أخذ منهم مأخذًا كبريًا كما بّين حاهلم اإلمام علي عليه السالم فقال:




 
ملكيدة مل تزل الوسيلة اليت يعمل ا أشياع الباطل والنفاق وهذه احليلة وا

وتقصري الثوب عند  ىإىل يومنا هذا كتحسني الصوت يف التالوة وإطالق اللح
  الرجال وغريها من املظاهر اليت ال عالقة هلا بالقرآن والسنة املحمدية.

   ومن مث:
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ق كـي البد من كشف هذه احليل لدى الناس وإظهار حقائق أهـل النفـا

  ال ينغر م عامة الناس كما أشار إىل ذلك اإلمام علي عليه السالم فقال:


 
  فال ينغر م أحد بل جيب حماربتهم وقتاهلم.

  القرآن هما أمات ةالقرآن وإمات هإحياء ما أحيااألصل الثالث عشر: 

ينتقل اإلمام أمري املؤمنني علـي بـن أيب طالـب عليهمـا السـالم إىل بيـان 
أصل آخر من أصول األمن الفكري أال وهو إحياء ما أحيا القـرآن وإماتـة مـا 

الــيت ينبغــي األخــذ ــا إلصــالح أمــور  ةأمــات القــرآن وهــو األســاس واألدا
فرقة والرتاع املسلمني حينما يعزمون جادين على مجع الكلمة والوحدة ونبذ ال

والتخاصم، فقال عليه السالم يف بيان أمر الصلح حينما جنح له أهل املكيدة 
واخلداع كي يكفوا عن أنفسـهم القتـل واحلـرب فقـال عليـه السـالم يف رسـم 

  احلدود ملن انتخب مفاوضًا مع الغرمي:



 

وألن النية من اخلصم مل تكن تريد الصلح وإمنا اخلديعـة يف احلـرب فقـد 
اختلفوا يف القرآن فما أماته القرآن هو النفاق واخلداع؛ وما أحياه القـرآن فهـو 

قي، أي إرجاع احلق إىل أهله، أي إىل علي عليه السالم سواء بـاملنظور التـوفي
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بالنص والتعيني كما يف بيعة الغدير، أو باملنظور االنتخايب، كما يف بيعـتهم لـه 
عليه السالم باخلالفة؛ ويف كال األمـرين واملنظـورين جيـب علـيهم الـرتول إىل 

  حكم علي عليه السالم وطاعته ودخوهلم يف مجاعة املسلمني.
هلـم بـالرتول إىل  هم فـأىنءإّال أن القوم قد خالطت اخلديعة والنفاق دمـا

القرآن والعمل به وهم أعداء القرآن ومن أنزله ومن أنزل عليه صلى اهللا عليه 
  وآله وسلم.
  إذن:

لتحصيل األمن الفكري جيب الرجوع إىل القرآن وإحياء ما أحياه القرآن 
  وإماتة ما أماته القرآن.

لقـاء ن العدو الحقيقـي للمسـلم هـم الطأاألصل الرابع عشر: تعريف الناس 

  هم وأشياعهم، فهم أهل البدعؤوأبنا

شأن قد أوكل إليه أمر الناس سـواء يف  يإن وظيفة كل عامل ومتعلم وذ
ته ومجعياتـه، التعريـف بـأن العـدو آاألسرة أو العمل أو املجتمع مبنظماته وهي

هم، أي بـين أميـة وأشـياعهم، ؤاحلقيقي الذي يلزم حماربته هـم الطلقـاء وأبنـا
منهـاجهم وأفكـارهم، فهـؤالء قـادة االحنـراف الفكـري يف سنتهم و وومنتحل
  األمة.

وهــذا مــا كشــف عنــه الــنص الشــريف لإلمــام علــي عليــه الســالم، إذ 
  صنفهم بأم العدو احلقيقي للمسلمني فقال عليه السالم:
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هذه الرسالة اليت أخرجها اإلمام علي ولعل الرجوع إىل موضع آخر من 

ىل املسلمني عامة يف بيان األخطار الـيت تتمثـل يف هـذه إعليه الصالة والسالم 
كالنواصـب معاوية ومن سار على جه مـن خلفـاء بـين أميـة وغـريهم  ،الفئة

ليقدم صورة حقيقية من ضرورة إرشاد الناس إىل هذا اخلطر وأتباع ابن تيمية، 
  الء فيقول عليهم السالم:وكشف حقيقة هؤ
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وهذا املقطع من كالمه عليـه الصـالة والسـالم قـد أظهـر صـفات أهـل 

 هللا ورسوله صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم وللمسـلمني نيالبدع واألعداء احلقيقي
  مام كاآليت:فكانت صفام وعال

  وعالماتهم أوًال: صفات أعداء اإلسالم

  (الطلقاء وأبناء الطلقاء) - ١
وهؤالء الذين أسرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حينما فـتح 

  اهللا له مكة فجمعهم مث أطلق سراحهم فهم مل يسلموا وإمنا استسلموا.
  (أويل اجلفاء). - ٢
  (أسلموا كرهًا). - ٣
  لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم واإلسالم حربًا).كانوا ( – ٤
  (أعداء اهللا والسنة والقرآن). - ٥

  وينادون أم أنصار السنة ومحاا وهم ألد أعدائها.
  حداث).(أهل البدع واأل - ٦

  وكل حمدثة يف النار.
  (أهل البوائق على اإلسالم وأهله). - ٧
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  (آكلني للرشوة). - ٨
  (عبدة الدنيا). - ٩

  قيادات أعداء اإلسالم صفاتثانيًا: 

  مث ينتقل عليه السالم إىل بيان قيادات هذه اجلماعة وصفام.
  (الفسق والغدر). - ١

وهذه صفات مجيع قيادات هذه اجلماعات التكفريية منذ أن قبض رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم.

  شرب اخلمر).( - ٢
الكوفة من قبل عثمان بن عفان،  وهو الوليد بن عقبة بن أيب معيط وايل

  يف حمراب مسجد الكوفة من اخلمر. غالذي استفر
من أمه خليفة املسـلمني وقد أقام عليه اإلمام احلد فجلده يف حمضر أخيه 

  عثمان بن عفان.
  ).ئ(االشتهار بالفساد والفعل السي - ٣

  وهو عمرو بن العاص.
  عليه مسبقًا). (التعامل مع اإلسالم بالصفقة والربح املتفق - ٤

  وهي والية مصر اليت أعطاها معاوية لعمرو بن العاص.
ومجيع هذه الصفات هي نافذة وحاضرة لدى الفرق واملجاميع التكفريية 
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  اليت محلت السالح لغرض أفكارها وآرائها على الناس.
  وعليه:

وجب على املسلمني معرفة هذه الفرق واجلماعات منذ وفاة رسـول اهللا 
يــه وآلــه وســلم وإىل يومنــا هــذا وتشــخيص صــفاا وعالمتهــا صــلى اهللا عل

  وحماربتها.

  قتضي البناء النفسيتاألصل الخامس عشر: محاربة العدو الفكري 

يرشدنا النص الشريف عنه عليه السـالم يف نزولـه عنـد رغبـة جنـده يف 
الرجوع إىل الكوفة وهي حمل جنده وحاضنة شيعته كان حلكمة أظهرها هلم يف 

تاب الذي أخرجه إليهم هذه احلكمة كانت إعـادة بنـاء املحـارب بنـاًء هذا الك
نفسيًا وروحيًا كـي يـتمكن مـن مواصـلة اجلهـاد واحلـرب علـى العـدو األول 

  لإلسالم وأهله وهو االحنراف الفكري.
  وعليه:

لإلعــداد والبنـاء النفسـي للمجاهـد ضــمن  ًاكانـت هـذه احلكمـة برناجمـ
   النص الشريف عنه عليه السالم فقال:اآلليات اآلتية، واليت وردت يف

)١(




                                                
  تج عنه.أي: شأن الصلح بني معسكره ومعسكر معاوية وما ن) ١(
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)١( 
وكان أمره عليه السالم هلم بالرتول بالنخيلة لغرض وضع برنامج البنـاء 

  النفسي للمحارب وكان كاآليت:

  أوًال: لزوم المعسكر بالمعنى الواقعي والمجازي

  م:فقال عليه السال
 

ــب العســكري أو  ــى اجلان وهــذا يقتضــي أن يكــون املحــارب ســواء عل
املحارب على اجلانب العلمي والفكري أن يلزم حمل اإلعـداد والبنـاء فيكـون 

  املعسكر حمًال للعسكري واملدرسة واجلامعة واملكتبة حمًال للمحارب الفكري.

  ثانيًا: ضم القواضب

  فقال عليه السالم:
 

  وهي السيوف اليت متتاز بشدة القطع، قال ابن محاد:
 

 
 )٢( 

وهــي كنايــة عــن املثــابرة علــى لــزوم الســيف وعــدم التــواين يف التهيئــة 
                                                

  .٣١٥، ص١الغارات للثقفي: ج) ١(
 .١٢٧، ص٢مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب: ج) ٢(
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ــتمكن مــنه ؛واالســتعداد ــاغتهم العــدو وهــم يف غفلــة وارختــاء في م إذ قــد يب
  ويقتلهم.

يف املقابل يلزم من العامل وطالب العلم املثابرة على طلب العلم والكتابة 
  لرد الشبهات وحماربة أهل البدع والضالل.

  ثالثًا: توطين النفس على الجهاد

  قال عليه السالم:
 

 يكل وال أي أن يتخذ اإلنسان اجلهاد وطنًا لنفسه وحمل أنسه وسروره ال
  ميل وإن ما عداه هو الغربة.

  رابعًا: تقليل زيارة األبناء والنساء

والسـكن إىل النسـاء يـدفع بـالنفس إىل تـرك  ءنـاوال شك أن رؤيـة األب
اجلهاد واللجوء إىل القعود والسكون، مما ميكن العدو من هتك احلرمات وسيب 

تـاج إىل شـواهد فمـا النساء واالعتداء عليهن وقتل األبنـاء ولعـل األمـر ال حي
يشهده املسلمون اليوم يغنيهم من النظر يف الشواهد التارخيية فهذا اخللف تبـع 

  لذاك السلف.

  خامسًا: الصبر على الحرب

  قال عليه السالم:
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أهل احلـرب، وال شـك  مصطلحمث ينتقل عليه الصالة والسالم يف بيان 

) يشمل احلرب باملعىن العام الـذي يلـزم املجـاالت أن هذا اللفظ (أهل احلرب
املختلفة كاالقتصادية واالجتماعية والعسكرية والفكرية، وهـذه املجـاالت هلـا 
أهلها، ويشمل أيضًا احلرب باملعىن اخلاص وهـو املجـال العسـكري، ويف كـل 

  املجالني البد من املحارب أن يتسم بسمة الصرب.

  ميرشسادسًا: الت

زي يـراد بــه االسـتعداد التـام وبكــل اجلـوارح واجلــوانح وهـو معـىن جمــا
للعمل، أي اهلمة العالية يف أداء اجلهاد وخوض احلرب فمثـال املحـارب مثـال 
العامل املجد الذي مشر الثوب عن ساعديه داللـة علـى اجلـد واملثـابرة وعـدم 

  التواين يف إجناز العمل.
وحماربتـه للعـدو وال  ولذا: يلزم أن يكون املحارب ذه اهلمة يف جهاده

  شك يف أن ذلك يسري يف املجال الفكري كما يسري يف ساحة املعركة.

  سابعًا: ثمرة هذا البرنامج من البناء النفسي

مث يرشدنا النص الشريف عنه عليه السالم إىل أن هذا الربنامج من البناء 
  النفسي له من الثمار ما يلي:

  السالم بقوله: ، فقد وصفهم عليهالقدرة على السهر - ١
 

القدرة على العطـش يف النهـار، وذلـك أن املحـارب مشـغول عـن  - ٢
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  طلب املاء قادر على حتمل العطش، فقال عليه السالم:
 

  القدرة على اجلوع، فقال عليه السالم: - ٣
 

م وانشغال املقاتل بـاحلرب قـد أصـبحت وذلك أن بطوم من قلة الطعا
  مخص البطن، أي ذهاب شحمها.

  القدرة على حتمل التعب، فقال عليه السالم: - ٤
 

فهذه األبـدان الـيت انشـغلت بـاحلرب والقتـال مـن الطبيعـي أن يصـيبها 
ت ال يلتفالتعب، إال أن املحارب الذي قام ببناء نفسه ضمن هذا الربنامج فإنه 

  إىل تعب بدنه.
وهذا كله يدفع إىل اعتماد هذا الربنامج كي حيصل اإلنسـان علـى هـذه 

  الثمار يف حماربة العدو السيما أهل البدع والشبهات واالحنراف الفكري.

األصل السادس عشر: إن الدافع َّـ تحقيق األمن الفكري حفظ األمة من أن 

  ها وفجارهاؤيلي أمرها سفها

  سالم:قال عليه الصالة وال
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)١( 

حيدد اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم يف هذه الرسالة الدافع يف بيان هذه 
إىل حتقيق األمن الفكري وقد حددها عليـه السـالم ضـمن األصول اليت تقود 

توصل األمة إىل حالة الـدمار جمموعة من األمور تشكل من ناحية النتائج اليت 
وااليار فيما مل ب ملحاربة عـدوها احلقيقـي، ومـن جهـة ثانيـة تشـكل هـذه 
األمور الدافع من وراء حماربة هذا اخللل الذي يرتكز على االحنراف الفكري؛ 
ومن مث تكون حماربة هذ األسباب والقضاء عليها حمققة لألمن الفكري، وهي 

  كاآليت:

  أمر هذه األمة سفهاؤها وفجارها ىتوّلأن يأوًال: 

وهذا األمر قد حذر منه من قبل سيد اخللق صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم 
ــه للمهــاجرين واألنصــار وللمســلمني عامــة، وحــدد مــن يكــون هــؤالء  وبين

                                                
  .٣٢١، ص١الغارات للثقفي: ج) ١(
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السفهاء والفجار، يف أحاديث كثـرية ويف أوقـات خمتلفـة لكـنهم مل يأخـذوا مبـا 
لـه وسـلم فـابتلوا شـر بـالء ـؤالء السـفهاء حذر منه النيب صلى اهللا عليـه وآ

والفجار، وهذه األحاديث النبوية الشريفة املحذرة لألمـة كانـت علـى النحـو 
  اآليت:

عن أيب ذر الغفاري عليه الرمحة والرضوان قـال: (مسعـت رسـول  - ١
   عليه وآله وسلم يقول:اهللا صلى اهللا


)١( 
أي سـنة » إذا بلغت بنو أمية أربعـني«وقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

السنة اليت ويل فيها معاوية بن أيب سفيان أمر هـذه  يأربعني للهجرة النبوية وه
  األمة.

 - وآلـه - عن أيب هريرة قال: (مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه - ٢
  ول:وسلم يق

)٢( 
                                                

؛ ٤٧٩، ص٤؛ املستدرك علـى احلـاكم للنيسـابوري: ج٣٣٨، ص٢مسند الشاميني للطرباين: ج) ١(
لبداية والنهايـة البـن ؛ ا٧٢؛ الفنت البن محاد املروزي: ص١٦٥، ص١١كرت العمال للهندي: ج

ـــري: ج ـــاع: ج٢٧١، ص٦كث ـــاع األمس ـــيوطي: ج٢٧٥، ص٢؛ إمت ـــب للس ـــة الطال ، ٢؛ كفاي
  ؛ ١١٨ص

؛ التــاريخ الكبــري للبخــاري: ٥٢٠، ص٢؛ مســند أمحــد: ج٤٧٩، ص٤املســتدرك للحــاكم: ج) ٢(
  .٤٩٩، ص٣ج
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  عن عبد الرمحن بن عوف، قال: - ٣

 - وآلـه - بـه النـيب صـلى اهللا عليـه (كان ال يولد ألحـد مولـود إال أيت
صلى اهللا عليه وآله  - له، فإذا دخل عليه مروان بن احلكم، فقال اوسلم فدع
  وسلم ــ:

)١( 
وعن أيب ذر الغفاري رضوان اهللا تعاىل عليه قال: (مسعـت رسـول  - ٤

  اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول:


)٢( 
 وآلـه -  عليـهنه قال: (قال رسول اهللا صلى اهللاأوعن أيب هريرة،  - ٥

  وسلم: -


 
وسـلم مسـتجمعًا  - وآلـه - قال: فما رؤي رسول اهللا صلى اهللا عليـه

  .)٣(ضاحكًا حىت تويف)
                                                

، ٢ج؛ فيض القـدير للمنـاوي: ٤٧٩، ص٤املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري: ج) ١(
 .٦٧، ص٥؛ الطبقات الكربى البن سعد: ج٧٦ص

؛ الكشـاف ٣٣٨، ص٢؛ مسـند الشـاميني للطـرباين: ج٧٠٠، ص٨املصـنف البـن أيب شـيبة: ج) ٢(
  .٨٢، ص٤للزخمشري: ج

؛ تـاريخ مدينـة ٢٧٣، ص٦؛ البدايـة والنهايـة البـن كثـري: ج٤٨٠، ص٤املستدرك للحـاكم: ج) ٣(
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 وعن أيب برزة األسلمي قال: (كان أبغض األحيـاء إىل رسـول اهللا - ٦
  .)١(بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف) - عليه وآله وسلم صلى اهللا -

وعن شعبة بن حممد بن زياد قال: (ملا بايع معاوية البنه يزيد، قال  - ٧
 - مروان سنة أيب بكر وعمر، فقال عبد الرمحن بن أيب بكر سنة هرقل وقيصر

  أنزل اهللا فيك:  - فقال مروان ردًا عليه

  .)٢(...}فٍّ َلُكماوالَّذي َقاَل لوالديه ُأ{
قال: فبلغ عائشة، فقالت: كذب واهللا، واهللا ما هو به، ولكـن رسـول 

وسلم لعن أبا مروان ومروان يف صلبه، فمـروان  - وآله - اهللا صلى اهللا عليه
  .)٣(قصص من لعنة اهللا عّز وجل)

قال: (إّن احلكـم  -وكانت له صحبة  -وعن مروة بن مرة اجلهين  - ٧
وسـلم صـوته  - وآلـه - سـتأذن علـى النـيب صـلى اهللا عليـهبن أيب العـاص ا
  وكالمه، فقال:




                                                 
  .٢٦٦، ص٥٧دمشق: ج

، ١٢؛ إمتـاع األمسـاع: ج٤٨٠، ص٤؛ املستدرك للحـاكم: ج٤١٧، ص١٣جمسند أيب يعلى: ) ١(
  .٢٧٣ص

  .١٧سورة األحقاف، اآلية: ) ٢(
  .٢٧٧، ص١٢؛ إمتاع األمساع للمقريزي: ج٤٨١، ص٤املستدرك للحاكم: ج) ٣(
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)١( 

 - الزبري، أنه قال: (إن رسول اهللا صلى اهللا عليهوعن عبد اهللا بن  - ٨
  .)٢(وسلم لعن احلكم وولده) - وآله

وهذه األحاديث النبوية الشريفة ترشـد الباحـث إىل مجلـة مـن األمـور، 
  وهي:

ّن هــذه األحاديــث تــدل علــى وحــدة الــتالزم بــني النــيب أال شــك  - ١
ه النيب األكرم صلى والوصي صلوات اهللا وسالمه عليهما وآهلما؛ فما حّذر من

وذلـك  ،اهللا عليه وآله وسلم حّذر منه اإلمام علي بن أيب طالب عليه السـالم
عن هؤالء السفهاء والفجار كانت علـى لسـان النـيب  تضن النتيجة اليت متّخأ

  صلى اهللا عليه وآله وسلم كما كانت على لسان الوصي عليه السالم.
ــيت ألقــت وراء ظهرهــا - ٢ ــة  إّن هــذه األمــة ال ــث النبوي تلــك األحادي

نقياد لبين أمية حاكمًا بعد حاكم، هلي املسؤولة عمـا الشريفة وتساملت على اال
  وقع يف هذه األمة من الفتنة واالضطراب والقتل والنهب والتردي.

                                                
؛ تـاريخ مدينـة دمشـق البـن ٤٨١، ص٤؛ املستدرك للحـاكم: ج٩٠اإليضاح البن شاذان: ص) ١(

؛ إمتـاع األمسـاع للمقريـزي: ٩٥، ص١يـاة احليـوان للـدمريي: ج؛ ح٢٦٨، ص٥٧عساكر: ج
؛ الصواعق املحرقة البن حجر اهليثمي: ٥١٢، ص٦؛ دالئل النبوة للبيهقي: ج٢٧٧، ص١٢ج

؛ كفايـة ٢٧٢، ص٦؛ البدايـة والنهايـة: ج١٩٢، ص٢؛ جواهر املطالب للبـاعوين: ج١٨١ص
ــابيع املــودة: ج؛ ٢٥٦، ص٦؛ أنســاب األشــراف: ج١١٨، ص٢الطالــب للســيوطي: ج ، ٢ين

  .٤٧٠ص
  .٢٧٨، ص١٤؛ إمتاع األمساع للمقريزي: ج٤٨٢، ص٤مستدرك احلاكم: ج) ٢(
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ّن املسلمني اليوم إذا مل يأخذوا ـذه األحاديـث الشـريفة ويكونـوا إ - ٣
حاربوا ج بين أمية املستشـري يف معظـم حقًا ممن يتمسكون بالقرآن والسنة في

ة خسائرها أعظـم ظاملدارس العقدية والفقهية يف هذه األمة، لتدفع ضريبة باه
  مما قدمه السلف من خسائر.

إّن األمة اليت تتوىل حاكمًا وتنقاد ألمره وهو قصـص مـن لعنـة اهللا  - ٤
وبـال  ولعنة رسـوله صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم حلـري أن يكـون أمرهـا إىل

  وخراب وذل.
كما حّذر رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم فقـد اختـذوا مـال اهللا 

  ًال، ودين اهللا دغًال.ودوًال، وعباد اهللا خ
مـن الصـحابة وأزواج النـيب صـلى اهللا  ًانتباه أن كثـريإن امللفت لال - ٥

 عليه وآله وسلم كانوا يعلمون علم اليقني بنهي وحتذير رسـول اهللا صـلى اهللا
ــه وســلم مــن هــؤالء الســفهاء الفجــار ــه وآل ، إّال أــم كــانوا يهــادنون، علي

  ون ويتسترون رعاية للمصاحل والشاهد على ذلك:لطوميا
أ: إن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ما كانت لتروي هذا 
احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم الكاشف عن حقيقة مروان 

ما مل يتعرض مروان ألخيهـا  - م ملعونونأيلد مروان من أبناء، وه وما يوأب
  :عبد الرمحن بن أيب بكر، فنسبت إليه نزول اآلية

  ...}.والَّذي َقاَل لوالديه ُأفٍّ َلُكما{
وهــذا يكشــف أن عائشــة كانــت حتفــظ كثــريًا مــن األحاديــث الشــريفة 
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ألا مل تتعـارض مـع  ؛ا مل تبح اهالكاشفة عن حقيقة كثٍري من الرموز، إّال أّن

مصاحلها، ولعل ما مر ذكره سابقًا يف حتاملها على عثمان بـن عفـان، ودعـوة 
نقالب عليه حينما منع عنها ما كان قد خصصه هلا عمر بن اخلطاب الناس لال

من العطاء خلري شاهد على أن األحاديث النبوية كانت تروى أو تكـتم حبسـب 
  لم.ما متليه مصلحة املتك

ب: وهذا احلال جيري مع عبد اهللا بن الزبري حينما روى عن النيب صلى 
وان بن احلكم حينما كان حاكمًا يف الشـام هـو راهللا عليه وآله وسلم يف لعنه مل

  سه يف مكة.نفوولده عبد امللك وحماربتهما له حينما أعلن اخلالفة ل
كـري عـن القـرآن ثانيًا: إن حال املسلمني اليوم هو نتيجة الحنرافها الف

  والسنة املحمدية.
ن حال املسلمني اليوم هو نتيجة الحنرافها الفكري عن القـرآن أال شك 

قادها إىل اخلضوع ملا هو والسنة املحمدية النقية وإن هذا االحنراف الفكري قد 
ألحـد مـن  ّتاألمة ال ميـ قدي دون أي تنقيح ومتحيص وكان حالموروث ع

  رها على الرغم من أنه يعاين من:أبنائها بشيء وال يعنيه أم
 

فعن قلة فرص العمل وتفشي البطالة وغالء األسـعار إىل تـنعم احلكـام 
م األرصدة يف البنـوك واسـتمالك ّخوتضوحواشيهم إىل حد الغرق يف الترف 

  الشركات واألراضي والفنادق الفخمة.
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ملا بني حتقيق حلمه البسـيط يف أن أيف املقابل يزداد املسلم فقرًا وجوعًا و
ه وتعينه على حتقيق رسـالته يف تعلـيم هحييا حياة كرمية تؤمن له حفظ ماء وج

  ه وتزوجيهم.ئأبنا
وهو ال يدرك أن السبب احلقيقي وراء هذا االيـار االقتصـاري ألعظـم 

ــن األمــم هــو أن ســفها ــءأمــة م ــا  واها وفجارهــا توّل أمرهــا وحكمــوا بالده
بادها فاختذوا (مال اهللا دوًال) كما أخـرب النـيب األعظـم صـلى اهللا واستعبدوا ع

عليه وآله وسـلم ووصـّيه اإلمـام علـي بـن أيب طالـب عليـه السـالم، وحـال 
  املسلمني اليوم غين عن البيان.

 

إّن املسلمني اليوم كثـري مـن جمتمعـام أكثـر ترديـًا مـن السـلف، وحييـا 
من حال آبائهم وأجدادهم وذلك أن اآلباء اليوم تبعـًا آلبـائهم  أسوهم بأؤأبنا

الذين كانوا عبيدًا ألولئك السفهاء والفجـار واليـوم يعـيش األبنـاء مـا عاشـه 
  اآلباء بني العبودية.

لبـين أميـة، اخللـف اليـوم أكثـر عبوديـة  )١(فالسلف الذين كانوا (خـوًال)
  وذًال.
 

إن أخطر مـا يواجهـه السـفهاء والفجـار هـو الطبقـة الواعيـة والصـاحلة 
ن هذه الطبقة هي اليت يـؤول إليهـا أمـر توعيـة النـاس وإرشـادهم إىل أوذلك 

                                                
 . ٣٠٤، ص٤هؤالء خول لفالن: أي اختذهم كالعبيد ذًال وقهرًا؛ العني للفراهيدي: ج) ١(
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الصواب فضًال عـن أن وجـود الصـلحاء يف األمـة يكـون حجـة بالغـة وبيانـًا 

  ابتليت األمة م. نيذواضحًا على هؤالء ال
  مل يزالوا حياربون الصلحاء، ويتحزبون للفساق.ولذلك: 

وهذا األمر هو النتيجة اليت كـان يأسـف هلـا أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب 
  طالب عليهما السالم، فقال:





 

ممن تصدوا لطلب العلم والفتيا هم مـن حيـارب  ًاومما يؤسف له أن كثري
تلك الطبقة الصاحلة ومينعها من كشف هذه احلقائق واألحاديـث وخـري شـاهد 

كل من روى يف علي من األحاديث النبوية الكاشـفة عـن حقـه على ذلك أن 
مبغضــيه والناصــبني لــه العــداء جوبــه بــالرفض ومرتلتــه أو مــن روى يف شــأن 

نـه طواحلرب والقتل كما حدث للحـافظ النسـائي الـذي سـحق أهـل الشـام ب
لروايته حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف معاوية: (ال أشبع اهللا 

رسول اهللا صلى ) وكذلك حال احلافظ النيسابوري الذي ختم أحاديث بطناله 
اهللا عليه وآله وسلم يف بيان خطر بـين أميـة علـى اإلسـالم واملسـلمني خماطبـًا 

  طلبة العلم، فيقول:
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)١( 

هذا الصالح الذي دفعـه لـذكر هـذا املقـدار مـن األحاديـث عـن البغـاة 
والسفهاء وشر اخللق جاه احلافظ الذهيب بقوله: (إمام صـدوق لكنـه يتشـيع 

  .)٢(ويصحح واهيات)
ويف التذكرة يروي الذهيب عن ابن طاهر أنـه قـال: سـألت أبـا إمساعيـل 

  نصاري عن احلاكم فقال:األ
ــث ــان شــديد  - (ثقــة يف احلــديث رافضــي خبي ــن طــاهر: ك ــال اب مث ق

التعصب للشيعة يف الباطن، وكان يظهـر التسـنن يف التقـدمي واخلالفـة، وكـان 
  منحرفًا عن معاوية واهللا متظاهرًا بذلك وال يتعذر منه).

  قال احلافظ الذهيب معلقًا على قول ابن طاهر ما يلي:
رافه عن خصوم علي فظاهر، وأمـا أمـر الشـيخني فمعظـم هلمـا (أما احن

بكل حال، فهو شيعي ال رافضي، وليته مل يصـنف املسـتدرك فإنـه غـض مـن 
  .)٣(فضائله بسوء تصرفه)

أقول: فهذا حال علماء األمة مـع الصـاحلني الـدعاة إىل احلـق الـراجني 
مـن الفكـري رضا اهللا ورسوله (ص) واحلريصني على جناة الناس وحتقيـق األ

                                                
  .٤٧٩، ص٤املستدرك على الصحيحني للحاكم: ج) ١(
  .٣٣٠، ص٢املغين يف الضعفاء للذهيب: ج) ٢(
  .١٠٣٩، ص٣تذكرة احلفاظ للذهيب: ج )٣(
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  هلم.

عشر: إن التمسك بعلي بن أبي طالـب عليـه السـالم وطاعتـه  السابعاألصل 

  يحقق األمن َّـ الدنيا واآلخرة

إن زبدة املخض ميكن إمجاهلا يف هذه احلقيقـة الـيت ختلـف عنهـا السـلف 
فدفعوا من دمائهم وأمواهلم وأبنائهم مثنًا هلا وإن اخللف لو اتعظوا من السلف 

هم كما حث القرآن على ذلـك ءتلك النتائج ألنقذوا أنفسهم وأبناوحتققوا يف 
  قال تعاىل:

ـــا النـــا{ هُقودا وَنــار ـــيُكم لَأهو ُكم ـــوا ُقـــوا َأْنُفســ نَآم ينـــا الَّــذ هــا َأيي س
ون اللَّـــه مـــا َأمـــرهم واْلحجـــارة عَليهـــا مال صـــعال ي ادد َلـــاظٌ شـــَكـــةٌ غئ

ْفعيوونرمؤا يم ١(}ُلون(.  
علـى حث النيب األعظم صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم األمـة مـرارًا لقد و

التمسك مبا ينجيها من االحنراف الفكري وحيقق هلا األمان من الضالل والفوز 
  .ا اهللا يف الدنيا واآلخرةضرب

  قال صلى اهللا عليه وآله وسلم: - ١




                                                
  .٦سورة التحرمي، اآلية: ) ١(



  ٢٥٦  ................................  أصول األمن الفكري عند اإلمام علي عليه السالم/ الثانيالفصل 

)١( 
عن جعفر بن حممد عن أبيه عليهما السالم عن جابر بن عبـد اهللا،  - ٢

  قال:
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم يف حجتـه يـوم عرفـة وهـو 

  خيطب فسمعته يقول: على ناقته القصوا،


)٢( 
وعن ثابت بن زيد بن أرقم قال: قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  - ٣

  وآله وسلم:





)٣( 
  نه قال:أوأخرج مسلم يف صحيحه عن زيد بن أرقم،  - ٤




 
                                                

  .١٤، ص٣مستدرك أمحد، باب: مسند أيب سعيد اخلدري: ج) ١(
  .٣٢٨، ص٥سنن الترمذي: ج) ٢(
  .٣٢٩، ص٥سنن الترمذي: ج) ٣(
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  مث قال:



 

  فحث على كتاب اهللا ورغب فيه، مث قال:


)١( 
ولعل تتبع هذه األحاديث الواردة عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه 

النـيب صـلى اهللا ما ختم به  دنا هنا نورأنوسلم ليخرج الكتاب عن عنوانه إال 
حياته وأخـرب املسـلمني بـه وحـثهم عليـه وحـذرهم منـه بعـد عليه وآله وسلم 

هلـم الســبيل الــذي بالبشـارة وبــني  ممتــه بالنـذارة وحــثهع ألدفقــد صـ ؛همماتـ
م سـول هلـم الشـيطان ويأخذهم إىل األمن واألمان واحلياة الكرميـة إال أن القـ

واهم وأرداهم فتركوا قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وعصـوه غفأ
  يف أمره فكان ما كان يف السقيفة وما تالها.

ه السالم يناشدهم فيمـا ينجـيهم وينقـذهم ويسـعدهم ومل يزل علي علي
وى، فكان مما يناشد بـه أصـحاب رسـول اهللا غإال أم ركبوا اهلوى واتبعوا ال

د بن حنبل يف مسنده وغري واحد من م ما أخرجه أمحلصلى اهللا عليه وآله وس
  احلفاظ فكان كاآليت:

                                                
  .١٢٣، ص٧صحيح مسلم، باب: من فضائل علي عليه السالم: ج) ١(
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يف الرحبة  - عليه السالم - عن زاذان بن عمر، قال: مسعت عليًا - ١
وهو ينشد الناس من شهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم يـوم غـدير 

اهللا  خم وهو يقول ما قال، فقام ثالثة عشر رجًال فشهدوا أم مسعـوا رسـول
  صلى اهللا عليه وآله وسلم، وهو يقول:

)١( 
شهدت عليـًا يف  ويف لفظ آخر عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، قال: - ٢
أنشد اهللا من منكم مسع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه «شد الناس نالرهبة ي

؛ ملا قام فشهد قـال »وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مواله فعلي مواله
نـا أثنا عشر بدريًا كأين أنظـر إىل أحـدهم فقـالوا: نشـهد اعبد الرمحن: فقام 

  وسلم يقول يوم غدير خم:مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
 

  فقلنا: بلى يا رسول اهللا، قال:


)٢( 
  وعن رياح بن احلرث قال: - ٣

                                                
، ١؛ سـنن ابـن ماجـه: ج٢٩٧، ص٥سـنن الترمـذي: ج؛ ٨٤، ص١مسند أمحد بن حنبـل: ج) ١(

  .٤٥ص
؛ املصـنف البــن أيب ١٠٩، ص٣؛ مسـتدرك احلــاكم: ج١١٩، ص١مسـند أمحــد بـن حنبــل: ج) ٢(

؛ خصائص أمـري املـؤمنني للنسـائي: ٣٧٦، ص١٥؛ صحيح ابن حبان: ج٤٩٩، ص٧شيبة: ج
  . ٤٥، ص٥؛ السنن الكربى للنسائي: ج٩٣ص
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عليه  - (جا رهط إىل علي بالرهبة فقالوا: السالم عليك يا موالنا. قال

  السالم ــ:
 

قـالوا: مسعنـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يـوم غـدير خـم 
  يقول:

 
قال رياح بن احلرث: فلما مضوا تبعتهم، فسـألت مـن هـؤالء؟ قـالوا: 

  .)١(نفر من األنصار فيهم أبو أيوب األنصاري)
  :ومن هنا

جند أن اإلمـام أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب عليـه السـالم قـال يف 
رسالته إىل املسلمني عامة وإىل شيعته خاصة، أي: من املسلمني الذين اختذوه 

هم ولزموا سنته صلى اهللا عليه بّينوليًا بعد رسول اهللا كما أمر بذلك فأطاعوا 
  وآله وسلم:



 

وهذا حـال األمـة ال حيتـاج إىل تـدليل يف عـدم رشـدها ملعصـيتها قـول 
                                                

؛ السرية النبوية البن كثـري: ١٠٤، ص٩؛ جممع الزوائد: ج٤١٩، ص٥مسند أمحد بن حنبل: ج) ١(
  .٤٢٢، ص٤ج
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  إمامها الشرعي علي بن أيب طالب عليه السالم.
واحلال أيضًا ال حيتاج إىل بيان ملا وصلت إليـه األمـة مـن فقـدان لألمـن 

تباعها جادة احلـق ان يف مجيع جماالت احلياة، ولو أعيد لألمة رشدها يف واألما
ن أمـرا بالتمسـك بعلـي بـن أيب يورجوعها إىل القـرآن والسـنة املحمديـة اللـذ

  فيها. طالب عليهما السالم لعم األمن
  وحليوا حياة كرمية يف الدنيا ونعيمًا مقيمًا أبدًا يف اآلخرة.

وصـية اإلمـام الصـادق عليـه السـالم إىل  وخري ما خنتم به هذه الدراسة
  فقال عليه السالم: املؤمنني








 






)١( 

                                                
  .٨، ص٨الكايف للكليين: ج) ١(
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  مت حبمد اهللا وسابق لطفه ورمحته.

  .)١(}ِباللَّه عَليه َتوكَّْلت وِإَليه ُأنيب وما َتوفيقي ِإالّ{
  .)٢(}منا ِإنَّك َأْنت السميع اْلعليم ربنا َتَقبْل{...
...}نياَلماْلع بر لَّهل دماْلح٣(}و(.  

السيد نبيل بن السيد قدوري بن السيد حسن بن السيد علوان بن السيد 
  جاسم بن السيد حسني احلسين الكربالئي.

سنة يف العشرين من شهر رجب األصب املوافق للعشرين من شهر آيار ل
م يف حرم سيد الشهداء عليه السالم وأروقة مكتبة الروضة ٢٠١٤ - هـ١٤٣٥

  احلسينية املقدسة.

                                                
  .٨٨سورة هود، اآلية: ) ١(
  .١٢٧سورة البقرة، اآلية: ) ٢(
  .٤٥سورة األنعام، اآلية: ) ٣(



  

  

  

  

  

  املصادر واملراجع
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  القرآن الكرمي .١
ج البالغة خطب وحكم ورسائل اإلمـام أمـري املـؤمنني عليـه  .٢

  بن أيب طالب عليهما السالم، جتميع: السيد الرضي.
ة وأحوط األقوال من أحكام الشـريعة / اجتماعيات فقه الشيع .٣

تأليف: الفقيه املحقق السيد إمساعيل املرعشي / طبع ونشر: املؤلف لسـنة 
  م / الطبعة الثانية / قم املقدسة ـ إيران.١٩٩٨هـ، ١٤١٩
االستيعاب يف معرفة األصحاب / تأليف: يوسف بن عبـد اهللا  .٤

بجاوي / الطبعة األوىل بن حممد بن عرب الرب القرطيب / حتقيق: علي حممد ال
  م / بريوت ـ لبنان.١٩٩١هـ، ١٤١٢/ نشر: دار اجليل / سنة الطبع: 

اإلصابة يف متييز الصحابة / تأليف: احلافظ أمحد بن علـي ابـن  .٥
هـ) / حتقيق: علي حممـد البجـاري / طبـع: دار ٨٥٢حجر العسقالين (ت 

  م / بريوت ـ لبنان.١٩٩٢هـ، ١٤١٢اجليل لسنة 
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ف: عبــد اهللا بــن حممــد بــن أيب شــيبة الكــويف املصــنف / تــألي .٦
العبسي / حتقيق وتعليق: سعيد اللحام / الطبعة األوىل / نشر: دار الفكـر 

م / ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: مجاد اآلخرة 
  بريوت ـ لبنان.

هــ) / ٢٩٠السنة / تأليف: عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل (ت  .٧
م / ١٩٨٦هــ، ١٤٠٦اين / طبع: دار ابن القـيم لسـنة حتقيق: حممد القحط

  الطبعة األوىل / الطبعلة األوىل / الدمام.
ــول  .٨ نظــم درر الســمطني يف فضــائل املصــطفى واملرتضــى والبت

والسبطني / تأليف: مجال الـدين حممـد بـن يوسـف بـن احلسـن بـن حممـد 
/ سـنة الزرندي احلنفي املدين / طبع ونشـر: دار إحيـاء التـراث اإلسـالمي 

  هـ / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.١٤٢٥الطبع: 
ــاين (تفســري  .٩ روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظــيم والســبع املث

اآللوسي) / تأليف: شهاب الـدين حممـود بـن عبـد اهللا احلسـيين اآللوسـي 
هـ) / حتقيق: حممد حسني العرب / طبـع: دار الفكـر ١٢٧٠البغدادي (ت 

ــر والتوز ــة والنش ــنة للطباع ــع لس ـــ، ١٤١٤ي ــة األوىل / ١٩٩٤ه م / الطبع
  بريوت ـ لبنان.

اإلمامة والسياسة / تأليف: أبو حممد عبد اهللا بـن عبـد املجيـد  .١٠
هــ) / طبـع: دار الكتـب العلميـة / ٢٧٦بن مسلم بن قتيبة الـدينوري (ت 

  بريوت ـ لبنان.
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إيضاح دفائن النواصب / تأليف: أبو احلسن حممد بن أمحد بن  .١١

 بــن شــاذان / خمطــوط (يرقــد يف مكتبــة جملــس الشــورى علــي بــن حســني
  اإلسالمي) / طهران ـ إيران.

املستدرك على الصحيحني / تأليف: ابو عبد اهللا حممد بن عبد  .١٢
هـ) / حتقيق: مصطفى عبد القـادر عطـا / ٤٠٥اهللا احلاكم النيسابوري (ت 

ة / م / الطبعة الثانيـ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢طبع ونشر: دار الكتب العلمية لسنة 
  بريوت ـ لبنان.

تاريخ مدينة دمشق الكبري / تأليف: أبو القاسم علي بن احلسن  .١٣
هـ) / حتقيق: أيب عبـد اهللا علـي ٥٧١بن هبة اهللا املعروف بابن عساكر (ت 

عاشور اجلنويب / الطبعة األوىل / طبع ونشر: دار إحياء التراث العريب لسنة 
  م / بريوت ـ لبنان.٢٠٠١هـ ١٤٢١
ع مبا للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من االحـوال إمتاع األمسا .١٤

واألموال واملفدة واملتاع / تأليف: تقي الدين أمحد بن علي بن عبد القادر، 
هـ) / حتقيـق: حممـد عبـد ٨٤٥أبو العباس احلسيين العبيدي، املقريزي (ت 

احلميد النميسي / طبع ونشر: منشورات حممـد علـي بيضـون، دار الكتـب 
  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.١٩٩٩هـ، ١٤٢٠ العلمية لسنة

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة / تـأليف: أمحـد  .١٥
هــ) / حتقيـق: د. ٤٥٨بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقـي (ت 
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عبد املعطـي قلعجـي / الطبعـة الثالثـة / نشـر: دار الكتـب العلميـة / سـنة 
  ان.هـ / بريوت ـ لبن١٤٢٩الطبع: 
الصواعق املحرقة يف الرد على أهل البدع والزندقـة / تـأليف:  .١٦

  أمحد بن حجر اهليتمي املكي / طبع: دار الرسالة / بريوت ـ لبنان.
جــواهر املطالــب يف مناقــب اإلمــام علــي عليــه الســالم / أبــو  .١٧

الربكات حممـد بـن أمحـد الدمشـقي البـاعوين / حتقيـق: الشـيخ حممـد بـاقر 
هــ / ١٤١٦: جممع إحيـاء الثقافـة اإلسـالمية لسـنة املحمودي / طبع ونشر

  الطبعة األوىل / قم املقدسة ـ إيران.
البداية والنهاية / تأليف: احلافظ أيب الفـداء إمساعيـل بـن كثـري  .١٨

ــقي (ت  ــنة ٧٧٤الدمش ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت ـــ) / طب ـــ، ١٤١٤ه ه
  م / بريوت ـ لبنان.١٩٩٤
ب عليه السالم ويليـه كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طال .١٩

البيان يف أخبار صاحب الزمان عجل اهللا تعاىل فرجـه الشـريف / تـأليف: 
أيب عبد اهللا حممد بن يوسف الكنجي الشـافعي / حتقيـق: د. حممـد هـادي 

م / الطبعـة الرابعـة / ١٩٩٢هــ، ١٤١٣األميين / طبع: شركة الكتيب لسـنة 
  بريوت ـ لبنان.

ري / حتقيـــق: حممـــود أنســـاب األشـــراف / تـــأليف: الـــبالذ .٢٠
م / الطبعـة ١٩٩٧الفردوس العظم / طبع ونشر: دار اليقظة العربيـة لسـنة 

  األوىل / دمشق ـ سوريا.
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ينابيع املودة لذوي القرىب / تأليف: الشيخ سليمان بن إبراهيم  .٢١

القندوزي احلنفي / حتقيق: سيد علي مجال أشرف احلسيين / الطبعة األوىل 
م / ١٩٩٥هــ، ١٤١٦ة والنشـر / سـنة الطبـع: / نشر: دار األسوة للطباع

  بريوت ـ لبنان.
ــن احلســن  .٢٢ ــن حممــد ب ــر ب ــو جعف ــأليف: الشــيخ أب األمــايل / ت

الطوسـي / حتقيـق: قسـم الدراسـات اإلسـالمية / الطبعـة األوىل / نشـر: 
م / ١٩٩٣هـ، ١٤١٤مركز الطباعة والنشر يف مؤسسة البعثة / سنة الطبع: 

  قم املقدسة ـ إيران.
  .١٨٧لفكري اإلسالمي، جملة األمن احلياة العدد األمن ا .٢٣
األمن الفكـري يف مواجهـة املـؤثرات الفكريـة؛ د. حيـدر عبـد  .٢٤

ط أكادميية الشرطة، مجهورية مصر العربية الطبعـة ٣١٦الرمحن احليدر: ص
  هـ.١٤٢٣األوىل لسنة 

األمن الفكري والعقائدي مفاهيمه وخصائصه وكيفية حتقيقـه؛  .٢٥
، نشــر دار النشــر بــاملركز العــريب ٥٣جــدوب: صألمحــد بــن علــي بــن امل

  هـ.١٤٠٨للدراسات األمنية والتدريب بالرياض لسنة 
التاريخ العريب واملؤرخون / تـأليف: شـاكر مصـطفى /الطبعـة  .٢٦

  م / بريوت ـ لبنان.١٩٧٩الثانية / نشر: دار العلم للماليني / سنة الطبع: 
هـدي الرسائل العشر / تـأليف: الشـيخ الطوسـي / حتقيـق: م .٢٧
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الزجاين / الطبعة األوىل / نشر: مؤسسة النشـر اإلسـالمي / سـنة الطبـع: 
  م / قم املقدسة ـ إيران.١٩٨٨هـ، ١٤٠٩
هـ) / تقدمي ومجع ٣٢٣السقيفة وفدك / تأليف: اجلوهري (ت  .٢٨

وحتقيق: الدكتور الشيخ حممد هادي األميين / نشـر وطبـع: شـركة الكتـيب 
  / الطبعة الثانية / بريوت ـ لبنان.م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣للطباعة والنشر لسنة 

ــزيل (ت  .٢٩ ــد املعت ــن أيب احلدي ــأليف: اب ــة / ت ــج البالغ  شــرح
هــ) / حتقيــق: حممــد ابـو الفضــل إبــراهيم / طبـع ونشــر: دار إحيــاء ٦٥٥

  م / الطبعة األوىل / بغداد ـ العراق.١٩٥٩هـ، ١٣٧٨الكتب العربية لسنة 
فكـري، الشـيخ الشريعة اإلسـالمية وأثرهـا يف تعزيـز األمـن ال .٣٠

  هـ.١٤٢٦، الرياض الطبعة األوىل ١٩عبد الرمحن السديس: ص
الشــيعة والســرية النبويــة بــني التــدوين واالضــطهاد / تــأليف:  .٣١

السيد نبيل احلسين / طبع: قسم الشؤون الفكرية ـ العتبة احلسـينية املقدسـة 
  م / الطبعة األوىل / كربالء املقدسة ـ العراق.٢٠١٠هـ، ١٤٣٠لسنة 

ح ـ تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة / تـأليف: أبـو نصـر الصحا .٣٢
إمساعيل بن محاد اجلوهري / حتقيق: د. اميل بديع يعقوب / الطبعة األوىل 

  هـ / بريوت.١٤٢٠/ نشر: دار الكتب العلمية / سنة الطبع: 
الطبقات الكربى / تأليف: أبو عبد اهللا حممد بـن سـعد بـن منيـع  .٣٣

يق: حممد عبد القادر عطا / طبـع: دار هـ) / حتق٢٣٠املعروف بابن سعد (ت 
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  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.١٩٩٠هـ، ١٤١٠الكتب العلمية لسنة 

أنســـاب األشـــراف / تـــأليف: الـــبالذري / حتقيـــق: حممـــود  .٣٤
م / الطبعـة ١٩٩٧الفردوس العظم / طبع ونشر: دار اليقظة العربيـة لسـنة 

  األوىل / دمشق ـ سوريا.
قوال واألفعـال / تـأليف: عـالء الـدين كرت العمال يف سنن األ .٣٥

هــ) / حتقيـق: حممـود عمـر ٩٧٥علي بن حسام الدين املتقـي اهلنـدي (ت 
هـ / الطبعـة األوىل ١٤١٩الدمياطي / طبع ونشر: دار الكتب العلمية لسنة 

  / بريوت ـ لبنان.
التاريخ الكبري / تأليف: أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بـن املغـرية  .٣٦

  هـ) / نشر وطبع: املكتبة اإلسالمية / ديار بكر ـ تركيا.٢٥٦ت بن البخاري (
جامع بيان العلم وفضله / تأليف: أبو عمـر يوسـف بـن عبـد  .٣٧

هـ) / حتقيق: ٤٦٣اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب (ت 
ابوعبد الرمحن فواز امحد زمري / الطبعـة االوىل / نشـر: مؤسسـة ريـان / 

  هـ / بريوت ـ لبنان.١٤٢٤سنة الطبع: 
املصــنف / تــأليف: عبــد اهللا بــن حممــد بــن أيب شــيبة الكــويف  .٣٨

العبسي / حتقيق وتعليق: سعيد اللحام / الطبعة األوىل / نشر: دار الفكـر 
م / ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: مجاد اآلخرة 

  بريوت ـ لبنان.
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ليف: احلـافظ أمحـد فتح الباري يف شرح صحيح البخاري / تأ .٣٩
بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي / طبع ونشر: دار املعرفـة 

  للطباعة والنشر / الطبعة الثانية / بريوت ـ لبنان.
تاريخ اإلسالم ووفيـات املشـاهري واألعـالم / تـأليف: احلـافظ  .٤٠

هـــ) / ٧٤٨املـؤرخ، مشـس الـدين الـذهيب حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان (ت 
عمر عبد السالم تدمري / طبع ونشر: دار الكتاب العريب لسنة حتقيق: د. 

  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.١٩٨٧هـ، ١٤٠٧
سري أعـالم النـبالء / تـأليف: مشـس الـدين الـذهيب / حتقيـق:  .٤١

هــ ١٤٢٥مصطفى عبد القادر عطا / طبع ونشر: دار الكتب العلمية لسـنة 
  / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.

ــاب .٤٢ ــن أمحــد  كت ــل ب ــرمحن اخللي ــد ال ــو عب ــأليف: أب العــني / ت
ــي  ــة األعلم ــع: مؤسس ــي / طب ــدي املخزوم ــق: د. مه ــدي / حتقي الفراهي

  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.١٩٨٧هـ، ١٤٠٨للمطبوعات لسنة 
الغارات / تأليف: إبـراهيم بـن حممـد الثقفـي / حتقيـق: عبـد  .٤٣

ــة األوىل / نشــر: ــينية / الطبع ــرة احلس ــع:  الزه ــنة الطب ــواء / س دار األض
  هـ / بريوت ـ لبنان.١٤٠٧
الفتوحات املكية / تاليف: حمي الدين بن عريب / الطبعة الثانية  .٤٤

  هـ / بريوت ـ لبنان.١٤٢٣/ نشر: دار الفكر / سنة الطبع: 
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القاموس املحيط / الشيخ جمد الدين حممد بن يعقـوب الفـريوز  .٤٥

م / الطبعـة ١٩٨٧هــ، ١٤٠٨آبادي / طبع ونشر: مؤسسـة النـوري لسـنة 
  األوىل / دمشق ـ سوريا.

أصول الكـايف / تـاليف: الشـيخ حممـد بـن يعقـوب الكليـين /  .٤٦
ــع: دار األســوة للطباعــة والنشــر لســنة  ـــ، ١٤٢٥طب ــة ٢٠٠٤ه م / الطبع

  اخلامسة / قم املقدسة ـ إيران.
الكامل يف التاريخ / تـأليف: أبـو احلسـن علـي بـن أيب الكـرم  .٤٧

بد الكرمي الشيباين اجلزري، عـز الـدين ابـن األثـري (ت حممد بن حممد بن ع
هـ) / حتقيق: عمر عبد السـالم تـدمري / طبـع: دار الكتـاب العـريب ٦٣٠
  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.١٩٩٧هـ، ١٤١٧لسنة 

املختصر يف أخبار البشر تاريخ أيب الفداء / تأليف: امللك املؤيد  .٤٨
) / طبع ونشر: دار الكتاب اللبناين لسنة هـ٧٣٢إمساعيل بن أيب الفداء (ت 

  / بريوت ـ لبنان.
اية األرب يف فنون األدب / تأليف: شهاب الدين، أمحد بـن  .٤٩

هـ) / طبع ونشر: دار اهليئة املصرية للكتاب ٧٣٣عبد الوهاب النويري (ت 
  م / القاهرة ـ مصر.١٩٩٠هـ، ١٤١٠لسنة 

بـن عبـد  فيض القـدير شـرح اجلـامع الصـغري / تـأليف: حممـد .٥٠
الرؤوف بن تاج الدين بن علي بن زين العابدين املناوي / تصحيح: أمحـد 
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م / ١٩٩٤هــ، ١٤١٥عبد السالم / طبع ونشر: دار الكتب العلميـة لسـنة 
  الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.

املعجم األوسط / تأليف: احلافظ أبو القاسم سليمان بن أمحد  .٥١
: طارق بن عوض اهللا بـن حممـد / هـ) / حتقيق٣٦٠بن أيوب الطرباين (ت 

  هـ / القاهرة.١٤١٥نشر: دار احلرمني / سنة الطبع: 
شــواهد الترتيــل لقواعــد التفضــيل يف اآليــات النازلــة يف أهــل  .٥٢

البيت عليهم السالم / تأليف: احلاكم احلسـكاين احلـّذاء احلنفـي / حتقيـق: 
لتابعـة السيد حممد باقر املحمودي / طبـع ونشـر: مؤسسـة الطبـع والنشـر ا

ــة واالرشــاد االســالمي لســنة  م / الطبعــة ١٩٩٠هـــ، ١٤١١لــوزارة الثقاف
  األوىل / طهران ـ إيران.

مســند البــزار / تــأليف: صــديق بــن حســن القنــوجي (ت  .٥٣
هـ) / حتقيق: عبد اجلبـار زكـار / طبـع ونشـر: دار الكتـب العلميـة ١٣٠٧
  م / بريوت ـ لبنان.١٩٧٨هـ، ١٣٩٨لسنة 

يث الرسـول العزيـز / تـأليف: السـيد املعجم الوجيز من أحاد .٥٤
هــ) / طبـع: عـامل الكتـب ١٢٠٧عبد اهللا مريغين احلنفي نزيل الطائف (ت 

  م.١٩٨٨هـ، ١٤٠٨لسنة 
)، ط املعهـد العـاملي ١٠٣٧األمثال يف احلديث النبوي: برقم ( .٥٥

  للفكر اإلسالمي.
كشف األستار عن زوائد البزار / تـأليف: احلـافظ نـور الـدين  .٥٦
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هـ) / طبـع ونشـر: مؤسسـة ٨٠٧بن سليمان اهليثمي (ت  علي بن أيب بكر

  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.١٩٧٩هـ، ١٣٩٩الرسالة لسنة 
مسند أمحد بن حنبل / تـأليف: أمحـد بـن حنبـل أبـو عبـد اهللا  .٥٧

  هـ) / طبع: مؤسسة الرسالة / بريوت ـ لبنان.٢٤١الشيباين (ت 
مد بن إمساعيل بـن املغـرية التاريخ الكبري / تأليف: أبو عبد اهللا حم .٥٨

  هـ) / نشر وطبع: املكتبة اإلسالمية / ديار بكر ـ تركيا.٢٥٦بن البخاري (ت 
إمتاع األمساع مبا للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من االحـوال  .٥٩

واألموال واملفدة واملتاع / تأليف: تقي الدين أمحد بن علي بن عبد القادر، 
هـ) / حتقيـق: حممـد عبـد ٨٤٥قريزي (ت أبو العباس احلسيين العبيدي، امل

احلميد النميسي / طبع ونشر: منشورات حممـد علـي بيضـون، دار الكتـب 
  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.١٩٩٩هـ، ١٤٢٠العلمية لسنة 

املصــنف / تــأليف: عبــد اهللا بــن حممــد بــن أيب شــيبة الكــويف  .٦٠
ىل / نشر: دار الفكـر العبسي / حتقيق وتعليق: سعيد اللحام / الطبعة األو
م / ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: مجاد اآلخرة 

  بريوت ـ لبنان.
مسند الشاميني / تأليف: الطرباين / حتقيق:محدي عبـد املجيـد  .٦١

م / ١٩٩٦هـ، ١٤١٧السلفي / طبع ونشر: مؤسسة الرسالة / سنة الطبع: 
  الطبعة الثانية / بريوت ـ لبنان.
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عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل (تفسري الكشاف)  الكشاف .٦٢
/ تأليف: أبو القاسم جـار اهللا حممـود بـن عمـر بـن حممـد الزخمشـري (ت 

م / ٢٠٠٦هـــ، ١٤٢٧هـــ) / طبــع ونشــر: دار الكتــب العلميــة لســنة ٥٣٨
  الطبعة الرابعة / بريوت ـ لبنان.

املصنف / تأليف: أبو بكر عبد الـرزاق بـن مهـام الصـنعاين  .٦٣
هـ) / حتقيق: الشيخ حبيب الرمحن األعظمـي / طبـع ونشـر: ٢١١(ت 

م / الطبعـة األوىل / ١٨٩١هــ، ١٣٠٩املجلس العلمـي / سـنة الطبـع: 
  جوهانزبورغ ـ أملانيا.

ختـــريج األحاديـــث و االثـــار الواقعـــة يف تفســـري الكشـــاف  .٦٤
للزخمشري / تأليف: مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن حممـد 

هـ) / حتقيق: عبد اهللا بن عبد الـرمحن السـعد / طبـع ٧٦٢الزيلعي (ت 
ــنة  ــة لس ــن خزمي ــر: دار اب ـــ، ١٤١٤ونش ــة األوىل / ١٩٩٤ه م / الطبع

  الرياض ـ اململكة العربية السعودية.
املعجم القانوين / تأليف: حارث سـليمان الفـاروقي / الطبعـة  .٦٥

  م / بريوت.١٩٩١الثالثة / نشر: مكتبة لبنان / سنة الطبع: 
قب آل أيب طالب عليهم السالم / تأليف: أبو جعفـر حممـد منا .٦٦

بن علي بن شهر آشوب السروي املازنـدراين / نشـر: مؤسسـة األعلمـي / 
  هـ / الطبعة األوىل / بريوت.١٤٣٠سنة الطبع: 



  َّـ نهج البالغةاألمن الفكري    ..............................................................................   ٢٧٥

 
ينابيع املودة لذوي القرىب / تأليف: الشيخ سليمان بن إبراهيم  .٦٧

احلسيين / الطبعة األوىل  القندوزي احلنفي / حتقيق: سيد علي مجال أشرف
م / ١٩٩٥هــ، ١٤١٦/ نشر: دار األسوة للطباعة والنشـر / سـنة الطبـع: 

  بريوت ـ لبنان.
النصائح الكافية / تأليف: السيد حممد بن عقيـل بـن عبـد اهللا  .٦٨

العلوي / الطبعة األوىل / نشر: دار الثقافة للطباعة والنشر / سـنة الطبـع: 
  هـ / قم املقدسة ـ إيران.١٤١٢
النظرية القرآنية لتفسري حركة التاريخ / تأليف: الدكترو حسـن  .٦٩

هــ / ١٤٠٦سلمان / الطبعة األوىل / نشر: مؤسسة الوفاء / سـنة الطبـع: 
  بريوت ـ لبنان.

إستراتيجية األمن الفكري، حبث مقدم للمؤمتر الـوطين األول،  .٧٠
هـ، إعداد: متعـب بـن شـديد، نقـًال عـن: صـحيفة اجلزيـرة، ١٤٣٠لسنة 

  هـ.١٤٢٠حمرم احلرام،  ٢٦، الصادر يف ٩٧٢٢ددالع
إستراتيجية تعزيز األمن الفكري، حبث مقـدم للمـؤمتر الـوطين  .٧١

األول لألمن الفكري (املفاهيم والتحديات)، جامعة امللك سعود، إعداد: 
  متعب بن شديد.

أنســـاب األشـــراف / تـــأليف: الـــبالذري / حتقيـــق: حممـــود  .٧٢
م / الطبعـة ١٩٩٧يقظة العربيـة لسـنة الفردوس العظم / طبع ونشر: دار ال
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  األوىل / دمشق ـ سوريا.
ــيخ  .٧٣ ــأليف: الش ــة / ت ــج البالغ  ــتدرك ــعادة يف مس ــج الس 

  املحمودي /  طبع ونشر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات / بريوت ـ لبنان.
حبـار األنــوار اجلامعـة لــدرر أخبـار األئمــة األطهـار / تــأليف:  .٧٤

)  / طبـع ونشـر: مؤسسـة ١١١١(ت العالمة الشيخ حممد بـاقر املجلسـي 
  م / الطبعة الثانية املصححة / بريوت ـ لبنان.١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الوفاء لسنة 

هـ) / حتقيق: علي ١٢٠٥تاج العروس / تأليف: الزبيدي (ت  .٧٥
  م / بريوت ـ لبنان.١٩٩٤هـ، ١٤١٤شريي / طبع: دار الفكر لسنة 

افظ تاريخ اإلسالم ووفيـات املشـاهري واألعـالم / تـأليف: احلـ .٧٦
هـــ) / ٧٤٨املـؤرخ، مشـس الـدين الـذهيب حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان (ت 

حتقيق: د. عمر عبد السالم تدمري / طبع ونشر: دار الكتاب العريب لسنة 
  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.١٩٨٧هـ، ١٤٠٧
تاريخ التراث العريب / تأليف: فؤاد سنركني / حتقيق: الدكتور  .٧٧

ع ونشر: مكتبة آية اهللا املرعشـي النجفـي لسـنة حممود فهمي جحازي / طب
  هـ / الطبعة الثانية / قم املقدسة ـ إيران.١٤١٢
تاريخ الطربي ـ تاريخ األمم وامللوك / تأليف: أبو جعفر حممد  .٧٨

بن جرير الطربي / حتقيق وتصحيح وضبط: خنبـة مـن العلمـاء األجـالء / 
م / ١٩٨٣هـــ، ١٤٠٣طبـع ونشــر: مؤسســة األعلمـي للمطبوعــات لســنة 

  الطبعة الرابعة / بريوت ـ لبنان.
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اية األرب يف فنون األدب / تأليف: شهاب الدين، أمحد بـن  .٧٩

هـ) / طبع ونشر: دار اهليئة املصرية للكتاب ٧٣٣عبد الوهاب النويري (ت 
  م / القاهرة ـ مصر.١٩٩٠هـ، ١٤١٠لسنة 

شـبه  تاريخ املدينة املنورة (أخبار املدينة املنورة) / تـأليف: ابـن .٨٠
هـ) / حتقيق: فهيم حممـد ٢٦٢أبو زيد عمر بن شيبه النمريي البصري (ت 

هـــ / الطبعــة ١٤١٠شــلتوت / طبــع ونشــر: دار التــراث اإلســالمي لســنة 
  األوىل / بريوت ـ لبنان.

سري أعـالم النـبالء / تـأليف: مشـس الـدين الـذهيب / إشـراف  .٨١
هـ، ١٤١٣ وختريج: شعيب األرنؤوط / طبع ونشر: مؤسسة الرسالة لسنة

  م / الطبعة التاسعة / بريوت ـ لبنان.١٩٩٣
كرت العمال يف سنن األقوال واألفعـال / تـأليف: عـالء الـدين  .٨٢

هــ) / حتقيـق: حممـود عمـر ٩٧٥علي بن حسام الدين املتقـي اهلنـدي (ت 
هـ / الطبعـة األوىل ١٤١٩الدمياطي / طبع ونشر: دار الكتب العلمية لسنة 

  / بريوت ـ لبنان.
حلفاظ / تصنيف: أبو عبد اهللا، مشـس الـدين أبـو عبـد تذكرة ا .٨٣

هـ) / الطبعة الثانيـة ٧٤٨اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب (ت 
  هـ / بريوت.١٤٢٨/ نشر: دار الكتب العلمية / سنة الطبع: 

الرياض النضرة يف مناقب العشرة / تأليف: امحد بـن عبـد اهللا  .٨٤
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م / الطبعة ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤العلمية لسنة  الطربي / طبع ونشر: دار الكتب
  الثانية / بريوت ـ لبنان.

تقييــد العلــم / تــأليف: أمحــد بــن علــي بــن ثابــت اخلطيــب  .٨٥
هـ) / حتقيق: يوسف العش / طبع ونشـر: ٤٦٣البغدادي، أبو بكر (ت 

ــة لســنة  ــاء الســنة النبوي ــة / ١٩٧٤هـــ، ١٣٩٤دار إحي م / الطبعــة الثاني
  القاهرة ـ مصر.

العلم وفضله / تأليف: أبو عمـر يوسـف بـن عبـد جامع بيان  .٨٦
هـ) / حتقيق: ٤٦٣اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب (ت 

ابوعبد الرمحن فواز امحد زمري / الطبعـة االوىل / نشـر: مؤسسـة ريـان / 
  هـ / بريوت ـ لبنان.١٤٢٤سنة الطبع: 

عي) / دالئل اإلمامة / تأليف: حممـد بـن جريـر الطـربي (الشـي .٨٧
م / ١٩٦٣هــ، ١٣٨٣الطبعة الثانية / نشر: املطبعة احليدرية / سنة الطبـع: 

  النجف األشرف ـ العراق.
بالغات النساء أبو الفضل أمحد بن ايب طاهر طيفور / حتقيـق:  .٨٨

ــة العصــرية / ســنة  ــود / الطبعــة األوىل / نشــر: املكتب بركــات يوســف هب
  هـ / صيدا.١٤٢٦الطبع: 
األمــن االقتصــادي واالجتمــاعي، د.  دور االعــالم يف قضــايا .٨٩

  )www.ministryinfo.gov.lbسناء احلاج: 
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سنن ابن ماجة / تأليف: حممد بن يزيد أبو عبد اهللا القـزويين (ت  .٩٠

  هـ) / حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي / طبع: دار الفكر / بريوت ـ لبنان.٢٧٥
سنن الترمذي / تأليف: حممد بن عيسى أبـو عيسـى الترمـذي  .٩١
هــ) / حتقيـق وتصـحيح: عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف / ٢٧٩(ت  أسلمي

ــع:  هـــ، ١٤٠٣طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع / ســنة الطب
  م / الطبعة الثانية / بريوت ـ لبنان.١٩٨٣
نيل األوطار / تأليف: الشوكاين / طبع ونشر: دار اجليل لسنة  .٩٢
  هـ / بريوت ـ لبنان.١٩٧٣
حممد عبد اهللا بن عبد الـرمحن بـن  سنن الدارمي / تأليف: أبو .٩٣

هـ) / حتقيـق: الـدكتور مصـطفى ديـب ٢٥٥املفضل بن رام الدارمي (ت 
م / الطبعة الثالثة / دمشق ـ ١٩٩٧هـ، ١٤١٧البغا / طبع: دار القلم لسنة 

  سوريا.
نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج  .٩٤

بـو حممـد عبـد اهللا بـن يوسـف بـن حممـد الزيلعي / تأليف: مجال الـدين أ
هـ) / تصحيح: عبدا لعزيز الديوبندي الفنجاين ـ حممـد ٧٦٢الزيلعي (ت 

يوسف الكاملفوري / حتقيق: حممد عوامة / طبع ونشـر: مؤسسـة الريالـة 
  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.١٩٩٨هـ، ١٤١٨للطباعة والنشر لسنة 

ة / تــأليف: ابــن حجــر الدرايــة يف ختــريج أحاديــث اهلدايــ .٩٥
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هـ) / تصحيح وتعليق: السيد عبد اهللا هاشـم اليمـاين ٨٥٢العسقالين (ت 
  املدين / طبع: دار املعرفة / بريوت ـ لبنان.

الدر املنثور يف التأويل باملـأثور / تـأليف: عبـد الـرمحن بـن أيب  .٩٦
هـ، ١٤٠٣هـ) / طبع دار الفكر لسنة ٩١١بكر، جالل الدين السيوطي (ت 

  الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان. م /١٩٨٣
فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية مـن علـم التفسـري /  .٩٧

هـ) ١٢٥٠تأليف: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمين (ت 
م / لطبعـة األوىل / ٢٠٠٠هــ، ١٤٢١/ طبع ونشـر: دار ابـن حـزم السـنة 

  بريوت ـ لبنان.
محــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرمحن ســنن النســائي / تــأليف: أ .٩٨

هـ، ١٣٤٨النسائي / طبع ونشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 
  م / الطبعة األوىل/ بريوت ـ لبنان.١٩٣٠
صحيح ابن خزمية / تأليف: اإلمـام ابـن خزميـة النيسـابوري /  .٩٩

حتقيق: عادل بن سعد / طبع ونشـر: دار الكتـب العلميـة / سـنة الطبـع: 
  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠

خمتصر بصائر الدرجات / تاليف: حسن بـن سـليمان احللـي /  .١٠٠
ــة / ســنة الطبــع:  م / ١٩٥٠هـــ، ١٣٧٠نشــر: منشــورات املطبعــة احليدري

  الطبعة األوىل / النجف األشرف ـ العراق.
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان / تأليف: عـالء الـدين علـي  .١٠١
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هـ) / حتقيق: شعيب األرنؤوط / نشـر: مؤسسـة ٧٣٩رسي (ت بن بلبان الفا

  م / الطبعة الثانية / بريوت ـ لبنان.١٩٩٣هـ، ١٤١٤الرسالة / سنة الطبع: 
صحيح البخاري / تأليف: أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيـل بـن  .١٠٢

م / ١٩٨٥هــ، ١٤٠٥املغرية بن البخاري / طبع ونشر: عامل الكتـب لسـنة 
  وت ـ لبنان.الطبعة الرابعة / بري

ــافعي /  .١٠٣ ــووي الش ــدين الن ــي ال ــأليف: حم ــلم / ت ــحيح مس ص
حتقيق: د. حممد عبد الرمحن املرعشـلي / طبـع ونشـر: دار إحيـاء التـراث 

  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠العريب لسنة 
مسند أمحد بن حنبل / تـأليف: أمحـد بـن حنبـل أبـو عبـد اهللا  .١٠٤

قيق: امحد حممـد شـاكر / نشـر: مكتبـة التـراث هـ) / حت٢٤١الشيباين (ت 
  اإلسالمي / القاهرة ـ مصر.

علم خصائص الشعوب ـ علم األقوام / تأليف: د. علي عبد  .١٠٥
م / الطبعـة ٢٠٠٨هــ، ١٤٢٨اهللا اجلباوي / طبع ونشر: دار التكوين لسنة 

  األوىل / دمشق ـ سوريا.
الصحاح ـ تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة / تـأليف: أبـو نصـر  .١٠٦

إمساعيل بن محاد اجلوهري / حتقيق: د. اميل بديع يعقوب / الطبعة األوىل 
  هـ / بريوت.١٤٢٠/ نشر: دار الكتب العلمية / سنة الطبع: 

ــو الســعادات  .١٠٧ ــأليف: أب ــر / ت ــب احلــديث واألث النهايــة يف غري
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هــ) / حتقيـق: طـاهر أمحـد ٦٠٦املبارك بن حممـد اجلـزري ابـن األثـري (ت 
مؤسسة إمساعيليان للطباعة والنشر والتوزيـع / سـنة الزاوي / طبع ونشر: 

  م / الطبعة الرابعة / قم املقدسة ـ إيران.١٩٦٥هـ، ١٣٨٤الطبع: 
جممع البحرين يف زوائد املعجمني / تأليف: احلافظ نور الـدين  .١٠٨

م / ١٩٩٥هـــ، ١٤١٥هـــ) / طبــع: مكتبــة الرشــد لســنة ٨٠٧اهليثمــي (ت 
  العربية السعودية.الطبعة الثانية / الرياض ـ اململكة 

هـ) / حتقيق: علي ١٢٠٥تاج العروس / تأليف: الزبيدي (ت  .١٠٩
  م / بريوت ـ لبنان.١٩٩٤هـ، ١٤١٤شريي / طبع: دار الفكر لسنة 

كتاب اجلمل (النصرة يف حرب البصرة) / تأليف: الشيخ حممد  .١١٠
بن حممد بن النعمان بن عبد السالم بن جابر بن النعمان ابن سعيد بن جبري 

ــرو ــد) (ت امل ـــ(الشيخ املفي ــة لســنة ٤١٣ف ب ــة احليدري ــع: املطبع ـــ) / طب ه
  م / الطبعة األوىل / النجف األشرف ـ العراق.١٩٨٣هـ، ١٤٠٣

ــين (ت  .١١١ ــد احلســني األمي ــأليف: الشــيخ العالمــة عب الغــدير / ت
م / الطبعـة ١٩٧٧هــ، ١٣٩٧هـ) / طبع: دار الكتاب العـريب لسـنة ١٣٩٢

  الرابعة / بريوت ـ لبنان.
بن قـيس / تـأليف: سـليم بـن قـيس اهلـاليل / حتقيـق: سليم  .١١٢

الشيخ حممد باقر األنصاري الزجنايت / الطبعة الثالثة / نشر: مؤسسـة دليـل 
  هـ / قم املقدسة.١٤٢٣ما / سنة الطبع: 

االحتجاج / تأليف: الشيخ أبو منصور أمحد بن علي الطربسي  .١١٣
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نشــر: دار  هـــ) / حتقيــق وتعليــق: الســيد حممــد بــاقر اخلرســان /٥٤٨(ت 

  م / النجف األشرف.١٩٦٦النعمان للطباعة والنشر / سنة الطبع: 
الصحاح ـ تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة / تـأليف: أبـو نصـر  .١١٤

إمساعيل بن محاد اجلوهري / حتقيق: د. اميل بديع يعقوب / الطبعة األوىل 
  هـ / بريوت.١٤٢٠/ نشر: دار الكتب العلمية / سنة الطبع: 

ــرة .١١٥ ــاووس (ت  كشــف املحجــة لثم ــن ط ــة / الســيد اب املهج
م / ١٩٥٠هـــ، ١٣٧٠هـــ) / طبــع ونشــر: املطبعــة احليدريــة لســنة ٦٦٤

  النجف األشرف.
كفاية األثر / تأليف: القاسم علي بـن حممـد بـن علـي اخلـزاز  .١١٦

القمي الرازي / حتقيق: السيد عبد اللطيف احلسيين الكوهكمري اخلوئي / 
م / قـم املقدسـة ـ ١٩٨٠هــ، ١٤٠١نشر: انتشارات بيدار / سنة الطبـع: 

  إيران.
مناقب اإلمام علي عليه السالم / تـأليف: حممـد بـن سـليمان  .١١٧

الكويف / حتقيق: الشيخ حممد باقر املحمودي / طبـع ونشـر: جممـع إحيـاء 
م / الطبــع: قــم ١٩٩١هـــ، ١٤١٢الثقافــة اإلســالمية لســنة حمــرم احلــرام 

  املقدسة ـ إيران.
النذير / تأليف: جالل الـدين  اجلامع الصغري من حديث البشري .١١٨

السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بـن سـابق الـدين اخلضـريي (ت 
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هـــ) / طبــع ونشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع لســنة ٩١١
  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.١٩٨١هـ، ١٤٠١

تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني / تأليف: الشيخ حمسن ابـن  .١١٩
مة اجلشعمي البيهقي / حتقيق: السيد حتسني آل شبيب املوسوي / طبـع كرا

م / قـم ٢٠٠٠هــ، ١٤٢٠ونشر: مركز الغدير للدراسات اإلسالمية لسـنة 
  املقدسة ـ إيران.

لسان العرب / تأليف: مجال الدين حممد بن مكرم بـن منظـور  .١٢٠
االنصاري املصري / حتقيق: عامر أمحد حيـدر / طبـع ونشـر: دار الكتـب 

  م / الطبعة االوىل / بريوت ـ لبنان.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤لعلمية لسنة ا
تكسري األصنام بني تصريح النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم  .١٢١

وتعتيم البخاري دراسـة يف امليثولوجيـا والتـاريخ وروايـة احلـديث، دراسـة 
وحتقيق السيد نبيل احلسين، نشر وطبـع: قسـم الشـؤون الفكريـة يف العتبـة 

  م، كربالء، العراق.٢٠١٣هـ/ ١٤٣٥قدسة، لسنة احلسينية امل
وفاة رسول اهللا عليه وآله وسـلم وموضـع روضـته وقـربه بـني  .١٢٢

اختالف أصحابه واستمالك أزواجه دراسـة وحتليـل وحتقيـق، السـيد نبيـل 
احلسين، نشر وطبع: قسم الشؤون الفكرية يف العتبة احلسينية املقدسة، لسنة 

  م، كربالء، العراق.٢٠١٣هـ/ ١٤٣٥
الشيعة والسرية النبوية بني التـدوين واالضـطهاد، شـيخ كتـاب  .١٢٣

السرية النبوية حممد بن إسحاق أمنوذجًا، تأليف: السيد نبيل احلسـين، نشـر 
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هــ/ ١٤٣٢وطبع: قسم الشؤون الفكرية يف العتبة احلسينية املقدسـة، لسـنة 

  م، كربالء، العراق. ٢٠١١
عليـه السـالم أم  من ولد يف بيت اهللا احلرام علي بن أيب طالب .١٢٤

حكيم بن حزام؟ / تأليف: السيد نبيل احلسين / نشر وطبع: قسم الشؤون 
م / ٢٠١١هـــ، ١٤٣٢الفكريــة والثقافيــة يف العتبــة احلســينية املقدســة لســنة 

  العراق. -كربالء 
حركــة التــاريخ وســننه عنــد علــي وفاطمــة عليهمــا الســالم /  .١٢٥

شـؤون الفكريـة والثقافيـة تأليف: السيد نبيل احلسين / نشر وطبع: قسم ال
  العراق. -م / كربالء ٢٠١١هـ، ١٤٣٢يف العتبة احلسينية املقدسة لسنة 

ــة (ت  .١٢٦ ــأليف: ابــن تيمي هـــ) / نشــر ٧٢٨جمموعــة الفتــاوى / ت
  وطبع: الشيخ عبد الرمحن بن قاسم.

خمتصر بصائر الدرجات / تاليف: حسن بـن سـليمان احللـي /  .١٢٧
ــة / ســنة م / ١٩٥٠هـــ، ١٣٧٠الطبــع:  نشــر: منشــورات املطبعــة احليدري
  الطبعة األوىل / النجف األشرف ـ العراق.

البداية والنهاية / تأليف: احلافظ أيب الفـداء إمساعيـل بـن كثـري  .١٢٨
هــ) / حتقيـق وتـدقيق وتعليـق: علـي شـريي / الطبعـة ٧٧٤الدمشقي (ت 

م ١٩٨٨هــ، ١٤٠٨األوىل / نشر: دار إحياء التراث العريب / سنة الطبع: 
  لبنان. / بريوت ـ



  ٢٨٦  ...................................................................................................  اِّـصادر واِّـراجع

إمتاع األمساع مبا للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من االحـوال  .١٢٩
واألموال واملفدة واملتاع / تأليف: تقي الدين أمحد بن علي بن عبد القادر، 

هـ) / حتقيـق: حممـد عبـد ٨٤٥أبو العباس احلسيين العبيدي، املقريزي (ت 
ر الكتـب احلميد النميسي / طبع ونشر: منشورات حممـد علـي بيضـون، دا

  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.١٩٩٩هـ، ١٤٢٠العلمية لسنة 
مسند الفردوس، وهو الفردوس مباثور اخلطاب / تـأليف: أبـو  .١٣٠

شجاع سريويه بن شهردار بن شريويه الديلمي / حتقيق: السعيد بن بسيوين 
ــع:  ــة / ســنة الطب ــب العلمي ــع ونشــر: دار الكت ــول / طب ـــ، ١٤٣٢زغل ه

  عة األوىل / بريوت ـ لبنان.م / الطب٢٠١٠
احتاف السائل مبا لفاطمة من املناقب والفضائل / تأليف: حممد  .١٣١

بن عبد اهللا األكـراوي القلشـقندي املنـاوي الشـافعي الشـهري بـالواعظ (ت 
هـ) / حتقيق: حممد كاظم املوسوي / طبـع ونشـر: املجمـع العـاملي ١٠٣٥

م / الطبعة األوىل / ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧للتقريب بني املذاهب اإلسالمية لسنة 
  طهران ـ إيران.

مسند ايب يعلى املوصلي / تأليف: أيب يعلى أمحد بن علـي بـن  .١٣٢
املثىن التميمـي / حتقيـق: حسـني سـليم أسـد / الطبعـة األوىل / نشـر: دار 

  هـ / بريوت.١٤٢٢الفكر / سنة الطبع: 
مسند ايب يعلى املوصلي / تأليف: أيب يعلى أمحد بن علـي بـن  .١٣٣

لتميمـي / حتقيـق: حسـني سـليم أسـد / الطبعـة األوىل / نشـر: دار املثىن ا
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  هـ / بريوت.١٤٢٢الفكر / سنة الطبع: 

خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ــ عليـه السـالم ـــ /  .١٣٤
هــ) / ٣٠٣تأليف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي الشـافعي (ت 

هـ / ١٣٨٨احليدرية لسنة حتقيق: حممد هادي األميين / طبع ونشر: املطبعة 
  الطبعة األوىل / النجف األشرف ـ العراق.

الســنن الكــربى / تــأليف: أيب عبــد الــرمحن أمحــد بــن شــعيب  .١٣٥
النسائي / حتقيق: عبد الغفار سليمان البنداري / الطبعة األوىل / نشر: دار 

  م / بريوت ـ لبنان.١٩٩١هـ، ١٤١١الكتب العلمية م سنة الطبع: 
تأليف: احلافظ اجلليل أيب بكر أمحد بن احلسني السنن الكربى /  .١٣٦

بن علي للبيهقي / حتقيق: حممد عبد القادر عطا / الطبعـة الثالثـة / نشـر: 
  هـ / بريوت.١٤٢٤دار الكتب العلمية / سنة الطبع: 

السرية النبوية / تأليف: ابو الفداء امساعيل بـن عمـر ابـن كثـري  .١٣٧
دار الكتب العلمية / سنة الطبع:  الدمشقي األموي / الطبعة الثانية / نشر:

  هـ / بريوت.١٤٢٨
فضائل الصحابة / تأليف: أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين  .١٣٨

هــ) / حتقيـق: وصــي اهللا حممـد عبـاس / طبــع ونشـر: مؤسســة ٢٤١(ت 
  م.١٩٨٢هـ، ١٤٠٢الرسالة لسنة 

معجم مقاييس اللغة / تأليف: أمحد بن فارس بن زكريا (ابـن  .١٣٩
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ق: عبد السالم حممد هارون / طبع ونشـر: مكتبـة اإلعـالم فارس) / حتقي
  م.١٩٣٨هـ، ١٤٠٤اإلسالمي / سنة الطبع: 

املحاسن / تأليف: الشيخ أبو جعفر أمحد بـن حممـد بـن خالـد  .١٤٠
الربقي / تصحيح وتعليق: السيد جالل الدين احلسـيين (املحـدث) / نشـر: 

  ران ـ إيران.م / طه١٩٥٠هـ، ١٣٧٠دار الكتب اإلسالمية / سنة الطبع: 
ــن أمحــد  .١٤١ ــل ب ــرمحن اخللي ــد ال ــو عب ــأليف: أب ــاب العــني / ت كت

ــي  ــة األعلم ــع: مؤسس ــي / طب ــدي املخزوم ــق: د. مه ــدي / حتقي الفراهي
  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.١٩٨٧هـ، ١٤٠٨للمطبوعات لسنة 

من ال حيضره الفقيه / تأليف: أبـو جعفـر الصـدوق حممـد بـن  .١٤٢
ه اهللا / حتقيـق وتصـحيح وتعليـق: علـي أكـرب علي بـن بابويـه القمـي رمحـ

الغفاري / طبع ونشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسـني / 
  الطبعة الثانية / قم املقدسة ـ إيران.

وقعة صفني / نصر بن مزاحم املنقري / حتقيـق: عبـد السـالم  .١٤٣
 / هــ / الطبعـة األوىل١٤١٠حممد هارون / طبـع ونشـر: دار اجليـل لسـنة 

  بريوت لبنان.
ينابيع املودة لذوي القرىب / تأليف: الشيخ سليمان بن إبراهيم  .١٤٤

القندوزي احلنفي / حتقيق: سيد علي مجال أشرف احلسيين / الطبعة األوىل 
م / ١٩٩٥هــ، ١٤١٦/ نشر: دار األسوة للطباعة والنشـر / سـنة الطبـع: 
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  بريوت ـ لبنان.

ن يوسـف بـن جـرب / ج اإلميان / تأليف: زين الدين علـي بـ .١٤٥
حتقيق: السيد أمحـد احلسـيين / الطبعـة األوىل / نشـر: جمتمـع امـام هـادي 

  هـ / مشهد املقدسة ـ إيران.١٤١٨(عليه السالم) لسنة 
خصائص الوحي املبني للحافظ / تأليف: ابـن البطريـق مشـس  .١٤٦

الــدين حيــىي بــن احلســن األســدي الربعــي احللــي / حتقيــق: الشــيخ مالــك 
هـ / الطبعـة األوىل ١٤١٧ونشر: دار القرآن الكرمي لسنة  املحمودي / طبع

  / قم املقدسة ـ إيران.
موقع السكينة، األمن الفكري، مفهومـه، ضـرورته، جماالتـه،  .١٤٧

  د. إبراهيم بن عبد اهللا الزهراين.
الوسيطة واألمن الفكري  -موقع شبكة السنة النبوية وعلومها  .١٤٨

املوقـع الرمسـي لرئاسـة هيئـة  د. حممد بن عدنان السمان؛ السكينة، وهو -
األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر، وحتــت عنــوان: (األمــن الفكــري: 

  مفهومه، ضرورته، جماالته).
هـ) / حتقيق: سامل ٤٦٣االستذكار / تأليف: ابن عبد الرب (ت  .١٤٩

حممد عطا، حممد علـي معـوض / نشـر وطبـع: دار الكتـب العلميـة لسـنة 
   / بريوت ـ لبنان.م / الطبعة األوىل٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠

اآلحاد واملثاين / تأليف: أمحد بن عمرو بن الضحاك أبـو بكـر  .١٥٠
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هــ) / حتقيـق: باسـم اجلـوابرة / طبـع: دار الرايـة لسـنة ٢٨٧الشيباين (ت 
م / الطبعة األوىل / الرياض ـ اململكة العربيـة ١٩٩١هـ، ١٤١١الراية لسنة 
  السعودية.

ن البطريـق مشـس خصائص الوحي املبني للحافظ / تأليف: ابـ .١٥١
الــدين حيــىي بــن احلســن األســدي الربعــي احللــي / حتقيــق: الشــيخ مالــك 

هـ / الطبعـة األوىل ١٤١٧املحمودي / طبع ونشر: دار القرآن الكرمي لسنة 
  / قم املقدسة ـ إيران.

تفسري الرازي / تأليف: ابو عبد اهللا حممد بن عمـر بـن احلسـن  .١٥٢
لـدين الـرازي / طبـع ونشـر: دار بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخـر ا

  م / بريوت ـ لبنان.١٩٨١هـ، ١٤٠١الفكر لسنة 
املخصص / تـأليف: أبـو احلسـن علـي بـن إمساعيـل النحـوي  .١٥٣

هــ) / طبـع: دار الفكـر ٤٥٨اللغوي األندلسـي املعـروف بـابن سـيده (ت 
  م / بريوت ـ لبنان.١٩٧٨هـ، ١٣٩٨لسنة 

 طالـب عليــه املسترشـد يف إمامــة أمـري املــؤمنني علـي بــن أيب .١٥٤
السالم / تأليف: أبو جعفـر حممـد بـن جريـر بـن يزيـد الطـربي العـامي 

ــيعي) (ت  ــع: ه ٣١٠(الش ــودي / طب ــد املحم ــيخ أمح ــق: الش ) / حتقي
م / الطبعـة ١٩٩٥هـ، ١٤١٥مؤسسة الثقافة اإلسالمية لكوشانبور لسنة 

  األوىل / طهران ـ إيران.
م احلسـني بـن املفردات يف غريب القرآن / تـأليف: أبـو القاسـ .١٥٥
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هـــ) / طبــع: دار إحيــاء ٥٠٢حممــد املعــروف بـــ(الراغب االصــفهاين) (ت 

  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.٢٠٠٨هـ، ١٤٢٨التراث العريب لسنة 
الديباج / تأليف: عبد الرمحن بن أيب بكـر السـيوطي / طبـع:  .١٥٦

  م / اململكة العربية السعودية.١٩٩٦هـ، ١٤١٦دار إبن عفان لسنة 
ــن داود فتــو .١٥٧ ــأليف: أمحــد بــن حيــىي بــن جــابر ب ح البلــدان / ت

هـــ) / ٨٩٢البغـدادي الــبالذري املولــود أواخــر القــرن الثــاين اهلجــري (ت 
  م / بريوت ـ لبنان.١٩٩٨هـ، ١٤١٨طبع: دار ابن خلدون لسنة 

أضواء على الصحيحني / تأليف: حجة اإلسالم الشيخ حممـد  .١٥٨
ــع: مؤسســة املعــارف اإلســال هـــ، ١٤١٩مية لســنة صــادق النجمــي / طب

  م / الطبعة األوىل / قم املقدسة ـ إيران.١٩٩٩
ــأليف: أمحــد بــن  .١٥٩ فــتح الوهــاب بتخــريج أحاديــث الشــهاب / ت

الصديق الغماري الشافعي / حتقيق: محدي عبد املجيد السلفي / طبـع: عـامل 
  م / بريوت ـ لبنان.١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الكتب للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 

من جامع األصول والفوائد / تـأليف: حممـد بـن مجع الفوائد  .١٦٠
هــ) / طبـع: دار ١٠٩٤حممد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر املغـريب (ت 

  القبلة للثقافة اإلسالمية / جدة ـ اململكة العربية السعودية.
األمثال يف احلديث النبـوي / تـأليف: عبـد اهللا بـن حبـان (أيب  .١٦١

لدكتور عبد العلي عبـد احلميـد هـ) / حتقيق: ا٣٦٩الشيخ األصبهاين) (ت 
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م / الطبعـة ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢/ طبع: سلسلة مطبوعات الدار السلفية لسنة 
  األوىل / بومباي ـ اهلند.

البصائر والذخائر / تـأليف: أبـو حيـان التوحيـدي، علـي بـن  .١٦٢
هـــ) / حتقيــق: د. وداد القاضــي / طبــع: دار ٤١٤حممــد بــن العبــاس (ت 

  طبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.م / ال١٩٨٨هـ، ١٤٠٨صادر لسنة 
هـ) / حتقيق ٨٨الفنت / تأليف: نعيم بن محاد املروزي (ت ص .١٦٣

وتقدمي: الدكتور سهيل زكار / طبع: دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع 
  م / بريوت ـ لبنان.١٩٩٣هـ، ١٤١٤لسنة 

معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية / تأليف: الدكتور حممود  .١٦٤
املنعم (مـدرس أصـول الفقـه بكليـة الشـريعة والقـانون ـ عبد الرمحن عبد 

  جامعة األزهر) / طبع: دار الفضيلة / القاهرة ـ مصر.
ــع: دار  .١٦٥ ــي / طب ــد قلعج ــأليف: حمم ــاء / ت ــة الفقه ــم لغ معج

م / الطبعة الثانية ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨النفائس للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 
  / بريوت ـ لبنان.

لرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم نوادر األصول من أحاديث ا .١٦٦
/ تأريف: حممد بن علي احلكيم الترمذي / حتقيق: عبـد الـرمحن عمـرية / 

  م / الطبعة األوىل / بريوت ـ لبنان.١٩٩٢هـ، ١٤١٢طبع: دار اجليل لسنة 
كشف املشكل من حديث الصحيحني / تـأليف: مجـال الـدين  .١٦٧

يـق: علـي حسـني هــ) / حتق٥٩٧أبو الفـرج بـن حممـد اجلـوزي (املتـوىف: 
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  اململكة العربية السعودية. -البواب / نشر وطبع: دار الوطن / الرياض 

االقتصــاد فيمــا يتعلــق باالعتقــاد / تــأليف: شــيخ الطائفــة ايب  .١٦٨
جعفـر حممــد بــن احلســن بــن علـي الطوســي / نشــر وطبــع: دار االضــواء 

  لبنان. -للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
األئمة الفقهاء مالـك والشـافعي وأيب  االنتقاء يف فضائل الثالثة .١٦٩

حنيفة / تأليف: أبو عمر يوسف بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد الـرب بـن 
هـــ) / نشــر وطبــع: دار الكتــب ٤٦٣عاصــم النمــري القــرطيب (املتــوىف: 

  لبنان. -العلمية / بريوت 
حياة احليوان الكربى / تأليف: حممـد بـن موسـى بـن عيسـى بـن  .١٧٠

هــ) / طبـع ٨٠٨اء، كمـال الـدين الشـافعي (املتـوىف: علي الدمريي، أبو البقـ
  لبنان. - هـ / الطبعة الثانية / بريوت  ١٤٢٤ونشر: دار الكتب العلمية لسنة 

كتـاب التعريفـات / تـأليف: علـي بـن حممـد بـن علـي الــزين  .١٧١
هـ) / حتقيق وضبط وتصحيح: مجاعة من ٨١٦الشريف اجلرجاين (املتوىف: 

-هـ ١٤٠٣ونشر: دار الكتب العلمية لسنة  العلماء بإشراف الناشر / طبع
  لبنان. -م / الطبعة األوىل / بريوت ١٩٨٣

اإلحكام يف أصول األحكام / تأليف: أبو حممد علي بن أمحـد  .١٧٢
هـ) / حتقيق: ٤٥٦بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري (املتوىف: 

طبـع الشيخ أمحد حممد شاكر / تقدمي: األستاذ الـدكتور إحسـان عبـاس / 
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  لبنان. -ونشر: دار اآلفاق اجلديدة / بريوت 
أخبار القضاة / تأليف: َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َخَلِف ْبِن َحيَّاَن ْبـِن  .١٧٣

بِّّي الَبْغــَداِدّي، اُملَلقَّــب ِبـــ(َوِكيع) (املتــوىف:  َدَقَة الضــَّ هـــ) / حتقيــق ٣٠٦صــَ
راغـي / نشـر وتصحيح وتعليق وختريج األحاديث: عبد العزيز مصطفى امل

وطبــع: املكتبــة التجاريــة الكــربى، بشــارع حممــد علــي مبصــر لصــاحبها: 
  مصر. -م / الطبعة األوىل / القاهرة ١٩٤٧هـ، ١٣٦٦مصطفى حممد لسنة 

املغين يف الضعفاء / تأليف: مشس الدين أبو عبد اهللا حممـد بـن  .١٧٤
ور نور هـ) / حتقيق: الدكت٧٤٨أمحد بن عثمان بن َقاْيماز الذهيب (املتوىف: 

  الدين عتر.
املوسوعة الفقهية الكويتية / اعداد جمموعة من املؤلفني / نشر:  .١٧٥

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف الكويت / طبع: دار السالسل لسنة 
  هـ / الطبعة الثانية / الكويت.١٤٢٧

أحاديث يف ذم الكالم وأهله انتخبها اإلمام أبو الفضل املقـرئ  .١٧٦
السلمي علـى أهـل الكـالم / تـأليف: أبـو الفضـل  من رد أيب عبد الرمحن

هـــ) / ٤٥٤عبـد الــرمحن بــن أمحــد بــن احلســن الــرازي املقــرىء (املتــوىف: 
حتقيق: الدكتور ناصر بن عبد الرمحن بن حممد اجلديع / طبـع ونشـر: دار 

  م / الطبعة األوىل.١٩٩٦هـ ،  ١٤١٧أطلس للنشر والتوزيع لسنة 
رف مبقدمـة ابـن الصـالح / معرفة أنـواع علـوم احلـديث، وُيعـ .١٧٧

تـأليف: عثمـان بــن عبـد الــرمحن، أبـوعمرو، تقـي الــدين املعـروف بــابن 
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Introduction of the book 
 

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful 
“Praise be to Allah for that which He bestowed (upon us), and thanks be to 
Him for all that which He inspired, and tribute be to Him for that which He 
provided; from prevalent favors which He created, and abundant 
benefactions which He offered and perfect grants which He presented; that 
their number is much too plentiful to compute, and too vast to measure; 
their limit was too distant to realize” 
 
Peace be upon the best of all creatures Mohammed and his Immaculate 
Progeny the  guides to the religious laws of the God of the Worlds. 
Indeed the most wanted need by man after the religion of the Almighty 
Allah is security, because he who lost security will have bad life condition, 

thus «there is no life joy with fear» as Commander of The faithful Imam Ali 

said. 
Also, because the religion is built on faith, made from ideology and live by 
being followed, therefore security achieves all of that, thus he who is safe 
will work, and he who work will need to thought, and by thought the faith 
will be straight. 
Hence: 

 
The need to the Intellectual Security s greater than the need to the social, 
family, and personal security, because the integrity and safety of thought 
will achieve all of that. Thus, man may commit a suicide because of wrong 
thought, and the family might be destroyed because of troubled thinking, 
and corruption may prevail in society because of corrupt and ruinous 
ideology.  
Also, because government and institutions which are working on studying 
the reasons which produced violence, terrorism, and radicalism concluded 
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the defect in ideology which result extremisms, terrorism and corruption. 
Those governments and security and education institutions  rushed to take 
action against this danger welling to push this danger away from their 
existence which does not exclude any one, and by doing that they achieve 
number of  objectives, for example:  

1- Rising of the country and protecting its’ prestige, and the 
people in authority(Royal families, the government, the high 
authority, and the religious authority) will enjoy their life and 
they will practice their psychological, and physical needs in 
fully safe and freely under the title of “Obedience People in 
Authority”  

2- Protecting the constants of the faith which the sons risen upon 
them and  followed by the fathers under the title of “Holding 
the Book(Quran) and Sunnah”   

3- Preventing the alternative culture other than the society 
culture under the title of “adhere to the community” 

4- Restricting the religion and understanding it to the Righteous 
Salaf(ancestors), then blocking the way of knowing about 
other Islamic doctrines.  

These constants which were addressed by lots of modern studies about 
the “Intellectual Security” and putted their main concern on them, are 
actually are the same used by the idols of radicalism since the first 
century of the Islamic calendar!! 
Perhaps listening to the speech of the radical groups which calling 
them selves “Jihadist” are actually more concerned about holding 
these constants which were concluded by the studies in the intellectual 
security. Rather, they use it for their tool to attract the youth and 
pulling them to kill, torture,  explode, and other action which became 
the main topic of all people daily speech nowadays around the world. 
 
Based on above: 
The ideology did not get rid of that cages which guided those 
extremist to destruction and devastation, rather what is strange about 
this matter is that lots of those who are calling for intellectual security 
in our today’s world they do conferences, seminars, and assemblies 
aiming to save those commonalities between those radical groups and 
them, and add to that supporting them with money, weapons, and 
men! 
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Then, those studies in fact did not aim to save the lives of people from 
terrorism, and did not care about protecting their children, women, and 
properties, or save their future and homeland as this studies cared about 
protecting leadership, government, and those on authority and people with 
religious power. 

 
Therefore:   

These studies did not and will not succeed to reach the “Intellectual 
Security” because it is still far away from Quran And Sunnah while they are 
the main titles(bases) which were adopted by those who call for intellectual 
security- today- as an excuse to save that statuses only, and this was 
indicated in His Almighty verse:  

 
(When there comes to them some matter touching (Public) safety or 
fear, they divulge it. If they had only referred it to the Messenger, or to 
those charged with authority among them, the proper investigators 
would have Tested it from them (direct). Were it not for the Grace and 
Mercy of Allah unto you, all but a few of you would have fallen into the 
clutches of Satan. Quran 4:83) 
 
Therefore: 
to reach the reality of the intellectual security which by it the safety of 
religion and human will enjoy his life will be achieved by it, we have to 
return to the right foundations and constants which create the intellectual 
security. Indeed what was based on delusive will not have straight 
construction, rather it will be destroyed upon its’ builders; and he who 
diverted from the right can not reach the truth as long as he live, even he 
struggled, because he is as same as who walk behind the mirages will not 
gain any fruit but thirst,  effort, and perdition. 

 
Hence: 

Our guide toward reaching the foundations and constants which can achieve 
intellectual security was Imam Ali bin Abu Talib peace be upon him. 
Perhaps reader will rise a question which is “Why Ali bin Abu Talib peace 
be upon him without other?” 
This study will address that question. 
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 Contents of the book 

- The concept of the intellectual security in the Quran and Sunnah 
- The concept of the intellectual security to Salaf(ancestors), -tools 

and applications 
- Do this tools lead to achieve the intellectual security or quarantined 

it?! 
- What is Acculturation? 
- Punishing the Muslim severely for his feelings 
- Killing narrators of the traditions of Imam Ali and His 

Progeny(peace be upon them) virtues   
- Rejecting the testaments of the followers(shi’a) of Imam Ali 
- Spreading fabricated traditions in virtues of Othman 
- The birth of the Umayyad Culture of the laws of Omar 
- Roots of the intellectual security  
- How did Commander of the Faithful (peace be upon him) probe the 

life of the ancestors and their ideology during his life 
- The roots of the intellectual security in Nahjul-balagha 
- Abuse the shi’a of Ali(a.s) and demolishing their homes 
- Educating people on The Prophet (SAWA) practice the morals of 

Jahilaya (pre-islam era) 
- Educating people on the falling of The Prophet (SAWA)-god forbid- 

on the forbidden(taboos) and take them lightly  
- Understanding the religion and knowing Halal and Karam 
- To know the life of the salaf(ancestors) and what happened between 

them 
- To aim to protecting Islam for the elites and putting that before their 

desires 
- Giving advice to Muslim will save the safety of people and  country 
- To know the oppression which fallen on Imam Ali peace be upon 

him will push toward holding Quran and Sunnah tightly 
- Reliance on the electoral system to gain authority as imam Ali (As) 

found it 
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- Greed for power is the aim of radical movements therefore it must be 
fought with all means and introduce their leaders to Muslims 

- Educating Muslims on the truth of people of innovation(fabrications) 
and religiosity imposters and how to face them 

- Characters of people of innovation(fabrications) and religiosity 
imposters 

- How to confront people of innovation on purpose to create 
intellectual security 

- Indeed Moaweiah and his companions were behind spreading the 
unity of Muslims 

- Confronting the manifestation of goodness which people of 
innovation use to cover their reality and detecting it to people 

- Educating people that the real enemies of Muslims are the freed(al-
tolaqa), their sons, and followers because they are people of 
innovation 

- Characters and Diagnostics of the enemies of Islam 
- Diagnostics of enemies of Islam leaders and their characters 
- Jihad in fighting the intellectual enemy requires psychological 

construction to the Jihadi fighter  
- Requirement for camp in real and figuratively as the library to the 

intellectual fighter 
- To habitat the self on Jihad 
- Reducing the visit of sons and women 
- Patience on war 
- Readiness 
- The fruit of this psychological construction program 
- The reason behind creating intellectual security is protecting the 

nation from being ruled by fools and tyrants  
- This nation to be ruled by fools and tyrants 
- Adhering to Imam Ali bin Abu Talib peace be upon him and 

obeying him achieve safety in this world and hereafter 


