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بسماهللالرمحنالرحيم
مقدمة املؤسسة:
احلمــد اهلل الــذي ال يبلــغ مدحتــه القائلــون ،وال حيــي نعــا َء ُه العــا ُّدون ،وال

يــؤدي ح َّقــه املجتهــدون ،والصــاة والســام عــى خــر خلقــه ،وخاصــة أنبيائــه،
وصفــوة رســله ،أيب القاســم حممــد و آلــه األخيــار اهلــداة األبــرار.
وبعد:
إن مــن احلقــول املعرفيــة التــي زخــرت هبــا حيــاة أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي ابن

أيب طالــب (عليــه الصــاة والســام) التــي نحتــاج إىل دراســتها وجنــي ثامرهــا هــي
حيــاة آل عــي (عليهــم الســام) املتضمنــة تلــك الــذوات املقدســة ،وهــم (والــداه،
وأوالده ،وأزواجــه) ال ســيام ســيدتنا وموالتنــا فاطمــة الزهــراء وابنيهــا احلســن

واحلســن (عليهــم الصــاة والســام) لتســتقر ضمــن السلســلة العلميــة البحثيــة
املوســومة بـــ (سلســلة دراســات يف آل عــي عليهــم الســام) التــي تســعى املؤسســة

بواســطتها إىل بيــان مــا هلــذه الــذوات مــن إســهامات يف احليــاة اإلســامية ومســار
احلركــة الفكريــة فيهــا.
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ومــا هــذه الدراســة التــي بــن أيدينــا واملوســومة بـــ (اغتيــال التوحيــد يف ضــوء

األنثروبولوجيــا العقديــة والبنائيــة الوظيفيــة خلطــاب اإلمــام احلســن  يــوم

عاشــوراء) إال واحــدة مــن هــذه الدراســات التــي توضــع بني يــدي القــارئ الكريم
لبيــان اآلثــار التــي أوجدهــا توحيــد اخلالفــة يف مجلــة مــن االجــراءات واألنســاق
الثقافيــة واالجتامعيــة والشــخصية مكونــة بــذاك عقيــدة جديــدة للتوحيــد وهــو مــا

عملــت عليــه احلكومــة خــال العــرات مــن الســنني؛ لتحصــد يف النهايــة اغتيــال

التوحيــد فكـ ًـرا وعقيــدة ورمـ ًـزا وهــو مــا أظهرتــه العلــوم واملعــارف احلديثــة الســيام
النظريــة البنائيــة الوظيفيــة وحمدداهتــا يف خطــاب اإلمــام احلســن (عليــه الســام)

يــوم عاشــوراء .فجــزى اهلل الباحــث عــى مــا قدمــه يف بحثــه خــر اجلــزاء ونســأله
التوفيــق إلحيــاء تــراث ســرة أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي وســرة آلــه (عليهــم

الســام).

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
					
						

شعبة الشؤون العلمية

						

مؤسسـة علوم نهج البالغة
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مقدمة الكتاب
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ،ولــه الشــكر عــى مــا أهلــم ،والثنــاء بــا قــدم مــن

عمــوم نعــم ابتدأهــا ،وســبوغ اآلء أســداها ،والصــاة والســام عــى املبعــوث
رمحــة للعاملــن وآلــه اهلــداة األخيــار امليامــن.
أما بعد:
فــإن معرفــة التوحيــد واالعتقــاد بــه هــو مــن أهــم الوظائــف التــي كلــف اهلل هبــا

األنبيــاء واملرســلني واألئمــة (عليهم الســام).

وشــخوصا
رمــوزا
وألن اهلل عــز وجــل حكيــم عزيــز فقــد جعــل للتوحيــد
ً
ً

ينضبــط هبــم الفكــر ويســتقيم الفهــم ويكتمــل اليقــن بوحدانيــة اهلل تعــاىل ونبــذ

عوالــق الوثنيــة الظاهريــة والباطنيــة ،وذلــك أن املنظومــة املفاهيميــة للتوحيــد مــن
أوســع املنظومــات الفكريــة وأكثرهــا أســاتذة إذ يكفــي بالباحــث والــدارس أن
ينظــر إىل هــذه املنظومــة ويرصــد حركتهــا التارخييــة عــر مــا دار يف شــأن التوحيــد

بــن اهلل عــز وجــل واملالئكــة حينــا ظنــت أهنــا تســتطيع أن تكــون رمـ ًـزا للتوحيــد
يف األرض وتتصــدى خلالفــة اهلل يف أرضــه فينضبــط هبــا الفكــر ويســتقيم الفهــم
ويــدرك أهــل األرض حقيقــة التوحيــد ومعرفتــه.
9

اغتيال التوحيد يف ضوء األنثروبولوجيا العقدية والبنائية الوظيفية ...

إال أن الفــارق بــن املالئكــة وآدم (عليهــم الســام) يف االســتحقاق ملنصــب

اخلالفــة هــو الطريــق إىل التوحيــد بمعنــى :أن املالئكــة ظنــت أن الطريــق إىل خالفــة

التوحيــد هــو التســبيح فقالــوا هلل عـ ّـز وجــل:

َ Pأتَجْع َُل فِيهَا مَنْ يُ ْفسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ ُنسَبِّحُ بِحَمْد َ
ِك وَ ُن َقدِّسُ لك﴾(((.
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فجعلــوا العبــادة والتســبيح والتقديــس هــي الطريــق إىل منصــب خالفــة اهلل عــز
وجــل فضـ ًـا عــن االنضبــاط يف الفعــل وااللتــزام باألمــر اإلهلــي يف حرمــة الدمــاء
ووقــوع الفســاد؛ بمعنــى رفــع املانــع وحتقــق املقتــي يف التنصيــب ،يف حــن كان

الطريــق إىل خالفــة اهلل عنــد آدم (عليــه الســام) معرفــة رمــوز التوحيــد وخلفائــه .

قــال اهلل عــز وجــلP :وَعََّل ـمَ َآدَمَ ْ َ
السْ ـمَاءَ ُ
ِك ـةِ
كَّلهَــا ُث ـمَّ عَر ََضهُ ـمْ عَ َلــى الْمَلَئ َ
َف َقــالَ َأنْبِ ُئونِــي بِ َأسْ ـمَاءِ هَ ـؤ َُلءِ إِنْ ُ
كنْ ُت ـمْ صَادِقِ ـنَ * قَا ُلــوا سُ ـبْحَانَكَ َل عِ ْل ـمَ َلنَــا إَِّل
مَــا عََّلمْ َتنَــا إَِّن ـكَ َأنْ ـتَ الْعَلِي ـمُ الْحَكِي ـمُ * َقــالَ يَــا َآدَمُ َأنْ ِب ْئهُ ـمْ بِ َأسْ ـمَائِ ِهمْ َف َلمَّــا َأنْب ََأهُ ـمْ
َك ـمْ إِِّنــي َأعْ َل ـمُ َغيْ ـبَ السَّ ـمَاوَاتِ و ْ َ
ْض وَ َأعْ َل ـمُ مَــا ُتبْ ـدُونَ
بِ َأسْ ـمَائِ ِهمْ َقــالَ َأ َل ـمْ َأ ُقـ ْـل ل ُ
َالر ِ
كنْ ُت ـمْ تَ ْ
وَمَــا ُ
ك ُتمُــونَ﴾(((.

فأدركــوا حينهــا أن املانــع مــن منصــب اخلالفــة يف األرض هــو عــدم معرفتهــم

بأســاء رمــوز التوحيــد وليــس الفســاد وســفك الدمــاء.

ومــن هنــا :فــإن الدراســة التــي بــن أيدينــا تتنــاول عينــة اجتامعيــة يف فــرة

زمنيــة حمــددة وهــي منــذ وفــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــام ( 11هـــ)
وإىل استشــهاد اإلمــام احلســن (عليــه الســام) عــام ( 61هـــ) ومــا شــهدته مــن

((( سورة البقرة ،اآلية.30 :
((( سورة البقرة ،اآلية.33-31 :

مقـ ـدّ مة الك ـ ـتــاب

متغــرات جذريــة يف مفهــوم التوحيــد ومصاديقــه فقتــل مــن قتــل حتــت رايــة
التوحيــد وســلب مــن ســلب واغتصــب مــن اغتصــب؛ والنــاس يكفــر بعضهــم
بعضــا فيبــاح هلــم مــا يبــاح يف غريهــم مــن أهــل الــرك والكفــر ،والنــاس حيــارى
ً

قــد أخــذت هبــم اآلراء واملفاهيــم والفتــاوى كل مأخــذ.

ولــذا :فقــد احتاجــت الدارســة يف معرفــة األســباب واملتغــرات اجلذريــة يف

املنظومــة املفامهيــة والفكريــة لإلســام يف نصــف قــرن بالرجــوع إىل حقــول معرفيــة

ثالثــة ،وهــي:

 -1احلقل العقدي.
 -2احلقل االنثروبولوجي وحتديدً ا األنثروبولوجيا الثقافية.
 -3احلقل االجتامعي وحتديدً ا النظرية البنائية الوظيفية .
وقــد أخضعــت هــذه العينــة االجتامعيــة هلــذه احلقــول املعرفيــة الثالثــة

ودراســتها بغيــة معرفــة أســباب انحــدار املجتمــع اإلســامي إىل املســتوى الــذي

وصــل إليــه يف محــل رأس ابــن بنــت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وســبي
بنــات رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وأحفــاده ومحلهــم إىل اخلليفــة الــذي
جلــس يف منصــب اخلالفــة اإلســامية بمعنــى :أنــه خلــف النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه) ليحمــل إليــه رأس ابــن النبــي!!! ممــا يكشــف عــن إحــداث تغيــر جــذري يف

املنظومــة املفاهيميــة والفكريــة للتوحيــد يف مجلــة مــن األنســاق الثقافيــة وإجــراءات

التثاقــف ،وأنامطــه املتعــددة فرضتهــا ســنة العمريــان يف عمليــة مــن املثاقفــة املحكمة

وتغــر ثقافــة اإلنســان ،ونمــط تفكــره ،وحتويــل هويتــه املعرفيــة وهــو مــا التجــأت
إليــه الســلطة بعــد وفــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) .
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وهــذا مــا يميــز هــذه الدراســة عــن غريهــا مــن الدراســات هلــذه الفــرة الزمنيــة

واملجتمــع اإلســامي فعــى الرغــم مــن تعــدد الدراســات حوهلــا لكنهــا انحــرت

إمــا يف املجــال التارخيــي والســري ،وبيــان املناقــب واملثالــب وبــا يفرضــه املنهــج

التارخيــي ،و أو كانــت هــذه الدراســات يف املجــال الســيايس واإلداري للخالفــة
وآثــار إجراءاهتــا يف بنــاء الدولــة اإلســامية وإظهارهــا بكوهنــا الفــرة الذهبيــة يف
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بنــاء الدولــة واملجتمــع؛ يف حــن انفــردت هــذه الدراســة يف جماهلــا البحثــي لدراســة
املجتمــع اإلســامي يف هــذه الفــرة الزمنيــة وهــو جمــال األنثروبولوجيــا الثقافيــة
مقرونًــا باملجــال العقــدي وهــو حقــل جديــد أصلــت لــه هــذه الدراســة وهــو

منهجــا
األنثروبولوجيــا العقديــة -كــا ســيمر -فضـ ًـا عــن أن هــذه الدراســة تظهــر
ً
جديــدً ا يف حقــل الدراســات االجتامعيــة ،وهــي:

توظيــف املطابقــة النظريــة والعمليــة للنظريــة البنائيــة الوظيفيــة التــي أنشــأت

يف أســاس تكوينهــا لدراســة املجتمعــات احلديثــة ال ســيام دراســتها للتحــوالت
التــي حدثــت يف املجتمــع األمريكــي بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة وأن مــا ســعى

إليــه بارســونز يف جولتــه األمريكيــة واألوربيــة ضمــن احلقــل االجتامعــي
واألنثروبولوجــي مل يتضمــن دراســة عينــات مــن املجتمعــات التــي حيكمهــا الديــن

والعقيــدة بــاهلل وتأثــر هــذه العقيــدة عــى حركــة اإلنســان وثقافتــه وشــخصيته

وأرستــه وتفاعالتــه مــع اآلخــر ضمــن نســق األرسة أو املجموعــات البرشيــة التــي
يتناغــم معهــا ويتفاعــل معهــا لوجــود مشــركات فكريــة ونفســية جتعلــه جــز ًءا

ومكو ًنــا مــن هــذه املجموعــة أو مــا يعــرف بالنســق.

مقـ ـدّ مة الك ـ ـتــاب

يف حــن إن اإلنســان هــو اإلنســان أســر بــا ينقــل إليــه مــن معطيــات فكريــة

وثقافيــة عملــت التنشــئة االجتامعيــة واللغــة واألفــكار عامـ ًـا أساس ـ ًيا يف حتديــد

هويتــه وشــخصيته وآثــاره يف املجتمــع.
ومن هنا:

فــأن هــذه الدراســة حينــا اســتوظفت النظريــة البنائيــة الوظيفيــة أو نظريــة

األنســاق يف دراســة املجتمــع اإلســامي يف نصــف قــرن فهــي بــذاك تؤســس ملنهــج
جديــد يف العلــوم االجتامعيــة ممثـ ًـا بمطابقــة العينــات االجتامعية ودراســة متغرياهتا

وســلوكيتها ونتائــج هــذه الســلوكيات ســواء كانــت يف القــرن األول اإلســامي أو

يف القــرن الرابــع عــر وســواء كان يف الــرق أو الغــرب.

ثـم فإن توظيف النظريـات العلمية يف علم االجتماع واألنثروبولوجيا مع
ومـن َّ

أنموذجـا أوفـق وأوعى
توظيـف النصـوص الرشيفـة للقـرآن والعترة النبويـة يقـدم
ً

ملعرفـة اإلنسـان يف كونـه فـر ًدا أو مجاعـة ،وهـو مـا يسـعى إليـه الباحـث عبر فرضيـة
الدراسـة ومنهجهـا البحثـي ،ونوعهـا ،أي :حقـل الدراسـات البينية ،وهـي كاآليت:
فرضية الدراسة:
يســعى الباحــث عــر هــذه الدراســة إىل إثبــات فرضيــة جديــدة يف األنثروبولوجيــا

الثقافيــة؛ وذلــك عــر إمكانيــة إصــاح مفهــوم التثاقــف لــدى األنثروبولوجيــن يف

(انحصــاره يف االتصــال بــن ثقافتــن متغايرتــن ملجموعتــن مــن األفــراد) إىل مفهــوم
وأصلــت لــه ،وهــو (التثاقــف يف املجموعــة الواحــدة
جديــد توصلــت إليــه الدراســة َّ
وتغــر ثقافتهــا األصيلــة ورصــد إجراءاهتــا الثقافيــة ضمــن أنــاط فكرية جديــدة ظاهرها
الثقافــة األصيلــة وباطنهــا الثقافــة املغايــرة يف مزواجــة للثقافتــن وتثاقفهــا م ًعــا).
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ومــن ثــم تســعى الدراســة يف هــذا االجتــاه إىل تأصيــل منهــج جديــد يف حقــل

األنثروبولوجيــا الثقافيــة وهــو( :التثاقــف مــن الداخــل) وحقــل معــريف جديــد،
(وهــو األنثروبولوجيــا العقديــة) للكشــف عــن عمليــة اغتيــال التوحيــد الــذي

جــاء بــه القــرآن الكريــم والنبــي األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه).
14

منهج البحث :
اعتمد الباحث يف هذه الدراسة عىل ثالثة مناهج علمية ،وهي:
 -1املنهــج االســتقرائي :وقــد خصــص لدراســة املعطيــات التارخييــة والروائيــة

التــي دونــت األحــداث واملتغــرات احلياتيــة للمســلمني لعينــة الدراســة وهــي

املجتمــع اإلســامي مــا بــن عامــي  61 - 11هـــ.

 -2املنهــج الوصفــي :وقــد خصــص لدراســة املعطيــات االجتامعيــة والثقافيــة

لعينــة الدراســة.

 -3املنهـج التحليلي :وقـد خصـص لدراسـة املعطيـات العقديـة والثقافيـة

واالجتامعيـة واألنثروبولوجيا يف اسـتنطاق النصوص واألحداث واملظاهر اإلعجازية

والثقافيـة واالجتامعيـة للوصـول إىل نتائـج جديـدة يف بنـاء اإلنسـان وإصالحـه.
نوع الدراسة  :بينية . interdisciplinary -

اعتمــد الباحــث يف هــذه الدراســة عــى أهــم الطــرق العلميــة يف بنــاء النتائــج

املعرفيــة والفكريــة.

إذ تعــد الدراســات البينيــة مــن أهــم مــا توصلــت إليــه املناهــج العلميــة يف

مقـ ـدّ مة الك ـ ـتــاب

طــرق مجــع املعلومــة وإعــادة بلورهتــا يف نتــاج معــريف جديــد ،يرتكــز عــى املامزجــة
واملزاوجــة بــن احلقــول املعرفيــة املتعــددة ،للوصــول إىل نتــاج معــريف وفكــري

جديــد ،يمكــن الباحثــن والدارســن مــن فهــم مــادة البحــث ،ســواء كان اإلنســان

ومــا يصــدر عنــه أو مــا خيتلــج يف مكنــون نفســه ضمــن العلــوم اإلنســانية ،أو مــا

ارتبــط بالعلــوم األساســية والتطبيقيــة واالجتامعيــة.

إذ هتــدف الدراســات البينيــة إىل (تعظيــم االســتفادة مــن التوجهــات الفكريــة

للتخصصــات املشــاركة ،وحتقيــق اإلبــداع يف طــرق التفكــر والتكامــل يف املعرفــة

وليــس وحدهتــا)(((.

أيضــا (تكامــل املعــارف اإلنســانية عــى اختــاف جماالهتــا لتظهــر
ممــا حيقــق ً

علــوم وكشــوف جديــدة نافعــة للبرشيــة)(((.

وأصلــت لــه يف علــم اإلناســة وهــو
وهــو مــا توصلــت إليــه هــذه الدراســة ّ

(األنثروبولوجيــا العقديــة) وذلــك عــن طريــق إمكانيــة إصــاح مفهــوم التثاقــف
مــن اخلــارج إىل التثاقــف مــن الداخــل.

وبيــان آثــاره يف مجلــة مــن اإلجــراءات واألنســاق الثقافيــة واالجتامعيــة

والشــخصية مكونــة بــذاك عقيــدة جديــدة للتوحيــد وهــو مــا عملــت عليــه اخلالفــة

اإلســامية عــر العــرات مــن الســنني.

((( تــزاوج االختصاصــات :ثــراء معــريف ومهنــي ،نجيــب عبــد الواحــد؛  3يونيــو 2017؛
الدراســات البينيــة /التعليــم العــايل.
((( ملتقــى الدراســات البينيــة ،ملحمــد خــر عريــف ،صحيفــة املدينــة ،يــوم اإلثنــن 28
شــوال 1-1440يوليــو 2019م.
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لتحصــد يف النهايــة اغتيــال التوحيــد فكـ ًـرا وعقيــدة ورمـ ًـزا وهــو مــا أظهرتــه

العلــوم واملعــارف احلديثــة الســيام النظريــة البنائيــة الوظيفيــة وحمدداهتــا يف خطــاب

اإلمــام احلســن (عليــه الســام) يــوم عاشــوراء.
ولذلك:
16

فقــد تكونــت الدراســة مــن فصلــن يســبقهام متهيــد وتعقبهــا خامتــة تضمنــت

نتائــج الدراســة؛ وقــد احتــوى كل فصــل عــى مباحــث ومســائل خصصــت

لدراســة املتغــرات املفاهيميــة يف املجتمــع اإلســامي يف مرحلتــن:

املرحلــة األوىل :ضمــن الفصــل األول وقــد ابتدأنــا البحــث بتشــخيص أدوات

اغتيــال التوحيــد يف املعطيــات القرآنيــة والنبويــة .ودراســة املتغــرات املفاهيميــة

لعقيــدة التوحيــد يف (مقدماتــه ونتائجــه) .أمــا املبحــث الثــاين :فقــد اشــتمل عــى
دراســة األنــاط واإلجــراءات التــي اختذهتــا احلكومــة وحتديــدً ا إجــراءات األول
والثــاين التــي ســميت وعرفــت (بســنة الشــيخني) أو (ســنة العمريــن) وأنســاقها

الثقافيــة واالجتامعيــة يف خلــق البيئــة الفكريــة واالجتامعيــة لعمليــة اغتيــال

التوحيــد.

املرحلـة الثانيـة :وهـي ضمـن الفصـل الثـاين وقـد خصـص لدراسـة اغتيـال

التوحيـد يف املعطيـات األنثروبولوجيـا الثقافية ونظرية األنسـاق العامة أو كام تعرف

بـــ( :النظريـة البنائيـة الوظيفيـة) وقـد اشـتمل الفصـل على ثالثـة مباحـث تنـاول
املبحـث األول :التثاقـف مـن الداخل وهيمنة األنسـاق الثقافية لسـنة الشـيخني عند

اصطدامهـا مـع إجـراءات اإلمـام علي (عليه السلام) يف توليـه األمر والبـدء بعملية

إصلاح احلكومـة اإلسلامية والرعيـة.

مقـ ـدّ مة الك ـ ـتــاب

وتنــاول املبحــث الثــاين :األنســاق الفكريــة لالنقضــاض عــى فكــر التوحيــد يف

حقــل األنثروبولوجيــا العقديــة التــي اختذهتــا الســلطة األمويــة مــن العــام (40هـــ)
إىل العــام (61هـــ) واكتــال املفهــوم اجلديــد للتوحيــد لــدى الســلطة ،والتثقيــف

عليــه بــن املســلمني بعــد أن انتفعــت الســلطة األمويــة مــن التأصيــل هلــذا املفهــوم

ضمــن أجــراءات العمريــن وســنتهام يف اإلســام.

وتنــاول املبحــث الثالــث :حمــددات النظريــة الوظيفيــة وإجــراءات األنســاق

االجتامعيــة خلطــاب اإلمــام احلســن (عليــه الســام) يف اغتيــال التوحيــد.

فقــد أظهــر النــص الرشيــف هــذه املحــددات للنظريــة الوظيفيــة ضمــن

أنســاقها الثالثــة (نســق الثقافــة ،ونســق الشــخصية ،والنظــام االجتامعــي أو النســق
االجتامعــي).

ففــي النســق الثقــايف يظهــر اإلمــام احلســن (عليــه الســام) اآلثــار التــي

أوجدهــا التثاقــف مــن الداخــل الــذي عملــت بــه حكومــة العمر َّيــن واألمو َّيــن يف

تعاقبهــم عــى الســلطة ومتكنهــم مــن تغيــر عقيــدة التوحيــد الــذي جــاء بــه القــرآن
والنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) واغتيالــه بســيف توحيــد اخلالفــة.
ويف نسق الشخصية:
جــاء خطــاب اإلمــام احلســن (عليــه الســام) ببيــان الدوافــع الشــخصية

واألفــكار املشــركة فيــا بــن هــؤالء الذيــن خرجــوا لقتالــه وهــم بــاآلالف مكونــن

أنســا ًقا حمــددة املعــامل وضمــن معايــر ثالثــة (األمــن الشــخيص واملجتمعــي؛ األمــن
احليــايت؛ األمــن الفكــري) ،ويف النســق االجتامعــي:
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يبــدأ اإلمــام احلســن (عليــه الســام) يف بــادئ األمــر ببيــان اهلــدف املشــرك

الــذي مجــع هــذه النظــم واألنســاق االجتامعيــة؛ وهــو (عليــه الصــاة والســام)

يكــون بذلــك قــد قــدم للباحثــن يف العلــوم اإلجتامعيــة واألنثروبولوجيــا العقديــة

كيفيــة توظيــف املطابقــة النظريــة والعمليــة لدراســة املجتمــع واإلنســان ،الســيام
النظريــة الوظيفيــة واألنســاق العامــة.
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وهــو بــذاك يقــدم عــر هــذا النــص الرشيــف يف توصيفــه عينــة الدراســة،

أي :املجتمــع اإلســامي مــا بــن عامــي ( 61-11للهجــرة) بكونــه مــن أعقــد

املجتمعــات اإلنســانية يف املثاقفــة وإجراءاهتــا النســقية والوظيفيــة ،فــا زالــت األمــة

تســر ضمــن نطاقهــا وتــدور يف فلكهــا وإىل يومنــا هــذا ...

فكم من رأس قطع والقاتل واملقتول يرددان (اهلل أكرب)!!!
وإىل يومنا هذا..

					

					

نبيل بن السيد قدوري

بن السيد حسن احلسني الكربالئي

التمهيد
يشــتمل التمهيــد عــى بيــان مصطلحــات الدراســة واحلقــل املعــريف الــذي

خــاض فيــه الباحــث ،وهــو كاآليت:

ً
أول  -تعريف التوحيد يف اللغة واالصطالح .
أ  -التوحيد لغة .

 -1قــال أبــو احلســن اجلرجــاين (ت :ســنة 811هـــ) يف التعريفــات ،التوحيــد

هــو( :احلكــم بــأن الــيء واحــد والعلــم بأنــه واحــد)(((.
 -2وقال الزبيدي (ت سنة 1205هـ):

(إذا وصــف اهلل عــز وجــل بالواحــد فمعنــاه هــو الــذي ال يصــح عليــه التجــزي

وال التكثر)(((.

ً
اصطالحا .
ب  -التوحيد

 -1قال الشيخ الصدوق (ت381 :هـ) يف معنى التوحيد:
(اســم للعلــم الــذي يبحــث فيــه عــن اهلل تعــاىل وصفاتــه وأفعالــه وأمــا نفــي

التشــبيه فهــو مــن بــاب ذكــر اخلــاص بعــد العــام ألمهيتــه)(((.

((( التعريفــات ،للجرجــاين :ص  73بتحقيــق حممــد باســل ،ط  2دار الكتــب العلميــة بــروت
1983م.
((( تاج العروس للزبيدي :ج 10ص 529؛ ط مكتبة احلياة ،بريوت.
((( التوحيــد للشــيخ الصــدوق :ص 18بتحقيــق الســيد هاشــم الطهــراين ،نــر مجاعــة
املدرســن ،قــم لســنة 1387هـــ.
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 -2وقــال الشــيخ املفيــد (ت413 :هـ) يف معنى التوحيد هو أن يعتقد اإلنســان

بــأن (اهلل تعــاىل واحــد يف اإلهليــة واألزليــة ال يشــبهه يشء وال جيــوز أن يامثلــه يشء،
وأنــه فــرد يف املعبوديــة ال ثــاين لــه فيهــا عــى الوجوه كلهــا واألســباب)(((.
 -3وقال الصدوق يف االعتقادات:
20

(وإنــه تعــاىل يشء ال كاألشــياء ،أحــد ،صمــد ،مل يلــد فيــورث ومل يولــد

فيشــارك ،ومل يكــن لــه كــفء أحــد ،وال نــد ،وال ضــد ،وال شــبه ،وال صاحبــة ،وال
مثــل ،وال نظــر ،وال رشيــك)(((.

ً
ثانيا  -األنثروبولوجيا الثقافية (. )Cul Thru Anthropology
لقــد اســتعان الباحــث -وكــا مــرت اإلشــارة إىل ذلــك يف املقدمــة -باحلقــل

املعــريف األنثروبولوجــي أو كــا يعــرف بـــ (علــم اإلناسســة).

واألنثروبولوجيــا :هــي يف األصــل كلمــة يونانيــة مكونــة مــن ()anthropos

ومعناهــا اإلنســان ،ومــن ( )logosومعناهــا( :علــم) .مكونــة بــذاك املصطلــح،
وهــو ( ،)anthropologyأي :علــم اإلنســان .
عرفها مجلة من الباحثني ،فكانت منها:
وقد ّ

 -1تعريــف مارغريــت ميــد (1901م 1979 -م) وقــد خلصــت يف تعريفهــا

عــر املجــال الــذي يســلكه الباحــث وهــو( :وصــف اخلصائــص البيولوجيــة،
((( أوائل املقاالت ،للشيخ املفيد :ص ،56طبع سنة (1371هـ).
((( االعتقــادات للصــدوق :ص  22بتحقيــق عصــام عبــد الســيد ،مطبعــة مهــر  -قــم ،نــر
املؤمتــر العلمــي للشــيخ املفيــد ط  1ســنة (1413هـــ).
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والثقافيــة للجنــس البــري عــر األزمــان ،ويف خمتلــف املناطــق ،وحتليــل الصفــات

البيولوجيــة والثقافيــة واملحليــة كأنســاق مرتابطــة ومتغــرة ،ووصــف النظــم
االجتامعيــة والتكنولوجيــة وحتليلهــا ،والبحــث يف اإلدراك العقــي لإلنســان

وابتكاراتــه ومعتقداتــه ووســائل اتصاالتــه)(((.

 -2وقال عيسى الشامس يف تعريف األنثروبولوجيا بأهنا( :العلم الذي يدرس

اإلنسـان مـن حيـث هـو كائـن عضوي حـي ،يعيـش يف جمتمع تسـوده نظم وأنسـاق
اجتامعيـة يف ظـل ثقافـة معينـة ،ويقوم بأعامل متعددة ،ويسـلك سـلوكًا حمدو ًدا وهو
ايضـا العلـم الـذي يـدرس احليـاة البدائية واحليـاة احلديثـة املعارصة ،وحيـاول التنبؤ
ً

باملسـتقبل اإلنسـان معتمـدً ا عىل تطـوره عرب التاريخ اإلنسـاين الطويـل ،ولذا :يعترب

متطـورا ،يدرس سـلوكه وأعامله)(((.
علم
ً
علم دراسـة اإلنسـان ً

وعرفــه عــي عبــد اهلل اجلبــاوي ،بـــ (ذلــك العلــم الشــمويل الــذي يــدرس
ّ -3

اإلنســان وأعاملــه ،الــذي تتمحــور أبحاثــة حــول طبيعــة اإلنســان كمخلــوق
ينتمــي إىل العــامل احليــواين ،وإنــه الوحيــد الصانــع للثقافــة ،ومبدعهــا ،والقــادر

عــى التفكــر املجــرد ،والعيــش ضمــن مجاعــة ،يرتبــط أفرادهــا بروابــط اجتامعيــة،
وثقافيــة ،وروحيــة غــر ثابتــة ،الرتباطهــا بظــروف متنوعــة ،ومتحركــة ،حتيــط هبــذه

اجلامعــة أو تلــك التــي ختتلــف يف الزمــان واملــكان ،والتــي تنعكــس بدورهــا عــى

تلــك الروابــط ممــا جيعلهــا تتبايــن شـ ً
ـكل ومضمو ًنــا)(((.

((( قصــة األنثروبولوجيــا فصــول يف تاريــخ علــم اإلنســان ،حســن فهيــم :ص13؛ سلســلة
عــامل املعرفــة ،الكويــت تسلســل (1986( ،)98م).
((( مدخل إىل علم اإلنسان ،لعيسى الشامس ،ص .14 - 13
((( علم خصائص الشعوب ،عيل عبد اهلل اجلباوي ،ص.7
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ومن هذه التعاريف وغريها:
(يـرى علماء األنثروبولوجيـا أن املهمـة األساسـية لعلـم األنثروبولوجيـا هـي

متكيننـا مـن فهم أنفسـنا عن طريق فهـم الثقافات األخرى فعلـم األنثروبولوجيا أكثر

وعيـا بالوحدة األساسـية لإلنسـان ،مما يسـمح لنا أن نقدر ونفهم بعضنـا البعض)(((.

22

ولذلــك اهتــم علــاء األنثروبولوجيــا هبــذه الثقافــات لكوهنــا أحــد الطــرق

التــي ترشــدنا إىل معرفــة اإلنســان يف هــذا املجتمــع أو ذاك وإىل معرفــة الروابــط
املشــركة بــن هــذه املجتمعــات ،ألن الغــرض هــو معرفــة هــذا اإلنســان.

ومــن هنــا يقــول عــامل االجتــاع الربيطــاين ماكــس فيــر( :إنــه لفهــم جمتمــع مــا

يبغــي أن نســتعمل فهــم األهــايل ،ويســمى -ماكــس فيــر -علــم اجتامعــه بعلــم
االجتــاع الفعــي ،ويســمى املــدروس الفاعــل االجتامعــي.
ويقول:
إن الباحــث قــد ال يســتطيع أن يتجــرد ،ولكــن أهم وســائل جتــرده وموضوعيته

هــو أنــه يســعى إىل الســؤال امللــح والدائم:

ملاذا يترصف هؤالء الناس هبذه الصورة؟.
فهــم قــد يترصفــون يف ظاهــرة واحــدة ،وربــا بــروط واحــدة ،وهلــا معــان

ودالالت خمتلفــة)(((.

((( اإلسالم واألنثروبولوجيا ألمحد باقدر :ص .85
((( املصدر نفسه :ص .35

التـ ـمــهيـ ـ ـ ــد

فهــم يترصفــون يف ظاهــرة واحــدة ،عــى الرغــم مــن اختــاف قبائلهــم؟،

بمعنــى مل يكــن الســبب يف مجعهــم القرابــة وصلــة الــدم ،كــا مل يكــن الســبب دين ًّيــا،
بمعنــى مل يكــن الطرفــان مــن ملتــن خمتلفتــن فكلهــم عــى ديــن اإلســام ومــن
جتمعــوا لقتلــه هــو ابــن بنــت نبيهــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،فلــاذا يترصفــون هبــذه
الصــورة( ،وربــا بــروط واحــدة) ،وهــو النــزول عــى حكــم يزيــد بــن معاويــة ،أو
احلــرب ،هــذا الســؤال يدفعنــا إىل الرجــوع إىل علــم األنثروبولوجيــا لدراســة هــذه

الظاهــرة التــي اختــص هبــا اإلنســان الكــويف يف يــوم الطــف.

ولقــد تطــور هــذا احلقــل املعــريف وبــرزت فيــه مجلــة مــن التخصصــات التــي

أخــذت تــدرس ســلوك اإلنســان وأنــاط تفكــره واملؤثــرات يف بنــاء ثقافتــه
ومفاهيمــه فــكان مــن هــذه التخصصــات :األنثروبولوجيــا الثقافيــة وتفرعاهتــا

(. )Anthroplgy Cultur

وتعــرف األنثروبولوجيــا الثقافيــة ،بأهنــا( :ذلــك العلــم الــذي هيتــم بدراســة

الثقافــة اإلنســانية ،ويعنــي بدراســة أســاليب حيــاة اإلنســان  ،وســلوكاته النابعــة

مــن ثقافتــه ،وهــي تــدرس الشــعوب القديمــة ،كام تــدرس الشــعوب املعــارصة)(((.
وقــد أخضعــت هــذه الدراســة إىل معطيــات هــذا العلــم ومركــوزه الــذي اهتــم

بــه العلــاء وهــو التثاقــف واملثاقفــة لدراســة املتغــرات يف ثقافــة املجتمــع املســلم يف
النصــف األول مــن القــرن اهلجــري ،وذلــك لفهــم هــذه الســلوكيات التــي ظهــرت

لــدى الصحابــة والتابعــن لتصــل إىل ذروهتــا يف مأســاة اإلســام يف كربــاء.
((( مقدمة يف األنثروبولوجيا العامة ،رالف  .ل  .هو جير بيلز :ص .21
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و تعــد األنثروبولوجيــا الثقافيــة مــن أهــم فــروع هــذا احلقــل املعــريف؛ أي:

األنثروبولوجيــا ،واكثرهــا تفر ًعــا وتوســ ًعا يف دراســة اإلنســان ،ولــذا فقــد نشــأ

منهــا بعــض االختصاصــات والفــروع األخــرى ،وهــي:
أ -األنثروبولوجيا اللغوية (علم اللغة).
24

وهيتــم هــذا العلــم باللغــة وأصوهلــا ونشــأهتا وتطورهــا بــن الشــعوب وتعددها

والعالقــات الناشــئة بينهــا وأثرهــا يف نقــل الثقافــة وحتديــد هويــة اإلنســان الثقافيــة
واالجتامعيــة وغــر ذلك.

ب -األركيولوجيا (علم اآلثار القديم).
وهيتــم هــذا التخصــص بدراســة الثقافــات البائــدة التــي مل يتناوهلــا املؤرخــون

بالكتابــة ولذلــك فقــد اهتــم األكيولوجــون ببقايــا املخلفــات التــي تركهــا اإلنســان
القديــم ودراســتها بغيــة الوصــول إىل معرفــة ثقافــة اإلنســان القديــم.
ج  -األنثولوجيا (علم الثقافات املقارن).
اختصــارا بعلــم اخلصائــص الثقافيــة للشــعوب وذلــك الهتاممــه
ويعــرف
ً

باخلصائــص الثقافيــة للشــعوب وانجازاهتــا الثقافيــة وتأثــر هــذه الثقافــات ببعضهــا

والعالمــة بينهــا بفعــل التواصــل بينهــا.
د  -األنثروبولوجيا العقدية.

أصلــت لــه هــذه الدراســة عــر دراســة التثاقف مــن الداخل
وهــو حقــل جديــد ّ

وآثــار ذلــك عــى ثقافــة اإلنســان وســلوكياته ضمــن نطــاق الفردانيــة واجلامعيــة كــا

مــر بيانــه يف املقدمة.
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ً
ثالثا  -النظرية البنائية الوظيفية (. )The structure Function
إن مــن مقتضيــات دراســة املجتمــع والتحــوالت الفكريــة فيــه هــو الرجــوع

إىل النظريــات املعــارصة يف علــم االجتــاع ،ومنهــا النظريــة البنائيــة الوظيفيــة ،كــا

أيضــا بـ(نظريــة األنســاق العامــة) وغريهــا مــن األســاء.
تســمى ً

ولقــد حظيــت هــذه النظريــة بمجــال واســع مــن االهتــام لــدى املهتمــن

بدراســة املجتمــع إذ (تعــد البنائيــة الوظيفيــة مــن النظريــات السويســولوجية التــي

ـرا يف أدبيــات علــاء االجتــاع خاصــة يف بدايــة القــرن العرشيــن،
شــغلت حيـ ًـزا كبـ ً
واحتلــت مكانــة مرموقــة بــن نظرياتــه؛ ونشــر يف هــذا الســياق إىل أن هــذه النظريــة

مل تــأت نتيجــة جهــد عــامل بعينــه ،بــل تضافــرت جهــود العديــد منهــم يف جمــايل علــم
االجتــاع واألنثروبولوجيــا االجتامعيــة يف أرســاء دعائــم هــذا التيــار)(((.

ويف ظهــور هــذه النظريــة مــن حيــث الزمــان فقــد ظهــرت يف (أعقــاب كل

مــن البنويــة اإلجتامعيــة عــى ايــدي ً
كل مــن (كالوس ليفــي ســراوس) و(كلــودن
ويزبــر) عندمــا نــر العاملــان كتــايب (أبنيــة القرابــة) والطوطميــة) عــى التــوايل.

والوظيفــة عــى ايــدي ً
كل مــن ماكــس فيــر ،و أميــل دوركايــم ،و وليــم كراهام

ســنمر ،يف مؤلفاهتــم املنشــورة (الديــن واالقتصــاد) و(تقســيم العمــل يف املجتمــع)
و (طــرق الشــعوب) علــا بــأن ظهورهــا كان كــرد فعــل للرتاجــع والضعــف
واالخفــاق الــذي منيــت بــه كل مــن البنويــة والوظيفيــة ،لكــون كل منهــا أحاديــة

اجلانــب.

((( البنائيــة الوظيفيــة أو دارســة الواقــع أو املكانــة؛ لألســتاذ محيدشــة نبيــل؛ جملــة البحــوث
والدراســات اإلنســانية ،جامعــة أوت ســكيكدة؛ العــدد (.)5

25

اغتيال التوحيد يف ضوء األنثروبولوجيا العقدية والبنائية الوظيفية ...

ذلــك أن البنويــة تفــر املجتمــع والظاهــرة االجتامعيــة وف ًقــا لالجــزاء

واملكونــات والعوامــل املفــردة التــي يتكــون منهــا البنــاء االجتامعــي بعيــدً ا عــن

هــذه األجــزاء والنتائــج املتمخضــة عــن وجودهــا.

ـرا يأخــذ بعــن االعتبــار
يف حــن أن الوظيفــة تفــر الظاهــرة اإلجتامعيــة تفسـ ً

نتائــج وجودهــا وفعالياهتــا بعيــدً ا عــن بنائهــا واألجــزاء التــي تتكــون منهــا.
26

هلــذا ظهــرت النظريــة النبويــة الوظيفيــة لتنظــر إىل الظاهــرة أو احلادثــة

االجتامعيــة عــى اهنــا وليــدة األجــزاء أو الكيانــات البنويــة التــي تظهــر يف وســطها

وان لظهورهــا وظيفــة اجتامعيــة هلــا صلــة مبــارشة أو غــر مبــارشة بوظائــف

الظواهــر األخــرى املشــتقة مــن األجــزاء األخــرى للبنــاء االجتامعــي)(((.

ويــرى الوظيفيــون أو رواد النظريــة الوظيفيــة الســيام (روبــرت مريتــون)

(ســنة 1957م) أن اإلطــار العــام للنظريــة البنائيــة الوظيفيــة يكمــن يف مجلــة مــن
(االفرتاضــات والتــي يمكــن حرصهــا فيــا يــي:

 -1النظــر إىل املجتمــع عــى أنــه نظــام يتكــون مــن عنــارص مرتابطــة ،وتنظيــم

نشــاط هــذه العنــارص بشــكل متكامــل.

 -2يتجــه هــذا املجتمــع يف حركتــه نحــو التــوازن ،وجممــوع عنــارصه تضمــن

اســتمرار ذلــك ،بحيــث أنــه عندمــا حيــدث أي خلــل يف هــذا التــوازن فــإن القــوى
االجتامعيــة ســوف تنشــط إلســتعادة هــذا التــوازن.

((( النظريــة البنائيــة الوظيفيــة ،ظهورهــا ،روادهــا مبادئهــا ،وتطبيقاهتــا العامليــة؛ جامعــة ابــن
طفيــل  -القنيطــرة ،بتاريــخ  26مايــو 2015م.
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 -3كل عنــارص النظــام واالنشــطة املتكــررة فيــه تقــوم بدورهــا يف املحافظــة

عــى اســتقرار النظــام.

 -4األنشــطة املتكــررة يف املجتمــع تعتــر رضورة الســتمرار وجــوده ،وهــذا

االســتمرار مرهــون بالوظائــف التــي حيددهــا املجتمــع لألنشــطة املتكــررة تلبيــة
حلاجتــه)(((.

ولقــد ســعى رواد هــذه النظريــة إىل وضــع مجلــة مــن املبــادئ األساســية

املتكاملــة التــي (كل مبــدأ فيهــا يكمــل املبــدأ اآلخــر ،منهــا:

-1يتكــون املجتمــع او املجتمــع املحــي او املؤسســة او اجلامعــة مهــا يكــن

غرضهــا وحجمهــا مــن اجــزاء ووحــدات ,خمتلفــة بعضهــا عــن بعــض وعــى الرغــم
مــن اختالفهــا اال اهنــا مرتابطــة ومتســاندة ومتجاوبــة واحدهتــا مــع االخــرى.

-2املجتمــع او اجلامعــة او املؤسســة يمكــن حتليلهــا حتليــا بنيويــا وظيفيــا اىل

اجــزاء وعنــارص اوليــة ,أي ان املؤسســة تتكــون مــن اجــزاء او عنــارص لــكل منهــا

وظائفهــا االساســية.

 -3ان االجــزاء التــي حتلــل اليهــا املؤسســة او املجتمــع او الظاهــرة االجتامعيــة

انــا هــي اجــزاء متكاملــة ,فــكل جــزء يكمــل اجلــزء االخــر وان أي تغيــر يطــرأ

عــى احــد االجــزاء البــد ان ينعكــس عــى بقيــة االجــزاء وبالتــايل حيــدث مايســمى
بعمليــة التغــر االجتامعــي .

((( نظريــات االعــام واجتاهــات التأثــر ،تأليــف :حممــد بــن عبــد احلميــد ،ص 131ط،2
عــامل الكتــب ،القاهــرة2000 ،م.
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مــن هنــا :تفــر النظريــة البنيويــة الوظيفيــة التغــر االجتامعــي بتغــر جزئــي

يطــرأ عــى احــد الوحــدات او العنــارص الرتكيبيـة ,وهــذا التغــر رسعــان مــا يؤثــر يف

بقيــة االجــزاء)(((.

وعرفت النظرية البنائية الوظيفية بتعريفات عديدة منها:
28

(اجتــاه فكــري يف علــم االجتــاع يتألــف مــن عنرصيــن أساســن ومرتابطــن

يتمثــان يف نمــوذج تصــوري للمجتمــع ،وإطــار منهجــي لتحليــل هــذا املجتمــع.
ويعـد مفهـوم النسـق هـو األسـاس الفكريـة للوظيفية ،ولقـد دخل هـذا املفهوم

إىل علـم االجتماع مـن مصدريـن ،مهـا الكالسـيكي ويتمثـل يف اآلراء الوظيفيـة يف

القرن التاسـع عرش وبداية القرن العرشين ،واملصدر املعارص يف نظرية األنسـاق)(((.
ولقــد ســاهم ً
كل مــن (رادكيلــف بــروان) و (أميــل دوركايــم) و (تالكــوت

بارســونز) بالبنــاء املفهومــي للنظريــة البنائيــة الوظيفيــة.

ٌ
وذلـك أن ((رادكيلـف بـروان)) يرى أن (املجتمع ٌ
متكامل يسـعى إىل احلفاظ
كل

على اسـتمراريته ،وأكـد على الوحـدة الوظيفيـة لـكل نسـق اجتامعـي ،وعلى تنظيمها

مـع بعضهـا لتسـهم يف حتقيـق هـدف معين ،وأعتبر بشـكل متميـز كال مـن مفهومـي
الوظيفيـة والبنائيـة أدايت حتليـل رضورتين لفهـم كل عنصر اجتامعـي أو ثقـايف)(((.

((( النظريــو البنائيــة الوظيفيــة ،ظهورهــا ،روادهــا؛ جامعــة ابــن الطفيــل ،القنيطــرة؛ بتاريــخ
 26مايــو2015 ،م.
((( النظريــة الوظيفيــة ومفهــوم النســق االجتامعــي ،جامعــة ابــن الطفيــل ،علــم االجتــاع،
مقــال نــر بتاريــخ /26مايــو2015/م.
((( االتصــال ونظرياتــه املعــارصة ،حســن عــاد ،ليــى حســن الســيد ،ص  ،124ط الــدار
املرصيــة اللبنانيــة ،القاهــرة لســنة 2006م.

التـ ـمــهيـ ـ ـ ــد

يف حــن كان التأثــر املتميــز يف نضــوج هــذه النظريــة يف الدراســات االجتامعيــة

يعــود إىل ((أميــل دوركايــم)) وذلــك لكونــه (أول مــن اســتعمل النظريــة الوظيفيــة

بشــكل منظــم يف تفســره جلوانــب اجتامعيــة متعــددة عــر ســؤاله عــن األدوار

الوظيفيــة التــي قامــت هبــا هــذه احلقائــق االجتامعيــة يف املحافظــة عــى النظــام
االجتامعــي كنظــام كيل ،فقــد وجــد أن الــذي يمتلــك وظيفــة إرســاء جمموعــة مــن

القيــم الشــائعة التــي تعــزز الوحــدة والتامســك لــدى مــن يؤمنــون بتلــك املعتقــدات

هــو مــن يبنــي املجتمــع ،واملــدارس كذلــك هلــا وظيفــة نقــل الثقافــة مــن جيــل إىل
جيــل)(((.

يف حــن يعــود حتليــل املجتمــع ودراســته عــر النســق يف النظريــة البنائيــة

الوظيفيــة للعــامل األمريكــي ((بارســونز)) فهــو يــرى أن (املجتمــع بمثابــة نســق أو

نظــام أو بنــاء يشــمل جمموعــة مــن العالقــات الثابتــة نســب ًّيا بــن األفــراد).

ولقــد اهتــم (بارســونز) بشــكل كبــر بالفعــل االجتامعــي بكونــه الوحــدة

األساســية للحيــاة االجتامعيــة (فــا مــن صلــة تقــوم بــن األفــراد واجلامعــات ،إال
وهــي مبنيــة عــى الفعــل االجتامعــي ،ومــا أوجــه التفاعــل االجتامعــي إال أشــكال

للفعــل التــي تتبايــن يف اجتاهاهتــا وأنواعهــا ومســاراهتا ،وهلــذا يعــد الفعــل عنــده
الوحــدة التــي يســتطيع الباحــث مــن خالهلــا رصــد الظواهــر االجتامعيــة وتفســر

املشــكالت التــي يعــاين منهــا األفــراد ،وتعــاين منهــا املؤسســات عــى اختــاف

مســتويات تطورهــا)(((.

((( نظريــة علــم االجتــاع طبيعتهــا وتطورهــا ،نيوكــوال تيامشــيف؛ ترمجــة :حممــود عــودة
وأخــرون ،دار املعرفــة اجلامعيــة ،االســكندرية لســنة 1999م :ص .405
((( علم االجتامع السوسيولوجي؛ مدونة علم اإلجتامع املغريب.
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اغتيال التوحيد يف ضوء األنثروبولوجيا العقدية والبنائية الوظيفية ...

وتشــهد الدراســة التــي بــن ايدينــا جمموعــة مــن األفعــال االجتامعيــة التــي

ســبقت استشــهاد اإلمــام احلســن (عليــه الصــاة الســام) وهبــذه الطريقــة
املأســاوية واملفجعــة أو التــي أعقبــت االستشــهاد ومــا ظهــر مــن التأثــر يف األفعــال
االجتامعيــة ســواء عــى مســتوى الفردانيــة او اجلامعيــة يف املــدن اإلســامية وهــي

(الكوفــة والشــام ومــا كان بينهــا مــن قــرى وحمطــات -كــا ســيمر بيانــه.-
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ولــذا :شــكّل الفعــل االجتامعــي لــدى بارســونز وتطويــره للنظريــة البنائيــة

ً
عامــا أســاس يف دراســة املجتمعــات وتكوينهــا وذلــك أن الفعــل
الوظيفيــة
االجتامعــي هــو (ســلوك إرادي لــدى اإلنســان لتحقيــق هــدف حمــدد ،وغايــة

بعينهــا ،وهــو يتكــون مــن بنيــة تضــم الفاعــل بــا حيملــه مــن خصائــص وســات
متيــزه مــن غــره مــن األشــخاص.

وموقــف حييــط بالفاعــل ويتبــادل معــه التأثــر؛ وموجهــات قيميــة وأخالقيــة

جتعــل الفاعــل يميــل إىل ممارســة هــذا الفعــل أو ذاك ،واإلقــدام عــى ممارســة هــذا
الســلوك أو غــره)(((.

وهــذا مــا ســعى الباحــث اليــه يف هــذه الدراســة ،أي دراســة ســلوك اإلنســان

ومــا الــذي جعلــه يميــل اىل ممارســة هــذا الفعــل أو ذاك ،واإلقــدام عــى ممارســة

هــذا الســلوك أو غــره.

ودراســة أنــاط اســتجابته ضمــن النســق االجتامعــي والنســق الثقــايف والنســق

الشــخيص.

((( املصدر نفسه.

التـ ـمــهيـ ـ ـ ــد

وســيمر يف مباحــث الدراســة املزيــد مــن البيــان حــول هــذه النظريــة واثرهــا

يف دراســة املجتمــع اإلســامي وبيــان االثــار التــي ادت إىل تغيــر فكــر التوحيــد
وخلــق عقيــدة خمالفــة للمنظومــة الفكريــة التــي جــاء هبــا القــرآن والنبــي (صــى اهلل

عليــه وآلــه).
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الفصل األول

اغتيـــال التوحيـــد
فـي أمة التوحيـد
«مقدماته ونتائجه»

توطئة
منــذ أن كلــف اهلل عــز وجــل نبيــه آدم (عليــه الســام) بالبــاغ عــن التوحيــد يف

األرض كان الــراع حــول التوحيــد بــن ابنــي آدم (عليــه الســام) ومــا زال هــذا
الــراع جيــري جمــرى الليــل والنهــار وتعاقبهــا عــى بقــاع األرض ،ومهــا أي الليــل

والنهــار يشــهدان هــذا الــراع بــن ذريــة آدم (عليــه الســام) إال أن األمــر الغريب

يف تاريــخ الــراع حــول التوحيــد منــذ نشــوئه وإىل يومنــا هــذا هــو وقوعــه يف خــر

أمــة أخرجــت للنــاس واملســات بأمــة التوحيــد واملصطفــات مــن بــن األمــم التــي

ســار فيهــا أهــل التوحيــد للتوحيــد.

والغريــب أيضــا أن حماربــة التوحيــد يف أمــة التوحيــد مل تشــهدها أمــة مــن األمــم

الســابقة؛ فقــد قتــل آل التوحيــد باســم التوحيــد ،وســفكت دماؤهــم ،وهنبــت

أمواهلــم ،منــذ أن تــويف رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)؛ بــل مل يــزل شــعار
التوحيــد أداة للقتــل والســلب واالغتصــاب منــذ حادثــة قتــل مالــك بــن النويــرة

بســيف خالــد بــن الوليــد ،وســلب مالــه واغتصــاب زوجتــه ،فضـ ًـا عــن التمثيــل

بــه وكأنــه ليــس بمســلم شــهد النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) وآمــن بــه وصحبــه.

فيجري عليه ما جرى باسم التوحيد وحتت رايته.
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وعليه:
هــل نبــه القــرآن الكريــم والنبــي األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) إىل خطــورة

توظيــف شــعار التوحيــد الغتيــال التوحيــد؛ وهــل حــدَّ دا أدوات االغتيــال
َّ
وشــخصا رجاالتــه؟

هذا ما سنتناوله يف مباحث هذا الفصل.
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املبحث األول
مشخصات أدوات اغتيال التوحيد
يف املعطى القرآني والنبوي

املس��ألة االوىل :املعطي��ات القرآني��ة يف تش��خيص أدوات االغتي��ال
ونش��أتها.
يتنــاول القــرآن الكريــم بيــان األدوات التــي عملــت عــى رضب األســس التــي

جــاء هبــا النبــي األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) وأمههــا التوحيــد وحتديدهــا ضمــن
حركــة النبــوة يف مكــة واملدنيــة ومــا بعــد وفــاة رســول اهلل رســول اهلل (صــى اهلل
عليــه وآلــه).

وقــد بينــت مجلــة مــن اآليــات املباركــة كيفيــة املواجهــة وحجمهــا بــن التوحيــد

ومناوئيــه منــذ أن كلــف اهلل عــز وجــل رســوله املصطفــى (صــى اهلل عليــه وآلــه)

بالتبليــغ ممــا اســتلزم دراســة حركــة التبليــغ منــذ إطالقهــا للوصــول إىل نتيجــة

الدراســة ،فكانــت كاآليت:

ً
أول -تشخيص خصوم التوحيد يف الفرتة املكية .

ترشــد املعطيــات القرآنيــة إىل تشــخيص خصــوم التوحيــد ورمــوز املعارضــة

وقــادة احلــرب عــى التوحيــد منــذ اللحظــات األوىل النطــاق التبليــغ النبــوي
للتوحيــد ،وذلــك ضمــن فــرات زمنيــة حمــددة مــن عمــر الرســالة املحمديــة يف
أيضــا خصــوم
مكــة املكرمــة ،التــي تظهــر محلــة التوحيــد واملدافعــن عنــه وتظهــر ً

التوحيــد ومناوئيــه وقــادة احلــرب عليــه؛ وهــذه اآليــات كاآليت:
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الفصل األول :اغتيال التوحيد يف أمة التوحيد (مقدماته ونتائجه)

 -1آية اإلنذار وحتديد رموز التوحيد ومناوئيه.
قال عز وجل:

Pوَ َأنْذِرْ عَشِريَتَكَ ْ َ
ال ْقرَبِنيَ.((( O

تكشــف اآليــة املباركــة وعــر النــص التارخيــي يف بيــان كيفيــة قيــام النبــي
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املصطفــى (صــى اهلل عليــه وآلــه) باالمتثــال هلــذا األمــر اإلهلــي باإلنــذار لعشــرته

االقربــن عــن حتديــد رمــوز التوحيــد ومناوئيــه الذيــن أسســوا لصناعــة احلــرب

عــى التوحيــد لتتجــى بأوضــح صورهــا يف أرض كربــاء.

وقــد تناولــت املصــادر التارخييــة واحلديثيــة والتفســرية جمريــات اإلنــذار

النبــوي لبنــي عبــد املطلــب عــى النحــو اآليت:

قــال اليعقــويب (ت284هـــ) وحممــد بــن ســليامن الكــويف (ت300هـــ)

والطحــاوي (ت310هـــ) والطــري (ت310هـــ) وفــرات الكــويف (ت352هـــ)
وابــن مردويــه (ت410هـــ) وغريهــم ،وقــد تفاوتــت روايتهــم يف االختصــار
واالســهاب لنقــل جمريــات احلــدث فأوردنــا مــا رواه احلافــظ ابــن مردويــه بســنده،

عــن عــي (عليــه الصــاة والســام) قــال:

«لم ّا نزلت هذه اآلية على رسول الله (صلى الله عليه وآله):
Pو َأن ِْذ ْر َع ِش َيرت َ
ين. O
َك ْالَ ْق َربِ َ
َ

دعاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال:
يــا علــي ،إن اللــه أمرنــي أن أنــذر عشــيرتي األقربيــن ،فضقــت بذلــك ذر ًعــا،
((( سورة الشعراء ،اآلية.214 :

املبحث األول  :مشخصات أدوات اغتيال التوحيد يف املعطى القرآني والنبوي

وعرفــت أنــي مهمــا أناديهــم بهــذا األمــر أرى منهــم مــا أكــره ،فصمــت عليهــا
ُ

محمــد  ،إ ّنــك إن لــم تفعــل مــا تؤمــر بــه يعذبــك
ح ّتــى جاءنــي جبريــل فقــال :يــا ّ
ر ّبــك ،فاصنــع لــي صا ًعــا مــن طعــام ،واجعــل عليــه رجــل شــاة ،واجعــل لنــا ُع ًّســا
ـم اجمــع لــي بنــي عبــد المطلــب ح ّتــى ُأك ّلمهــم ُ
وأبلــغ مــا ُأمــرت بــه،
مــن لبــن ،ثـ ّ
ـم دعوتهــم لــه ،وهــم يومئــذ أربعــون رجـ ًـا يزيــدون رجـ ًـا
ففعلــت مــا أمرنــي بــه ،ثـ ّ

فلمــا
أو ينقصونــه ،فيهــم أعمامــه :أبــو طالــب وحمــزة والعبــاس وأبــو لهــبّ ،
فلمــا وضعتــه تنــاول
اجتمعــوا إليــه دعانــي بالطعــام ا ّلــذي صنعتــه لهــم فجئــت بــه ّ ،
ـم ألقاهــا
ـي (صلــى اللــه عليــه وآلــه) َج ْشـ َ
ـب حزبــة مــن ال ّلحــم فشـ ّقها بأســنانه ثـ ّ
النبـ ّ

ـم قــال :كلــوا بســم اللــه  ،فــأكل القــوم ح ّتــى نهلــوا عنــه،
فــي نواحــي الصفحــة ،ثـ ّ
مــا نــرى إالّ آثــار أصابعهــم ،واللــه إن كان الرجــل الواحــد منهــم ليــأكل مثـ َـل مــا
ـس ،فشــربوا
قدمـ ُ
ـي ،فجئتهــم بذلــك ال ُعـ ِّ
ـم قــال :اســق القــوم يــا علـ ّ
ـت لجميعهــم ! ثـ ّ

فلمــا أراد
ـم اللــه ،إن كان الرجــل منهــم ليشــرب مثلــه! ّ
منــه ح ّتــى رووا جمي ًعــا! وأيـ ُ

ـي (صلــى اللــه عليــه وآلــه) أن يك ّلمهــم َبــدَ ره أبــو لهــب إلــى الــكالم فقــال :لقــد
النبـ ّ
ـي (صلــى اللــه عليــه وآلــه
ســحركم صاحبكــم ،فتفــرق القــوم ولــم يك ّلمهــم النبـ ّ

ـي ،إن هــذا الرجــل قــد ســبقني إلــى مــا ســمعت
فلمــا كان الغــد قــال :يــا علـ ّ
وســلم)ّ ،
مــن القــول فتفــرق القــوم قبــل أن أك ّلمهــم َ ،ف ُعــدَّ لنــا مثــل ا ّلــذي صنعــت باألمــس

ـم دعانــي بالطعــام
ـم اجمعهــم لــي ،ففعلـ ُ
ـت ثــم جمعتهــم ،ثـ ّ
مــن الطعــام والشــراب ثـ ّ
فقربتــه ،ففعــل بــه كمــا فعــل باألمـ ِ
ـي
ـم تك ّلــم النبـ ّ
ـس ،فأكلــوا وشــربوا ح ّتــى نهلــوا ،ثـ ّ
(صلــى اللــه عليــه وآلــه) فقــال :يــا بنــي عبــد المطلــب ،إ ّنــي واللـ ِـه مــا أعلــم شــا ًبا فــي
العــرب جــاء قومــه بأفضــل مــا جئتكــم بــه ! إ ّنــي قــد جئتكــم بخيــر الدنيــا واآلخــرة!
وقــد أمرنــي اللــه أن أدعوكــم إليــه ،فأ ّيكــم ِ
فقلــت
يؤاز ُرنــي علــى أمــري هــذا؟،
ُ
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وأرم ُصهــم عينًــا ،وأعظمهــم بطنًــا ،وأحمشــهم ســا ًقا:-
وأنــا ْأحدَ ُثهــم ســنًّاَ ،
إن هــذا أخــي ووصيــي
أنــا يــا نبــي اللــه أكــون وزيــرك عليــه! فأخــذ برقبتــي فقــالّ :

وخليفتــي فيكــم فاســمعوا لــه وأطيعــوا ،فقــام القــوم يضحكــون ويقولــون ألبــي

ـي»(((.
طالــب  :قــد أمــرك أن تســمع وتطيــع لعلـ ّ
وت ُِرشد احلادثة إىل مجلة أمور ،منها:

42

أ -إهنــا حــددت ومنــذ اللحظــات األوىل مــن عمــر الرســالة رمــوز التوحيــد

ومحلتــه والدعــاة إليــه وذلــك عــر تعيــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) بعــد أن
عــرض األمــر عــى عشــرته األقربــن لنرصتـ ِـه ومؤازرتـ ِـه يف التبليــغ والدعــوة إىل

التوحيــد فكانــت النتيجــة حتديــد رمــز التوحيــد الثــاين بعــد رســول اهلل (صــى اهلل
عليــه وآلــه) ،وهــو :اإلمــام عــي (عليــه الســام).

ب -إن هــذه الدعــوة مل تكــن مرغو ًبــا فيهــا لــدى اخلــواص وهــم (األقربــن)

للنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــى الرغــم مــن أهنــا ُقدمــت إليهــم بأيــر الطــرق

واتقنهــا ســام ًة وحتب ًبــا؛ وذلــك مــن حيــث دعوهتــم إىل مأدبــة اإلطعــام والــراب
فتــم مواجهتهــا بتلــك الطريقــة مــن احلــرب النفســية يف الســخرية واالســتهزاء
فكيــف ســيكون حــال هــؤالء األقربــن حينــا يتــم االنتقــال إىل املواجهــة الفكريــة

والبــاغ يف األســواق وبــن النــاس ودعوهتــم عامــة إىل التوحيــد.

أيضــا:
((( مناقــب عــي بــن أيب طالــب البــن مردويــه :ص  291-289برقــم  ،457ورواه ً
اليعقــويب :ج 2ص  ،27تاريــخ الطــري :ج 2ص  ،64-63مناقــب اإلمــام عــي عليــه
الســام لســليامن الكــويف :ج 1ص  ،372رشح معــاين اآلثــار للطحــاوي :ج 4ص387؛
تفســر فــرات :ص  ،300تفســر البغــوي :ج 3ص  ،400تفســر ابــن كثــر :ج 3ص
 ،363تفســر الــدر املنثــور للســيوطي :ج 5ص.97
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وهو ما سنتناوله يف كاشفية هذه احلرب يف اآلية اآلتية:
 -2آية الصدع وحتديد رموز التوحيد.
قال تعاىل:

َن الْمُشْ ِركِنيَ﴾(((.
Pفَاصْدَعْ بِمَا ُتؤْمَرُ وَ َأعْ ِرضْ ع ِ

ترشــد اآليــة املباركــة إىل مرحلــة جديــدة مــن املواجهــة بــن الدعــوة إىل
التوحيــد ورمـ ِ
ـوزه وبــن مناوئيـ ِـه وأعدائـ ِـه يف الفــرة املكيــة ،وإن هــذه احلــرب بــن

هــذه الرمــوز املوحــدة هلل وأعدائهــم انتقلــت إىل املدينــة ومــا بعــد وفــاة رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه) بأشــد ممــا كانــت عليــه يف مكــة.

وذلــك أن املواجهــة يف مكــة كانــت بــن فئتــن متباينتــن يف املبــدأ والعقيــدة

والظهــور ومــن ثــم فالعــدو مشــخص وأطــراف احلــرب واضحــة؛ لكنهــا يف املدينــة

وبعــد وفــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) كانــت ـ احلــرب ـ مســترتة والعــدو
متغلــل بــن أهــل التوحيــد ويقاتــل بشــعار التوحيــد أهــل التوحيــد.
وعليه:
مل تكــن مقتضيــات آيــة الصــدع آنيــة وحمصــورة يف فــرة زمنيــة مــن عمــر

منهجــا ملز ًمــا لرمــوز التوحيــد
الرســالة املحمديــة والدعــوة للتوحيــد وإنــا كانــت
ً
وإن اختلفــت العناويــن يف اآليــة مــن الصــدع بالتوحيــد واإلعــراض عــن املرشكــن

يف مكــة إىل اإلعــراض عــن املنافقــن واألعــراب وغريهــم يف املدنيــة وبعــد وفــاة

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ال ســيام وإن النصــوص الرشيفــة يف بيــان
((( سورة احلجر ،اآلية.94:

43

الفصل األول :اغتيال التوحيد يف أمة التوحيد (مقدماته ونتائجه)

مقتضيــات منهــج الصــدع الــذي جــاءت بــه اآليــة املباركــة واضحــة الداللــة يف

الصــر عــى أذى اعــداء التوحيــد وجهادهــم ،ومــن هــذه النصــوص الكاشــفة عــن

هــذا املنهــج:

 -1مــا رواه الشــيخ الكلينــي عــن اإلمــام اجلــواد عــن آبائــه عــن اإلمــام الباقــر

(عليــه الســام) يف حديــث طويــل أنــه قــال:
44

«أبــى اللــه أن يطلــع علــى علمــه إال ممتحنــا لإليمــان بــه كمــا قضــى على رســول

اللــه (ص ّلــى اللــه عليــه وآلــه وس ـ ّلم) أن يصبــر علــى أذى قومــه وال يجاهدهــم إال
بأمــره فكــم مــن اكتتــام قــد اكتتــم بــه حتــى قيــل لــه:

َن الْمُشْ ِركِنيَO
Pفَاصْدَعْ بِمَا ُتؤْمَرُ وَ َأعْ ِرضْ ع ِ

وأيــم اللــه أن لــو صــدع قبــل ذلــك لــكان آمنــا ولكنــه إنمــا نظــر فــي الطاعــة

وخــاف الخــاف فلذلــك كــف»(((.

الصفــار عــن عــار بــن مــروان عــن أيب عبــد اهلل الصــادق (عليــه
 -2روى ّ

الســام) أنــه قــال:

«نحــن قــوام اهلل عــى خلقــه وخزانــه عــى دينــه ،نخزنــه ونســره ونكتــم بــه

مــن عدونــا ،كــا كتــم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) حتــى أذن لــه يف اهلجــرة
وجهــاد املرشكــن ،فنحــن عــى منهــاج رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) حتــى

يــأذن اهلل لنــا يف إظهــار دينــه بالســيف ،وندعــو النــاس إليــه فنرضهبــم عليــه عــو ًدا
كــا رضهبــم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بــد ًءا)(((.

((( الكايف :ج 1ص .243
((( بصائر الدرجات للصفار :ص 538؛ البحار :ج 24ص.118
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واحلديــث الرشيــف يشــخص جهــاد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

وجهــده ومناهجــه يف التبليــغ للتوحيــد ويشــخص رمــوز التوحيــد وأهلــه مــن بعــد

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وهــم قــوام اهلل عــى خلقــه وخزانــه عــى دينــه
يصدعــون بأمــره عــز وجــل ويدعــون إىل ســبيله.
وعليه:
مل هتــدأ حــرب التوحيــد يف أمــة التوحيــد منــذ أن بعــث رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) ومل يتـ َ
ـوان أعــداء التوحيــد يف حماوالهتــم املســتمرة والدؤوبــة الغتيــال

التوحيــد؛ إال أن الفــارق بــن الفــرة املكيــة واملدنيــة هــي اســتتار هــذه األدوات

باإلســام ممــا تطلــب بيانًــا جديــدً ا يظهــره الوحــي يف كتــاب اهلل تعــاىل لتعريــف

النبــي املصطفــى (صــى اهلل عليــه وآلــه) واألمــة هبــم؛ وهــو مــا ســنتناوله يف ثانيــا.

ً
ثانيا ـ تشخيص أدوات اغتيال التوحيد يف الفرتة املدنية .

يعــرض القــرآن الكريــم يف مجلــة مــن اآليــات املباركــة أدوات اغتيــال التوحيــد

يف الفــرة املدينــة وحيددمهــا يف فئتــن اجتامعيتــن بعــد أن كانــت يف الفــرة الســابقة،
أي املكيــة فئــة واحــدة وهــم املرشكــون ممــا يــدل عــى خطــورة هــذه املرحلــة والفرتة
الزمنيــة مــن عمــر الرســالة املحمديــة؛ فضـ ًـا عــن اتســاع دائــرة الــراع واملواجهــة

مــع خصــوم التوحيــد وأعدائــه؛ وهاتــان الفئتــان مهــا املنافقــون واألعــراب ومهــا

أعــداء التوحيــد الداخليــون الذيــن يشــكلون اخلطــر األكــر والتحــدي األعظــم
-كــا ســيمر عــر البحــث.-
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أمــا أعــداء التوحيــد اخلارجيــون فهــم املرشكــون الذيــن مل يزالــوا يتصيــدون

الفــرص لالنقضــاض عــى التوحيــد؛ والفتــك بــه إال أهنــم مــع خطورهتــم لكنهــم
مل يشــكلوا اخلطــر األعظــم عــى التوحيــد وهــو أمـ ٌـر مســامل عليــه يف قيــام األمــم
واحلضــارات وعوامــل خراهبــا واندثارهــا ،فلقــد كان العــدو الداخــي هــو العامــل

األهــم يف خــراب األمــم.
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وعليه:
بــن القــرآن هــذه األخطــار واألعــداء لرســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه)
فقــد َّ

كاآليت:

ألف  -املنـافقون .

ال خيتلــف اثنــان مــن الباحثــن حــول اخلطــر الــذي يمثلــه املنافقــون يف املجتمــع

اإلســامي ،لكــن اخلــاف يف تشــخيص هــؤالء املنافقــن ويف الضوابــط التــي حتــدد

اتصــاف املســلم بالنفــاق؛ فهــذه األمــور وغريهــا موضــع اختــاف بــن الباحثــن
والقـ ّـراء ،ولعــل بعضهــم يســتند إىل تقييــم هــذه املشــكلة عــر بيــان القــرآن يف تعــذر

تشــخيصهم بنســبة مــا.

وذلك يف قوله عز وجل:

َ Pأمْ حَسِـ ـبَ َّالذِيـ ـنَ فِ ــي ُق ُلوبِ ِهـ ـمْ مَـ ـرَضٌ َأنْ َلـ ـنْ يُخْ ـ ـ ِرجَ ُ
اهلل َأ ْض َغانَهُـ ـمْ وَ َلـ ـوْ
ـن الْ َقـ ـوْ ِل و ُ
َاهلل يَعْ َلـ ـمُ
نَشَ ــاءُ َ َلرَيْن َ
َاكهُـ ـمْ َف َلعَرَ ْف َتهُـ ـمْ بِسِ ــيمَاهُمْ وَ َل َتعْ ِر َفنَّهُـ ـمْ فِ ــي َلحْ ـ ِ
َكـ ـمْ﴾ ( (( .
َأ عْمَا ل ُ

((( سورة حممد ،اآليتان.30-29 :
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وقوله عز وجل:

ك َأَّنهُ ـمْ خُشُ ـبٌ
Pوَإِذَا رَ َأيْ َتهُ ـمْ ُتع ِْجبُ ـكَ َأجْسَ ــامُهُمْ وَإِنْ يَ ُقو ُل ــوا تَسْ ـمَعْ لِ َقوْلِ ِه ـمْ َ
ك َّل صَيْحَـ ـةٍ عَ َليْ ِهـ ـمْ هُـ ـمُ الْعَـ ـدُوُّ فَاح َْذرْهُـ ـمْ قَاتَ َلهُـ ـمُ ُ
مُسَـ ـنَّدَةٌ يَحْسَـ ـبُونَ ُ
اهلل َأَّن ــى

َك ــون﴾ (((.
يُؤْف ُ

ونالحــظ يف وصفهــم الــذي جــاءت بــه اآليــات املباركــة ،وهــو قولــه عــز

وجــل:

ْن الْ َقوْ ِل.O
َ Pف َلعَرَ ْف َتهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَ َل َتعْ ِر َفنَّهُمْ فِي َلح ِ

Pك َأَّنهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ ُ
ك َّل صَيْحَةٍ عَ َليْ ِهمْ. ((( O
وقولهَ :
فهذه الصفات قد انيطت بمعرفة النبي (صىل اهلل عليه وآله) وحده.
أمـــا ســـائر املؤمنـــن وغريهـــم مـــن النـــاس فكانـــت معرفتهـــم باملنافقـــن

وتش ــخيصهم س ــرتبط بح ــب أم ــر املؤمن ــن ع ــي ب ــن ايب طال ــب (علي ــه الص ــاة
والســـام) وذلـــك ملـــا ورد يف الســـنة النبويـــة بأســـانيد صحيحـــة بلغـــت حـــد
التوات ــر ،وه ــو قول ــه (ص ــى اهلل علي ــه وآل ــه) لع ــي ب ــن أيب طل ــب (علي ــه الص ــاة

والســـام):

«ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق»(((.
((( سورة املنافقون ،اآلية .3
((( سورة املنافقون ،اآلية .3
((( صحيــح مســلم :ج 1ص  61بلفــظ(( :ال حيبنــي إال مؤمــن ))...؛ ســنن الرتمــذي :ج5
ص .306
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وعليه:
فقــد شــكل حــب اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) وبغضــه هــو احلد

الفاصــل يف معرفــة حــال املســلمني يف اإليــان والنفــاق وهبــذه الصفــة أي بحــب

عــي (عليــه الســام) وبغضــه كان املســلمون يتعرفــون عــى املنافقــن يف حيــاة

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ومعرفــة خطرهــم وحرهبــم للتوحيــد ورمــوزه
48

يف الفــرة املدنيــة ومــا بعدهــا ومل تــزل إىل يومنــا هــذا.

أمــا دورهــم يف تفريــق املؤمنــن وبــث الفتنــة يف املجتمــع فضـ ًـا عــن شــقاقهم

هلل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) .فقــد أظهــره القــرآن يف كثــر مــن اآليــات.

قــال عــز وجــل يف ســورة التوبــة وهــو يظهــر مجلــة مــن اآلثــار الســيئة واخلطــرة

التــي حيدثهــا املنافقون:

ُوكـمْ إَِّل خَبَـ ً
ِيكـمْ مَــا َزاد ُ
كمُ
َكمْ يَبْغُ ونَ ُ
ـال و َ ََلو َْضعُــوا خِلَل ُ
َ P -1لـوْ خَرَجُــوا ف ُ
ِيكـمْ سَـمَّاعُونَ َلهُمْ و ُ
َاهلل عَلِيـمٌ بِ َّ
الظالِمِنيَ.((( O
الْفِ ْتنَـ َة وَف ُ
َ P -2ل َقـدِ ابْ َت َغـوُا الْفِ ْتنَـ َة مِـنْ َقبْـ ُـل وَقََّلبُــوا َلـكَ ْ ُ
المُــورَ حََّتــى جَــاءَ الْحَـقُّ و ََظهَـرَ َأمْـرُ

كا ِرهُــونَ.((( O
هلل وَهُـمْ َ
ا ِ

هلل وَبِرَسُــولِهِ و ََل
P -3وَمَــا مَنَعَهُ ـمْ َأنْ ُت ْقبَــلَ مِنْهُ ـمْ نَ َفقَا ُتهُ ـمْ إَِّل َأَّنهُ ـمْ َ
ك َف ـرُوا بِــا ِ
ي َْأ ُتــونَ الصَّ ـاَةَ إَِّل وَهُ ـمْ ُ
كا ِرهُــونَ.((( O
كسَــالَى و ََل يُنْفِ ُقــونَ إَِّل وَهُ ـمْ َ
((( التوبة.47 :
((( التوبة.48 :
((( التوبة.54 :
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ْكمْ وَ َلكِنَّهُمْ َقوْمٌ يَ ْفرَ ُقونَ﴾(((.
ْكمْ وَمَا هُمْ مِن ُ
هلل إَِّنهُمْ َلمِن ُ
P -4وَيَحْلِ ُفونَ بِا ِ

َك ـمْ
P -5وَمِنْهُ ـمُ َّالذِي ـنَ يُ ـؤْذُ ونَ النَّبِ ـيَّ وَيَ ُقو ُلــونَ هُ ـوَ ُأذُ نٌ ُقـ ْـل ُأذُ نُ خَيْ ـ ٍر ل ُ
ْكـمْ و ََّالذِيـنَ يُـؤْذُ ونَ رَسُــولَ
هلل وَيُؤْمِـنُ لِ ْلمُؤْمِنِـنَ وَرَحْمَـ ٌـة لَِّلذِيـنَ َآمَنُــوا مِن ُ
يُؤْمِـنُ بِــا ِ
هلل َلهُ ـمْ عَـ َـذابٌ َألِي ـمٌ.((( O
ا ِ

P -6وَ َلئِـنْ سَـ َـألْ َتهُمْ َليَ ُقو ُلـنَّ إَِّنمَــا ُ
هلل و ََآيَاتِـهِ وَرَسُــولِهِ
كنَّــا نَ ُخــوضُ وَنَ ْلعَـبُ ُقـ ْـل َأبِــا ِ

ُ
كنْ ُتـمْ تَسْـ َتهْ ِز ُئونَ﴾(((.

َن
ْض ي َْأمُـرُونَ بِالْمُن َ
ْك ِر وَيَنْهَوْنَ ع ِ
P -7الْمُنَافِ ُقـونَ وَالْمُنَافِقَـاتُ بَع ُْضهُـمْ مِـنْ بَع ٍ
الْمَعْرُوفِ وَيَ ْقبِ ُضونَ َأيْدِيَهُمْ نَسُـوا ا َ
هلل َفنَسِـيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِنيَ هُمُ الْفَاسُِـقونَ.((( O
َك َفرُوا بَعْدَ إِسْـاَمِ ِهمْ
كلِمَـ َة الْ ُ
ك ْف ِر و َ
هلل مَــا قَا ُلــوا وَ َل َقـدْ قَا ُلــوا َ
P -8يَحْلِ ُفــونَ بِــا ِ
وَهَمُّــوا بِمَــا َلـمْ يَنَا ُلــوا وَمَــا نَ َقمُــوا إَِّل َأنْ َأ ْغنَاهُمُ ُ
اهلل وَرَسُــو ُلهُ مِـنْ ف َْضلِهِ﴾(((.

َّخـ ُـذوا مَسْـ ِـجدًا ضِ ـرَارًا و ُ
َك ْف ـرًا وَتَ ْف ِري ًقــا بَيْ ـنَ الْمُؤْمِنِ ـنَ وَإِرْصَــادًا
P -9و ََّالذِي ـنَ ات َ
هلل وَرَسُــو َلهُ مِـنْ َقبْـ ُـل وَ َليَحْلِ ُفـنَّ إِنْ َأرَدْنَــا إَِّل الْحُسْـنَى و ُ
لِمَـنْ حَــارَبَ ا َ
َاهلل يَشْـهَدُ إَِّنهُـمْ
َكاذِبُــونَ﴾(((.
ل َ

كانُوا يَعْمَ ُلونَ.((( O
هلل إَِّنهُمْ سَاءَ مَا َ
P -10ات َ
يل ا ِ
َّخ ُذوا َأيْمَانَهُمْ جُنَّ ًة َفصَدُّوا عَنْ سَبِ ِ

((( التوبة.56:
((( التوبة.61 :
((( التوبة.65 :
((( التوبة.67 :
((( التوبة.74 :
((( التوبة.107 :
((( املنافقون.2 :
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وعليه:
فقـد أوضـح القـرآن الكريـم أهـم األدوات التـي عملـت وما زالـت تعمل عىل

رضب التوحيـد واغتيـال رمـوزه ونقض أسسـه التـي جاءت هبا الرسـالة املحمدية.
باء  -األعـراب .
50

أمــا الفئــة الثانيــة التــي عملــت جن ًبــا إىل جنــب مــع املنافقــن يف رضب أســس

التوحيــد واغتيالــه وتصفيــة رمــوزه فهــم :األعــراب؛ وقــد انتهــج القــرآن معهــم

بــن للنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)
هنــج البيــان مثلــا انتهــج مــع املنافقــن فقــد َّ
واملفكريــن والباحثــن أثرهــم اهلــدام يف العقيــدة والفكــر واملجتمــع ،فكانــت
اآليــات املظهــرة هلــذه الفئــة قــد وردت يف مواضــع عــدّ ة مــن القــرآن الكريــم.
وقبل اخلوض يف إيراد هذه اآليات ال بد من التعريف هبذه الفئة.
 -1من هم األعراب؟
قال الفريوز آبادي (ت817هـ):
(العــرب ،بالضــم وبالتحــرك :خــاف العجــم ،مؤنــث وهــم ســكان األمصــار

أو عــام؛ واالعــراب منهــم :ســكان الباديــة ،ال واحــد لــه ،وجيمــع أعاريــب)(((.
 -2صفتهم يف القرآن.

يعــرض القــرآن الكريــم صفتهــم يف مجلــة مــن اآليات التــي حتــدد أن خطورهتم

تكمــن يف أمرين أساســن:

((( القاموس املحيط :ج 1ص .102
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األمــر االول :أهنــم جفــاة حمــدودي التأقلــم مــع احليــاة املدنيــة يغلــب عــى

اكثرهــم العــزوف عــن التعلــم.

األمــر الثــاين :قلبوهــم مريضــة يغلبهــا النفــاق فكانــوا األشــد كفـ ًـرا؛ وهــذان

األمــران املرتكــزان عــى صفتــن خلقيتــن ومهــا (اجلهــل والنفــاق) كونــت منهــم أداة
هدامــة يف دخوهلــم املجتمعــات ،فكيــف إذا تــم توظيفهــم مــن قبــل الســلطة لغــرض
رضب التوحيــد ومحلتــه؛ وهــو مــا ســيمر بيانــه يف املباحــث القادمــة مــن الدراســة.
وعليه:
فقــد ن ّبــه القــرآن الكريــم إىل خطرهــم ورضرهــم عــى االســام واملســلمني

حيثــا حلــوا ســواء كانــوا يف الباديــة أو يف املدينــة مــع حفــظ الفــوارق يف نســبة

التأثــر يف املجتمــع االســامي عــا يكونــوا عليــه يف الباديــة.
قال عز وجل:

P -1قَا َلـتِ ْ َ
الميَانُ
العْـرَابُ َآمَنَّــا ُقـ ْـل َلـمْ ُتؤْمِنُــوا وَ َلكِـنْ ُقو ُلــوا َأسْـ َلمْنَا وَ َلمَّــا يَدْخُـ ِـل ْ ِ

كمْ﴾(((.
فِــي ُق ُلوبِ ُ

ك ْف ـرًا وَنِفَا ًقــا وَ َأجْ ـدَرُ َأَّل يَعْ َلمُــوا حُ ـدُودَ مَــا َأنْ ـزَلَ ُ
َ ْ -2
Pالعْ ـرَابُ َأشَ ـدُّ ُ
اهلل عَ َلــى
رَسُــولِهِ و ُ
َاهلل عَلِي ـمٌ حَكِي ـمٌ﴾(((.
P -3وَمِـنَ ْ َ
كـمُ الدَّوَائِـرَ عَ َليْ ِهـمْ
َاب مَـنْ يََّتخِـ ُـذ مَــا يُنْفِـقُ مَ ْغرَمًــا وَيَ َترَبَّـصُ بِ ُ
العْـر ِ
دَائِـرَةُ السَّـوْءِ و ُ
َاهلل سَـمِيعٌ عَلِيـمٌ﴾(((.

((( احلجرات.14:
((( التوبة.97 :
((( التوبة.98 :
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َكـمْ مِـنَ ْ َ
َاب مُنَافِ ُقــونَ وَمِـنْ َأهْـ ِـل الْمَدِينَـةِ مَـرَدُوا عَ َلــى
P -4وَمِمَّـنْ حَوْل ُ
العْـر ِ
اب عَظِيـ ٍم.((( O
النِّ َفــاقِ َل تَعْ َلمُهُـمْ نَحْـنُ نَعْ َلمُهُـمْ سَـنُع َِّذبُهُمْ مَرَّتَيْـ ِ
ـن ُثـمَّ يُـرَدُّونَ إِ َلــى عَـ َـذ ٍ
ول َلـكَ الْم َُخَّل ُفــونَ مِـنَ ْ َ
P -5سَـيَ ُق ُ
َاب شَـ َغ َل ْتنَا َأمْوَا ُلنَــا وَ َأهْ ُلونَــا فَاسْـ َت ْغفِرْ َلنَــا
العْـر ِ
هلل شَـيْ ًئا إِنْ َأرَادَ
يَ ُقو ُلــونَ بِ َألْسِـنَتِ ِهمْ مَــا َليْـسَ فِــي ُق ُلوبِ ِهـمْ ُقـ ْـل َفمَـنْ يَمْلِـكُ ل ُ
َكـمْ مِـنَ ا ِ
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كانَ ُ
اهلل بِمَــا تَعْمَ ُلــونَ خَ ِبـرًا﴾(((.
كـمْ َضـرًّا َأوْ َأرَادَ بِ ُ
بِ ُ
كـمْ نَ ْفعًــا بَـ ْـل َ

وتظهــر بعــض اآليــات املباركــة التنســيق املشــرك بــن األعــراب املنافقــن

الذيــن يســكنون يف الباديــة مــع املنافقــن مــن ســكنة املدنيــة يف حماربــة اهلل ورســوله

(صــى اهلل عليــه وآلــه) ضمــن حمــاور ثالثــة ،وهــي كاآليت:

 -1ففــي اشــراكهم يف الصفــة الفكريــة والعقديــة ،وهــي صفــة النفــاق قــال

عــز وجــل:

َك ـمْ مِ ـنَ ْ َ
َاب مُنَافِ ُقــونَ وَمِ ـنْ َأهْـ ِـل الْمَدِينَ ـةِ مَ ـرَدُوا عَ َلــى
Pوَمِمَّ ـنْ حَوْل ُ
العْ ـر ِ

النِّ َفــاقِ﴾(((.

2ـ ويف صفـة العـداء والرتبـص بالنبـي (صلى اهلل عليـه وآله) واملسـلمني وإرادة

السـوء وإيقـاع الضرر باإلسلام ،قـال اهلل عـز وجـل يف دور األعـراب يف ذلك:

Pوَمِ ـنَ ْ َ
ك ـمُ الدَّوَائِ ـرَ عَ َليْ ِه ـمْ
َاب مَ ـنْ يََّتخِـ ُـذ مَــا يُنْفِ ـقُ مَ ْغرَمًــا وَيَ َترَبَّ ـصُ بِ ُ
العْ ـر ِ
دَائِ ـرَةُ السَّ ـوْءِ و ُ
َاهلل سَ ـمِيعٌ عَلِي ـمٌ﴾(((.

((( التوبة.101 :
((( الفتح.11 :
((( التوبة.11 :
((( التوبة.98 :
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وقوله تعاىل يف املنافقني من سكنة املدينة ودورهم يف الرتبض والعداء:

َ Pل َقـدِ ابْ َت َغـوُا الْفِ ْتنَـ َة مِـنْ َقبْـ ُـل وَقََّلبُــوا َلـكَ ْ ُ
هلل
المُــورَ حََّتــى جَــاءَ الْحَـقُّ و ََظهَـرَ َأمْـرُ ا ِ

كا ِرهُــونَ﴾(((.
وَهُـمْ َ

 -3ويف بث الفساد ورضب القيم األخالقية يف املجتمع.
قال عز وجل:

ـن
ـض ي َْأمُـرُونَ بِالْمُن َ
ْكـ ِر وَيَنْهَـوْنَ عَـ ِ
Pالْمُنَافِ ُقــونَ وَالْمُنَافِ َقــاتُ بَع ُْضهُـمْ مِـنْ بَعْـ ٍ
الْمَعْـرُوفِ﴾(((.

َّخـ ُـذوا مَسْـ ِـجدًا ضِ ـرَارًا و ُ
َك ْف ـرًا وَتَ ْف ِري ًقــا بَيْ ـنَ الْمُؤْمِنِ ـنَ وَإِرْصَــادًا
Pو ََّالذِي ـنَ ات َ
لِمَ ـنْ حَــارَبَ ا َ
هلل وَرَسُــو َلهُ مِ ـنْ َقبْـ ُـل.((( O
ولقــد كانــت هاتــان الفئتــان تتعاظــان خطـ ًـرا كلــا انتــر اإلســام واتســعت

رقعتــه كــا يف عــام الفتــح ودخوهلــم اإلســام ليحفظــوا دماءهــم؛ حتــى إذا اختــار

اهلل لرس ــوله (ص ــى اهلل علي ــه وآل ــه) دار مقام ــه وج ــواره يف ال ــدار اآلخ ــرة انق ــض
ه ــؤالء ع ــى التوحي ــد يرضبون ــه ب ــكل م ــا أوت ــوا م ــن ق ــوة وحتزب ــوا ع ــى أهل ــه
ومحلت ــه.

وه ــو أم ــر مل يك ــن الق ــرآن غاف ـ ًـا عن ــه ،ب ــل نب ــه إلي ــه وح ــذر من ــه ك ــا س ــيمر

بيان ــه يف ثال ًث ــا.

((( التوبة.48 :
((( التوبة.67:
((( التوبة.107 :
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ً
ثالث��ا ـ تش��خيص أدوات اغتيال التوحي��د يف املعطى القرآن��ي فيما بعد وفاة
الن�بي (صلى اهلل عليه وآله) .

مل يــرك القــرآن الكريــم بيــان جمريــات األحــداث والتحذيــر مــن الفتــن وأهلها

فمثلــا بــن حــال أعــداء التوحيــد وأهلــه يف الفــرة املكيــة واملدنيــة نجــده يظهــر
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حقيقــة األحــداث وحــال األمــة بعــد وفــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ومــا

يــؤول إليــه حــال التوحيــد وبأهلــه عــى أيــدي أعدائهــم.

فــكان التشــخيص هلــذه األدوات يف آيــة الرؤيــا التــي رآهــا النبــي (صــى اهلل

عليــه وآلــه) والشــجرة امللعونــة يف القــرآن قــال اهلل عــز وجــل:

Pوَإِ ْذ ُق ْلنَــا َلـكَ إِنَّ رَبَّـكَ َأحَـ َ
ـاس وَمَــا جَعَ ْلنَــا الرُّؤْيَــا َّالتِــي َأرَيْنَـ َ
ـاك إَِّل فِ ْتنَـ ًة
ـاط بِالنَّـ ِ
ك ِبـرًا﴾(((.
ن وَن َُخوِّ ُفهُـمْ َفمَــا يَ ِزيدُهُـمْ إَِّل ُط ْغيَا ًنــا َ
لِلنَّـ ِ
ـاس وَالشَّـجَرَةَ الْمَ ْلعُونَـ َة فِــي الْ ُقـر َْآ ِ
واآلية املباركة تظهر ثالث حقائق مرتبطة بالتوحيد ومحلته وأعدائه وهي:
1ـ حقيقــة حــال النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ومــا كشــف اهلل لــه عــر الرؤيــا

التــي رآهــا.

2ـ حقيقة حال األمة وأهنا ستفتن من بعده.
3ـ حقيقة الشجرة امللعونة يف الرؤيا التي رآها النبي (صىل اهلل عليه وآله).
 -1احلقيقــة األوىل :مــا كشــفه اهلل لرســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) وبيــان حالــه

بعــد أن رأى هــذه الرؤيــا.
((( اإلرساء.60 :

املبحث األول  :مشخصات أدوات اغتيال التوحيد يف املعطى القرآني والنبوي

إن ممــا كان يــازم األنبيــاء واملرســلني (عليهــم الســام) أن اهلل تعــاىل يبــن

هلــم حــال أممهــم ونتيجــة أمرهــا ومنتهــى عاقبتهــا؛ وأهنــم شــهدوا حــال أممهــم
ومصريهــم يف حياهتــم كحــال نــوح (عليــه الســام) فقــد شــهد يف حياتــه هــاك

أمتــه بالطوفــان ،وكحــال لــوط (عليــه الســام) فقــد شــهد هــاك أمتــه باخلســف،

وكحــال صالــح (عليــه الســام) فقــد شــهد هــاك أمتــه بالرجفــة وهكــذا بقيــة
األنبيــاء (عليهــم الســام) وأممهــم بــل :إن املتتبــع لآليــات القرآنيــة ليجــد أن مجيــع

األنبيــاء واملرســلني (عليهــم الســام) قــد أشــهدهم اهلل تعــاىل هــاك أممهــم يف
حياهتــم وكيــف كانــت عاقبــة هــذه األمــة ابتــدا ًء مــن نبــي اهلل نــوح (عليــه الســام)
وانتهــا ًء بنبــي اهلل شــعيب (عليــه الســام) أمــا حــال موســى وعيســى فقــد شــهدوا

أيضــا؛ فــكان قوم موســى قد
هــاك أممهــم بالضــال والكفــر واالرتــداد يف حياهتــم ً

أضلهــم الســامري وكفــروا بعــد إيامهنــم؛ وأمــا عيســى (عليــه الســام) فقــد شــهد

كفــر أمتــه وعاقبتهــم فأنجــاه اهلل منهــم ورفعــه إليــه وتركهــم يف ضالهلــم هيلكــون.
هلل َقــالَ
قــال تعــاىلَ P :ف َلمَّــا َأحَـسَّ عِيسَــى مِنْهُـمُ الْ ُ
ك ْفـرَ َقــالَ مَـنْ َأنْصَــا ِري إِ َلــى ا ِ
هلل وَاشْـهَدْ بِ َأَّنــا مُسْـلِمُونَ.((( O
هلل َآمَنَّــا بِــا ِ
الْحَوَا ِريُّــونَ نَحْـنُ َأنْصَــارُ ا ِ

وقــال ســبحانه P:إِ ْذ َقــالَ ُ
اهلل يَــا عِيسَــى إِِّنــي مُ َتوَِّفي ـكَ وَرَافِعُ ـكَ إِ َل ـيَّ وَم َُطهِّ ـر َ
ُك

ك َفـرُوا وَجَاعِـ ُـل َّالذِيـنَ َّاتبَعُـ َ
ك َفـرُوا إِلَى يَـو ِْم الْقِيَامَةِ
ْق َّالذِيـنَ َ
مِـنَ َّالذِيـنَ َ
ـوك َفـو َ
َكـمْ فِيمَــا ُ
كنْ ُتـمْ فِيـهِ تَخْ َتلِ ُفــونَ﴾(((.
ْكـمُ بَيْن ُ
ُكـمْ ف ََأح ُ
ُثـمَّ إِ َلـيَّ مَر ِْجع ُ
((( آل عمران.52 :
((( آل عمران.52 :

55

الفصل األول :اغتيال التوحيد يف أمة التوحيد (مقدماته ونتائجه)

أمــا حبيــب الرمحــن أبــو القاســم حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) فحالــه يف هــذا

البيــان حــال مجيــع األنبيــاء واملرســلني (عليهــم الســام) فقــد كشــف اهلل تعــاىل حال

أمتــه ومــا تــؤول إليــه أمورهــم وذلــك عــر هــذه الرؤيــا.
ولذلك:
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نجــد اآليــة املباركــة تبــدأ اخلطــاب مــع النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) بمقدمــة

متهيديــة ملــا قبــل وقــوع الرؤيــا وتعريــف النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) بحــال األمــة

مــن بعــده ،فقــال عــز وجــل لــه (صــى اهلل عليــه وآلــه):
Pوَإِ ْذ ُق ْلنَا َلكَ إِنَّ رَبَّكَ َأح َ
َّاس.O
َاط بِالن ِ

فهــذه اإلحاطــة اإلهليــة بالنــاس تغنــي النبــي األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه)

عــن كثــر مــن األســئلة التــي ختطــر عــى قلبــه ملعرفــة األســباب والنتائــج التــي
تصــل إليهــا دعوتــه يف أمــة التوحيــد ومــا ســيجري عــى محلــة التوحيــد ورمــوزه؛

ولــذا :اتبــع اهلل عــز وجــل هــذه املقدمــة يف اآليــة املباركــة بقولــه:
Pوَمَا جَعَ ْلنَا الرُّؤْيَا َّالتِي َأرَيْن َ
َاك.O

أي :كشــفنا لــك حــال أمتــك كــا كشــفنا لألنبيــاء مــن قبلــك حــال أممهــم

وعاقبتهــا.

وعليــه :فقــد كان حالــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) بعــد هــذا البيــان حلــال أمتــه

مهمو ًمــا (ومــا اســتجمع ضاحــكا مــن يومئــذ حتــى مــات)(((.

((( تفسري ابن حيان :ج  6ص 52؛ الكشف والبيان للثعلبي :ج  6ص .111
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 -2احلقيقة الثانية :بيان حال األمة من بعده (صىل اهلل عليه وآله).
مثلــا كانــت األمــم الســابقة قــد هلكــت لعدائهــا للتوحيــد وأهلــه فكــذاك

حــال هــذه األمــة إال أن الفــارق هنــا أن االنقــاب يف األمــة ســيكون بعــد وفاتــه

وعــى أيــدي أصحــاب الشــجرة امللعونــة .وإهنــا ســتفتن هبــذه الزمــرة وســيغتالون

التوحيــد بشــعار التوحيــد ويقتلــون أهــل التوحيــد ومحلتــه.

فال(( :يبقى من اإلسالم ّإل اسمه ومن القرآن ّإل رسمه))(((.
 -3احلقيقة الثالثة :الرؤيا التي رآها رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله).
أمــا حقيقــة الرؤيــا التــي حتدثــت عنهــا اآليــة املباركــة فقــد ذكــر املفــرون

كالثعالبــي (ت427هـــ) (((،وابــن عطية األندلــي (ت546هـــ)((( ،والفخر الرازي
(ت606هـــ)((( ،والقرطبــي (ت 671هـــ)((( ،وغريهــم حقيقــة مــا رآه (صــى اهلل
عليــه وآلــه) أنــه رأى (بنــي أميــة ينــزون عــى منــره نــزو القــردة فاهتــم لذلــك ومــا
اســتجمع ضاحـكًا مــن يومئــذ حتــى مــات؛ فنزلــت اآليــة خمــرة أن ذلــك ملكهــم

وصعودهــم املنابــر إنــا جيعلهــا اهلل فنتــه للنــاس)(((؛ (ورأى ولــد احلكــم يتداولــون
منــره كــا يتــداول الصبيــان الكــرة)(((.

((( كــال الديــن للصــدوق :ص66؛ شــعب اإليــان للبيهقــي :ج 2ص 312؛ تاريــخ ابــن
عســاكر :ج 2ص  :382ميــزان االعتــدال :ج 2ص .417
((( الكشف والبيان :ج 6ص .111
((( املحرر الوجيز :ج 3ص .468
((( تفسري الرازي :ج 20ص .236
((( اجلامع ألحكام القرآن :ج  10ص .283
((( تفسري ابن حيان :ج  6ص.52
((( املصدر نفسه :ج  6ص .52
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وروى اآللــويس عــن ابــن أيب حاتــم ،وابــن مردويــه ،والبيهقــي يف الدالئــل،

وابــن عســاكر عــن ســعيد بــن املســيب ،قــال:

(رأى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بنــي أميــة عــى املنابــر فســاءه ذلــك

فأوحــى اهلل تعــاىل إليــه إنــا هــي دنيــا أعطوهــا).
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واخــرج ابــن أيب حاتــم عــن يعــي بــن مــرة ،قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه):

«رأيــت بنــي أميــة علــى منابــر األرض وســيملكونكم فتجدونهــم أربــاب ســوء»

واهتــم (صلــى ال ّلــه عليــه وآلــه) لذلــك فانــزل ال ّلــه ســبحانه:
Pوما جعلنا Oاآلية.

أيضــا عــن ابــن عمــر( :أن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه)
وأخــرج ابــن أيب حاتــم ً

قــال:

«رأيت ولد الحكم بن العاص على المنابر كأنهم القردة» .
وأنــزل اهلل تعــاىل يف ذلــك Pومــا جعلنــا Oوالشــجرة امللعونــة :احلكــم وولــده؛

وعبــارة بعــض املفرسيــن هــي -أي الشــجرة :-بنــو أميــة(((.

وأخــرج ابــن مردويــه األصفهــاين عــن عائشــة أهنــا قالــت ملــروان بــن احلكــم

(ســمعت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يقــول ألبيــك وجــدك :إنكــم الشــجرة
امللعونــة يف القــرآن)(((.

((( تفسري اآللويس :ج 15ص .107
((( مناقب عيل بن أيب طالب (عليه السالم) :ص .164

املبحث األول  :مشخصات أدوات اغتيال التوحيد يف املعطى القرآني والنبوي

وعليه:
بــن القــرآن الكريــم لرســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) حــال األمــة
فقــد ّ

وشـ ّ
ـخص لــه أدوات اغتيــال التوحيــد ،وهــم بنــو أميــة وبنــو احلكــم بــن العــاص
وقتــل رمــوزه ومحلتــه وتغــر مســاره يف األمــة.

أيضـا للنـاس مـا سـيلحقهم من
فما كان منـه (صلى اهلل عليـه وآلـه) إال أن يبين هـو ً

هـذه الزمـرة ومـن والهـم على منبر رسـول اهلل (صلى اهلل عليـه وآلـه) ومكنهـم مـن
اجللـوس يف جملـس اخلالفـة فكانـت حتذيراته ونصائحه وبيانه ملا سـيحدث مـن بعده قد

ملأت صحـاح املسـلمني ،وهـو مـا سـنعرض لـه يف املسـألة القادمة.

املس��ألة الثانية :األدوات الفكرية والش��خصية الغتيال التوحيد يف
املعطيات النبوية .
ترشــد األحاديــث النبويــة يف هــذه املســألة ،أي :يف تشــخيص األدوات التــي

عملــت عــى اغتيــال التوحيــد إىل بعــض األمــور ،منهــا:

1ـ إن البيــان النبــوي ـ وكــا أســلفنا ـ يســر تب ًعــا لبيــان القــرآن فمثلام بــن القرآن

االجتــاه الفكــري كأداة الغتيــال التوحيــد كذلــك كان البيــان النبــوي ،ومثــال ذلــك

يف االجتــاه الفكــري قولــه تعاىل:

َ Pأحَسِ ـبَ النَّــاسُ َأنْ يُ ْتر ُ
َكــوا َأنْ يَ ُقو ُلــوا َآمَنَّــا وَهُ ـمْ َل يُ ْف َتنُــونَ * وَ َل َق ـدْ َف َتنَّــا
َّالذِي ـنَ مِ ـنْ َقبْلِ ِه ـمْ َف َليَعْ َلمَ ـنَّ ُ
كاذِبِــن﴾(((.
اهلل َّالذِي ـنَ صَدَ ُقــوا وَ َليَعْ َلمَ ـنَّ الْ َ

((( العنكبوت :اآليتان .3-2
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فاآليــة املباركــة ترشــد إىل احلكمــة يف االبتــاءات الفكريــة وهــي املنضويــة

حتــت لفــظ (الفتنــة) التــي يتجــى فيهــا التمييــز بــن النــاس فمنهــم مــن صــدّ ق بــاهلل
ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه و ســلم) وصــدق يف إيامنــه فثبــت ومل ينجــرف يف

تيــار الضــال والكفــر؛ ومنهــم مــن كـ ّـذب بــاهلل وبرســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه
أيضــا
وســلم) وكــذب يف ادعائــه بأنــه مؤمــن وانكشــف أمــره للنــاس ولنفســه ً
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فتكــون النتيجــة أن ال حجــة لــه يــوم القيامــة بأنــه كان كاذ ًبــا فيــا يقــول يف اإليــان

بــاهلل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) بــل كان أداة للقتــل والظلــم وحماربــة اهلل
وبرســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه).

أما مثال ذلك يف البيان النبوي فقوله (صىل اهلل عليه وآله):
«أقبلت الفتن».
والذي سيمر بيانه ً
كامل وما يكشفه من دالئل.
وقوله (صىل اهلل عليه وآله) ألهل البقيع:
مما أصبح النّاس فيه» .
«ليهن لكم ما أصبحتم فيه ّ
وغريهـــا مـــن األحاديـــث التـــي ترشـــد إىل تشـــخيص األدوات الفكريـــة

الغتيـــال التوحيـــد.

2ـ إذ الفــارق بــن البيــان القــرآين والبيــان النبــوي هــو الترصيــح يف التوقيتــات

لوقــوع الفتــن وتشــخيص األدوات ،بمعنــى :االنتقــال مــن التلميــح القــرآين إىل
الترصيــح النبــوي ومثالــه:

املبحث األول  :مشخصات أدوات اغتيال التوحيد يف املعطى القرآني والنبوي

قولــه عــز وجــل يف فتنــة الشــجرة امللعونــة والرؤيــا التــي رآهــا النبــي (صــى اهلل

عليــه وآلــه) فالحــظ:

Pوَمَا جَعَ ْلنَا الرُّؤْيَا َّالتِي َأرَيْن َ
ن﴾(((.
َاك إَِّل فِ ْتنَ ًة لِلن ِ
َّاس وَالشَّجَرَةَ الْمَ ْلعُونَ َة فِي الْ ُقر َْآ ِ
فلــم يــرح القــرآن هبــذه الرؤيــة ومل يكشــف عــن أصحــاب الشــجرة امللعونــة

يف القــرآن يف حــن جــاءت األحاديــث النبويــة رصحيــة يف بيــان الرؤيــا وأصحــاب
الشــجرة امللعونــة -كــا مـ ّـر بيانــه ســاب ًقا.-

 3ـ إن هــذه األحاديــث النبويــة ترتكــز عــى صفــة الرمحــة التــي كانــت مــن

اهــم الصفــات النبويــة والغايــات اإلهليــة يف بعثــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،فقــال عــز
وجــل:

Pوَمَا َأرْسَ ْلن َ
َاك إَِّل رَحْمَ ًة لِ ْلعَا َلمِنيَ.(((O
ومــن مقتضيــات الرمحــة أن يبــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) األخطــار وحيذر

األمــة والنــاس منها.

ولذلــك نجــده (صــى اهلل عليــه وآلــه) يــرح حينًــا ويلمــح حينًــا آخر بحســب

مقتضيــات الرمحــة ومواردهــا وحتقــق وجودها.
وعليه:

فقــد كانــت األحاديــث النبويــة يف هــذا االجتــاه ،أي تشــخيص األدوات

الفكريــة الغتيــال التوحيــد هــي كاآليت:
((( اإلرساء.59 :
((( سورة االنبياء ،اآلية107 :
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ً
أول -أثر الفنت والسنن السابقة يف اغتيال التوحيد .

مل خيتلــف منهــج النبــي األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــن منهــج القــرآن

الكريــم يف التحذيــر مــن االنحــراف عــن اجلــادة احلقــة ووقــوع األمــة يف الفرقــة
واالقتتــال والتخاصــم بفعــل الضــال واالبتعــاد عــن رمــوز التوحيــد وأهلــه .
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بــل لعــل الباحــث والــدارس لآليــات املخصوصــة ببيــان أســباب االنحــراف

ونتائجــه يف األمــم الســابقة وهــذه األمــة ومقارنتهــا باألحاديــث النبويــة الرشيفــة

يف هــذا اخلصــوص ليجــد تالز ًمــا يف املفهــوم واملعنــى والبيــان وهــو أمــر بدهيــي ال
حيتــاج إىل تدليــل وإيــراد للشــواهد.
وعليه:
فقــد زخــرت كتــب احلديــث لــدى املــدارس الفكريــة يف اإلســام بجملــة مــن

األحاديــث النبويــة التــي تناولــت هــذه املســألة وحــددت األســباب واملقدمــات
والنتائــج ملحاربــة التوحيــد وأهلــه.
ومن هنا:
يمكــن تقســيم هــذه األحاديــث مــن حيــث تشــخيصها ألدوات اغتيــال

التوحيــد عــى قســمني ،القســم األول :األدوات الفكريــة ،والقســم الثــاين األدوات
الفرديــة والشــخصية ،أي :الفكــر املناهــض للتوحيــد والرمــوز التــي حاربــت
ونفذتــه اغتيــال التوحيــد ،ونقصــد بــه هنــا :قتــل رمــوز التوحيــد الذيــن يمثلــون

هــذه العقيــدة يف أمــة التوحيــد.

فكانت هذه األحاديث الرشيف عىل النحو اآليت:

املبحث األول  :مشخصات أدوات اغتيال التوحيد يف املعطى القرآني والنبوي
ألف ـ حتديد وقت وقوع الفنت يف األمة.

إن مــن األحاديــث النبويــة التــي جــاءت يف حتذيــر األمــة مــن اخلطــر الفكــري

املكنــون يف لفــظ (الفتنــة) هــو حديــث أيب موهيبــة املــروي عنــه (صــى اهلل عليــه

وآلــه) الــذي حيــذر فيــه النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن قــدوم الفتــن املتتاليــة عــى
األمــة بعــد وفاتــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) والروايــة كاآليت:

روى ابن هشام ،وابن سعد ،والبالذري ،والطربي ،والبيهقي ،وغريهم:
عن أيب موهيبة موىل رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) قال:
(نبهني رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ،فقال:
((يا أبا موهيبة إين أمرت أن استغفر ألهل هذا البقيع)).
ً
طويل ثم قال:
فخرجت معه حتى أتينا البقيع ،فرفع يديه فاستغفر هلم
((ليهــن لكــم مــا أصبحتــم فيــه ممــا أصبــح النــاس فيــه ،أقبلــت الفتــن كقطــع

الليــل يتبــع آخرهــا أوهلــا ،ولآلخــرة رش مــن األوىل)).
إىل أن قال:
((واهلل يا أبا موهيبة لقد أخرتت لقاء ريب واجلنة)).

ثم انرصف ،فلام أصبح ابتدى بوجعه الذي قبضه اهلل فيه)(((.
((( الســرة النبويــة البــن هشــام :ج 4ص 247؛ الطبقــات البــن ســعد :ج 2ص 204؛
أنســاب االرشاف للبــاذري :ج 1ص 544؛ تاريــخ الطــري :ج 3ص 188؛ دالئــل
النبــوة للبيهقــي :ج 2ص  716ـ 717؛ تاريــخ اإلســام للذهبــي ،املغــازي :ص 545؛
هنايــة اإلرب للنويــري :ج 8ص .262
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واحلديث الرشيف يكشف عن مجله أمور ،منها:
ّ
إن النبـي األكـرم (صلى اهلل عليه وآلـه) أخرب بقدوم الفتن يف الليلـة التي ابتدأ يف

صبيحتهـا بـه املـرض وهواملـرض الذي تويف فيه بعـد أيام فإنا هلل وإنـا إليه راجعون.
إن خطابه ألهل البقيع وقوله هلم:
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((ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس))
يكشــف عــن بيانــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــن غلبــة أهــل النفــاق واألعــراب

وبــروز قادهتــم وهــو ممــا أصبــح فيــه النــاس.

إن أول الفتــن التــي أقبلــت عــى األمــة ومــن أخطرهــا يف املســتوى العقــدي

هــي رزيــة يــوم اخلميــس التــي وقعــت والنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــى فــراش
املــرض ويف أيامــه األخــرة إن مل تكــن الســاعات األخــرة.

فكانت هذه الفتنة كام وصفها النبي (صىل اهلل عليه وآله) «كقطع الليل».
ولذلك:
نجــد عبــد اهلل بــن عبــاس يتحــدث عــن هــذه الرزيــة ودموعــه تتحــادر عــى

خديــه فيقــول( :إن الرزيــة كل الرزيــة مــا حــال بــن رســول اهلل ( صــى اهلل عليــه

وآلــه) وبــن أن يكتــب ذلــك الكتــاب مــن اختالفهــم ولغطهــم)(((.

فــا الــذي جــرى يف يــوم اخلميــس فكانــت هــذه الفتنــة وهــي األدوات األوىل

يف اغتيــال التوحيــد؟

((( صحيح البخاري :كتاب املرىض ،باب :قول املريض :قوموا عني :ج 4ص.5

املبحث األول  :مشخصات أدوات اغتيال التوحيد يف املعطى القرآني والنبوي

وجــواب هــذا الســؤال عنــد البخــاري ومســلم يف صحيحيهــا ،واللفــظ

للبخــاري فيقــول:

عن ابن عباس ،قال:
(لمــا حضــر رســول اللــه (صلــى ال ّلــه عليــه وآلــه) ،وفــي البيــت رجــال بينهــم

عمــر بــن الخطــاب ،قــال النبــي (صلــى ال ّلــه عليــه وآلــه):
«هل أكتب لكم كتا ًبا ال تضلوا بعده».

فقــال عمــر :إن النبــي (-صلــى اللــه عليــه وآلــه) -قــد غلــب عليــه الوجــع،

وعندكــم القــرآن حســبنا كتــاب ال ّلــه.

فاختلف أهل البيت ـ أي الحاضرون عنده ـ فاختصموا ،منهم من يقول:
قربــوا يكتــب لكــم النبــي ـ (صلــى ال ّلــه عليــه وآلــه) ـ كتابــا ال تضلــوا بعــده،

ومنهــم مــن يقــول:

مــا قالــه عمــر ،فلمــا أكثــروا اللغــو واالختــاف عنــد النبــي ـ (صلــى ال ّلــه عليــه

وآلــه) ـ

قال لهم رسول الله ـ (صلى الله عليه وآله) ـ:
«قوموا عني».
فكان ابن عباس يقول:
إن الرزيــة كل الرزيــة مــا حـ َ
ـال بــن رســول اهلل (-صــى اهلل عليــه وآلــه) -وبــن
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أن يكتــب هلــم ذلــك الكتــاب مــن اختالفهــم ولغطهــم)(((.
4ـ ومــن الفتــن أن نجــد البخــاري يف هــذا احلديــث خيفــف مــن مصيبــة قــول

عمــر بــن اخلطــاب ومنعــه احلارضيــن مــن أن يأتــوا النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)
بالقرطــاس والــدواة وهــو الــذي أوقعهــم يف هــذه الفتنــة التــي مل تــزل األمــة تتحمل
وزرهــا فيشــكك يف قــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) فيقــول:
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(إن النبي ـ (صىل اهلل عليه وآله) ـ قد غلب عليه الوجع)...
يف حــن نجــد البخــاري يف موضــع آخــر مــن صحيحــه يــرح بالفاجعــة التــي

أحدثهــا عمــر بــن اخلطــاب التــي أبكــت عبــد اهلل بــن عبــاس وغــره ،فيقــول:

حدثنــا أبــو عتيبــة عــن ســلامن األحــول ،عــن ســعيد بــن جبــر ،عــن ابــن عباس

أنــه قال:

يوم اخلميس وما يوم اخلميس ،ثم بكى حتى خضب دمعه احلصباء!
فقــال :اشــتد برســول اهلل (-صــى اهلل عليــه وآلــه) -وجعــه يــوم اخلميــس،

فقــال:

«ائتوني بكتاب اكتب لكم كتا ًبا لن تضلوا بعده أبدً ا».
فتنازعوا ،وال ينبغي عند نبي تنازع ،فقالوا:
هجر رسول اهلل!!!
((( صحيــح البخــاري (كتــاب املــرىض) بــاب :قــول املريــض قومــوا عنــي :ج 4ص5؛
صحيــح مســلم ،كتــاب الوصيــة بــاب تــرك الوصيــة ملــن ليــس عنــده يشء :ج 2ص  16ط
عيســى احللبــي.

املبحث األول  :مشخصات أدوات اغتيال التوحيد يف املعطى القرآني والنبوي

قال صىل اهلل عليه وآله:
«دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه»((( .
فكانــت هــذه الفتنــة التــي حتــدث عنهــا النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) وأهنــا

أقبلــت عــى األمــة كقطــع الليــل هــي قــول عمــر بــن اخلطــاب:
وقوله:
((غلب عليه الوجع ،وعندكم القرآن ،حسبنا كتاب اهلل)).
فكانت األداة األوىل الغتيال التوحيد يف أمة التوحيد.

باء ـ اتباع سنن األمم السابقة يف حماربة التوحيد واالحنراف عن أهله.

مثل ــا ج ــرت الفت ــن يف األم ــم الس ــابقة ج ــرت يف أم ــة املصطف ــى (ص ــى اهلل

علي ــه وآل ــه) ،ومثل ــا ابتلي ــت األم ــم يف حمارب ــة التوحي ــد كذل ــك ابتلي ــت ه ــذه
األم ــة.

إال أن الفــارق بــن هــذه االبتــاءات أهنــا األشــد يف هــذا األمــة وذلــك -كــا

أس ــلفنا -أهن ــا اس ــتوظفت ش ــعار التوحي ــد لقت ــل التوحي ــد يف ح ــن كان ــت ه ــذه
الفتن ــة جلي ــة واضح ــة يف أم ــة موس ــى الكلي ــم (علي ــه الس ــام) وه ــو م ــا بين ــه
الق ــرآن الكري ــم.

قال عز وجل:
((( صحيــح البخــاري :كتــاب اجلهــاد والســر ،بــاب :جوائــز الوفــد :ج 2ص  ،118صحيــح
مســلم :كتــاب الوصيــة ،بــاب تــرك الوصيــة ملــن ليــس عنــده يشء :ج 2ص  16ط عيســى
احللبي.

67

الفصل األول :اغتيال التوحيد يف أمة التوحيد (مقدماته ونتائجه)

ْك ُفــونَ عَ َلــى َأصْنَــام ٍ َلهُـمْ قَا ُلــوا
Pوَجَاوَ ْزنَــا بِبَنِــي إِسْـرَائِيلَ الْبَحْـرَ ف ََأتَـوْا عَ َلــى َقـوْمٍ يَع ُ
َّكـمْ َقـوْمٌ تَجْهَ ُلــونَ إِنَّ هَـؤ َُلءِ مُ َتبَّـرٌ مَــا
كمَــا َلهُـمْ َآلِهَـ ٌـة َقــالَ إِن ُ
يَــا مُوسَــى اجْعَـ ْـل َلنَــا إِ َلهًــا َ
كـمْ عَ َلــى
ِيكـمْ إِ َلهًــا وَهُـوَ ف ََّض َل ُ
هلل َأبْغ ُ
هُـمْ فِيـهِ وَبَاطِـ ٌـل مَــا َ
كا ُنــوا يَعْمَ ُلــونَ َقــالَ َأ َغيْـرَ ا ِ
الْعَا َلمِـنَ﴾(((.
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فهــذه اآليــات املباركــة تكشــف بوضــوح يف وقــوع أمــة موســى الكليــم (عليــه

الســام) يف الفتنــة الفكريــة وحماربــة التوحيــد واالنحــراف عــن أهلــه إال أهنــا

أخــف وطئــة مــن فتنــة املســلمني وذلــك ملــا يــي:

1ـ إهنــا يف حيــاة نبــي اهلل موســى (عليــه الســام) ممــا يــؤدي إىل توليــه (عليــه

الســام) حماربــة هــذه الفتنــة بنفســه.

2ـ وضــوح االنحــراف الفكــري ً
ممثــا بالدعــوة إىل الوثنيــة حينــا شــاهدوا

بعــض النــاس يعكفــون عــى عبــادة األصنــام.

3ـ رصاحــة الدعــوة يف حماربــة التوحيــد وذلــك لقوهلــم ،كــا أخــر الوحــي

عنهــم:

كمَا َلهُمْ َآلِه ٌَة. O
Pاجْع َْل َلنَا إِ َلهًا َ

يف حــن ابتليــت هــذه األمــة بمحاربــة التوحيــد بشــعار التوحيــد وبكلمــة ال

إلــه اال اهلل كــا نشــاهده اليــوم مــن ارهــاب وقتــل وتقطيــع للــرؤوس حتــت رايــة
اجلامعــات (اجلهاديــة) يف بــاد املســلمني وغــر املســلمني.
وعليه:
((( سورة األعراف ،اآلية.140 - 138 :
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نجــد النبــي املصطفــى (صــى اهلل عليــه وآلــه) حيــذر هــذه األمــة مــن الفتــن

الفكريــة يف حماربــة التوحيــد ،وســيمر بياهنــا يف الفصــل الثــاين فيــا نتنــاول األثــر
اإلصالحــي الــذي أحدثــه رأس اإلمــام احلســن (عليــه الســام) يف عقيــدة
التوحيــد.
إذن:
ممــا حــذر منــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) هــو اتبــاع هــذه األمــة ســنن

األمــم الســابقة ومنهــا حماربــة التوحيــد ،فقــال (صــى اهلل عليــه وآلــه) كــا جــاء يف

صحيــح مســلم:

شــبرا بشــبر وذرا ًعــا بــذراع ،حتــى لــو
1ـ «لتتبعــن ســنن الذيــن مــن قبلكــم ً

دخلــوا فــي جحــر ضــب التبعتموهــم»

قلنا يا رسول اهلل ،اليهود والنصارى؟
قال« :فمن»((( .؟
ولقــد كان أتبــاع الصحابــة بالدرجــة األســاس وهــم املعنيــون هبــذه احلــرب

ســنن اليهــود والنصــارى ،وأهنــم قالــوا مــا قالــت اليهــود ملوســى (عليــه الســام)
وهــو مــا جــاء جل ًّيــا يف احلديــث النبــوي الــذي أخرجــه إمــام احلنابلــة يف مســنده

عــن الصحــايب أيب واقــد الليثــي.
2ـ قال أبو واقد الليثي.

((( صحيح مسلم ،إتباع سنن اليهود والنصارى حديث (.)2669

69

الفصل األول :اغتيال التوحيد يف أمة التوحيد (مقدماته ونتائجه)

خرجنــا مــع رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) قبــل حنــن فمررنــا بســدرة،

فقلــت:

يــا نبــي اهلل اجعــل لنــا هــذه ذات أنــواط كــا للكفــار ذات أنــواط؟ ـ وكان

الكفــار ينوطــون بســاحهم بســدرة ويعكفــون حوهلــا ـ فقــال النبــي (صــى اهلل
عليــه وآلــه):
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ـم
«ال ّلــه أكبــر ،هــذا كمــا قالــت بنــو إســرائيل لموســى ْ
﴿اج َعـ ْـل َل َنــا إِ َل ًهــا ك ََمــا َل ُهـ ْ
َآلِ َهـ ٌة﴾ ،انكــم تركبــون ســنن الذيــن مــن قبلكــم»(((.
ويف حديــث آخــر يبــن فيــه النبــي األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) إن هــذه

الفتــن وحماربــة التوحيــد جتــري عــى أيــدي أشــخاص وصفهــم بأهنــم (رشار هــذه
األمــة).

3ـ فقــد أخــرج أبــو داود الطيالــي (204هـــ) ،وابــن اجلعــد (230هـــ) وأمحــد

بــن حنبــل (ت 241هـــ).

عن شداد بن أوس ،عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) أنه قال له:
«ليحملــن شــرار هــذه األمــة علــى ســنن الذيــن خلــوا مــن قبلهــم ،أهــل الكتــاب

حــذو القــذة بالقــذة»(((.

واألحاديــث النبويــة الرشيفــة يف بيــان األدوات الفكريــة يف اغتيــال التوحيــد يف
((( مســند أمحــد بــن حنبــل :ج 5ص218؛ املصنــف للصنعــاين :ج 11ص 369برقــم
()20763؛ ســنن النســائي :ج 6ص  346برقــم (.)11185
((( مسند أيب داود :ص 153؛ ابن اجلعد :ص 491؛ أمحد بن حنبل :ج  4ص .125
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أمــة التوحيــد كثــرة؛ وفيــا أوردنــا كفايــة لبيــان هــذه احلقيقــة التــي مل يدخــر النبــي
األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف بياهنــا وحتذيــر األمــة مــن الوقــوع فيهــا أي جهــد
فقــد حــذر وأنــذر وصــدع بــا أمــره اهلل تعــاىل يف نجــاة أمتــه.
ولذا:
مل ينحــر البيــان النبــوي يف التحذيــر مــن الفتــن الفكريــة وانــا أتبعــه ببيــان

أصحــاب هــذه الفتــن وتشــخيص أدواهتــا ،وهــو مــا ســنعرض لبيانــه يف ثانيــا،
وهــو فيــا يــي:

ً
ثانيا ـ تشخيص األدوات الفردية والشخصية الغتيال التوحيد.

إن مــن البداهــة بمــكان أن تكــون الفتنــة نابعــة مــن لــدن أفــراد انحرفــوا يف

مســرهم وتوجهاهتــم الفكريــة ،فضلــوا وأضلــوا غريهــم فكانــوا أئمــة ورعــاة

للفتنة .

ولذلك:
كان املنهــج النبــوي يف حفــظ األمــة ونجاهتــا يرتكــز عــى ثالثــة مرتكــزات،

وهــي:

1ـ تشخيص األدوات الفكرية للفتن.
2ـ تشخيص األدوات الفردية للفتن وقادهتا.
3ـ تشخيص أئمة النجاة واهلداية واألمن من الضالل.
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من هنا:
جــاءت األحاديــث الرشيفــة يف تشــخيص األدوات الفرديــة للفتــن التــي ادت

إىل تبديــل التوحيــد والســنة النبويــة كاآليت:

ألف  -حتذير النيب ( )من ارتداد بعض الصحابة ،وإنهم سيبدلون من بعده !!!
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إن هــذه احلقيقــة ا ُملـ ّـرة التــي تتقاطــع مــع املــوروث الفكــري لكثري من املســلمني

رصح هبــا النبــي األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) وأخرجهــا غــر واحــد مــن
قــد ّ
حفــاظ املســلمني وعلامئهــم ،ومنهــم حممــد بــن إســاعيل البخــاري ،ومســلم بــن
احلجــاج النيســابوري يف صحيحيهــا ،وهــي كاآليت:

أخــرج البخــاري يف صحيحــه عــن أيب هريــرة ،عــن النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه) قــال:

«بينمــا أنــا قائــم فــإذا زمــرة حتــى إذا عرفتهــم ،خــرج رجــل مــن بينــي وبينهــم

ـم
فقــالَ :ه ُلـ َّ

فقلت :أين؟ قال:

إلى النار وال ّله.
فقلت :وما شأنهم؟ قال:
إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري.
ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم ،خرج رجل من بيني وبينهم ،فقال:
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َه ُلم ،قلت:
إلى أين؟ قال:
إلى النار وال ّله.
قلت :ما شأنهم؟ قال:
إنهــم ارتــدوا بعــدك علــى أدبارهــم القهقــري؛ فــا أراه يخلــص منهــم إال مثــل

همــل النعــم»(((.

(أي القليل جدًّ ا).
أخرج مسلم يف صحيحه ،عن عائشة ،قالت:
سمعت رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يقول وهو بني ظهراين أصحابه:
ليقتطعــن دونــي
علــي منكــم ،فواللــه
«إنــي علــى الحــوض انتظــر مــن يــر ُد
َّ
َّ

رب منــي ومــن أمتــي ،فيقــول:
رجــال ،فألقولــن :أي َّ

إنك ال تدري ما عملوا بعدك ،ما زالوا يرجعون على أعقابهم»(((.
أخــرج ابــن حجــر والــدار قطنــي ،عــن ســعيد بــن املســيب ،عــن أيب هريــرة ،أن

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،قــال:

((( صحيــح البخــاري :كتــاب الرقــاق ،ج  7ص  ،207فتــح البــاري ،رشح صحيــح
البخــاري :ج  13ص .296
((( صحيــح مســلم ،كتــاب الفضائــل ،بــاب :إثبــات احلــوض ،حديــث 2294؛ ج4
ص .1794
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ـي يــوم القيامــة رهــط مــن أصحابــي فيجلــون مــن الحــوض ،فأقــول :يــا
«يــرد علـ َّ

رب اصحابــي :فيقول:

إنك ال علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري»(((.
أيضا عن النبي (صىل اهلل عليه وآله):
وأخرج مسلم ً
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«إنهم مني ،فيقال:
إنك ال تدري ما عملوا بعدك ،فأقول:
سح ًقا سح ًقا لمن بدّ ل بعدي»(((.
وهـذه األحاديـث النبويـة رصحيـة يف ارتـداد نسـبة كبيرة مـن الصحابة بعـد وفاة

رسـول اهلل (صلى اهلل عليـه وآلـه) فلا خيلص منهـم فيثبت عىل ما جاء بـه النبي (صىل
اهلل عليـه وآلـه) إال القليـل جـدًّ ا وهو ما مثلـه النبي بـ (مهـل النعم).

كثيرا منهـم أحـدث وبـدل يف االسلام والسـنن ومنهـا سـنة التوحيد وهو
وإن ً

سـنام مـا دعـا إليـه النبـي املصطفى (صلى اهلل عليـه وآلـه) واألنبياء مـن قبله.

ب��اء ـ حتذي��ر الن�بي ( )م��ن فتنة بع��ض الصحابة ،وأنه��ا اخوف عل��ى األمة من
فتن��ة الدجال !!!

ّ
إن مــن األحاديــث النبويــة الرشيفــة التــي شــخصت األدوات الفرديــة الغتيــال

التوحيــد مــا جــاء عــن الصحــايب حذيفــة بــن اليــان (رضــوان اهلل عليــه) يف بيــان
((( فتــح البــاري البــن حجــر :ج 11ص 464وج  13ص  295حديــث 6586ط دار
الفكــر ،االلزامــات والتتبــع للــدار قطنــي :ص  122ط دار الكتــب العلميــة.
((( صحيح مسلم ،باب اثبات احلوض :ج 4ص .1793
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خطــر بعــض الفتــن التــي حيدثهــا بعــض الصحابــة يف األمــة وإن هلــا مــن اآلثــار عــى

عقيــدة التوحيــد مــا كان أعظــم أمـ ًـرا مــن فتنــه الدجــال.

وال خيفــى عــى الباحــث والقــارئ املتتبــع ّ
أن جوهــر فتنــة الدجــال وعامدهــا

الــذي قامــت عليــه :هــو ادعــاء الربوبيــة؛ بمعنــى أدق :االنقــاب واالرتــداد عــن

التوحيــد الــذي جــاء بــه النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) .
وعليه:

أثرا يف التوحيد من فتنة الدجال.
فإن فتنة بعض الصحابة هي أعظم ً

ولــذا :نجــد النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) يتخــوف عــى األمــة مــن فتــن بعــض

الصحابــة كــا يــروي أمحــد بــن حنبــل ،وابــن حبــان عــن حذيفــة ،وحســبك أن

يكــون الــراوي هلــذا احلديــث حذيفــة بــن اليــان (عليــه الرمحــة والرضــوان).
فقد قال ،واللفظ البن حبان:

(كنــا عنــد النبــي (صلــى اللــه عليــه وآلــه) فذكــر الدجــال ،فقــال« :لفتنــة بعضكم

أخــوف عنــدي مــن فتنــة الدجــال ،إنهــا ليســت فتنــة صغيــرة وكبيــرة إال تتَّضــع لفتنــة

ـلما مكتــوب
الدجــال ،فمــن نجــا مــن فتنــة مــا قبلهــا نجــا منهــا ،وإنــه ال يضـ َّـر مسـ ً
بيــن عينيــه كافــر مهجــاة كفــر»((( .

وال شــك أن النجــاة مــن فتنــة الدجــال ترتكــز عــى الثبــات يف عقيــدة التوحيــد،

وال يتحقــق الثبــات إال عــر التمســك برمــوز التوحيــد وأهلــه ،وهــم حممــد وعرتتــه

(صــى اهلل عليهــم أمجعني).

((( صحيــح ابــن حبــان :ج 15ص  ،218مســند أمحــد :ج 5ص 389؛ جممــع الزوائــد
للهيثمــي :ج 7ص .335
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وإن التخلــف عــن ســفينتهم وعــدم التمســك بحبلهــم نتيجتــه الضــال

واهلــاك يف الدنيــا واآلخــرة.

وألن فتنــة بعــض الصحابــة كانــت يف حــرف مســار التوحيــد وإبعــاد املســلمني
عــن رمــوزه افرتقــت األمــة وضاعــت وتشــتت؛ بــل مل ينتـ ِـه األمــر بالفرقــة ،وإنــا
بعضــا وذلــك ملــا أحدثــه
بعضــا وقتــل بعضهــم ً
بالقتــل فقــد كفــر الصحابــة بعضهــم ً
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بعــض الصحابــة مــن فتنــة مــن األمــة ،وهــو مــا ســنتناوله يف ثال ًثــا.
فكفر بعضها ً
ّ
بعضا.
ثالثا  -اختالف األمة بالتوحيد

إن املقدمــات املنحرفــة يف بنــاء املفاهيــم وتغيريهــا عــن وجهتهــا التــي جــاء هبــا

القــرآن والنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ســيؤدي ال حمالــة إىل الفرقــة والتكفــر وإباحة
الدمــاء واألمــوال حتــت مســمى التوحيــد واإلدعــاء بحملــه ،وهــو مــا حــذر منــه

النبــي األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) كنتيجــة حتميــة لوقــوع الفتــن واملحدثــات
والبِــدع التــي شــخصت األحاديــث الرشيفــة أفرادهــا وقادهتــا بمعنــى:
مل يكتــف البيــان النبــوي مــن تشــخيص الفتــن الفكريــة وإنــا شــخص رموزهــا

ودعاهتــا ،فضـ ًـا عــن التحذيــر مــن النتائــج التــي ســتتمخض عــن محــل هــذه الفتــن
احلبــى باملــوت والتهجــر والضيــاع.

ويــذر آخــرون ،لكــن هيهــات هيهــات فامللــك
وذلــك ليلتفــت بعـ ُ
ـض النــاس َ ْ

والســلطان والدولــة بيــد أصحــاب املحدثــات والبــدع والفتــن ،فكانــت النتيجــة
أن األمــة افرتقــت إىل فــرق عديــدة ،حاهلــا يف ذاك حــال األمــم الســابقة حينــا

أيضــا يف اتبــاع
وقعــت يف الفتــن واتبعــت أعــداء التوحيــد ومبدلــوه ،كــا مـ ّـر بيانــه ً

املبحث األول  :مشخصات أدوات اغتيال التوحيد يف املعطى القرآني والنبوي

هــذه األمــة ســنن األمــم التــي ســبقتها ،ومنهــا ســنة الفرقــة واالفــراق ،فكانــت
األحاديــث النبويــة الكاشــفة عــن هــذه احلقيقــة كاآليت:
ألف :اختالف األمة وافرتاقها إىل ثالث وسبعني ملة .

1ـ أخــرج أمحــد بــن حنبــل ،والرتمــذي ،وأبــو داود ،وابــن ماجــة وأبــو يعــي

وابــن حبــان ،واحلاكــم ،والذهبــي ،وغريهــم ،عــن أيب هريــرة ،أنــه قــال:
قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله):

«تفرقــت اليهــود إلــى أحــدى وســبعين فرقــة أو اثنين وســبعين فرقــة ،والنصارى

مثــل ذلــك وتفتــرق أمتي علــى ثالث وســبعين فرقــة»(((.

وممــا ال ريــب فيــه أن هــذا االخــاف كان يف عقيــدة التوحيــد وليــس يف عقيــدة

النبــوة ولــذا قــال (صــى اهلل عليــه وآلــه) ((أمتــي)) فجميــع املســلمني ينســبون يف

عقيــدة النبــوة إىل نبــي اإلســام (صــى اهلل عليــه وآلــه) كــا أهنــم مجي ًعــا مل خيتلفــوا يف

أصــل وجــوب اإلمامــة ســواء كان مــن اهلل ،أم مــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،أم
مــن األمــة باجتــاع أهــل احلــل والعقــد ،بالنــص أو الشــورى.
وعليه:
فمــن بــدَّ ل وغـ َّـر وأحــدث حتــى يــذاد يــوم القيامــة عــن احلــوض ويســاق إىل

النــار فرياهــم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يســاقون زمـ ًـرا بســياط مــن النــار
إىل جهنــم فكانــت بئــس املصــر وهــو يقــول:

((( مســند أمحــد :ج  2ص 322؛ ســنن أيب داود :ج  2ص 390؛ ســنن الرتمــذي :ج 4ص
 134برقــم (.)2778
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«سح ًقا سح ًقا لمن بدل من بعدي»(((.
واهلل عز وجل قد أخرب عن حاهلم فقال:

ك َفـرُوا إِ َلــى جَهَنَّـمَ ُزمَـرًا حََّتــى إِذَا جَاءُوهَــا ُفتِحَـتْ َأبْوَابُهَــا وَ َقــالَ
Pوَسِــيقَ َّالذِيـنَ َ
كـمْ
ِّكـمْ وَيُنْذِرُونَ ُ
ْكـمْ َآيَــاتِ رَب ُ
ْكـمْ يَ ْت ُلــونَ عَ َلي ُ
ِكـمْ رُسُـ ٌـل مِن ُ
َلهُـمْ خَزَنَ ُتهَــا َأ َلـمْ ي َْأت ُ
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كافِ ِرينَ﴾(((.
لِ َقــاءَ يَوْم ُ
ِكـمْ هَـ َـذا قَا ُلــوا بَ َلــى وَ َلكِـنْ حََّقـتْ َ
اب عَ َلــى الْ َ
كلِم َُة الْعَـ َـذ ِ
ولذلك:
كان اهلــاك مصــر هــذه الفتــن وأصحاهبــا ،إال أهنــا مهــا اشــتدت مل يكــن اهلل

عــز وجــل الــذي وســعت رمحتــه كل يشء وال النبــي األكــرم (صــى اهلل عليــه وآلــه)
الــذي ارســله اهلل رمحــة للعاملــن أن يــرك األمــة مــن دون بيــان الفرقــة التــي تَث ُبــت

عــى عقيــدة التوحيــد وتنجــو مــن الفتــن.

وهــو مــا كشــف عنــه حديثــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف نجــاة أحــد هــذه الفــرق

ودخوهلــا اجلنــة .فقــد أخــرج الرتمــذي عــن ابــن عمــر ،قــال :قــال رســول اهلل (صىل

اهلل عليــه وآلــه):

«ليأتيــن علــى ُأ ّمتــي مــا أتــى علــى بنــي إســرائيل حــذو النعــل بالنعــل ،حتــى
وإن بنــي
إن كان منهــم مــن أتــى ُأ ّمــه عالنيــة ،لــكان فــي ُأ ّمتــي مــن يصنــع ذلــكّ ،
ْ
إســرائيل تفرقــت علــى ثنتيــن وســبعين ملــة ،وتفتــرق ُأ ّمتــي علــى ثــاث وســبعين
ملــة ك ّلهــم فــي النــار ،إالّ م ّلــة واحــدة»(((.

((( صحيح مسلم :باب إثبات احلوض ،ج 4ص .1793
((( سورة الزمر ،اآلية .70:
((( ســنن الرتمــذي ،بــاب :مــا جــاء يف افــراق هــذه األمــة :ج 5ص  ،25حديــث  2640ط

املبحث األول  :مشخصات أدوات اغتيال التوحيد يف املعطى القرآني والنبوي

ونالحــظ :إن احلديــث الرشيــف قــد جــاء بلفــظ (امللــة)((( ومل يقــل (الفرقــة)

وهــو مــا يكشــف عــن االختــاف يف عقيــدة التوحيــد فلــو كانــوا عــى عقيــدة
واحــدة يف التوحيــد ملــا اختلفــوا إىل ملــل واجتهــادات وآراء متعــددة ومغايــرة

للملــة الناجيــة.

ب��اء  -تكف�ير الصحاب��ة بعضهم ً
بعض��ا الختالفهم يف التوحيد ووق��وع االقتتال
بينهم.

إن ممــا ال ريــب فيــه أن تكــون نتيجــة االختــاف يف عقيــدة التوحيــد حينــا

يرجــع بعــض النــاس إىل قــادة االنحــراف ويستمســك أنــاس آخــرون بأئمــة
التوحيــد ومحلتــه؛ فضـ ًـا عــن ذلــك إن أصــل االقتتــال هــو واقــع ال حمالــة بــن أهــل

الباطــل وأعــداء التوحيــد وبــن أهــل التوحيــد ومحلتــه ورمــوزه؛ وإن اجتمعــوا
هنــا أو هنــاك كــا حــدث يف اجتامعهــم يف كربــاء ملحاربــة أهــل التوحيــد واغتيــال
رمــوزه .كــا ســيمر عــر هــذه الدراســة.

دار إحيــاء الــراث؛ الســنن البــن أيب عاصــم :ج 1ص 22ط املكتبــة االســامية ،صحيــح
ابــن حبــان :ج 114ص .140
((( قــال الرشيــف املرتــى يف رســائله( :امل ّلــة) الــرع الــذي يــأيت بــه الســمع ويعــم األمــر بــه
للجميــع ،وقيــل هــو الــذي ينتحلــه اإلنســان( :ج 2ص )281؛ وقــال الســيد الطباطبائــي:
(امللــة :املــراد هبــا الســنة احليويــة املســلوكة بــن النــاس ،وكان فيهــا معنــى االمــال
واإلمــاء ،فيكــون هــي الطريقــة املأخــوذة مــن الغــر ،بمعنــى أن امللــة كالرشيعــة هــي
الطريقــة اخلاصــة :بخــاف الديــن ،وان كان بينهــا فــرق مــن حيــث الرشيعــة ،تســتعمل
مهــده اهلل تعــاىل لســلوك النــاس إليــه ،وامللــة إنــا تطلــق عليهــا
فيهــا بعنايــة أهنــا ســبيل َّ
لكوهنــا مأخــوذة عــن الغــر باالتبــاع العمــي لذلــك ال تضــاف إىل اهلل ســبحانه كــا يضــاف
الديــن والرشيعــة ،فيقــال ديــن اهلل ،ورشيعــة اهلل ،فــا يقــال :ملــة اهلل ،ينظــر(( :تفســر
امليــزان ج 5ص.))351
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وعليه:
ـذر النبــي األكــرم (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن ارتــداد بعــض الصحابــة
مثلــا حـ ّ

وتبديلهــم لســنته (صــى اهلل عليــه وآلــه) وإحداثهــم الفتــن؛ وإن فتنــة أحدهــم

أخــوف عنــد النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن فتنــه الدجــال وتفــرق األمــة بســببهم
إىل ثــاث وســبعني فرقــة وملــة ،فقــد حــذر (صــى اهلل عليــه وآلــه) كذلــك مــن
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بعضــا.
وقــوع االقتتــال فيــا بينهــم بعــد تكفــر بعضهــم ً

وال ريـب أن التكفير ال يكـون إال بتقديـم رؤى واجتهـادات جديـدة حـول

عقيـدة التوحيـد ليتمكـن أصحاهبـا مـن اسـتباحت الدمـاء واألمـوال واألعـراض

فرشعنـوا هـذه األفعـال .أي إعطـاء هـذه األفعـال صفـة رشعيـة متكنهم مـن القتل.
ـذر منــه النبــي
وألن هــذا االقتتــال هــو مــن أخطــر مــا تتعــرض لــه األمــة فقــد حـ ّ

(صــى اهلل عليــه وآلــه) مــرات عديــدة ال ســيام يف حجــة الــوداع التــي كانــت مناســبة

مهمــة اشــتملت عــى مجــع املســلمني مــن كل صــوب فحــر أغلبهــم إن مل يكــن

معظمهــم يف هــذه املناســبة ،فكانــت فرصــه مهمــة لبيــان أهــم املســائل يف اإلســام،
ومنهــا التحذيــر مــن وقــوع التكفــر فيــا بــن الصحابــة واالقتتــال ،وذلــك ،لكوهنــا

مــن املســائل املهمــة يف بقــاء اإلســام وعقيــدة التوحيــد وإصــاح احليــاة والنجــاة
يف اآلخــرة؛ فأرشــدَ وبـ َّـن وب َّلــغ يف هــذه احلجــة (حجــة الــوداع) عــن اخلليفــة مــن

بعــده ،وبـ ّـن هلــم أن مــن متســك بــه نجــا ،ومــن ختلــف عنــه ضــل وهلــك.
من هنا:

اشــتملت حجــة الــوداع ،أو كــا ســميت (بحجــة البــاغ) عــى التبليــغ ألهــم

قضيتــن أساســيتني:
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األوىل :التحذير من اإلرتداد والتكفري واإلقتتال:
واألخــرى :االعتصــام بكتــاب اهلل والعــرة النبويــة ،والواليــة لعــي بــن أيب

طالــب (عليــه الســام)؛ فأمــا األوىل ،فقــد أوردهــا علــاء املســلمني ،وحــدَّ ث
هبــا الــرواة ،ودوهنــا املصنفــن يف كتــب احلديــث والســرة والرجــال والتفســر،
وتعــددت طــرق هــذا احلديــث ،وحتــدث بــه النــاس الذيــن شــهدوا حجــة الــوداع

أو (البــاغ) فاشــتهر احلديــث أيــا شــهرة بــن النــاس.

وذلــك ألمــر النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن حــر هــذه احلجــة وســمع

حديثــه وشــهد مقامــه أن يبلــغ الغائــب ،فــكان هلــذا احلديــث شــهرة كبــرة.
وهو كاآليت:

1ـ أخرجـــه البخـــاري بخمســـة طـــرق ،ويف أبـــواب خمتلفـــة مـــن اجلامـــع

الصحيـــح ،وهـــي:

أـ عن أيب زرعة ،عن جرير.
ب ـ عن عكرمة ،عن ابن عباس.
ج ـ عن محيد بن عبد الرمحن ،عن أيب بكرة.
د ـ عن عمر بن حممد ،عن أبيه ،عن ابن عمر.
هـ ـ عن واقد بن حممد ،عن أبيه.
 2ـ واخرجه مسلم النيسابوري بثالثة طرق ،وهي:
(عن جرير ،وأبو بكرة ،وابن عمر)

81

الفصل األول :اغتيال التوحيد يف أمة التوحيد (مقدماته ونتائجه)

وأخرجه أمحد بن حنبل بأحد عرش طري ًقا ،عن أحد عرش صحاب ًيا؛ وهم:

(ابــن عبــاس ،أبــو عبــد الرمحــن ،عبــد اهلل بــن عمــر ،كــرز بــن علقمــة اخلزامــي،

ابــو الغاديــة ،الضابحــي أألمحــي ،جريــر بــن عبــد اهلل ،زيــد بــن أرقــم ،عــروة

الفقيمــي ،أبــو مــرة الرقــايش عــن عمــه) .
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واحلديث الرشيف كاآليت وبلفظ ابن عباس ،قال:
(إن رسول ال ّله (صلى ال ّله عليه وآله) خطب الناس يوم النحر فقال:
«يا أيها الناس أي يوم هذا»؟
قالوا :يوم حرام.
قال« :فأي بلد هذا»؟
قالوا :بلد حرام.
قال« :فأي شهر هذا»؟
قالوا :شهر حرام.
قــال« :فــإن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا

فــي بلدكــم هــذا فــي شــهركم هــذا».

مرارا ثم رفع رأسه ،فقال:
فأعادها ً

«اللهم هل بلغت ،اللهم هل بلغت»

قال ابن عباس:
فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته.

املبحث األول  :مشخصات أدوات اغتيال التوحيد يف املعطى القرآني والنبوي

(ثم قال)(((:
ـارا يضــرب بعضكــم رقاب
«أال فليبلــغ الشــاهد الغائــب ال ترجعــوا بعــدي كفـ ً

بعض»)(((.

بعضــا وقتــل
فــكان كــا قــال (صــى اهلل عليــه وآلــه) فرسعــان مــا كفـ ّـر بعضهــم ً
بعضهــم مسـ ً
ـتحل لدمــه ومالــه حتــى مــأوا التاريــخ يف حــوادث القتــل والســلب
فيــا بينهــم؛ واألعجــب مــن ذلــك أن مــن رواة هــذا احلديــث النبــوي الصحــايب
االنصــاري العقبــي أبــو الغاديــة اجلهنــي الــذي قتــل الصحــايب املهاجــري البــدري

األحــدي عــار بــن يــارس يف يــوم صفــن.

بــل األعجــب :أنــه كان حينــا يقــص عــى النــاس كيفيــة قتلــه لعــار بــن يــارس

والســبب الــذي دفعــه لذلــك يردفــه بحديــث النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه):
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض».
«ال ترجعوا بعدي ً

والروايــة أخرجهــا أمحــد بــن حنبــل ،وابــن عســاكر ،واهليثمــي ،والنــووي،

واللفــظ ألمحــد بــن حنبــل عــن كلثــوم بــن جــر ،قــال:

(كنا بواسط القصب((( ،عند عبد األعىل بن عبد اهلل بن عامر ،قال:
فـإذا عنـده رجـل يقـال له :أبو الغادية ،استسـقى مـا ًء فأيت بإناء مفضـض((( فأبى
((( مسند أمحد :ج 1ص .230
((( صحيــح البخــاري ،بــاب الذبــح قبــل احللــق ،ج 2ص  191وقــد افــرد البخــاري لــه با ًبــا
ـارا يــرب بعضكــم رقــاب بعــض» يف كتــاب الفتــن.
بعنــوان« :ال ترجعــوا بعــدي كفـ ً
((( مدينــة تقــع يف رشق العــراق وتعــرف اليــوم بمدينــة (واســط)؛ ينظــر :معجــم البلــدان
للحمــوي :ج 5ص.349
((( أي منقوش ومطعم بالفضة ،وقد ورد يف السنة النبوية حرمة الرشاب بآنية الفضة.
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أن يشرب وذكـر النبـي (صلى اهلل عليه وآله) فذكـر هذا احلديـث (ال ترجعوا بعدي

كفـارا يضرب بعضكـم رقـاب بعـض)؛ فـإذا رجـل يسـب فالنًـا ،فقلـت واهلل لئـن
ً
أمكننـي اهلل منـك يف كتيبـة ،فلما كان يـوم صفين إذا أنـا بـه وعليـه درع قال:

ففطنت إىل الفرجة يف جريان الدرع فطعنته فقتلته فإذا هو عامر بن يارس.
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قــال :وأي يــد كفتــاه يكــره أن يــرب يف إنــاء مفضــض وقــد قتــل عــار بــن

يــارس)!!!

(((

واحلديث يثري الكثري من األسئلة ،منها:
1ـ مــا هــي العلــة التــي دفعــت أبــا الغاديــة أن يــورد هــذا احلديــث مــن دون

مقدمــات.

2ـ هــل أراد أن يبــن انــه يمتنــع عــن الــرب بإنــاء مفضــض خو ًفــا مــن الوقــوع

يف احلــرام وإنــه رجــل متقــي عارف بالســنة؟

3ـ أو أنــه أراد أن حيــذر النــاس مــن الوقــوع فيــا وقــع هــو فيــه ،فأخــذ حيــدث

هبــذا احلديــث الرشيــف ليلــه وهنــاره.

4ـ أو أنــه أراد أن يبــن أنــه اســتحل دم الصحــايب عــار بــن يــارس ألنــه ســب

فال ًنــا ،وال نعلــم هــل أرصح أبــو الغاديــة باســم فــان أم أخفــاه عــن احلارضيــن؛ أم

أن كلثــوم بــن جــر راوي احلديــث قــد ســكت عــن اســم هــذا الرجــل الــذي قتــل

عــار بــن يــارس ألنــه قتــل بســببه.

((( مســند أمحــد بــن حنبــل :ج 4ص  ،76جممــع الزوائــد للهيثمــي :ج 7ص  ،244تاريــخ
دمشــق البــن عســاكر :ج 43ص 472؛ هنايــة اإلرب للنويــري :ج 15ص .416
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5ـ ومــن هــذا الرجــل الــذي لــه هــذه القداســة واحلرمــة التــي فاقــت حرمــة

دم عــار بــن يــارس؟ فأباحتــه؛ وأي فتــوى مكنــت الصحابــة مــن قتــل بعضهــم
بعضــا؟!!
ً

أســئلة كثــرة ،لكــن اإلجابــة الوحيــدة هلــذه األســئلة هــي أن بعــض الصحابــة

رجعــت بعــد النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــن التوحيــد املحمــدي إىل توحيــد
فــان الــذي استشــهد بــه أبــو الغاديــة فأســتحل بذلــك دمــاء الصحابــة املوحديــن

كعــار بــن يــارس وغــره.

إذن :قــد اشــتملت املعطيــات النبويــة عــى مجلــة مــن املشــخصات الفرديــة

والفكريــة التــي أســهمت يف التأســيس الغتيــال التوحيــد وقتلهــم لرمــوزه ،وإن

هــذه املعطيــات الشــخصية كانــت حــارضة بقــوة يف اخلالفــة اإلســامية التــي متيزت

عــن غريهــا مــن الفــرات التــي تعاقــب فيهــا خلفــاء املســلمني اجللــوس عــى كريس
اخلالفــة ،فســميت بـــ (اخلالفــة الراشــدة).

لكــن نتائــج الدراســة تظهــر أهنــا أشــد الفــرات أثـ ًـرا يف اغتيــال التوحيــد وهــو

مــا ســنتناوله يف املبحــث القــادم.
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املبحث الثاني
خلق البيئة الفكرية
واالجتماعية لعميلة
اغتيال التوحيـــد
يف اخلالفة (الراشدة)

توطئة:
قـــد يســـتوقف القـــارئ الكريـــم عنـــوان املبحـــث ويتســـاءل حـــول هـــذا

التقاطـــع بـــن داللـــة مصطلـــح (اخلالفـــة الراشـــدة) وبـــن اغتيـــال التوحيـــد يف

هـــذه الفـــرة الزمنيـــة.

يف حــن أن هــذا التســاؤل قــد يتبــدد حينــا يســتحرض القــارئ تلــك املقدمــات

التــي تناوهلــا املبحــث الســابق ومــا جــاء فيــه مــن أدلــة قرآنيــة ونبويــة يف تشــخيص
أدوات اغتيــال التوحيــد؛ ســواء األدوات الفكريــة املكنونــة حتــت لفــظ (الفتــن)
أو األدوات الشــخصية املكنونــة حتــت لفــظ (األعــراب) ،و(املنافقــون) ،وبيــان

حقيقــة ظهــور هــؤالء وتغلبهــم عــى حيــاة املســلمني بعــد وفــاة رســول اهلل (صــى
اهلل عليــه وآلــه) ،فكانــوا أدواة فاعلــة يف خلــق البيئــة الفكريــة واالجتامعيــة لعمليــة

اغتيــال التوحيــد.

وممــا ال ريــب فيــه أن هــذه الفاعليــة والتمكــن يف خلــق البيئتــن الفكريــة

واالجتامعيــة ملحاربــة التوحيــد واغتيالــه تســتلزم وصوهلــم إىل القيــادة ألمــور

املســلمني والتحكــم يف القــرار ،ســواء عــى املســتوى الترشيعــي يف األمــة ،أو

الفكــري أو االجتامعــي؛ وهــو مــا مجــع حتــت عنــوان (اخلالفــة) وهــو مــا ســيمر

بيانــه يف مســائل هــذا املبحــث إن شــاء اهلل تعــاىل.
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املس��ألة األوىل :التثقيف على س��نة اخلالفة وخلق البيئة الفكرية
هلا يف خالفة أبي بكر.
ّ
إن التثاقــف احلقيقــي الــذي مـ َّـر بــه كثــر مــن املســلمني ال ســيام الصحابــة هــو

عوضــا مــن التثقيــف عــى ســنة رســول اهلل (صــى اهلل
التثقيــف عــى ســنة اخلالفــة ً

عليــه وآلــه) بعــد وفاتــه بأيــام قليلــة وحتديــدً ا عنــد اخلطبــة األوىل للخليفــة األول

املوســومة باخلالفــة (الراشــدة) فــكان هــذا التثقيــف واملنهــج هــو احلجــر األســاس
يف مــروع اغتيــال التوحيــد يف أمــة التوحيــد.

فمــن املنهــج النبــوي يف عقيــدة التوحيــد الــذي أســس عــى التصديــق بــا جــاء

بــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) والــذي بــذل فيــه النبــي األعظــم جهــدً ا مضن ًيا
حتــى قــال (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت».
إىل منهــج اخلليفــة يف عقيــدة التوحيــد الــذي أســس عــى عــدم املطالبــة بالعمــل

بســنة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،بــل معاقبــة مــن يطالــب بذلــك بعقوبــات

أقلهــا اجللــد أو قطــع األيــدي واألرجــل وانتهــا ًء بقطــع الــرأس -كــا ســيمر بيانــه-
فضـ ًـا عــن العمــل عــى حمــو الســنة النبويــة عــر حــرق األحاديــث ومنــع النــاس

مــن التحديــث هبــا.
وعليه:

فــإن التوحيــد الــذي جــاء بــه النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) يرتكــز عــى العمــل

بســنته؛ وأمــا التوحيــد الــذي جــاء بــه اخلليفــة فريتكــز عــى قبــول عمــل اخلليفــة

وســنته وترشيعاتــه ،وهــو كاآليت:
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ً
أول  -إعالن اخلليفة إيقاف العمل بس��نة رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)
يف اليوم األول من اخلالفة .

ّ
إن وجــود الفــارق يف مصــدر الســنة بــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) واخلليفــة

دعــى اخلليفــة األول إىل االعــان عــن إيقــاف العمــل بســنة النبــي األعظــم (صــى
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اهلل عليــه وآلــه) كــا رصح يف خطبتــه األوىل يف مســجد رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) بعــد البيعــة يف ســقيفة بنــي ســاعدة ،فقــد أوكل أبــو بكــر الســبب يف

هــذا االعــان إىل االختــاف يف مصــدر الســنة النبويــة عنــه يف اخلالفــة الراشــدة،
وحتديــدً ا فيــه شــخص ًّيا ،فقــد كان النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) يتكــئ عــى الوحــي

يف القــول والعمــل ،وأمــا اخلليفــة فلــه شــيطان يعرتيــه ال ســيام إذا غضــب.

ومــن ثــم فالتبايــن واضــح بــن املصدريــن ،بــن مصــدر النبــوة ومصــدر

اخلالفــة ،ومــن هــذا االختــاف بــن املصدريــن اختلفــت عقيــدة التوحيــد بــن

توحيــد النبــوة وتوحيــد اخلالفــة ،واختلــف بإزائهــا الفكــر واملنهــج والترشيــع،
وعــى املســلمني تقبــل هــذا الواقــع اجلديــد وبخالفــه تكــون العقوبــة بــن اجللــد
رصحــت بــه النصــوص:
والقتــل ،وهــو مــا ّ

1ـ فقــد أخــرج احلافــظ ابــن عســاكر الدمشــقي ،واحلافــظ الزيلعــي بســنده عــن

احلســن ،قال:

(ملا أستخلف ابو بكر تكلم بكالم واهلل ما تكلم به أحد غريه ،فقال:

املبحث الثاني  :خلق البيئة الفكرية واالجتماعية لعميلة اغتيال التوحيد يف اخلالفة

أهيــا النــاس تكلفــوين ســنة نبيكــم حممــد ( -صىل اهلل عليــه وآلــه)  -وإن اهلل كان

يعصــم نبيــه بالوحــي ،إين واهلل لــوددت أنكــم كفيتمــوين ،وإن يل شــيطانا يعرتينــي

فــإذا اعــراين فاجتنبــوين ال أوثــر يف أشــعاركم وأبشــاركم وتعاهــدوين بأنفســكم إن

اســتقمت فاتبعــوين وإن زغــت فقومــوين)(((.

 -2وبلفــظ أخــر رواه ابــن ســعد (ت230 :هـــ) ،وابن عســاكر (ت571 :هـ)،

وابــن اجلــوزي (ت597 :هـــ) ،والزيلعــي (ت762 :هـــ) ،والســيوطي (ت:

911هـــ) مجي ًعــا عــن وهــب بــن جريــر ،قــال:

حدثنا أيب ،قال :سمعت احلسن ،قال( :ملا بويع أبو بكر  -قال :-
أمــا بعــد ،فــإين وليــت هــذا االمــر وأنــا لــه كاره ،وواهلل لــوددت بعضكــم

كفانيــه ،أال وإنكــم إن كلفتمــوين أن أعمــل فيكــم بمثــل عمــل رســول اهلل (-صــى
اهلل عليــه وآلــه) -مل أقــم بــه!

كان رســول اهلل (-صــى اهلل عليــه وآلــه) -عبــدً ا أكرمــه اهلل بالوحــي وعصمــة

بــه ،أال وإنــا أنــا بــر ولســت بخــر مــن أحــد منكــم ،فراعــوين؛ فــإذا رأيتمــوين
اســتقمت فاتبعــوين ،وأن رأيتمــوين زغــت فقومــوين وأعلمــوا أن يل شــيطانًا

يعــرين!! فــإذا رأيتمــوين غضبت فاجتنبــوين!! ال أوثر يف أشــعاركم وأبشــاركم)(((.
((( تاريخ دمشق :ج 30ص  ،303ختريج األحاديث للزيلعي :ج 1ص .481
((( الطبقــات الكــرى البــن ســعد :ج 3ص 212؛ تاريــخ دمشــق البــن عســاكر :ج 30
ص303؛ املنتظــم البــن اجلــوزي :ج 4ص 69؛ ختريــج األحاديــث للزيلعــي :ج 1
ص.482
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3ـ وبلفــظ آخــر أخرجــه عبــد الــرزاق الصنعــاين (ت211 :هـــ) عــن احلســن

ق ــال:

(إن أبا بكر خطب ،فقال:
كارهــا ولــوددت لــو أن
أمــا واهلل مــا أنــا بخــر منكــم ،ولقــد كنــت ملقامــي هــذا ً
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فيكــم مــن يكفينــي ،أفتظنــون أين أعمــل فيكــم ســنة رســول اهلل ـ (صــى اهلل عليــه

وآلــه) ـ إذا ال أقــوم هلــا!!!

إن رس ــول اهلل (-ص ــى اهلل علي ــه وآل ــه) -كان يعص ــم بالوح ــي ،وكان مع ــه

ملـــك ،وإن يل شـــيطانًا يعرتينـــي!!! فـــإذا غضبـــت فاجتنبـــوين!!! ال أوثـــر يف
أش ــعاركم وال أبش ــاركم!!! إال فراع ــوين ،ف ــإن اس ــتقمت فأعي ــوين ،وإن زغ ــت
فقومـــوين)(((.

فكانــت هــذه اخلطبــة هــي احلجــر األول الــذي وضــع يف بنــاء مــروع عقيــدة

التوحيــد اجلديــدة بمفهومــه الــذي أراده أبــو بكــر واملرتكــز عــى عــدم مطالبتــه
العمــل بســنة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) والــذي جــاء بألفــاظ ،وهــي:

1ـ (أال وأنكــم إن كلفتمــوين أن أعمــل فيكــم بمثــل عمــل رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) مل أقــم بــه).

2ـ (يــا اهيــا النــاس تكلفــوين بســنة نبيكــم حممــد (-صــى اهلل عليــه وآلــه) -وإن

اهلل كان يعصــم نبيــه بالوحــي).

((( املصنــف للصنعــاين :ج 1ص  336برقــم ( ،)20701ختريــج األحاديــث للزيلعــي ج1
ص.482

املبحث الثاني  :خلق البيئة الفكرية واالجتماعية لعميلة اغتيال التوحيد يف اخلالفة

3ـ (أفتظنــون أين أعمــل فيكــم بســنة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) إذا ال

أقــوم هلــا).

وال شـــك إن مركـــوز هـــذا املفهـــوم اجلديـــد هـــو الفصـــل بـــن ســـنة النبـــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) وســنة اخلليفــة ،وخلــق البيئــة الفكريــة املناســبة واحلاضنــة
هلـــا لتنمـــو وتثمـــر يف األمـــة؛ فعقيـــدة التوحيـــد يف الســـنة النبويـــة ترتكـــز عـــى
املالزمــة بــن اهلل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) وإن أي فصــل بينهــا يــؤدي إىل

اهني ــار عقي ــدة التوحي ــد الت ــي أس ــس هل ــا الق ــرآن الكري ــم يف العدي ــد م ــن اآلي ــات

املبارك ــة ،منه ــا:

1ـ املالزمــة بــن طاعــة اهلل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) املقتضيــة جلميــع

مفاصــل احليــاة كــا جــاءت اآليــة املباركــة بقولــه عــز وجــل:

هلل وَرَسُــو َلهُ يُدْخِ ْل ـهُ جَنَّــاتٍ تَجْ ـ ِري مِ ـنْ تَحْتِهَــا ْ َ
Pوَمَ ـنْ يُطِـ ِـع ا َ
النْهَــارُ خَالِدِي ـنَ

فِيهَــا وَ َذلِ ـكَ الْ َف ـو ُْز الْعَظِي ـمُ.((( O

2ـ ويف املالزمــة بــن معصيــة اهلل عــز وجــل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف

مجيــع مــا جــاء بــه النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) قـ ً
ـول وفعـ ًـا وتقريـ ًـرا ،قــال تعــاىل:

ـص ا َ
هلل وَرَسُــو َلهُ وَيَ َتعَـدَّ حُـدُودَهُ يُدْخِ ْلـهُ نَــارًا خَالِـدًا فِيهَــا وَ َلـهُ عَـ َـذابٌ
Pوَمَـنْ يَعْـ ِ

مُ ِهـنٌ﴾(((.

((( النساء ،اآلية.13 :
((( النساء ،اآلية.14 :
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بــل قــد جــاءت اآليــات املباركــة يف هذيــن األصلــن املرتكزيــن عــى عقيــدة

التوحيــد يف جــزاء الطاعــة هلل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ومعصيتهــا

يف مواضــع عــدة مــن القــرآن الكريــم وذلــك لبيــان خطــورة اإلعــراض عــن طاعتــه
أو عــن العمــل بســنته (صــى اهلل عليــه وآلــه) والواقــع بمعصيتهــا واملشــتملة ابتــداء

عــى تــرك ســنة النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)؛ ومــن ثــم كيــف يكــون حجــم املعصية
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يف املنــع مــن العمــل هبــا ومــن أعــى املناصــب القياديــة لألمــة وهــي اخلالفــة ،بحجة

أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) كان معصو ًمــا ومســد ًدا بالوحــي ،وإن اخلليفــة لــه
شــيطان يعرتيــه؛ ومــن ثــم فهــو ال يعمــل بســنة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
بــل ســيعاقب مــن يطالبــه بالعمــل هبــا.

فكانــت هــذه الفتنــة التــي أخــر عنهــا النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) كأهنــا

قطــع مــن الليــل املظلــم ،وأهنــا أخــوف مــن فتنــة الدجــال فقــد أصابــت املجتمــع
اإلســامي ،ويف ظــرف كان يف غايــة الصعوبــة واملحنــة ،فباألمــس القريــب فجــع

املســلمون بفقــد نبيهــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،وانقطــع عنهــم الوحــي ،وأغلــق

بــاب الرمحــة الــذي أرســل للعاملــن؛ واليــوم يمنعــون مــن املطالبــة بالعمــل بســنته
وهديــه ،والقــرآن ينادهيــم بقولــه:

Pيــا َأيُّهَــا َّالذِيـنَ َآمَنُــوا اسْـ َت ِجيبُوا لَِّلـهِ وَلِلرَّسُــو ِل إِذَا دَع ُ
يكـمْ وَاعْ َلمُــوا
َاكـمْ لِمَــا يُحْ ِي ُ
َأنَّ ا َ
هلل يَحُـ ُ
ـول بَيْـنَ الْمَـرْءِ وَ َق ْلبِـهِ وَ َأَّنـهُ إِ َليْـهِ ُتحْشَـرُونَ﴾(((.

ْكمْ خَاصَّ ًة وَاعْ َلمُوا َأنَّ ا َ
Pو ََّات ُقوا فِ ْتنَ ًة َل ُتصِيبَنَّ َّالذِينَ َظ َلمُوا مِن ُ
َاب﴾(((.
هلل شَدِيدُ الْعِق ِ

((( األنفال ،اآلية.24 :
((( األنفال ،اآلية.25 :
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فقد عمت هذه الفتنة مجيع املسلمني ،وهو ما سنعرض له يف ثان ًيا.
ً
ثانيا  -حرق األحاديث النبوية بعد منع العمل بالسنة .

مل يــزل اخلليفــة األول يف ُســ ّلم اخلالفــة (الراشــدة) يؤســس لثقافــة جديــدة

ويســعى جاهــدً ا خللــق البيئــة الفكريــة واالجتامعيــة هلــا ،وضمــن مراحــل مــن

العمــل الــدؤوب -كــا ســيمر بيانــه عــر هــذا املبحــث -لتحقيــق ثمــرة اغتيــال

التوحيــد يف أمــة التوحيــد ،وهــو مــا كشــفته النصــوص التارخييــة واحلديثيــة.

فبعــد املنــع مــن املطالبــة بالعمــل بســنة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

ومعاقبــة املعــرض أو مــن يقــوم بمطالبــة اخلليفــة بالرجــوع إىل الســنة النبويــة

والعمــل هبــا.

ينتقــل اخلليفــة األول إىل مرحلــة جديــدة مســتخد ًما فيهــا وســيلة حــرق

األحاديــث النبويــة املكتوبــة عــى الــورق أو اجللــود وغريهــا مــن الوســائل التــي

كانــت مســتخدمة للكتابــة وتدويــن احلديــث النبــوي الرشيــف آنــذاك.

وذلــك :ألنــه يــدرك أن منــع املســلمني مــن مطالبتــه شــخص ًيا بالعمــل بســنة

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أو أن يقــوم هبــا -بلحــاظ أنــه رأس اهلــرم القيادي
للمســلمني وبــا يقتضيــه عنــوان اخلالفــة لرســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

وترصحيــه بعــدم القيــام أو العمــل بذلــك -ال جيــدي نف ًعــا يف خلــق البيئــة الفكريــة

لســنة اخلالفــة التــي أريــد منهــا أن تكــون بديـ ًـا عــن ســنة النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه) ،وذلــك لســببني أساســيني:
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الســبب األول :ارتــكاز الســنة النبويــة عــى عقيــدة التوحيــد التي تأخــذ بأعناق

املســلمني إىل العمــل هبــذه الســنة واحلــذر مــن خمالفتهــا ،ألن يف ذلــك هــاك املســلم
وضياعــه يف الدنيــا واآلخــرة ،لــذا :ال بــد مــن تغيــر عقيــدة التوحيــد عــر تقديــم
مفاهيــم جديــدة للتوحيــد ،منهــا:

1ـ إن اخلليفــة غــر ملــزم بالعمــل بالســنة لكونــه غــر معصــوم ولــه شــيطان

98

يعرتيــه.

2ـ ّ
أيضــا للمســلمني وذلــك عــر البيعــة التــي لــه يف
إن طاعــة اخلليفــة ملزمــة ً

أعناقهــم ومــن ثــم عليهــم طاعتــه ومحايتــه والدفــاع عنــه وعــن خالفتــه.

3ـ إن للخليفــة ترشيعاتــه وأستحســاناته وآراءه اخلاصــة وهــي ليســت بالرضورة

ان تتفــق مــع الســنة النبويــة والقــرآن ،بــل قــد تــأيت هــذه الترشيعــات بمخالفــات
علنيــة ورصحيــة للقــران والســنة عــى قاعــدة املصالــح املرســلة ودفــع املفاســد التــي

يقررهــا اخلليفــة.

ويف كل األحــوال هــي ملزمــة ملــن بايــع اخلليفــة أو حتــى ملــن مل يبايــع فهــو

ملــزم هبــا مــا دام يعيــش حتــت حكومــة اخلليفــة فهــو خاضــع هلــذه الترشيعــات.
والســـبب الثـــاين ـ ّ
إن بقـــاء األحاديـــث النبويـــة مكتوبـــة ومدونـــة ســـيعمل

ع ــى بقائه ــا ،وم ــن ث ــم س ــيعود املس ــلمون إىل عقي ــدة التوحي ــد الت ــي تل ــزم املس ــلم
بتقدي ــم الس ــنة النبوي ــة والعم ــل هب ــا ع ــى مجي ــع الس ــنن األخ ــرى س ــواء كان ــت

ه ــذه الس ــنن اجلدي ــدة حت ــت عن ــوان (اخلالف ــة الراش ــدة) أو (اخلالف ــة األموي ــة) أو

(العباس ــية) وهك ــذا.
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وعليه:
ســتكون نتيجــة جهــود اخلليفــة األول يف بنــاء الثقافــة اجلديــدة إلرســاء عقيــدة

توحيــد اخلالفــة غــر جمديــة فرسعــان مــا ســيعود النــاس إىل عقيــدة التوحيــد التــي
جــاء هبــا القــرآن والســنة النبويــة؛ وهــذا يعنــي أن ال وجــود للثقافــة اجلديــدة
والعقيــدة اجلديــدة يف التوحيــد ،وال وجــود للخالفــة .ممــا اســتلزم اإلقــدام عــى

حــرق األحاديــث النبويــة وحمــو آثارهــا يف املجتمــع اإلســامي وهــذه املــرة

يرتكــز فعــل اخلليفــة عــى علــة جديــدة ليســتطيع متريــر عمليــة احلــرق واإلتــاف

لألحاديــث النبويــة كــا حتدثنــا عائشــة بنــت أيب بكــر ،فتقــول:

(مجــع أيب احلديــث عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،وكانــت مخســائة

ـرا ،قالــت :فغمنــي ،فقلــت :أتتقلــب لشــكوى أو
حديــث ،فبــات ليلتــه يتقلــب كثـ ً

لــيء بلغــك؟

فلــا أصبــح ،قــال :بنيــة ،هلمــي األحاديــث التــي عنــدك؛ فجئتــه هبــا ،فدعــا

بنــار فحرقه ـ ّا!!! فقلــت:
مل أحرقتها؟!

قــال :خشــيت أن أمــوت وهــي عنــدي فيكــون فيهــا أحاديــث عــن رجــل قــد

ائتمنتــه ووثقــت بــه ومل يكــن كــا حدثنــي فأكــون قــد نقلــت ذلــك)(((.

((( تذكــرة احلفــاظ للذهبــي :ج ،1ص5؛ الريــاض النــرة للمحــب الطــري :ج 1ص200؛
كنــز العــال :ج ،10ص .286

99

الفصل األول :اغتيال التوحيد يف أمة التوحيد (مقدماته ونتائجه)

ولقــد حــاول احلافــظ ابــن كثــر ،واحلافــظ الســيوطي ،إجيــاد توجيــه هلــذا

الفعــل(((؛ أمــا احلافــظ الذهبــي فقــد ع ّقــب عــى احلديــث قائ ـاً( :فهــذا ال يصــح
واهلل أعلــم)(((.

وال شــك أن األحاديــث النبويــة أكثــر بكثــر مــن هــذا العــدد الــذي ذكرتــه

عائشــة أو الــذي حاولــت أن تقدمــه للنــاس عــى أن عــدد األحاديــث التــي مجعهــا
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أبــو بكــر ثــم أحرقهــا هــي هبــذا العــدد أو لعلــه تصحيــف مــن الــرواة فقــد تكــون
مخــس مائــة ألــف مثـ ًـا فمحيــت كلمــة ألــف ،أو لعلهــا كانــت كــا ذكــرت عائشــة
زوج النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) إال أهنــا كانــت مصنفــة ضمــن موضــوع مــا،
وعنــوان حمــدد ،قــد يتعلــق بالصحابــة ،أو بحــدث الســقيفة ،أو بعــرة النبــي (صــى

اهلل عليــه وآلــه) ،أو بعــي بــن أيب طالــب صلــوات اهلل عليــه خاصــة ،أو به شــخص ًّيا،

أي بــأيب بكــر ،أو بوقــوع الفتــن كخــروج عائشــة إىل حــرب عــي بــن أيب طالــب
(عليــه الســام) ،أو غــر ذلــك.

ومهــا يكــن مــن ٍ
أمــر فــإن حــرق األحاديــث النبويــة هــو وســيلة لتحقيــق

الثقافــة اجلديــدة املرتكــزة عــى ســنة اخلالفــة مقابــل الســنة النبويــة.
ولذا:
وملحا لكل باحث وقارئ ،وهو:
قائم
ًّ
ال يزال السؤال ً

بــأي ُســنَّة كان وال يــزال علــاء الســنة واجلامعــة يطالبــون املســلمني العمــل

هبــا :أهــي ُســنة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) التــي مل يعمــل هبــا أبــو بكــر وهنــى
((( كنز العامل للمتقي اهلندي :ج ،10ص .286
((( تذكرة احلفاظ :ج ،1ص .5
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املســلمني عــن املطالبــة هبــا والتــي حرقهــا!!؛ أم ســنته هــو التــي جهــد عــى إرســائها

يف املجتمــع لتثمــر يف كربــاء باغتيــال التوحيــد؟!

ً
ثالثا ـ منع املسلمني من التحديث بأحاديث رسول اهلل (. )

بعــد أن تــدرج اخلليفــة يف خلــق البيئــة الفكريــة إلرســاء ُســنة اخلالفــة يف

الســنة النبويــة فبــدأ بمنــع العمــل بســنة
املجتمــع اإلســامي ،لكــي حتــل حمــل ُ

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) لكونــه غــر معصــوم وإن لــه شــيطانًا يعرتيــه؛
ثــم االنتقــال إىل حــرق األحاديــث النبويــة يف املرحلــة الثانيــة ،لينتقــل بعــد ذلــك إىل
املرحلــة الثالثــة ،وهــي :منــع النــاس مــن التحديــث بأحاديــث رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه).

فكانت هذه الوسيلة عىل النحو اآليت:
روى احلافظ الذهبي (ت 748هـ) عن أيب مليكة ،قال:
(إن ابا بكر مجع الناس بعد وفاة نبيهم ،فقال:
إنكـــم حتدثـــون عـــن رســـول اهلل ( -صـــى اهلل عليـــه وآلـــه)  -أحاديـــث

ختتلف ــون فيه ــا ،والن ــاس بعدك ــم أش ــد اختال ًف ــا ،ف ــا حتدث ــوا ع ــن رس ــول اهلل

شـــي ًئا! فمـــن ســـألكم فقولـــوا بيننـــا وبينكـــم كتـــاب اهلل ،فاســـتحلوا حاللـــه،
وحرمـــوا حرامـــه)(((.

واحلديث يرشد إىل مجلة من األمور:
((( تذكرة احلفاظ للذهبي :ج ،1ص.32
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ّ ١
-إن هــذا (اجلمــع) الــذي عـ ّـر عنــه الصحــايب أبــو مليكــة هــو للصحابــة مــن

املهاجريــن واألنصــار الذيــن ســمعوا النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) وشــهدوا ســرته

وحياتــه ،ومــن ثــم فاملنــع كان للصحابــة مجي ًعــا.

 - ٢إن هــذا االختــاف يف احلديــث عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

الــذي ذكــره أبــو بكــر يفــرض وجــود أمــور عــدة ،منهــا:
102

ألــفّ :
إن فيهــم مــن كان يزيــد أو ينقــص يف احلديــث النبــوي إمــا عامــدً ا أو

ســاه ًيا.

بــاءّ :
تقــول عــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) الســيام وأن
إن فيهــم ا ُمل ِّ

طبقــة املنافقــن واملؤلفــة قلوهبــم والطلقــاء وغريهــم ،تشــملهم صفــة الصحبــة كــا
حددهــا علــاء الســنة واجلامعــة.

جيــم :إن هــذا االختــاف يدعــو إىل وجــوب أن يكــون لألمــة إمــام منصــوص

عليــه مــن اهلل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) يرجــع النــاس إليــه بعــد نبيهــم يف

معرفــة رشيعــة اهلل تعــاىل ،وحــال حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) وحرامــه.

دال :إن هــذا االختــاف يــدل عــى أن األمــة بعــد وفــاة رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) ال يمكــن هلــا أن تنجــو مــا مل تتمســك بالثقلــن كتــاب اهلل وعــرة نبيهــا

(صــى اهلل عليــه وآلــه).

فمن متسك هبم نجا ومن ختلف عنهم هلك يف املحدثات والشبهات والبدع.
 -3إن منــع النــاس مــن احلديــث عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

لغــرض منــع االختــاف يف احلديــث ال حيقــق منــع االختــاف؛ بــل إنــه ليزيدهــم
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اختال ًفــا وذلــك أن القــرآن الكريــم فيــه املحكــم واملتشــابه ،والعــام واخلــاص،
واملطلــق واملقيــد وغــر ذلــك؛ فأنــى للنــاس فهــم القــرآن وبيــان حاللــه وحرامــه

وقــد اختلفــوا يف بيــان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) لرشيعــة اإلســام ،أي :إذا

كان النــاس كــا يدّ عــي أبــو بكــر قــد اختلفــوا يف احلديــث عــن رســول اهلل (صــى
اهلل عليــه وآلــه) وهــو بــن ظهرانيهــم يعلمهــم ويزكيهــم ،صاد ًعــا بالنــذارة يدعــو
رسا وجهـ ًـرا ؛فكيــف هبــم يف فهــم مــراد الوحــي
إىل بيــان رشيعــة ربــه ليـ ًـا وهنـ ً
ـارا ً

وتطبيــق رشع اهلل تعــاىل وقــد قيــده اهلل تعــاىل بأهلــه ،وهــم أهــل الذكــر؛ وهــم

الراســخون يف العلــم فقــال عـ ّـز وجــل:

 ...Pفَاس َْأ ُلوا َأهْلَ ِّ
الذ ْ
ك ِر إِنْ ُ
كنْ ُتمْ َل تَعْ َلمُونَ﴾(((.

 ... Pوَمَا يَعْ َلمُ تَ ْأ ِوي َلهُ إَِّل ُ
اهلل وَالرَّاس ُِخونَ فِي الْعِ ْل ِم .(((﴾...
وم ــن ث ــم مل يك ــن الداع ــي احلقيق ــي يف من ــع الن ــاس م ــن التحدي ــث بأحادي ــث

رســـول اهلل (صـــى اهلل عليـــه وآلـــه) هـــو االختـــاف يف هـــذه األحاديـــث وإنـــا
وســيلة أخــرى مــن وســائل ســنة اخلالفــة وعقيدهتــا اجلديــدة املقتضيــة -بحســب
ه ــذه النص ــوص وغريه ــا .ك ــا س ــيمر يف املس ــائل القادم ــة الت ــي س ــنتناول فيه ــا
اإلجـــراءات املتممـــة ملـــا بـــدأه اخلليفـــة األول -واملرتكـــزة عـــى حجـــب ســـنّة

النب ــي (ص ــى اهلل علي ــه وآل ــه) وس ــرته والعم ــل ع ــى إرس ــاء س ــنة الش ــيخني أو

س ــنة اخلالف ــة.

((( سورة النحل ،اآلية.43:
((( سورة آل عمران ،اآلية .7
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املس��ألة الثاني��ة :التثقي��ف على س��نة اخلالفة وعقيدته��ا يف خالفة
عم��ر بن اخلطاب .
متتــاز هــذه الفــرة مــن عمــر اخلالفــة (الراشــدة) بأهنــا األشــد رصامــة يف

ً
بديــا عــن ســنة النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)
إثبــات ســنة اخلالفــة وجعلهــا

104

ـرا منهــا مــن بطــون الكتــب
بشــتى الوســائل ،والتــي اســتطعنا أن نجمــع جــز ًءا يسـ ً
واملصــادر اإلســامية؛ لنجــد يف حمصلــة هــذه اإلجــراءات التــي جــاء هبــا اخلليفــة

الثــاين انــه اســتطاع أن يرســخ هــذه الســنة يف املجتمــع اإلســامي ،وتغليبهــا عــى

ســنة النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) إىل املســتوى الــذي نــادى بــه املســلمون
وجعلــوه رشطــا يف اســتحقاق منصــب اخلالفــة فيــا بعــد عمــر بــن اخلطــاب ،كــا

حــدث يف اشــراطهم عــى أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) فرفــض

ذلــك؛ ووافــق عليــه عثــان بــن عفــان.

شــعارا حيتــج بــه عــى اإلمــام عــي (عليــه
وصــارت هــذه الســنة العمريــة
ً

الســام) حينــا أراد منــع صــاة الرتاويــح يف مســجد الكوفــة فصاحــوا (وا ســنة

عمــراه)((( وغــر ذلــك مــن الشــواهد الكثــرة والكاشــفة عــن إرســاء ســنة اخلالفــة،
وحتديــدً ا ســنة الشــيخني وكل ذلــك يعــود الفضــل فيــه إلجــراءات عمــر بــن

رشعنــة ســنة اخلالفــة
اخلطــاب يف تقديــم عقيــدة جديــدة يف التوحيــد ترتكــز عــى ّ

وتقديمهــا عــى ســنة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) كــا ســيمر بيانــه يف األمــور
اآلتيــة ،وهــي كاآليت:

((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج ،2ص.283
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ً
أول  -منع تدوين سنة النيب األعظم (صلى اهلل عليه وآله).

تُظهــر النصــوص التــي ســنوردها يف هــذه املســألة أن أوىل اهتاممــات خليفــة

املســلمني هــي حجــب مجيــع املعــارف التــي بــن يــدي النــاس ،وأن أهــم هــذه

املعــارف التــي لــزم منعهــا وحجبهــا يف عهــد عمــر بــن اخلطــاب هــي ُســنة رســول
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) انطال ًقــا مــن اعتقــاده بــأن املصــدر الوحيــد الــذي يلــزم
االعتــاد عليــه واألخــذ منــه هــو القــرآن الكريــم.

ممــا يعنــي :فتــح املجــال لالجتهــادات واآلراء والتأويــات ،وإذ إن عمــر ابــن

اخلطــاب كان عــى رأس اهلــرم يف قيــادة اخلالفــة اإلســامية آنــذاك فهــذا حيتــم أن

يكــون لــه الــرأي األول يف بيــان مــا حيتــاج إليــه النــاس مــن أمــور دينهــم ودنياهــم.
بمعنــى أدق :أن ذلــك ســيجعل طريقتــه ورأيــه وســنته هــي البديــل عــن الســنة

النبويــة بــل ومجيــع مــا يتعلــق باإلســام فكـ ًـرا وعقيــدة ورشيعــة ،وهــو مــا ســعى

إليــه عمــر بــن اخلطــاب خــال توليــه احلكــم.

أمــا هــذه النصــوص فســنوردها ضمــن نقــاط ونجعــل لــكل نــص عنوا ًنــا كــا

صدّ رنــا هــذه الفقــرة بعنــوان :منــع تدويــن ُســنة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).
فقــد روى اخلطيــب البغــدادي ،وابــن عبــد الــر وغريمهــا عــن الزهــري عــن

عــروة بــن الزبــر:

الســنن ،فاستشــار فيهــا أصحــاب
(إن عمــر بــن اخلطــاب أراد أن يكتــب ُ

ـهرا
رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،فأشــار عليــه عامتهــم بذلــك ،فلبــث عمر شـ ً
يســتخري اهلل يف ذلــك شــاكًا فيــه؛ ثــم أصبــح يو ًمــا وقــد عــزم اهلل لــه ،فقــال :إين قــد
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الســنن مــا قــد علمتــم ،ثــم تذكــرت ،فــإذا أنــاس
كنــت ذكــرت لكــم مــن كتــاب ُ
مــن أهــل الكتــاب قبلكــم قــد كتبــوا مــع كتــاب اهلل كت ًبــا ،فأكبــوا عليهــا ،وتركــوا

كتــاب اهلل؛ وإين واهلل ال ألبــس بــيء أبــدً ا ،فــرك كتــاب الســنن)(((.
ويكشف النص عن مجلة من األمور:
106

 - ١لقــد حــاول البعــض تربيــر هــذا الفعــل الــذي أقــدم عليــه عمــر بــن

اخلطــاب وختريــج معنــى يدفــع حقيقــة منــع تدويــن الســنة النبويــة وحموهــا  -كــا

ســيمر  -إال أن كل تربيــر مهــا كان ال يمكــن أن يلــزم الباحــث الثبــت والقــارئ

الفهــم مــن تلميــع هــذا الفعــل الــذي أقــدم عليــه اخلليفــة(((.

 -2يكشــف النــص أن الدافــع يف استشــارة عمــر بــن اخلطــاب صحابــة رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) هــو ملعرفــة توجهاهتــم اجتــاه الســنة النبويــة فلــو وجــد

ـارا يف منــع تدوينهــا الســتعان هبــم إال أنــه وجــد العكــس فقــد أشــار مجيــع
لــه أنصـ ً
ـهرا كامـ ًـا يف إجيــاد
الصحابــة عليــه بكتابــة الســنة النبويــة ممــا دفعــه إىل التفكــر شـ ً

خمــرج معقــول يســد فيــه هــذا الــرأي اجلامــع عنــد الصحابــة؛ فــكان املخــرج حرصه

عــى القــرآن ،الــذي مل يصمــد أمــام منهجــه يف إجيــاد الســنة البديلــة والفكــر البديــل؛
وإالّ حتــى قــراءة القــرآن كــذاك مل تســلم مــن وســائل عمــر ابــن اخلطــاب يف تطبيــق

التوحيــد بمفهومــه العمــري؛ كــا ســيمر.

((( تقييــد العلــم ـ أمحــد بــن عــي بــن ثابــت اخلطيــب البغــدادي :ص 501؛ جامــع بيــان
العلــم وفضلــه البــن عبــد الــر ،ص 64؛ ذم الــكالم وأهلــه ،األنصــاري اهلــروي :ج،3
ص.249
((( سنن الدارمي :ج ،1ص  ،85تربير هذا الفعل العمري.
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 -3ال شــك أن هنــاك أحاديــث كثــرة يتداوهلــا املســلمون اليــوم يف وجــوب

اتبــاع اجلامعــة ولــزوم الصحابــة والتمســك بالســلف الصالــح؛ والســؤال املطروح:
أيــن عمــر بــن اخلطــاب مــن مجاعــة صحابــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
وهــؤالء الســلف الصالــح الذيــن أمجعــوا عــى كتابــة ســنن رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) فيقــدم عــى خمالفــة اجلامعــة ،والصحابــة ،والســلف الصالــح ،ويعمــل
برأيــه ويلزمهــم بــه؟!

وتعريضــا بالســلف الصالــح؟! أم أن
خروجــا عــى اجلامعــة
أليــس هــذا الفعــل
ً
ً

هــذه الشــعارات ال واقــع هلــا إال عندمــا تتقــدم املصالــح واملناصــب واألمــراض
القلبيــة.

 - ٤أمـــا مقارنتـــه لصحابـــة رســـول اهلل (صـــى اهلل عليـــه وآلـــه) مـــع أهـــل

الكت ــاب وه ــم محل ــة الق ــرآن والس ــنن (وخ ــر أه ــل الق ــرون) فه ــذا حيت ــاج م ــن

املس ــلمني إىل مراجع ــة رأهي ــم يف صحاب ــة النب ــي (ص ــى اهلل علي ــه وآل ــه)؛ إذ لع ــل

تقيي ــم عم ــر ب ــن اخلط ــاب هل ــم صحي ــح وممك ــن ،فيك ــون تركه ــم للق ــرآن حقيق ــة
واقعـــة أراد ابـــن اخلطـــاب منـــع وقوعهـــا ضمـــن مرشوعـــه يف حتقيـــق عقيـــدة

التوحيـــد اجلدي ــدة.

 - ٥أو أن الدافــع هلــذا اإلجــراء الــذي أقــدم عليــه عمــر بــن اخلطــاب هــو

إجيــاد الذريعــة يف منــع الصحابــة مــن احلديــث عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه
وآلــه)؛ وهــذا مــا نجــده يف ثان ًيــا.
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ً
ثانيا :منعه الصحابة من رواية أحاديث رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله).

الســنة النبويــة وهجرهــا يف مجلــة مــن الوســائل
إن مــا يؤكــد حقيقــة حتجيــم ُ

التــي أقــدم عليهــا عمــر بــن اخلطاب هــو تلــك اإلجــراءات املتتابعــة التي اســتعملها
ابــن اخلطــاب يف منعــه صحابــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن التحديــث

108

بأحاديــث رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) كــا دلــت عليــه النصــوص اآلتيــة:
 - ١أخرج احلاكم النيسابوري عن قرظة بن كعب ،قال:

فتوضــأ،
(خرجنــا نريــد العــراق ،فمشــى معنــا عمــر بــن اخلطــاب ،إىل رصار ّ

ثــم قــال:

أتدرون مل مشيت معكم؟
قالــوا :نعــم ،نحــن أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه -وآلــه -وســلم،

مشــيت معنــا.

قــال :إنكــم تأتــون أهــل قريــة هلــم دوي بالقــرآن كــدوي النحــل ،فــا تبدوهنــم

باألحاديــث فيشــغلونكم ،جــردوا القــرآن ،وأقلــوا الروايــة عــن رســول اهلل صــى
اهلل عليــه  -وآلــه  -وســلم ،وأمضــوا وأنــا رشيككــم.
فلام قدم قرظة  -العراق  -قالوا :حدّ ثنا؟
قال هنانا اخلطاب)(((.
((( املستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري :ج ،1ص.102
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 -2ويف لفظ آخر أخرجه ابن ماجة ،عن الشعبي ،عن قرظة بن كعب ،قال:
(بعثنــا عمــر بــن اخلطــاب إىل الكوفــة وشــيعنا ،فمشــى معنــا إىل موضــع يقــال

لــه رصار ،فقــال:

أتدرون مل مشيت معكم؟
قال ،قلنا :حلق صحبة رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله -وسلم وحلق األنصار.
قــال :لكنــي مشــيت معكــم حلديــث أردت أن أحدثكم بــه ،فــأردت أن حتفظوه

ملمشــاي معكــم؛ إنكــم تقدمــون عــى قــوم للقــرآن يف صدورهــم هزيــز كهزيــز
املرجــل؛ فــإذا رأوكــم مــدوا إليكــم أعناقهــم وقالــوا :أصحــاب حممــد؛ فأقلــوا
الروايــة عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه  -وآلــه  -وســلم ،ثــم أنــا رشيككــم)(((.
قال قرظة بن كعب:
(وأنــا كنــت ألجلــس يف القــوم فيذكــرون احلديــث عــن رســول اهلل صــى اهلل

عليــه وآلــه) وإين ملــن أحفظهــم لــه ،فــإذا ذكــرت وصيــة عمــر ســكت)(((!!!

 -3إن احلاكــم النيســابوري مل يــرح باســم القريــة التــي توجــه إليهــا جمموعــة

مــن أصحــاب رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) إال أن الدارمــي املتــوىف (ســنة

رصح عنهــا كــا يف الروايــة اآلتيــة التــي أخرجهــا عــن طريق (أشــعث
 ٢٥٥هـــ) قــد ّ
ابــن ســوار عــن الشــعبي ،عــن قرظــة بــن كعــب ،قــال:

((( ســنن ابــن ماجــة ،بــاب التوقــي يف احلديــث عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه :ج،1
ص.12
((( سنن الدرامي :ج ،1ص.85
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بعــث عمــر بــن اخلطــاب ره ًطــا مــن األنصــار إىل الكوفــة فبعثنــي معهــم فجعل

يمــي معنــا حتــى أتــى رصار ،ورصار مــاء يف طريــق املدينــة ،فجعــل ينفــض الغبــار

عــن رجليــه ،ثــم قــال :إنكــم تأتــون الكوفــة ،فتأتــون قو ًمــا هلــم أزيــز بالقــرآن،
فيأتونكــم فيقولــون قــدم أصحــاب حممــد ،قــدم أصحــاب حممــد  -صــى اهلل عليــه
وآلــه  ،-فيأتونكــم فيســألونكم عــن احلديــث ،فاعلمــوا أن أســبغ الوضــوء ثــاث
110

وثنتــان جتزيــان ،ثــم قــال :إنكــم تأتــون الكوفــة فتأتــون قومــا هلــم أزيــز بالقــرآن،

فيقولــون :قــدم أصحــاب حممــد ،قــدم أصحــاب حممــد  -صــى اهلل عليــه وآلــه -
فيأتونكــم فيســألونكم عــن احلديــث ،فأقلــوا الروايــة عــن رســول اهلل صــى اهلل

عليــه  -وآلــه  -وســلم ،وأنــا رشيككــم فيــه.

قــال قرظــة :وإن كنــت ألجلــس يف القــوم فيذكــرون احلديــث عــن رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه  -وآلــه  -وســلم) وإين ملــن أحفظهــم لــه ،فــإذا ذكــرت وصيــة

عمــر ســكت)(((.

 -4عن السائب بن يزيد قال:
((ســمعت عمــر بــن اخلطــاب يقــول أليب هريــرة لترتكــن احلديــث عــن رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أو ألحلقنــك بــأرض دوس)) ،وقــال لكعــب:
((لترتكن احلديث أو ألحلقنك بأرض القردة))(((.

((( سنن الدارمي باب :من هاب الفتيا خمافة السقط ،ج ،1ص .85
((( تاريــخ مدينــة دمشــق البــن عســاكر :ج ،50ص172؛ ســر أعــام النبــاء للذهبــي :ج،2
ص .601
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واألحاديث تكشف عن أمور:
 - ١ال شــك أن العقــول حينــا يطبــق عليهــا التعصــب فإهنــا ال هتتــدي الفهــم،

ولذلــك فقــد فهــم البعــض هــذا األمــر الرصيــح مــن عمــر بــن اخلطــاب يف منــع
الصحابــة مــن احلديــث بأحاديــث رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) إىل أن املــراد

مــن هــذا الفعــل العمــري ليــس الســنن والفرائــض ،فقــال بعضهــم:

(ومعنــاه عنــدي احلديــث عــن أيــام رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ليــس

الســنن والفرائــض)(((.

الســنة إال قــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) وفعلــه
والســؤال املطــروح :وهــل ُ

مقســمة
وتقريــره؟ فمنــذ متــى أصبحــت حيــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ّ
إىل ســنن وفرائــض وقصــص حياتيــة؟ ســبحان اهلل عــا تصفــون!!

 - ٢إن قــول عمــر بــن اخلطــاب( :فأقلــوا الروايــة عــن رســول اهلل صــى اهلل

عليــه  -وآلــه  -وســلم) عامــة ومطلقــة باملنــع عــن حتديــث النــاس عــن رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه) وذلــك أن هــذا احلديــث يعيــد النــاس إىل ســنة رســول اهلل
(صــى اهلل عليــه وآلــه) ومــن ثــم ال يتحقــق لعمــر بــن اخلطــاب تثبيــت ســنته كفكــر
ومنهــج بديــل عــن الســنة النبويــة وهــو مــا يســعى إليــه يف هــذا املنــع.
ولذا:
كان املنــع أحــد الوســائل التــي اعتمدهــا ابــن اخلطــاب يف حتقيــق توحيــد

اخلالفــة وإلرســاء الســنة العمريــة يف املجتمــع اإلســامي ،بعــد أن قــام بمنــع
التدويــن يف املدينــة املنــورة وحينــا وجــد أن هــذا املنــع ال يكفــي يف املدينــة وذلــك

((( سنن الدارمي ،باب :من هاب الفتيا :ص.85
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النتشــار حديــث رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) خــارج املدينــة قــام فقــدم عــى
أمـ ٍـر جديــد كــا يف (ثال ًثــا).
ثالثـًا :أمره مبحو ُ
السنة النبوية يف مجيع املدن اإلسالمية .

إن هــذا اهلــدف املرجــو يف منــع الروايــة عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
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والــذي يســعى إليــه خليفــة املســلمني عــر جمموعــة مــن الوســائل ،يف حتقيــق الســنة
اجلديــدة وإرســائها يف املجتمــع اإلســامي مل يقتــر عــى مــا مـ ّـر ذكــره مــن منــع

التدويــن ،ومنــع حتديــث النــاس عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) والروايــة

عنــه؛ بــل تعــداه كــذاك إىل وســيلة أخــرى وهــي أخطــر مــن الوســيلتني الســابقتني،
وهــي :تعميــم أمــره عــى األمصــار اإلســامية بمحــو الســنة النبويــة ،كــا يــدل

النــص اآليت:

(عــن حييــى بــن جعــدة أن عمــر بــن اخلطــاب أراد أن يكتــب الســنة ،ثــم بــدا لــه

أن ال يكتبهــا ،ثــم كتــب يف األمصــار مــن كان عنــده يشء فليمحــه)(((.
والرواية ترشد إىل ما ييل:

 -1إهنــا تقطــع الشــك بــأن ابــن اخلطــاب مل يفــرق بــن الســنن والفرائــض

أو القصــص احلياتيــة مــن ســرة النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) وســنته كــا ادعــى
الدارمــي وإنــا حمــو مجيــع ســنة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) الســيام وقــد

استشــار الصحابــة يف ذلــك فأشــاروا عليــه مجي ًعــا بتدوينهــا  -كــا مــر ســاب ًقا  -ممــا

يعنــي أنــه اكتشــف أهنــم أي الصحابــة عــى رأي واحــد يف حفــظ ســنة نبيهــم .
((( تقييد العلم ،أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي :ص.53
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ومــن ثــم يلــزم حتقيــق هدفــه يف إجيــاد الســنة العمريــة كبديــل عــن الســنة

أيضــا أن ال
النبويــة بعــد هــذا اإلرصار واالتفــاق لــدى الصحابــة يف مجعهــا؛ ووجــد ً
بديــل لتحقيــق هــذا اهلــدف ســوى العمــل عــى حمــو الســنة النبويــة يف مجيــع املــدن

اإلســامية ،أي القضــاء التــام عــى هــذه الســنة ســواء كانــت بــن يــدي الصحابــة

يف املدينــة أو يف غريهــا مــن املــدن التــي دخلهــا اإلســام.

إن البحــث يفــرض سـ ً
ّ -٢
ـؤال يف غايــة األمهيــة ،وهــو :إن هــذا األمــر الصــادر

مــن اخلليفــة كيــف خالفــه أصحــاب الســنن والصحــاح وهــم يعتقــدون بــأن خمالفــة

الشــيخني مــن املهلــكات ،فمــن جهــة متســكوا ببدعــه (احلســنة) كصــاة الرتاويــح،
وحتريــم زواج املتعــة ،وحــذف كلمــة (حــي عــى خــر العمــل) مــن األذان وغــر

ذلــك مــن األحــكام والرشائــع ،ومــن جهــة أخــرى خالفــوا أمــره فيــا يــي:
أ :حمو السنة النبوية.
ب :االكتفاء بالقرآن (حسبنا كتاب اهلل).

ج( :أق ُّلوا الرواية عن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وآله  -وأنا رشيككم).
إنــه ســؤال ســنعرف إجابتــه يــوم القيامــة حينــا يقــف اخلليفــة وأصحــاب

الصحــاح والســنن بــن يــدي اهلل تعــاىل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) ال ســيام

رصح بذلــك فقــال عــز وجــل:
وأن القــرآن قــد ّ
Pوَقِ ُفوهُمْ إَِّنهُمْ مَسْ ُئو ُلونَ.((( O

((( الصافات ،اآلية .24
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ً
رابع��ا :حبس��ه لصحاب��ة النيب (صلى اهلل علي��ه وآله) جبرم إفش��ائهم الرواية
عن رس��ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله).

ال شــك أن عمــر بــن اخلطــاب كان كثــر البحــث عــن الوســائل التــي حتقــق

مفهــوم التوحيــد اجلديــد يف املجتمــع ،واملرتكــز عــى إزالــة كل مــا لــه عالقــة
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برســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)؛ وألجــل حتقيــق هــذا األمــر فقــد واجــه

حمــاوالت عديــدة مــن صحابــة النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) املغايــرة هلــذا اهلــدف،
ممــا تطلــب أن جيــد الوســائل األخــرى التــي تبــدو أهنــا مل تنتـ ِـه عنــد حــد؛ وذلــك إن
إرصار بعــض الصحابــة عــى الروايــة عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن

جهــة ،ومــن جهــة أخــرى أن األمــر مل ينحــر يف اثنــن أو ثالثــة مــن الصحابــة،

َف ُجـ ُّـل الصحابــة كان يــروي عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،ولذلــك كانــت
وســائله يف حتقيــق هدفــه بــن كــر وفــر فيــا بينــه وبــن صحابــة رســول اهلل (صــى
اهلل عليــه وآلــه) ،ممــا دفعــه إىل اســتعامل وســيلة جديــدة هــذه املــرة بعــد أن منعهــم

مــن احلديــث فلــم يفلــح األمــر ،وأمرهــم بمحــو الس ـنّة فلــم ينجــح األمــر ،فقــدم
هــذه املــرة عــى حبــس بعــض صحابــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) الذيــن

خالفــوا أمــر ابــن اخلطــاب ومتــردوا عــى طاعتــه فكانــوا يفشــون أحاديــث رســول
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بــن النــاس ويتذاكــرون فيــا بينهــم.
وهو ما كشفته الرواية اآلتية:
فعــن حممــد بــن إســحاق قــال :أخــرين صالــح بــن إبراهيــم بــن عبــد الرمحــن

بــن عــوف ،عــن أبيــه ،قــال:
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(واهلل مــا مــات عمــر بــن اخلطــاب حتــى بعــث إىل أصحــاب رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) فجمعهــم مــن اآلفــاق ،عبــد اهلل بــن حذافــة ،وأبــا الــدرداء ،وأبــا

ذر ،وعقبــة بــن عامــر ،فقــال:

مــا هــذه األحاديــث التــي أفشــيتم عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه -وآلــه-

وســلم) يف اآلفــاق؟
قالوا :أتنهانا؟!

قــال :ال ،أقيمــوا عنــدي ،ال واهلل ال تفارقــوين مــا عشــت ،فنحــن أعلــم نأخــذ

ونــرد عليكــم ،فــا فارقــوه حتــى مــات)(((.

ويف لفظ آخر ،عن سعد بن إبراهيم ،عن أبيه ،أنه قال:
(قال عمر بن اخلطاب لعبد اهلل بن مسعود ،وأليب الدرداء ،وأليب ذر:
مــا هــذا احلديــث عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه  -وآلــه  -وســلم)؟ ومل

يدعهــم خيرجــون مــن املدينــة حتــى مــات)(((.
واألحاديث ترشد إىل أمور منها:

 -1إن هــذه الوســيلة التــي اســتعملها عمــر بــن اخلطــاب وهــي احلجــر عــى

النخــب وفــرض اإلقامــة اجلربيــة عليهــم هــي مــن الوســائل التــي تعتمدهــا كثــر
((( تاريــخ مدينــة دمشــق البــن عســاكر :ج ،40ص 501؛ كنــز العــال للمتقــي اهلنــدي:
ج ،10ص.293
((( الطبقــات الكــرى البــن ســعد :ج ،2ص326؛ أنســاب األرشاف للبــاذري :ج،10
ص297؛ األحــكام البــن حــزم األندلــي :ج ،2ص 249؛ كنــز العــال :ج،13
ص .250
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مــن احلكومــات الســابقة والالحقــة كمحاولــة منهــا لفــرض طــوق عــى األفــكار

التــي حتملهــا هــذه النخــب وال شــك أن هــذه الوســيلة هلــا تأثريهــا عــى هــذه

النخــب ولكــن ال يمكــن فــرض اإلقامــة اجلربيــة عــى األفــكار فكثــر منهــا ينتقــل

بــن النــاس ويســتقر عنــد أهــل العقــول.

 -٢ال خيفــى أن هــذه النخبــة مــن الصحابــة الذيــن فــرض عليهــم عمــر بــن
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اخلطــاب اإلقامــة اجلربيــة ومنعهــم مــن احلديــث عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه) كان لســبب آخــر مل يــرح بــه الــرواة وأضمــره ابــن اخلطــاب يف صــدره كــا

أضمــر العلــة يف مرافقتــه للصحابــة الذيــن بعثهــم إىل الكوفــة ثــم ســأهلم( :أتــدرون
رصح هلــم عــن الســبب؛ وكــذاك حالــه يف اســتدعاء هــذه
مل مشــيت معكــم) ثــم ّ

النخبــة مــن الصحابــة ومنعهــم مــن احلديــث عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه) فــإن الســبب هــو :بياهنــم ملــا يتعلــق بأمــر أحقيــة عــي بــن أيب طالــب (عليــه
الســام) باخلالفــة بقرينــة وجــود أيب ذر الغفــاري (عليــه الرمحــة والرضــوان)

الــذي عــرف بتمســكه ومنارصتــه لعــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ومواجهــة
اخللفــاء الثالثــة وتصديــه لوســائلهم العديــدة يف األمــن الفكــري بمنــع احلديــث

عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وتعريــف النــاس بســرة النبــي (صــى اهلل
عليــه وآلــه) وســنته.

 -3كــا تكشــف الروايــة عــن وجــود عيــون لعمــر بــن اخلطــاب ترقــب

الصحابــة ومــا يفعلــون ،ولــذا قــال هلــم ملــا أحرضهــم( ،مــا هــذه األحاديــث التــي
أفشــيتم عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يف اآلفــاق).

املبحث الثاني  :خلق البيئة الفكرية واالجتماعية لعميلة اغتيال التوحيد يف اخلالفة

ً
خامسا :حرقه الكتب اليت عند صحابة رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله).

إن مــا يســتفاد مــن الروايــات أن اخلليفــة يف كــر وفــر مــع صحابــة رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه) يف اســتعامل وســائله املتعــددة يف تطبيــق التوحيــد اجلديــد
املقتــي إزالــة ســنة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) واســتحداث ســنته بـ ً
ـدل

عنهــا حتــت ذريعــة احلفــاظ عــى القــرآن.

إال أن هــذه املحــاوالت كانــت تواجــه بمحــاوالت معاكســة مــن الصحابــة؛

فمثـ ًـا حينــا أمرهــم بــرك الروايــة عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه واجههــا

رسا حتــى كثــرت هــذه الكتــب بــن أيــدي الصحابــة حينهــا وجــد
الصحابــة بالكتابــة ً
ابــن اخلطــاب أن إبقــاء هــذه الكتــب مــع منــع الصحابــة مــن الروايــة عــن رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه) أو األمــر بمحوهــا ال جيــدي نف ًعــا مــع بقــاء هــذه الكتــب.

وكذلــك :وجــد أن الوســيلة األنجــح يف حتقيــق هدفــه املقتــي إعــدام الســنة

النبويــة وإحيــاء الســنة العمر ّيــة هــو حــرق الكتــب التــي دون فيهــا الصحابــة

أحاديــث رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وهــو مــا كشــفته الروايتــان اآلتيتــان:
 -1ملــا بلغــه  -أي عمــر بــن اخلطــاب  -أنــه قــد ظهــرت يف أيــدي الصحابــة

كتــب اســتنكرها وكرههــا وقــال:

(أهيــا النــاس إنــه قــد بلغنــي أنــه قــد ظهــرت يف أيديكــم كتــب ،فأحبهــا إىل اهلل

أعدهلــا وأقومهــا ،فــا يبقــن أحــد عنــده كتا ًبــا إال أتــاين بــه ،فــأرى فيــه رأيــي .فأتــوه
بكتبهــم ،فأحرقهــا بالنــار ،ثــم قــال :أمنيــة كأمنيــة أهــل الكتــاب)(((.

((( تقيد العلم للخطيب البغدادي :ص.52
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 - ٢عــن ابــن ســعد قــال :أخربنــا زيــد بــن حييــى بــن عبيــد الدمشــقي ،قــال:

ـي أحاديــث فقــال :إن
أخربنــا عبــد اهلل بــن العــاء ،قــال :ســألت القاســم يمــي عـ ّ
األحاديــث كثــرت عــى عهــد عمــر بــن اخلطــاب فأنشــد النــاس أن يأتــوه هبــا ،فلــا

أتــوه هبــا أمــر بتحريقهــا ،ثــم قــال :مثنــاة كمثنــاة أهــل الكتــاب)

(((

والروايتان ترشدان إىل أمور ،منها:
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 - ١التأكيــد عــى أن عمــر بــن اخلطــاب كان لديــه عيــون عــى الصحابــة يأتــون

إليــه بأخبارهــم ومــاذا يتحدثــون ويفعلــون ،ولــذا قــال هلــم( :إنــه قــد بلغنــي أنــه قــد

ظهــرت يف أيديكــم كتــب).

 -2إن الصحابــة لــو علمــوا بــأن عمــر بــن اخلطــاب كان ســيقدم عــى حــرق

كتبهــم ملــا أتــوه هبــا ،وإن عمــر كان يــدرك ذلــك ولــذا :مل خيربهــم بنيتــه املبيتــة،
فاســتعاض عنهــا بقولــه( :فــأرى فيــه رأيــي) أي يف هــذه الكتــب فــكان رأيــه الــذي

أظهــره فعلــه هــو احلــرق هلــذه الكتــب.

 - ٣أمــا قولــه( :أمنيــة كأمنيــة أهــل الكتــاب) فهــو تعريــض وانتقــاص مــن

شــأن الصحابــة الذيــن نالــوا منزلــة يف الفكــر اإلســامي غــر التــي وضعهــم فيهــا
عمــر بــن اخلطــاب.

 - ٤مــن أيــن اطلــع عمــر بــن اخلطــاب عــى قلــوب مجيــع الصحابــة فعــرف أن

ـاين أهــل الكتــاب؟!
أمانيهــم كأمـ ّ

((( الطبقــات البــن ســعد :ج ،5ص 188؛ تاريــخ اإلســام للذهبــي :ج ،7ص 321؛ ســر
أعــام النبــاء :ج ،5ص.60
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ولذلــك :كان املــراد مــع كيــل االهتامــات للصحابــة هــو حتقيــق األمــن الفكري

يف إزالــة الفكــر الــذي ارتكــز يف أذهــان الصحابــة وهــو ســنة رســول اهلل (صــى اهلل
عليــه) وســرته وهديــه.

والدليــل :إن عمــر بــن اخلطــاب مل يثبــت عــى عــذر فبــن اهتــام الصحابــة

باالنقــاب عــى اإلســام واتبــاع اليهــود والنصــارى يف حتريــف دينهــم وأن هــذه
األمــاين ال تتحقــق ،وبــن ادعائــه يف هــذه الوســائل وتطبيقهــا احلفــاظ عــى القــرآن

إال أن هــذه االدعــاءات رسعــان مــا تكشــفت للصحابــة وللمســلمني وذلــك أنــه

منعهــم مــن قــراءة القــرآن وبيانــه ،ومــن ثــم يبقــى األمــر اجلــي يف حتقيــق توحيــد
اخلالفــة بمفهومــه العمــري هــو إزالــة الســنة النبويــة مــن الذاكــرة اإلســامية؛ وهــو

مــا دلــت عليــه الروايــة اآلتيــة يف منــع عمــر الصحابــة مــن بياهنــم للقــرآن عنــد

قراءتــه.

ً
سادسا :منعه الصحابة من قراءة القرآن حينما يرتافق مع بيان أحكامه؟!

روى ابــن شــبة النمــري (املتــوىف ســنة  ٢٦٢هـــ) ،عــن الســائب بــن يزيــد ابــن

أخــت النمــر( :إن عمــر بــن اخلطــاب قــال :أال ال أعلمــن مــا قــال أحدكــم :إن عمــر

بــن اخلطــاب منعنــا أن نقــرأ كتــاب اهلل ،إين ليــس لذلــك أمنعكــم ،ولكــن أحدكــم
يقــوم لكتــاب اهلل والنــاس يســتمعون إليــه ،ثــم يــأيت باحلديــث مــن قبــل نفســه،
إن حديثكــم رش احلديــث ،وإن كالمكــم هــو رش الــكالم ،مــن قــام منكــم فليقــم

بكتــاب اهلل ،وإال فليجلــس ،فإنكــم قــد حدثتــم النــاس حتــى قيــل :قــال :فــان

وقــال فــان وتــرك كتــاب اهلل)(((.

((( تاريخ املدينة البن شبة النمري :ج ،3ص .800
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واحلديث يكشف عن أمور؛ منها:
 - ١ال شــك أن عمــر يــدرك احلالــة التــي عليهــا الصحابــة يف نفرهتــم هلــذا

القــرار الــذي ســيصدره بحقهــم ،وذلــك اللتصاقــه بالقــرآن الكريــم؛ بــل كان

يــدرك أن هــذا الفعــل ليــس لــه تفســر آخــر ،أي :إن املقصــود يف منعهــم مــن بيــان
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مســائل القــرآن وتفســره هــو القــرآن نفســه.

إذ مــا فائــدة القــراءة مــن دون تدبــر يف الكتــاب ومــا جــاء فيــه مــن لطائــف

ً
فضــا عــن أهنــم مل يكونــوا متأولــن يف القــرآن ،إذ لــو كانــوا
وأحــكام وعلــوم،

مــن املتأولــن فيــه ألناهلــم ابــن اخلطــاب العقــاب الشــديد وذلــك أنــه سيســتند إىل
القــرآن نفســه يف منعــه النــاس مــن التأويــل.
وعليه:
كان ابــن اخلطــاب يــدرك كــا كان الصحابــة يدركــون أن املســتهدف هــو

القــرآن نفســه ،بمعنــى :يصبــح هــذا الكتــاب الــذي فيــه دســتور املســلمني ومنهــل

رشيعتهــم صام ًتــا غــر ناطــق ال يــدرك معانيــه القارئــون وال الســامعون.

ـرا منهــم حينــا كان يقــرأ القــرآن ومــا جــاء فيــه مــن الســنة يف بيــان
 - ٢إن كثـ ً

مقاصــد اآليــات يف كشــفها حلــال األمــة والصحابــة وأزواج النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه) ومنزلــة آل البيــت وحقهــم وشــأهنم كان حيــدث النــاس بــا ســمعه مــن
رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف أســباب النــزول ومقاصــد اآليــات املباركــة
وهــذا مــا ال يرغــب فيــه عمــر بــن اخلطــاب.

املبحث الثاني  :خلق البيئة الفكرية واالجتماعية لعميلة اغتيال التوحيد يف اخلالفة

ً
سابعا :معاقبته َمن يسأل عن أمور دينه أشد العقوبة ونفيه من بلده!!

ّإن خــوف الصحابــة مــن التعــرض للتعذيــب وغريهــم مــن املســلمني كــا

حــدث مــع عبــد اهلل ضبيــع الــذي قــدم مــن البــرة جنــوب العــراق إىل املدينــة
يف خالفــة ابــن اخلطــاب ومبــارشة عمــر بتعذيبــه جلريمــة ســؤاله عــن اآليــات
املتشــاهبة يف القــرآن ليكفــي يف جعــل الصحابــة شــديدي احلــذر مــن نــر العلــم

وبيــان مقاصــد الرشيعــة ســواء مــا تعلــق بالقــرآن أو الســنة النبويــة.
وهو ما كشفته النصوص اآلتية:

 - ١عــن عطــاء بــن الســائب قــال( :ســمعت عبــد الرمحــن بــن أيب ليــى

يقــول :أدركــت يف هــذا املســجد عرشيــن ومائــة مــن األنصــار مــن أصحــاب

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،إذا ســئل أحدهــم عــن املســألة أحــب أن

يكفيــه غــره)(((.

 - ٢وذكــر الدارمــي عــن داود ،أنــه قــال( :ســألت الشــعبي كيــف كنتــم

تصنعــون إذا ســئلتم؟ قــال :عــى اخلبــر وقعــت كان إذا ســئل الرجــل قــال لصاحبــه
ِ
ـم فــا يــزال حتــى يرجــع إىل األول)(((.
أ ْفت ِهـ ْ
فهــذا هــو حــال الصحابــة والتابعــن يف تعليــم النــاس وإرشــادهم إىل أمــور

دينهــم؛ أمــا مــن يقــدم للمدينــة مــن املســلمني لكــي يتعلــم ويســأل عــن أمــور
((( سنن الدارمي :ج ،1ص 53؛ الطبقات البن سعد :ج ،6ص110؛
((( سنن الدارمي :ج ،1ص53؛ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر :ج ،5ص.366
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دينهــم فــإن حالــه يرثــى هلــا ،بــل إنــه ليحــرم عــى نفســه أال يعــود إىل املدينــة حتــى
يلقــى ملــك املــوت!!

فأخــرج الدارمــي يف ســننه عــن ســليامن بــن يســار( :أن رجــا قــدم املدينــة

يقــال لــه ضبيــع  -وهــو مــن أهــل البــرة  -فجعــل يســأل عــن تشــابه القــرآن،

فأرســل إليــه عمــر  -بــن اخلطــاب  -فأعــد لــه عراجــن النخــل ،فقــال :مــن أنــت؟

122

قال :أنا عبد اهلل ،ضبيع .قال :وأنا عبد اهلل ،عمر.
فرضبــه حتــى دمــى رأســه ،فقــال  -ضبيــع ـ  :حســبك يــا أمــر املؤمنــن ،فقــد

ذهــب الــذي كنــت أجــده يف رأيس ،ثــم نفــاه إىل البــرة)(((.

وعــن ســعيد بــن املســيب( :فأمــر بــه عمــر فــرب مائــة ســوط ،فلــا بــرئ

دعــاه فرضبــه مائــة أخــرى ،ثــم محلــه عــى قتــب ،وكتــب إىل أيب موســى :حـ ّـرم عــى
النــاس جمالســته)(((.

وذكــر الســائب بــن يزيــد( :وكتــب  -عمــر  -إىل أيب موســى ،يأمــره أن حيــرم

عــى النــاس جمالســته ،وإن يقــوم يف النــاس خطيبــا ،ثــم يقــول :إن ضبي ًعــا قــد ابتغــى
العلــم فأخطــأه.

فلم يزل  -الرجل  -وضيعا يف قومه حتى هلك)(((.
((( ســنن الدارمــي :ج ،1ص ،54نصــب الرايــة للزيلعــي :ج ،3ص .118الدرايــة البــن
حجــر :ج ،2ص .98الــدر املنثــور للســيوطي :ج ،2ص .7فتــح القديــر للشــوكاين :ج،1
ص 319تاريــخ مدينــة دمشــق البــن عســاكر :ج ،23ص.411
((( اإلصابة البن حجر :ج  ،٣ص .٣٧١
((( كنز العامل للمتقي اهلندي :ج ،2ص  .334الغدير لألميني :ج ،6ص .292

املبحث الثاني  :خلق البيئة الفكرية واالجتماعية لعميلة اغتيال التوحيد يف اخلالفة

وعليه:
فقــد تــرك هــذا الفعــل الــذي قــام بــه عمــر بــن اخلطــاب مــع عبــد اهلل ضبيــع

آثــاره النفســية واالجتامعيــة ليــس فقــط يف املدينــة املنــورة وإنــا رسى ذلــك إىل
املــدن األخــرى ممــا منــع تــداول احلديــث أو العلــم والســعي يف طلبــه؛ ومــن ثــم

كانــت هــذه الوســيلة هلــا خصوصيتهــا الردعيــة عــى املجتمــع اإلســامي.

ولقــد أشــاد كثــر مــن الباحثــن يف الوقــت الراهــن هبــذه الوســيلة التــي

اســتعملها عمــر بــن اخلطــاب يف ردع مــن يســأل عــن القــرآن ومعرفــة آياتــه
وأحكامــه كاملتشــابه أو املحكــم وغــر ذلــك ممــا يدخــل حتــت عنــوان طلــب العلــوم

الرشعيــة ،بــل ودعــوا إىل اعتــاد هــذه الوســيلة مــع طالــب العلــم ومعرفــة الرشيعــة

؛ ألهنــم يــرون أن ســنته هــي األنســب للمجتمــع كــا ســيمر؛ ممــا جيــر إىل حالــة
القطــع يف أن الدافــع يف هــذه الوســائل التــي اســتعملها عمــر بــن اخلطــاب هــي

إجيــاد ُســنة ورشيعــة جديدتــن يف املجتمــع الــذي مل يبــق فيــه ســوى املســميات
فــإن كان الصحابــة يلتجئــون إىل احلديــث النبــوي منعــوا بحجــة االكتفــاء بالقــرآن
وحــده؛ وإن جــاؤوا إىل القــرآن ومــا فيــه منعــوا بحجــة اقرانــه بآرائهــم وفهمهــم

آلياتــه وبياهنــم ملقاصــده؛ وهــم كــا عــرف القــارئ الكريــم محلــة العلــم وخــر أهــل
القــرون وغــر ذلــك ممــا ورد يف حقهــم.

فــاذا بقــي بعــد ذلــك مــن عقيــدة التوحيــد التــي جــاء هبــا النبــي (صــى اهلل

عليــه وآلــه) وكيــف ال تتهيــأ البيئــة الفكريــة واالجتامعيــة الغتيــال رمــوز التوحيــد
ومحلتــه؟

وجوابه يف املسائل القادمة.
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املس�الة الثالثة :تذكية سنة اخلالفة وارتداداتها يف اجملتمع اإلسالمي
يف خالفة عثمان .
متتــاز الفــرة الزمنيــة مــن عمــر اخلالفــة (الراشــدة) يف تــويل عثــان بــن عفــان

اخلالفــة بعــد عمــر بــن اخلطــاب ليكــون اخلليفــة الثالــث للمســلمني ،باهنــا
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الفــرة التــي جتلــت فيهــا ارتــدادات ســنة اخلالفــة العمريــة املجتمــع اإلســامي
ويف جمــاالت متعــددة ال ســيام يف عقيــدة التوحيــد وانعكاســاهتا عــى الصحابــة

والتابعيــن ،فكانــت كاآليت:

ً
أول  -جتلي عقيدة التكفري بعد التأصيل هلا يف خالفة الشيخني .

إن مــن أهــم االرتــدادات التــي شــهدهتا اخلالفــة بفعــل ســنة الشــيخني هــو جتيل

عقيــدة التكفــر يف املجتمــع اإلســامي وحتقــق احلديــث النبــوي الــذي حذرهــم
ً
كفــارا يــرب
قائــا« :ال ترجعــوا بعــدي
مــن الوقــوع فيــه يف حجــة الــوداع
ً
بعضكــم رقــاب بعــض».

إال أن هــذه العقيــدة اتســمت بظهورها الواســع والراســخ يف املجتمع اإلســامي

يف خالفــة عثــان بــن عفــان وذلــك لكونــه أول مــن انكــوى بنــار هــذه العقيــدة مــن
اخللفــاء الذيــن تعاقبــوا عــى اجللــوس يف جملــس اخلالفــة وإدارة أمــور املســلمني

وقيادهتــم ،.فقــد قتــل بأيــدي الصحابــة ،كــا ســيمر.

ثــم رسى ذلــك التكفــر والقتــل للخلفــاء تبا ًعــا لتصــل األمــور إىل وقــوع

املجــازر يف بيــوت اخللفــاء فيقتــل االبــن أبــاه أو أخــاه ويعــذب ويســجن أرحامــه
وخاصتــه كــا وقــع يف اخلالفــة العباســية.

املبحث الثاني  :خلق البيئة الفكرية واالجتماعية لعميلة اغتيال التوحيد يف اخلالفة

ولعــل املجــيء هبــذه الشــواهد منــذ قتــل عثــان بــن عفــان وإىل هنايــة اخلالفــة

العثامنيــة ليحتــاج إىل كتــاب مسـ ٍ
ـتقل ومــن أجــزاء عــدة لبيــان آثــار هــذا العقيــدة
بعضــا مــن ثــار ســنة اخلالفــة.
التــي أسســها الشــيخان يف أمــة التوحيــد فكانــت ً
وعليه:
كان التأصيــل ملســألة التكفــر يف خالفــة أيب بكــر يف بــادئ األمــر ،بــل ومــن

األيــام األوىل مــن عمــر اخلالفــة (الراشــدة) ليتبعهــا عمــر بــن اخلطاب يف ترســيخها

وتثبيتهــا بعــد االشــتغال عــى تكويــن األحــوال الفكريــة هلــا عرب أحيــاد مفهــوم بديل

للتوحيــد الــذي جــاء بــه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة املرتكــز عــى (حرمــة دم

املســلم ومالــه وعرضــه كحرمــة بيــت اهلل وشــهر اهلل ويــوم النحــر) كــا مـ َّـر بيانــه يف
احلديــث النبــوي الــذي أخرجــه البخــاري ومســلم وغريمهــا .فــكان املســلم جيلــد

ملجــرد الســؤال عــن دينــه وحيجــر عــى الصحابــة لكــي ال حيدثــوا عــن رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه)؛ (ومل يدعهــم خيرجــون مــن املدينــة حتــى مــات)(((.
ومن ثم:

فــإن هــذه االرتــدادات كانــت ثمــره التأصيــل لعقيــدة التكفــر التــي بــدأت يف

خالفــة أيب بكــر ،ومــن بــن الشــواهد عــى ذلــك ،مــا يــي:
ألف ـ تكفري املسلم ملمانعته اخلليفة.

يكشـف النـص الـذي سـنورده عـن نشـوء عقيـدة التكفير وتأصيلهـا وبيـان

مركوزهـا يف سـنة اخلالفـة التـي جـاءت بترشيعـات جديـدة وإن كانـت خمالفة لسـنة
((( الطبقات الكربى البن سعد :ج 2ص.326
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رسـول اهلل (صلى اهلل عليـه وآلـه) خمالفـة رصحيـة ،بـل كانـت خمالفـة لرشيعـة القرآن
مـر بيانـه.
والنبـي (صلى اهلل عليـه وآلـه) ومهـا اللـذان بمنزلـة واحـدة ،كما َّ
ومن ثم:

فقد أخرج البخاري وغريه عن أيب هريرة ،قال:
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(ملــا تــويف رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وكان أبــو بكــر ،وكفــر مــن كفــر

مــن العــرب فقــال عمــر:

كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهلل (-صىل اهلل عليه وآله) :-
«أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا ال إلــه إال ال ّلــه ،فمــن قالهــا فقــد عصــم

فــي مالــه ونفســه إال بحقــه وحســابه علــى ال ّلــه».
فقال أبو بكر:

واهلل ألقاتلــن مــن فــرق بــن الصــاة والــزكاة؛ فــإن الــزكاة حــق املــال ،واهلل

لــو منعــوين عنا ًقــا كانــوا يؤدوهنــا إىل رســول اهلل ـ (صــى اهلل عليــه وآلــه) ـ لقاتلتهــم
عــى منعهــا)(((.

واحلديــث يثــر مجلــة مــن االســتفهامات ويرشــد إىل حقيقــة إرســاء التكفــر

وحتــت رايــة التوحيــد ،وهــي:

 -1ينطلــق عمــر بــن اخلطــاب يف ســؤاله أليب بكــر يف االعــراض عليــه يف

خمالفتــه لرســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) فيــا حــدده مــن جــواز قتــل النــاس (مــا
((( صحيح البخاري ،باب :وجوب الزكاة ،ج 2ص.110

املبحث الثاني  :خلق البيئة الفكرية واالجتماعية لعميلة اغتيال التوحيد يف اخلالفة

مل يقولــوا بالتوحيــد)؛ فــإذا قالوهــا حرمــت دمائهــم وعصمــوا مــن القتــل ،ومــن
ثــم كيــف يك ّفرهــم أبــو بكــر ليحــل لــه قتاهلــم؟.

تأسيســا لعقيــدة
 -2إن جــواب أيب بكــر عــى اعــراض عمــر واســتفهامه كان
ً

جديــدة وهــي عقيــدة التكفــر ملخالفــة اخلليفــة وحتــت رايــة التوحيــد الــذي أوجــب

الــزكاة مثلــا أوجــب طاعــة اخلليفــة ،ومــن ثــم لرتتفــع بذلــك حرمــة دماء املســلمني.
وعليه:
لــو كان هــؤالء النــاس مل يصلــوا أو مل يصومــوا وحيجــوا فهــل ســيقاتلهم

اخلليفــة عــى ذلــك ،ويبيــح دماءهــم؟ وأعراضهــم؟!!

واجلــواب :مل جيـ ِـر يف خالفــة الشــيخني أن أحــدً ا مــن النــاس قتــل ألنــه مل يصـ ِ
ـل

أو حيــج أو يصــوم.

ولكــن :لكوهنــم منعــوا اخلليفــة أمواهلــم ك ّفرهــم اخللفيــة وأحــل قتلهــم

واســتباح جلنــوده أخــذ أمواهلــم وأعراضهــم -كــا ســيمر.-
إذن:

مباحــا باجتهــادات اخلليفــة الــذي أختــذ مــن املامنعــة
1ـ أصبــح قتــل املســلم ً

عنوا ًنــا للتكفــر؛ بــل يقســم عــى قتلهــم لــو مانعــوه.

2ـ إن تكفــر املســلمني أهــون مــا يكــون يف اخلالفــة (الراشــدة) فيمكــن أن

يكــون العنــاق((( ســب ًبا إلباحــة دمــه ومالــه وعرضــه؛ والعلــة يف ذلــك :أنــه كافــر
بنظــر اخلليفــة.

((( العناق :وهي األنثى من أوالد املعز .
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فكيــف إذا تــم معارضــة اخلليفــة أو التظاهــر ضــده ولــو بالقــول فقــط أو

مواجهتــه باليــد؟ ال شــك أن عمليــة قتلــه ال تســاوي هــذه اجلرائــم بحــق اخلليفــة

بــل يلــزم أن حيــرق داره ويقتــل نســاؤه وأوالده كــا جــرى مــع اإلمــام عــي (عليــه
الســام) حينــا امتنــع عــن البيعــة فقــد حــرق داره ورضبــت فاطمــة (صلــوات اهلل

عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا) وأجهضــت جنينهــا.
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ولعــل إيرادنــا ملــا أخرجــه احلافــظ ابــن أيب شــيبة الكــويف يف دخــول عمــر بــن

اخلطــاب بيــت النبــوة وهتديــده بضعــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بحــرق

دارهــا ومــن فيهــا لــو دخلــه املامنعــون للخليفــة واخلالفــة خلــر دليــل يف اتضــاح

الرؤيــة يف تأصيــل التكفــر يف خالفــة الشــيخني يف املامنعة واســتباحة دماء املســلمني

وأمواهلــم التــي انعكســت بصــورة جليلــة عــى اســتباحة دم اخلليفــة نفســه يف خالفة

عثــان بــن عفــان ومــن قبلــه ُســفك دم عمــر بــن اخلطــاب وبقـ َـر بطنــه وحتــت نفــس
املنــر العقــدي يف التكفــر فكانــت اخلالفــة (الراشــدة) هــي أول مــن جنــى ثــار
عقيــدة التكفــر طعنًــا يف البطــون وقتـ ًـا يف الــدور.
وعليه:
فقد روى ابن أيب شيبة الكويف عن زيد بن أسلم:
(أنــه حــن بويــع أليب بكــر بعــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) كان عــي

والزبــر يدخــان عــى فاطمــة بنــت رســول اهلل (صــى اهلل عليه وآلــه) ،فيشــاوروهنا

ويرجتعــون يف أمرهــم ،فلــا بلــغ ذلــك عمــر بــن اخلطــاب خــرج حتــى دخــل عــى

فاطمــة فقــال:

املبحث الثاني  :خلق البيئة الفكرية واالجتماعية لعميلة اغتيال التوحيد يف اخلالفة

يــا بنــت رســول اهلل ،واهلل مــا مــن أحــد أحــب إلينــا مــن أبيــك ،ومــا مــن أحـ ٍـد

أحــب إلينــا بعــد أبيــك منــك؛ وأيــم اهلل مــا ذاك بامنعــي إن اجتمــع هــؤالء النفــر

عنــدك ،أن أمرهتــم أن حيــرق عليهــم البيــت!!!
قال:
فلام خرج عمر جاءوها ،فقالت:

«تعلمــون أن عمــر قــد جاءنــي وقــد حلــف بال ّلــه ألن عدتــم ليحرقــن عليكــم

البيــت ،وأيــم ال ّلــه ليمضيــن لمــا حلــف عليــه ،فانصرفــوا راشــدين ،فــروا رأيكــم وال
ترجعــوا إلــي».

فانرصفوا عنها ،فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا أليب بكر)(((.
فــإذا كان هــذا حــال بيــت النبــوة يف عــر اخلالفــة (الراشــدة) فكيــف يكــون

حــال النــاس ،ولــذا :فليــس بالغريــب وال املســتهجن أن يســتباح دم املســلم ومالــه

وعرضــه ويك ّفــر ملنعــه عنا ًقــا مــن مالــه حينــا يطالــب بــه اخلليفــة.

باء  -سيب املرأة املسلمة جبريرة زوجها وبيعها((( ملمانعته اخلليفة .

إن م ــن الث ــار الت ــي انتجته ــا مس ــألة التكف ــر الت ــي أرس ــاها اخلليف ــة األول

ه ــو س ــبي امل ــرأة املس ــلمة ،فق ــد كف ــرت ه ــذه النس ــاء املس ــلامت ألن أزواجه ــن

منع ــوا اخلليف ــة أمواهل ــم حت ــت ذريع ــة فريض ــة ال ــزكاة الت ــي أوجبه ــا التوحي ــد،
لكن ــه ،أي التوحي ــد ال ــذي ج ــاء ب ــه املصطف ــى (ص ــى اهلل علي ــه وآل ــه) مل يكف ــر

((( املصنف البن أيب شيبة :ج  ،8ص .572
((( ذكره الصنعاين يف مصنفه :ج ،10ص ،176برقم (.)18728
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ذوي مان ــع ال ــزكاة وحي ــل دم ــه ومجي ــع أموال ــه واس ــتباحة عرض ــه وه ــو م ــا ج ــرى

ع ــى ي ــد ُدع ــاة التكف ــر بأم ــر اخلليف ــة حين ــا بع ــث خال ــد ب ــن الولي ــد يف قت ــال
املس ــلمني الذي ــن منع ــوا اخلليف ــة أمواهل ــم.
ولذا:
130

ليــس مــن الغريــب عــى املســلمني أن يشــاهدوا املســلامت وهــن ســبايا بعــد أن

شــاهدوا خالــد بــن الوليــد يقتــل املســلمني ويغتصــب نســاءهم يف الليلة نفســها مثلام
حــدث ملالــك بــن النويــرة وزوجتــه ،ولعــل اعــراض عمــر بــن اخلطــاب عــى هــذه

اجلريمــة وموقفــه مــن خالــد بــن الوليــد يعطــي صــورة واضحــة عــن تلــك اجلريمــة
واالنتهــاكات التــي حدثــت بعــد وفــاة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ،وكــا يــروي

الطــري قائـ ًـا:

(وأقبــل خالــد بــن الوليــد قافـ ًـا حتــى دخــل املســجد وعليــه قبــاء لــه عليــه

صــدأ احلديــد معتجـ ًـرا بعاممــة لــه قــد غــرز يف عاممتــه أســهام فلــا أن دخــل املســجد

قــام إليــه عمــر فانتــزع األســهم مــن رأســه فحطمهــا ثــم قــال( :أرئــاء؟! قتلــت امــر ًأ
مســلام ثــم نــزوت عــى امرأتــه .واهلل ألرمجنــك بأحجــارك).

وال يكلمــه خالــد بــن الوليــد وال يظــن إال أن رأي أيب بكــر عــى مثــل رأي عمر

فيــه حتــى دخــل عــى أيب بكــر فلــا أن دخــل عليــه أخــره اخلــر واعتــذر إليــه فعــذره

أبــو بكــر وجتــاوز عنــه مــا كان يف حربــه تلــك.

قــال :فخــرج خالــد حــن رضــا عنــه أبــو بكــر وعمــر جالــس يف املســجد فقــال:

هلــم إيل يــا ابــن أم شــملة قــال :فعــرف عمــر أن أبــا بكــر قــد ريض عنــه ،فلــم يكلمه

املبحث الثاني  :خلق البيئة الفكرية واالجتماعية لعميلة اغتيال التوحيد يف اخلالفة

ودخل بيتــه)(((.
ويف قــول آخــر أن عمــر بــن اخلطــاب حينــا ســمع اخلــر قبــل جمــيء خالــد إىل

املدينــة ،قــال( :عــدو اهلل ،عــدا عــى امــرئ مســلم فقتلــه ،ثــم نــزا عــى امرأتــه)(((.

ولقــد حتدثــت بعــض املصــادر األخــرى عــن صــورة جديــدة هلــذه احلادثــة التي

مل تشــأ كثــر مــن املصــادر إظهارهــا كــي ال يلحقهــم العــار بمــن يتولــون ويأمتون.

فقــد روى الراونــدي (املتــوىف ســنة 573هـــ) قائــا( :ملــا قعــد أبــو بكــر باألمــر

بعــث خالــد بــن الوليــد إىل بنــي حنيفــة ليأخــذ زكاة أمواهلــم فقالــوا خلالــد :إن
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه كان يبعــث كل ســنة مــن يأخــذ صدقــات األمــوال
مــن األغنيــاء مــن مجلتنــا ،ويفرقهــا يف فقرائنــا ،فافعــل أنــت كذلــك.

فانــرف خالــد إىل املدينــة وقــال أليب بكــر :إهنــم منعــوا (مــن) الــزكاة،

فأعطــاه عســكرا (فرجــع خالــد) وأتــى بنــي حنيفــة وقتــل رئيســهم ،وأخــذ
زوجتــه ووطئهــا يف احلــال وســبى نســواهنم ورجــع هبــن إىل املدينــة ،وكان ذلــك

الرئيــس صديقــا لعمــر (يف اجلاهليــة) ،فقــال عمــر أليب بكــر :اقتــل خالــدا بــه،

بعــد أن جتلــده احلــد بــا فعــل بامرأتــه.

فقــال لــه أبــو بكــر :إن خالــدا نارصنــا ،تغافــل ،وأدخــل الســبايا يف املســجد

وفيهــن خولــة ،فجــاءت إىل قــر الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) والتجــأت بــه
((( تاريــخ الطــري :ج ،2ص504؛ البدايــة والنهايــة البــن كثــر :ج ،6ص355؛ رشح هنــج
البالغــة البــن أيب احلديــد :ج ،17ص207؛ أســد الغابــة :ج ،4ص296؛ إمتــاع األســاع
للمقريــزي :ج ،14ص240؛ الكامــل يف التاريــخ البــن األثــر :ج ،2ص.359
((( تاريــخ الطــري :ج ،2ص504؛ خزانــة األدب للبغــدادي :ج ،2ص26؛ تاريــخ اإلســام
للذهبــي :ج ،3ص.36
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وبكــت وقالــت :يــا رســول اهلل نشــكو إليــك أفعــال هــؤالء القــوم ،ســبونا مــن غــر
ذنــب ونحــن مســلمون.

ثــم قالــت :أهيــا النــاس مل ســبيتمونا ونحــن نشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأن حممــدا

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)؟
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فق ــال أب ــو بك ــر :منعت ــم ال ــزكاة ،قال ــت :لي ــس األم ــر ع ــى م ــا زعم ــت ،إن ــا

كان ك ــذا وك ــذا ،وه ــب الرج ــال منعوك ــم ال ــزكاة بزعمك ــم ،ف ــا ب ــال النس ــوان
املس ــلامت س ــبني) (((.

ويف روايــة أخــرى تفصــح هــذه املــرأة عــن حقيقــة هــذه احلــرب التــي ُش ـنّت

ضده ــم والت ــي كان ظاهره ــا إمض ــاء رأي أيب بك ــر يف مج ــع ال ــزكاة وحتويل ــه إىل

يدي ــه ينفق ــه حس ــب رضوريات ــه خال ًف ــا مل ــا كان علي ــه رس ــول اهلل (ص ــى اهلل علي ــه
وآل ــه) يف إنفاق ــه يف الفق ــراء م ــن بن ــي حنيف ــة ليك ــون امل ــال منه ــم وإليه ــم فتق ــول

خول ــة احلنفي ــة وق ــد توجه ــت إىل ق ــر رس ــول اهلل (ص ــى اهلل علي ــه وآل ــه) ختاطب ــه:
(الس ــام علي ــك ه ــؤالء ُأمت ــك س ــبتنا س ــبي ال ــرك والديل ــم ،واهلل م ــا كان هل ــم
م ــن ذن ــب إال املي ــل ع ــى أه ــل بيت ــك فحول ــت احلس ــنة س ــيئة والس ــيئة حس ــنة،
فس ــبينا.((( )...

ولقــد اخــرج الصنعــاين عــن الزهــري( :إن أبــا قتــادة األنصــاري قــال خلالــد ملــا

أمــر بــرب اعنــاق قــوم مالــك بــن النويــرة:

((( اخلرائــج واجلرائــح للراونــدي :ج ،2ص564 - 563؛ بحــار األنــوار :ج ،41ص-302
.303
((( مسند اإلمام الرضا عليه السالم للشيخ عزيز اهلل عطاردي :ج ،1ص.117
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اتــق اهلل يــا خالــد فــإن هــذا ال حيــل لــك؛ فقــا لــه :اجلــس ،فــإن هــذا ليــس

منــك يف يشء ،قــال الزهــري :فــكان أبــو قتــادة حيلــف ال يغــزوا مــع خالــد أبــدً ا)(((.
ً
ثانيا ـ إرتداد سنة اخلالفة على تكفري اخلليفة وقتله .

ّ
إن مــن أبــرز االرتــدادات التــي شــهدهتا احليــاة اإلســامية هــي ارتدادهــا عــى

اخلالفــة نفســها ،فقــد ُك ِّفـ َـر اخلليفــة الثالــث واســتباح املســلمون دمــه وحتــت شــعار:
(أقتلوا ً
نعثل فقد كفر) .

الــذي أطلقتــه زوج النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) عائشــة ومحلــه املســلمون

وتذرعــوا بــه لالنقضــاض عــى اخلليفــة وقتلــه.
والسؤال املطروح:

مــا الــذي جعــل هــذا الشــعار الــذي أصدرتــه عائشــة ف ّعـ ً
ـال ومؤثـ ًـرا ومكتسـ ًبا

صفتــه الرشعيــة بتكفــر خليفــة املســلمني؟
ومما ال ريب فيه:

إهنـا سـنة الشـيخني؛ فلقـد كان الشـيخان والسـيام عمـر بـن اخلطـاب جيلهـا

ويفضلهـا على باقـي أزواح النبـي (صلى اهلل عليـه وآلـه) .

بــل :لقــد مكنهــا مــن اإلفتــاء يف أمــور الدنيــا والديــن ودرب النــاس بالرجــوع

إليهــا فانتــر حديثهــا عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) تفتــي النــاس يف أمــور
دينهــم ،وكأهنــا هــي الوحيــدة التــي تزوجهــا النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ومل يكــن

((( املصنف :ج ،10ص  ،175برقم (.)18722
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هلــا رشكاء ثــان شــهدن مــن حيــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) مثلــا شــهدت

هــي فلهــا ليلــة مــن تســع ليــال وذلــك أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) تــويف عــن

تســع نســاء وإن كــن مل جيتمعــن كلهــن يف بيــت النبــوة يف عــام واحــد ،إال أن ذلــك ال
يعنــي أهنــا كانــت حتفــظ مــن احلديــث واألحــكام يف احلــال واحلــرام مــا يتناســب
مــع هــذه األيــام القالئــل التــي كانــت تشــرك فيهــا مــع غريهــا مــن نســاء النبــي
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(صــى اهلل عليــه وآلــه) وخاصــة إذا أخذنــا بعــن االعتبــار ،مــا يــي:

 -1إن األحــكام كانــت تنــزل بالتدريــج ومل تنــزل دفعــة واحــدة ممــا يتطلــب

وجــود مالزمــة دائمــة مثلــا كان لإلمــام عــي (عليــه الســام) وهــو القائــل عليــه
ِ
ِ ِ
ـاع ا ْل َف ِصيـ ِ
ـن
الســام« :و َل َقــدْ ُكنْـ ُ
ـل َأ َثـ َـر ُأ ِّمــهَ ،ي ْر َفـ ُـع لــي فــي ك ُِّل َيـ ْـو ٍم مـ ْ
ـت َأ َّتبِ ُعــه ا ِّت َبـ َ
َأ ْخ َل ِقــه ع َلم ـ ًا ،وي ْأمرنِــي بِ ِال ْقتِــدَ ِ
اء بِــه»(((.
َ
َ ُُ
 -2وجود املحكم واملتشابه يف القرآن مما يتعذر معه معرفة األحكام والسنن.
 -3انشــغال املــرأة بشــؤوهنا احلياتيــة وهــو مــا ذكّرهــا بــه أبــو هريــرة حينــا

قالــت لــه( :يــا أبــا هريــرة مــا هــذه األحاديــث التــي تبلغنــا أنــك حتــدث هبــا عــن
النبــي (-صــى اهلل عليــه وآلــه)!-

هــل ســمعت إال مــا ســمعنا ،وهــل رأيــت إال مــا رأينــا؟ قــال :يــا أمــاه إنــه كان

يشــغلك عــن رســول اهلل (-صــى اهلل عليــه وآلــه) -املــرآة واملكحلــة ،والتصنــع

لرســول اهلل (-صــى اهلل عليــه وآلــه) -وأنــا واهلل مــا كان يشــغلني عنــه يشء)(((.
((( هنج البالغة ،اخلطبة القاصعة.
((( مستدرك احلاكم ،ج  ،3ص .509

املبحث الثاني  :خلق البيئة الفكرية واالجتماعية لعميلة اغتيال التوحيد يف اخلالفة

 -4انشــغاهلا بالتناحــر والتنــازع والتخاصــم مــع أزواج النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه) إىل املســتوى الــذي كانــت تتســابب هــي وزينــب بنــت جحــش أمــام رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).

فقـــد أخـــرج البخـــاري عـــن عـــروة ،عـــن عائشـــة أهنـــا قالـــت( :إن نســـاء

رس ــول اهلل (ص ــى اهلل علي ــه وآل ــه) ك ــن حزب ــن ،ح ــزب في ــه عائش ــة وحفص ــة
وصفي ــة وس ــودة ،واحل ــزب اآلخ ــر أم س ــلمة وس ــائر نس ــاء رس ــول اهلل (ص ــى اهلل

علي ــه وآل ــه)(((.
وعليه:

كل هــذه املشــاغل واملوانــع جتعــل مــن أمــر فتياهــا يف أمــور الديــن والدنيــا

مــن فعــل اخلليفــة الثــاين عمــر بــن اخلطــاب؛ وذلــك ليــس لكوهنــا مــن أهــل هــذا

العلــم ،ولكنهــا ابنــة أيب بكــر ،ويف الوقــت نفســة مــا عــرف عنهــا مــن مواقــف

ـرح
العــداء لعــي وفاطمــة وخدجيــة (عليهــا الســام) ال ســيام وأهنــا كانــت تـ ّ
بذلــك حتــى أغضبــت النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) حينــا قالــت لــه( :مــا تذكــر
مــن عجــوز مــن عجائــز قريــش محــراء الشــدقني هلكــت يف الدهــر أبدلــك اهلل

خــر منهــا)((( (فغضــب النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) حتــى اهتــز شــعره مــن

الغضــب ثــم قــال:

«ال وال ّلــه مــا ابدلنــي ال ّلــه خيـ ًـرا منهــا ،آمنــت بــي إذ كفــر النــاس ،وصدقتنــي إذ

كذبنــي النــاس ،وواســتني فــي مالهــا إذ حرمنــي النــاس ،ورزقنــي ال ّلــه منهــا أوال ًدا،
((( صحيح البخاري ،كتاب اهلبة :ج ،3ص .132
((( صحيح البخاري ،ج ،4ص.231
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إذ حرمنــي أوالد النســاء»)(((.
وعــى الرغــم مــن كل هــذه املوانــع كانــت النتيجــة أهنــا حمــل الفتيــا يف ســنة

الشــيخني ،وإن فتواهــا يف تكفــر عثــان بــن عفــان كان أرسع مــن النــار يف اهلشــيم،
فســار هبــا النــاس يف كل صــوب؛ والفضــل يف ذلــك يعــود للشــيخني ،فهــا اللــذان

مكّناهــا مــن الفتيــا ،وممــا جــاء يف ذلــك ،ماأخرجــه ابــن ســعد ،وغــره:
136

 -1فعن القاسم ،قال:
(كانــت عائشــة قــد اســتقلت بالفتــوى يف عهــد أيب بكــر وعمــر وعثــان وهلــم

جــرا إىل أن ماتــت)(((.

 -2وعن حممد بن لبيد ،قال:
(وكانــت عائشــة تفتــي يف عهــد عمــر وعثــان إىل أن ماتــت ،وكان األكابــر مــن

أصحــاب رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،وعمــر وعثــان بعــده يرســان إليهــا
فيســأالهنا عــن الســنن)(((.
لذلك:
كان عمــر بــن اخلطــاب يزيــد هلــا يف العطــاء ويفضلهــا يف ذلــك عــى بقيــة أزواح

النبــي (صــى اهلل عليــه وآله).

 -3فقد أخرج ابن سعد ،عن مصعب ،قال:
((( االستيعاب البن عبد الرب ،ج 4ـ ص .1824
((( الطبقات الكربى :ج  ،2ص 375؛ مسند ابن راهويه :ج ،2ص .27
((( املصدر السابق.
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(فرض عمر بن اخلطاب ألمهات املؤمنني عرشة أالف وزاد عائشة ألفني)(((.
4ـ وأخرج عن ذكوان ،فقال:
(ق ــدم درج م ــن الع ــراق في ــه جوه ــر إىل عم ــر ،فق ــال ألصحاب ــه أت ــدرون م ــا

ثمن ــه؟

فقالوا :ال؛ ومل يدروا كيف يقسمونه.
فقال :اتأذنون أن أرسل به إىل عائشة حلب رسول اهلل إياها؟
قالوا :نعم.
فبعــث بــه إليهــا ،فقالــت مــاذا فتــح اهلل عــى ابــن اخلطــاب ،اللهــم ال تبقينــي

لعطيــة القابــل)(((.
من هنا:

كان لفتياهــا يف تكفــر عثــان بــن عفــان األثــر الفعــال يف قتلــه واســتباحة دمــه،

ومــا ذاك إال بفعــل ســنة اخلالفــة التــي زرعهــا أبــو بكــر وعمــر يف أمــه التوحيــد،

فمــا جــاءت بــه النصــوص يف فتــوى عائشــة يف تكفــر اخلليفــة ،عــى ثالثــة مراحل:
املرحلة األوىل  -اسقاط حصانته .

وقــد اســتغلت مــا جــرى بــن عثــان وعــار بــن يــارس فحرضــت النــاس عــى

اخلليفــة واســقطت حصانتــه ملخالفتــه الســنة.

((( الطبقات الكربى :ج  ،8ص67؛ مستدرك احلاكم :ج  ،4ص 8؛ أمايل املحاميل.
((( مسند بن راهويه :ج ،2ص .19
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 -1ملــا بلغهــا مــا فعلــه اخلليفــة بعــار بــن يــارس (رضــوان اهلل تعــاىل عليــه)

ـعرا مــن شــعر رســول اهلل (صــى اهلل
ســيمر بيانــه الح ًقــا -غضبــت وأخرجــت شـ ًعليــه وآلــه) وثو ًبــا مــن ثيابــه ،ونعـ ًـا مــن نعالــه ،ثــم قالــت:

وما أرسع ما تركتم سنة نبيكم ،وهذا شعره وثوبه ونعله مل يبل بعد)
138

فغضــب عثــان غض ًبــا شــديدً ا حتــى مــا درى مــا يقــول ،فإلتــج املســجد وقــال

النــاس :ســبحان اهلل ســبحان اهلل)(((.
 -2وذكر اليعقويب ً
قائل:

(كان عثــان خيطــب إذ أدلــت عائشــة قميــص رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه) ونــادت :يــا معــر املســلمني :هــذا جلبــاب رســول اهلل مل يبــل وقــد أبــى

عثــان ســنته ،فقــال عثــان:

(رب أرصف عني كيدهن ّ
إن كيده ّن عظيم)(((.
ِّ
املرحلة الثانية  -تكفريه وتشبيهه برجل من اليهود ،املسمى(نعثل) .

وقــد جــاءت هــذه املرحلــة بعــد إســقاط حصانــة اخلليفــة يف نفــوس النــاس

وأنــه غـ ّـر ُسـنّة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ممــا يســتلزم إصــدار فتــوى تبيــح
هلــم قتلــه ،فكانــت الفتــوى التــي أصدرهتــا عائشــة كاآليت:
(( -1أقتلوا نعثال فقد كفر))(((.
((( أنساب األرشاف للبالذري :ج  5ص .538
((( تاريخ اليعقويب :ج  2ص .175
((( تاريخ الطربي :ج 3ص477؛ الكامل البن األثري :ج  3ص .206
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2ـ ((أشهد أن عثامن جيفة عىل الرصاط))(((.
ولقــد انتــرت فتواهــا يف البــاد ال ســيام يف املدينــة وأخــذ بعــض الصحابــة

يواجهــون هبــا عثــان بــن عفــان ،ومنهــم :
1ـ جبلة بن عمرو الساعدي.

فقــد روى الطــري :أن عثــان مـ ّـر عــى جبلــة بــن عمــرو الســاعدي وهــو عــى

بــاب داره ومعــه جامعــة(((  ،فقــال:

(يــا نعثــل :واهلل ألقتلنــك وألمحلنــك عــى قلــوص جربــاء وألخرجنــك إىل

حــرة النــار.((()...

2ـ اجلهجاه الغفاري.
فقد روى البالذري عن حاطب ،انه قال:
(أنــا أنظــر إىل عثــان خيطــب عــى عصــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) التــي

كان خيطــب عليهــا أبــو بكــر وعمــر ،فقــال لــه جهجــاه:
قم يا نعثل فانزل عن هذا املنرب)((( .

ويف رواية أخرى أخرجها الطربي عن أيب جيبة ،أنه قال له:
((( اإليضاح للفضل بن شاذان :ص .517
((( اجلامعة :سلسلة طويلة من احلديد.
((( أنساب األرشاف للبالذري :ج  5ص .536
((( تاريخ الطربي :ج  3ص 400؛ البداية والنهاية البن كثري :ج  7ص .196
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(يــا عثــان ،أال إن هــذه شـ ِ
ف قــد جئنــا هبــا ،عليهــا عبــاءة وجامعــة ،فانــزل
ـار ٌ
ف ْلنُدْ ِر ْع َ
ــك العبــاءة ،ولنطرحــك يف اجلامعــة ،ولنحملــك عــى الشــارف ثــم

نطرحــك يف جبــل الدخــان) .
فقال عثامن:
140

(قبحك اهلل وقبح ما جئت به).
قال أبو حبيبة:

ومل يكــن ذلــك منــه إال عــن مـ ٍ
ـإ مــن النــاس  ،وقــام إىل عثــان خريتــه وشــيعته

مــن بنــي أميــة فحملــوه وأدخلــوه الــدار؛ فــكان آخــر مــا رأيتــه فيــه)((( .
املرحلة الثالثة  -إمضاء عملية القتل وتنفيذه .

بعــد رواج ثمــرة تكفــر اخلليفــة حــان الوقــت إلمضــاء قتلــه وســفك دمــه،

وألجــل حتقيــق هــذه العمليــة ال بــد مــن إثباهتــا يف نفــوس النــاس وشــحذ مهمهــم

يف ذلــك ،فضـ ًـا عــن إحبــاط حمــاوالت التوســط واالســرحام واالستشــفاع مــن
صاحبــة الفتــوى يف تكفــره وقتلــه وذلــك لعمــل الصحابــة بتأثــر عائشــة وشــأنيتها

ومكانتهــا يف املجتمــع اإلســامي فكانــت -كــا أســلفنا -موضــع الفتيــا يف أمــور
الديــن والدنيــا.
ولذلك:
جاءهــا مــروان بــن احلكــم ،وعبــد الرمحــن بــن عتــاب بــن أســيد ،وهــي تريــد

احلــج ،فقــاال هلــا:

((( تاريخ الطربي :ج  3ص .400
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(لو أقمت ،فلعل اهلل يدفع بك من هذا الرجل ،وقال مروان:
ويدفع لك بكل درهم انفقتيه درمهني.
فقالــت :قــد قرنــت ركائبــي وأوجبــت احلــج عــى نفــي وواهلل ال أفعــل؛

فنهــض مــروان وصاحبــه ،ومــروان يقــول:
َّق قيــس عــليَّ الب ــالد
وحـ ـر َ

فل ـمـ ــا اض ـطـرم ــت أح ـج ــما

فقالت عائشة:
(لعلك ترى أين يف شك من صاحبك؟
أمــا واهلل لــوددت أنــه مقطــع يف غــرارة مــن غرائــري ،وأين أطيــق محلــه،

فاطرحــه يف البحــر)(((.

وروى البــاذريّ ،
أن عبــد اهلل بــن عبــاس مـ ّـر بعائشــة وقــد واله عثــان املوســم

ـ أي احلــج ـ وهــي بمنــزل مــن منــازل طريقهــا ،فقالــت :يــا ابــن عبــاس إن اهلل قــد

آتــاك عقـ ًـا وفهـ ًـا وبيا ًنــا فإ ّيــاك أن تــرد النــاس عــن هــذا الطاغيــة)((( .

وبعــد خروجهــا مــن املدينــة وهــي متــوج بالنــاس وقــد عزمــوا عــى قتلــه؛

فحــارصوا اخلليفــة يف داره ،ورمــوه باحلجــارة وهــم حياولــون دخــول الــدار لقتلــه،

فنــادى زيــد بــن ثابــت األنصــاري ،فقــال:
((( تاريخ اليعقويب :ج ،2ص .175
((( انساب األرشاف :ج ،5ص.565
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(يــا معــر األنصــار إنكــم نرصتــم اهلل ونبيــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) فانــروا

خليفتــه ،فأجابــه قــوم منهــم ،فقــال ســهل بــن حنيــف يــا زيــد أشــبعك عثــان مــن

عضــدان املدينــة)(((.

فقال زيد بن ثابت:
142

ال تقتلوا الشيخ ودعوه يموت فام أقرب أجله.
فقال احلجاج بن غزية األنصاري ،أحد بني النجار:
(واهلل لو مل يبق من عمره إال ما بني الظهر والعرص لتقربنا إىل اهلل بدمه)(((!!
وقتــل اخلليفــة يف داره بفتــوى عائشــة وســنة الشــيخني التــي مكنتهــا مــن الفتيــا

يف تكفــر خليفــة املســلمني ،الــذي يعــد ثالــث اخللفــاء الراشــدين.

فأيــن الرشــد ،وأيــن الديــن ،وأيــن توحيــد املوحديــن ،وســنة ســيد املرســلني

(صــى اهلل عليــه وآلــه)؟!!

وكيــف اســتطاعت ســنة الشــيخني أن تفــرض نفســها وحضورهــا عــى عقــول

الصحابــة مــن األنصــار واملهاجريــن والتابعيــن؟!

وكيـف ينظر علماء األنثروبولوجيا الثقافية إىل هذا التغيري يف السـلوكيات البرشية،

والبنـى الفكريـة ،وكأن القوم قد سيروا فيام ال يدركون ،ووجهوا فيام ال يشـعرون؟!!

أســئلة كثــرة نعرضهــا عــى علــاء األنثروبولوجيــا الثقافيــة لنفهــم رس هــذا

التحــول يف املجتمــع اإلســامي ،وهــو مــا ســنتناوله يف الفصــل القــادم.
((( العضيدة :نخلة قصرية نيال محلها.
((( أنساب األرشاف :ج ،5ص .569

الفصل الثاني
اغتيال التوحيـد فــي
معطيــات األنثروبولوجيا
الثقافية ونظرية األنساق
(البنائية الوظيفية)

توطئة
إن التحــوالت الثقافيــة يف املجتمــع اإلســامي يف خالفــة أيب بكــر وعمر وعثامن

واالرتــدادات التــي شــهدها هــذا املجتمــع وهــو يضــم املهاجريــن واألنصــار

مــر بيانــه يف املبحثــن الســابقني ،ليدعــوا الباحــث والقــارئ إىل
وأبناءهــم كــا ّ
دراســة هــذا التغيــر الثقــايف واألنــاط الفكريــة التــي دفعتــه إىل ان يســر ضمــن

أنســاق ثقافيــة واجتامعيــة جديــدة ختتلــف جذر ًّيــا عــن تلــك األنــاط واملعطيــات
الفكريــة والثقافيــة التــي جــاء هبــا القــرآن الكريــم والنبــي االعظــم (صــى اهلل عليــه

وآلــه) حتــى أصبــح الــدارس والباحــث حينــا ينظــر إىل هــذا املجتمــع وكأنــه ينظــر
إىل جمتمــع ذي ثقافــة جديــدة مغايــرة لثقافــة القــرآن والســنة النبويــة.
وعليه:
كان لزا ًمــا علينــا أن نلتجئ يف دراســة هــذه املتغريات يف الثقافــة القرآنية والنبوية

إىل الدراســات واألبحــاث التــي اهتمــت بدراســة اإلنســان؛ أي األنثروبولوجيــا

ومــا يطــرأ عــى اإلنســان مــن حتــوالت ســلوكية ومتغــرات حياتيــه لتحولــه إىل

بنيــة جديــدة يف الفكــر والســلوكيات وهبــذه الدرجــة مــن العمــق يف التغيــر فيصبــح
ِ
واملوحــد كافـ ًـرا فيســتباح دمــه ومالــه ،والكافــر
املقــدس ُمدن ًِّســا واملدنــس مقدّ ًســا،
موحــدً ا حيــرم دمــه ومالــه لتكــون نتيجــة هــذا التغيــر بفعــل هــذه األنــاط الثقافيــة يف
ِّ
اخلالفــة (الراشــدة) إىل هنايــة ثقافــة التوحيــد واغتيالــه .عــى أرض كربــاء.
وهو ما سنتناوله يف املباحث واملسائل القادمة.
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املبحث األول
آثــار التثــاقف بــني
سنة النيب ( )وسنة الشيخني

املســألة األولــــى  :التثاقف من الداخل .
يع ــود التثاق ــف يف ج ــذره املفهوم ــي والتأصي ــي إىل مف ــردة الثقاف ــة ومنه ــا

أي الثقاف ــة اخت ــذ األنثروبولوجي ــون مفه ــوم التثاق ــف وتعريف ــه وتط ــوره ع ــر
الدراســات األنثروبولوجيــة وباألخــص تلــك التــي تعنــى بالثقافــة لتنفــرد عــن

أبنــاء جنســها وتؤســس حلقــل درايس يف علــم اإلنســان فــكان األنثروبولوجيــا

الثقافي ــة الت ــي س ــرافقنا يف دراس ــتنا ه ــذه ملعرف ــة تل ــك املتغ ــرات الت ــي أ ّث ــرت يف

ثقاف ــة الق ــرآن والس ــنة النبوي ــة وإىل ح ــد التفكي ــك واالنصه ــار يف س ــنة الش ــيخني
وه ــو م ــا س ــنتناوله يف ه ــذا املبح ــث.

ثــم لنعــود إليهــا ،أي إىل األنثروبولوجيــا الثقافيــة والبنائيــة الوظيفيــة يف دراســة

جديــدة وكتــاب جديــد إن شــاء اهلل تعــاىل لدراســة ردة الفعــل الــذي يعقــب املثاقفــة

والتثاقــف إلرجــاع النــاس إىل ثقافــة القــرآن والســنة النبويــة وتوحيــد الفكــر حــول

توحيــد النبــوة واصــاح أمــة التوحيــد.

149

الفصل الثاني  :اغتيال التوحيد يف معطيات األنثروبولوجيا الثقافية..

وعليه:
ال بــد ً
أول مــن الرجــوع إىل املناهــل املعرفيــة للتعــرف عــى معنــى الثقافــة

ومفهومهــا وخصائصهــا ووســائلها وكيــف عمــل األناســيون (األنثروبولوجيــون)

عــى دارســة اإلنســان مــن حيــث األنــاط الثقافيــة وأثرهــا يف حتديــد هويتــه
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وحضارتــه وعقيدتــه لتكــون بذلــك ســمته الســلوكية.

ً
أول  -معنى الثقافة يف اللغة واألنثروبولوجيا.
ألف ـ مفهوم الثقافة يف اللغة ومعناها :

عنــد الرجــوع إىل املعاجــم اللغويــة نجــد أن املفهــوم هلــذه املفــردة ومعناهــا يف

اللغــة يعــود إىل الفعــل (ثقــف).

قــال ابــن منظــور :ثقــف :ثقــف الــيء َثق ًفــا وثِقا ًفــا ُث ُقوفــة :حذقــة ورجــل

ـن الثقافــة واللقافــة.
ثقــف :حــاذق فهــم ،وأتبعــوه فقالــوا :ثقــف لقــف ،وهــو بـ ّ ُ
وقال ابن السكيت:
قائم به.
رجل ثقف لقف :إذا كان ضاب ًطا ملا حيويه ً
ويقال :ثقف اليشء وهو رسعة التعلم.
وثقف الرجل ثقافة :اي صار حاذ ًقا خفي ًفا مثل ضخم ومنه املثاقفة)(((.
وهي مورد الدراسة كام سيمر يف بيان آثارها ،أي املثاقفة والتثاقف.
((( لسان العرب البن منظور :ج ،9ص .19

املبحث األول  :آثار التثاقف بني سنة الشيخني وسنة النيب ()

وبذلك يصبح (الثقف مصدر الثقافة)(((.
وقال الزخمرشي:
(ثاقفــه مثاقفــة العبــه بالســاح وهــي حماولــة إصابــة الغــرة يف املســايفة

ونحوهــا ،وفــان مــن أهــل الثقافــة وهــو مثاقــف حســن الثقافــة بالســيف بالكــر،

ولقــد تثاقفــوا فــكان فــان أثقفهــم)(((.
ومن هنا:

يمكــن اســتخراج مفهــوم املثاقفــة فيــا جــاءت بــه املعاجــم اللغويــة بأهنــا( :عمليــة

ورآه إىل شــخص آخــر بغيــة إصابتــه هبــا والتأثــر عليــه)
إدخــال أفــكار شــخص ُ
كمالعبتــه بالســاح بغيــة إصابتــه غرتــه وال شــك أن هــذا الفــن يف مالعبــة الســاح

حيتــاج إىل أفــكار ورؤى حيملهــا املالعــب ويســتعملها لتحقيــق هدفــه يف إصابــة اآلخر.
ومــن ثــم فاملثاقفــة أو التثاقــف يتــم بالتواصــل واالحتــكاك وبالقــوة يف حتقيــق

التغيــر باآلخــر.

باء ـ الثقافة يف األنثروبولوجيا .

ال خيفــى عــى الباحــث يف الدراســات األنثروبولوجيــا أن العــامل االنجليــزي

انتشــارا واعتــا ًدا ملفهــوم
(إدوارد تايلــور)((( .هــو صاحــب التعريــف األكثــر
ً
((( كتاب العني للفراهيدي :ج ،5ص.38
((( أساس البالغة للزخمرشي :ص.95
((( عــامل أجنــاس برشيــة (1917 - 1832م) أســتاذ علــم اإلنســان يف جامعــة اكســفورد منــذ
عــام (1909 - 1896م) أســهم يف دراســة الثقافــة وكان أحــد رواد االجتــاه التطــوري،
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عرفهــا ً
قائــا:
الثقافــة ،فقــد ّ

(الثقافــة هــي ذلــك الــكل املركــب املشــتمل عــى املعــارف ،واملعتقــدات

والفــن ،والقانــون ،واألخــاق ،والتقاليــد ،وكل القابليــات والعــادات األخــرى

التــي يكســبها اإلنســان كعضــو يف جمتمــع)(((.
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ثــم يــي هــذا التعريــف تعريــف آخر جــاء بــه الباحثــان (كروبــر) و(كلوكهون)

فبعــد حتليلهــا ألكثــر مــن مائــة وســتني تعري ًفــا للثقافــة التــي قدمهــا علــاء االجتــاع
توصــا إىل تعريــف للثقافــة بأهنا:
واألنثروبولوجيــا ،وعلــم النفــس وغريهــم ّ

((نســق تأرخيــي مســتمد مــن األســاليب الظاهــرة والكامنــة للحيــاة التــي

يشــارك فيهــا كل أعضــاء اجلامعــة أو بعضهــم))(((.

وأمــا مــا يشــهده عاملنــا اليــوم مــن متغــرات رسيعــة تفــد عــى اإلنســان

جعلــت (قضيــة الثقافــة ـ كــا يقــول مــارك أوجيــه ـ((( أو باألحــرى قضيــة الثقافــات

تشــهد انبعا ًثــا راهنًــا ســواء عــى الصعيــد الفكــري ،نظـ ًـرا حليويــة النزعــة الثقافيــة
االمريكيــة ،أو عــى الصعيــد الســيايس .ومل تشــهد فرنســا حدي ًثــا عــن الثقافــة

كــا تشــهده اليــوم (حــول وســائل اإلعــام والشــباب واملهاجريــن إلــخ) وهــذا
وقــال بالنظريــة البيولوجيــة ،وأســهم يف تطــوري الدراســات املقارنــة لألديــان ،ينظــر:
املوســوعة العربيــة العامليــة.
((( سيسيولوجيا الثقافة املفاهيم واإلشكاليات ،لعبد الغني عامد :ص .31
((( قاموس علم االجتامع ،للدكتور حممد عاطف وصفي( :ص )97
((( مديــر دراســات يف ( .EHSSمحايــة البيئــة والصحــة والســامة البرشيــة واألمــن) عمــل
يف أمريــكا الالتينيــة وأفريقيــا ،ونــر عــدة أعــال منهــا :أنثروبولوجيــا خاصــة بالعــوامل
املعــارصة 1994 -م).

املبحث األول  :آثار التثاقف بني سنة الشيخني وسنة النيب ()

االســتعامل الفوضــوي لكلمــة (( ثقافــة)) يشــكل وحــده معطــى انثرولوج ًّيــا)(((.
ً
ثانيا :التثاقف و (املثاقفة) Acculturation

حيتــل مصطلــح التثاقــف مكانتــه النشــوئية واملفهوميــة والتطويريــة يف علــم

حيــزا واســ ًعا
األنثروبولوجيــا الثقافيــة (األناســة الثقافيــة) وهــو مــا زال يشــغل ً
يف الدراســات األنثروبولوجيــا ال ســيام شــهود الثقافــة العامليــة مرحلــة االتصــال
املبــارش والرسيــع عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي.

ـارضا يف األبحاث األناســية املعــارصة وذلك
ومــن ثــم :نجــده ،أي التثاقــف حـ ً

عــر إعــادة دراســة التثاقــف مــن حيــث املفهــوم واألثــر واخلصائص واإلجــراءات،

وللوقــوف عــى معرفــة التثاقــف فــا بــد مــن املــرور باألمــور اآلتية:
ألف ـ تعريف التثاقف .

إن زيــادة االهتــام بمصطلــح التثاقــف يف الدراســات األنثروبولوجيــة وذلــك

بفعــل املتغــرات الثقافيــة وأنامطهــا والتســارع والتقــارب واالحتكاك بــن الثقافات
اإلنســانية ممــا جعــل زيــادة يف ظهــور التعريفــات اخلاصــة بــه ،فــكان منهــا:

1ـ تأثــر الثقافــات بعضهــا ببعــض نتيجــة االتصــال بــن الشــعوب واملجتمعات

مهــا كانــت طبيعة هــذا االتصــال(((.

((( مفهــوم الثقافــة يف العلــوم االجتامعيــة؛ دوين كــوش؛ ترمجــة قاســم مقــداد :مــا يقدمــه،
طبــع احتــاد النارشيــن العــرب ـ دمشــق 2002م.
((( مدخل إىل علم اإلنسان ،لعيسى الشامس146 :طبع احتاد الكتاب العرب /دمشق.
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 -2التأثير الثقـايف املتبـادل فيما بين ثقافتني خمتلفتين بعد حدوث احتـكاك مطول

بينهما بحيـث تتعدل املسـالك الثقافيـة واالجتامعية عند أحد الفرقـاء أو عند االثنني(((.
وعرفــه العــامل األمريكــي األنثروبولوجــي مايــرز هريســكوفيتش (1895م
ّ -3

 196م):154

(الظواهــر التــي تنتــج عــن االتصــال املســتمر واملبــارش بــن املجموعــات مــن
األفــراد ذوي الثقافــات املختلفــة فضـ ًـا عــن التغيــرات يف الثقافــات األصليــة)(((.
 -4و ّعرفــه دوين كــوش( :جممــوع الظواهــر الناجتــة مــن متــاس موصــول

ومبــارش بــن جمموعــات أفــزاد ذوي ثقافــات خمتلفــة تــؤدي إىل تغــرات يف النــاذج

الثقافيــة األوىل اخلاصــة بإحــدى املجموعتــن أو كليهــا)(((.

 - 5تغــر ثقــايف حيصــل يف ظــروف معينــة بموجــب اتصــال بني ثقافتــن أو أكثر

كبريا مــن املتغريات(((.
متناقضتــن تناقضــا ظاهر ًّيــا ،ويتضمــن التثاقف عــد ًدا ً
باء ـ التثاقف من اخلارج .

إن قــراءة التعريفــات الســابقة للتثاقــف مــن حيــث البنيــة النشــوئية للمصطلــح

يتضــح أهنــا مــرت بمراحــل مــن التطــور املفهومــي والبنائــي الــذي ال يــكاد ينفــك

عــن جوهــر مفهــوم التثاقــف ذاتــه.

((( معجم العلوم االجتامعية ،لفريدريك معتوق :ص  20ط أكاديميا ـ بريوت.
((( من التثاقف إىل عمليات املثاقفة ،تقديم وترمجة أمحد رباص .anfasse.okg
((( مفهــوم الثقافــة يف العلــوم االجتامعيــة ،دوين كــوش ،ترمجــة منــر الســعداين ص 93ط/
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ـ بــروت .)2007
((( املعجــم الرتبــوي لســعدية اجلهويــة :ص ،3ط /املركــز الوطنــي للوثائــق الرتبويــة ـ اجلزائر
2009م.

املبحث األول  :آثار التثاقف بني سنة الشيخني وسنة النيب ()

بمعنــى مل تـ ِ
ـأت هــذه التعريفــات وعمليــة بناء املصطلــح لــدى األنثروبولوجيني

بفــارق مفاهيمــي عــن (التثاقــف مــن اخلــارج) فاملفهــوم هــو ذاتــه يف (التثاقــف)
ومل يقــدم الباحثــون يف األنثروبولوجيــا الثقافيــة بنــا ًء مســتقال لــكال املصطلحــن،

(ابتــدا ًء مــن العــامل األنثروبولوجــي األمريكــي (بــاول ـ 1880( )Powellم)
والــذي أشــار إىل كونــه (اســتعارة ثقافيــة).

ثــم تبعــه يف اســتعامل املصطلــح زميــاه (هوملــز  )Holmes -و (مالــك جــي -

 )Mc Geeيف ثامنينيــات وتســعينات القــرن املــايض.

ولقــد قــام األنثروبولوجــي األملــاين (ابرنزايــش  )Eheenreieh -بنقــل

املصطلــح عــى مــا يبــدو إىل أوربــا (عــام 1905م) عــر كتاباتــه عــن مناطــق

التثاقــف مــن اخلــارج ،ويظهــر املصطلــح فيــا بعــد يف كتابــات (كريكــرج -
 )Krickebergو (جرينــر )Greebner -؛ ولقــد اســتمر هــذا التقليــد يف أعــال

(أورتفالــد  )Thurnwald -و (شــميدث .)Schrmidt -
أما يف اإلمرباطورية الربيطانية فيفضل استعامل مصطلح:

(االتصــال الثقــايف)؛ ولقــد كانــت دراســات التثاقــف مــن اخلــارج ذات أمهيــة

بــارزة يف البــاد الناطقــة باإلنجليزيــة عــى وجــه اخلصــوص.

فكانــت يف بريطانيــا ذات أمهيــة خاصــة لألغــراض اإلداريــة ،ويف الواليــات

املتحــدة بســب االهتــام بديناميــات الثقافــة.

ولق ــد ب ــدأت الدراس ــات احلديث ــة للتثاق ــف م ــن اخل ــارج يف عرشيني ــات

الق ــرن احل ــايل.
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ويــرى (هريســكوفيتش 1937 -م) أن اخللفيــة التارخييــة لظهــور هــذه

الدراســات هــي:

 -1رد الفعل ضد البطوري.
 -2رد الفعـل ضـد التعميمات املفرطـة يف أوربـا ومهـذب إعـادة بنـاء الصـورة
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التارخييـة يف الواليـات املتحدة ،اللذين جتاهلا العالقات القائمة بني الثقافة وحاملها.
 -3رد الفعل ضد املذهب التارخيي)(((.
ثالثا  -التثاقف من الداخل والتأصيل حلقل األنثروبولوجيا العقدية .

يرتكــز مفهــوم التثاقــف بحســب التعريفــات عــى تأثــر االتصــال واالحتــكاك

والتفاعــل بــن الثقافــات ،وإن حمــاوالت (مايــرز هريســكوفيتش)((( يف إعطــاء

مفهــوم جديــد يســمح بوجــود ثقافــة متغــرة هلــا ظواهرهــا الناجتــة عــن االتصــال
املســتمر واملبــارش بــن جمموعــات مــن األفــراد ذوي الثقافــات املختلفــة فضــا

عــن التغــرات يف الثقافــات األصيلــة للمجموعتــن أو لواحــدة منهــا حماولــة غــر
موفقــة؛ وذلــك إن مفهــوم التثاقــف حينــا يــدرس التحــوالت الثقافيــة يف املــادة
التارخييــة يف املجتمــع الواحــد كــا حــدث يف عينــة الدراســة هــذه ،أي التغــرات

الثقافيــة يف املجتمــع اإلســامي مــا بــن وفــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
واستشــهاد اإلمــام احلســن (عليــه الســام) عام61هـــ لوجــد األنثروبولوجيــون

((( أرنرتو بوس ،مربوك بوطقوقه ،مصطلح التثاقف من اخلارج.
((( ( )1963 - Herskovichهــو عــامل أنثروبولوجيــا وفلكلــور ،أمريكــي ،ولــد يف 1895
وتــويف  ،1963اشــتهر بدارســته عــن الزنــوج يف أفريقيــا ،والعــامل اجلديــد ،والفلكلــور،
واالقتصــاد البدائــي.

املبحث األول  :آثار التثاقف بني سنة الشيخني وسنة النيب ()

أن هــذه العينــة تؤســس ملفهــوم جديــد للتثاقــف ،وهــو :تفكيــك الثقافــة األصيلــة
بالثقافــة احلاكمــة وتذويبهــا وقولبتهــا بمظهــر جديــد يكــون مغايـ ًـرا يف أصولــه ويف
فروعــه للثقافــة األصيلــة وإكســاء مظاهرهــا اخلارجيــة بالتوحيــد لتغريــر محلــة

الثقافــة األصيلــة بأهنــم عــى هويتهــم التــي اتســموا هبــا.

ومـن ثـم لتشـهد املثاقفـة أو التثاقـف نم ًطـا اجرائ ًيـا فريـدً ا يف تاريـخ الثقافـة

والبنـاء الفكـري لإلنسـان وهـو (التثاقـف مـن الداخـل) ولعـل ختـوف النبـي

األعظـم (صلى اهلل عليـه وآلـه) مـن فتنة أحـد الصحابة على األمة أكثر مـن ختوفه
مـن فتنـة الدجـال التـي ترتكـز يف مفهومهـا وإجراءاهتـا الثقافيـة واألنثروبولوجية
بتغليـب الثقافـة الوافـدة وهيمنتهـا على الثقافـة األصيلـة هـو مـن أجلى املصاديق

التـي كشـفها النبـي األعظـم (صلى اهلل عليـه وآلـه) عـن حـال األمـة مـن بعـده.
وعليه:

فقـد توصـل الباحـث عبر دراسـته هلـذه العينـة االجتامعيـة إىل (نمـط جديـد مـن

أنماط املثاقفـة واجراءاهتـا الفكريـة واالجتامعيـة يف عـامل األنثروبولوجيـا الثقافيـة

يؤسـس حلقـل معريف جديد يف علم اإلنسـان) أال وهـو(( :األنثروبولوجيا العقدية)).
يتبنى دراسة نمط جديد من التثاقف ،وهو (التثاقف من الداخل).
ويعرفــه الباحــث بـــ( :املامزجــة واملزواجــة بــن ثقافتــن متغايرتــن وخمتلفتــن

يف جمموعــة واحــدة؛ ومــن ثــم ال يشــرط فيهــا االحتــكاك والتواصــل كــا يشــرط
يف مفهــوم التثاقــف الواقــع بــن جمموعتــن خمتلفــن يف الثقافــة وعــى مــر التاريــخ
األنثروبولوجــي).
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فهنــا ال وجــود لالســتعامر ،وال ملجتمــع احلــر والبــداوة ،وال ملجتمــع التمدن

واألريــاف ،وال للهجــرة أو التبشــر أو العوملــة ،إهنــا( :مثاقفــة يف جمتمــع واحــد

ومجاعــة واحــدة اســتطاع بعــض أفرادهــا بتغــر ثقافــة املجموعــة وإفقادهــا ثقافتهــا
األصيلــة وإهنائهــا يف البنيــة املفهوميــة لعقيــدة التوحيــد وثقافتــه).
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فيوحــدُ غــر اهلل عــز وجــل ويك َّفـ ُـر املوحــد هلل ويقتــل وينهــب مالــه وينتهــك
َّ

عرضــه باســم اهلل.

إنــه تثاقــف مغايــر يف بنيتــه املفهوميــة املختلفــة عــا جــاءت بــه الدراســات

األنثروبولوجيــة ،إنــه باختصــار شــديد ويف املنظومــة املفاهيميــة التــي جــاء هبــا

القــرآن الكريــم ،إنــه( :النفــاق).

فالنفــاق حينــا يوضــع حتــت جمهــر اإلناســة الثقافيــة ينكشــف لنــا التثاقــف

واملثاقفــة يف اإلنســان الواحــد وهــو حيمــل يف داخلــه ثقافتــن ،ثقافــة اإليــان وثقافــة

الكفــر وأنــه اســتطاع أن يــزاوج بينهــا ويتعايــش معهــا ويتواصــل معهــا وحيتــك

هبــا يف ليلــه وهنــاره ،ويف ســفره وحــره.

فــراه يصــي ويصــوم وحيــج ويزكــي وجيتهــد يف قــراءة القــرآن لكنه يف معايشــته

احلياتيــة وســلوكياته اليوميــة كافــر جاحــد هلل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) ولعل

الرجــوع إىل القــرآن والتاريــخ يف االســتدالل عــى املثاقفــة بــن اإليــان والكفــر يف
اإلنســان وغلبــة ثقافــة الكفــر يف املظاهــر املعامالتيــة واإلجــراءات والســلوكيات

التــي تصحــب املنافــق خلــر دليــل عــى حقيقــة مفهــوم املثاقفــة يف اإلنســان الواحــد:
 -1يكفــي بالقــارئ والباحــث يف معرفــة صفــة املثاقفــة يف املنافقــن هــي ســورة
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التوبــة وســورة املنافقــن ،ويف ســورة النســاء قــال تعــاىل:

Pإِنَّ الْمُنَافِقِ ـنَ ي َُخادِعُــونَ ا َ
هلل وَهُ ـوَ خَادِعُهُ ـمْ وَإِذَا قَامُــوا إِ َلــى الصَّ ـاَةِ قَامُــوا
ك ـرُونَ ا َ
كسَــالَى يُ ـرَاءُونَ النَّــاسَ و ََل ي َْذ ُ
ُ
هلل إَِّل َقلِي ـاً * م َُذب َْذبِ ـنَ بَيْ ـنَ َذلِ ـكَ َل

إِ َلــى هَ ـؤ َُلءِ و ََل إِ َلــى هَ ـؤ َُلءِ وَمَ ـنْ ي ُْضلِـ ِـل ُ
اهلل َف َل ـنْ تَ ِج ـدَ َل ـهُ سَ ـبِيلً﴾(((.

 -2ويف الشــواهد التارخييــة الكاشــفة عــن هــذه احلقيقــة مــا رواه الديلمــي

(رمحــة اهلل) املتــوىف يف (القــرن الثامــن اهلجــري) قــال:

خــرج عــي (عليــه الســام) ذات ليلــة مــن مســجد الكوفــة متوجهــا إىل داره

وقــد مــى ربــع مــن الليــل ومعــه كميــل بــن زيــاد ،وكان مــن خيــار شــيعته وحمبيــه

فوصــل يف الطريــق إىل بــاب رجــل يتلــو القــرآن يف ذلــك الوقــت ويقــرأ قولــه تعــاىل
َ Pأمَّ ـنْ هُ ـوَ قانِ ـتٌ آنــاءَ َّ
ـاجدًا وَقائِمًــا يَحْـ َـذرُ اآلخِ ـرَةَ وَيَرْجُــوا رَحْمَ ـ َة رَبِّ ـهِ ُقـ ْـل هَـ ْـل
الليْـ ِـل سـ ِ

يَسْـ َت ِوي َّالذِيـنَ يَعْ َلمُــونَ و ََّالذِيـنَ ال يَعْ َلمُــونَ إَِّنمــا يَ َت َذ َّ
ـاب Oبصــوت
كـرُ ُأو ُلــوا ا َأللْبـ ِ
شــجي حزيــن فاستحســن ذلــك كميــل يف باطنــه وأعجبــه حــال الرجــل مــن غــر
أن يقــول شــيئا فالتفــت إليــه (عليــه الســام) وقــال(( :يــا كميــل ال تعجبــك طنطنــة
الرجــل إنــه مــن أهــل النــار وســأنبئك فيــا بعــد))؛ فتحــر كميــل ملشــافهته لــه

عــى مــا يف باطنــه ،وشــهادته للرجــل بالنــار مــع كونــه يف هــذا األمــر ويف تلــك
احلالــة احلســنة ظاهــرا يف ذلــك الوقــت؛ فســكت كميــل متعجبــا متفكــرا يف ذلــك
األمــر ومــى مــدة متطاولــة إىل أن آل حــال اخلــوارج إىل مــا آل وقاتلهــم أمــر

املؤمنــن (عليــه الســام) وكانــوا حيفظــون القــرآن كــا أنــزل وألتفــت أمــر املؤمنــن

إىل كميــل بــن زيــاد وهــو واقــف بــن يديــه والســيف يف يــده يقطــر دمــا ورؤوس
((( سورة النساء ،اآلية.143:
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أولئــك الكفــرة الفجــرة حملقــة عــى األرض فوضــع رأس الســيف مــن رأس تلــك
الــرؤوس وقــال يــا كميــل َ Pأمْ مَ ـنْ هُ ـوَ قَانِ ـتٌ َآنَــاءَ َّ
ـاجدًا وقائمــا Oأي هــو
الليْـ ِـل سَـ ِ
ذلــك الشــخص الــذي كان يقــرأ يف تلــك الليلــة فأعجبــك حالــه فقبــل كميــل
مقــدم قدميــه واســتغفر اهلل)(((.

3ـ وروى ابن كرامة (رمحة اهلل) (ت 494هـ) عن األصبغ بن نباتة ،قال:
160

(خــرج أمــر املؤمنــن ذات ليلــة وأنــا خلفــه وقنــر بــن يديــه ،إذ ســمع قنــر
رجـ ًـا يقــرأ بصــوت حزيــن:
َ Pأمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ َآنَاءَ َّ
َاجدًاO...
اللي ِْل س ِ

فوقف قنرب فقال:
أراك واهلل منهم! قال فرضب أمري املؤمنني بني كتفه وقال:

ٍ
محمد نجا ُة كل مؤمن».
«امضي؛ يوم على يقين خير من صالة ،إنَّا ُآل

فلام كان يوم النهروان ،وجدنا القارئ يف القتىل مع اخلوارج.
قال قنرب:
صدق أمري املؤمنني كان أعلم بك مني)(((.
إذن:
تــأيت هــذه الدراســة يف تطويــر ملصطلــح التثاقــف وبنيتــه املفهوميــة املركــوزة يف

(جممــوع الظواهــر الناجتــة عــن االتصــال املبــارش واملســتمر بــن ثقافتــن ملجموعتني
((( ارشاد القلوب :ج ،2ص622؛ البخاري :ج ،32ص .399،
((( تنبيه الغافلني :ص .147
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خمتلفتــن) إىل (الظواهــر الناجتــة عــن املامزجــة بــن ثقافتــن متغايرتــن يف املجموعــة

الواحــدة ،بــل يف اإلنســان نفســه) .وأ ّثــر ذلــك عــى عقيدتــه وأنســاقه الثقافيــة.

مــن هنــا :فــإن الدراســة تؤســس ملفهــوم جديــد ومصطلــح جديــد وهــو

(التثاقــف مــن الداخــل) وبيــان إجراءاتــه وإنســاقه الثقافيــة واالجتامعيــة يف األمــة
فكانــت كاآليت يف املســألة القادمــة.

املس��ألة الثاني��ة :األنس��اق الثقافية لس��نة الش��يخني يف خالفة اإلمام
علي (عليه الس�لام) وجتليات التثاق��ف من الداخل .
للوق ــوف ع ــى معرف ــة األنس ــاق الثقافي ــة لس ــنة الش ــيخني يف خالف ــة اإلم ــام

ع ــي (علي ــه الس ــام) ودراس ــة آثاره ــا يف املجتم ــع اإلس ــامي يف ه ــذه الس ــنوات
األربع ــة م ــن ت ــويل اإلم ــام ع ــي (علي ــه الس ــام) قي ــادة األم ــة وحتق ــق التثاق ــف

مــن الداخــل فــا بــد مــن التعريــف بمعنــى النســق ومفهومــه وتنوعــه يف العلــوم
االجتامعي ــة ال س ــيام يف احلق ــل األنثروبولوج ــي؛ وم ــن ث ــم دراس ــة تل ــك األنس ــاق

الثقافيـــة وبيـــان فعاليتهـــا ومســـامهتها يف اغتيـــال التوحيـــد عـــى أرض كربـــاء؛

وه ــو ك ــا ي ــي:

ً
أول  -معنى النسق يف اللغة واالصطالح.

قال ابن منظور:
(النسـ ُـق مــن كل يشء :مــا كان عــى طريقــة نظــا ٍم واحــد ،عــام يف األشــياء وقــد

نســقت ُه تنسي ًقا.
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وقــال ابــن ســيده :نســق الــيء ينســقه نســ ًقا؛ ونســقه نظمــه عــى الســواء،

وتنســق هــو تناســق ،واالســم النســق ،وقــد انتســقت هــذه األشــياء بعضهــا إىل

بعــض أي تنســقت.

والنحويــون يســمون حــروف العطــف حــروف النســق ألن الــيء عطفــت

عليــه شــي ًئا بعــده جــرى جمــرى واحــدً ا.
162

ويقال :ناسق بني األمرين ،أي تابع بينهام)(((.
ويفــاد مــن هــذا املعنــى :تتابــع األمــور واألشــياء ســواء كانــت ماديــة أو فكريــه

أو ثقافيــة عــى نظــام واحــد متصــل بعضهــا ببعــض ويتلــوى بعضهــا اآلخــر.

وهــو مــا شــهده املجتمــع اإلســامي يف خالفــة اإلمــام عــي (عليــه الســام)

ومــا تــاه مــن حكومــة بنــي أميــة وبنــي العبــاس مــن تتابــع ســنة الشــيخني
واجتهاداهتــا يف األمــة جيـ ًـا بعــد جيــل ومل حيــدث عــى هــذا االجتهــاد أي تغيــر،

ومنهــا صــاة الرتاويــح وغريهــا مــن حــذف وإضافــة يف األذان والطــاق الثالثــي
يف جملــس واحــد وغريهــا مــن االجتهــادات.

أمــا لــو جئنــا إىل النســق الثقــايف فقــد جتــى بشــكل جــي ويف مظاهــر متعــددة -كــا

ســيمر الح ًقــا  -وذلــك بعــد بيــان معنــى النســق الثقــايف واالجتامعــي ،وكــا ييل:
ً
ثانيا  -معنى النسق الثقايف ومفهومه .

تنــاول املختصــون يف علــوم اللغــة والعلــوم االجتامعيــة النســق الثقــايف

بجملــة مــن التعريفــات التــي يتضــح عربهــا أثــر النســق يف تكويــن نظــام تفاعــي
((( لسان العرب :ج 10ص353؛ مادة ن ََس َق.
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فيــا بــن أفــراد املجموعــة الواحــدة تربطهــم عالقــات مرتكــزة عــى جمموعــة مــن

القيــم واملعايــر التــي يؤمــن هبــا أفــراد هــذه املجموعــة لتنتظــم معهــا ســلوكياهتم

وتوجهاهتــم الفكريــة واحلياتيــة:
ومن هذه التعريفات:

عرفــه تالكــوت بارســونز ،بأنــه( :نظــام يتطــور عــى أفــراد مفتعلــن تتحــدد
ّ -1

عالقتهــم بعواطفهــم وأدوارهــم التــي تنبــع مــن الرمــوز املشــركة واملقــررة ثقاف ًيــا

يف إطــار هــذا النســق وعــى نحــو يغــدو معــه مفهــوم النســق أوســع مــن مفهــوم
البنــاء االجتامعــي).

وأشــار بارســونز يف كتابــه (بنيــة الفعــل االجتامعــي) إىل أن( :النســق يرتكــز

عــى معايــر وقيــم تتشــكل مــع الفاعلــن اآلخريــن جــز ًءا مــن بنيــة الفاعلــن).
 -2وقال الدكتور مجال جمناح:

(يمكننــا أن نعــد النســق الثقــايف باعتبــاره أحــد أنواع األنســاق االجتامعيــة بأنه:

جمموعــة مــن العالقــات املرتابطــة ،ملــا هلا مــن مرونــة ومرجعيــة داللية خاصــة)(((.

وعــرف النســق يف أبســط معانيــه العالئقيــة أو االرتبــاط أو التســاند،
-3
ّ

(حينــا تؤثــر جمموعــة وحــدات وظيفيــة بعضهــا يف بعــض فإنــه يمكــن القــول إهنــا

تؤلــف نس ـ ًقا)(((.

((( األنساق الثقافية املضمرة ،جلامل جمناح :ص .1
((( النسق الثقايف يف الكتابة لعبد الرمحن عبد الدايم :ص 15جامعة مولودي  -اجلزائر.
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 - 4ويعــد (ليفــي شــراوس) مــن أوائــل الذيــن نقلــوا مصطلــح (النســق)

إىل احلقــل الثقــايف يف دراســته (األنثروبولوجيــا البنيويــة عــام  )1957مؤكــدً ا عــى

وجــود كيل أو شــامل وعاملــي ســابق عــن األنســاق أو األنظمــة الفرديــة للنصوص؛

فظاهــرة اللغــة والثقافــة ذات طبيعــة واحــدة الثقافــة((( .

 -5ويتكــون النســق مــن جمموعــة مــن العنــارص أو مــن األجــزاء التــي يرتبــط
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بعضهــا ببعــض مــع وجــود متميــز أو مميــزات بــن كل عنــر وآخــر وأعتــا ًدا عــى
هــذا التحديــد يمكــن اســتخالص خصائــص عــدة للنســق:

أ -إن كل يشء مكون من عنارص مشرتكة وخمتلفة فهو نسق.
ب -له بنية ظاهرية وداخلية.
ج -له حدود مستقرة بعض االستقرار يتعرف عليها الباحثون.
د -قبوله من املجتمع ألنه يؤدي وظيفة ال يؤدهيا نسق آخر.
فيســتطيع مفهــوم النســق الوفــاء بكثــر مــن متطلبــات التحليــل الوظيفــي،

ولعــل أمههــا أنــه يمكننــا عــى مســتوى التجريــد مــن التعــرف عــى النشــاطات
املختلفــة واخلصائــص املتميــزة للمجتمــع ككل(((.

ومــن ثــم فالنســق الثقــايف هــو :جمموعــة آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة اجتامعيــة

مــا أو إليدولوجيــا مرتابطــة ومتاميــزة ومتفاعلــة ختــص املعــارف والفنــون
((( األنساق الثقافية املضمرة ،مجال جمناح :ص .2
((( النســق الثقــايف يف الكتابــة ،عبــد الرمحــن عبــد الدايــم ،ص  40جامعــة مولــودي كليــة
اآلداب؛ اجلزائــر.

املبحث األول  :آثار التثاقف بني سنة الشيخني وسنة النيب ()

واألخــاق واملعتقــدات واللغــة وغريهــا مــن أنســاق املجتمــع وتتصــف باملرونــة يف
االنتقــال بــن األفــراد واجلامعــات واألجيــال ،كــا أنــه رسيــع التأثــر يف اخلطابــات

االجتامعيــة(((.

وقــد شــكلت االيدولوجيــا عالقــة وثيقــة بالنســق الثقــايف ملــا يتبلــور فيهــا مــن

معرفــة فكريــة حتــدد الســلوك االجتامعــي والســيايس جلامعــة مــا عــى مجاعــة أخــرى

يف املجتمــع.

وهــو مــا شــهدناه يف املامرســات املتعددة لسـنّة الشــيخني يف املجتمع اإلســامي

ال ســيام يف حكومــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) والعلــة يف اختصاصهــا هبــذا

الظهــور املتميــز يف هــذه الفــرة الزمنيــة الصطدامهــا بســنة القــرآن والنبــوة املتمثلــة
يف حكومــة عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) الــذي جتســدت فيــه روح القــرآن
ومنطقــه وحمتــواه ،فضـ ًـا عــن روح النبــوة ومنطقهــا وحمتواهــا؛ وهــو مــا يتعــارض

ويتقاطــع مــع ســنة الشــيخني وأنســاقها الثقافيــة وايديولوجيتهــا املهيمنــة عــى

مفاصــل متعــددة يف احليــاة اإلســامية ســواء كانــت دينيــة أو اجتامعيــة أو سياســية

 -كــا ســيمر بيانــه  -عــر الشــواهد التــي ســنتناوهلا يف ثال ًثــا.

ثالث��ا  -جتلي��ات التثاق��ف م��ن الداخ��ل وهيمن��ة األنس��اق الثقافي��ة لس��نة
الش��يخني يف خالف��ة اإلم��ام عل��ي (علي��ه الس�لام) .

لقــد تعــددت مظاهــر األنســاق الثقافيــة لســنة الشــيخني يف خالفــة اإلمــام عــي

(عليــه الســام) وذلــك  -كــا أســلفنا  -لتصادمهــا مــع األنســاق الثقافيــة للقــرآن
((( األنساق الثقافية املضمرة ،مجال جمناح ،ص.2 :
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والســنة النبويــة إال أننــا ســنقترص ببعــض الشــواهد لبيــان أثــر هــذه األنســاق يف

تكويــن التثاقــف مــن الداخــل ،وهــي كاآليت:

ألف  -جتلي النس��ق الثقايف لسنة الش��يخني يف التشبث ببدعة صالة الرتاويح
يف مسجد الكوفة .
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إن أول مـا واجهـ ُه اإلمـام علي (عليـه السلام) حين نقـل عاصمـة اخلالفـة إىل

الكوفـة مـن األنسـاق الثقافيـة لسـنة الشـيخني هو بدعـة صلاة الرتاويح التـي أظهر

النـاس عربهـا عمـق تغلغل هذا النسـق الثقـايف الدينـي يف أذهان الناس وانتشـاره يف

البلاد اإلسلامية على الرغـم مـن رصيـح قـول عمر بـن اخلطـاب بأهنـا :بدعة.
فقد روى البخاري عن عبد الرمحن بن عبد القاري ،أنه قال:

(خرجــت مــع عمــر بــن اخلطــاب ليلــة يف رمضــان إىل املســجد ،فــإذا أوزاع

متفرقــون ،يصــي الرجــل لنفســه ،ويصــي الرجــل فيصــي بصالتــه الرهــط.

فقــال عمــر :إين أرى لــو مجعــت هــؤالء عــى قــارئ واحــد لــكان أمثــل ،ثــم

عــزم فجمعهــم عــى أيب بــن كعــب ،ثــم خرجــت معــه ليلــة أخــرى والنــاس يصلون
بصــاة قارئهــم؛ قــال عمــر:

نعــم البدعــة هــذه ،والتــي ينامــون عنهــا أفضــل مــن التــي يقومــون يريــد آخــر

الليــل ،،وكان النــاس يقومــون أولــه)(((.

وبقــي النــاس عــى هــذا النســق يف ليــايل شــهر رمضــان يف خمتلــف املــدن

اإلســامية مل جيــرؤ أحــد عــى التصــدي هلــذه البدعــة حتــى عــام ( 37للهجــرة)
((( صحيح البخاري ،كتاب الرتاويح :ج 2ص  ،252كتاب الرتاويح.
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حــن جــاء اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل الكوفــة وقــد حــل شــهر رمضــان فقــام
النــاس يف أول لياليــه بصــاة الرتاويــح كعادهتــم يف التمســك هبــذا النســق العبــادي
فقــام اإلمــام عــي (عليــه الســام) وبعــث إليهــم ولــده اإلمــام احلســن (عليــه
الســام) لكــي ينهاهــم عــن هــذه البدعــة فــا كان جواهبــم؟
يقول اإلمام الصادق (عليه السالم):
«لمــا قــدم أميــر المؤمنيــن (عليــه الســام) الكوفــة أمــر الحســن بــن علــي أن

ينــادي فــي النــاس :ال صــاة فــي شــهر رمضــان فــي المســاجد جماعــة ،فنــادى

الحســن بــن علــي بمــا أمــره بــه أميــر المؤمنيــن.

فلمــا ســمع النــاس مقالــة الحســن (عليــه الســام) صاحــوا :وا عمــراه :وا

عمــراه! فلمــا رجــع الحســن إلــى أميــر المؤمنيــن (عليــه الســام) قــال لــه:
ما هذا الصوت؟
قال :يا أمير المؤمنين الناس يصيحون :وا عمراه وا عمراه.
فقال أمير المؤمنين :قل لهم ص ّلوا»(((.

وهــذه احلادثــة يتجــى فيهــا أثــر هــذا النســق الثقــايف التعبــدي يف نفــوس

املســلمني وفيهــم الصحابــة وأبنائهــم والتابعــن ومثاقفتهــا لســنة النبــي األعظــم

(صــى اهلل عليــه وآلــه) التــي جتــى فيهــا منعــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) لصــاة اجلامعــة
يف النوافــل الرمضانيــة وذلــك ملــا يــي:

((( التهذيب للطويس :ج 3ص  70حديث .227
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1ـ إن الدافــع الــذي دفــع عمــر بــن اخلطــاب جلمعهــم يف صــاة واحــدة هــو

أنــه رآهــم يصلــون فــرادى متفرقــون كــا نــص عليــه قولــه لعبــد الرمحــن بــن عبــد
القــارئ الــذي خــرج مــع عمــر بــن اخلطــاب إىل املســجد.

2ـ رصيــح قــول عمــر بــن اخلطــاب( :نعــم البدعــة هــذه) فلــو كانــت هــذه
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الكيفيــة مــن الصــاة ،أي اجلامعــة يف النوافــل ملــا قــال إهنــا بدعــة ،وكل بدعــة حمدثــة

وهــي يف النــار ،أي بمعنــى :إهنــا مل تكــن مــن ســنة النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)
ولــو كان النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــد مجعهــم عــى صــاة واحــدة ملــا كان عمــر

ليبتــدع هــذه الصــاة وحيدثهــا يف اإلســام.

ولك ــن م ــع ه ــذا الترصي ــح ،وم ــع ه ــذا العل ــم عن ــد الصحاب ــة بأهن ــا خمالف ــة

وأن ــا أم ــر حم ــدث مبت ــدع ويتش ــبث ب ــه
لس ــنة رس ــول اهلل (ص ــى اهلل علي ــه وآل ــه) ّ
املس ــلمون؛ ف ــكان ه ــذا احل ــدث ص ــورة واضح ــة لبي ــان أث ــر األنس ــاق الثقافي ــة

لســـنة الشـــيخني يف املجتمـــع اإلســـامي ال ســـيام حمدثـــات اخلليفـــة الثـــاين
واجتهاداتـــه املتعـــددة.

أيضــا ببدعــة عمر
3ـ إننــا نجــد أن بعــض رشاح صحيــح البخــاري ليجاهــرون ً

هلــذه الصــاة يف املجتمــع اإلســامي ويف ذلــك يقــول احلافــظ العيني:

(وإنــا دعاهــا بدعــة ،ألن رســول اهلل (-صــى اهلل عليــه وآله) -مل يســنها هلم ،وال

كانــت يف زمــن أيب بكــر ،وال ر َّغــب رســول اهلل (-صــى اهلل عليه وآلــه) -فيها)(((.
وقال احلافظ القسطالين:
((( عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري للعيني :ج 6ص.126
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(ســاها (عمــر) :بدعــة ،ألنــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) مل يسـ َّن هلــم االجتــاع هلــا،

وال كانــت يف زمــن أيب بكــر ،وال أول الليــل ،وال كل ليلــة ،وال هــذا العــدد)(((.

4ـ وقــد ناقــش هــذ الفعــل ومقتضيــات رشعيتــه مــن بدعيتــه العالمــة ابــن

املطهــر احلــي (عليــه الرمحــة والرضــوان) وغــره مــن فقهــاء املذهــب اإلمامــي

(((

(أعــى اهلل شــأهنم) فيقــول يف ذلــك( :قــال علامؤنــا :اجلامعــة يف نافلــة رمضــان
بدعــة .وقــال مالــك(((ّ ،
ــافعي :األفضــل فيهــا االنفــراد((( .وقــال أبــو
والش
ّ
حنيفــة((( ،وأمحــد :األفضــل االجتــاع(((؛ ولنــا  -يف االســتدالل عــى بدعتهــا  :-مــا

رواه اجلمهــور عــن زيــد بــن ثابــت قــال :احتجــر رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) حجــرة((( بخصفــة أو حصــر ،فخــرج إليهــم رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه
وآلــه وســلم) يصـ َّـي فيهــا ،قــال:

((( ارشاد الساري يف رشح صحيح البخاري للقسطالين :ج 3ص .426
((( ذكــرى الشــيعة للشــهيد األول :ج4ص 281؛ روض اجلنــان يف رشح إرشــاد األذهــان
للشــهيد الثــاين :ج 2ص 965؛ مســتند الشــيعة للمحقــق النراقــي :ج  8ص 17؛ جواهــر
الــكالم للجواهــري :ج  13ص .141
((( املغنــي  ،835 :1املجمــوع  ،35 :4فتــح العزيــز هبامــش املجمــوع  ،226 :4نيــل األوطــار
.60 :3
ـزين)  ،21 :8املجمــوع  ،5 :4املغنــي  ،835 :1نيــل األوطــار
((( أل ّم ،الشــافعي (خمتــر املـ ّ
.60 :3
ـاين  ،70 :1املغنــي  ،835 :1بدائــع الصنائــع  ،288 :1رشح فتــح القديــر
((( اهلدايــة للمرغينـ ّ
407 :1
((( املغن ــي  ،835 :1ال ــكايف الب ــن قدام ــة  ،198 :1اإلنص ــاف  ،181 :2ني ــل األوط ــار :3
.60
((( حجرة ،وقيل :حجرية.
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ـم جــاءوا ليلــة فحــروا وأبطــأ
فتبــع إليــه رجــال وجــاءوا يص َّلــون بصالتــه ،ثـ َّ

رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) عنهــم ،فلــم خيــرج إليهــم ،فرفعــوا أصواهتــم

َّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) مغضبــا،
وحصبــوا البــاب!! ،فخــرج إليهــم رســول اهلل
فقــال هلــم( :مــا زال بكــم صنيعكــم ح ّتــى ظننــت أ ّنــه ســيكتب عليكــم ،فعليكــم

بالصــاة يف بيوتكــم  ،فـ ّ
ـإن خــر صــاة املــرء يف بيتــهَّ ،إل املكتوبــة)(((.
ّ
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الســام) أ ّنــه مل جيمــع فيهــا((( ،ولــو كانــت اجلامعــة
ـي (عليــه ّ
ومــا رووه عــن عـ ّ

ـي (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) فيهــا .
مرشوعــة لســارع إليهــا ،وملــا زهــد النبـ ّ

اخلاصــة :روايــة الفضــل البقبــاق وعبيــد بــن زرارة ،وقــد
ومــن طريــق
ّ

تقدّ مــت ( ((.

السالم)(((.
وحممد بن مسلم  ،والفضيل عنهام (عليهام ّ
ورواية زرارةّ ،

الســام) ،وجابــر  ،وعبــد اهلل ّأنــم
احتـ ّ
ـي (عليــه ّ
ـج املخالــف بــا رووه عــن عـ ّ

كانــوا يص ُّلوهنــا مجاعــة(((.

متفرقــون
وبــا رووه عــن عمــر أ ّنــه خــرج ليلــة يف رمضــان فــإذا النــاس أوزاع ّ

يصـ ّـي الرجــل لنفســه ويصـ ّـي الرجــل فيصـ ّـي بصالتــه الرهــط ،فقــال عمــرّ :إن
ـاري ،186 :1
((( صحيــح مســلم  539 :1احلديــث  ،781وبتفــاوت ينظــر :صحيــح البخـ ّ
ـائي  ،198 :3مســند أمحــد .187 :5
ســنن أيب داود  69 :2احلديــث  ،1447ســنن النسـ ّ
((( املغني .836 :1
((( تقدّ مت يف ص .133
((( التهذيــب  69 :3احلديــث  ،226االســتبصار  467 :1احلديــث  ،1807الوســائل :5
 191البــاب  10مــن أبــواب نافلــة شــهر رمضــان احلديــث .1
((( املغني  ،835 :1الرشح الكبري هبامش املغني .785 :1
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يب
ـم عــزم فجمعهــم عــى أ ّ
أرى لــو مجعــت هــؤالء عــى قــارئ واحــد لــكان أمثــل ،ثـ َّ
ـم خرجــت معــه ليلــة أخــرى والنــاس يص ُّلــون بصــاة قارئهــم ،
بــن كعــب قــال :ثـ َّ
فقــال :نعمــت البدعــة هــذه (((.

الســام) فقــد ثبــت بالنقل عــن أبنائــه (عليهم
ـي (عليــه ّ
واجلــواب :أ ّمــا فعــل عـ ّ

الســام) أ ّنــه وقــع منفــردا ،وهــم أعــرف بصنيع أبيهــم ومعــامل الرشيعة.
ّ

وأ ّمــا حديــث عمــر فــا احتجــاج بــه ،إذ قــد ثبــت ّ
الرســول (صـ َّـى اهلل عليــه
أن ّ

احلجــة ال فعــل غــره.
وآلــه) مل جيمــع ،وفعلــه هــو ّ

وأيضــا ،فــإن عمــر قــد أعــرف بأهنــا بدعــة يف قولــه :نعمــت البدعــة ،ولــو كان
ً

االجتــاع مرشو ًعــا عنــده ملــا كان بدعــة)(((.

 5ـ أمــا ملــاذا أمضاهــا اإلمــام (عليــه الســام) ومل يقــف بوجههــا وهــو اخلليفــة

ولــه الســلطة عليهــم؟ فجوابــه فيــا يــي:

يكشــف اإلمــام عــي (عليــه الســام) فيــا بعــد عــن ســبب تركهــم يصلــون

هــذه الصــاة أي الرتاويــح يف شــهر رمضــان ســواء كان ذلــك يف مســجد الكوفــة
أو يف مســاجد املــدن األخــرى ،فيقــول متأ ًملــا وشــاك ًيا ومظهـ ًـرا آلثــار هــذا التثاقــف
العقــدي وكــا مــر بيانــه بـــ (التثاقــف مــن الداخــل) وآثــار هــذه األنســاق لســنة

الشــيخني أو أحدمهــا يف املجتمــع اإلســامي التــي تظهــر أن تغلغلهــا يف نفــوس
املســلمني وأذهاهنــم ســيؤدي يف النهايــة إىل اغتيــال التوحيــد عــى أرض كربــاء
فيــا لــو مل يلتفــت هــؤالء النــاس إىل هــذه التحذيــرات والشــكوى والبيــان وإظهــار

البيهقي  ،493 :2املغني .834 :1
البخاري  ،58 :3سنن
((( صحيح
ّ
ّ
((( منتهى املطلب للعالمة احليل :ج 6ص .143
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احلجــة تلــو األخــرى عليهــم ،ولكــن آن هلــم باالنتبــاه مــن هــذه الغفلــة التــي إحاطة

بعقوهلــم وقــد رشبــت قلوهبــم أنســاق ســنة الشــيخني.
وعليه:

وحمتجــا ومظهـ ًـرا للحقائــق
نجــده (عليــه الصــاة والســام) خياطبهــم متأ ًملــا
ًّ

172

فيقول(:وقــد أقبــل بوجهــه وحولــه نــاس مــن أهــل بيتــه وخاصتــه وشــيعته ،فقــال:
«ق ــد عمل ــت ال ــوالة قبل ــي أعم ــاال خالف ــوا فيه ــا رس ــول ال ّل ــه (صل ــى ال ّل ــه

علي ــه وآل ــه) متعمدي ــن لخالف ــه ،ناقضي ــن لعه ــده مغيري ــن لس ــنته ول ــو حمل ــت
الن ــاس عل ــى تركه ــا وحولته ــا إل ــى مواضعه ــا وإل ــى م ــا كان ــت ف ــي عه ــد رس ــول

ال ّل ــه (صل ــى ال ّل ــه علي ــه وآل ــه) لتف ــرق عن ــي جن ــدي حت ــى أبق ــى وح ــدي أو قلي ــل

م ــن ش ــيعتي الذي ــن عرف ــوا فضل ــي وف ــرض إمامت ــي م ــن كت ــاب ال ّل ــه ع ــز وج ــل
وس ــنة رس ــول ال ّل ــه (صل ــى ال ّل ــه علي ــه وآل ــه) ،أرأيت ــم ل ــو أم ــرت بمق ــام إبراهي ــم
(علي ــه الس ــام)((( فرددت ــه إل ــى الموض ــع ال ــذي وضع ــه في ــه رس ــول ال ّل ــه (صل ــى
ال ّل ــه علي ــه وآل ــه) ،ورددت ف ــدك إل ــى ورث ــة فاطم ــة (عليه ــا الس ــام)((( و رددت
صـــاع رســـول ال ّلـــه (صلـــى ال ّلـــه عليـــه وآلـــه) كمـــا كان((( ،وأمضيـــت قطائـــع

((( إشــارة إىل مــا فعلــه عمــر مــن تغيــر املقــام عــن املوضــع الــذي وضعــه فيــه رســول اهلل (صىل
اهلل عليــه وآلــه) إىل موضــع كان فيــه يف اجلاهليــة رواه اخلاصــة والعامــة .راجــع كتــاب النص
واالجتهــاد للعالمــة اجلليــل ســاحة الســيد رشف الديــن العامــي -مــد ظله.-
((( قصة فدك مشهورة ال حتتاج إىل البيان.
((( الصــاع يف النهايــة هــو مكيــال يســع أربعــة أمــداد واملــد عنــد الشــافعي وفقهــاء احلجــاز
رطــل وثلــث بالعراقــي وعنــد أيب حنيفــة املــد رطــان وبــه أخــذ فقهــاء العــراق فيكــون
الصــاع مخســة أرطــال وثلثــا أو ثامنيــة أرطــال وعنــد الشــيعة عــى مــا يف كتــاب اخلــاف يف
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أقطعه ــا رس ــول ال ّل ــه (صل ــى ال ّل ــه علي ــه وآل ــه) ألق ــوام ل ــم تم ــض له ــم ول ــم
تنفــذ((( ،ورددت دار جعفــر إلــى ورثتــه وهدمتهــا مــن المســجد((( ورددت قضايــا

(((
ـاء تحــت رجــال بغيــر حــق فرددتهــن إلــى
مــن الجــور قضــي بهــا  ،ونزعــت نسـ ً

أزواجه ــن((( واس ــتقبلت به ــن الحك ــم ف ــي الف ــروج واألرح ــام  ،وس ــبيت ذراري
بن ــي تغل ــب ،ورددت م ــا قس ــم م ــن أرض خيب ــر  ،ومح ــوت دواوي ــن العطاي ــا

وأعطي ــت كم ــا كان رس ــول الل ــه ( صل ــى الل ــه علي ــه وآل ــه)((( يعط ــي بالس ــوية

ول ــم أجعله ــا دول ــة بي ــن األغني ــاء وألقي ــت المس ــاحة ،وس ــويت بي ــن المناك ــح

(((

وأنفــذت خمــس الرســول كمــا أنــزل اللــه عــز وجــل وفرضــه((( ورددت مســجد

حديــث زرارة عــن أيب جعفــر (عليــه الســام) قــال :كان رســول (صــى اهلل عليــه -وآلــه-
وســلم) يتوضــأ بمــد ويغتســل بصــاع واملــد رطــل ونصــف والصــاع ســتة أرطــال يعنــي
رطــل املدينــة ا هـ .وهــو تســعة بالعراقــي.
((( القطيعة :طائفة من أرض اخلراج «أقطعها» أي ع َّينها وعزهلا.
((( كأهنم غصبوها وأدخلوها يف املسجد.
((( ذلــك كقضــاء عمــر بالعــول والتعصيــب يف اإلرث وكقضائــه بقطــع الســارق مــن معصــم
الكــف ومفصــل ســاق الرجــل خالفــا ملــا أمــر بــه النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن تــرك
الكــف والعقــب وانفــاذه يف الطــاق الثــاث املرســلة ومنعــه مــن بيــع أمهــات األوالد
وإن مــات الولــد وقــال :هــذا رأى رأيتــه فأمضــاه عــى النــاس إىل غــر ذلــك مــن قضايــاه
وقضايــا اآلخريــن.
((( كمن طلقت بغري شهود وعىل غري طهر كام أبدعوه ونفذوه وغري ذلك.
((( إشــارة بــا ابتــدع الثالثــة يف حكومتهــم مــن اخلراجــات وغريهــا ممــا مل يكــن يف عهــد
رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).
((( بــأن يــزوج الرشيــف والوضيــع كــا فعلــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وزوج بنــت
عمــه مقــداد ًا .أو إشــارة إىل مــا ابتدعــه عمــر مــن منعــه غــر قريــش أن يتــزوج يف قريــش
ومنعــه العجــم مــن التزويــج يف العــرب.
((( إشارة إىل منع عمر أهل البيت مخسهم كام يأيت بيانه يف آخر هذه اخلطبة.
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رس ــول الل ــه (صل ــى الل ــه علي ــه وآل ــه) إل ــى م ــا كان علي ــه ((( ،وس ــددت م ــا فت ــح
في ــه م ــن األب ــواب ،وفتح ــت م ــا س ــد من ــه ،وحرم ــت المس ــح عل ــى الخفي ــن،

وح ــددت عل ــى النبي ــذ((( وأم ــرت بإح ــال المتعتي ــن((( وأم ــرت بالتكبي ــر عل ــى
الجنائـــز خمـــس تكبيـــرات((( وألزمـــت النـــاس الجهـــر ببســـم اللـــه الرحمـــن

الرحيم(((وأخرج ــت م ــن أدخ ــل م ــع رس ــول الل ــه (صل ــى الل ــه علي ــه وآل ــه) ف ــي
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مس ــجده مم ــن كان رس ــول الل ــه (صل ــى الل ــه علي ــه وآل ــه) أخرج ــه ،وأدخل ــت

م ــن اخ ــرج بع ــد رس ــول الل ــه (صل ــى الل ــه علي ــه وآل ــه) مم ــن كان رس ــول الل ــه
((( يعنــي أخرجــت منــه مــا زادوه فيــه« .وســددت مــا فتــح فيــه مــن األبــواب» إشــارة إىل مــا
نــزل بــه جربئيــل (عليــه الســام) مــن اهلل ســبحانه مــن أمــره النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)
بســد األبــواب مــن مســجده إال بــاب عــي وكأهنــم قــد عكســوا األمــر بعــد رســول اهلل
(صــى اهلل عليــه وآلــه).
((( إشــارة إىل مــا ابتدعــه عمــر مــن إجازتــه املســح عــى اخلفــن يف الوضــوء ثالثــا للمســافر
ويومــا وليلــة للمقيــم وقــد روت عائشــة عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) أنــه قــال« :أشــد
النــاس حــرة يــوم القيامــة مــن رأى وضــوءه عــى جلــد غــره»« .وحــددت عــى النبيــذ»
وذلــك أهنــم اســتحلوه.
((( يعنــي متعــة النســاء ومتعــة احلــج ،قــال عمــر« :متعتــان كانتــا عــى عهــد رســول اهلل (صــى
اهلل عليــه وآلــه) وأنــا أحرمهــا وأعاقــب عليهــا :متعــة النســاء ومتعــة احلــج».
((( وذلــك أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) كان يكــر عــى اجلنائــز مخســا ،لكــن اخلليفــة الثــاين
راقــه أن يكــون التكبــر يف الصــاة عليهــا أربعــا فجمــع النــاس عــى األربــع ،نــص عــى
ذلــك مجاعــة مــن أعــام األمــة كالســيوطي (نقــا عــن العســكري) حيــث ذكــر أوليــات
عمــر مــن كتابــه (تاريــخ اخللفــاء) وابــن الشــحنة حيــث ذكــر وفــاة عمــر ســنة  23مــن
كتابــه (روضــة الناظــر) املطبــوع يف هامــش تاريــخ ابــن األثــر وغريمهــا مــن أثبــات
املتتبعــن( .نقــل عــن كتــاب النــص واالجتهــاد ص .)152
((( وذلك اهنم يتخافتون هبا أو يسقطوهنا يف الصالة.
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(صل ــى الل ــه علي ــه وآل ــه) أدخل ــه((( وحمل ــت الن ــاس عل ــى حك ــم الق ــرآن وعل ــى

الطـــاق علـــى الســـنة((( ،وأخـــذت الصدقـــات علـــى أصنافهـــا وحدودهـــا(((،

ورددت الوضـــوء والغســـل والصـــاة إلـــى مواقيتهـــا وشـــرائعها ومواضعهـــا،
ورددت أه ــل نج ــران إل ــى مواضعه ــم((( ،ورددت س ــبايا ف ــارس وس ــائر األم ــم
إل ــى كت ــاب الل ــه وس ــنة نبي ــه ( صل ــى الل ــه علي ــه وآل ــه) إذا لتفرق ــوا عن ــي والل ــه

لقــد أمــرت النــاس أن ال يجتمعــوا فــي شــهر رمضــان إال فــي فريضــة وأعلمتهــم

أن اجتماعه ــم ف ــي النواف ــل بدع ــة فتن ــادى بع ــض أه ــل عس ــكري مم ــن يقات ــل
معـــي  :يـــا أهـــل اإلســـام غيـــرت ســـنة عمـــر ينهانـــا عـــن الصـــاة فـــي شـــهر

((( لعل املراد إخراجهام حيث دفنا واملراد بإخراج الرسول إيامها سد باهبام عن املسجد.

«وأدخل ــت م ــن اخ ــرج» لع ــل امل ــراد ب ــه نفس ــه وفاطم ــة (علي ــه الس ــام) وبإخراج ــه س ــد
باب ــه وبإدخال ــه فتح ــه.
((( وذلــك اهنــم خالفــوا القــرآن يف كثــر مــن األحــكام منهــا وجــوب االشــهاد عــى الطــاق
وعــدم وجوبــه عــى النــكاح فإهنــم عكســوا األمــر يف ذلــك وأبطلــوا عــدة مــن أحــكام
الطــاق وأبدعــوا فيــه بآرائهــم.
((( أي اخذهتــا مــن أجناســها التســعة وهــي الدنانــر والدراهــم واحلنطــة والشــعري والتمــر
والزبيــب واإلبــل والغنــم والبقــر فإهنــم أوجبوهــا يف غــر ذلــك وتفصيــل الــكالم توجــد
يف كتــب القــوم .وقولــه (عليــه الســام)« :وحدودهــا» أي نصاهبــا.
((( نجــران -بالفتــح ثــم الســكون وآخــره نــون -وهــو يف مواضــع عــدة :منهــا نجــران مــن
خماليــف اليمــن مــن ناحيــة مكــة وهبــا كان خــر األخــدود واليهــا تنســب كعبــة نجــران
وكانــت لربيعــة هبــا أســاقفة مقيمــون منهــم الســيد والعاقــب اللذيــن جــاءا إىل النبــي (صــى
اهلل عليــه وآلــه) يف أصحاهبــا ودعاهــم إىل املباهلــة وبقــوا هبــا حتــى أجالهــم عمــر ونجران
أيضــا موضــع عــى يومــن مــن الكوفــة  -إىل آخــر مــا قالــه احلمــوي يف مراصــد االطــاع ج
 3ص  - 1359ويف كيفيــة إجــاء عمــر إياهــم وســببه .راجــع فتــوح البلــدان للبــاذري
ص  70إىل ص .75
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رمض ــان تطوع ــا ولق ــد خف ــت أن يث ــوروا ف ــي ناحي ــة جان ــب عس ــكري م ــا لقي ــت

م ــن ه ــذه األم ــة م ــن الفرق ــة وطاع ــة أئم ــة الضالل ــة والدع ــاة إل ــى الن ــار.(((»...
وعليـه :كيـف سـيتمكن اإلمـام علي (عليـه السلام) مـن منـع صلاة الرتاويـح أو

غريهـا واحلـال الـذي عليـه الناس هبـذه الكيفية ،بل وأكثـر من ذلك كام سـيمر فيام ييل:
176

ب��اء  -جتل��ي النس��ق الثقايف لس��نة الش��يخني يف مواجهة أهل الكوف��ة لإلمام
عل��ي (عليه الس�لام) ومنعه من عزل ش��ريح القاضي.

ّ
إن مــن التجليــات الواضحــة لتغلغــل ســنة الشــيخني يف أذهــان النــاس
ٍ
واحــد هــو مواجهــة أهــل الكوفــة لإلمــام عــي (عليــه
وظهورهــم بنســق ثقــايف
الســام) حينــا أراد عــزل رشيــح القــايض مــن القضــاء يف الكوفــة فمنعــه النــاس

منص ًبــا عــى القضــاء يف الكوفــة مــن قبــل عمــر
حيــا كان ّ
لســبب واحــد وهــو أن رش ً
بــن اخلطــاب وإن عثــان بــن عفــان مل جيــرؤ عــى عزلــه للعلــة نفســها كــا أن الســبب
نفســه جعلــه يمــي تــويل معاويــة بــن أيب ســفيان الشــام فضـ ًـا عــن كونــه ابــن عــم
اخلليفــة ،فكالمهــا أمويــان.
وعليه:
فقــد منعــوا اإلمــام عــي (عليــه الصــاة والســام) مــن عــزل رشيــح القــايض

قــال لــه أهــل الكوفــة معرتضــن:

(ال تعزلــه ،ألنــه منصــوب مــن قبــل عمــر)((( واألغــرب مــن هــذا القــول،

هــو ترصحيهــم ملــا انطــوت عليــه أنفســهم وكشــفهم لألمــر الــذي دفعهــم لبيعتــه،
((( الكايف للكليني :ج 8ص 63-62؛ االحتجاج للطربيس :ج 1ص .392
((( تنقيح املقال للاممقاين :ج 2ص 83؛ قاموس الرجال للتسرتي :ج 5ص .67
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وهــو اعتقادهــم بــأن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) سيســر هبــم عــى ســنة

الشــيخني وكان الســبب يف نقمتهــم عــى عثــان بــن عفــان أنــه خالــف فيهــم العمــل
بســنة الشــيخني وليــس لكونــه خالــف ســنة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).
ولذا:

ِ
ِ
خجل:
وجل أو
فقد أوضحوا بكل رصاحة ودون

(قد بايعناك عىل أن ال تغري شي ًئا قرره أبو بكر وعمر)(((.
يف حــن لــو أهنــم قــد رصحــوا عــن هــذا املكنــون الــذي انطــوت عليــه نفوســهم

ورشبتــه قلوهبــم ملــا قبــل بيعتهــم وهــو الــذي رفــض البيعــة بعــد مقتــل عمــر بــن
اخلطــاب حينــا عــرض عليــه أهــل الشــورى بلســان عبــد الرمحــن بــن عــوف ونيابــة

عنهــم بــأن يقبــل رشطهــم يف البيعــة وهــو (أن يعمــل هبــم بكتــاب اهلل وســنة نبيــه
وســرة الشــيخني) فرفــض ذلــك قائـ ًـا:
«بل عىل كتاب اهلل وسنة رسوله (صىل اهلل عليه وآله) واجتهاد رأي»(((.
فعدل حينها عبد الرمحن بن عوف إىل عثامن بن عفان فقال له:
(أبايعك عىل كتاب اهلل وسنة نبيه وسرية الشيخني؟
قال :نعم ،فبايعه.
فقال عبد الرمحن :السالم عليك يا أمري املؤمنني.
فرد عليه اإلمام عيل (عليه السالم) حينام سمع منهام ذلك احلوار:
((( تنقيح املقال للاممقاين :ج 2ص 83؛ قاموس الرجال للتسرتي :ج 5ص .67
((( الرياض النرضة للطربي :ج 3ص .54
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«حبوتــه حبــو دهــر ،أول يــوم تظاهرتــم فيــه علينــا فصــر مجيــل واهلل املســتعان

عــى مــا تصفــون.

واهلل ما وليت عثامن إال لريد األمر إليك ،واهلل كل يوم هو يف شأن»(((.
جي��م  -جتل��ي النس��ق الثق��ايف يف البيع��ة لعل��ي ( )عل��ى س��نة الش��يخني
178

وتقدميه��ا عل��ى كت��اب اهلل وس��نة رس��وله (.)

إن مــن األنســاق الكاشــفة عــن رسيــان هــذه الثقافــة بــن املســلمني وجتذرهــا

يف نفوســهم حتــى وصــل هبــم احلــال أهنــم يقدمــون البيعــة عــى ســنة الشــيخني
ويؤخــرون البيعــة عــى كتــاب اهلل وســنة رســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) كــا حــدث

مــع ربيعــة بــن أيب شــداد اخلثعمــي ملــا خرجــت اخلــوارج مــن الكوفــة وذلــك حــن:

(أتــى عل ًّيــا أصحابــه وشــيعته فبايعــوه وقالــوا لــه :نحــن أوليــاء مــن واليــت وأعــداء

مــن عاديــت فــرط هلــم فيــه ســنة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) فجــاءه ربيعــة
بــن أيب شــداد اخلثعمــي وكان شــهد معــه اجلمــل وصفــن ومعــه رايــة خثعــم ،فقــال

لــه :بايــع عــى كتــاب اهلل وســنة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)؟
فقال ربيعة :عىل سنة أيب بكر وعمر.
قال له عيل (عليه السالم):

«ويلــك ،لــو أن أبــا بكــر وعمــر عمــا بغــر كتــاب اهلل وســنة رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) مل يكونــا عــى يشء مــن احلــق».

فبايعه ،فنظر إليه عيل (عليه السالم) وقال:
((( تاريخ املدينة البن شيبة النمريي :ج 3ص 390؛ تاريخ الطربي :ج 3ص .297
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«أمــا واللــه ،لكأنــي بــك وقــد نفــرت مــع هــذه الخــوارج فقتلــت ،وكأنــي بــك

وقــد وطئتــك الخيــل بحوافرهــا»(((.

فقتل يوم النهروان مع خوارج البرصة).
قال قبيصة:
(فرأيتــه يــوم النهــروان قتيـ ًـا ،وقــد وطــأة اخليــل وجهــه ،وشــدخت رأســه،

ومثلــت بــه ،فذكــرت قــول عــي :وقلــت هلل در أيب احلســن مــا حــرك شــفتيه قــط

بــيء إال كان كذلــك)(((.

وقــد أظهــر كالم اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــع ربيعة بــن أيب شــداد اخلثعمي

آثــار هــذه األنســاق الثقافيــة لســنة الشــيخني يف املجتمــع اإلســامي وأن النــاس
ينظــرون إليهــا عــى أهنــا األقــدس واألصلــح هلــم مــن كتــاب اهلل وســنة رســوله

(صــى اهلل عليــه وآلــه).

إىل احلـــد الـــذي جعـــل اإلمـــام عـــي (عليـــه الســـام) يوقـــظ عقـــل هـــذا

اخلثعمـــي مـــن رقدتـــه للحظـــات قليلـــة وذلـــك عـــر إرجاعـــه إىل نفـــس هـــذه

الثقاف ــة الت ــي آم ــن هب ــا وتقي ــد بفكره ــا وه ــي ل ــو كان أب ــو بك ــر وعم ــر ق ــد عم ــا
بغ ــر الكت ــاب والس ــنة النبوي ــة  -والت ــي ينبغ ــي أن يكون ــا مه ــا أي الق ــرآن والس ــنة

النبويــة املقيــاس يف الصــاح والدليــل عــى أهــل احلــق والديــن  -لــكان أبــو بكــر

وعم ــر ع ــى باط ــل.

((( تاريخ الطربي :ج 4ص .56
((( اإلمامة والسياسة البن قتيبة الدينوري :ج 1ص 126بتحقيق الزيني.

179

الفصل الثاني  :اغتيال التوحيد يف معطيات األنثروبولوجيا الثقافية..

بمعنــى :إن تقديســك أليب بكــر وعمــر وتعظيمــك هلــا يفــرض أن يكــون

نا ًجتــا عــن عملهــا بكتــاب اهلل وســنة رســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) فــإذا كان قــد

عمــا بذلــك فلــاذا تعــرض حينــا طلــب منــك أن تبايــع عــى كتــاب اهلل وســنة
رســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه).

وإن كان أبــو بكــر وعمــر مل يعمــا بكتــاب اهلل وســنة رســوله (صــى اهلل عليــه
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وآلــه) فلــاذا تطالــب أن تكــون بيعتــك عــى ســنة أيب بكــر وعمــر ومهــا عــى باطــل
ومل يعمــا بكتــاب اهلل وســنة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).
وعليه:
فقــد ألزمــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) هبــذه الثقافــة وأرجعــه إىل هــذا الفكــر

والعقيــدة فــا كان مــن ربيعــة بــن أيب شــداد إال أن يبايــع عل ًّيــا (عليــه الصــاة
والســام) عــى كتــاب اهلل وســنة رســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) ولــو امتنــع مــن

ذلــك الفتضــح أمــره يف احلــال ،وبــان كذبــه فإمــا أن يقــول مل يعمــل أبــو بكــر وعمــر

بكتــاب اهلل وســنة رســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) وهــذا مناقــض ألمــره ودعــواه؛
أو أن يقــول إهنــا عمــا هبــا وألجــل هــذا العمــل قــد عظــم مكاهنــا يف اإلســام؛
ومــن ثــم ال يوجــد مانــع مــن رفضــه رشط اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف البيعــة

عــى كتــاب اهلل وســنة رســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) .

وألنــه كاذب فقــد كشــف اإلمــام عــي (عليــه الســام) عاقبــة أمــره إىل النــاس

وبــن هلــم انــه ال يؤمــن بكتــاب اهلل وال ســنة نبيــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) وال بــأيب

بكــر وعمــر وإنــا هــو ممــن تلبــس هبــم التثاقــف مــن الداخــل وعــاش حالــة الــراع
الفكــري بــن ثقافــة القــرآن والســنة وبــن ثقافــة الشــيخني وســنتهام لينتهــي بــه
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املطــاف قتيـ ًـا مــع اخلــوارج وهبــذه الكيفيــة التــي مل حتفــظ لــه هــذه العقيــدة جســده

بعــد املــوت ووجهــه الــذي مزقتــه حوافــر اخليــل.
من هنا:

نجــد أن هــذه األنســاق الثقافيــة لســنة الشــيخني وهــذه األنثروبولوجيــا

العقديــة بفعــل التثاقــف مــن الداخــل التــي اكتســحت املجتمــع اإلســامي قــد تــم

توظيفهــا مــن قبــل معاويــة بــن أيب ســفيان حينــا تــوىل اخلالفــة ليــرب هبــا مجيــع
املعــامل التوحيديــة يف األمــة حتــى باتــت إجراءاتــه وأيديولوجيتــه املســتعملة يف فــرة

ومنهاجــا وعقيدة
حكمــه مــن أكثــر العوامــل وأشــدها أثـ ًـرا يف تغيــر اإلســام فكـ ًـرا
ً
ولتجنــي أمــة التوحيــد مــا زرعــه التثاقــف مــن الداخــل يف فــرة اخلالفــة (الراشــدة)
وهــو قتــل ابــن بنــت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــى أرض كربــاء.

فــا الــذي أجــراه معاويــة مــن األنســاق الثقافيــة واإلجــراءات األنثروبولوجيــة

ال ســيام يف املثاقفــة أو التثاقــف مــن الداخــل حتــى بــات املســلمون يتقربــون إىل اهلل

بــدم ابــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)؟!
هذا ما سنعرض له يف املبحث القادم.
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املبحث الثاني
األنساق الفكرية والثقافية
لالنقضـاض على التوحيـد
يف ضوء األنثروبولوجيا العقدية
والبنائية الوظيفية

تناولنــا يف املســألة األوىل مــن املبحــث الســابق ،الفقــرة ثال ًثــا( :التثاقــف

مــن الداخــل) وب ّينــا أن مفهــوم التثاقــف حينــا يــدرس التحــوالت الثقافيــة
يف املــادة التارخييــة يف املجتمــع الواحــد كــا حــدث يف عينــة الدراســة هــذه؛ أي

التغــرات الثقافيــة يف املجتمــع اإلســامي مــا بــن وفــاة رســول اهلل (صــى اهلل
عليــه وآلــه) واستشــهاد اإلمــام احلســن (عليــه الســام) عــام  61للهجــرة لوجــد
االنثروبولوجيــون أن هــذه العينــة تؤســس ملفهــوم جديــد للتثاقــف ،وهــو:

تفكيــك الثقافــة األصليــة بالثقافــة احلاكمــة الســلطوية وتذويبهــا وصهرهــا

مغايــرا يف أصولــه وفروعــه للثقافــة
ومــن ثــم قولبتهــا بمظهــر جديــد يكــون
ً
األصليــة وإكســاء مظاهرهــا اخلارجيــة بالتوحيــد اللفظــي بغيــة التغريــر بحملــة

الثقافــة األصيلــة واإلحيــاء هلــم بأهنــم عــى هويتهــم التــي اتســموا هبــا.
وعليه:

فنحــن أمــام نمــط جديــد مــن أنــاط املثاقفــة وإجراءاهتــا الثقافيــة وأنســاقها

الفكريــة واالجتامعيــة يف حقــل األنثروبولوجيــا يؤســس ملجــال جديــد يف علــم
األناســة وهــو (علــم األنثروبولوجيــا العقديــة) الــذي يــدرس التحــوالت الفكريــة
والعقديــة لإلنســان بفعــل اإلجــراءات واألنســاق الثقافيــة واالجتامعيــة التــي

تفرضهــا ثقافــة الســلطة احلاكمــة عــى الرعيــة.
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ومــن ثــم ليشــهد علــم األناســة انقــاب اإلنســان عــى ثقافتــه التــي نشــأ عليهــا

أو التــي انقــاد هلــا عقلــه وترســخت يف نفســه فآمــن هبــا ودافــع عنهــا وضحــى

مــن أجلهــا ألهنــا كانــت متثــل لــه قيمــة وجــوده وهويتــه اإليامنيــة وهــو مــا خيتزنــه

لفــظ (العقيــدة) فبتغيــر العقيــدة يتــم تغيــر اإلنســان مــن كائــن ذو هويــة حمــددة
إىل كائــن آخــر ذي هويــة مغايــرة ومناقضــة ،بــل ومعاديــة وخماصمــة لنفســه إىل
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مســتوى الــذي يقــود اإلنســان إىل االنتحــار وإعــدام وجــوده يف احليــاة.

ولعــل عــامل االجتــاع الفرنــي (أميــل دور كايــم) يف حتليلــه لظاهــرة االنتحــار

مل يــرد عــى ذهنــه أن أحــد أســباهبا ورشعنتهــا هــي العقيــدة ومتغرياهتــا الفكريــة

وأنامطهــا الثقافيــة.
وعليه:

ســنتناول يف هــذا املبحــث األنســاق الفكريــة والثقافيــة واالجتامعيــة التــي كانت

أداة لالنقضــاض عــى فكــر التوحيــد املحمــدي يف خالفــة معاويــة بــن أيب ســفيان

حتــى أصبــح املســلمون عــى عقيــدة مظاهرهــا توحيديــه وممارســاهتا تكفرييــة

ليصبــح فيهــا اإلنســان برتكيبــة جديــدة يف منظومتــه املفامهيــة والقيميــة ممــا تطلــب أن

ـرا عني ًفــا يف تركيبتــه اجلديــدة ومنظومتــه املفاهيمــة والقيميــة
يشــهد هــذا اإلنســان تغـ ً

بعــد أن أقــدم عــى قتــل ابــن بنــت نبيــه (صــى اهلل عليــه وآلــه).

وهــو مــا أحدثــه رأس اإلمــام احلســن (عليــه الســام) الــذي ســيمر بيانــه يف

دراســة جديــدة إن شــاء اهلل واملوســومة بـــ( :أثــر رأس اإلمــام احلســن  يف إحيــاء
عقيــدة التوحيــد وتوحيــد الفكــر).
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إال أننــا هنــا نتنــاول دراســة هــذه األنســاق واألنــاط الفكريــة والثقافيــة
واالجتامعيــة مــن املنظــور االنثروبولوجــي ضمــن حقــل جديـ ٍـد ســعت الدراســة
إىل إجيــاده وإضافتــه إىل ختصصــات علــم األناســة وهــو (األناســة العقديــة) أو

األنثروبولوجيــا العقديــة وبيــان آثــار التثاقــف مــن الداخل عــى اإلنســان واملجتمع

اإلســامي.

وهي كاآليت:
املس��ألة األوىل :األنس��اق الفكري��ة والثقافي��ة املناهض��ة لعقي��دة
التوحي��د م��ا ب�ين الع��ام  61 - 41للهجرة.
تُعــد اإلجــراءات التــي اختذهتــا الســلطة األمويــة بــإزاء فكــر التوحيــد حتــى

عــام ( 61للهجــرة) وتغيــر عقيــدة املســلم وذلــك عــر مجلــة مــن األنســاق الفكريــة
والثقافيــة واالجتامعيــة مــن أكثــر املراحــل الزمنيــة عــرة وإرها ًبــا فكر ًّيــا وجســد ًّيا

واجتامع ًّيــا -كــا ســيمر بيانــه الح ًقــا-

ممــا شــكل متحـ ً
ـول جذر ًّيــا يف ســر اإلســام وعقيــدة التوحيــد منــذ أن تــويف

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وإىل يومنــا هــذا.

بــل ســتدوم هــذه العقيــدة مــا دام هنــاك مناهــج وكتــب ومــدارس وجامعــات

تــدرس هــذه العقيــدة التــي شــيدها معاويــة ومــن جــاء بعــده مــن حــكام بنــي أميــة

مــر بيانــه عــر املباحــث الســابقة.
وبنــي العبــاس بعــد أن أســس هلــا العمريــان كــا ّ
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ومــن ثــم فقــد وجــد معاويــة بــن ايب ســفيان بعــد أن أســتقر لــه األمــران -أمــر

العــراق والشــام -األرضيــة اخلصبــة والقواعــد املتينيــة هلــذه العقيــدة املغايــرة يف

منظومتهــا املفامهيــة والفكريــة لتوحيــد القــرآن والنبــوة ليشــيدها عــى هذه األســس
والقواعــد ويبــذل مــن أجلهــا مجيــع الطاقــات واإلمكانــات التــي ناهلــا عــر جلوســه

عــى كــريس اخلالفــة اإلســامية.
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فكانــت هــذه اإلجــراءات تنقســم إىل إجــراءات فكريــة وثقافيــة ضمــن

أنســاق متعــددة وهــو مــا ســنتناوله يف هــذه املســألة وإىل إجــراءات ماديــة وجســدية
واجتامعيــة ضمــن أنســاق متعــددة وهــو مــا ســنتناوله يف املســألة الثانيــة.

ً
أول ـ حتديد اخلالفة ملسارها الفكري والعقدي يف عام اجلماعة .

إن املــادة التارخييــة التــي رصــدت حيــاة رمــوز اخلالفــة اإلســامية قــد دونــت

جمريــات اإلعالنــات األوىل هلــذه الرمــوز الذيــن جلســوا عــى كــريس اخلالفــة
وبينــوا عــر خطاهبــم األول حتديــد مالمــح هــذه الســلطة وعقيدهتــا ومســارها

القــادم؛ ولقــد ســجل التاريــخ اخلطــاب األول للخليفــة اجلديــد وهــو يتلــوه عــى

منــر النخيلــة حيــث مجــع فيهــا أهــل العــراق وأهــل الشــام ليتوجــه إىل خصومــه
ً
قائــا( :إين واهلل مــا قاتلتكــم لتص ّلــوا ،وال
الذيــن حاربــوه يف معركــة صفــن

لتصومــوا ،وال لتزكــوا ،إنكــم لتفعلــون ذلــك؛ وإنــا قاتلتكــم ألتأمــر عليكــم وقــد
أعطــاين اهلل ذلــك وأنتــم كارهــون)(((.

 -1إن أهــم األنســاق الفكريــة التــي أعلــن عنهــا خليفــة املســلمني هــو نســق

التســلط عــى النــاس ،وإن حــق الطاعــة هنــا ال يرتكــز كــا يف الســابق عــى عقيــدة
((( مقاتل الطالبيني أليب الفرج األصفهاين :ص .45
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التوحيــد ملــن ســبقه مــن خلفــاء املســلمني املقتضيــة احــراز رضــا اهلل تعــاىل يف اتبــاع
اإلمــام املنصــوص عليــه كــا جــاء يف القــرآن والســنة وهــو الطريــق األول.

أو بمقتــى الطريــق الثــاين وهــو البيعــة الرشعيــة بكونــه خليفــة للمســلمني

الــذي يرتكــز عــى عقيــدة التوحيــد التــي جــاء هبــا القــرآن الكريــم والنبــي األكــرم

(صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن حرمــة نقــض البيعــة والوفــاء بالعهــد.

وهــي مفاهيــم عقديــة تكونــت لــدى املســلم عــر إيامنــه بــاهلل وبــا جــاء بــه

النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) وبخــاف هــذه املفاهيــم وهــذه العقيــدة ال يســتحق
معاويــة أن يطــاع يف يشء أو ُيلــزم اإليفــاء لــه بالبيعــة ال ســيام وأهنــا يف مركوزهــا

العقــدي هــو التوحيــد واخلــوف مــن العقــاب يف اآلخــرة.

إال أننــا هنــا نشــهد نســ ًقا فكر ًّيــا جديــدً ا وباإلعــان الرصيــح غــر املبطــن

واملدعــم ببعــض األدبيــات القرآنيــة والنبويــة ومــا جــاء فيهــا مــن أســس ومفاهيــم.
كأن يســتعمل اخلليفــة بعــض اآليــات أو املفــردات القرآنيــة كــي جيــذب النــاس

إليــه الســيام تلــك الطبقــة املحافظــة عــى عقيدهتــا األصيلــة أو رمــوز اجليــل املعــارص

للنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) أو وجهــاء القــوم ،وغريهــا مــن احلســابات التــي يضعهــا
احلاكــم اجلديــد يف االعتبــار بغيــة إرســاء حكمــه ال ســيام وهــو يف أيامــه األوىل.

حيــا ومتحد ًّيــا
إال أننــا هنــا نشــهد نســ ًقا فكر ًّيــا جديــدً ا كان
ً
واضحــا ورص ً

ومتجر ًّيــا عــى هــذه النخبــة املتمســكة بالتوحيــد املحمــدي.

 -2إن اخلليفــة اجلديــد للمســلمني قــد أفــاد مــن أســافه الذيــن ســبقوه ومهــا

العمريــان وعــض عــى أنســاقهام الفكريــة والثقافيــة بالنواجــذ.
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فقــد عمــل منــذ اللحظــة األوىل التــي ارتقــى فيهــا املنــر ليــرح بالبيــان األول

للخالفــة اجلديــدة بالنســق الفكــري الــذي اختــذه أبــو بكــر حينــا خطــب الصحابــة

يف مســجد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) مبينًــا هلــم حمــددات خالفتــه وحكومته
اجلديــدة واملغايــرة للعهــد الســابق ،أي عهــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

وذلــك أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) كان مســد ًدا بالوحــي وهبــذا املقتــى
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أي وجــود الوحــي كان العهــد ســابق خمال ًفــا ملــا سيشــهده الصحابــة يف العهــد
اجلديــد لوجــود عــدد مــن املوانــع التــي متنعــه مــن العمــل بســنة رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) منهــا:

 -1إنــه ليــس نبــي وال يوحــى إليــه كــا كان يوحــى لرســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه) فكيــف يعمــل بــا كان يعمــل النبــي (صــى اهلل عليــه وآله).
 -2إن له شيطانًا يعرتيه.

 -3إنــه إذا اعــراه شــيطانه فســيغضب ،وإذا غضــب فلــن يؤثــر يف (أشــعارهم

وأبشــارهم) وهــو كــا مـ ّـر بيانــه يف املبحــث األول كان كنايــة عــن قطــع الــرؤوس
واأليــدي واألرجــل والتعذيــب باجللــد أو احلــرق وهــو مــا ينطــوي حتــت مفــردة

(أبشــاركم) أي :البــرة وهــي جلــد اإلنســان.
وهنا:

نجــد معاويــة بــن أيب ســفيان قــد متســك هبــذا النســق الفكــري للخليفــة األول

فحــذا حــذوه بدقــة متناهيــة ،ويعلــن برصاحــة تامــة:

املبحث الثاني  :األنساق الفكرية والثقافية لإلنقضاض على التوحيد ..

إنــه مل يقاتــل الصحابــة مــن البدريــن وأهــل بيعــة الشــجرة الذيــن كانــوا

يقاتلــون حتــت رايــة عــي بــن أيب طالــب (عليهــا الســام) يف صفــن كــا يــروي لنــا
احلاكــم النيســابوري يف املســتدرك حيــث يقــول:

(شهد مع عيل يف ص ّفني ثامنون بدر ًّيا ومائتان ومخسون ممن بايع حتت الشجرة)

(((

وعليه:
فقت ــال اخلليف ــة اجلدي ــد للمس ــلمني م ــا كان لغ ــرض إرس ــاء عقي ــدة التوحي ــد

املقتضي ــة إقام ــة الص ــاة والص ــوم وال ــزكاة واحل ــج؛ فه ــم يفعل ــون ذل ــك وه ــم

موحـــدون ويســـرون ضمـــن هـــذه العقيـــدة يف قتاهلـــم يف صفـــن واجلمـــل
والنهـــروان ،ولـــو ال عقيـــدة التوحيـــد ملـــا شـــهروا ســـيوفهم يف وجهـــه ،ووجـــه

أشـــياعه وأتباعـــه وجنـــده.
ولذا:

لــزم أن يتــم تغيــر عقيدهتــم يف التوحيــد وأن تصبــح العقيــدة اجلديــدة هــي

البيعــة للخليفــة واملرتكــزة عــى لــزوم الطاعــة للحاكــم وليص ّلــوا كيــف شــاءوا

وبــاي طريقــة أرادوا وكــذا صومهــم وحجهــم فبإمكاهنــم أن حيجــوا بالذهــاب إىل

بيــت املقــدس يف فلســطني كــا أمرهــم عبــد امللــك بــن مــروان حينــا قــام عبــد اهلل
بــن الزبــر بالثــورة عــى اخلليفــة وحتصــن بالبيــت احلــرام والتــف حولــه أهــل مكــة
فغــر اخلليفــة فريضــة احلــج مــن الســفر إىل مكــة لتكــون إىل بيــت القــدس.

((( املســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم :ج 2ص  ،122حديــث  4559ط األوىل  -دار
الكتــب العامليــة.
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وعليه:
فــإن األنســاق الفكريــة والثقافيــة التــي اختذهــا معاويــة بــن أيب ســفيان كانــت

ترتكــز عــى االنقضــاض عــى عقيــدة التوحيــد فــكان منهــا :بــث األحاديــث النبوية

املوضوعــة واملغايــرة لثقافــة القــرآن وعقيــدة التوحيــد ،وهــي كــا يــي يف ثان ًيــا.
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ً
ثانيا  -النسق الثقايف للحديث املوضوع يف اجملتمع اإلسالمي .

ّ
إن الســلطة اجلديــدة للخالفــة اإلســامية يف الشــام عــر مؤسســها الثــاين

معاويــة وذلــك بعــد أن رســم هلــا عثــان بــن عفــان مالحمهــا وقيامهــا يف اإلســام
فــكان عثــان بــن عفــان هــو املخطــط واملربمــج هلــذه الســلطة وليكــون معاويــة هــو

املؤســس الثــاين والبــاين هلــذه احلكومــة والســلطة واخلالفــة اإلســامية اجلديــدة يف

أيديولوجيتهــا وأنســاقها الثقافيــة واالجتامعيــة والعقديــة ،وقــد اعتمــدت نســ ًقا
ثقاف ًّيــا مل يعهــده املســلمون يف احلكومــات الســابقة ،أي يف اخلالفــة (الراشــدة).

عـــى الرغـــم مـــن أن اخلالفـــة اإلســـامية منـــذ أن تـــويف رســـول اهلل (صـــى

اهلل علي ــه وآل ــه) وإىل هناي ــة خالف ــة عث ــان ب ــن عف ــان .ق ــد اخت ــذت أنس ــاقا ثقافي ــة

مغاي ــرة ألنس ــاق اخلالف ــة األموي ــة بقي ــادة معاوي ــة إال أهن ــا منس ــجمة ،وذل ــك إن
الفــرة الســابقة قــد اتســمت بالعمــل عــى حجــر ثقافــة القــرآن والس ـنّة عــر منــع
احلدي ــث النب ــوي ،وحرق ــه ،وحم ــوه يف امل ــدن ومعاقب ــة م ــن يس ــأل ع ــن مع ــارف

القـــرآن أو بيانـــه ،ومنـــع صحابـــة النبـــي (صـــى اهلل عليـــه وآلـــه) مـــن الســـفر
واخلـــروج مـــن مكـــة واملدنيـــة ،ومنـــع القـــراءة وحـــرق الكتـــب وغريهـــا مـــن

األنس ــاق الثقافي ــة الت ــي م ـ َّـر بياهن ــا يف املباح ــث الس ــابقة ،فه ــذه األنس ــاق الثقافي ــة
مل تعم ــل اخلالف ــة األموي ــة ع ــى جتديده ــا واألم ــر هب ــا وذل ــك أن غالبي ــة املس ــلمني
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ق ــد عمل ــوا هب ــا واعتق ــدوا بصحته ــا وصالحه ــا وم ــن ث ــم وج ــد معاوي ــة أن ال
حاج ــة للتأكي ــد عليه ــا إال ب ــا يتناس ــب م ــع أيديولوجيت ــه ه ــو وم ــا أع ــده م ــن

أنس ــاق ثقافي ــة جدي ــدة ،ومنه ــا:

 وضع األحاديث املكذوبة يف آل البيت (عليهم السالم).إن أول هــذه األنســاق الثقافيــة اجلديــدة التــي أعتمدهــا (خليفــة املســلمني)

معاويــة بــن أيب ســفيان هــو أمــره برتويــج األحاديــث املكذوبــة ووضعهــا يف الثقافــة
املســموعة واملكتوبــة يف معظــم املــدن اإلســامية ،وذلــك بغيــة تنفــر النــاس عــن
آل البيــت (عليهــم الســام) وإســقاط مكانتهــم التقوائيــة والعلميــة يف املجتمــع

لتحقيــق اهلــدف األول وهــو إجيــاد عقيــدة جديــدة للتوحيــد املرتكــز عــى طاعــة
اخلليفــة وحــر دخــول اجلنــة هبــذا القيــد العقــدي.

ـن هــذا النســق الثقــايف الــذي اختذتــه الســلطة األمويــة اإلمــام حممــد بــن
ولقــد بـ َّ

عــي الباقــر (عليــه وعــى آبائــه وأبنائــه الصــاة والســام) ،فقال:

«ثــم لــم نــزل أهــل البيــت نَســتذل ونَســتضام ،ونُقصــي ونمتهــن ،ونُحــرم ونُقتــل

ونخــاف وال نأمــن علــى دمائنــا ودمــاء أوليائنــا ،ووجــد الكاذبــون الجاحــدون
لكذبهــم وجحودهــم موضعــا يتقربــون بــه إلــى أوليائهــم ،وقضــاة الســوء وعمــال

الســوء فــي كل بلــدة ،فحدثوهــم باألحاديــث الموضوعــة المكذوبــة ورووا عنــا مــا

ـن معاويــة،
ـم ذلــك و ُك ْبــره زمـ َ
لــم نقلــه ولــم نفعلــه ل ُيبغضونــا إلــى النــاس ،وكان َع ّظـ ُ

بعــد مــوت الحســن عليــه الســام»(((.

((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج  11ص .43
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واحلديــث الرشيــف حيــدد أهــداف هــذا النســق الثقــايف الــذي اتبعــه أشــياع

أيضــا قضيــة مهمــة:
الســلطة األمويــة يف هــذه الفــرة الزمنيــة ويظهــر ً

 -1وهــي أثــر التثاقــف مــن الداخــل يف مرحلتــه اجلديــدة فقــد كشــف اإلمــام

الباقــر (عليــه الســام) بقولــه:
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«ووجــد الكاذبــون الجاحــدون ،لكذبهــم وجحودهــم موض ًعــا يتقربــون بــه إلــى

أوليائهــم ،وقضــاة الســوء ،وعمــال الســوء فــي كل بلــدة».

إن التثاقــف الــذي عمــل عليــه العمريــان قــد آتــى ثــاره يف هــذه املرحلــة وذلك

أن هــذه الفئــة مــن املســلمني الذيــن اتســموا بالكــذب واجلحــود ،ونكــران احلــق

بعــد معرفتــه قــد عملــوا عــى نــر األحاديــث املكذوبــة.

بمعنــى هتيــأة هــذه الفئــة يف املجتمــع ونضوجهــا لتتــوىل مــا أسســه العمريــان

وســعوا ألجلــه يف املغايــرة يف العقيــدة وحتويــل النــاس إىل ســنة الشــيخني التــي

أيضــا بغــض النــاس آلل حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) وهــو األمــر الــذي
تقتــي ً

تناغــم ،بــل وكان مالص ًقــا لأليديولوجيــة التــي جــاء هبــا معاويــة بــن أيب ســفيان
ووالتــه وعاملــه وأشــياعه.

ولــذا :تســارع الكاذبــون اجلاحــدون للتقــرب إىل الســلطة اجلديــدة وتقديــم

خدماهتــم وإمكاناهتــم يف تفعيــل هــذا النســق الثقــايف يف املجتمــع اإلســامي.

 -2إن هــؤالء الذيــن عملــوا عــى وضــع األحاديــث املكذوبــة مل يــرح

اإلمــام بأســائهم ومل يكشــف عــن هويتهــم ،وهــذا يظهــر قضيــة أخــرى ال تقــل

أمهيــة عــن احلقيقــة الســابقة ،وهــي:
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أ -إن هــؤالء هــم فئــة نخبويــة يف املتجمــع اإلســامي يف املجــال العلمــي ال

ســيام يف روايــة احلديــث ونــره ممــا مكنهــم مــن التقــرب إىل الســلطة األمويــة.

ب -لــو كانــت هــذه الفئــة مــن عامــة النــاس ملــا اهتمــت هبــم الســلطة وذلــك

لفقــدان تأثريهــم يف العامــة بفعــل جهالــة النــاس هبــم ومــن ثــم ال يتحقــق الغــرض
يف حتقيــق املثاقفــة مــن الداخــل وتغيــر فكــر التوحيــد وعقيــدة املســلمني بــه.

ج -إهنــم ليســوا بالفئــة القليلــة العــدد التــي يمكــن إدراج أســائهم وتعدادهــم

وهــو مــا ّدل عليــه قولــه (عليــه الســام):
«في كل بلدة».

ـورا بمجتمــع املدينــة أو مكــة ومهــا احلاضنتــان
بمعنــى :إن األمــر مل يكــن حمصـ ً

األساســيتان لإلســام فكـ ًـرا وعقيــدة ،وإنــا يف مجيــع املــدن والبلــدات ومــن ظهــر
فيهــا بأنــه مــن محلــة احلديــث وروايتــه ليتــم مــا يبتغيــه اخلليفــة األمــوي مــن تغيــر
للثقافــة القرآنيــة والنبويــة واالنقضــاض عــى عقيــدة التوحيــد.

د -إن احلديــث كشــف عــن ظاهــرة ثقافيــة واجتامعيــة عامــة يف املجتمــع

اإلســامي وهــي فســاد محلــة العلــم فكيــف بعامــة النــاس؟

مــن هنــا :ليــس مســتغر ًبا أن خيرجــوا ،أي العامــة مــن املســلمني ومــن مدينــة

الكوفــة حاضنــة التشــيع واملــواالة آلل البيــت (عليهــم الســام) لقتــال اإلمــام
احلســن (عليــه الســام) بعــد مــرور عرشيــن ســنة مــن تطبيــق األنســاق الثقافيــة

وأنــاط التثاقــف مــن الداخــل وتكويــن العقيــدة اجلديــدة املرتكــزة عــى عنرصيــن

أساســيني رصح هبــا جيــش املســلمني يف يــوم عاشــوراء ،ومهــا:
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بغضا منا ألبيك)(((.
( -1نقاتلك ً
( -2طاعة لألمري عبيد اهلل بن زياد).
فكانــت النتيجــة هــي النجــاح الســاحق لإليديولوجيــة العمريــة واألمويــة يف

أنســاقها الثقافيــة وأنامطهــا التثاقفيــة مــن الداخــل ،وخلــق عقيــدة جديــدة للتوحيــد
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حتفــظ اخلالفــة ،وتقــدس اخلليفــة ،وتُدخــل اجلنــة.

وإن هذه القيم الثالث تنهار أمامها كل القيم األخرى ،ومنها:
 -1قتــل ابــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) والتمثيــل بــه ومحــل رأســه ليطــاف

بــه يف البــاد اإلســامية يف مراســيم مــن الفــرح والــرور.

 -2هتديم بيت اهلل احلرام وحرقه واستباحته وقتل الناس فيه.
 -3اســتباحة املدينــة املنــورة لثالثــة أيــام فيقتــل فيها أبنــاء املهاجريــن واألنصار

مــن الرجــال والنســاء وســلب األمــوال واغتصــاب النســاء مــن دون أن هيتــز جفــن

لعامــة املســلمني ،وذلــك أهنــم موحــدون لكــن توحيدهــم يرتكــز عــى تلــك القيــم

الثالثــة التــي مـ َّـر ذكرهــا ولعــل البعــض يتســاءلَ :أو يكــون احلديــث املكــذوب يف
آل البيــت (عليهــم الســام) قــد حقــق هــذه النتيجــة؟
ونقول:
بالطبــع ال ،بــل هنــاك مجلــة مــن األنســاق الثقافيــة األخــرى ،ســنتها الســلطة

ً
فضــا عــن اإلجــراءات االجتامعيــة والسياســية التــي ســيمر بياهنــا
األمويــة
((( رشح إحقاق احلق للسيد املرعيش :ج  11ص .647
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يف املســألة الثانيــة مــن هــذا املبحــث؛ أمــا بقيــة األنســاق الثقافيــة والتثاقــف مــن
الداخــل فــكان منهــا:

ً
ثالثا  -النسق الثقايف واإلعالمي خلطباء املساجد بلعنهم اإلمام علي (. )

ال شــك أن نجــاح هــذه األيديولوجيــة للســلطة األمويــة مل تقتــر عــى نســق

ثقــايف واحــد أو نمــط ثقــايف واحد بــل جمموعة مــن األنســاق واألنــاط املجتمعية يف
حــن واملتفرقــة يف حــن آخــر بل قــد دلــت النصــوص التارخييــة وقراءهتا ودراســتها
إىل أن معاويــة بــن أيب ســفيان -وكــا أســلفنا -قــد اتبــع منهــاج العمريــن يف تقديــم
األنســاق الثقافيــة ومراحــل العمــل هبــا يف املجتمــع وهتيــأة جرعــات فكريــة ثقافيــة

تبــن عربهــا العقيــدة اجلديــدة.
ولذلك:

بعــد أن تلقــى املجتمــع اإلســامي اجلرعــة الفكريــة الثقافيــة األوىل يف وضــع

األحاديــث املكذوبــة يف آل البيــت (عليهــم الســام) وتنفــر الناس عنهــم وتقديمها

عــى اجلرعــة الثانيــة عــى الرغــم مــن أن اجلرعــة الثانيــة هــي أحــب للســلطة وذلــك

لعــدم وجــود األرضيــة املهيــأة للجرعــة الثانيــة حينهــا ،وهــي النســق الثقــايف يف
فــرض اللعــن والــراءة مــن أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) فهــو

أمــر ممتنــع إجيــاده يف املجتمــع اإلســامي وقــد شــهد معاويــة جــل الصحابــة مــن
البدريــن والشــجريني يقاتلــون حتــت رايــة عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) يف

صفــن ومــن قبلهــا معركــة اجلمــل.
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وعليه:
ـن اإلمــام
كان التمهيــد يف البــدء يرتكــز عــى وضــع األحاديــث املكذوبــة كــا بـ َّ

الباقــر (عليــه الســام) لتليهــا يف اجلرعــة الثانيــة نســق اللعــن عــى لســان اخلطبــاء
يف املســاجد اإلســامية ،التــي الزمهــا قانــون بــراءة الذمــة ممــن يــروي حدي ًثــا يف
فضائــل عــي وأهــل بيتــه (عليهــم الســام)؛ وهــو مــا رواه لنــا املدائنــي قائـ ًـا:
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(كتــب معاويــة إىل عاملــه بعــد عــام اجلامعــة أن برئــت الذمــة ممــن روى شــي ًئا

مــن فضــل أيب تــراب وأهــل بيتــه)(((.

(فقامــت اخلطبــاء يف كل كــورة ،وعــى كل منــر يلعنــون عليــا -والعيــاذ بــاهلل-

ويــرؤون منــه ويقعــون فيــه ويف أهــل بيتــه ،وكان أشــد النــاس بــا ًء حينئــذ أهــل

الكوفــة لكثــرة مــن هبــا مــن شــيعة عــي عليــه الســام)((( .

ولنــا وقفــة مــع هــذه الروايــة يف املســألة الثانيــة يف األنســاق القمعيــة؛ لكنهــا

هنــا تكشــف عــن مجلــة مــن احلقائــق يف بنــاء التثاقــف مــن الداخــل وأثــر هــذا
النســق الثقــايف يف تغــر عقيــده التوحيــد ،فمنهــا:

1ـ إن األمــر الســلطوي الــذي صــدر مــن عاصمــة اخلالفــة اإلســامية يف

الشــام كان عا ًمــا إىل مجيــع الــوالة واملــدن اإلســامية التــي وصلتهــا ذراع الســلطة
وحدودهــا اجلغرافيــة آنــذاك ثــم يظهــر أن هــذا النســق الثقايف تــم تفعيلــه يف املجتمع

اإلســامي كافــة ولعقــود عــدة مــن الزمــن ،أي شــب عليــه الصغــر وهــرم عليــه
الكبــر ،إىل أن أوقــف العمــل بــه يف حكومــة عمــر بــن عبــد العزيــز األمــوي.

((( رشح هنــج البالغــة للمعتــزيل :ج 11ص 44؛ خمتــر البصائــر للحســن بــن ســليامن
احلــي :ص  ،13بحــار األنــوار :ج 33ص  191ص .75
((( مناقب أهل البيت للشريواين :ص 27؛ الغدير لألميني :ج  11ص .28
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2ـ إن اللفــظ يظهــر أيضــا نســقية ثقافيــة جديــدة وهــي جتريد املســلم مــن عقيدة

أهنــم آل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)؛ فقــد جــاء القانون األمــوي بلفظ:
(أن برئت الذمة ممن روى شي ًئا من فضل أيب تراب وأهل بيته).
فعيل من آل البيت النبوي ،وأهل بيت عيل هم أهل البيت النبوي.

إال أن الســلطة األمويــة تعمــل عــى النســق الثقــايف املقتــي بفصــل النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) عــن عــي وأبنائــه وزوجــه.
بمعنى:

ال ينظــر إىل احلســن واحلســن بكوهنــا أبنــاء رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

وأن دمهــم وحلمهــم مــن دمــه وحلمــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) وال ينظــر إىل فاطمــة

بأهنــا بنــت نبيهــم وبضعتــه وإنــا هــي حليلــة عــي وأم عيالــه.

كــر ضلعهــا ،و ُيســ َقط جنينهــا ،و ُيقتــل ولداهــا
ل ُيحــرق بــاب فاطمــة ،و ُي َ

احلســن واحلســن (عليهــا الســام) وف ًقــا لألنســاق الثقافيــة لســنة العمريــان

ولألنســاق الثقافيــة لبنــي أميــة.
وعليه:

ال غرابــة لــدى كثــر مــن املســلمني يف القــرن األول للهجــرة النبويــة ومــا تــاه

مــن قــرون وليومنــا هــذا فيــا جــرى يف مســجد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
يف هجــوم عمــر بــن اخلطــاب وعصابتــه عــى بيــت آل عــي (بيــت النبــوة املحمديــة
ومهبــط الوحــي) أو يف قتــل احلســن وأبنائــه وإخوانــه وســبي أخواتــه وبناتــه فهــم

أيضــا آل عــي (عليهــم الصــاة والســام):
ً
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فمقتــى هــذه األنســاق الثقافيــة هــو هــذه النتيجــة ،بــل وهبــذه األفعــال

املركــوزة عــى عقيــدة التوحيــد العمريــة واألمويــة بــل لتكــون ســب ًبا حيــرز بــه

الفاعــل دخــول اجلنــة.

ً
رابعا ـ النسق الثقايف يف وضع املناقبية لعثمان ومعاوية .
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إن اجلرعــة الثقافويــة والعقديــة اجلديــدة التــي اعتمدهتــا الســلطة األمويــة هــي:

حــث أربــاب العلــم ورواة احلديــث النبــوي الرشيــف يف وضــع األحاديــث يف
حقــل املناقبيــة يف اخللفــاء الثالثــة وغريهــم مــن الصحابــة بنحــو عــام ليكــون هــذا
النســق الثقــايف مــن بــن أهــم األنســاق الثقافيــة املؤثــرة يف البنيــة الفكريــة والعقديــة

للمســلم وذلــك جلملــة مــن األمــور التــي أختزهنــا النــص التارخيــي اآليت والتــي

ســنقف عندهــا بعــد إيــراده ،ال ســيام وقــد رواه ابــن أيب احلديــد عــن املدائنــي (ت:
656هـــ) ورواه الطــريس (ت548 :هـــ) عــن ســليم بــن قيــس فقــاال:

(كتــب معاويــة إىل مجيــع عاملــه يف مجيــع األمصــار :أن ال جتيــزوا ألحــد مــن

شــيعة عــي وأهــل بيتــه شــهادة ،وانظــروا قبلكــم مــن شــيعة عثــان وحمبيــه وحمبــي
أهــل بيتــه وأهــل واليتــه ،والذيــن يــروون فضلــه ومناقبــه فادنــوا جمالســهم،
وقربوهــم ،واكتبــوا بمــن يــروي مــن مناقبــه واســم أبيــه وقبيلتــه ،ففعلــوا ،حتــى

الصــات واخللــع
كثــرت الروايــة عــن عثــان ،وافتعلوهــا ملــا كان يبعــث إليهــم مــن َّ
والقطائــع  ،مــن العــرب واملــوايل ،وكثــر ذلــك يف كل مــر ،وتنافســوا يف األمــوال

والدنيــا؛ فليــس أحــد جيــيء مــن مــر مــن األمصــار فــروي يف عثــان منقبــة أو
فضيلــة إال كتــب اســمه ،وأجيــز فلبثــوا بذلــك مــا شــاء اهلل.
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ثــم كتــب إىل عاملــه أن احلديــث يف عثــان قــد كثــر وفشــا يف كل مــر ،فادعــوا

النــاس إىل الروايــة يف معاويــة وفضلــه وســوابقه ،فــإن ذلــك أحــب إلينــا ،وأقــر
ألعيننــا ،وأدحــض حلجــة أهــل هــذا البيــت ،وأشــد عليهــم.
ويف لفظ املدائني الذي رواه ابن أيب احلديد املعتزيل:
(فــإذا جاءكــم كتــايب هــذا فادعــوا النــاس إىل الروايــة يف فضائــل الصحابــة

را يرويــه أحــد مــن املســلمني يف أيب تــراب إال
واخللفــاء األولــن وال ترتكــوا خ ـ ً

وتأتــوين بمناقــض لــه يف الصحابــة فــإن هــذا أحــب عــي وأقــر لعينــي وأدحــض
حلجــة أيب تــراب وشــيعته وأرش عليهــم مــن مناقــب عثــان وفضلــه)(((.

فقــرأ كل أمــر وقــاض كتابــه عــى النــاس ،فأخــذ الــرواة يف فضائــل معاويــة

زورا.
عــى املنــر يف كل كــورة وكل مســجد ً

وألقــوا ذلــك إىل معلمــي الكتاتيــب فع ّلمــوا ذلــك صبياهنــم كــا يعلموهنــم

القــرآن ،حتــى علمــوه بناهتــم ونســاءهم وحشــمهم فلبثــوا بذلــك مــا شــاء اهلل)((( .
فهــذا النــص التارخيــي قــد أظهــر مجلــة مــن اآلثــار التــي حققهــا النســق الثقــايف

يف نــر األحاديــث املكذوبــة واملوضوعــة يف اخللفــاء الثالثــة .فكانــت هــذه اآلثــار
الثقافيــة والعقديــة واالجتامعيــة كاآليت:

((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج 11ص.45
((( كتــاب ســليم بــن قيــس اهلــايل :ص318؛ االحتجــاج للطــريس :ج 2ص 18؛ رشح هنج
البالغــة للمعتــزيل :ج 11ص 44؛ الــدرر اخلطيــة للمحقق البحــراين :ج 3ص.389
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ألف  -املرحلة األوىل من وضع األحاديث النبوية .

إن النســق الثقــايف يف وضــع األحاديــث املكذوبــة يف اخللفــاء الثالثــة كانــت عىل

مرحلتــن ،األوىل يف مناقبيــة عثــان بــن عفــان فقــد قدمــه معاويــة عــى العمريــن

(ايب بكــر وعمــر) والســبب يف ذلــك يعــود إىل:
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أ ـ إن النــاس قــد ثقفــوا مناقبيــة الشــيخني عــر التثاقــف الــذي عمــل بــه

ـرا يف التثاقــف
العمريــان ،وباألخــص عمــر بــن اخلطــاب الــذي بــذل جهــدً ا كبـ ً
مــن الداخــل واســتعمل مجلــة مــن األنســاق الثقافيــة التــي مـ ّـر بياهنــا ال ســيام وقــد

ســلطنا الضــوء عــى املبحــث الســابق يف دراســة هــذا التثاقــف يف معارضــة اإلمــام
عــي (عليــه الســام) يف كثــر مــن إجراءاتــه وأفعالــه لصــاة الرتاويــح وعــزل
رشيــح القــايض وغريهــا.

ب ـ إن اعتــاد معاويــة هلــذا التقديــم يقــود إىل أثبــات دعــواه يف املطالبــة بــدم

عثــان وانــه فضـ ًـا عــن كونــه خليفــة املســلمني فهــو صاحــب مناقبيــة كبــرة ومنزلة

مرموقــة ممــا يعــزز صــورة بنــي أميــة بشــكل عــام وصــورة معاويــة بشــكل خــاص
فهــو ابــن عمــه يف هــذا البيــت الــذي أنجــب هــذا اخلليفــة يف أذهــان النــاس مــن
أفعــال عثــان التــي كانــت ســب ًبا يف قيــام الصحابــة وعائشــة واملســلمني يف مــر
واملدينــة والكوفــة عليــه وقتلــه يف داره أي :خلــق صــورة بديلــة ومغايــرة لتلــك

الصــورة التــي رســمها عثــان بــن عفــان بنفســه.

د ـ لتعزيــز االعتقــاد بمظلوميتــه ومــن ثــم حتريــك الوجــدان اجلامهــري حولــه

وحــول بنــي أميــة وزعيمهــم اجلديــد معاويــة.
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وعليه:
حينما وجـد معاوية أن هذه األسـباب قد جاءت بثامرها أمر الـوالة والقضاة واخلطباء

والـرواة بالكـف عـن الروايـة يف عثامن فقد حتقق اهلـدف ومتكن من تغيير ثقافة الناس

وعقيدهتـم يف عثمان وابـن عمه اجلالـس عىل كريس اخلالفة يف الشـام وهو كام ييل:
باء  -املرحلة الثانية من وضع األحاديث النبوية.

أيضــا أن املرحلــة الثانيــة مــن نســق وضــع احلديــث النبــوي كانت
يظهــر النــص ً

رصح اخلليفــة
خمتصــة يف وضــع بعــض املناقــب يف معاويــة بــن أيب ســفيان وقــد ّ
حيــا ،فقــال:
األمــوي بذلــك رص ً

(إن احلديــث يف عثــان قــد كثــر وفشــا يف كل مــر ،فادعــوا النــاس إىل الروايــة

يف معاويــة وفضلــه وســوابقه؛ فــإن ذلــك أحــب إلينــا وأقــر ألعيننــا ،وأدحــض
حلجــة أهــل هــذا البيــت وأشــد ُه عليهــم).

وال شــك أن النــاس قــد تســارعوا يف تلبيــة هــذا الطلــب الســلطوي وحرصــوا

عــى القيــام بــه وتنفيــذه وبشــكل كبــر ،وبأعظــم ممــا كانــوا يضعونــه يف عثــان أو يف
الشــيخني ،وذلــك:

رصح بذلــك فقــال حــول وضــع رواة احلديــث يف معاويــة:
 1ـ إن معاويــة قــد ّ

(فــإن ذلــك أحــب إلينــا وأقــر ألعيننــا).

2ـ بغضــا ألهــل البيــت (عليهــم الســام) وهــو أمــر عمــل عــى ترســيخ

التثاقــف مــن الداخــل وتنامــي احلــرب ضدهــم ومــن ثــم فــإن ذلــك ســيدفع
بالــرواة إىل منحــه مناقــب وفضائــل ترتقــي إىل مناقــب األنبيــاء ومنهــا:
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1ـ عن واثلة بن األسقع يرفعه إىل النبي (صىل اهلل عليه وآله)
((كاد معاوية أن يبعث نب ًّيا من حلمه وائتامنه عىل كالم ريب))(((.
2ـ عن عثامن بن عفان يرفعه إىل رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله):
((هني ًئا لك يا معاوية ،لقد أصبحت أمينا عىل خرب السامء))((( .
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3ـ عن أنس بن مالك يرفعه إىل النبي (صىل اهلل عليه وآله):
((هبــط جربائيــل بقلــم مــن ذهــب فقــال :يــا حممــد إن العــي األعــى يقــول:

قــد أهديــت القلــم مــن فــوق عــريش إىل معاويــة ،فمــره أن يكتــب آيــة الكــريس بــه
ويشــكله ويعجمــه.((()....

4ـ عن أيب هريرة مرفو ًعا :للنبي (صىل اهلل عليه وآله)
((األمناء ثالثة أنا وجربائيل ومعاوية))(((.
5ـ عــن بعضهــم مرفو ًعــا(( :جــاء جربائيــل بورقــة آس عليهــا :ال إلــه ّال اهلل

حــب معاويــة فــرض عــى عبــادي))(((.

وغريهــا مــن األحاديــث التــي أقــر علــاء الســنة واحلديــث بوضعهــا وكذهبــا

عــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).

((( سري أعالم النبالء للذهبي :ج 3ص .129
((( املصدر نفسه.
((( تاريخ مدينة دمشق ،البن عساكر :ج  59ص .71
((( الكامل يف الضعفاء البن عدي اجلرجاين :ج  2ص .345
((( تاريخ دمشق البن عساكر :ج  59ص 90
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وأغــرب مــا أرتبــط هبــذا النســق الثقــايف هــو تربيــر كثــر مــن علــاء املســلمني

والدفــاع عــن هــؤالء الوضاعــن والكذابــن بقوهلــم :إن ذلــك كان ســببه احلــب
املفــرط الــذي كان حيملــه بعــض النــاس ملعاويــة فــرووا فيــه هــذه األحاديــث كقــول
احلافــظ الذهبــي (ت 756هـــ) (وخلــف معاويــة خلــق كثــر حيبونــه ويتغالــون فيه،
ويفضلونــه ،إمــا قــد ملكهــم بالكــرم واحللــم والعطــاء وإمــا قــد ولــدوا يف الشــام

عــى حبــه ،وتربــى أوالدهــم عــى ذلــك)(((.
ونقول:

ســواء كان ســبب هــذه األحاديــث املوضوعــة واملكذوبــة عــى رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه) حــب معاويــة أو كرمــه أو عطائــه أو كان ســببها املغــاالة

أو غريهــا كــا مـ ّـر بيانــه؛ فاألمــر واحــد يف املقيــاس الرشعــي وهــو (تعمــد الكــذب
عــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)) .

وقــد جــاء يف الصحــاح ال ســيام صحيــح البخــاري عنــه (صــى اهلل عليــه وآلــه)

أنــه قــال:

ّ
ـي ليــس ككــذب عــى أحـ ٍـد؛ مــن كــذب عــي متعمــدً ا فليتبــوأ
((إن كذ ًبــا عـ ّ

مقعــده يف النــار))(((.

وقــد ذهــب اجلوينــي وابــن تيميــة إىل تكفــر مــن تعمــد الكــذب عــى رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)(((.

((( سري أعالم النبالء للذهبي :ج 59ص .128
((( صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب اجلنائز :ج  2ص .81
((( فتــح البــاري البــن حجــر :ج 1ص244؛ الصــارم املســلول عــى شــاتم الرســول البــن
متيــة :ج 2ص  328ـ .339
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وعليه:
فــإن هــذه األنســاق الثقافيــة يف روايــة احلديــث املوضــوع واملكــذوب عــى

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) الــذي فشــى وانتــر يف مجيــع املــدن اإلســامية

قــد عمــل عــى تغيــر ثقافــة القــرآن والســنة وكان أداة قويــة يف خلــق عقيــدة جديــدة
يف املجتمــع اإلســامي تــرى يف معاويــة أنــه كاد أن يكــون نب ًيــا؛ فكيــف إذا أقــرن
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هــذا النســق الثقــايف والنمــط الفكــري بمجموعــة مــن األنســاق القمعيــة يف قمــع

أتبــاع أهــل البيــت وشــيعتهم وبنفــس املســتوى مــن الزخــم الســلطوي الــذي منحتــه

الســلطة األمويــة لألنســاق الثقافيــة التــي مـ ّـر ذكرهــا كــي تســر جنــب إىل جنــب يف
أحــداث التثاقــف مــن الداخــل وتكويــن عقيــدة توحيــد ترتكــز عــى االمتثــال املطبــق

ملــا يقولــه اخلليفــة ويأمــر بــه وهــو مــا شــهدناه كحقيقــة تفصيلــه عــن هــذه العقيــدة

والفكــر والثقافــة يف يــوم عاشــوراء وعــى أرض كربــاء عــام 61هـــ لكــن الســؤال
الــذي يفرضــه البحــث ،مــا هــي هــذه األنســاق القمعيــة التــي اســتطاعت إحــداث

هــذا التغــر الرسيــع يف عقديــن مــن الزمــن مــن عــام أربعــن للهجــرة إىل عــام ســتني

للهجــرة؟

هذا ما سنتناوله يف املسألة القادمة.
املس��ألة الثاني��ة :األنس��اق القمعي��ة اليت اختذته��ا اخلالف��ة يف إعمال
التثاقف م��ن الداخل.
مل تكتــف الســلطة األمويــة يف الشــام بإجراءاهتــا املتتابعــة يف إرســاء الثقافــة

مــر بياهنــا يف املســألة
اجلديــدة املرتكــزة عــى مجلــة مــن األنســاق الثقافيــة التــي َّ

الســابقة وإنــا اتبعتهــا بجملــة مــن األنســاق القمعيــة لشــيعة أهــل البيــت (عليهــم

املبحث الثاني  :األنساق الفكرية والثقافية لإلنقضاض على التوحيد ..

الســام) وأتباعهــم يف مجيــع البلــدان اإلســامية ال ســيام مدينــة الكوفــة التــي كانــت

حتتضــن النســبة األكــر مــن شــيعة عــي (عليــه الســام) ومواليــه.

واملالحظــة يف إجــراءات الســلطة أهنــا مل جتعــل مرحلــة زمنيــة فاصلة بني إرســاء

ً
فضــا عــن
ثقافــة تعظيــم ســنة الشــيخني وإرســاءها يف مجيــع املفاصــل احلياتيــة

روايــة األحاديــث املكذوبــة يف تعظيــم الصحابــة بنحــو عــام ويف عثــان ومعاويــة
ومــن ســبقه يف اخللفــاء ،أي :يف أيب بكــر وعمــر بنحــو خــاص وذلــك ابتغــاء

حتقيــق عــدم ظهــور منزلــة أهــل البيــت (عليهــم الســام) يف املجتمــع اإلســامي
وإماتتهــا يف نفــوس املســلمني؛ وبــن أنســاقها القمعيــة يف القضــاء عــى شــيعة

ـرا يف خلــق التثاقــف مــن الداخــل
أهــل البيــت وأتباعهــم ممــا حقــق تســار ًعا كبـ ً
وإجيــاد عقيــدة جديــدة يف التوحيــد يف املجتمــع اإلســامي؛ فبــن الرتغيــب وبــذل

مجيــع اإلمكانــات املاديــة مــن بــذل األمــوال واألرايض واملناصــب؛ واإلمكانــات

املعنويــة يف احلفــاوة والوجاهــة؛ وبــن اإلمكانــات الثقافيــة والفكريــة ،كانــت
األنســاق القمعيــة متالزمــة يف هــذه أإلجــراءات واألنســاق الفكريــة والثقافيــة

لنصــل يف النهايــة إىل متايــز املجتمــع اإلســامي وتكــون األنســاق االجتامعيــة
التــي ترابطــت فيــا بينهــا بجملــة مــن الوظائــف واألدوار البنائيــة مــن جهــة وبينهــا
وبــن الســلطة احلاكمــة مــن جهــة ثانيــة ،وهــو مــا ســنتناوله يف املســألة الثالثــة

التــي ســنتناول فيهــا النظريــة الوظيفيــة وإجــراءات األنســاق االجتامعيــة يف خلــق

عقيــدة جديــدة يف التوحيــد لكــن الــذي نحــن بصــدده هنــا :هــو بيــان هذه األنســاق

القمعيــة التــي اختذهتــا الســلطة لتحويــل هــذا املجتمــع إىل جمتمــع جديــد يــكاد خيلــو

يف هنايــة املطــاف مــن أنــاس تعتقــد بالتوحيــد القــرآين والنبــوي ليتســارع يف قتــل
ابــن نبيــه ويتقــرب إىل اهلل تعــاىل بدمــه بفعــل هــذه العقيــدة التــي نجحت الســلطة يف
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ترســيخها يف املتجمــع اإلســامي بعــد أن أرســى قواعدهــا وأصوهلــا العمريــان كــا
مـ َّـر يف املباحــث الســابقة.
وعليه:

فــإن األنســاق القمعيــة التــي اتبعتهــا الســلطة كانــت عــى النحــو الــذي ذكــره
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مجلــة مــن علــاء املســلمني ،وهــي كاآليت:

ً
ً
حديثا يف فضل علي (.)
أول  -إصدار قانون اإلعدام فيمن يروي

روى ســليم بــن قيــس اهلــايل وعنــه الطــريس يف املدرســة اإلماميــة؛ وروى

حممــد بــن أيب ســيف املدائنــي ،وعنــه ابــن ايب احلديــد املعتــزيل؛ قوهلــم( :كتــب
معاويــة نســخة واحــدة إىل عاملــه بعــد عــام اجلامعــة أن برئــت الذمــة ممــن روى شــي ًئا

مــن فضــل ايب تــراب وأهــل بيتــه)(((.

والروايــة أعــاه قــد مـ َّـر بيــان بعــض آثارهــا يف األنســاق الثقافيــة مــن املســألة

الســابقة لكنهــا هنــا تكشــف عــن أحــد األســاليب القمعيــة التــي اعتمدهتــا الســلطة
األمويــة يف الشــام وبعــد تــويل معاويــة خالفــة املســلمني بعــد عــام اجلامعــة فــكان

مــن أول أســاليبه وقراراتــه إصــدار قانــون اإلعــدام بحــق مــن يــروي شــي ًئا يف فضــل

أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ويكشــف النــص هنــا مجلــة مــن
األمــور ،فضـ ًـا عـ ّـا مـ َّـر ذكــره وبيانــه يف املســألة الســابقة ،فــكان منهــا هــا هنــا:

1ـ إن معاويــة ال يطيــق ســاع اســم عــى بــن أيب طالــب (عليــه الصــاة

والســام) وال حتــى تلفظــه ،ولــذا مل يــرد القانــون بلفــظ( :أن برئــت الذمــة ممــن
((( االحتجاج للطربيس :ج 2ص 18؛ رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج 11ص .45
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روى شــي ًئا يف فضــل عــي بــن أيب طالــب وأهــل بيتــه) وإنــا جــاء القــرار القمعــي

بلفــظ (أيب تــراب وأهــل بيتــه).

وهــذا يكشــف عــن مســتوى البغــض والنصــب والعــداء الــذي كان يف نفــس

معاويــة لعــي بــن أيب طالــب (عليــه الصــاة والســام).

2ـ إن معاويــة يســعى يف ذلــك إىل حمــو ذكــر اإلمــام عــي (عليــه الصــاة

والســام) عــى ألســنة النــاس جاهلهــم أو عاملهــم ،شــاميهم أو حجازهيــم أو

(عــي) وإنــا يشــار لــه بالكنيــة.
عراقيهــم فــا يقــال حينهــا
ّ

ـرا مــن النــاس ال ســيام الذيــن يعيشــون يف مــدن أخــرى ال يعلمــون
 -3إن كثـ ً

ملـــن هـــذه الكنيـــة فيقومـــون بالـــراء واللعـــن  -والعيـــاذ بـــاهلل  -مـــن صاحبهـــا
وأه ــل بيت ــه.

4ـ يكشــف النــص عــن جــور الســلطة وطاغوتيتهــا يف إعــدام املســلم بجريــرة

روايتــه أو ذكــره لــيء مــن فضــل عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) فكيــف بمــن

تشــيع لــه أو قاتــل بــن يديــه وشــهر ســيفه بوجــه معاويــة وشــيعته وأنصــاره يف
ـن؟!
صفـ ّ

ً
ثانيا  -التنكيل النفسي واالجتماعي ألتباع أهل البيت (.)

إن مــن األســاليب القمعيــة التــي اختذهتــا الســلطة األمويــة إســقاط شــهادة

شــيعة عــي (عليــه الصــاة والســام) ومواليــه يف إجــراء جديــد ونســق قمعــي آخــر
يــراد منــه التنكيــل النفــي واالجتامعــي هبــم؛ فقــد أصــدر معاويــة كتا ًبــا إىل مجيــع
الــوالة عــى املــدن اإلســامية جــاء فيــه:
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ٍ
الحد من شيعة عيل وأهل بيته الشهادة)(((.
(ال جتيزوا
والن الكتــاب موجــه للــوالة فقــد جــاء بلفــظ شــيعة عــي وأهــل بيتــه (عليهــم

موجهــا لعامــة النــاس ،واال ملــا ورد فيــه لفــظ اســم (عــي)
الســام) فهــو مل يكــن
ً

(عليــه الســام).
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وهــو يكشــف عــن أحــد األنســاق القمعيــة التــي اختذهتــا اخلالفــة األمويــة يف

حماولــة حمــو وإماتــة ذكــر أهــل البيــت (عليهــم الســام) واذكاء عقيــدة التوحيــد
اجلديــدة املرتكــزة عــى طاعــة اخلليفــة التــي تدخــل اجلنــة.

ثالث��ا ـ تقطي��ع األي��دي واألرج��ل والقتل على الظن��ة يف املوالة أله��ل البيت
(عليهم السالم).

إن النظــر إىل تاريــخ هــذه املرحلــة الزمنيــة نجــد أن األنســاق القمعيــة التــي

اختذهتــا الســلطة تكشــف عــن مجلــة مــن األمــور:

 -1إهنــا كانــت تتزايــد يف حدهتــا وقســوهتا وجورهــا عــى أتبــاع أهــل البيــت

(عليهــم الســام) يف مجيــع املــدن اإلســامية ال ســيام أهــل الكوفــة فــكان مــن يتهــم
منهــم يف حــب آل البيــت (عليهــم الســام) هتــدم داره ويســجن.
وقد أصدر معاوية أمره إىل مجيع الوالة فقال هلم:
(من أهتمتموه بمواالة القوم فنكلوا به  ،واهدموا داره)(((.
فهدمت دور شيعة اإلمام عيل (عليه السالم) يف الكوفة وغريها.
((( كتاب سليم بن قيس :ص 317بتحقيق حممد باقر األنصاري؛ االحتجاج :ج 2ص.17
((( بحار األنوار للمجليس :ج  33ص .191
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 -2ال شــك أن الســبب يف هــذا التصعيــد يف األنســاق القمعيــة هــو وجــود

مقاومــة هلــا مــن أتبــاع أهــل البيــت (عليهــم الســام) ممــا جيعــل الســلطة األمويــة
ٍ
وجــورا ضــد أولئــك الذيــن كانــوا متشــبثني
أنســاق أكثــر قســوة
تبحــث عــن
ً
بعقيدهتــم يف عــي وأهــل بيتــه (عليهــم الســام) وهــي حقيقــة واقعيــة شــهدها

التاريــخ اإلنســاين بشــكل عــام والتاريــخ اإلســامي بشــكل خــاص وذلــك لتــويل

الطواغيــت منصــب اخلالفــة اإلســامية.

ومـــن ثـــم سنشـــهد إجـــراءات وأنســـا ًقا قمعيـــة متعـــددة يف عينـــة هـــذه

الدراســـة ،ومنهـــا:

قتــل اإلنســان عــى جمــرد الظــن بأنــه يعتقــد بعــي (عليــه الســام) وأهــل بيتــه

(عليهــم الســام) .وقــد ّدل عــى هــذه احلقيقــة شــاهدان.

األول -النــص الرشيــف املــروي عــن اإلمــام الباقــر (عليــه الســام) الــذي

أوردنــا جــز ًءا منــه يف املســألة الســابقة ،ونــورد هنــا مــا تعلــق هبــذا النســق القمعــي،

فقــال (عليــه الصــاة والســام):

«ث ــم مل ن ــزل أه ــل البي ــت نُس ــتذل ،ونُس ــتضام ،ونُق ــص ونُمته ــن ،ونُح ــرم

ونُقت ــل ونَخ ــاف وال نَأم ــن ع ــى دمائن ــا ودم ــاء أولياءن ــا».
إىل أن يقول (عليه السالم):

ـم ذلــك و ُك ْبـ ُـره زَمــن معاويــة ،بعــد مــوت الحســن (عليهــم الســام)
«وكان ُع ْظـ ُ

فقتلــت شــيعتنا بــكل بلــدة ،وقطعــت األيــدي واألرجــل علــى الظنــة ،وكان مــن ُذكــر
بحبنــا واالنقطــاع إلينــا ســجن أو نهــب مالــه أو هدمــت داره»(((.

((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج 11ص .45
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أما الشاهد الثاين:
فقد ذكره ابن أيب احلديد ً
نقل عن املدائني ،فقال:
(ثــم قــام معاويــة فــوىل الكوفــة زيــاد بــن ســمية ،وضــم إليــه البــرة وقــد

كان يتتبــع الشــيعة وهــو هبــم عــارف ،ولــذا :فقــد قتلهــم حتــت كل حجــر ومــدر،
212

وأخافهــم وقطــع األيــدي واألرجــل ،وســمل العيــون ،وصلبهــم عــى جــذوع

النخــل ،وطردهــم ،ورشدهــم عــن العــراق ،فلــم يبــق هبــا معــروف منهــم).

ـرا يف إخــراج شــيعة اإلمــام عــي (عليــه
وقــد بــذل زيــاد بــن أبيــه جهــدً ا كبـ ً

الســام) مــن الكوفــة وهتجريهــم كــي يتــم إفراعهــا مــن أهــل عقيــدة التوحيــد

القــرآين والنبــوي وهــو آخــر األنســاق القمعيــة التــي قــام بــه وايل معاويــة بــن ايب

ســفيان عــى الكوفــة وهــو مــا ســنتناوله يف راب ًعــا.

ً
رابعا  -التهجري القسري والتغيري الدميوغرايف((( للكوفة .

بعــد أن يــأس زيــاد بــن أبيــه مــن إســكات أصــوات شــيعة عــي (عليــه الصــاة

والســام) وعجــز عــن تغيــر عقيدهتــم وجــد أن ال ســبيل مــن التهجــر القــري

هلــم وإخراجهــم مــن الكوفــة وتضيعهــم يف املــدن األخــرى ونقــل مــن عرفــوا

بطاعتهــم ووالهتــم إىل بنــي أميــة إىل الكوفــة كــي يتــم تغيــر ســكان أهــل الكوفــة
وجمتمعهــا املوحــد املــوايل آلل حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،فكانــت هــذه احلملــة

((( الديموغرافيا )Demography( -املعرفة بعلم السـكان :هي عبارة عن دراسـة ملجموعة
مـن خصائـص السـكان ،وهـي اخلصائـص الكميـة ،ومنهـا الكثافـة السـكانية والتوزيـع
والنمـو ،وهيكليـة السـكان ،باإلضافـة إىل اخلصائـص النوعيـة ومنهـا العوائـل االجتامعيـة،
مثـل التنميـة والتعليـم والتغذيـة والثـروة« .موقـع موضـوع mawdoo3 com
o

املبحث الثاني  :األنساق الفكرية والثقافية لإلنقضاض على التوحيد ..

عــى الشــكل اآليت :
ألف  -بدأ زياد بنقل املقاتلة األعاجم من الكوفة ونقلهم إىل الشام والبصرة.

أي مل ينقلهـم إىل بالدهـم األم إيـران أو بلاد فـارس كما كانـت تعـرف ،مما يدل

على رفـع مسـتوى معاناهتـم ،بعـد أن كانـت هلم منـازل يف الكوفـة وألفة مـع أهلها.
قال البالذري:

(إن زيــادا سـ ّـر بعضهــم إىل الشــام بأمــر معاويــة ،فهــم يدعــون هبــا الفــرس،

وسـ ّـر قومــا منهــم إىل البــرة فدخلــوا يف األســاورة الذيــن هبــا)(((.

أمــا الســبب الــذي جعــل ابــن زيــاد يبــدأ هبــم ،فــأن اإلمــام عــي بــن أيب طالــب

(عليــه الســام) قــد ســاوى بينهــم وبــن املقاتلــة العــرب يف العطــاء فاســتاملوا إليه.

وأمــا ســبب توجيههــم إىل الشــام والبــرة فلكوهنــا عثامنيتــي املعتقــد ،فــا

يمكنهــا التحــرك فيهــا ،بعكــس نقلهــم إىل بــاد فــارس فإهنــم ســيدعون إىل عــي

(عليــه الســام).

باء  -توسيع رقعة اإلفراغ العقدي لتشمل مدينة الكوفة والبصرة.

أي إفـراغ املدينتين مـن املوالين ألهل البيت (عليهم السلام) قـال البالذري:

(إن زيـادا نقـل (مخسين ألفـا) مـن مقاتلـة أهـل البصرة والكوفـة مـع عياالهتـم إىل

خراسـان)((( ،ومل حتـدد الروايـة كـم كان عـدد الكوفيين مـن اخلمسين ألفا.
((( فتوح البلدان للبالذري :ص .280
((( املصدر نفسه :ص .109
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إال أن املدائنــي أشــار إىل( :أن نصفهــم كان مــن أهــل الكوفــة) ،وأيــا كانــت

نســبتهم فــإن إخراجهــم مــن الكوفــة والبــرة مــع عياالهتــم وهتجريهــم إىل تلــك

البــاد البعيــدة خــارج العــراق هــو غايــة االضطهــاد العقــدي والتطــرف الفكــري.
فكان ــت آث ــار ه ــذا اإلف ــراغ الفك ــري ع ــى ثقاف ــة جمتم ــع الكوف ــة ،وال س ــيام

املقاتل ــة منه ــم وه ــم الس ــواد األعظ ــم م ــن أه ــل الكوف ــة -وه ــم الذي ــن خرج ــوا
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آثـــارا وخيمـــة ترمجتهـــا أرض كربـــاء يف يـــوم
لقتـــال احلســـن عليـــه الســـامً -

عاش ــوراء.

املبحث الثالث
حمددات النظرية الوظيفية
وإجراءات األنساق االجتماعية خلطاب
اإلمام احلسـني ( )فــي
اغتيـال التوحيــد

إن مــن احلقائــق املهمــة التــي توصلنــا إليهــا يف دراســة املجتمــع اإلســامي يف

هــذه املــدة الزمنيــة املنحــرة يف نصــف قــرن مــن عمــر الرســالة ،أي منــذ أن تــويف

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) إىل يــوم عاشــوراء مــن عــام  61للهجــرة ،هــي
تشــكل املجتمــع اإلســامي مــن جمموعــة مــن األنســاق الثقافيــة التــي أســهمت يف

خلــق األنســاق االجتامعيــة التــي اتصــف كل نســق فيها بمواصفات وســات مشــركة
تربطهــا أهــداف حمــددة وهــم يســعون بــكل إمكاناهتــم لتحقيــق هــذه األهــداف ممــا
خلــق مطابقــة للنظريــة الوظيفيــة واألنســاق العامــة وممــا ال شــك فيــه ّ
أن الســلطة
احلاكمــة ممثلــة باخلالفــة (الراشــدة) وخالفــة معاويــة قــد حققــت أهدافهــا يف تغيــر
عقيــدة التوحيــد القــرآين والنبــوي عــر األنــاط التثاقفيــة وإجيــاد حالــة جديــدة يف
األنثروبولوجيــا الثقافيــة مرتكــزة عــى التثاقــف مــن الداخــل وبنــاء األنثروبولوجيــا

العقديــة التــي أســهمت يف بنائهــا األنســاق الثقافيــة واالجتامعيــة.

املسألة األوىل :تعريف النظرية الوظيفية The Ttructure Function .

إن مــن مقتضيــات دراســة املجتمــع والتحــوالت الفكريــة والعقديــة فيــه هــو

الرجــوع إىل النظريــات املعــارصة يف علــم االجتــاع ومنهــا النظريــة الوظيفيــة أو
األنســاق العامــة فقــد أســهمت هــذه النظريــة يف فهــم هــذه التحــوالت اجلذريــة يف

االجتــاه الفكــري والعقــدي للمجتمــع.
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وقد عرفها بعض املختصني يف العلوم االجتامعية ،فقالوا:
(اجتــاه فكــري يف علــم االجتــاع يتألــف مــن عنرصيــن أساســيني ومرتابطــن

يتمثــان يف نمــوذج تصــوري للمجتمــع ،وإطــار منهجــي لتحليــل هــذا املجتمــع.
ويعــد مفهــوم النســق هــو األســاس الفكــري للوظيفيــة ،ولقــد دخــل هــذا

218

املفهــوم إىل علــم االجتــاع مــن مصدريــن ،مهــا:

املصــدر الكالســيكي ويتمثــل يف اآلراء الوظيفيــة يف القــرن التاســع عــر

وبدايــة العرشيــن ،واملصــدر املعــارص ويتمثــل يف نظريــة األنســاق)(((.

وقــد مـ ّـر بيــان مفهــوم النســق ومعنــاه يف املبحــث الســابق فــكان مــن التعريفات

مــا جــاء عــى لســان مؤســس النظريــة الوظيفيــة تالكــوت بارســنونز ،قائال:

ّ
(إن النســق هــو :نظــام ينطــوي عــى أفــراد مفتعلــن تتحــد عالقتهــم بعواطفهم

وأدوارهــم التــي تتبــع مــن الرمــوز املشــركة واملقــررة ثقاف ًّيــا يف إطــار هــذا النســق

وعــى نحــو يغــدو معــه مفهــوم النســق أوســع مــن مفهــوم البنــاء االجتامعــي)(((.

كــا أشــار بارســونز إىل أنــه أي :النســق (يرتكــز عــى معايــر وقيــم تشــكل مــع

الفاعلــن اآلخريــن جــز ًءا مــن بنيــة الفاعلــن)(((.

((( النظريــة الوظيفيــة ومفهــوم النســق االجتامعــي ،مقــال نــر يف /26مايــو2015 /م؛
جامعــة ابــن الطفيــل ـ علــم االجتــاع ـ املغــرب العــريب.
((( عــر البنيويــة أيديــت كويزيــل ،ترمجــة جابــر عصفــور :ص 411طبــع دار ســعاد
الصبــاح ،ط األوىل لســنة  ،1993الكويــت.
((( املصدر نفسه.
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وقــد فرضــت هــذه املعايــر والقيــم التــي أصبحــت جــز ًءا مــن النســق يف ظهــور

معنــى عــام وخــاص عنــد الفالســفة فقــد ذهــب (ال النــد) يف موســوعته الفلســفية
إىل (أن مصطلــح النســق يقــال بمعنيــن عــام وخــاص ،والنســق باملعنــى العــام هــو:

مجلــة عنــارص ماديــة أو غــر ماديــة يتعلــق بتبــادل بعضهــا ببعــض بحيــث تشــكل

كال عضو ًّيــا مثــل النظــام املــدريس ،واجلهــاز العصبــي.

والنســق بمعنــاه اخلــاص هــو :جمموعــة مــن أفــكار علميــة أو فلســفية مرتابطــة

منطق ًّيــا مــن حيــث متاســكها ال مــن حيــث حقيقتهــا)(((.

فهــذا التامســك بــن األفــكار كان هــو األســاس يف ظهــور (مجلــة مــن األفعــال
والتفاعــات املعينــة بــن األشــخاص الذيــن توجــد بينهــم ِصــات متبادلــة).
وهو ما يسمى بالنظرية الوظيفية.
وتــدرس النظريــة الوظيفيــة أو نظريــة األنســاق حمــددات ثالثــة وهــي الثقافــة،

والشــخصية ،والنظــام االجتامعــي.

(فنســق الثقافــة :يتكــون مــن جمموعــة مــن العالقــات املتداخلــة للقيــم

واملعتقــدات والرمــوز املشــركة التــي توجــد يف أي جمتمــع.

ونســق الشــخصية :ويضــم جمموعــة الدوافــع واملؤثــرات ،واألفــكار وكل مــا

يتصــل بالفــرد ككائــن عضــوي.

((( موســوعة ال النــد الفلســفية ،ترمجــة خليــل أمحــد خليــل ،ج 3ص 1417ط منشــورات
عويــدات ،لســنة 1996بــروت.
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والنســق االجتامعــي :وهــو جمموعــة األدوار ذات العالقــة املتداخلــة،

تلــك األدوار التــي تشــكل جمموعــة متآلفــة يطلــق عليهــا اســم النظــم؛ والنســق
االجتامعــي يشــر إىل جمموعــة مــن األفــراد الذيــن يتفاعلــون بعضهــم مــع بعــض

اآلخــر ،وإن هــدف التفاعــل هــو امليــل إىل اإلشــباع األمثــل الحتياجاهتــم)((( .
فهــذه املحــددات الثالثــة للنظريــة الوظيفيــة ،أي :نســق الثقافيــة ،ونســق
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الشــخصية ،والنســق االجتامعــي قــد جتلــت يف املتجمــع اإلســامي يف هــذه املــدة

الزمنيــة املحصــورة بــن وفــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) واستشــهاد اإلمــام

احلســن (عليــه الســام) يف عــام 61هـــ يف يــوم العــارش مــن املحــرم.

فقــد شــهدت األنســاق الثقافيــة لســنة الشــيخني وســنة اخلالفــة األمويــة التــي

ابتــدأت بشــكلها التأســييس يف عهــد عثــان بــن عفــان جمموعــة مــن العالقــات
املتداخلــة للقيــم واملعتقــدات والرمــوز املشــركة حتــى رســخت هــذه القيــم

اجلديــدة وبفعــل التثاقــف مــن الداخــل توحيــدً ا جديــدً ا ظاهــره اإليــان وباطنــه

الكفــر واخلــراب املفاهيمــي والقيمــي ملــا جــاء بــه القــرآن والنبــي املصطفــى (صــى
اهلل عليــه وآلــه) فيصبــح اخلضــوع واخلنــوع والطاعــة العميــاء للخليفــة هــو مركــوز

التوحيــد الــذي يقــود املســلم إىل اجلنــة

وممــا ال شــك فيــه فقــد كان نســق الشــخصية هــو األبــرز يف هــذه املتغــرات

اجلديــدة التــي نشــأ عليهــا اإلنســان يف نصــف قــرن مــن الزمــن فقــد أوغلــت ســنة

العمريــن واألمويــن يف ميــوالت وانفعــاالت وأفــكار اإلنســان املســلم وكــا مـ َّـر
بيانــه مفصـ ًـا يف هــذه املباحــث.
((( النظريــة االجتامعيــة احلديثــة ،ككوهــن بــريس ،ترمجــة د .عــادل خمتــار اهلــواري ،ص 147
ط دار فينــوس للطباعــة والنــر القاهــرة لســنة 1975م.
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وأمــا األنســاق االجتامعيــة وتكامــل النظريــة الوظيفــة فبــا مجعــه املجتمــع مــن

األنســاق الثقافيــة ،والتثاقــف مــن الداخــل مجلــة مــن األنســاق االجتامعيــة الــذي

بــرزت فيــه بعــض املجموعــات مــن األفــراد الذيــن تربطهــم أهــداف مشــركة
وجتمعهــم ميــوالت وانفعــاالت حمــددة ،وإن اهلــدف األوحــد الــذي جيمعهــم مــع

بعضهــم ســواء ضمــن حــدود النســق الواحــد أو فيــا بينهــم جمتمعــة ،هــو اإلشــباع
األمثــل الحتياجاهتــم النفســية والغريزيــة ،وهــو مــا كشــف عنــه اإلمــام احلســن

(عليــه الســام) يف خطابــه ألهــل الكوفــة يف يــوم عاشــوراء.
وهو ما سنتناوله فيام ييل:

املس��ألة الثاني��ة  :حم��ددات النظري��ة البنائي��ة الوظيفية يف خط��اب اإلمام
احلس�ين (عليه الس�لام) يوم عاشوراء.

اشــتمل خطــاب اإلمــام احلســن (عليــه الســام) يف يــوم عاشــوراء عــى أرض

كربــاء حينــا زحــف جيــش اخلالفــة اإلســامية إليــه وأحاطــوا بــه وأهــل بيتــه
وأصحابــه مــن كل مــكان حتــى ســدوا األفــق وقــد جتــاوزت أعدادهــم عــرات
اآلالف فــكان أقــل مــا ذكــر يف عددهــم ثالثــن أل ًفــا ((( أمــا اكثــر مــا ذكــر فقــد
اختلفــت فيــه أقــوال املؤرخــن.

ومــن ثــم فقــد أظهــر هــذا العــدد هويــة املتجمــع اإلســامي وعقيدتــه التــي

حيملهــا وهبــا يقاتــل رجـ ًـا هــو ابــن بنــت نبيــه فضـ ًـا عــن قتاهلــم وقتلهــم لألطفــال

ـرا للقيــم العربيــة التــي نشــأ عليهــا اإلنســان العــريب.
الرضــع ،وأظهــر لنــا ً
أيضــا تغيـ ً
((( األمايل للصدوق :ص .177
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ومــن ثــم قدمــت هــذه اآلالف مــن الرجــال صــورة جديــدة مــن العقيــدة

الدينيــة ومرتكزاهتــا الفكريــة فضـ ًـا عــن التغيــر القيمــي للمجتمــع العــريب املتمثــل

يف حفــظ حرائــر النســاء وغريهــا مــن القيــم.
وعليه:
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فقــد لــزم بيــان هــذه التحــوالت العقديــة والقيميــة يف املجتمــع اإلســامي

للتاريــخ ولألجيــال التــي ســتقف أمــام هــذه احلادثــة التــي أفجعــت اإلنســانية
صــادرا مــن صاحــب
بنحــو عــام واملســلمني بنحــو خــاص؛ فــكان هــذا البيــان
ً
املصيبــة العظمــى وهــو اإلمــام احلســن (عليــه الســام) ،فقــد تضمــن خطابــه
إىل هــؤالء الرجــال العديــد مــن احلقائــق واملعــارف يف خمتلــف احلقــول العلميــة

واملعرفيــة الســيام علــم اإلنســان (األنثروبولوجيــا) وعلــم االجتــاع والســلوك

والنفــس والشــخصية وغريهــا ممــا ال جمــال إلحصائــه وذكــره وعــده.
ولذلك:

كان للنظريـة الوظيفيـة حضـور مميز يف هـذا اخلطاب مثلما كان لألنثروبولوجيا

العقديـة والثقافيـة حضـور مميـز السـيام يف هـذا اجلـزء مـن خطابـه (عليـه الصلاة

والسلام) جليـش اخلالفـة اإلسلامية قائلا هلـم:

وتعســا! حيــن اســتصرختمونا
وبؤســا لكــم
«ت ًّبــا لكــم أيتهــا الجماعــة
ً
ً
وترحــا ً

ولهيــن ،فأصرخناكــم موجفيــن ،فشــحذتم علينــا ســي ًفا كان فــي أيدينــا ،وحششــتم

وعدونــا ،فأصبحتــم إل ًبــا((( علــى أوليائكــم،
عدوكــم
ّ
ـارا أضرمناهــا علــى ّ
علينــا نـ ً
((( اإللب  -بالفتح والكرس :-القوم جيتمعون عىل عداوة إنسان.
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ويــدً ا ألعدائكــم ،مــن غيــر عــدل أفشــوه فيكــم ،وال أمــل أصبــح لكــم فيهــم ،وال
ذنــب كان منّــا إليكــم ،فهـ ّـا لكــم الويــات إذ كرهتمونــا والســيف مشــيم ،والجــأش
طامــن ،والــرأي لــم يســتحصف ،ولكنكــم أســرعتم إلــى بيعتنــا كطيــرة الدّ بــا(((،

ـفها وض ّلــة  ،فبعــدً ا وســح ًقا
وتهاف ّتــم إليهــا كتهافــت الفــراش ،ثــم نقضتموهــا سـ ً

الســنن ،ومؤاخي
لطواغيــت هــذه األمــة! وبق ّيــة األحــزاب ،ونبــذة الكتاب ،ومطفئــي ُّ
المســتهزئين  ،الذيــن جعلــوا ((القــرآن)) عضيــن ،وعصــاة اإلمــام وملحقــي

العهــرة((( بالنســب ،ولبئــس مــا قدّ مــت لهــم أنفســهم أن ســخط اللــه عليهــم وفــي

العــذاب هــم خالــدون.

أفهــؤالء تعضــدون وعنّــا تتخاذلــون؟ أجــل واللــه ،خــذل فيكــم معــروف ،نبتت

عليــه أصولكــم ،وتــأزرت((( عليــه عروقكــم ،فكنتــم أخبــث ثمــر شــجر للناظــر،
وأكلــة للغاصــب»(((.

والنص الرشيف يظهر حمددات النظرية البنائية الوظيفية وهي كاآليت:
ً
أول  -النسق الثقايف يف البنائية الوظيفية .

يف النســق الثقــايف يتجــى عــدد مــن املعايــر والقيــم التــي أخذهــا اإلنســان

املســلم فشــكلت لديــه عقيــدة جديــدة ،هــذه العقيــدة ظهــرت عــر محلهــم الســاح

لقتــل اإلمــام احلســن (عليــه الســام).

مقصورا :-اجلراد قبل أن يطري ،ينظر لسان العرب البن منظور :ج ،4ص.248((( الدّ با
ً
((( العهرة :الزاين.
((( األزر :القوة والشدة.
((( االحتجاج للطويس :ج ،2ص.24
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وهذه املعايري هي :تغيري مفهوم اخلالفة الرشعي.
بســلب حــق أهــل البيــت (عليهــم الســام) الــذي اختصهــم اهلل بــه وهــي

اخلالفــة للنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) بمفهومهــا الرشعــي ،أي أن اخلليفــة يمثــل
امتــدا ًدا للرشيعــة التــي جــاء هبــا النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)؛ وبمفهومهــا

الســلطوي بمقتضيــات احلكومــة.
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وهو ما اكتنزه اللفظ الرشيف بقوله:
«فشحذتم سيفا كان في أيدينا» .
فقــد اســتعاض عــن معنــى الســلطة بلفــظ الســيف ،ولــذا قــال (عليــه الســام):

«كان يف أيدينا».

وهــو بيــان حلــق أهــل البيــت (عليهــم الســام) يف غديــر خــم فيــا أمــر اهلل تعاىل

نبيــه املصطفــى (صــى اهلل عليــه وآلــه) بأخــذ البيعــة مــن املســلمني ألمــر املؤمنــن

(عليــه الصــاة والســام) فقــال:

ِ
«من كنت مواله فهذا علي مواله ،اللهم ِ
وعاد من عاداه»(((.
وال من وااله

لكــن هــذه الســلطة وبفعــل التثاقــف مــن الداخــل الــذي أوجــده العمريــان

ـر القيــم التــي
واألمويــان يف تعاقبهــم عــى اخلالفــة اإلســامية كــا مـ ّـر بيانــه قــد غـ َّ

جــاء هبــا القــرآن والنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ومــن ثــم اســتطاع اخللفــاء بفــرض

عقيــدة جديــدة متثلــت يف شــحذ الســيوف ،أي :حدهــا وشــهرها يف وجــوه أهــل
البيــت (عليهــم الســام) وقتلهــم.

((( مسند أمحد :ج 1ص 118؛ املصنّف البن شيبه الكويف :ج  7ص .499
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فكانــت النتيجــة هــذا التحــول اجلــذري يف العقيــدة ،فأصبحــوا كــا قــال اإلمــام

احلســن (عليــه الســام) (أعــدا ًء) وهــي النتيجــة هلــذا التثاقــف واملعايــر الثقافيــة فقــال:
«فأصبحتم إل ًبا على أوليائكم ويدً ا ألعدائكم».

أي :يدً ا إلعدائكم يف قتل أوليائكم.

ّ -2
إن الطاعة للخليفة مرتكزة عىل تغري عقيدة التوحيد.
حيـدد اإلمـام احلسين (عليه السلام) إن حـق الطاعة الـذي يتعلق بذمة املسـلم

مـن العنـوان الرشعـي يرتكـز على عقيـدة التوحيـد وذلـك عبر البيعـة ،هذا فيما إذا

كان الطريـق الكتسـاب طاعـة املسـلم للحاكـم عرب هـذا املعيار.

أمــا يف الســياق العــام للســلطة وحــق الراعــي واحلاكــم عــى الرعيــة فيحــدد

اإلمــام احلســن (عليــه الســام) ثالثــة معايــر ينســاق عربهــا النــاس لطاعــة احلاكــم

واالمتثــال إلمــره ،وهــي:
1ـ معيار العدل.

2ـ معيار األمل يف حتسني أداء احلكومة.
3ـ معيار إساءة الرموز للرعية.
فهــذه املعايــر الثالثــة تســتلزم حــق الراعــي عــى الرعيــة بمعنــى :أن هــذه

املجاميــع املؤلفــة مــن خمتلــف العشــائر العربيــة مــن اليمــن واحلجــاز والعــراق
والشــام جــاءت إىل كربــاء إمتثـ ً
ـال ألمــر احلكومــة أو احلاكــم بــا لديــه عليهــم مــن

حــق ألهنــم وجــدوا فيــه واحــدة مــن هــذه املعايــر الثالثــة.
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لكـن واقـع احلـال أن هذه املعايري الثالثـة غري متحققة وال بنسـبة ضئيلة ،بل إن

الواقـع احليـايت والتارخيـي أثبت انعدام هذه املعايري واسـتحالة وجـود واحدة منها.

فــا معيــار العــدل موجــود فيهــم ،وال أمــل للنــاس يف حتســن أداء احلكومــة،

وال ذنــب للرمــوز صــدر نحــو الرعيــة كــي حيــق للحاكــم عــى الرعيــة الطاعــة يف

حماربــة هــؤالء الرمــوز وهــو مــا يعــرف اليــوم باحلــراك الســلمي لتصحيــح أداء
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احلكومــة والقيــام بواجباهتــا اجتــاه النــاس.
وعليه:

فــإن هــذه املعايــر الثالثــة التــي يرتتــب عليهــا حــق طاعــة احلاكــم يف املنظــور

القيمــي للســلطة وإدارة احلكــم هــي غــر متحققــة ومــن ثــم عــى آيــه قيمــة أو معيار
اجتمــع هــؤالء لقتــل اإلمــام احلســن (عليــه الســام)؟
ولذا:
خاطبهم ً
قائل:
«فأصبحتــم أل ًبــا علــى أوليائكــم ،ويــدً ا ألعدائكــم مــن غيــر عــدل أفشــوه فيكــم،

وال أمــل أصبــح لكــم فيهــم ،وال ذنــب كان منــا إليكــم»(((.
إذن:

كان حقيقــة هــذا املجتمــع هــو التغيــر يف عقيــدة التوحيــد وذلــك بفعــل

التثاقــف مــن الداخــل الــذي جهــد عــى تغلغلــه العمريــان يف املجتمــع اإلســامي

وذكاه األمويــان يف مجلــة مــن األنســاق الثقافيــة والقمعيــة حتــى تــم تغيــر عقيــدة
((( االحتجاج للطربيس :ج 2ص .24
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هــذا املجتمــع ،بــل وتغيــر طبائــع اإلنســان ومتظهــره بمظهــر آخــر ال حيمــل مــن
اإلنســانية إال هيأهتــا وذلــك ضمــن أنســاق شــخصية؛ وهــي كــا يــي:
ً
ثانيا  -النسق الشخصي يف البنائية الوظيفية .

يتكــون النســق الشــخيص يف النظريــة الوظيفيــة مــن جمموعــة الدوافــع

واملؤثــرات واألفــكار التــي تتصــل بالشــخص ككائــن عضــوي يف حركــة املجتمــع؛

وقــد جــاء خطــاب اإلمــام احلســن (عليــه الســام) ببيــان هــذه الدوافــع الشــخصية
واألفــكار املشــركة فيــا بــن هــؤالء وهــم يســعون لتحقيــق هــدف الوصــول إىل

الســلطة ،إمــا عــر الزيــادة يف العطــاء ،أو نيــل منصــب مــن املناصــب وإن صغــر،
أو لنيــل الرضــا مــن الســلطة عــن هــذه اجلامعــة أو تلــك وأســوأ مــا يف األمــر إحــراز

طاعــة اخلليفــة ،وهــو املرتكــز عــى عقيــدة التوحيــد الــذي جــاء هبــا العمريــان

لغــرض الدخــول إىل اجلنــة.

وهــذه الدوافــع واملؤثــرات واألفــكار بينّهــا اإلمــام احلســن (عليــه الســام) يف

خطابــه معهــم يــوم عاشــوراء فيقــول:

«فهــا -لكــم الويــات -كرهتمونــا والســيف مشــيم واجلــأش طامــن ،والرأي

ملــا يســتحصف ،ولكنكــم أرسعتــم إىل بيعتنــا كطــرة الدبــا ،وهتافتــم إليهــا كتهافــت
الفــراش ،ثــم نقضتموهــا ســفها وضلة».

فهــذا اجلــزء مــن خطابــه (عليــه الســام) يضــع أمــام الباحثــن يف علــم

األنثروبولوجيــا الثقافيــة واالجتــاع والســلوك وغريهــا أن اإلنســان املســلم تغــر

يف طباعــه وشــخصيته وأفــكاره ودوافعــه عــا كان عليــه املســلمون يف حيــاة رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).
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فيبــدأ ً
أول بإزاحــة الشــكوك عــن حقيقــة هــذا التغيــر يف الشــخصية ،أي

النســق الشــخيص وحتديــدً ا يف العامــل النفــي للفــرد أو للمجتمــع يف إعراضــه عــن

أهــل البيــت (عليهــم الســام) ،بــل وحماربتهــم وقتلهــم فهــو مل يكــن بفعــل التغيــر

يف أســلوب أهــل البيــت (عليهــم الســام) مــع النــاس .إذ قــد يتبــادر إىل ذهــن
بعــض النــاس ممــن جلــس يبحــث يف هــذه املتغــرات يف املجتمــع اإلســامي مــن
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التقديــس واإلجــال والتوقــر آلل البيــت (عليهــم الســام) إىل حماربتهــم وقتلهــم

فريجــع الســبب إىل التغــر يف تعامــل آل البيــت (عليهــم الســام) مــع النــاس،

وليــس الســبب عائــد ًا إىل التثاقــف مــن الداخــل الــذي جهــد يف تفعليــه العمريــان

واألمويــان ليتجســد يف يــوم العــارش عــى أرض كربــاء وهبــذه الصــورة املأســاوية.
ولذلك:
نجــد اإلمــام احلســن (عليــه الســام) يقطــع الطريــق عــى هــذه التســاؤالت

أو املحــاوالت املريضــة لبعــض األشــخاص مــن الذيــن حياولــون بائســن يف

تغيــر حقيقــة مــا فعلــه التثاقــف مــن الداخــل واألنســاق الثقافيــة والقمعيــة يف
خلــق عقيــدة جديــدة يف التوحيــد امتــد تأثريهــا عــى الطبائــع الشــخصية والنفســية
واألنــاط الفكريــة لــدى املســلم وهــو مــا بينــه (عليــه الســام) بقولــه:

«كرهتمونا والسيف مشيم ،والجأش طامن ،والرأي لما يستحصف».
وهــذه املعايــر الثالثــة هــي مــن أهــم املعايــر التــي تؤثــر يف تغيــر الســلوكيات

الشــخصية واملجتمعيــة وهبــا يســتطيع املــرء تســيري النــاس ســل ًبا أو إجيا ًبــا نحــوه
ســواء كان رمـ ًـزا اجتامع ًيــا أو دين ًيــا أو سياس ـ ًيا وهــي:
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 -1األمن الشخيص واملجتمعي.
 -2األمن احليايت.
 -3األمن الفكري والعقدي ،وهي كام ييل:
 -1معيار األمن الشخصي واملجتمعي.

فقوله (عليه الصالة والسالم):
«والسيف مشيم».
كنايــة عــن بيــان معيــار األمــن الشــخيص واملجتمعــي ،بمعنــى :أننــا مل نشــهر

ســيوفنا عليكــم ،وذلــك أن معنــى( :املشــيم) هــو وضــع الســيف يف غمــده ،ومــن

ثــم فــإن املعيــار األول الــذي يتســبب يف ابتعــاد النــاس عــن الرمز هــو انتهاكــه لألمن

الشــخيص للفــرد أو للمجتمــع ،وهــذا املعيــار مل يقــع مــن آل البيت (عليهم الســام)
فهــم مل يشــهروا ســي ًفا يف وجــه أمـ ٍ
ـرئ مســاملٍ غــر حمـ ٍ
ـارب هلــم عــاز ٍم عــى قتلهــم ،بــل
ثبــت يف النصــوص احلديثيــة والتارخييــة أهنــم كانــوا يلتمســون األعــذار ويبالغــون يف
احلجــة قبــل الدخــول يف أي قتــال مــع إرصار أعدائهــم وجماهرهتــم بقتــل أهــل البيت

(عليهــم الســام) كــا حــدث يف اجلمــل وصفــن والنهــروان يف حيــاة أمــر املؤمنــن
(عليــه الصــاة والســام) وكــا حــدث يف حيــاة اإلمــام احلســن (عليــه الســام) يف

مهادنتــه معاويــة ومواثقتــه عــى رشوط حقــن دمــاء املســلمني وأمــن اإلنســان يف أي
مــكان وبــأي لــون أو عقيــدة؛ وكــا نشــهده مــن املبالغــة يف البيــان واالحتجــاج عــى

هــذه اآلالف مــن النــاس التــي جتمعــت لقتــل اإلمــام احلســن (عليــه الســام) بــل

يكفــي مــن األدلــة يف مســاملة أهــل البيــت (عليهــم الســام) ومســاملة اإلمــام احلســن
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(عليــه الســام) هــو خروجــه مــع أطفالــه وإخوانــه وبناتــه وأمهــات أوالده وأوالد

إخوتــه وبنــي عمومتــه معــه يف خروجــه إىل العــراق.

فمن أراد احلرب والقتال ال خيرج معه هذا العدد من األطفال والنساء.
إذن:
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ـن اإلمــام احلســن (عليــه الســام) أن الســبب األول الــذي يكــون داف ًعــا
يبـ ُ

البتعــاد اإلنســان فــر ًدا أومجاعــة عــن الرمــز ســواء كان دين ًّيــا أو سياسـ ًّيا هــو انتهاكــه

ألمنهــم الشــخيص واملجتمعــي وهــذا مل حيــدث ،بمعنــى :أن هنــاك ســب ًبا آخــر

جعلهــم حيملــون الســاح لقتالــه يف كربــاء.

أمــا املعيــار الثــاين البتعــاد النــاس عــن الرمــز وباألخــص هنــا أهــل البيــت

(عليهــم الســام) هــو( :األمــن احليــايت) وهــو كــا يــي:
 -2معيار األمن الحياتي.

وقــد حــدده اإلمــام احلســن (عليــه الســام) عــر بيــان اطمئنــان قلــب اإلنســان

مــن املخــاوف التــي حتيــط بــه وهتــدد بقــاءه وعنــارص دوام هــذه احليــاة وهــي
الغــذاء والســلع وإنتاجهــا وحركتهــا ،إذ يشــكل األمــن الغذائــي مــن أهــم املخاطــر

واملخــاوف التــي حتيــط باإلنســان فــر ًدا ومجاعــة وهــو مجــع يف األمــن احليــايت.
ولذا:
مجعها اإلمام احلسني (عليه السالم) يف قوله:
«والجأش طامن».
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أي :مل تتعرضــوا عربنــا ألي أمـ ٍـر يفقــد قلوبكــم اإلحســاس باألمــن ،ومــن ثــم

مل يكــن لكــم احلــق يف حماربتنــا أو قتلنــا أو يف أقــل األمــور هــو االبتعــاد عنــا وعــدم

الوقــوف بجانبنــا.

لكــن األمــر احلقيقــي يف حماربتكــم لنــا هــو عقيدتكــم اجلديــدة التــي أصبحــت

خمالفــة لرأينــا وعقيدتنــا نحــن آل حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) وهــو مــا ذكــره (عليه

الســام) يف األمــن الفكــري ،كــا يــي:
 -3معيار اآلمن الفكري .

وهــذا معيــار ورد يف داللــة وقصديــة قولــه (عليــه الســام) «والــرأي ملــا

يســتحصف» .وهــو مــن أهــم املعايــر يف تغيــر توجهــات اإلنســان  ،بــل ويف تغيــر

هويتــه الثقافيــة والعقديــة ،وفضـ ًـا عــن أن هــذا املعيــار هــو مــن أكثــر املعايــر تســب ًبا
يف وقــوع احلــروب بــن النــاس منــذ أن نشــأ الــراع بــن ابنــي نبــي اهلل آدم (عليــه

الســام) كــا يبــن لنــا الوحــي (عليــه الســام) هــذه احلقيقــة يف إظهــار املخالفــة
العقديــة بينهــا وذلــك عــر وســيلة القربــان الــذي قدمــاه هلل تعــاىل فقــد انطلــق كل

منهــا مــن عقيدتــه يف التوحيــد و قــدّ م كل منهــا هلل جــل شــأنه قربا ًنــا لكــن النتيجــة

أن اهلل تعــاىل تقبــل مــن أحدمهــا ومل يتقبــل مــن اآلخــر فــكان الفاصــل احلقيقــي فيــا
بينهــا االختــاف يف عقيــدة التوحيــد هــو هــذا القبــول.
وهنا:
يظهــر اإلمــام احلســن (عليــه الســام) أن االختــاف فيــا بينــه -وهــو رمــز

التوحيــد القــرآين والنبــوي -وبينهــم وهــم رمــز التوحيــد العمــري واألمــوي

ولــذا :محلــوا الســاح لقتلــه مــع أبنــاءه وإخوتــه وأصحابــه وســبي بناتــه وأخواتــه.
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ليتجســد عــى أرض كربــاء مشــهد ابنــي آدم ال ّل َذ ْيـ ِ
ـن تقدمــا بقربانــن ،وكان

األول هــو قربــان النبــوة والرســالة املرتكــز عــى عقيــدة التوحيــد املحمــدي؛

والقربــان اآلخــر كان عــى عقيــدة التوحيــد العمــري األمــوي فتقبــل مــن أحدمهــا
ومل يتقبــل مــن اآلخــر.
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قال عز وجل:

Pوَاتْـ ُـل عَ َليْ ِه ـمْ نَبَـ َـأ ابْنَ ـيْ َآدَمَ بِالْحَ ـقِّ إِ ْذ َقرَّبَــا ُقرْبَا ًنــا َف ُت ُقبِّــلَ مِ ـنْ َأحَدِهِمَــا وَ َل ـمْ يُ َت َقبَّـ ْـل
مِ ـنَ ْ َ
الخَ ـ ِر َقــالَ َ َل ْق ُت َلنَّ ـكَ َقــالَ إَِّنمَــا يَ َت َقبَّـ ُـل ُ
اهلل مِ ـنَ الْمَُّتقِ ـنَ﴾(((.
تكون لدى هــؤالء اآلالف من املســلمني
فهــذه حقيقة النســق الشــخيص الــذي َّ

لقتــل ابــن بنــت نبيهــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) وهــذه دوافعهــم واملؤثــرات التــي

تأثــروا هبــا عــى مــدى نصــف قــرن ليتكــون بذلــك جمتمــع جديــد ظاهــره التوحيــد
وباطنــه العــداء هلل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) ممــا عمــل عــى تكويــن أنســاق
اجتامعيــة متآلفــة ضمــن نظــم حمــددة تربطهــم أهــداف مشــركة تســر هبــم نحــو

اتبــاع غرائزهــم واحتياجاهتــم الشــخصية مهــا كان الثمــن وهــو مــا كشــفه اإلمــام
احلســن (عليــه الســام) يف خطابــه هلــم بعــد أن أظهــر أن الســبب احلقيقــي هــو

ليــس تلــك املعايــر الثالثــة التــي تكــون منهــا النســق الشــخيص وإنــا هــي العقيــدة
اجلديــدة يف التوحيــد وتغيــر طباعهــم وهويتهــم االجتامعيــة وهــو مــا ســنتناوله يف

مطابقــة النظريــة الوظيفيــة يف النســق االجتامعــي.

((( املائدة.27 :

املبحث الثالث  :حمددات النظرية الوظيفية وإجراءات األنساق االجتماعية ...
ً
ثالثا  -النسق االجتماعي يف البنائية الوظيفية .

يف النســق االجتامعــي يبــدأ اإلمــام احلســن (عليــه الســام) يف بــادئ األمــر

ببيــان اهلــدف املشــرك الــذي مجــع هــذه النظــم واألنســاق االجتامعيــة وهــو بذلــك

يقــدم للباحثــن يف العلــوم االجتامعيــة أهــم النظريــات التــي توصــل إليهــا علــاء
االجتــاع ال ســيام أصحــاب البنائيــة الوظيفيــة .فضـ ًـا عــن أن هــذه الدراســة تظهــر

منهجــا جديــدً ا يف حقــل الدراســات االجتامعيــة ،وهــي:
ً

توظيـف املطابقـة النظريـة والعمليـة للنظريـة الوظيفيـة التي أنشـأت يف أسـاس

تكوينهـا يف دراسـة املجتمعات احلديثة ال سـيام دراسـتها للتحـوالت التي حدثت يف

املجتمـع األمريكـي بعـد احلرب العاملية الثانية ،وإن ما سـعى إليه بارسـونز يف جولته
األمريكيـة واألوربيـة ضمـن احلقـل االجتامعـي واألنثروبولوجي مل يتضمن دراسـة

عينـات مـن املجتمعـات التـي حيكمهـا الديـن والعقيـدة بـاهلل ،وتأثير هـذه العقيـدة

على حركـة اإلنسـان وثقافتـه وشـخصيته وأرسته وتفاعالتـه مع اآلخر ضمن نسـق
األرسة أو املجموعـات البرشيـة التـي يتناغم معها ويتفاعل معها لوجود مشتركات
فكريـة ونفسـية جتعلـه جـز ًءا ومكونًـا من هـذه املجموعـة أو ما يعرف بالنسـق.

يف حــن إن اإلنســان هــو اإلنســان أســر بــا ينقــل إليــه مــن معطيــات فكريــة
وثقافيــة عملــت التنشــأة االجتامعيــة واللغــة واألفــكار كعامـ ٍ
ـايس يف حتديــد
ـل أسـ ٍ
هويتــه وشــخصيته وآثــاره يف املجتمــع.
ومن هنا:
فــإن هــذه الدراســة حينــا اســتوظفت النظريــة البنائيــة الوظيفيــة أو نظريــة

األنســاق يف دراســة املجتمــع اإلســامي خــال نصــف قــرن فهــي بــذاك تؤســس
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ملنهــج جديــد يف العلــوم االجتامعيــة ممثـ ًـا بمطابقــة العينــات االجتامعيــة ودراســة
متغرياهتــا وســلوكيتها ونتائــج هــذه الســلوكيات ســواء كانــت يف القــرن األول

اإلســامي أو يف القــرن الرابــع عــر وســواء كان يف الــرق أو يف الغــرب.

ومــن ثــم فــإن توظيــف النظريــات العلميــة يف علــم االجتــاع واألنثروبولوجيــا
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أنموذجــا أوفــق
مــع توظيــف النصــوص الرشيفــة للقــرآن والعــرة النبويــة يقــدم
ً

وأوعــى ملعرفــة اإلنســان يف كونــه فــر ًدا أو مجاعــة.
وعليه:

يظهــر اإلمــام احلســن (عليــه الســام) الدوافــع وامليــوالت واملؤثــرات التــي

انتظــم مــن حوهلــا هــؤالء النــاس فيقــول بعــد نفــي مــا حيقــق االبتعــاد عــن أهــل

البيــت (عليهــم الســام):

«كرهتمونــا ( -تركتمونــا)  -والســيف مشــيم ،واجلــأش طامــن ،والــرأي ملــا

يســتحصف؛ ولكنكــم أرسعتــم إىل بيعتنــا كطــرة الدبــا ،وهتافتــم إليهــا هتافــت

ســفها وضلــة.»....
الفــراش ،ثــم نقضتموهــا
ً
وهنا:

يظهـر اإلمـام احلسين (عليه السلام) األنسـاق الشـخصية بعـد إزالتـه للموانع

والشـبهات الذهنيـة يف رصف حقيقـة مـا حـدث يف نصف قـرن فيسـتدرك بقوله:
«ولكن ،أسرعتم إلى بيعتنا».

املبحث الثالث  :حمددات النظرية الوظيفية وإجراءات األنساق االجتماعية ...

بكيفيــة دقيقــة لتعريــف الباحــث والــدراس والعامل بنســقية الدوافــع وامليوالت

الشــخصية التــي مجعــت هــؤالء ونظمتهــم يف ســعيهم وحركتهــم نحــو البيعــة

لإلمــام احلســن (عليــه الســام) فيقــدم صــورة يف غايــة الدقــة والبيــان فيقــول:
«أسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبا».

وهــذه البيــان للحالــة الســلوكية للمجتمــع يف التوجــه إىل البيعــة بغيــة الوصــول

هلــدف وهــو الســلطة كان يف غايــة اجلــال الوصفــي والبيــاين وذلــك عــر هــذا

التشــبيه بــن الدوافــع الشــخصية والغريزيــة هلــؤالء وبــن اجلــراد ،وهــو (الدبــا)(((.
فيحدد الدوافع الغريزية بني اإلنسان واجلراد والفراش وهم كام ييل:
1ـ اإلرساع إىل امللذات.
وهــو اجلامــع املشــرك يف بيــان هــذه الغريــزة بــن اجلــراد وهؤالء فهــم يرسعون

يف مشــيهم وفعلهــم لغــرض احلصــول عــى مــا يمكــن مــن امللــذات فيقضمــون منها

مــا اســتطاعوا ،واجلــراد يــرع يف مشــيه لقضــم مــا يــراه مــن فتــات الورق.

واجلامــع املشــرك يف هــذا املــي هــو النفــاق واالختــاس؛ بمعنــى لــو أرسعــوا

وتطايــروا النتبــه النــاس إليهــم ولشــخصوا هدفهــم ولربــا مــع افتضاحهــم وجدوا
منافســا هلــم فيجــري إىل مقصدهــم ومبتغاهــم آخــرون ،فينحــر مــا يريــدون

ويقــل مــا يطلبــون.

((( الدبــا :مقصــور :اجلــراد قبــل أن يطــر ،وقيــل هــو نــوع يشــبه اجلــراد ينظــر لســان العــرب
البــن منظــور :ج 14ص .248
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وهــو مــن جانــب آخــر يكشــف عــن احتفاظهــم بمقــدار مــن التحســب واحلذر

مــن الوقــوع مــن أعــن النــاس بمعنــى توفــر مقــدار مــن احلصانــة الســلوكية يف
اجلهــر باآلثــام ،أي مــا زال يف النفــوس مقــدار ولــو ضئيــل مــن احليــاء ،وهــو املانــع

مــن التجاهــر باآلثــام.
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أمــا يف احلالــة الثانيــة ،أي العامــل الثــاين فيــدل الوصــف البيــاين لســيد الشــهداء

(عليــه الســام) عــى انعــدام احليــاء من هــذه النفوس فــأدى إىل املغايرة يف الســلوك،
وهــو كــا ييل.

2ـ التهافت عىل السلطة.
يف بيانــه (عليــه الصــاة والســام) للدافــع الغريــزي الثــاين للبيعــة هــو:

التهافــت عــى الســلطة ،فيقــول:

«وتهافتم إليها كتهافت الفراش».
وهنــا يظهــر (عليــه الســام) مســتوى متطــور يف احلالــة النفســية والســلوكية

هلــؤالء؛ إال أنــه (عليــه الســام) مل خيــرج مــن األســلوب البيــاين والوصفــي يف

التامثــل فيــا بــن احلــرات وهــؤالء.

فحين ــا يفق ــد اإلنس ــان اإلحس ــاس بإنس ــانيته ،وخيض ــع لش ــهواته وغرائ ــزه

احليوانيـــة ،يتحـــول يف الســـلوكيات إىل تلـــك األنـــواع املختلفـــة مـــن الـــدواب،

فه ــو ب ــن متاث ــل يف الثديي ــات أو التس ــافل إىل احل ــرات فيص ــل إىل أخس ــها طبع ــا

وأرذهل ــا مزاج ــا.

املبحث الثالث  :حمددات النظرية الوظيفية وإجراءات األنساق االجتماعية ...

وهنا:
يامثــل (عليــه الســام) يف أســلوبه الوصفــي للدوافــع الســلوكية بــن الفــراش؛

وهــو كنايــة عــن احلــرات الطائــرة وال ســيام اجلــراد يف هتافتهــا بأعــداد كبــرة عــى

الــزرع؛ وبــن أولئــك الذيــن أصبحــوا حالــة ســلوكية واحــدة ،أي حتــول املجتمــع
يف املرحلــة الثانيــة يف التــدين إىل مســتوى ثقــايف واحــد.

ولــذا قــال (عليــه الســام) «فتداعيتــم» أي أصبحــوا مــن حيــث البنيــة

العقليــة واألســس األنثربولوجيــة عــى ثقافــة واحــدة وهــي أن يدعــو بعضهــم

بعضــا بالطبائــع ال بالقــول أو اإلشــارة؛ أي :أصبحــوا عــى طبيعــة واحــدة كطبيعــة

الفــراش حينــا يتهافــت عــى شــجرة خمــرة ،فــكل هــذه املجاميــع مــن الفــراش
مل تنــاد أحداهــا األخــرى وإنــا طبيعتهــا الواحــدة هــي الكفيلــة يف هــذا التهافــت؛
وكذلــك أصبــح هــؤالء.
ولذلك:
هــم يف هــذه املرحلــة النفســية والســلوكية مل يراعــوا االنتبــاه هلــم كــا يف احلالــة

األوىل؛ ألهنــم فقــدوا اإلحســاس باحليــاة فتحولــوا إىل دواب؛ بــل جتــرؤوا عــى اهلل

تعــاىل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) بأفعاهلــم وســلوكياهتم.

ثــم يظهــر (عليــه الصــاة والســام) بعــد بيانــه للدوافــع وامليــوالت الغريزيــة

واملؤثــرات النفســية التــي ّاتــدت فيهــا طبائعهــم مكونــة بذلــك نس ـ ًقا شــخص ًيا،

الســبب يف نقضهــم للبيعــة.
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وهــو بــذاك يبــن أن هــذا املجتمــع أصبــح مــن الناحيــة الثقافيــة ،بــل ويف نمــط

التفكــر والفهــم بأســوأ مــن الــدواب فــإن كان غايــة الفــراش ومــن قبــل ذلــك

اجلــراد احلصــول عــى الطعــام فــإن هــؤالء أكثــر ســفاهة وضاللــة مــن الــدواب.
بمعنى أدق:
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لــو كانــوا قــد متســكوا ببيعتهــم آلل البيــت (عليهــم الســام) فهــم ســيحصلون

عــى األمــن الشــخيص والغذائــي والفكــري ويعيشــون بحريــة وكرامــة هــو غايــة

مــا حيــرص عليــه اإلنســان يف احليــاة الدنيــا.

ولكنهــم نقضــوا هــذه النعــم والعيــش بحريــة وكرامــة وذلــك ســفاهة يف

ً
فضــا عــن ضاللتهــم يف عقيدهتــم للتوحيــد فنقضــوا البيعــة بعــد أن
تفكريهــم

أرسعــوا إليهــا وهتافتــوا عليهــا ولــذا ،قــال (عليــه الســام):
«ثم نقضتموها سفها وضلة».

كانــت نتيجــة هــذه الســفاهة والضــال أن حتولــوا إىل أنســاق اجتامعيــة حددهــا

اإلمــام احلســن (عليــه الســام) وهــي كــا يــي:
قال (عليه الصالة والسالم):

«فبعــدً ا وســح ًقا لطواغيــت هــذه األمــة ،وبقيــة األحــزاب ،و َن َبــذة الكتــاب،

ومطفئــي الســنن ،ومؤاخــي المســتهزئين ،الذيــن جعلــوا القــرآن عضيــن ،وعصــاة
اإلمــام ،وملحقــي العهــرة بالنســب ،ولبئــس مــا قدمــت لهــم أنفســهم أن ســخط اللــه

عليهــم وفــي العــذاب هــم خالــدون».

املبحث الثالث  :حمددات النظرية الوظيفية وإجراءات األنساق االجتماعية ...

فهــذه األنســاق االجتامعيــة هــي حقيقــة هــذا املجتمــع اإلســامي بعــد مــرور

مخســن عا ًمــا عــى وفــاة نبــي اإلســام (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،وهــم:
1ـ نسق الطاغوتية.

2ـ نسق بقية األحزاب.
3ـ نسق نبذة الكتاب.
4ـ نسق مطفئي السنن.
5ـ نسق مؤاخي املستهزئني.
6ـ نسق عصاة اإلمام.
7ـ نسق ملحقي العهرة بالنسب.
فهــذه األنســاق االجتامعيــة هــي املحــدد الثالــث مــن حمــددات النظريــة الوظيفة

واملكــون األســاس مــن مكوناهتــا فقــد كشــف اإلمــام احلســن (عليــه الســام) أن

هــذه اجلمــوع التــي كانــت بعــرات اآلالف التــي زحفــت باخليــل والســاح لقتلــه
إنــا هــي مكونــة مــن جمموعــة مــن األنســاق االجتامعيــة التــي مجعتهــا جمموعــة

مــن النظــم الفكريــة والثقافيــة والعقديــة وامليــوالت والدوافــع الشــخصية فهــم
مكونــون مــن ثالثــة أنســاق رئيســية ،وهــي:
ألف  -نسق (الطواغيت ،واألحزاب) .

وهــم الذيــن خرجــوا لقتــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف وقعــة

األحــزاب حينــا جهــز أبــو ســفيان واليهــود واملرشكــون عــرات اآلالف مــن

الرجــال للقضــاء عــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ومــن آمــن بــه فأخــزاه
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اهلل تعــاىل ورد كيــده إىل نحــره واهنــزم األحــزاب يف تلــك الوقعــة ،فبقــي مــن هــذا
النســق االجتامعــي وفكــره وثقافتــه مــن بقــي ليخــرج إىل ابــن رســول اهلل (صــى اهلل
عليــه وآلــه) ويعيــد احلــدث مــن جديــد.

باء  -نسق (نبذة الكتاب ،ومطفئي السنن ومؤاخي املستهزئني ،وعصاة اإلمام).
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وهــؤالء محلــة ســنة الشــيخني وأشــياعهام فقــد نبــذوا الكتــاب الــذي فــرض

املــودة آلل البيــت (عليهــم الســام) واطفــؤوا الســنن التــي جــاء هبــا النبــي (صــى

مفصـ ًـا يف الفصــل األول.
اهلل عليــه وآلــه) كــا مـ ّـر بيانــه ّ

وهــم الذيــن تآخــوا مــع املســتهزئني الــذي جعلــوا القــرآن العظيــم تتــى آياتــه

وال ُيعمــل هبــا بــل ُغــرت فرائضــه بغــر مرادهــا وغاياهتــا وأحكامهــا ويكفــي يف

ذاك مــا ذهــب إليــه أئمــة املذاهــب اإلســامية يف ترشيعاهتــم الفقهيــة واالجتهاديــة.
أمــا عصــاة اإلمــام فيكفــي نقضهــم لبيعــة الغديــر ومعصيــة رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) واإلمــام عــي (عليــه الســام) يف ذلــك دليـ ًـا عــى هــذا النســق.
جيم  -نسق (ملحقي العهرة بالنسب).

رشعــه معاويــة بــن أيب ســفيان يف إحلاقــه زيــاد بــن مرجانــة
وهــذا النســق الــذي ّ

بأبيــه أيب ســفيان ويكســبه الصفــة الرشعيــة يف خمالفــة رصحيــة لــرع اهلل تعــاىل

ورشع رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).
حيث قال:
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»(((.

((( الكايف للكليني ،باب الرجل يكون له اجلارية491/5 :؛ صحيح البخاري ،كتاب البيوع.5/3 :

املبحث الثالث  :حمددات النظرية الوظيفية وإجراءات األنساق االجتماعية ...

ومــن ثــم فســح املجــال أمــام الرذيلــة كــي تنتــر يف املجتمــع مكونــة بذلــك

نسـ ًقا مــن أبنــاء الزنــا الذيــن جيــدون مشــركات وميــوالت متناغمــة ومنســجمة وهــو
منحهــم الصفــة الرشعيــة يف إحلاقهــم بمــن يدعيهــم؛ ومــن ثــم ليتحــول املجتمــع إىل
التفــكك األرسي والقيمــي واملــايل يف املــراث وغريهــا مــن اآلثــار الســلبية التي تقيض
عــى النســيج االجتامعــي واألخالقــي ،فكيــف بالدينــي والعقــدي؛ وأي توحيــد هــذا
الــذي يدعيــه هــذا املجتمــع وحالــه وصفاتــه وأنســاقه االجتامعيــة هبــذه الكيفيــة.
وعليه:
كان ال بــد مــن عــاج قــوي وفعــال ومؤثــر ومــوازي لقــوة هــذا الدمــار

واخلــراب كــي يســتطيع أن يعيــد املجتمــع إىل ســابق عهــده برســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) ويصلــح مــا فســد مــن عقيــدة التوحيــد واألخــاق يف أمــة التوحيــد.
وهــو مــا ســنتناوله بــإذن اهلل تعــاىل وســابق لطفــه وفضلــه وفضــل رســوله

(صــى اهلل عليــه وآلــه) يف دراســة جديــدة موســومة بــــ:

(أثر رأس اإلمام احلسني  يف إحياء التوحيد وتوحيد الفكر يف ضوء النظرية
الوظيفية والضمري اجلمعي)

﴿رَبَّنَا تَ َقب َّْل مِنَّا إَِّنكَ َأنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾(((.

﴿سُ ـبْحَانَ رَبِّ ـكَ رَبِّ الْعِ ـزَّةِ عَمَّــا يَصِ ُفــونَ * وَسَ ـاَمٌ عَ َلــى الْمُرْسَ ـلِنيَ * وَالْحَمْ ـدُ
لَِّل ـهِ رَبِّ الْعَا َلمِ ـنَ﴾(((.
((( سورة البقرة :اآلية .127
الصا ّفات :اآلية .182-180
((( سورة ّ
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نتائج الدراسة
خلصت الدارسة إىل بعض النتائج التي يمكن إمجاهلا بام ييل:
 -1إن عينـة الدراسـة وهـي الفترة الزمنيـة الواقعـة بين وفاة رسـول اهلل (صىل

اهلل عليـه وآلـه) عـام ( )11للهجـرة النبويـة وإىل عـام ( )61للهجـرة قـد شـهدت
متغيرات جذريـة يف املنظومة املفاهيمية والفكرية لإلسلام ال سـيام مفهوم التوحيد
ومصاديقـه التـي مل تـزل األمـة إىل اآلن تسير عليهـا؛ ومـا تشـهده األمـة اليـوم مـن

ظهـور للجامعـات التكفرييـة يف خمتلـف أزجاء بالد املسـلمني وغريهـم ،وما حيدث

أنموذجا من
مـن القتل والسـلب واالغتصاب وسـبي النسـاء والذراري فام هـو إال
ً
تلـك املنظومـة املفاهيميـة والفكريـة التـي سـنها وأصـل هلـا العمريـان وبنـى عليهـا
األمويـان يف مجلـة مـن األنسـاق الفكريـة والثقافيـة واالجتامعيـة لتسـتمر يف األزمنة

الالحقـة بتلـك احلـركات التـي تعلـن عـن تطبيق هـذه املفاهيـم يف األمة.

 -2إن عمليــة (التثاقــف مــن الداخــل) الــذي أصلــت لــه الدراســة هــو إضافــة

معرفيــة جديــدة تظهــر أن دارســة الســلوك اإلنســاين يف البيئــة الواحــدة لــذات
اإلنســان هــي األوىل يف معرفــة اإلنســان وفهــم أفعالــه وتفســر ســلوكياته مــن

النظــر يف املتغــرات الثقافيــة يف البيئــة اخلارجيــة التــي اهتــم هبــا علــاء اإلناســة
الثقافيــة ضمــن نطــاق (التثاقــف مــن اخلــارج) ودراســة الثقافــات للمجتمعــات

التــي كانــت هتــدف إىل الســيطرة عــى الشــعوب واخضاعهــا للثقافــة احلاكمــة
واملســتعمرة وإن كانــت الوســيلة لتحقيــق هــذه اهليمنــة هــو دراســة الســلوك
اإلنســاين ومعرفــة اإلنســان.
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ومــن ثــم فالدراســة هتــدف إىل معرفــة املتغــرات املفاهيميــة والثقافيــة يف ذات

اإلنســان كــا يف حالــة النفــاق بغيــة إعانتــه عــى التخلــص مــن هــذه املزاوجــة

الثقافيــة والوصــول بــه إىل االســتقرار يف الثبــات عــى ثقافــة واحــدة.

منهجا جديدً ا يف الدراسات االجتامعية واألنثروبولوجيا
 -3إن الدراسة أثبتت
ً

يف اختيـار العينـات االجتامعيـة التارخييـة؛ بمعنـى :إن صحـة النتائـج يف دراسـة
املجتمعـات ضمـن حقـل علـم االجتماع واألنثروبولوجيـا تقتضي مراقبـة الباحث
وحضـوره امليـداين لعينـة الدراسـة ضمن مشـاهداته احلية والتواصلية مـع الناس يف

حين أن هـذه الدراسـة أثبتـت أن العينـة االجتامعيـة التارخيية ودراسـة السـلوكيات
وإن كانـت عسيرة لغيـاب املشـاهدة احلسـية للنـاس ّإل أن اسـتنطاق النصـوص

وطريقـة االنفعـاالت النفسـية يف اخلطـاب النصي والروائـي ضمن داللـة املفردات
ومقاصديـة منتـج النـص تقـدم صـورة أدق يف تشـخيص سـلوكيات اإلنسـان
واملجتمـع ،وهـو مـا جـاء ضمن حمـددات النظريـة الوظيفيـة واألنسـاق االجتامعية
والشـخصية الثقافيـة يف خطـاب اإلمـام احلسين ( )يـوم عاشـوراء.

ً
فضــا عــن أن النتائــج هنــا تكــون قطعيــة وذلــك لكوهنــا واقعيــة ومثبتــة

لــدى الــرواة واملصنفــن يف حــن نجــد أن الدراســات امليدانيــة وإن كانــت تســتلزم
حضــور الباحــث وتواصلــه ومراقبتــه إال أن النتائــج واالســتدالالت تبقــى ظنيــة

مــا مل يتــم رصــد النهايــات يف األحــداث وتدوينهــا عينًــا وهــذا مــا مل حيــدث يف
الدراســات امليدانيــة وذلــك الختــاف املقاديــر اإلهليــة ومفاجئــات األحــداث
وتقلبــات األزمنــة اإلنســانية وآثــار الصدمــات الثقافيــة وغريهــا.
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم
1 .1االتصــال ونظرياتــه املعــارصة ،حســن عــاد ،ليــى حســن الســيد ،الــدار املرصيــة
اللبنانيــة ،القاهــرة2006 ،م.

2 .2اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،الســيوطي ( ،ت911 :هـــ)  ،حتقيــق :ســعيد املنــدوب ،ط،1
دار الفكــر1996 - 1416 ،م .

3 .3االحتجــاج ،الشــيخ الطــريس( ،ت548 :هـــ) ،حتقيــق :الســيد حممــد باقر اخلرســان ،دار
النعــان  -النجــف األرشاف1966 - 1386 ،م.

4 .4األحــكام ،ابــن حــزم( ،ت456 :هـــ) ،املطبعــة :مطبعــة العاصمــة  -القاهــرة ،زكريــا عيل
يوسف.

5 .5أخبــار القضــاة ،حممــد بــن خلــف بــن حيــان (وكيــع)( ،ت306 :هـــ) ،بــروت  -عــامل
الكتــب.

6 .6إرشــاد الســاري يف رشح صحيــح البخــاري ،للقســطالين( ،ت923 :هـــ) ،املطبعــة
الكــرى األمرييــة ،ط ،7مــر1323 ،هـــ.

7 .7إرشــاد القلــوب ،احلســن بــن حممــد الديلمــي ،انتشــارات الرشيــف الــريض ،طهــران ـ
إيــران1415 ،هـــ1994 ،م .

8.8أســاس البالغــة ،الزخمــري (ت 538هـــ) ،دار ومطابــع الشــعب ،القاهرة-مــر،
1380هـــ1960 ،م.
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9 .9اإلســتبصار ،الشــيخ الطــويس( ،ت460 :هـــ) ،حتقيــق :الســيد حســن املوســوي
اخلرســان ،ط ،4دار الكتــب اإلســامية -طهــران1363 ،س .

1010اإلســتيعاب ،ابــن عبــد الــر( ،ت463 :هـــ) ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،ط ،1دار
اجليــل1412 ،هـــ .

ُ 1111أسد الغابة ،ابن األثري ( ،ت ،)630 :النارش :دار الكتاب العريب  -بريوت  -لبنان.
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1212اإلســام واألنثروبولوجيــا ،أمحــد باقــادر،مركــز دراســات فلســفة الديــن يف بغــداد،دار
اهلــادي.2004 ،

1313اإلصابــة ،ابــن حجــر( ،ت 852 :هـــ) ،حتقيــق :الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،ط،1
دار الكتــب العلميــة -بــروت.1415 ،

1414األصــول مــن الــكايف ،ثقــة اإلســام أبــو جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق
الكلينــي الــرازي رمحــه اهلل( ،ت329-328 :هـــ) ،صححــه وعلــق عليــه :عــي أكــر

الغفاري،هنــض بمرشوعــه :الشــيخ حممــد اآلخونــدي ،دار الكتــب اإلســامية،
طهــران ،ط.)1388( 3

1515اإلعتقــادات ،الصــدوق ،حتقيــق :عصــام عبــد الســيد ،مطبعــة مهــر  -قــم ،نــر املؤمتــر
العلمــي للشــيخ املفيــد ،ط 1413 ،1هـــ.

1616إعــام الــورى بأعــام اهلــدى ،الشــيخ الطــريس ( ،ت548 :هـــ)  ،حتقيــق :مؤسســة
آل البيــت (عليهــم الســام) ،نــر :مؤسســة آل البيــت (عليهــم الســام) إلحيــاء

الــراث  -قــم املرشفــة ،ط 1417 ،1هـــ.

1717اإلقتصاد ،الشيخ الطويس ،النارش :دار االضواء للطباعة والنرش والتوزيع.

املصادر واملراجـع
1818اإللزامــات والتتبــع للــدار قطنــي ،أبــو احلســن عــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن
مســعود بــن النعــان بــن دينــر البغــدادي الدارقطنــي (ت385 :هـــ)  ،دراســة وحتقيق:

الشــيخ أبــو عبــد الرمحــن مقبــل بــن هــادي الوداعــي  ،دار الكتــب العلميــة ط،2

بــروت ــــ لبنــان1405 ،هـــ1985 ،م.

1919أمــايل املحامــي  ،حتقيــق وختريــج الدكتــور إبراهيــم القيــي ،دار ابــن القيم،املكتبــة
االســامية ،ط ،1عــان1412 ،هـــ 1991 -م.

2020األمــايل ،الشــيخ الصــدوق( ،ت381 :هـــ) ،حتقيــق :قســم الدراســات اإلســامية،
مؤسســة البعثــة ،ط ،1قــم1417 ،هـــ.

2121اإلمامــة والسياســة ،ابــن قتيبــة الدينــوري( ،ت276 :هـــ) ،حتقيــق :الدكتــور طــه حممــد
الزينــي ،مؤسســة احللبــي ورشكاه للنــر والتوزيــع.

2222إمتــاع األســاع بــا للنبــي مــن األحــوال واألمــوال واحلفــدة واملتــاع  ،أمحــد بــن عــي بــن
عبــد القــادر ،أبــو العبــاس احلســيني العبيــدي ،تقــي الديــن املقريــزي (ت 845هـــ) ،
حتقيــق :حممــد عبــد احلميــد النميــي ،منشــورات حممــد عــي بيضــون ،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت  -لبنان1420،هـــ1999 -م ،ط.1

2323األنثروبولوجيــا االجتامعيــة الثقافيــة ملجتمــع الكوفــة عنــد اإلمــام احلســن عليــه الســام،
الســيد نبيــل قــدوري احلســني  ،طبــع :قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة يف العتبــة

احلســينية املقدســة لســنة 1430هـــ2010 ،م ،ط األوىل  ،كربــاء املقدســة ـ العــراق.

2424أنســاب األرشاف ،أمحــد بــن حييــى املعــروف بالبالذري،حتقيــق الدكتــور حممــد محيــد

اهلل،معهــداملخطوطــاتبجامعــةالــدولالعربيــةباالشــراكمــعداراملعــارفبمــر.

2525األنساق الثقافية املضمرة ،أ.د مجال جمناح.
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2626اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف عــى مذهــب اإلمــام املبجــل أمحــد بــن حنبــل،
عــاء الديــن أيب احلســن عــي بــن ســليامن املــرداوي 885 - 817،ه ،صححــه وحققه
حممــد حامــد الفقــي ،ط الثانيــة ،أعــاد طبعــه دار احيــاء الــراث العريب1406،هـــ

1986م.

2727أوائل املقاالت ،الشيخ املفيد ،طبع سنة (1371هـ).
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2828اإليضــاح ،الفضــل بــن شــاذان األزدي (ت 260هـــ) ،حتقيــق :املحــدث الســيد جــال
الديــن احلســيني األرمــوي  ،طبــع :مؤسســة النــر يف جامعــة طهران لســنة 1404هـ،

1984م  ،طهــران ـ إيــران.

2929بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار ،الشــيخ حممــد باقــر املجلــي ،
طبــع :مؤسســة الوفــاء لســنة 1403هـــ1983 ،م  ،ط الثانيــة  ،بــروت  -لبنــان.

3030البحــر املحيــط يف التفســر ،أبــو حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان
أثــر الديــن األندلــي الغرناطــي (ت 754هـــ) ،حتقيــق :الشــيخ عــادل أمحــد عبــد
املوجــود ،الشــيخ عــي حممــد معــوض ،طبــع :دار الكتــب العلميــة لســنة 1422هـــ،

2001م ،ط األوىل  ،بــروت ـ لبنــان.

3131بدائــع الصنائــع ،أيب بكــر الكاشــاين (ت 587هـــ)  ،طبــع :املكتبــة احلبيبيــة لســنة
1409هـــ1989 ،م  ،ط األوىل  ،باكســتان.

3232بصائــر الدرجــات الكــرى يف فضائــل آل حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه ،الشــيخ حممــد
بــن احلســن بــن فــروخ الصفــار  ،ترمجــة الســيد حممــد الســيد حســن املعلــم  ،طبــع:
املكتبــة احليدريــة لســنة 1426هـــ2006 ،م  ،ط األوىل  ،قــم املقدســة ـ إيــران.

3333البنائيــة الوظيفيــة أو دارســة الواقــع أو املكانــة ،لألســتاذ محيدشــة نبيــل ،جملــة البحــوث
والدراســات اإلنســانية ،جامعــة أوت ســكيكدة؛ العــدد .5

املصادر واملراجـع
3434البيــان يف تفســر القــرآن ،الســيد أبــو القاســم املوســوي اخلوئــي،دار الزهــراء للطباعــة
والنــر والتوزيع،بــروت  -لبنــان ،ط الرابعــة 1975 - 1395،م.

3535تاج العروس ،الزبيدي،ط مكتبة احلياة ،بريوت.
3636تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري ،حتقيــق :أمحــد عبــد الغفــور
عطــار ،دار العلــم للماليــن ،ط األوىل ،القاهــرة 1376،ه  1956 -م ،ط الرابعــة
 1407،ه  1987 -م .

3737تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام ،احلافــظ املــؤرخ ،شــمس الديــن الذهبــي
حممــد بــن أمحــد بــن عثــان (ت 748هـــ)  ،حتقيــق :الدكتــور عمــر عبد الســام تدمري

 ،طبــع :دار الكتــاب العــريب لســنة 1407هـــ1987 ،م  ،ط األوىل  ،بــروت  -لبنــان.

3838تاريــخ األمــم وامللــوك ،أبــو جعفــر حممــد بــن جرير الطــري  ،حتقيــق وتصحيــح وضبط:
نخبــة مــن العلــاء ،طبــع :مؤسســة األعلمــي للمطبوعات لســنة 1403هـــ1983 ،م،

ط الرابعــة  ،بــروت ـ لبنــان.

3939تاريــخ اخللفــاء ،جــال الديــن الســيوطي عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر بــن حممــد بــن ســابق

الديــن اخلضــري (ت 911هـــ)  ،حتقيــق :جلنــة مــن األدبــاء  ،طبــع :مطابــع معتــوق

أخــوان  ،بــروت ـ لبنــان.

4040تاريــخ املدينــة (أخبــار املدينــة املنــورة)  ،ابــن شــبه أبــو زيــد عمــر بــن شــيبه النمــري
البــري (ت 262هـــ)  ،طبــع :مطبعــة قــدس لســنة 1410هـــ1980 ،م ،ط الثانيــة ،

قــم املقدســة ـ إيــران.

4141تاريــخ اليعقــويب  ،أمحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح الكتــاب
العبــايس املعروفــة بالعقــويب (ت 292هـــ)  ،حتقيــق :حممــد يوســف نجــم  ،طبــع :دار
صــادر لســنة 1415هـــ1995 ،م  ،بــروت ـ لبنــان.
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4242تاريخ اليعقويب  ،اليعقويب  ،ت284 :هـ  ،النارش :دار صادر  -بريوت  -لبنان.
4343تاريــخ مدينــة دمشــق ،أبــو القاســم عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر
(ت571 :هـــ)  ،حتقيــق :عــي شــري  ،طبــع :دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع

لســنة 1415هـــ1995 ،م  ،بــروت  -لبنــان.

4444التبيــان يف تفســر القــرآن ،أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن الطــويس (ت 460هـــ) ،طبــع:
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مكتــب اإلعــام اإلســامي لســنة 1409هـــ1989 ،م ،ط األوىل ،قــم املقدســة -
إيــران.

4545ختريــج األحاديــث واالثــار الواقعــة يف تفســر الكشــاف للزخمــري  ،مجــال الديــن أبــو
حممــد عبــد اهلل بــن يوســف بــن حممــد الزيلعــي (ت 762هـــ)  ،حتقيــق :عبــد اهلل بــن

عبــد الرمحــن الســعد  ،طبــع :دار ابــن خزيمــة لســنة 1414هـــ1994 ،م  ،الريــاض ـ
اململكــة العربيــة الســعودية.

4646تذكــرة احلفــاظ  ،تصنيــف :أبــو عبــد اهلل ،شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن
عثــان بــن قايــاز الذهبــي( ،ت 748هـــ)  ،طبــع :دار إحيــاء الــراث العــريب  ،بــروت

ـ لبنــان.

4747التعريفــات ،اجلرجــاين ،حتقيــق حممــد باســل ،ط  ،2دار الكتــب العلميــة ،بــروت
1983م.

4848تفســر ابــن كثــر ،احلافــظ أبــو الفــداء ابــن كثــر الدمشــقي ،حتقيــق وتقديــم :يوســف

عبــد الرمحــن املرعشــي ،طبــع :دار املعرفــة لســنة 1412هـــ1992 ،م ،بــروت ـ لبنــان.

4949تفســر البغــوي ،أبــو حممــد احلســن البغــوي الشــافعي ،حتقيــق :عبــد الــرزاق املهــدي،
طبــع :دار إحيــاء الــراث العــريب لســنة 1423هـــ2002 ،م ،ط الثانيــة ،بــروت ـ

لبنــان.

املصادر واملراجـع
5050تفســر الــرازي ،ابــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن التيمــي الــرازي
امللقــب بفخــر الديــن الــرازي ،طبــع :دار الفكــر لســنة 1401هـــ1981 ،م ،بــروت

ـ لبنــان.

5151تفســر فــرات الكــويف  ،أبــو القاســم فــرات بــن إبراهيــم بــن فــرات الكــويف مــن علــاء
عهــد الغيبــة الصغــرى (ت 352هـــ)  ،حتقيــق :حممــد الكاظــم  ،طبــع :مؤسســة النــر
والطبــع بــوزارة الثقافــة واإلرشــاد اإلســامي لســنة لســنة 1410هـــ1990 ،م  ،ط
األوىل  ،طهــران ـ إيــران.

5252تفســر جممــع البيــان ،أبــو عــي الفضــل بــن احلســن الطــريس (ت548 :هـــ)  ،طبــع :دار
إحيــاء الــرث العــريب لســنة 1412هـــ1992 ،م  ،ط األوىل  ،بــروت  -لبنــان.

5353تقريــب القــرآن إىل األذهــان ،للســيد حممــد الشــرازي،دار العلــوم للتحقيــق والطباعــة
والنــر والتوزيع،بــروت  -لبنــان.

5454تقييــد العلــم  ،أمحــد بــن عــي بــن ثابــت اخلطيــب البغــدادي ،أبــو بكــر  ،حتقيــق :يوســف
العــش  ،طبــع :دار إحيــاء الســنة النبويــة لســنة 1394هـــ1974 ،م  ،القاهــرة ـ مــر.

5555تنبيــه الغافلــن عــن فضائــل الطالبــن  ،احلاكــم املحســن بــن حممــد بــن أمحــد بــن احلســن
بــن كرامــة بــن إبراهيــم بــن إســاعيل بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن حممــد بــن احلنفيــة
ابــن اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام (ت 494هـــ)  ،حتقيــق :الســيد حتســن

آل شــبيب املوســوي  ،طبــع :مركــز الغديــر للدراســات اإلســامية لســنة 1420هـــ،

2000م  ،قــم املقدســة ـ إيــران.

5656تنقيــح املقــال يف علــم الرجــال  ،الشــيخ عبــد اهلل املامقــاين  ،حتقيــق :الشــيخ حمــي الديــن
املامقــاين  ،طبــع :مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام إلحيــاء الــراث لســنة 1423هـ،

2002م  ،ط األوىل  ،قــم املقدســة ـ إيــران.
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5757هتذيــب األحــكام  ،شــيخ الطائفــة حممــد بــن احلســن بــن عــي الطــويس (ت 460هـــ)
 ،حتقيــق :حممــد جعفــر شــمس الديــن  ،طبــع :دار التعــارف للمطبوعــات لســنة

1412هـــ1991 ،م  ،ط األوىل  ،بــروت ـ لبنــان.

5858التوحيــد ،الشــيخ الصــدوق بتحقيــق الســيد هاشــم الطهــراين ،نــر مجاعــة املدرســن،
قــم لســنة 1387هـــ .
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5959جامــع بيــان العلــم وفضلــه ،ابــن عبــد الــر ،1398 : ،املطبعــة  :بــروت  -دار الكتــب
العلميــة.

6060اجلامــع ألحــكام القــرآن (تفســر القرطبــي)  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكر بن
فــرح األنصــاري شــمس الديــن القرطبــي (ت 671هـــ)  ،حتقيــق ومراجعــة :صدقــي

مجيــل وعرفــات العشــا  ،طبــع :دار الفكــر لســنة 1415هـــ1995 ،م  ،بــروت ـ لبنــان.

6161جواهــر الــكالم  ،العالمــة الشــيخ اجلواهــري (ت 1266هـــ)  ،حتقيــق وتعليــق :الشــيخ
عبــاس القوجــاين  ،طبــع :دار الكتــب اإلســامية لســنة 1405هـــ1985 ،م  ،ط
الثانيــة  ،طهــران ـ إيــران.

6262جواهــر املطالــب يف مناقــب اإلمــام عــي عليــه الســام ،حممــد بــن أمحــد الدمشــقي
الباعــوين الشــافعي (ت 871هـــ) ،حتقيــق :الشــيخ حممــد باقــر املحمــودي ،طبــع:
جممــع إحيــاء الثقافــة اإلســامية لســنة 1415هـــ1995 ،م ،ط األوىل ،قــم املقدســة
ـ إيــران.

6363اخلرائــج واجلرائــح  ،ســعيد بــن عبــد اهلل بــن حســن بــن هبــة اهلل بــن حســن الراونــدي
الكاشــاين املعــروف بـ(قطــب الديــن) (ت 573هـــ)  ،حتقيــق :مؤسســة اإلمــام املهدي
عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف  ،طبــع :مؤسســة اإلمــام املهــدي عليــه الســام لســنة

1409هـــ1988 ،م  ،ط األوىل  ،قــم املقدســة ـ إيــران.

املصادر واملراجـع
6464خزانــة األدب وغايــة األرب  ،أبــو بكــر تقــي الديــن ،عــي بــن عبــد اهلل املعــروف بابــن
حجــة احلمــوي األزراري (ت 837هـــ)  ،طبــع :دار أو مكتبة اهلالل لســنة 1411هـ،

1991م  ،ط الثانيــة  ،بــروت ـ لبنــان.

6565الـدر املنثـور يف التأويـل باملأثـور  ،عبـد الرمحـن بـن أيب بكر ،جلال الدين السـيوطي (ت
911هــ)  ،طبـع :دار الفكـر لسـنة 1423هـ2003 ،م  ،بيروت ـ لبنان.

6666الــدر املنثــور يف التأويــل باملأثــور  ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي (ت
911هـــ)  ،طبــع :دار املعرفــة لســنة 1423هـــ2002 ،م  ،ط األوىل  ،بريوت ـ لبنان.

6767الــدر النظيــم يف مناقــب األئمــة اللهاميــم  ،يوســف بــن أيب حاتــم الشــامي املشــغري
العامــي مــن أعــام القــرن الســابع  ،طبــع :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة
املدرســن  ،قــم املقدســة ـ إيــران.

6868الدرايــة يف ختريــج أحاديــث اهلدايــة  ،ابــن حجــر (ت 852هـــ)  ،تصحيــح وتعليــق:
الســيد عبــد اهلل هاشــم اليــاين املــدين  ،طبــع :دار املعرفــة  ،بــروت ـ لبنــان.

6969الــدرر النجفيــة مــن امللتقطــات اليوســفية  ،املحقــق البحــراين (ت 1186هـــ)  ،حتقيــق:
رشكــة دار املصطفــى صــى اهلل عليــه وآلــه إلحيــاء الــراث  ،طبــع :رشكــة دار
املصطفــى صــى اهلل عليــه وآلــه إلحيــاء الــراث لســنة 1423هـــ2002 ،م  ،ط األوىل

 ،بــروت ـ لبنــان.

7070دالئــل االمامــة ،حممــد بــن جريــر الطــري (اإلمامــي) (ت أوائل القــرن الرابع هـــ) ،طبع:
املطبعــة احليدرية لســنة 1383هـــ1963 ،م ،ط الثانية ،النجــف األرشف ـ العراق.

7171دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الرشيعــة  ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن
موســى أبــو بكــر البيهقــي (ت 458هـــ)  ،حتقيــق :د .عبــد المعطــي قلعجــي  ،طبــع:
دار الكتــب العلميــة لســنة 1408هـــ1988 ،م  ،ط األوىل  ،بــروت ـ لبنــان.
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7272ذكــرى الشــيعة  ،تأليــف الشــهيد األول حممــد بــن مجــال 8ذ  9ش الديــن مكــي العامــي
اجلزينــي  ،حتقيــق مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام إلحيــاء الــراث  - .قــم:

مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام إلحيــاء الــراث 1418 ،ق .1376

7373ذم الــكالم وأهلــه ،األنصــاري اهلــروي ،حتقيــق :عبــد الرمحــن عبــد العزيــز الشــبل ،ط:
األوىل1998 - 1418 ،م ،املطبعــة  :املدينــة املنــورة  -مكتبــة العلــوم واحلكــم،
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النــارش  :مكتبــة العلــوم واحلكــم.

7474رســائل الرشيــف املرتــى ،الشــيخ املرتــى (ت 436هـــ)  ،تقديــم :الســيد أمحــد
احلســيني  ،إعــداد :الســيد مهــدي الرجائــي  ،طبــع :دار القــرآن الكريــم ـ مطبعــة ســيد

الشــهداء عليــه الســام لســنة 1405هـــ1985 ،م  ،قــم املقدســة ـ إيــران.

7575روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين (تفســر اآللــويس)  ،شــهاب
الديــن حممــود بــن عبــد اهلل احلســيني اآللــويس البغــدادي (ت 1270هـــ)  ،حتقيــق:

حممــد حســن العــرب  ،طبــع :دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1414هـ،

1994م  ،ط األوىل  ،بــروت  -لبنــان.

7676روض اجلنــان يف رشح إرشــاد األذهــان  ،الشــهيد الثــاين  ،حتقيــق :مركــز األبحــاث
والدراســات اإلســامية  ،طبــع :دار بوســتان كتــاب لســنة 1422هـــ2001 ،م  ،ط

األوىل  ،قــم املقدســة ـ إيــران.

7777الريــاض النــرة يف مناقــب العــرة ،اإلمــام شــيخ املشــايخ الفقيــه احلديــث أبــو جعفــر
أمحــد الشــهري باملحــب الطــري (ت 694هـــ) ،طبــع :دار الكتــب العلميــة ،بــروت ـ

لبنــان.

7878الســنة ،ابــن أيب عاصــم عمــرو بــن أيب عاصــم الضحــاك الشــيباين (ت 287هـــ) ،حتقيــق:
حممــد نــارص األلبــاين  ،طبــع :املكتبــة اإلســامي لســنة 1400هـــ1980 ،م  ،الطبعلــة

املصادر واملراجـع
األوىل  ،بــروت ـ لبنــان.
7979ســنن ابــن ماجــة ،حممــد بــن يزيــد أبــو عبــد اهلل القزوينــي (ت 275هـــ)  ،حتقيــق :حممــد
فــؤاد عبــد الباقــي  ،طبــع :دار الفكــر  ،بــروت ـ لبنــان.

8080ســنن أيب داود ،احلافظ ســليامن بن األشــعث أبو داود السجســتاين األزدي (ت 275هـ)
 ،حتقيــق وتعليــق :ســعد حممــد اللحــام  ،طبــع :دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع
 ،ســنة الطبــع1410 :هـــ1990 ،م  ،ط األوىل  ،بــروت ـ لبنان.

8181ســنن الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى أبــو عيســى الرتمــذي أســلمي (ت 279هـــ)  ،حتقيق:
أمحــد حممــد شــاكر  ،طبــع :دار إحيــاء الــراث العــريب  ،بــروت ـ لبنــان.

8282ســنن الدرامــي ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن بــن املفضــل بــن هبــرام الدارمــي
(ت 255هـــ)  ،حتقيــق :الدكتــور مصطفــى ديــب البغــا  ،طبــع :دار القلــم لســنة
1417هـــ1997 ،م  ،ط الثالثــة  ،دمشــق ـ ســوريا.

8383الســنن الكــرى ،البيهقــي احلافــظ أيب بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــي (ت 458هـــ) ،
طبــع :دار الفكــر

ـائي  ،املجتبــى أمحــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرمحــن النســائي (ت 303هـــ) ،
8484ســنن النسـ ّ
طبــع :دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1348هـــ1930 ،م  ،ط األوىل ،

بــروت ـ لبنــان.

8585ســر أعــام النبــاء  ،الذهبــي حممــد بــن أمحــد بــن عثــان (ت 748هـــ)  ،طبــع :دار
الفكــر  ،بــروت ـ لبنــان.

8686الســرة احللبيــة ،عــي بــن برهــان الديــن احللبــي (ت 1044هـــ)  ،طبــع :دار املعرفــة
لســنة 1400هـــ1980 ،م  ،بــروت ـ لبنــان.
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8787الســرة النبويــة البــن هشــام ،حتقيــق وضبــط وتعليــق :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد،
 1963 - 1383م،املطبعــة :املــدين  -القاهــرة ،النــارش  :مكتبــة حممــد عــي صبيــح
وأوالده  -بمــر.

8888سيســيولوجيا الثقافــة ،املفاهيــم واالشــكاليات ،لعبــد الغنــي عــاد ،مركــز دراســات
الوحــدة العــريب.2006 ،
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8989رشح معــاين االثــار ،أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســامة بــن عبــد امللــك بــن ســلمة
األزدي احلجــري املــري املعــروف بالطحــاوي (ت 321هـــ) ،حتقيــق :حممد زهري

النجــار ،طبــع :دار الكتــب العلميــة لســنة 1399هـــ1978 ،م ،بــروت  -لبنــان.

9090رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد املعتــزيل (ت 655هـــ)  ،حتقيــق :حممــد ابــو الفضــل
إبراهيــم  ،طبــع :دار إحيــاء الكتــب العربيــة لســنة 1378هـــ1959 ،م  ،ط األوىل ،

بغــداد ــــ العراق.

9191شــعب اإليــان  ،أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن البيهقــي (ت 458هـــ)  ،حتقيــق :حممــد
ســعيد بســيوين  ،طبــع :دار الكتــب العلميــة  ،ط األوىل  ،بــروت ــــ لبنــان.

9292الصــارم املســلول عــى شــاتم الرســول ،املؤلــف :أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســام
بــن تيميــة احلــراين أبــو العبــاس تقــي الديــن ،املحقــق :حممــد حمــي الديــن عبــد احلميد،
.1983 - 1403

9393صحيــح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان  ،عــاء الديــن عــي بــن بلبــان الفــاريس (ت
739هـــ)  ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط  ،طبــع :مؤسســة الرســالة  ،ســنة الطبــع:
1414هـــ1993 ،م  ،ط الثانيــة  ،بــروت  -لبنــان.

9494صحيح مسلم برشح النووي ،حمي الدين النووي الشافعي ،طبع :عيسى احللبي.

املصادر واملراجـع
9595طبــع ونــر :مؤسســة النــر اإلســامي ،ط ،7املنقحة1417،هـــ .ق ،مؤسســة النــر
اإلســامي،التابعة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

9696الطبقــات الكــرى ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن ســعد بــن منيــع املعــروف بابــن ســعد (ت
230هـــ)  ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا  ،طبــع :دار الكتــب العلميــة لســنة
1410هـــ1990 ،م  ،ط األوىل  ،بــروت ــــ لبنــان.

9797عــر النبويــة أيديــت كويزيــل ،ترمجــة جابــر عصفــور :طبــع دار ســعاد الصبــاح ،ط
االوىل لســنة  ،1 993الكويــت.

9898علــل الرشائــع ،أبــو جعفــر محــد بــن عــي الصــدوق رمحــه اهلل  ،حتقيــق :الســيد حممــد
الصــادق بحــر العلــوم  ،طبــع :مؤسســة األعلمــي لســنة 1408هـــ1987 ،م  ،ط
االوىل  ،بــروت -لبنــان.

9999علــم خصائــص الشــعوب ،عــي عبــد اهلل اجلبــاوي ،النــارش :دار التكويــن دمشــق
.2009

10100عمــدة القــاري يف رشح صحيــح البخــاري ،أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن مــويس بــن
أمحــد بــدر الديــن العينــي احلنفــي (ت 855هـــ)  ،طبــع :دار إحيــاء الــراث العــريب

لســنة 1424هـــ2004 ،م  ،ط األوىل  ،بــروت ــــ لبنــان.

10101الغديــر ،الشــيخ العالمــة األمينــي  ،طبــع :دار الكتــاب العــريب لســنة 1397هـــ1977 ،م
 ،ط الرابعــة  ،بــروت ــــ لبنان.

10102فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،احلافــظ ابــن حجــر العســقالين (ت 852هـــ) ،
طبــع :دار الفكــر لســنة 1416هـــ1996 ،م  ،بــروت ــــ لبنــان.

10103فتح العزيز ،عبد الكريم الرافعي ،النارش :دار الفكر.
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10104فتــح القديــر اجلامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر ،حممــد بــن عــي بــن
حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين اليمنــي (ت 1250هـــ)  ،طبــع :دار ابــن حــزم لســنة

1421هـــ2000 ،م  ،ط األوىل  ،بــروت ــــ لبنــان.

10105فتــوح البلــدان  ،أمحــد بــن حييــى بــن جابــر (البالذري)،حتقيــق :نــر وإحلــاق
وفهرســة :الدكتــور صــاح الديــن املنجــد 1956 ،م،املطبعــة :مطبعــة جلنــة البيــان
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العريب،النــارش :مكتبــة النهضــة املرصيــة  -القاهــرة.

10106فيــض القديــر  ،الشــوكاين ،طبــع :دار الكتــب العلميــة 1415 ،هـــ1994 ،م  ،ط األوىل
 ،بــروت ــــ لبنان.

حممــد كاظــم بــن الشــيخ حمّمــد
حممــد تقــي بــن الشــيخ ّ
10107قامــوس الرجــال ،الشــيخ ّ
عــي التســري (ت 1415هـــ)  ،طبــع :مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة
املدرســن لســنة 1419هـــ1998 ،م ،ط األوىل  ،قــم املقدســة ــــ إيــران.

10108القامــوس املحيط،الشــيخ جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي  ،ط األوىل ،
طبــع :مؤسســة النــوري لســنة 1408هـــ1987 ،م  ،دمشــق ــــ ســوريا.

10109قاموس علم االجتامع ،للدكتور حممد عاطف وصفي ،دار املعرفة اجلامعية.
11110قصــة األنثروبولوجيــا فصــول يف تاريــخ علــم اإلنسان،حســن فهيــم ،سلســلة عــامل
املعرفــة ،الكويــت تسلســل (1986( ،)98م).

11111الــكايف ،ابــن قدامــة املقــديس (ت620 :هـــ) النــارش :دار الكتــب العلميــة ،ط :األوىل،
 1414هـــ  1994 -م

11112الكامــل يف التاريــخ البــن األثــر ،أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن
عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ،عــز الديــن ابــن األثــر (ت 630هـــ) ،طبــع :دار

املصادر واملراجـع
صــادر لســنة 1386هـــ1966 ،م  ،بــروت ــــ لبنــان.
11113الكامــل يف الضعفــاء ،ابــن عــدي اجلرجــاين( ،ت365 :هـــ)  ،حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد
املوجود-عــي حممــد معوض،شــارك يف حتقيقــه :عبــد الفتــاح أبــو ســنة،النارش:
الكتــب العلميــة  -بريوت-لبنــان،ط :األوىل1418 ،هـــ1997م.

11114كتــاب العــن  ،أبــو عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي  ،حتقيــق :د .مهــدي
املخزومــي  ،طبــع :مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات لســنة 1408هـــ1987 ،م  ،ط

األوىل  ،بــروت ــــ لبنــان.

11115كتــاب ســليم بــن قيــس ،ســليم بــن قيــس اهلــايل  ،حتقيــق :الشــيخ حممــد باقــر األنصاري
الزنجــاين  ،طبــع :مؤسســة البعثــة  ،قم املقدســة ــــ إيران.

11116كشــف املــراد يف رشح جتريــد االعتقــاد ،العالمــة احلــي قــدس رسه ،حتقيــق وتعليــق:
األســتاذ آيــة اهلل الشــيخ حســن حســن زادة اآلمــي.

11117الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن (تفســر الثعلبــي)  ،أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم
الثعلبــي ،أبــو إســحاق (ت 427هـــ)  ،حتقيــق :ايب حممــد بــن عاشــور ،مراجعــة
وتدقيــق :نظــر الســاعدي  ،طبــع :دار إحيــاء الــراث العــريب لســنة 1422هـــ،

2002م  ،ط األوىل  ،بــروت ــــ لبنــان.

11118كفايــة الطالــب للبيــب يف خصائــص احلبيــب (صــى اهلل عليــه وآلــه)  ،جــال الديــن
الســيوطي ،طبــع يف حيــدر آبــاد الدكــن  -اهلنــد ،النــارش :دار الكتــاب العريب،ســنة

الطبــع.1320 :

11119كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال  ،عــاء الديــن عــي بــن حســام الديــن املتقــي
اهلنــدي (ت 975هـــ)  ،ضبــط وتفســر :الشــيخ بكــري حيــاين  ،نــر :مؤسســة

الرســالة  ،ســنة الطبــع1409 :هـــ1989 ،م  ،بــروت ــــ لبنــان.
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12120لســان العــرب ،مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم بــن منظــور االنصــاري املــري،
(ت711هـــ)  ،حمــرم  ، 1405النــارش :نــر أدب  -قــم.

12121املبســوط ،للشــيخ الطــويس( ،ت460هـــ)  ،حتقيــق :تصحيــح وتعليــق :الســيد حممــد
تقــي الكشفي،ســنة الطبــع،1387 :املطبعــة :املطبعــة احليدريــة  -طهــران ،النــارش:
املكتبــة املرتضويــة إلحيــاء آثــار اجلعفريــة.
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12122جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد  ،أبــو احلســن نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر بــن ســليامن
اهليثمــي (ت 807هـــ)  ،حتقيــق عبــد اهلل حممــد الدرويــش  ،نــر :دار الفكــر،

1425هـــ2005 ،م  ،بــروت ــــ لبنــان.

12123املجمــوع :الشــرازي ،حمــي الديــن أيب زكريــا حييــى بــن رشف النــووي (ت 676هـــ)،
طبــع :مكتبــة اإلرشــاد1405 ،هـــ1985 ،م ،ط األوىل ،جــدة  -اململكــة العربيــة
الســعودية.

12124املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز  ،أبــو حممــد عبــد احلــق بــن عطيــة األندلــي
(ت 546هـــ)  ،طبــع :مطبوعــات وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية لســنة
1411هـــ1991 ،م  ،قطــر.

12125خمتــر
املــزين ،أســاعيل املــزين ،النــارش :دار املعرفــة للطباعــة والنــر  -بــروت -
ّ
لبنــان.

12126خمتــر بصائــر الدرجــات  ،حســن بــن ســليامن احلــي  ،طبــع :منشــورات املطبعــة
احليدريــة1370 ،هـــ1950 ،م  ،ط األوىل  ،النجــف األرشف ،العــراق.

12127املخصــص ،ابــن ســيده ،حتقيــق جلنــة إحيــاء الــراث العــريب ،دار إحيــاء الــراث العــريب،
بــروت  -لبنــان.

املصادر واملراجـع
12128مدخل إىل علم اإلنسان ،لعيسى الشامس ،أحتاد الكتاب العرب ،دمشق.
12129مدينــة املعاجــز  ،الســيد هاشــم البحــراين ،حتقيــق :الشــيخ عــزة اهلل املوالئــي اهلمــداين،
طبــع :مؤسســة املعــارف اإلســامية1413 ،هـــ1992 ،م ،ط األوىل  ،قــم املقدســة -
إيــران.

13130مراصــد االطــاع عــى أســاء األمكنــة البقــاع ،عبــد املؤمــن بــن عبــد احلــق البغــدادي
صفــي الديــن ،املحقــق :عــي حممــد البجــاوي ،النــارش :احللبــي  -تصويــر دار
املعرفــة.1954 - 1373 ،

13131مرويــات الصحابــة يف احلــوض والكوثــر ،مجعهــا عبــد القــادر بــن عطــا صــويف ،طبــع
مكتبــة العلــوم واحلكيــم ،املدينــة املنــورة ،ط االوىل 1413هـــ.

13132مسـتدرك الوسـائل  ،مريزا حسين النوري الطربيس  ،حتقيق :مؤسسـة آل البيت عليهم
السلام إلحيـاء التراث  ،طبـع :مؤسسـة آل البيـت عليهـم السلام إلحيـاء التراث،

1408هــ1987 ،م  ،ط األوىل املحققـة  ،بيروت ـ لبنـان.

13133املســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم النيســابوري ،ابــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل
احلاكــم النيســابوري (ت 405هـــ)  ،طبــع :دار املعرفــة  ،بــروت -لبنــان.

13134مســتند الشــيعة ،للمحقــق النراقــي( :ت ، )1244حتقيــق :مؤسســة آل البيــت (عليــه
الســام) إلحيــاء الــراث  -مشــهد املقدســة ،ط األوىل ،ربيــع األول ،1415املطبعــة:

ســتارة  -قــم ،النــارش :مؤسســة آل البيــت (عليــه الســام) إلحيــاء الــراث  -قــم.

13135مســند ابــن اجلعــد  ،ابــن اجلعــد بــن عبيــد أبــو احلســن اجلوهــري البغــدادي (ت230هـــ)
 ،حتقيــق :عامــر أمحــد حيــدر  ،طبــع :مؤسســة نــادر لســنة 1410هـــ1990 ،م  ،ط
األوىل  ،بــروت ـ لبنــان.
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13136مســند ابــن راهويــة ،إســحاق بــن راهويــه احلنظــي املــروزي (ت 238هـــ)  ،حتقيــق :د.
عبــد الغفــور عبــد احلســن البلــويش  ،طبــع :مكتبــة اإليــان1415 ،هـــ1995 ،م ،
املدينــة املنــورة ــــ اململكــة العربيــة الســعودية.

13137مســند أيب داود ،أبــو داود الطيالــي للحافــظ الكبــر ســليامن بــن داود بــن اجلــارود
الفــاريس البــري الشــهري بــأيب داود الطيالــي( ،ت  204هـــ) ،طبعــة مزيــدة
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بفهــارس لألحاديــث النبويــة الرشيفــة ،دار املعرفة،بــروت  -لبنــان

13138مســند أمحــد بــن حنبــل ،أمحــد بــن حنبــل أبــو عبــد اهلل الشــيباين (ت 241هـــ)  ،طبــع :دار
صــادر1400 ،هـــ1980 ،م  ،بــروت ــ لبنان.

13139مســند اإلمــام الرضــا عليــه الســام ،الشــيخ عزيــز اهلل عطــاردي ،النــارش :املؤمتــر العاملــي
لإلمــام الرضــا عليــه الســام ،الطبــع :مؤسســة طبــع ونــر آســتان قــدس الرضــوي،
ربيــع االخــر  1406ه.

14140مصطلح التثاقف من اخلارج ،مربوك بوطقوقه ،موقع أرنرتو بوس.
14141املصنــف يف األحاديــث واآلثــار  ،احلافــظ عبــد اهلل بــن حممــد بــن أيب شــيبة إبراهيــم
بــن عثــان أيب بكــر الكــويف العبــي (ت 335هـــ)  ،حتقيــق وتعليــق :ســعيد اللحــام
 ،طبــع :دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع1409 ،هـــ1989 ،م  ،ط األوىل ،

بــروت ــــ لبنــان.

14142املصنــف ،أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام الصنعــاين (ت 211هـــ)  ،حتقيــق :الشــيخ
حبيــب الرمحــن األعظمــي  ،طبــع :املكتــب اإلســامي للنــر والتوزيــع1403 ،هـــ،

1983م  ،ط الثانيــة  ،بــروت ــــ لبنــان.

14143املعجــم الرتبــوي ،ســعدية اجلهويــة ،ط املركــز الوطنــي للوثائــق الرتبويــة ـ اجلزائــر
2009م.

املصادر واملراجـع
14144معجم العلوم االجتامعية ،لفريدريك معتوق،ط أكاديميا ـ بريوت.
14145املعجــم الفلســفي باأللفــاظ العربيــة والفرنســية واالنجليزيــة والالتينيــة ،مجيــل صليبــا،
دار الكتــاب اللبنــاين.

14146املعجــم الكبــر  ،ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب الطــراين أبــو القاســم (ت 360هـــ) ،
طبــع :دار إحيــاء الــراث العــريب  ،القاهــرة ــــ مــر.

14147معجــم املصطلحــات واأللفــاظ الفقهيــة ،حممــود عبــد الرمحــن ،دار النفائــس للطباعــة
والنــر والتوزيــع ،بــروت  -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1405 :ه  1985 -م ،الطبعــة

الثانيــة 1408 :ه  1988 -م.

14148معجــم لغــة الفقهــاء ،حممــد رواس قلعجــي  -حامــد صــادق قنيبــي ،النــارش :دار
النفائــس للطباعــة والنــر والتوزيــع ،الطبعــة :الثانيــة 1408 ،هـــ 1988 -م

14149معجــم مقاييــس اللغــة ،ابــن فــارس ،النــارش :مركــز النــر  -مكتــب االعــام
اإلســامي ،طباعــة وتصحيــف :مطبعــة مكتــب االعــام اإلســامي ،تاريــخ النــر:
مجــادي اآلخــرة .1404

15150معضلــة احلداثــة مــن منظــور مقــارن ،األســتاذ الدكتــور جهــاد عــودة ،النــارش :املكتــب
العــريب للمعــارف

15151املغــازي ،حممــد بــن عمــر بــن واقد،حتقيــق :الدكتــور مارســدن جونس،النــارش :نــر
دانــش إســامي ،رمضــان .1405

15152املغنــي ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة املقــديس اجلامعيــي الدمشــقي
الصاحلــي احلنبــي (ت 620هـــ) ،النــارش :دار الكتــاب العــريب للنــر والتوزيــع -

بــروت  -لبنــان.
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15153مفهــوم الثقافــة يف العلــوم االجتامعيــة ،دوين كــوش ،ترمجــة منــر الســعداين ط مركــز
دراســات الوحــدة العربيــة ـ بــروت .)2007

15154مفهــوم الثقافــة يف العلــوم االجتامعيــة؛ دوين كــوش؛ ترمجــة قاســم مقــداد ،طبــع احتــاد
النارشيــن العــرب ـ دمشــق 2002م.

15155مقدمــة يف األنثروبولوجيــا العامــة ،رالــف .ل هوجيــر بيلــز ،مؤسســة فرانكلــن للطباعــة
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والنــر.

15156امللــل والنحــل  ،أبــو الفتــح حممــد بــن عبــد الكريــم بــن أمحــد الشهرســتاين (ت 548هـــ)
 ،حتقيــق :حممــد ســيد كيــاين  ،طبــع :دار املعرفــة  ،بــروت ــــ لبنــان.

15157مــن التثاقــف إىل عمليــات املثاقفــة مــن األنثروبولوجيــا إىل التاريــخ؛ تقديــم وترمجــة
أمحــد ريــاض ،موقــع أنفــاس

15158مناقــب آل أيب طالــب ،ابــن شــهر آشــوب املازنــدراين ،حتقيــق :د .يوســف البقاعــي ،ط

األوىل ،نــر :مركــز األبحــاث العقائديــة1421 ،هـــ2000 ،م ،قــم املقدســة ــــ إيــران.

15159مناقــب اإلمــام عــي عليــه الســام  ،حممــد بــن ســليامن الكــويف ،حتقيــق :الشــيخ حممــد
باقــر املحمــودي ،طبــع :جممــع إحيــاء الثقافــة اإلســامية1412 ،هـــ1991 ،م  ،ط
األوىل  ،قــم املقدســة ــــ إيــران.

16160مناقــب أهــل البيــت عليهــم الســام ،مــوىل حيدر عــي بن حممد الــرواين ،حتقيق،الشــيخ
حممد احلســون ،املطبعة :مطبعة املنشــورات اإلسالمية،شــوال املكرم .1414

16161مناقــب عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام ،أبــو بكــر ،أمحــد بــن موســى بــن مردويــة بــن
فــورك بــن موســى بــن جعفــر األصبهــاين (ت 410هـــ)  ،جتميــع :عبــد الــرزاق حممــد
حســن حــرز الديــن  ،طبــع :دار احلديــث لســنة 1419هـــ1999 ،م  ،ط األوىل  ،قــم

املصادر واملراجـع
املقدســة ــــ إيران.
16162املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك  ،مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي
بــن حممــد الســبط ابــن اجلــوزي (ت 597هـــ)  ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا،
مصطفــى عبــد القــادر عطــا  ،طبــع :دار الكتــب العلميــة1412 ،هـــ1992 ،م  ،ط
األوىل  ،بــروت ـ لبنــان.

16163منتهــى املطلــب  ،للعالمــة احلــي  ،حتقيــق :قســم الفقــه يف جممــع البحــوث اإلســامية ،
طبــع :مؤسســة الطبــع والنــر يف العتبــة الرضويــة املقدســة1412 ،هـــ1991 ،م  ،ط
األوىل  ،مشــهد املقدســة ـ إيــران.

16164موســوعة ال النــد الفلســفية ،ترمجــة خليــل امحــد خليــل ،ج 3ص 47ط منشــورات
عويــدات ،لســنة 996بــروت.

16165ميــزان االعتــدال ،الذهبــي ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي  ،طبــع :دار املعرفــة للطباعــة
والنــر1382 ،هـــ1963 ،م  ،ط األوىل  ،بــروت ـ لبنــان.
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1393هـــ1973 ،م ،بــروت ــــ لبنــان.

17177اهلدايــة يف رشح بدايــة املبتــدي ،عــي بــن أيب بكــر بــن عبــد اجلليــل الفرغــاين املرغينــاين،
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