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  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  .أبداً حسني  :الكتاب
  .شريف راشد الصديف :املؤلف
  .قم - انتشارات املكتبة احليدرية :الناشر

  .صفحة ٤٤٠ :عدد الصفحات والقطع
  .األوىل :الطبعة

  .جلد ١٥٠٠ :عدد املطبوع
  .ش ١٣٨٣ - ق .ـه ١٤٢٥ :سنة الطبع
  .شريعت :املطبعة
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  :اإلهداء
مشهد فارق مال يخز ،يت منذ كنت طفالًلَيال يكاد ميي:  

  واُمي جتلس ،مقتل احلُسني  أيب يقرأ يف تؤدة أحداثَ
  .تتحسر يف أننيٍ متصلٍ ،مستمعةً
   كلّما ذُكر احلُسني  ،اُميعربات  - أعي قبل أنْ - أشعرتين

  .فبذلت العمر كيما أجلوه. .أنّ يف األمر شيئاً مبهماً
  .فإىل روحيهما اُهدي هذا العمل
  .رب ارمحهما كما ربياين صغرياً

  شريف راشد الصديف
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واء دع  
 هيد ابن عليه الشجد مياحلُسني س وجلّ أنْ يرزقين وولديار  ،إىل اهللا عزوعم

الشهيد ابن ياسرس هادة يف سبيله ،ميالش.  
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  مقدمة 
 لنيل درجة جامعية يف ختصص ،كان من املفترض أنْ يكون هذا العمل دراسة أكادميية

) يف املعتقد الشعيب املصـري   احلُسني بن علي (  :، بعنوان» املعتقدات الشعبيه «
هلماولكن حدث أمران أو:   

أو  ،غيـاب  :األوىل ،أنين الحظت مالحظتني أثناء البحث امليداين بتقنياتـه املختلفـة  
تغييباً  ،أعين اخلروج واالستشهاد ،باألحرى تغييب احلدث األساس املرتبط باحلُسني 

مالحظـة وقـوع اسـتبدال وخلـط      :واالُخرى ال تقلّ عنها غرابة .يكاد يكون مطلقاً
ة يف مواقف حني تسود مظاهر احتفالية انشراحي مصاحبنيِ لإلحتفاء بذكرى احلُسني 

  .استدعاء احلزن النبيل
  .ولكن يلمح فيهما من قريب توفّر ركن العمد ،كلتا املالحظتني تشيان بعدم الرباءة

  :وأما ثاين األمرين
حيث أُريد يل قصر البحث على  ،جالّء املشرفني على تعاقبهمفاختاليف مع األساتذة األ

  .كما اختلفت معهم يف زاوية الرصد ،املرحلة الوصفية
وتبييناً ملفهوم حرية البحث  ،كال االختالفني رمبا ال يتواجدان يف ظلّ مناخ أكثر مساحةً

  .العلمي
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ر عن التقدم للدرجـة  وصرف النظ ،وكال األمرين دفعاين إلعادة صياغة خطّة البحث
مستعيضاً عن الدرجـة   ،فاألمر أجلّ من نيلها وأخطر من تناوهلا من منظور تريف ،اجلامعية

قضية احلق على  ... أنين أنال شرف املسامهة يف جالء قضية احلُسني  ... بأرفع منها
  .مر الزمان

ولعلّهـم   ،يت من أهل السـنة على أنين أتوجه ذا العمل على وجه اخلصوص إىل إخو
 ،يتريثون يف قراءته ومينحون عقوهلم فرصة تدبر هادئ بعيداً قليالً عما ألفوا عليه أنفسـهم 

كما أرجو أنْ تشمل الفائدة إخويت الشيعة الذين وجدت غري قليـل   ،فاحلق أحق أنْ يتبع
  .السالم عليهمنهم ال تتوفّر لديهم رؤية شاملة ألبعاد قضية احلُسني 

 ،إما املقاتل أو املناقـب  ،تناولت ذلك أنّ معظم الكتابات السابقة حول احلُسني 
وهـو   ،واُخرى وقفت نفسها على السرد التارخيي ارد ،وهذه بطبيعتها وصفية عاطفية

  .وأقلّ القليل منها الذي غلب عليه الطابع التحليلي ،على أمهيته القصوى جمرد مادة خام
مورست فيهـا وسـائل    ،أيضاً فإنّ اتمعات اليت غلب عليها الفكر السني التقليدي

بشكل يقصيها عن أي حماولة لتأصيلها كمرجعية  ،التعمية والتهميش لقضية احلُسني 
بغض النظر عن صحة أو  - حتى إنّ اجلماعات الثائرة على أنظمة هذه اتمعات ،شرعية
إالّ التكفري  ،ملْ جتد خمرجاً ملأزقها الناجم عن موروثاا احملرمة للخروج - مشروعااخطأ 

  .الصريح لتحقيق التغير كما تراه
ومن هنا كانت هذه الدراسة تعين بالدرجة األوىل بتقصي أسـباب ايـار الدولـة    

يف النهاية إىل خروجـه   ذلك االيار املتسارع املُذهل الذي دعا احلُسني  ،اإلسالمية
  .املشهود
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وهو  ،كما تستهدف استشراق مستقبل يفك فيه االشتباك التارخيي بني السنة والشيعة
الناجم يف جزء كبري منه عن املعاجلة املغلوطة للنصوص مبا يؤسس وعياً توحيـدياً لبنيـة   

  .النظام اإلسالمي
ل هأالّ يفوتين أنّ أُسج ين أحبني بارزينمثّ إنلمني إسالميمـا  ،نا عظيم تقديري لعه: 

جزامها اهللا خري اجلزاء على ما بذاله مـن   ،الشهيد سيد قطب والسيد مرتضى العسكري
  .انتفعنا به لسرب أغوار احلقيقة ،جهد

    واحلمد هللا رب العاملني
  ـه ١٤٢١ :القاهرة يف رمضان عام 

    شريف راشد الصديف
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  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 
نحبه وَمنهم مـن    من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللّه علَيه فَمنهم من قَضى (

  .)١()ينتظر وما بدلُوا تبديالً 
  )صدق اهللا العلي العظيم(

   بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
)  نِنيمؤبِم ما همرِ ومِ الْآخوبِالْيو ا بِاللّهنقُولُ آمي ناسِ مالن نمو *   ونَ اللّـهعخـادي

في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللّه مرضاً * والذين آمنوا وما يخدعونَ إِالّ أَنفُسهم وما يشعرونَ 
وإِذَا قيلَ لَهم الَتفِْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن * ليم بِما كَانوا يكْذبونَ ولَهم عذَاب أَ

  .)٢()أَالَ إِنهم هم الْمفِْسدونَ ولكن الَيشعرونَ * مصلحونَ 
  )صدق اهللا العلي العظيم(

____________________  
  .٢٣ :سورة األحزاب  )١(
  .١٢ - ٨ :سورة البقرة  )٢(
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  متهيد :الباب األول
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  االجتماعي  - الظرف الطبيعي
إنّ دراسة جمتمع من اتمعات حتتاج إىل نظرة شـاملة يف غـري    ،لعلّه من نافلة القول

مثّ  ،واستقصاء ومتحيص بعدينِ عن التحيـز  ،وحبث مفصل يف غري إطراد مملّ ،تعميم خملّ
يتوخى فيها القُرب من احلق والبعد عـن   ،اخللوص بعد ذلك كلّه إىل نتائج حمدودة ظاهرة

ولتعيد بناء العالقات بينها كما كانـت يف   ،لتكشف لنا عما خفي وراء األحداث ؛اهلوى
أو مـا حـاول    ،ولكنها هذه املرة من خالل منظار يستظهر ما خفي ،وقوعها أول مرة

  .ويكبر ما صغر أو حاول البعض استصغاره ،هالبعض إخفاء
ملّا كانت غـائرة يف عمـق التـاريخ     ،وقضيتنا هذه خليقة ذا الضرب من البحث

كما هي آثارها املمتدة إىل  ،سائلوها بإجابة بعد اإلسالمي احلافل بتساؤالت جادة ملْ حيظَ
  .واقع جمتمعاتنا املعاصرة

 ،ه تقتضي إجالة البصر يف كلّ الزوايا ولو كثـرت فإنّ دقّة البحث وأمانت ،وعلى هذا
كلّ  ،واإلمعان يف تلمس األسباب ولو بعدت ،وحثّ السري يف كلّ الدروب ولو تشعبت

رائدها ،ذلك يف غري خشية مالمة يف احلق مادام احلق.   
؛أنّ قضيتنا هذه تتخلل جذورها عديداً من الطبقات وإنْ مجعتها تربة واحـدة  ،واحلق 

إالّ أنه  - فرغم وحدة املوضوع - شأن كلّ قضية تتصل بسبب باجتماع البشر معاً وذلك
  .ينتظمه العديد من األنساق اليت هي مكونات البنية االجتماعية
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وبذا فهو دالـة   ،كلّ متغير منها دالة يف متغريات اُخر ،إنه دالة يف متغيرات متعددة :أو قُل
  .يف دوال

حقيقة هي املؤثرات احلقيقية يف املوضوع  ،املستقلّة فرضاً واملتعلقة ببعضهاهذه الدوال 
   .حمل البحث

 القرابـة  - االقتصاد ،)األيكو لوجيا ( البيئة الطبيعية  :هي - األنساق - وهذه الدوال
  .مثّ مركّباا من بعد ،الثقافة -

العربية األوىل، األثر البالغ فيما يف البيئة  - األنساق - ولقد كان ملضمون هذه العوامل
وحسبنا من . تلبسها من أحداث الزمتها مثّ أعقبتها فيما ال يزال يتخلل حياا حتى اليوم

يف دفعهم لإلغـارة   ،ذلك ما أورده الباحثون من مثل أثر جدب بالد العرب يف جاهليتهم
وفخـراً وذكـراً   وأثّر ذلك يف أغراض شعرهم محاسـةً   ،وما تبع ذلك من حروب مبرية

وهـي   ،مثّ ما استتبع ذلك من نسق قيِمي يعلي شأن العصبية بالدرجـة األوىل  ،أليامهم
وملْ ختمد نارها لقرون تلت حتى  ،القرابة القريبة اليت جرت فيهم جمرى الدماء يف العروق

ـ  ،بعد أنْ حاول النظام اإلسالمي جتفيف منابعها ام فلم متتنع حتى جرفت يف طريقها النظ
  .نفسه

ولكن ال حيسـنب   ،وما كان له من آثار بعيدة) األيكولوجيا ( نسق  - إذاً - فلذلك
وإنما ارتبط ذلك مبنطقة معينـة يف طـور    ،أحد أنه القول الفصل يف التشكيل االجتماعي

من أثر البيئة يكون أوضـح   )١(وهو ما يؤكّده علماء االجتماع ،معين على مدرج تطورها
مثّ ختف قبضة البيئة شيئاً فشيئاً مع اطـراد   ،أشكال احلياة البسيطة والتقليديةما يكون يف 

  التقدم الثقايف الذي
____________________  

  .م ١٩٧٩ :اهليئة املصرية العامة للكتاب عام  ،اإلسكندرية ،٧٩ :البِناء االجتماعي  ،أمحد أبو زيد .د )١(
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وآيـة ذلـك يف مثلنـا     ،)١(والتحكم يف الظروف الطبيعيةيتيح قدراً متزايداً من السيطرة 
   .السابق

فعمهم الرخاء بعد  ،إنّ السبب البيئي للعصبية قد زال أو يكاد يزول ملّا غَشيهم اإلسالم
   .وحلّ م الثراء بعد إدقاعٍ عندما أغنتهم األنفال ووصلهم اخلراج ،جدب

وامل اُخرى تتصل بطبيعـة البِنـاء   ولكن لع ،السبب وبقي املسبب - إذاً - فقد زال
  .وعوامل السياسة واملصاحل ،وطبيعة املرحلة اليت كانوا يتجاوزوا ،النفسي اجلمعي

  البيئة العربية 
تقع بالد العرب أو شبه اجلزيرة العربية يف الطرف اجلنويب الغريب لقارة آسيا ضمن مـا  

الذي يبدأ من الصحراء الكربى يف غرب  ،)منطقة احلزام الصحراوي الكبري ( يعرف بـ 
  .مثّ منطقة آسيا الوسطى الصحراوية ،وميتد شرقاً ليشمل بالد العرب ،أفريقيا

فهـذا   ،وتتكون بالد العرب من عدة مناطق حيسم تقسيمها العامل اجلغرايف باألساس
  .غربياً وشرقياً :يقسم البالد قسمني ،جبل السراة املمتد من اليمن إىل أطراف بادية الشام

 ،فيسمى بالغور الخنفاضه ،يهبط من سفح ذلك اجلبل إىل شاطئ البحر األمحر :فالغريب
  .أو امة حلره
   .فيسمى جنداً الرتفاعه ،صعد إىل أطراف العراق والسماوة :والشرقي
  وما يفصل

____________________  
ورأى أنّ للبيئة أثراً بعيـداً يف أبـدان البشـر     .اإلنسان - البيئة :فطن ابن خلدون من قبلُ هلذه العالقة )١(

كمـا   .وذلك يف مقدمتيه الرابعة واخلامسة من الفصل األول من الكتاب األول من تارخيه ،وأخالقهم وطبائهم
عندما حاول تعليل طبائع السـودان بردهـا إىل    ،انتقد يف ذات املوضوع رأي املسعودي اآلخذ عن جالينوس

  .م الناشئ عن ضعف أدمغتهمضعف عقوهل
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أما ما ينتهي به جند يف الشرق حتى يصل  ،يدعونه حجازاً حلجزه بينهما ،بني الغور وجند
فيسمى بالعروض العتراضه بني  ،اليمامة والكويت والبحرين وعمان :إىل اخلليج من بالد

  .اليمن وجند
إما ليمنه أو ألنه يقع جهة الـيمني   ،فيسمى اليمن ،وما ميتد وراء احلجاز إىل اجلنوب

  .كما اعتاد األولون يف حتديد اتجاهام ،للناظر حنو مشرق الشمس
  .وما بني آكام عمان اجلبلية وجند متتد منطقة شاسعة تدعى بالربع اخلايل

وبذلك فإنّ تضاريس شبه اجلزيرة العربية يغلب عليها الطابع اجلبلـي والصـخري يف   
  .وتتحول إىل صحراء رملية فيما خال ذلك ،نوبالغرب واجل

وأما املاء مصدر احلياة فقد توزع جـود السـماء    ،هذا عن موقع البالد وتضاريسها
  :واألرض به على أنواع ثالثة

 ،وطل على جبال الـيمن يف اجلنـوب   ،أمطار غزيرة تصحب الرياح املومسية صيفاً
  .ب السهول والوديان وجتعلها صاحلة للزراعةفتحمل معها مواداً غرينية ومعدنية ختص

ولكنها على قلّتها كافية إلنبات الكأل الذي  ،أمطار قليلة ونادرة يف سائر بالد العرب
  .يمكّن من الرعي

وإنْ توزعـت مشـاالً    ،وخاصة يف منطقة احلجاز ،مياه جوفية تتبدى يف آبار وعيون
ا أتاح نشوء الواحات املتفرقةوجنوباً مم.  

  البيئة  - عالقات اإلنسان
كما أسـلفنا   - تتداخل أنساق البِناء االجتماعي وعلى األخص يف اتمعات التقليدية

  ،تداخالً شديداً حبيث يتعذر الفصل بينها ألغراض الدراسة - القول
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ملَا كنـا   ،لبيئةإالّ أننا حناول هنا قدر اإلمكان تتبع التأثري والعالقات املتبادلة بني اإلنسان وا
وِفْق مقتضـيات   - ونؤكّد على احتماليتها - نظن أنّ الكشف عن هذه العالقات احملتملة

  .منهج البحث العلمي ستفيدنا يف اإلعانة على فهم ما سيجد من أحداث
فقد كان لغزارة املطر اجلنويب وصالحية األرض للزراعة أنْ تـوفرت الشـروط    - ١

  .قامة جمتمعات مستقرة تعتمد الزراعة نشاطاً رئيسياً هلااملوضوعية الكافية إل
مثّ إنّ هذه الظروف شحذت همم القوم للحفاظ على منبع اخلري هـذا، فاسـتحدثوا   

, الوسائل املادية اليت تمكّنهم من جتميع املطر وضبط صرفه، مما نشأ معه نظام ري متقـدم 
  .ولعلّ سد مأرب خري دليل على ذلك

فإنّ وفرة العيش والرتعة اإلجيابية يف التعامل مع الظرف الطبيعي والشـعور   ،وإىل هنا
ساعد على التطور مبا نشأت  ،تبلور يف منط لإلنتاج ،باالحتياج املشترك لنظام عام للضبط

 ،أوسان :فكانت هناك دول ،معه حضارات ودول مركزية يف تلك املنطقة من بالد العرب
  .)١(وسبأ ،وقتبان ،وحضر موت ،ومعني

كالصرب والبخـور   :وباإلضافة إىل منتجات اليمن الزراعية ذات القيمة التجارية العالية
جتمع إليه جتـارة   ،فقد ساعدها موقعها اجلغرايف لتكون مركز جتارة واسع املدى ،والصمغ

إضـافة   ،وأبنوس وحرير صيين ،توابل وذهب وعاج :شرق أفريقيا واهلند وما وراءها من
  .كالعقيق والعنرب واللؤلؤ :إىل إنتاجها األصلي من األحجار الكرمية

____________________  
  .ت .د ،كريديه إخوان - بريوت - تاريخ العرب قبل اإلسالم ،مصطفى العبادي .د )١(
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ومـدا   ،وذاعت شهرة اليمن يف اآلفاق حتى حتدثت العرب عن حضـارا الراقيـة  
اليمن  :حتى أطلق عليها األقدمون ،وحللها اليمانية ذائعة الصيت ،ها املنيفةاملشيدة وقصور

وحتى حدث القرآن عن عظمة إحـدى   ،بالرومانية)  ARABIA FELIX( أو  ،السعيد
   :حضاراا سبأ

إِنـي   *يقنيٍ  فَمكَثَ غَير بعيد فَقَالَ أَحطت بِما لَم تحطْ بِه وجِئْتك من سبإِ بِنبإٍ (
ين كُلّ شم تيأُوتو مكُهلمأَةً ترام دتجو يمظع شرا علَه١() ٍء و(.   

)    كُـمبقِ رزـن رمالٍ كُلُوا مشنيٍ ومن يع انتنةٌ جآي كَنِهِمسي مإٍ فبسكَانَ ل لَقَد
 برةٌ وبةٌ طَيلْدب وا لَهكُراشو٢() غَفُور(.  

إذ إنهم ملّا  ،ذو داللة على شأن حضارم ،)األذواء ( ولعلّ تلقيب أشراف اليمن بـ 
جعلوا يلقّبـون   ،تنافسوا يف تشييد الدور وولعوا بإقامة القصور من فرط اخلري وسعة الثراء

علـى أنّ   ،)٣(وذي يـزن  ،ذي املغلس :مثل ،إىل القصر أو احملفد) ذي ( أنفسهم بإضافة 
فرزئوا بسيل العرم الذي أغرق أرضهم وخرب ديارهم ومزق  ،األيام كعهدها ملْ تدم هلم

  .فكانت هجرم إىل الشمال منتصف القرن اخلامس قبل امليالد ،مجعهم
شحت علـى أهـل    ،يف الوقت الذي ترتّلت السماء على أهل اجلنوب مدراراً - ٢

وهكـذا تعـني    .وهو الرعي باألساس ،هم القيام بهالشمال فحددت النشاط الذي يمكّن
خيرجـون يف   ،يرددون بني مواطنه ماشيتهم ،الفلك الذي يضطربون فيه وهو منابت الكأل

فإذا انتهى املوسم عادوا  ،يلتمسون فيها غذاًء ملاشيتهم ،مواسم املطر يتتبعون مواضع القطر
  أدراجهم إىل مساكنهم األوىل
____________________  

  .٢٣ - ٢٢ : سورة النمل )١(
  .١٥ :سورة سبأ  )٢(
  .٥٤ :مصدر سابق  ،تاريخ العرب )٣(
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وهم يف ذلك يتعيشون على نتاج ماشيتهم ونوقهم ذات املثل األعلى يف  ،حتى حيول احلول
   .فيأكلون حلومها ويشربون ألباا ويلبسون أوبارها ،التكيف مع البيئة

وتلك خصيصة اتمع البدوي يف أبسط  ،تجارة وال مالحةفال صناعة وال زِراعة وال 
   .أشكاله

ويعتمدون اعتماداً مطلقـاً   ،يف هذا اتمع البدوي الذي يسد أهله حاجام من قريب
تعمل الرتعات السلبية  ،دومنا بذل جلهد أو معاجلة لقوى الطبيعة ،على ما جتود به السماء
وال هم يرتعـون ملصـادر    ،طون لالستزادة من خريفال هم ينش ،عملها يف نفوس أهلها

وإنما حسبهم ما يسد حاجتهم من أقرب  ،وال هم يقدحون أذهام حبثاً عن رقي ،اُخرى
   .ومثل هذا الضرب من احلياة ال ينشئ حضارة وال يرقّي اُمماً ،طريق

يستتبعه من  فإذا عرفنا إنّ مثل هذا النشاط الرعوي ال يجدي معه قرار يف مكان مع ما
فال دولة وال شبه دولة كالذي عرفنا يف  ،عرفنا ملاذا ملْ يكن هلم من كيان ،ضآلة السكان

جلـأوا إىل الغـارة    ،فإذا أعوزم احلاجة وقصرت مواردهم عن الوفاء مبتطلبام ،اجلنوب
 والقـوة يف  ،وذلك يتطلب قـوة  ،وإذاً فهي احلرب املستمرة والثارات املتعاقبة ،والسلب
  .وهي احلمية وهي العصبية ،وإذاً فهي القبيلة املنعة واملالذ ،اجلماعة
وزادوهـا آبـاراً    ،وبني هؤالء وهؤالء قوم تفجرت من حتت أرجلهم عيـون  - ٣

كمكّـة   :فنشأت واحات مستقرة توزعت بني اجلنوب والشـمال  ،احتفروها بأنفسهم
فمن الناس  ،وهنا نشأ نوع آخر من النشاط ،فكانت حمطّات على طُرق التجارة .ويثرب

ومن القبائل من اتخذت نفسها حامية للقوافـل   ،من عمل هادياً وسائقاً وحارساً للقوافل
ويف  ،ومن القبائل من اتجرت لنفسها بنفسها كقـريش مبكّـة   ،املارة ا نظري جعل مقرر

  :ذلك حيدثنا القرآن
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الـذي  * فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيـت  * م رِحلَةَ الشتاِء والصيف إِيالَفهِ*  يالَف قُريشٍإل (
فوخ نم مهنآموعٍ ون جم مهم١() أَطْع(.  

وهذا مـا   ،والتجارة كرأس مال عامل حتتاج يف حفظها إىل مناخ آمن وطمأنينة شائعة
مثّ  ،وكعبتها مثابةً للناس ومـزاراً  ،أنها كانت حرماً آمناً ،توفّر ملكّة على وجه اخلصوص

  .كانت األشهر احلُرم اليت تواضعوا عليها حفظاً هلذا النشاط أنْ يدوم
 ،مبا يعين ذلك من اتصال بني األقوام ،والتجارة يف النهاية واسطة بني منتج ومستهلك

  .وما يتطلّبه من معرفة باأللسن ،وما يستتبعه من تفاعل بني الثقافات
لزراعة مانعة من االنتقال، وكانت البداوة يف صحراء شاسـعة حاجبـة   فإذا كانت ا

   .فقد كانت التجارة واسطة العرب يف معرفة االُمم االُخرى ،ألهلها من غريها من االُمم
وتضفي عليه مسات مميزة غري تلك اليت  ،على أنّ التجارة تصيغ ممارستها صياغة خاصة

لبحثه من بعد تلمـسٍ   - إنْ شاء اهللا - ذا ما سنعودوه .للبدوي الظاعن والزارع املطمئن
   .ملفتاح من مفاتيح فهم ما اُستغلق من صراع مستعر خنر يف عظام هذه االُمة حتى اليوم

ملاذا  :وهو ،عن لنا سؤال خطري ملْ نظفر له جبواب حتى اآلن ،على أننا يف هذه اجلولة
  ؟كان هناك عداء مستحكم مر بني عرب الشمال وعرب اجلنوب

 ،وإنما نرجئ ذلك إىل ما بعد دراسة نسق القرابـة  ،لن نسرع هنا بالبحث عن جواب
  .فلعلّنا نظفر منه جبواب

____________________  
  .٤ - ١ :سورة قريش  )١(
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  نسق القرابة 
 الذي هو حملّ دراستنا اآلن - التقليدية ومنها اتمع القبليالواقع إنّ دراسة اتمعات 

ذلك أنّ عالقات القرابة فيه تتشج بغريها مـن   ؛حيتاج إىل وقفة متأنية كلّ األناة لتناوله -
عالقات البِناء االجتماعي بوشائج شتى حتى يكاد يكون من املستحيل فهم األخرية دون 

فإنّ أصله بـدوي أو   ،ذا بدوي وما كان منه من احلواضروجمتمعنا ه .الرجوع إىل األوىل
  .)١(البدو أصل للحضر ومتقدم عليه :كما يقول ابن خلدون

يف خصيصة واحدة  - وإنْ اختلفت يف بعض تفاصيلها - ومثل هذه اتمعات تشترك
وذلك  ،تتمثّل يف كوا تقع ضمن نظام متماثل يف التناسل وطبقاته وتعاقب األنساب فيه

- االنقسـامية  البدنـة  نسـق (  و النظام الذي تطلق عليه البحوث األنثربولوجية اسمه
segmentary lineage system  ()ة اجلماعة :مبعىن )٢تـزال  ال اليت املعقّدة الكبرية القرابي 

  .فأصغر أصغر وحدات إىل تنقسم
لقلّة  ؛وجدنا أنّ أغلب اآلراء فيه ظنية ،وحنن إذا حاولنا تتبع أصل العرب يف تسلسلهم

كما أنّ األقدمني  ،الشواهد التارخيية واآلثار املادية اليت وصلت إىل أيدي الباحثني احملدثني
 ،اعتمدوا يف تأرخيهم على ما منا إىل عملهم من روايات شفهية وبعض املدونات القليلـة 

 .كأسفار التوراة
  اجلنس :هما ،ينتمون إىل خليط من جنسنيأنّ العرب  )٣(يزعم املؤرخون

____________________  
  .مؤسسة مجال - بريوت - ١٠٣ : ١ التاريخ ،ابن خلدون )١(
  .٣٢٣ :املرجع السابق  ،أمحد أبو زيد .د )٢(
دار  - بريوت - تعريب نبيه أمني ومنري البعلبكي ،١٥ : ١١تاريخ الشعوب اإلسالمية  ،كارل بروكلمان )٣(

  .م ١٩٨٨ :العلم للماليني 
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وأنّ األخري انتشر يف زمن ما حنـو   ،وجنس الشرق األدىن أو األرمين ،الشرقي أو اإليراين
ومنذ األلف الثالث قبل امليالد نزحت مجاعات من شعوب اجلزيرة العربية حنـو   ،اجلنوب
   .الشمال

ويافث  ،سام أبو العرب :وهم ،وهم يرجعون أصل العامل بعد الطوفان إىل أوالد نوح
  :مثّ إنهم يقسمون العرب بعد ذلك إىل ثالثة أقسام .وحام أبو احلبش والزنج ،أبو الروم
  .كعاد ومثود ،وهم الذين درست أخبارهم وملْ يبق من ذكرهم إالّ أقلّ القليل :بائدة
 ،توراةوينتمون إىل يعرب بن قحطان املذكور يف ال ،وهم أهل اجلنوب اليمنيون :عاربة

  .باسم يارح بن يقطان
 - وملْ يعرف من بنيـه  ،والذي صاهر جدهم ،وهم ولد إمساعيل بن إبراهيم :مستعربة

  .وهو أبو عرب الشمال ،سوى عدنان - على وجه التحقيق
وعلى ذلك سار  ،وقحطانية وهم أهل اجلنوب ،عدنانية وهم أهل الشمال :فالعرب إذاً
  .كلّ املؤرخني

فإنا حنتاج إىل شيء من التفصيل كيما ندرك طبيعة  ،ال يغنينا - أيضاً - على أنّ ذلك
  .فرمبا أفادنا يف اإلجابة على سؤالنا األول ،العالقة بني عرب اجلنوب وعرب الشمال

كما نقله عن  - فيما رواه من سلسلة نسب ولد نوح )١(يسعفنا يف مهمتنا هذه الطربي
  :نا الرواية يف الشكل البسيط التايلوقد أفرغ - التوراة فيما يقول

____________________  
دار  - القـاهرة  - حتقيق حممد أبو الفضل إبـراهيم  ،٢١٠ : ١تاريخ الرسل وامللوك  ،أبو جعفر الطربي )١(

  .م ١٩٧٧املعارف 
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  )سلسلة نسب العدنانية والقحطانية(

  
   



٢١ 

  :خطرٍأول ما نالحظ يف سلسلة النسب السابقة أمران ذوا 
كان فيهم كعبـة   - يف إحدى السلسلتني من عابر - أنّ العدنانية ولد إبراهيم :أوهلما
  .كما كان فيهم النبوة والكتاب ،العرب مبكّة
قد عرفنا منازهلم باحلرية  ،وهوالذي سكن اجلنوب ،أنّ اللخميني من قحطان :وثانيهما

  .من ختوم فارس بالشمال
وإنما ال بد أنه أعم من  ،ا يف تبسيط عرب اجلنوب والشمالفاألمر إذاً ليس كما أسلفن

خاصة وقد علمنا من التاريخ أنه كانت هناك إحن وضغائن غلبت يف  ،ذلك وأكثر غوراً
  .وظهرت جلية واضحة يف كلّ األحداث اليت تلت من بعد ،األعم على قبائل الشمال
ناه يف حكومة األشـعري وابـن   كما عرف ،وعرفناه يف صفّني ،عرفنا ذلك يف اجلمل

فال بد إذاً من تعديل صيغة السـؤال لتنحيـة القسـمة     ،فإذا كان األمر كذلك ،العاص
السؤال عن علّة الصراع بني من ينتمون لعـرب   :أي ،اجلغرافية واستبداهلا بعالقة االنتماء

  .ومن ينتمون لعرب اجلنوب على اختالف منازهلم ،الشمال
  :طلب يتطلّب منا البحث يف أمرينإنّ إدراك هذا امل

وعدم الرضا بـالوقوف   ،االستمرار يف تعقّب أنساق األنساب حتى استقرارها :أوهلما
  .عند حد قسمة العدنانية والقحطانية

واضـطراب قبائلـها يف األقـاليم     ،اإليغال يف معرفة منازل شعوب العرب :وثانيهما
  .باملورفولوجيا االجتماعية :أو ما يسمى ،وتوزع بطوا يف األحناء
  :أنّ العرب ترتب نفسها على ست طبقات ،ولعلّه مما يفيد معرفةً

  .واألوس واخلزرج ،ربيعة ومضر :مثل ،ومفردها شعب :شعوب - ١
  .بكر من ربيعة :مثل ،وهي دون الشعب :قبائل - ٢
  .قريش من كنانة :مثل ،ومفردها عمارة وهي دون القبيلة :عمائر - ٣
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  .قصي :مثل ،وهي دون العمارة ،واحدها بطن :بطون - ٤
  .هاشم :مثل ،وهم دون البطن ،واحدها فخذ :أفخاذ - ٥
  .بين العباس :مثل ،وهم عشرية الرجل ورهطه األدنون :فصائل - ٦

ومعرفة منـازل القـوم بنتـائج إحـدى      ،ونستعني يف استخالص شجرات األنساب
  .)١()أطلس تاريخ اإلسالم (  :الدراسات احلديثة

____________________  
  .م ١٩٨٧ :عام  ،الزهراء لإلعالم العريب ،القاهرة ،أطلس تاريخ اإلسالم ،حسني مؤنس .د )١(
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٢٤ 
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جند أنّ احلركة أخـذت   ،وحنن إذا تفحصنا سالسل األنساب وتتبعنا حركات القبائل
فبينما سكن ولد عدنان شبه اجلزيرة من غري  ،دائماً اتجاهاً واحداً من اجلنوب إىل الشمال

  .فإنّ ولد قطحان سكنوا اليمن مثّ غشوا ولد عدنان يف مشاهلم ،اليمن
تتوزع أشهر قبائلهما يف الشـمال   ،ربيعة ومضر من عدنان :فهذان الشعبان الرئيسان

  :التايلعلى النحو 
  .ويسكنون وادي الرمة ،أسد من ربيعة

  . وائل من ربيعة، وتضم بكر وتغلب وبين حنيفة، باليمامة
وتسكن غـريب  ) عبس وذبيان(قيس عيالن من مضر، ومنها هوازن وسليم وغطفان 

  . جند
  . متيم وتسكن بادية البصرة
  . هذيل وتسكن بقرب مكة

  . كنانة، ومنها قريش، وتسكن جنويب احلجاز
  : وأما شعبا قحطان الكبريان، كهالم ومحري، فقد تفرقا على النحو التايل
  . طئ وتسكن اجلبلني أجا وسلمى، ومها املعروفان جببل مشَر يف الشمال

ذان ومذحج، وهؤالء ظلوا يسكنون اليمن، إلّا من كان منهم من بين احلارث الذين مه
  . سكنوا جنوب الطائف

وإىل جذام تنتسب خلم ومنـهم ملـوك   . عاملة وجذام، وكانوا يسكنون بادية الشام
  . احلرية، وكندة حبضرموت مث غلبت بين أسد باليمامة

األزد اليت غلبت على عمان، ومنهم الغساسنة ملوك الشام، وخزاعة اليت غلبت علـى  
  . مكة، واألوس واخلزرج بيثرب

  : وأما محري فأشهر من انتسب إليها
  . ضاعة، وكانت تسكن مشايل احلجازق
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   .ببادية الشام ،كلب
   .ونزلوا بوادي إضم باحلجاز ،جهينة

هذه إذاً مجلة أنساب العرب ومنازهلم يف شبه جزيرم وما جاورها من تخوم الـروم  
  .والفرس

  ؟هذه) اجلغرافيا  - النسب( فماذا تخربنا به عالقة 
  :يف معرض تعليقه على هذه العالقة )١(يقول أمحد أمني

وانقسموا يف كلّ مملكة حلّوها إىل فرق وطوائف حسبما  ،وبنوا عليها عصبيتهم ... ( 
وأصبحت هذه العصبية مفتاحاً نصل به إىل معرفة كثري من أنسـاب   ،اعتقدوا يف نسبهم
واإلسـالم   .اهلجاءوال سيما الفخر و ،وفهم كثري من الشعر واألدب ،احلوادث التارخيية

ربيعة ومضر  :وكان قد متّ اعتقاد العرب بأنهم يف أنسام يرجعون إىل أصول ثالثة ،جاء
واستغلّها خلفاء بين اُميـة   ،وأخذ الشعراء يتهاجون ويتفاخرون طبقاً هلذه العقيدة ،واليمن

  .) فكانوا يضربون بعضاً ببعض ،ومن بعدهم
أنّ تلك العصبية ملْ تكن مقصـورة علـى النسـب     ،على أنه ال ينبغي أنْ يفوتنا ذكر

فمنها ما كان من املـواالة   ؛وإنما وجدت دوا عصبيات من أنواع اُخر ،الصريح وحده
 ،ومنها ما كان من آثار نظام الـزواج لـديهم   ،ومنها ما كان من احملالفة ،رقّاً واصطناعاً

  .ومنها ما كان من قدم العهد بالتبني
نكون قد استكملنا دراسة نسق القرابـة الـذي    - بإشارتنا إىل هذه النظم - ولعلّنا

  .نتعهده
____________________  

  .٨) : ١٢، طم ١٩٧٨عام  ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة (فجر اإلسالم  ،أمحد أمني )١(
   



٢٧ 

نـو عبـد   إذ تنازع القيام بأمر الكعبة ب ،فمن العصبية حتالفاً حلف املطيبني واألحالف
فاجتمع مع بين عبد مناف بنو أسد بـن عبـد    ،مناف وبنو عبد الدار وكالمها من قصي

 ،وبنو زهرة بن كالب وبنو متيم بن مرة وبنو احلارث بن فهر بن مالـك  ،العزى بن قصي
واجتمع مع بين عبد الدار بنو خمزوم وبنو سهم وبنو مجح وبنو عدي  ،وهؤالء هم املطيبون

  )١(وثبت كلّ قوم مع من حالفوا حتى جاء اإلسالم  ،م األحالففهؤالء ه ،بن كعب
   .ومن العصبية مواالة سامل موىل أيب حذيفة
  .ومن العصبية استلحاقاً عنترة بن شداد بعبس

إذا اصطنع أهل العصبية قوماً من غري نسبهم أو استرقّوا  :)٢(ويف ذلك يقول ابن خلدون
ضرب معهم أولئـك املـوايل واملصـطنعون     - كما قلنا - العبدان واملوايل والتحموا م
  .ولبسوا جلدا كأنهم عصبتهم ،بنسبهم يف تلك العصبية
وأشهر مثل لـذلك زيـد بـن     ،فيلحقوا نسب املتبنى مبن تبناه ،مثّ إنهم كانوا يتبنون

لأَبائهِم هو ادعوهم  ( :إذ كانوا يدعونه زيد بن حممد حتى نزلت اآليات بتحرميه ،حارثة
اللّه ندطُ ع٣() أَقْس(.  

فيجـوز   ،وكذلك كان نظام الزواج عندهم يمكن أنْ ينشأ عنه خلط يف األنسـاب 
 .)٤(من غري أبيه الطبيعي - تواضعت عادات القوم على حتديده - للوليد أنْ ينسب إىل أبٍ

  ينشأ ،فقد كانت هناك حرية يف االتصال اجلنسي
____________________  

  .م ١٩٨٧عام  ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،٣٥٠ : ١الكامل يف التاريخ  ،ابن األثري )١(
  .١١٤ :مرجع سابق  ،ابن خلدون )٢(
  .٥ :سورة األحزاب  )٣(
األب ( تفرقـة بينـه وبـني     ،)األب االجتماعي ( وهو ما يسمى يف الدراسات االجتماعية احلديثة بـ  )٤(

  .)البيولوجي 
   



٢٨ 

أمجع حديث  ورمبا كان حديث عائشة زوج النيب  ،عنها أنواع متعددة من العالقات
   :)١(تقول عائشة ،عن ذلك النظام

 )كَالناح ي الْفجاهليانَكَ ة ى أَلَعربعأَ ةكَنِفَ حاٍءناح منكَنِا هاح الْ اسِالنيوم يـ خ  بطُ
الرلَإِ لُجى الرلِج وليتأَ هو ابنتفَ ،هصيقُها ثُدم ينكحاه، كَنِواح آخانَكَ ر ـ الر لُج ـ ي  ولُقُ

لرأَامتذا طَإِ ههرت مطَ نمثأَا هرسلَى فُلَي إِلفَ اناستبضعي منه ويعلُزِتها زوجهلَا وا يمسا ه
ـ إذا تفَ ،هنم عضبذي تستالَّ لِجالر كلذَ نا مهلُمح نيبتى يتداً حبأَ بين حـ لُم ا أَه صـابا ه
زوجا إذا أَهحب، إِونفْما يذَ لُعلك غْرةًب في نجابالْ ةلَوـ  انَكَفَ ،د هـ ذا الن  كـاح نِ احكَ

االستضاعِب، كَنِواح آخر يجتمع الرطُه مالْ ونَا دعشرفَ ةيدونَلُخ ـ ى الْلَع مأَرـ لُّكُ ة هم 
صيبذَفإِ ،هايا حلَمت ووضعت ومر لَعييالٍا لَه بعد أنْ تضع حلَما أَهرلَسإلَ تهِيـ فَ ،م م لَ
يستطع رلٌج منهأَ منْ يمنِتع حتى يجتمعوا عنهاد، لَ ولُقُتهقَ مد عفْرتـ  انَذي كَالَّ م من 
 طيعتسا يا لَهدلَو هبِ قحلْيفَ هماسبِ تبحأَ ي منمتس النُيا فُ كناب وهفَ تدلَو دقَو مكُرِمأَ

أنْ يمنِتبِ عه الرلُج، كَنِواح ابعالر يجتمع النكَالْ اسفَ ثرييدونَلُخ ى الَلَعمأَرة ال تمنِتع ممن 
اَءجها وهالْ نغايا كُبن نيصبن ى أَلَعهِوابِبن رايات ونُكُت ماً فَلَعمأَ نرادهن دلَخ لَعهِين 
ـ حلْأَ مثُ قَافَةَم الْهوا لَعدا وهوا لَعما جهلَمح تعضوو ناهدإح تلَمذا حإِفَ ـ وا وقُ ها دلَ
ـ  دممح ثَا بعملَفَ ،كلذَ نم عنِتمال ي هني ابدعو هبِ اطَتالْفَ نَوذي يرالَّبِ اُهللا ىلَّص ـ لَع يه 
والْبِ ملَّسحق هدكَنِ مالْ احجاهليلَّكُ ةكَنِ اإلّ هاح اس الْالنيوم (.  

مبثل ما كانت حتتفر لنفسـها جمـاري يف    ،فالعصبية إذاً كان هلا روافد كثرية تغذّيها
  .صميم احلياة العربية

____________________  
  .باب النكاح ،صحيح البخاري )١(

   



٢٩ 

واآلن نظن أننا قد عرجنا إىل موقع يمكننا من إطاللة شاملة على مسـرح األحـداث   
  :فاقبلوا ننظر معاً ،- وأعين به البيئة العربية األوىل قُبيل اإلسالم - ملقبلةا

إما  ،حملّ شك غري قليل - وخاصة كلّما صعدت - أول ما نالحظه أنّ األنساب - ١
وآية ذلك اختالف النسـابني يف   ،لقدم العهد ا مما ال تستطيع معه ذاكرة النسابني حفظه

ه ملْ تكن هناك شواهد مادية وآثار حتفظ لنا ذلك التاريخ مع قلّة الوثائق أو ألن ،سالسلها
مع شـذرات يف الكتابـات    ،فلم يتبق إالّ ما أُخذ من التوراة وأقوال اليهود ،اليت تناولته

  .اليونانية والرومانية
 .)١()والذين من بعدهم الَ يعلَمهم إِلّا اللّه  ( :وقد احتج بعض السلف بقول اهللا تعاىل

أنّ عبد اهللا بن مسعود كان يقول يف تفسـري   ،فقد ذكر ابن إسحاق .بعدم علم النسابني
يف هذه املسألة من حديث  )٣(وكذلك ما أورده ابن خلدون .)٢(كذب النسابون :هذه اآلية
   :قال  ،ملّا بلغ نسبه إىل عدنان أنّ رسول اهللا  ،ابن عباس

  .)٤(»من ههنا كذب النسابون  «
ونسبوا أنفسهم على أساسه  ،وسواء صدق النسابون أو كذبوا فهذا ما اعتقده العرب

  .وفيه كانت محيتهم
ن سـام  وكذلك القحطانية م ،العدنانية من إمساعيل بن إبراهيم من سام بن نوح - ٢

وقـد   .إالّ أنّ العدنانية متيزوا بالسلف ذوي النبوة والكتاب من دون القحطانية ،بن نوح
  :قال اهللا تعاىل

____________________  
  .٩ :سورة إبراهيم  )١(
  .تفسري ابن كثري )٢(
  .٣ : ٢مرجع سابق  ،التاريخ )٣(
  .ورد كذلك يف تفسري القرطيب )٤(

   



٣٠ 

) ريكَثو دتهم مهنفَم ابتالْكةَ ووبا النهِمتيي ذُرا فلْنعجو يماهرإِبوحاً وا نلْنسأَر لَقَدو 
  .)١()منهم فَاسقُونَ 

ربنا إِني أَسكَنت من ذُرييت بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عند  ( :وقال تعاىل على لسان إبراهيم
يمِ برحالْم ك٢()ت(.  

 - حتى قبل البعثة - وال يزال ،وهو مقدس العرب األول وحرمهم ،مثّ إنّ البيت مبكّة
بل إنّ القيام بأمره كان مثار تنافسهم وتشاحنهم ملَـا جعلـوه    ،مبعث فخرهم وأعتزازهم
  .أعلى مراتب شرفهم

إذ  ،عظم البيـت يف نفوسـهم  ولعلّ يف قصة إعادة بناء الكعبة الغناء يف الداللة على 
أيهم يضع احلجر األسود موضعه حتى تراضوا حبكم محمد بـن   ،تنازعوا وتداعوا للقتال

  .قبل بعثته خبمس سنني عبد اهللا 
فيعدد  ،مثّ هذا أبو طالب يقوم خطيباً يف حفل خطبة خدجية البن أخيه محمد 

وضئضـئ   ،احلمد هللا الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إمساعيل(  :ناقب رهطه فيقولم
 ،وجعلنا اُمناء بيته وسواس حرمـه  ،وجعل لنا بيتاً حمجوباً وحرماً آمناً ،معد وعنصر مضر

  .)٣() وجعلنا احلكّام على الناس
فـاظ نفـوس   فلنا أنْ نتوقع مدى إح ،فإذا كانت هذه هي نظرة بعض قريش لنفسها

خاصة وقد علمنا من سري العرب أنّ االختيال والفخر مستان أساسيتان هلم  ،غريهم عليهم
  .مجيعاً

وجعلت العصبية للفرع دون  ،فإنه رغم اتحاد األصل فإنّ الفروع قد تفرقت ،وهكذا
  وهذا يتفق ،الفرع عندما متيز أحد مستويات األفرع مبزية خاصة

____________________  
  .٢٦ :سورة احلديد  )١(
  .٣٧ :سورة إبراهيم  )٢(
  .٥ :مرجع سابق  ،ابن خلدون )٣(

   



٣١ 

أنّ انقسام البدنات يف اتمعات التقليدية  ،متاماً والدراسات االجتماعية احلديثة اليت أثبتت
حيدث عند متيز إحدى شخصيات مجاعات السلسلة النسبية مبكانـة اجتماعيـة خاصـة    

)STATUS(، أو مركز اقتصادي مرموق.  
فإنّ العدنانية تفاخر بالبيت وهـم   ،فإذا كانت القحطانية تزهو حبضارا ورقيها املادي

أمناؤه وسدنته مما أوغر صدور غريهم عليهم وأشبع نفوسهم غريةً وحنقاً علـى هـؤالء   
سـعى بناـا    ،بةوجتىب الثمرات ويأتوا لبناء بديل للكع ،الذين وي أفئدة الناس إليهم
  .جلذب أنظار العرب ا إليهم

ملْ ) القليس ( فيبتين كنيسته  ،فهذا أبرهة ملك اليمن لألحباش ميكث غري بعيد بصنعاء
 ،مثّ يكتب إىل النجاشي - )١(فيما يروي ابن األثري - ير مثلها يف زماا بشيء من األرض

ينته فعالً إالّ بقدومه إىل مكّة قاصـداً   وملْ .أنه ليس مبنته حتى يصرف إليها حاج العرب
  .عام الفيل ،هدم بيتها يف القصة املشهورة

ملّا أثّروا وأكثروا يف الـبالد أطمعتـهم كثـرم     ،وهؤالء هم بنو بغيض من غطفان
فبنـوا حرمـاً إىل أنْ    .وال يهاج عائذه ،لنتخذنّ حرما مثل مكّة ال يقتل صيده :فأقسموا

  .)٢(ابهدمه زهري بن جن
فغشوا العدنانية يف منـازهلم   ،رأينا من قبل كيف أنّ القحطانية ضاقوا مبواطنهم - ٣

فكانوا ملوكاً ورؤساء فيهم حتى صار إذعان عـرب الشـمال لعـرب     ،وظهروا عليهم
أنّ تابعة اليمن كانوا لعـرب   :يذكر )٣(بل إنّ ابن األثري ،اجلنوب كالفرض ال جيوز نقضه
  ويرجع ذلك .الشمال مبرتلة اخللفاء للمسلمني
____________________  

  .٣٤٢ : ١مرجع سابق  ،ابن األثري )١(
  .٣٩١ :مرجع سابق  )٢(
  .٣٩٩ :مرجع سابق  )٣(

   



٣٢ 

ايار سد مأرب يف القرن اخلامس قبل امليالد وخـراب   :منها ،ألسباب - يف األغلب -
وكذلك حماربة الرومـان   ،وغلبة األحباش على اليمن وإمعام يف التسلط واإليذاء ،البالد

ألهل اجلنوب يف أرزاقهم ووسيلة عيشهم يف التجارة بني شرق أفريقيـا واهلنـد وبـني    
إىل أنْ كانت غزوة جاليوس من قبل  ،ملّا حولوا طرق التجارة من الرب إىل البحر ،الشمال

  .)١() م .ق ٢٤(عام اإلمرباطور أغسطس لليمن 
فقد دان عرب الشمال العدنانيون لعرب اجلنـوب القحطـانيني    ،وأياً ما كان السبب

إىل أنْ كـان   ،واعتادوا أنْ يؤدوا إليهم اإلتاوة أو اخلراج مقابل النجعة واملرعى ،بالطاعة
ربيعة ومضر وقضاعة وإياد  :حني اجتمعت ،)٢() خزاز(لعدنانية األكرب املعروف بيوم يوم ا

فـإذا   .فكان ذلك اليوم آخر عهدهم بسلطان اليمن ،ونزار وحاربوا اليمن وظهروا عليهم
فإنّ آثاره ملْ تنقضِ ملَا يرين  ،كان هذا السلطان قد انقضى على بعض قبائل عرب الشمال

ء اليمنيني ظلّوا خاصة إذا علمنا أنّ هؤال ،يف نفوس املغلوبني من مشاعر الضغن حنو الغالبني
  .وملْ يرتحوا عنهم من ديارهم أبداً ،يقيمون بني ظهراين عرب الشمال

 ،بني قحطاين وعدناين بعد أمد طويلٍ - )٣(فيما يرويه املسعودي - متعن هذه املفاخرة
فقـال   ،ملّا فخر بعض أوالد قحطان على ولد نـزار مـن عـدنان    )السفّاح(ويف جملس 

 ؟وقد غمرتكم قحطان بشرفها وعلت عليكم بقدمي مناقبها ،أالَ تنطق :للعدناين )السفّاح(
أو سائس قـرد أو   ،أو ناسج برد ،ماذا أقول لقوم ليس فيهم إالّ دابغ جلد :فقال العدناين
  أغرقتهم فأرة وملكتهم امرأة ودلّ عليهم هدهد  ،راكب عرد

____________________  
  .١٦ :مرجع سابق  ،كارل بروكلمان )١(
  .٤٠٧ : ١مرجع سابق  ،ابن األثري )٢(
  .املكتبة اإلسالمية ،بريوت ،١٨٣ : ٢مروج الذهب  ،املسعودي )٣(

   



٣٣ 

وال نعلم  ،فهذه إذاً مجة أسباب تفسر هذه العداوة املرة بني القحطانية والعدنانية ،وبعد
  .سبب جعل الباحثني السابقني ال ينتبهون إليها يف تربيرهم لتلك العصبية

الذي يبدو أنّ هذه الظاهرة قد نشـأت منـذ    :يقول يف تردد )١(فهذا كارل بروكلمان
وبـني   ،البدء من عداوة قائمة على أساس اجلنس بني عرب الشمال وهم شرقيون خلّص

  .عرب اجلنوب الذين تسري يف عروقهم دماء غريبة خمتلطة
عرب الشمال وعـرب اجلنـوب    تعترب العداوة بني :مثّ هو يورد رأياً غريباً جلولدزيهر

  .نتيجةً ثانويةً للخصومة بني قريش واألنصار الذين يعدون من عرب اجلنوب
هو مـا   ،أصل هذا العداء على ما يظهر :فيقرر يف كثري من التجريد ،)٢(وأما أمحد أمني

 وكان توايل احلوادث والوقائع احلربيـة يزيـد يف   ،بني البداوة واحلضارة من نزاع طبيعي
  .ويقوي بينهم روح الشر ،العداء
وإنمـا   ،على أنّ هناك أمراً آخر ال أقطع فيه برأي وإنْ وجدت شـواهد عليـه   - ٤

  .أطرحه ملزيد من البحث ليس هاهنا جماله
فقد علمنا أنّ اليهود تفرقوا يف بالد العرب يف القرن األول امليالدي بعـد أنْ مـزقّهم   

  .تيماء وخيرب وفدك ويثرب وغريها :فرتلت اليهود ،تيتوس الروماين
 ،مثّ علمنا ما كان بني األوس واخلزرج بيثرب من حروب مريرة كادوا يتفانون فيهـا 

وقد كان لليهود يف هذه األيام يد ظاهرة يف إضـرام   ،وقبله يوم الفجار ،بعاث ومنها يوم
  .والتالعب بالتحالف مع األوس تارةً واخلزرج تارةً اُخرى ،نار احلرب

____________________  
  .١٣٠ :تاريخ الشعوب اإلسالمية  )١(
  .٦ :املرجع السابق  ،فجر اإلسالم )٢(

   



٣٤ 

فيما تحدثنا بـه األخبـار    ،وكان اليهود قد غلبوا على أمر الناس باليمن بعض الوقت
حني حرق أبو نواس ملـك الـيمن    ،الواردة بتفاسري القرآن يف قصة أصحاب األخدود

ويهود يف اجلنوب وبينهما صـالت   ،فهناك إذاً يهود يف الشمال .رى جنراناليهودي نصا
  .متصلة وجتارة راحبة غادية

أفال يبعث ذلك على التساؤل عن صلة اليهود بإذكاء نار العصبية حتى يسـلم هلـم   
  ؟مقامهم ببالد العرب

  .سؤال نطرحه للبحث
فئتني العظيمتني من العرب مشاليني واحلق أنّ الصراع ملْ يكن قاصراً على ما بني ال - ٥

وإنما كادت كلّ فئة تأكل نفسها بنفسها إنْ كانت أحشاؤها تكاد متيز مـن   ،وجنوبيني
فجعلوا يردون  ،مما جعل الباحثني يف حرية من أمرهم ،الغيظ ألوهى األسباب وجلّها معاً

  .ذلك إىل طبع عميق وخلق متأصل يف نفوس العرب أمجعني
تلك  ،األخبار باحلروب الطويلة بني قبائل العرب واليت عرفت بأيام العرب فقد حدثتنا

وهلك فيها الشيوخ وهي بعد ملْ تضـع   ،األيام اليت شب فيها الولدان وشاخ فيها الشباب
  .أوزارها

مثل اخلروج لإلغارة والسـلب إذا   ،وقد تنطوي بعض األيام على أسباب قابلة للفهم
كأيام الفجار بني قريش وكنانة وبـني قـيس    ،أو ألسباب مادية بسيطة ،أعوزم احلاجة

وكلّهما  - وأما أنْ تظلّ حرب أربعني عاماً بني بكر وتغلب ؛وأيام داحس والغرباء ،عيالن
فشيء ال يكاد فهمـه   ،ويكون مشعلها ضرب كليب لناقة يف محى جساس - من ربيعة
  .يستقيم

   



٣٥ 

  البِناء القيمي ودالالته 
اولنا فيما سبق استكشاف مدى فاعلية أظهر العوامل حسماً يف حتديد بنية اتمـع  ح

إالّ أنّ اجلانب املتفحص  ،ورغم عدم تطرقّنا إىل كافة العوامل تفصيالً ،العريب قبل اإلسالم
  .أو توقّع ماهيته بدرجة كبرية من الصحة ،كافياً لإلحاطة باملتنحى - نظّنه - منها

يعد مسـتودع مجـاع تفاعـل األفـراد      ،سق القيم السائد يف جمتمع بعينهوملّا كان ن
فإنّ دراسة هذا النسق جتعلنا نعتقد أنّ باإلمكان توقّع  ،واجلماعات تفاعالً بيئياً واجتماعياً

  .وهذا هو مهّنا يف املقام األول ،الكشف عن حمددات هذا اتمع وغاياته
ة احلديثة - ةوقد أثبتت الدراسات االجتماعيأثر طبيعة البِناء االجتمـاعي   - )١(النفسي

 )٢(كمـا يـرى نيوكـوم    - كما أنّ هـذه السـلوكيات   .يف السلوكيات االجتماعية
)Newcomb( - ختضع لنظام متكامل يتمثّل يف نسق القيم.  

اتمـع   - ولعلّ خري دليل على هذه العالقة ومدى انطباقها على جمتمعا حملّ الدراسة
  :شهادة شاهد من أهله - العريب قبل اإلسالم

____________________  
دار  ،القاهرة ،٢٠٢ :علم النفس االجتماعي  ،سلوى املالّ .ترمجة د ،المربت .دوالس أ ،المربت .وليم و )١(

  .م ١٩٨٩ :الشروق 
  .م ١٩٨١ : دار املعراف ،القاهرة ،٢١ :اصة لدى املبدعني القيم اخل ،حميي الدين حسني .د )٢(
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مهجـر   - يقول جعفر بن أيب طالب واصفاً جمتمعه يف حضرة النجاشي ملك احلبشة
ليتبني صحة دعاوى مبعوثي قريش عمرو بن العـاص   ؛عندما استدعاه - املسلمني األول

كنا أهل جاهليـة   ،أيها امللك( :السترداد املهاجرين وإرجاعهم قسراً إىل مكّة ؛ومن معه
ونقطع األرحام ونسيء اجلوار ويأكل القـوي   ،نعبد األصنام ونأكل امليتة ونأيت الفواحش

  )١() ... منا الضعيف
وهـو   ،وال يكاد خيرج عن هذا اإلطار من التحديد رأي أحـد البـاحثني احملـدثني   

اليت تقوم على حياة ومن احلق أنْ نالحظ أنّ اجلماعة ( :)٢(بقوله )جولد تسيهر(املستشرق 
ال يمكن أنْ يكون هلا أخالق عالية بسـبب   ،القبائل العربية وأعرافها وتقاليدها فحسب

مركزاً من املراكـز اهلامـة    لقد كان مسقط رأس محمد  .وثنيتها الغليظة اجلوفاء
ومع هذا  ،قدسة واحلجر األسودكما كان مقراً للكعبة امل ،اخلطرية لعبادة األوثان واألصنام

هي املميـزات السـائدة عنـد     ،كانت املادية وكربياء اجلاهلّية وحتكّم األغنياء يف الفقراء
إىل  ،أشراف تلك املدينة الذين كانوا يفيدون من سدانة الكعبة فوائد مادية هلـا خطرهـا  

أنّ البن خلدون رأيـاً  على  .)جانب ما كان يف هذه السدانة من ميزة دينية وشرف قومي
   :)٣(نقتطف منه قوله ،خطرياً يف العرب وقيمهم

ينتهبون ما قدروا عليه من غري مغالبة  ،بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعبث
  .وال ركوب خطر

والسبب يف ذلك أنهم اُمة وحشـية   ؛العرب إذا تغلّبوا على أوطان أسرع إليها اخلراب
  .وأسبابه فيهم فصار هلم خلقاً وجبلةً ،حشباستحكام عوائد التو

____________________  
  .٥٩٩ : ١املرجع السابق  ،ابن األثري )١(
  .م ١٩٤٦ :دار الرائد العريب  ،بريوت ،٧ :العقيدة والشريعة يف اإلسالم  ،جولد تسيهر )٢(
  .١٢٥ : ١املرجع السابق  ،التاريخ ،ابن خلدون )٣(

   



٣٧ 

ولـيس   ،فطبيعتهم انتهاب ما يف أيدي الناس وأنّ رزقهم يف ضالل رمـاحهم  ،وأيضاً
  .عندهم يف أخذ أموال الناس حد ينتهون إليه

فإنهم ليست هلم عناية باألحكام وزجر الناس عند املفاسد ودفاع بعضهم عن  ،وأيضاً
ضوا العقوبـات يف  رمبا فر .وإنما مهّهم ما يأخذونه من أموال الناس باً أو مغرماً ،بعض

  .األموال حرصاً على حتصيل الفائدة واجلباية واالستكثار منها
وقلّ أنْ يسلّم أحد منهم األمر لغريه ولو كان أبـاه   ،فهم متنافسون يف الرياسة ،وأيضاً

قال األعرايب الوافد على عبد امللك بـن   .إالّ يف األقلّ وعلى كره ،أو أخاه كبري عشريته
تركته  :فقال ،ملّا سأله عن احلجاج وأراد الثناء عليه عنده حبسن السياسة والعمران ،مروان

  .يظلم وحده
والعرب ال حيصل هلم امللك إالّ بصبغة دينية من نبوة أو والية أو أثر عظيم من الـدين  

والسبب يف ذلك أنهم خلُلق التوحش الذي فيهم أصعب االُمم انقياداً بعضهم  ؛على اجلملة
فإذا كـان   ،فقلّما جتتمع أهواؤهم ،وبعد اهلمة واملنافسة يف الرياسة ،لبعض للغلظة واألنفة
 ،كان الوازع هلم من أنفسهم وذهب خلق الكرب واملنافسة منـهم  ،الدين بالنبوة أو الوالية

وذلك مبا يشملهم من الدين املُذهب للغلظة واألنفة الـوازع   ،فسهل انقيادهم واجتماعهم
  .من التحاسد والتنافس

 ،وهم مع ذلك أسرع الناس قبوالً للحق واهلُدى لسالمة طباعهم من عوج امللكـات 
إالّ ما كان من خلق التوحش القريب املعاناة املتهيئ لقبـول   ،وبراءا من ذميم األخالق

وبعده عما ينطبع يف النفوس من قبـيح العوائـد وسـوء     ،طرة األوىلاخلري ببقائه على الف
  .كما ورد يف احلديث .»كلّ مولود يولد على الفطرة  « :فإنّ ،امللكات

   



٣٨ 

   :)١(وهو بروكلمان بقوله ،ويكاد يتطابق مع اآلراء السابقة رأي ملستشرق آخر
راء اليت تؤلّف معظم الـبالد  وجدنا الصح ،إذا انتقلنا إىل أحوال بالد العرب الشمالية(

  ....) هي اليت تقرر األحوال االمجاعية
وال تزال بعض األحاديث  .والبدوي كائن فردي الرتعة مفرط األنانية قبل كلّ شيء(

وال  ارمحين ومحمـداً   ،اللهم :تسمح للعريب الداخل يف اإلسالم أنْ يقول يف دعائه
  .)٢() حداًترحم معنا أ

وهي أألساس  ،إنّ حاسة الشرف السامية هي اليت تسم مجيع أعمال البدوي( :ويقول
  .)الذي ينهض عليه صرح األخالق عنده

 * * *  
إالّ أنها تكاد جتمع علـى   ،تلك إذاً آراء اُختلفت مصادرها وتعددت مشارب معتنقيها

   .مسات خاصة لقيم بعينها امتثل هلا عرب ما قبل اإلسالم
 ،ورمبا كان أحد األصول األوىل املنشئة هلذا النسق من القيم هو انفراط عقد العـرب 

  .حبيث ملّ يدينوا لسلطة جامعة قط
نظيم السياسي ورغم ذهاب البعض إىل أنّ العرب يف زمام ذاك قد خربوا نوعاً من الت

 الذي عده المانس مجهورية - نظام مكّة :ومثل ،يف جند وما وراءها )ملكية كندة( :مثل
   ،إالّ أنّ الواقع أنّ هذه األنظمة كانت قبلية حملّية -

____________________  
  .١٨ :املرجع السابق  ،تاريخ الشعوب اإلسالمية )١(
قـام   :قال ،عن أيب هريرة( :كتاب األدب كالتايل ،يله يف البخاريهذا الذي أورده بروكلمان جتد تفص )٢(

وال تـرحم   ارمحين وحممداً  ،اللهم :وهو يف الصالة ،فقال أعرايب ،يف صالة وقمنا معه رسول اهللا 
  .)يريد رمحة اهللا .»لقد حجرت واسعاً  « :قال لألعرايب ،فلما سلّم النيب  .معنا أحداً

   



٣٩ 

 ،وملْ ترق قط إىل نظام سياسي جامع يلم شتات العـرب وخيضـعهم لسـلطة واحـدة    
شأن الكيانات االُخـرى املعاصـرة    ،ويشعرون هم أنفسهم بانتمائهم هلذا الكيان الواحد

  .كالروم والفرس
فلما تعـددت   ،مات وحيجمها بأبعادههذا االنتماء الشديد احمللّية يقلّص حتماً االهتما

انعدمت فـيهم رؤيـة    ،االنتماءات داخل اإلقليم الواحد وما نتج عنها من صراعات بينية
وقصر م نظرهم عن البصـر باملصـاحل الـيت ميكّنـهم      ،أهداف مشتركة يسعون إليها
  .اجتماعهم معاً من إدراكها

على األخص أطرافها اُمم من غريهم و ،فقد تسيدت بالدهم :على أنه يربز هنا تساؤل
 ،هذه االُمم كانت تفرض على العرب دفع اإلتاوات وهم صاغرون ،أحباش وروم وفرس

 ،ودرءاً ألخطار تغشاهم ،فلماذا ملْ يكن ذلك دافعاً هلم للوحدة والتناصر ذوداً عن محاهم
  ؟ومنعاً ألرضهم أالّ تكون مرتعاً لغريهم
وما تشدقوا به  ،تلك االستكانة مع ما زعموه من مروءةمثّ أالَ يتناقض ذلك اخلفض و

  ؟وما كانوا يستذكرونه دوماً من حسن بالئهم يف أيامهم ،من فروسية
واملفضـي إىل   ،ملْ تزل تلك مسات االنفراط وعدم االجتماع املورث لألنانية املفرطـة 

اية إىل أنْ يكون واملؤدي يف النه ،نزوع كلّ امرئ لتلمس حلّ مشكله على مستوى الذات
  .بأسهم شديداً بينهم وليس على املتربصني م من غريهم

ولعلّك تكون على صواب إذا وقفت طويالً متحيراً أمام معىن البطولة الـيت حلقـت   
فـذهب   ،ملّا أراد أنْ يتخلّص من غلبة األحباش على بالده الـيمن  ،بسيف بن ذي يزن

  !مستنصراً الفرس ليأيت م سادة لليمن بدالً من األحباش
   



٤٠ 

فكما جتدها بينـة يف   ،وال جيهد املرء طويالً يف اكتشاف حقيقة عدم جتزؤ التناقضات
   .جتدها كذلك يف غريها من النواحي ،ناحية جمتمعية
ماثلـة لألعـني    تبدو - كما رأينا - فإنّ التناقضات السابغة للحياة السياسية ،وهكذا

فاالزدواجية والتناقض الصارخ يف املعتقد مستان بينتان  .ألول وهلة على املستوى الروحي
  .للحياة الروحية لعرب ذلك الزمان

فكانت اليهوديـة بـاليمن    .اليهودية واملسيحية :فقد عرفت أطراف اجلزيرة الديانتني
كما كانت يف غسان  ،بنجران يف اجلنوب وكانت املسيحية ،إضافة إىل بؤر متناثرة مشاالً

إالّ أنّ القلب ظلّ وثنياً خالصاً بعد أنْ كان حنيفياً  ،وبعض بكر وتغلب وطيء يف الشمال
حترفت حنيفيتهم فلم يبق منها سوى ممارسات  ،فلما طال عليهم األمد ،على دين إبراهيم

ن ا حاجام الروحية وفق ما هيئت ويف مناسبات خمتلفة يشبعو ،وطقوس يؤدوا دورياً
  .ومبا يفي بأغراض نشاطهم االجتماعي ،هلا نفوسهم

أنّ العرب ظلّوا على التوجه للكعبة قبلة هلم معظّمة ومزاراً  ،واألمر املُلفت للنظر ها هنا
  .ويف الوقت ذاته اتخذوا األصنام واألدوثان آهلة هلم ،وحجاً ملّة إبراهيم

إالّ أنه كان هناك العديد مـن   ،كالالت والعزى وهبل ،د آهلة قوميةوبالرغم من وجو
ونائلة  ،ود ومناة وإساف :مثل ،أو جمموعة من القبائل ،اآلهلة القبلية اليت ختص قبيلة بعينها

  .... ويغوث وسواع وذريح
كـانوا   - بالرغم من وثنيتهم هـذه  - على أنّ األمر األكثر مدعاة للنظر أنّ العرب

  :اقرأ قول زهري بن أيب سلمى الشاعر اجلاهلي ؛عرفون اهللاي
  فال تكـتمن اهللا مـا يف صـدوركم   

  همـا يكـتم اهللا يعلـم   يخفى ومل    

  
  يؤخر فيوضـع يف كتـاب فيـدخر   

  يوم احلسـاب أو يعجـلّ فيـنقم   ل    

  
   



٤١ 

يطلب من أبرهة احلبشي رد إبله عليه ملّا أخذها يف  مثّ هذا عبد املُطلب جد النيب 
   :فقال ،غزوة مكّة

أخذ عبد املُطلب حبلقه الكعبـة   ،وملّا قفل راجعاً .)وللبيت رب مينعه ،أنا رب اإلبل(
  :فيقول ،يناشد ربه رد أبرهة

ــ ــم ســواكاي   ا رب ال أرجــو هل

  ا رب فـامنع منـهم محـا كـا    ي    

  
ــ ــن إن ع ــت م ــادو البي   عاداك

ــا      ــا ك ــوا فن ــنعهم أن خيرب )١(ام
  

  
 ،فقد عرف العرب اهللا وعرفوا أنه القادر على كلّ شيء وعرفوا يـوم احلسـاب   نإذ

  :فإنما تنحصر جريرم الكربى يف أمرين ،وبالرغم من ذلك فقد اعتربهم اإلسالم كافرين
  .اتخذوا وساطة هللا

  .وملْ يقدروا اهللا حق قدره
   .)٢()ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللّه  ( :يقول اهللا تعاىل

)  اللّه قُولُنلَي ملَقَهخ نم مهأَلْتن سلَئ٣()و(.   
) قَ   أَالَ للّهيإِلّا ل مهدبعا ناَء ميلأَو ونِهن دذُوا مخات الذينو صالالْخ ينالد ا إِلَى اللّهونبر
إِنّ اللّه يحكُم بينهم في ما هم فيه يختلفُونَ إِنّ اللّه الَ يهدي من هو كَاذب كَفّـار    زلْفَى

()٤(.   
)  رِهقَد حق وا اللّهرا قَدم٥()و(.  

____________________  
  .٣٤٣ : ١املرجع السابق  ،ابن األثري )١(
  .٢٥ :سورة لقمان  )٢(
  .٨٧ :سورة الزخرف  )٣(
  .٣ :سورة الزمر  )٤(
  .٩١ :سورة األنعام  )٥(

   



٤٢ 

)  ةيلاهالْج ظَن احلق رغَي ونَ بِاللّهظُن١()ي(.  
جتد التناقض جلياً يف معرفة اهللا الواحد اخلالق القادر مع عبادة األصنام  - أيضاً - وهنا

التغني باألصول العربية اخلالصة بالفروسـية   :كالتناقض املاثل يف كلّ شيءواألوثان متاماً 
مثّ  ،وادعاء املـروءة والكـرم   ،ويف الوقت ذاته انقياد وخضوع للغري ،والبطولة والشرف

  .ممارسة االنتهاب والعبث
ك وخييل إلي ،على أنك إنْ طالعت بعض أخبارهم الروحية وما يتعلّق ا هلا لك ما تقرأ

مثّ إذا أمعنت اإلطالع هلا لك أيضاً سـعيهم املـادي    ،أنهم يعيشون حياة روحية خالصة
  .وكأنها حياة مادية خالصة ال أثر لروحانية فيها ،احلثيث
وكذلك يعظّمون معبودام االُخرى  ،يعظّمون الكعبة أيما تعظيمٍ - كما رأيت - فهم
فلمـا   .لينذرن أحد أبنائه ذحباً إنْ عاش له عشرةحتى إنك لترى أحدهم يقسم  ،ويهابوا

وبعدما استعاض عنه بالعدد الوفري  ،ملْ يستطع حتلّة قسمه إالّ بشق النفس ،حتقّق له ما متنى
  .من إبله مصدر رزقه

مثّ إذا أحرزوا  ،والتمسوا بركة ورضا معبودام ،وهم إنْ خرجوا لقتال طافوا بالكعبة
وابتدعوا هلا طقوساً وطرائـق   ،وإذا أصام خري ساقوا إبلهم هدياً ،رنصراً حنروا هلا اجلز

  .بحرية وسائبة ووصيلة وحام :عدداً من
وهم على ذلك مقبلون على احلياة ممعنني يف ماديتهم مسرفني على أنفسـهم أيمـا   

فاحليـاة عنـدهم    ،والعرف لديهم حيكمه القادرون ،ال يضبط معاملتهم قانون ،إسراف
وهيـاج املشـاعر ألوهـن     ،ومالهي ومخر وشراب ،تنقضي بني إغارة وب واستالب

  :يقول ،هذا طرفة بن العبد الشاعر اجلاهلي .ومفاخرة ومعاظمة حتى يف البالء ،األسباب
____________________  

  .١٥٤ :سورة آل عمران  )١(
   



٤٣ 

  إن تبغين يف حلقـة القـوم تلقـين   ف

  تلتمسين يف احلوانيـت تصـطَد  وإن     

  
  وما زال تشـرايب اخلمـور ولـذيت   

  يعي وإنفاقي طريقـي ومتلـدي  وب    

  
  :يقول ،وهذا أعشى قيس الشاعر اجلاهلي أيضاً
  من مخر عانـة قـد أتـى خلتامهـا    

ــوم      ــة املزك ــلُ غمام ــولٌ تس   ح

  
والشـعر ديـوان    - وبلغ من ولعهم بالشراب واون أنك ال تكاد تقرأ شعراً جاهلياً

  .)١(لشاعر منهم إالّ وجتد فيه ذكر الشراب والغناء - العرب
حادثة تدلّ علـى أنّ هـذا    - فيما رواه عن وقعة بدر الكربى - وقد روى الطربي

ملّـا   ،ذلك أنّ أبا جهل رفض أنْ تعود قريش من حيث أتـت  ،السلوك كان شائعاً فيهم
فاقسم أبو جهـل   ،أنْ أفلت بالعري أبو سفيانجاءت متنع عريها أالّ حيرزه املسلمون بعد 

 ،ونطعـم الطعـام   وننحر اجلـزر  ،ال نرجع حتى نرد بدراً فنقيم عليه ثالثاً ،واهللا( :قائالً
  .)٢() وتعزف علينا القيان ،ونسقي اخلمر

عة أحد أرب ،وقد مر بنا شيوع أمر البغايا حتى عدته السيدة عائشة زوج الرسول 
جيتمع الناس الكثري فيدخلون على املرأة ال متتنـع ممـن    (... :بقوهلا ،أحناء لنكاح اجلاهلية

 فمن أرادهن دخل عليهن ،وهن البغايا كن ينصنب على أبوان رايات تكون علماً ،جاءها
(....   

وفـيهم   ،بل تحدثنا األخبار أنّ ممارسة البغاء كانت أداة تكسب وتكثر للسادة منهم
   :نزل قرآن

) صحنَ تداِء إِنْ أَرلَى الْبِغع كُماتيوا فَتكْرِهالَ توالد اةيالْح ضروا عغتبتا ناً لي٣()ن(.  
____________________  

  .م ١٩٧٩ :دار املعارف  ،القاهرة ،١٧٨ :الشعر والغناء يف املدينة ومكّة  ،شوقي ضيف .د )١(
  .٤٣٨ : ٢املرجع السابق  ،تاريخ الطربي )٢(
  .٣٣ :سورة النور  )٣(

   



٤٤ 

   :)١(ويقول ابن كثري يف تفسري اآلية
وجعل عليها ضريبة يأخـذها   ،كان أهل اجلاهلية إذا كان ألحدهم أمة أرسلها تزين(

فكان  ،فإنه كان له إماء( :ويضرب مثالً لذلك بعبد اهللا بن أيب بن سلول، )منها كلّ وقت
على البغاء طلباً خلراجهن كرههنورياسة منه فيما يزعم ،ي ورغبة يف أوالدهن(.   

   .فهذا مخر وهلو وعزف قيان وبغاء
وكلّما  ،خدمة ألعراض العصبية ،وهذه مفاخرة يلتمس كلّ أسباا باحلق وبالباطل معاً
  .قُويت معاين املفاخرة عدت بدورها سبباً آخر للمفاخرة

تقف علـى أعمـاق    ،معلقة عمرو بن كلثوم من بين تغلب يفاخر بكر بن وائلمتعن 
   .وما جرته من حروب ،دخائل النفوس اليت شكلّتها قيم العصبية
  :يقول الشاعر يف أثر هذه املفاخرة

  اهلي بين تغلب عـن كـلّ مكرمـة   

  اهلـا عمـرو بـن كلثـوم    صيدة قق    

  
ـ ي  ا مـذ كـان أوهلـم   فاخرون  

  لرجـل لشـعر غـري مسـؤوم    لا ي    

  
  :قوله ،ونقتطف من هذه املعلقة

ــد  ــا مع ــن علي ــد م ــا ا   ورثن

ــا  ن     ــى يبين ــه حت ــاعن دون   ط

  
ــ ــك ــهم أنّ س ــا ومن   يوفنا من

ــ     ــااريق بخمـ ــدي العبينـ   أيـ

  
  هلـــن أحـــد علينـــاأال ال جي

ــا     ــوق جهــل اجلاهلين   فنجهــل ف

  
* * *  

ــم لعــد وقــد عــلُ مــن م   القبائ

ــا إذا     ــا بنينـ   قبـــب بأبطحهـ

  
  بأنـــا املطعمـــون إذا قـــدرنا

  وأنـــا املهلكـــون إذا ابتلينـــا    

  
____________________  

  .)املكتبة التوفيقية :القاهرة(تفسري ابن كثري  )١(
   



٤٥ 

ــوأنــ   ا أردنــاانعون ملــا امل

ــ     ــينا ا الوأن ــث ش ــازلون حبي ن  

  
ــ ــخطنا ا الوأن ــاركون إذا س   ت

  يناذون إذا رضــاآلخــا وأنــ    

  
  ونشــرب إن وردنــا املــاء صــفواً

ــاوي     ــدراً وطين ــا ك   شــرب غرين

  
  إذا ما امللك سـام النـاس خسـفاً   

ــا أنّ نأب     ــا ين ــف فين ــر اخلس   ق

  
  نـا الـدنيا ومــن أمسـى عليهــا   ل

  بطش حــني نــبطش قادرينــاونــ    

  
ــم ــا ال ــاألن ــى ضــاق عن رب حت  

ــ     ــر مناء الوم ــؤه بح ــفينال   س

  
ــغ الإذا ب ــام لل ــيب فط ــا ص   ن

ــ     ــخت ــاجدينا ه اجلر ل ــابر س   ب

  
* * *  

 ،وأما املعاظمـة يف املصـائب   ،وقد تفهم للمفاخرة أسباا وتقدر للمقارعة ظروفها
 ،فيصعب على املرء أنْ يسيغها إالّ أنْ تكون الرغبة اجلامعة يف علو الذكر وذيـوع اخلـرب  

  .ولو كانت سبلها املصائب ،وإشباع الكرب وإثبات الفضل
أنا هند بنت عتبة ( :)١(هذه هند بنت عتبة اُم معاوية بن أيب سفيان تعاظم اخلنساء بقوهلا

وعمه محزة برزا يف وقعـة بـدر    ذلك أنّ علي بن أيب طالب  ؛)أعظم العرب مصيبة
فجعلت هنـد   .فقتالهم مجيعاً ،وعمها شيبة بن ربيعة وأخيها الوليد ،ألبيها عتبة بن ربيعة
  :فتقول ،تظاهر ا اخلنساء وتعاظم العرب ،تسوم هودجها براية ،ترد عكاظ يف املوسم

  ميـد األبطحـني كليهمـا   كي عأب

  ن كـلّ بـاغ يريـدها   اميهما موح    

  
  أيب عتبة اخلريات وحيـك فـاعلمي  

ـ وش       الـذمار وليـدها  امي يبة واحل

  
ـ أُول د مـن آل غالـب  ئك آل ا  

  ويف العز منها حني ينمـى عديـدها      

  
* * *  

____________________  
  .دار الكتب العلمية ،بريوت ،٢١١ : ٤األغاين  ،أبو الفرج األصفهاين )١(

   



٤٦ 

تتعارف علـى   - سواء أوغلت يف البدائية أو أصابت حظّاً من حضارة - وكلّ مجاعة
 ،حفظاً لتماسك اجلماعة وضماناً الستقرارها ؛معايري وضوابط حتكم به تعامالت أفرادها

أو بقوة  ،وقد يناط إعمال هذه الضوابط بقوة خارجية تتمثّل يف سلطة قاهرة على األفراد
ويتمثّـل ذلـك    ،داخلية تعتمد على تنمية الضابط اخلفي لدى الفرد وحفزه بال انقطاع

  .ة الدينباألساس يف فكر
 ،فالدين نسق ينتظم قيماً يتوقّع منها التأثري املباشر يف معامالت األفـراد واجلماعـات  

  .وتتحدد بالتايل درجة التماسك ،وبقدر متثّل هذه القيم تتحقّق املواءمة يف اتمع
إىل اعتبار أنّ القيم واملعايري  )١(وقد ذهب بعض علماء االجتماع مثل تالكوت بارسونز

كما أنها ختلق درجة من االنتظام والترابط بـني وحـدات    ،ثّل حمددات مطلقة للفاعلتم
إنّ وحدات السلوك املختلفة املشكلة ملختلف األفعال  :حبيث ميكن القول ،السلوك املختلفة
  .تسبح مجيعاً يف حبر من القيم واملعايري ،االجتماعية

عندما يكون نسق القيم مفترقاً عن  - اعأو بتعبري آخر الصر - وتنشأ مشكلة الالنظام
وكذلك يف املقابل عندما تسـعى   ،أو عاجزاً عن متثّل غايات وحداته ،درجة نضج اتمع

  .إحدى وحدات اتمع إىل درجة من اإلشباع ال حيتملها النسق
وعلى الرغم من أنّ اتمعات دائماً ما تستحدث لنفسها آليات تلقائية إلحداث توازن 

  إالّ أنّ جناح هذه اآلليات رهني بكفاءا ،بنيوي مواصل
____________________  

 :دار املعـارف   ،القاهرة ،١٢١ :علم االجتماع بني االجتاهات الكالسيكية والنقدية  ،أمحد أبو زيد .د )١(
  .م ١٩٨٤

   



٤٧ 

ينشـأ  ومن هنـا   ،وبالتايل فهي معرضة للنجاح والفشل ،ومعدل سرعتها يف االستجابة
  .الصراع

رمبا كان حلف الفضول مبثابة إحدى هذه اآلليات اليت  ،ويف جمتمعنا هذا الذي ندرسه
 ،استحدثها اتمع يف حماولته األخرية للحفاظ على النظام ملّا شاعت الفاحشة وعم الظلم

وتعاهدوا أالّ يقروا ببطن مكّة  ،فتداعت بعض فصائل اتمع املكّي إلنشاء حلف الفضول
  :)١(وفيه يقول عمرو بن عوف اجلرمهي ،ظاملاً

ــدوا  ــالفوا وتعاق ــول حت   إن الفض

ــامل أن ال ي     ــة ظ ــبطن مكّ ــر ب   ق

  
ــوا  ــدوا وتواثق ــه تعاه ــر علي   أم

ــامل ف     ــيهم س ــر ف ــار واملعت   اجل

  
الذي أسـهمت   ،وهذا يدلّنا داللة مباشرة على أحد مظاهر الصراع داخل هذا اتمع

فمن الطبيعـي إذاً   ،اجلماعات ذات القوة بكافة أشكاهلا بالنصيب األوفر يف حتديد معايريه
  .حتقيق هذه املعايري ملصاحل وطموحات هذه اجلماعات خصماً من رصيد باقي اتمع
فكان  ،ومن هذا املنطلق سادت معامالت مادية وجتارية ال تتصل بسبب مبعايري أخالقية

وكـلّ هـذه األنـواع     ؛وبيع احلاضر للبادي وتلقّي الركبان ،اك بيوع الغرر والنجشهن
  .اخلتل واخلديعة :هي ،جتمعها صفة واحدة

تراكم املـال   :ولعلّ أخطر ما مارسه العرب يف معامالم املالية هو الربا فضالً ونسيئة
وأثرة تـدعو   ،اآلخر وخسارة ونقص مستمرينِ يف اجلانب ،املتصل يف أيدي حفنة قليلني

مما يعـين يف   ،واضطرار يدعو للحنق واحلقد يف اجلانب املقابل ،ملزيد من األثرة يف جانب
  وتعميق ،النهاية توتر النظام ككلّ

____________________  
  .٥٧٠ : ١املصدر السابق  ،ابن األثري )١(

   



٤٨ 

ولعلّ يف ذلك مكمن علّة العقوبة الفريدة  ،عوامل الصراع واحنسار املال دولة بني األغنياء
فَـأْذَنوا   ( :حرب من اهللا ورسوله بقوله تعاىل ،اليت أفردها النظام اإلسالمي لتلك املعاملة

 هولسرو اللّه نبٍ مر١()بِح(.  
ويف بين املغرية مـن   ،إنها نزلت يف بين عمرو بن عوف من ثقيف :)٢(يقول النيسابوري

أنهم كانوا يربون  ،كذلك يف العباس وعثمان بن عفّان وخالد بن الوليد :وقيل ،بين خمزوم
  .قبل فتح مكّة

ملْ يكن خلواً قط  - شأنه يف ذلك شأن كلّ اتمعات - على أنّ احلق أنّ هذا اتمع
وال يعين ذلك أنْ جتد هلـذه القـيم    .أنها قيم خري ،من القيم املعتربة لدى كلّ اتمعات

ولكنها قد تظلّ على مستوى املُثل العليا اليت يتواضع الناس على  ،تطبيقاً مباشراً يف السلوك
  .كما تظلّ قطب جذب هلم وإنْ بعدوا عنها ،احترامها وإنْ ملْ يدركوها

 الشعوب الرعويةأنه قيمة مشتركة بني كلّ  )٣(الذي يرى الباحثون -مثال ذلك الكرم 
  .والذي غال فيه بعضهم كحامت الطائي حتى عد كرمه مضرباً لألمثال -

بـأُطر   - كما أسـلفنا  - ومثال ذلك أيضاً األنفة وعلو اهلمة محى للذمار وإنْ أُطّرت
وأبعدا عن توظيفها من جلّ  ،احلمية العصبية الضيقة اليت أفقدا قيمتها األعمق واألمشل

خاصة وقـد ارتبطـت    ،ولكنها مع ذلك ظلّت قابلة هلذا التوظيف ،عافية اتمع ككلّ
  .كما قال ابن خلدون ،بفطرة قوية غري معوجة

____________________  
  .٢٧٩ :سورة البقرة  )١(
  .مكتبة اجلمهورية ،القاهرة ،٦٥ :أسباب النزول  ،النيسابوري )٢(
  .املرجع السابق ،أمحد أبو زيد .د )٣(

   



٤٩ 

  بني اجلاهلية واإلسالم  :الباب الثاين
   



٥٠ 

وتدلّ على احلالة اليت كانت سائدة يف جزيرة  ،هي نقيض اإلسالم ،اجلاهلية اصطالحاً
 وعلى أهل ،وعلى الوثنية وعلى الفترة السابقة لإلسالم ،العرب قبل بعثة النيب محمد 

  .هذه الفترة
بعض آراء  - باإلضافة إىل التعريف السابق - )١(وقد أوردت دائرة املعارف اإلسالمية

  .ومعظمها يتقارب يف املعىن ،املستشرقني
وهي عني ما نعتت به األزمنة السابقة للنصرانية  ،زمن اجلهل( هذا ميخائيليس يرى أنها

  .)من اإلصحاح السابع عشر من سفر أعمال الرسل ٣٠ :يف الفقرة 
ملّا كان يرى أنّ اجلهل ضـد احللـم ال    ،اهلمجية :اجلاهلية ،بينما يعرف جولد تسيهر

  .العلم
وذلك يف معتقد الدروز  ،وقد أوردت الدائرة معىن آخر يتعلّق باقتصار النظر على الدنيا

  .نيا ال الدينملّا كانوا يرون أنّ اجلاهل هو رجل الد
حيـث تتكامـل    ،وقد وردت لفظة اجلاهلية حتديداً يف أربعة مواضع يف القرآن الكرمي

   :معانيها لتغطي هذا املفهوم من مجيع جوانبه
)  ةيلاهالْج ظَن احلق رغَي ونَ بِاللّهظُن٢()ي(.  

____________________  
  .دار الشعب ،اهرةالق ،١٤ : ١١دائرة املعارف اإلسالمية  )١(
  .١٥٤ :سورة آل عمران  )٢(

    



٥١ 

   .)١()أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ  (
  .)٢() وقَرنَ في بيوتكُن والَ تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى  (
)  ةيلاهةَ الْجيمةَ حيمالْح ي قُلوبِهِموا فكَفَر لَ الذينع٣()إِذْ ج(.  

وبذلك فإنّ اجلاهلية مفهوم دالّ على وضعية أو بنية تتواجد بتواجد شروطها من غـري  
 :وليست كما عرفتها دائرة املعارف يف التعريف السابق الـذكر  ،ارتباط بزمان أو مكان

وقد مـر بنـا    .ورمبا كان تعريف ميخائيليس هو األقرب ،)وعلى أهل هذه الفترة ...(
 - أو بتعبري آخـر  - اهلي مما نستطيع معه استخالص أبعاد هذا املفهومتشريح اتمع اجل

  .هوية هذه البنية أو مقومات هذا النظام
   :هذه املقومات نستطيع هاهنا أنْ نجملها يف اآليت

  .وليس جمرد الوثنية الفجة ،اخللط يف مفهوم اُأللوهية - ١
  .التماهي املادي - ٢
القبليـة أو العرقيـة أو    :منسحباً على كافة االنتماءات االُخرىالالنتماء القيمي  - ٣

   . ... اإلقليمية أو املنفعية أو الطبقية
وهي التناقض الذي يـربز علـى    ،كما أننا نرى مسةً غالبةً تسم هذه املقومات مجيعاً

  .كما فصلنا من قبل ،األصعدة املتخلفة ملمارسة املنتمني هلذا النظام
   ؟فأين هي إذاً من البنية اإلسالمية ،نت هذه هي مقومات النظام اجلاهليفإذا كا

____________________  
  .٥٠ :سورة املائدة  )١(
  .٣٣ :سورة األحزاب  )٢(
  .٢٦ :سورة الفتح  )٣(

   



٥٢ 

ومن  ،لعلّ جوهر الدين الفكرة األساسية القائمة على صحيح االعتقاد بالواحد املُطلق
والرضا مبا ارتضى من تدبري مبا ال ترى لك معـه   ،ي والتسليم الكلّي لهمثّ اخلضوع الطوع

   :يقول تعاىل ،تدبرياً
)  الَمالْإِس اللّه ندع ين١()إِنّ الد(.   
) للّه ههجو لَمن أَسيناً ممد نسأَح نمو    ِسنحم وه٢()و(.   
   .)٣()أَفَغير دينِ اللّه يبغونَ ولَه أَسلَم من في السماوات والْأَرضِ  (
  .)٤() ومن يسلم وجهه إِلَى اللّه وهو محِسن فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى (

ار يف حبثه علـى بعـد   حبيث ال تستطيع االقتص ،واإلسالم بِناء متكامل متعدد األبعاد
من خالل منظور  - بوجه عام - مثلما حاول بعض االجتماعيني النظر للدين ،واحد فقط

فكانت هناك النظرة املتعلّقة جبوهر الدين من حيث هو اعتقـاد   .أحادي حسب مدارسهم
 ،ائرالطقوس والشع :أي ،واالُخرى املتعلّقة بكيفيات وأساليب املمارسة ،فيما وراء الطبيعة

  .وظيفية الدين :أي ،والثالثة املتعلّقة بآثاره باعتباره حمقّقاً إلشباع حاجات فردية أو مجاعية
إالّ أنّ البعض نظر نظرةً شـاملةً   ،ورغم تعدد وجهات نظر دارسي االجتماع البشري

   :)٥(بقوله ،مثل دوركامي رغم علمانيته ،للدين
هذه األشـياء   ،رسات املرتبطة بأشياء مقدسةالدين نسق موحد من املعتقدات واملما(

  .)تتمثّل يف جمموعة من األوامر والنواهي
____________________  

  .١٩ :سورة آل عمران  )١(
  .١٢٥ :سورة النساء  )٢(
  .٨٣ :سورة آل عمران  )٣(
  .٢٢ :سورة لقمان  )٤(
  .م١٩٨٨ :دار املعارف عام  ،القاهرة ،٢٣ :علم االجتماع الديين  ،سامية اخلشاب. د )٥(

   



٥٣ 

كاملة التأثري والتـأثّر   ،واحلق أنّ الدين ثالثية متشابكة أشد التشابك ال تنفصم عراها
   :وهي ،معاً

  .نسق معتقدات
  .منظومة شعائر

  .أحزمة ضوابط وأحكام
وهذه  ،فإنه ال بد وأنّ يتالزم ،فإذا كانت هذه هي ماهية الدين على املستوى اجلوهري

يكشف عن  ،اهية إطار تصوري عام يربط هذه األنساق واملنظومات يف اتساق منطقيامل
وكيف تكتسب  ؟فما هي هذه احملاور ،احملاور األساسية اليت تتمحور حوهلا تلك األنساق

وكيف يمكن من خالهلـا إحكـام عمليـة التطـور      ؟فاعليتها يف حتريك قوى اتمع
  ؟عوامل مستقلّة يف الفعل االجتماعيوهل هناك حقّاً  ؟االجتماعي

أهو الثبات واالسـتقرار والـتغري    ؟مثّ ما هو اتجاه آليات هذا النظام على مدرج منوه
   ؟أم هو الصراع ،املتوازن

وعلى مستوييه النظـري   ،الواقع إنّ دراسة النظام اإلسالمي يف إطاره التصوري العام
 )١(إنّ عملية التفاعـل االجتمـاعي   :تقودنا إىل القول ،والتطبيقي املباشر يف عهوده املُثلى

كما أنّ البِنـاء   ،تصنفها عوامل متعددة تتبادل حموريتها وفقاً لظروفها النسبية واملكانية معاً
االجتماعي ذاته حيتاج إىل آليات التوازن والصراع احملكوم يف آن معاً وفقاً لطبيعة املرحلـة  

 -إالّ أنها تظلّ حمكومة دوماً  ،لتبادل يف األولوية والسبق ألمهية احملاورورغم هذا ا .البِنائية
  يف ظلّ 

____________________  
  .م١٩٨٢ :دار املعارف  ،القاهرة ،١٨ :النظرية االجتماعية يف الفكر اإلسالمي  ،زينب رضوان .د )١(

   



٥٤ 

يمكن إمجاهلا حتـت   ،وال تتغير مبنظومة مفاهيم ثابتة مستقرة ال تتبدل - النظام اإلسالمي
  .)١(مقومات التصور اإلسالمي :مسمى

إنّ كلّ القضايا اليت تتفرع من أنساق البِناء االجتماعي يف ظلّ النظام اإلسالمي يمكن 
  .التوحيد والعدل :مها ،أنْ ترد مجيعاً إىل أصلني رئيسني

 ،س جمرد اإلقرار بوجود اإللـه وهو لي ،توحيد مطلق ال شية فيه :والتوحيد يف اإلسالم
وتستجيب لكلّ دواعي  ،ولكنه قضية تستوعب يف الوقت ذاته مجيع آمال وأحالم اإلنسان

  .وتجيبه عن كلّ تساؤالته فيما يشكّل منهج حياة متكامل ،قلقه
وحددت بعضها  ،فإنّ كثرياً من الدراسات تناولت الدين مبناظري خمتلفة ،وكما أسلفنا

 ،حتى جيعل حياته حمتملة - رغم كوا فطرة - اإلله يبتدع عوامل متعددة جتعل اإلنسان
  :)٢(هذه العوامل كما رآها سلزنيك

  .) Fear and anxiety( اخلوف والقلق  -
  .) Search for ultimate meaning( البحث عن معىن ائي  -
  .) Search for self - transcendence( البحث عن السمو بالذات  -
-  جعل العامل شيئاً ذا معىن )Making the world comprehensible (.  

 ،تفك إسار اإلنسان من خماوفه ،وقضية التوحيد باستيعاا لكلّ ما سبق ضمن مدلوهلا
واستبعاده من اسـتعباده ألي   ،وتطلق سراحه إىل حرية غري حمدودة بقيد عبادته هللا الواحد

  .مما عداه
إنّ النتائج املنطقية املترتبة على هذا املفهوم تؤدي باإلنسان املسلم إىل االعتقاد اليقـيين  

  :يف
____________________  

  .م ١٩٨٦ :دار الشروق  ،القاهرة ،مقومات التصور اإلسالمي ،سيد قطب )١(
  .م ١٩٨٧ :دار املعارف  ،القاهرة ،١٤ :علم االجتماع اإلسالمي  ،سامية اخلشاب .د )٢(

   



٥٥ 

  :غائية احلياة
ولن تنتـهي   ،وليست بال هدف وليست عبثاً ،فليست احلياة وليدة االتفاق االحتمايل

   .قصة احلياة اإلنسانية بتحلّل اجلسد بعد املوت إىل جمرد مركّبات كيميائية
   :يقول اهللا تعاىل

   .)١()بتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا الَ ترجعونَ أَفَحِس (
) بِنيا الَعمهنيا بمو ضالْأَرماَء وا السلَقْنا خم٢() و(.   
)وندبعيإِلّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْتا خم٣( )و(.  

   :]يقول تعاىل [ ،خالفة اهللا يف أرضه - فترة عبادته هللا - واإلنسان موكول إليه
  .)٤()وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً  (

وهكذا تتشابك مفاهيم النظرة الكلّية للوجود مع أهداف التواجـد اإلنسـاين مـع    
ح احلياة كلّها وتصب ،حبيث تنعدم أسباب الفصل كلّيةً ،مقتضيات السلوك البشري اليومي

  .وحدة واحدة يتخلّل خالياها مجيعاً مفهوم الواحدانية املُطلقة
  :الصراع حتجيم

 - كما يف التراث الوثين الشرقي والغريب معاً - فليست هناك آهلة متعددة كي تتصارع
  .وبالتايل ليست هناك انعكاسات هلذا الصراع على حياة البشر

____________________  
  .١١٥ :ملؤمنون سورة ا )١(
  .٣٨ :سورة الدخان  )٢(
  .٥٦ :سورة الذاريات  )٣(
  .٣٠ :سورة البقرة  )٤(

   



٥٦ 

 ،وبذات القدر ينعدم مستوى آخر للصراع األفقي فوق انعدام املستوى الرأسي السابق
وإنما هي أسـباب   ،فهي ليست خصماً لإلنسان ؛وهو صراع اإلنسان مع القوى الكونية

العيش ممزوجة بعوامل احلثّ واحلفز واالستثارة الضرورية الستمرارية البقاء مـع تطـوره   
   :فالكون كلّه مسخر لإلنسان كما يقول اهللا تعاىل ،أبداً

)  ـلن فَضوا مغتبتلو رِهبِأَم يهف الْفُلْك رِيجتل رحالْب لَكُم رخالذي س اللّه  لّكُـملَعو ه
وسخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعاً منه إِنّ في ذلك لَآيـات  * تشكُرونَ 

  .)١()لقَومٍ يتفَكّرونَ 
وآخر بني قوى اخلري  ،صراع داخلي بني املرء ونفسه :ويبقى مستويان آخران للصراع

  .عقيدة وشعائر وأحكاماً :مها حملّ اهتمام النظام كلّهوهذان  ،وقوى الشر من البشر
  :األولوية املطلقة للقيم

فيجعل للقيم السبق واألولوية على كلّ مـا   ،وهو نظام فريد يتخلّل نسيج احلياة كلّها
كما قد يستحسنها صاحبها فـرداً كـان أم    ،عداها وإنْ تعارض االلتزام ا مع املصلحة

  .مجاعة
وهو ليس كما  ،األمهية املُطلقة حملور القيم يف النظام االجتماعي اإلسالميوهنا تتبدى 

ولكنه نسق حركي حي إلنشاء وخلق وتعميق  ،قد يظن نسقاً للضبط االجتماعي فحسب
  أنه ليس جمرد نظام :أي ،الدوافع اإلجيابية يف احلياة

____________________  
  .١٣ - ١٢ : سورة اجلاثية )١(

   



٥٧ 

ولكنه نظام متكامل ينعكس يف شتى ضـروب   ،أخالقي ينتظم عدداً من الفضائل املبعثرة
هو ذلك الوصف  ،ولعلّ أوضح بيان هلذا املفهوم ،وممارسات النشاط اإلنساين على اتساعه

  .)كان خلقه القرآن( :اجلامع لسلوك الرسول 
فهوم االستخالف يف مال اهللا الذي هو مال فالنظام االقتصادي اإلسالمي يقوم على م

يف جمـاالت   ،وهو نظام حمكوم بقواعد أخالقية يف كلياته وجزئياته على السواء ؛اجلماعة
مما يعين طهر املال وحتقيقه  ،ويف أوجه وحدود اإلنفاق ،ويف أساليب االكتساب ،النشاط

  .ى تثمريهلوظيفته االجتماعية فوق حتقيقه ملصلحة الفرد القائم عل
والنظام االجتماعي اإلسالمي يقوم على التوازن الدقيق بني متطلّبات الفرد ومقتضيات 

فالناس سواسيةٌ ( :معتمداً على مبدأ أساسي هو املساواة بني البشر مجيعاً ،مصلحة اجلماعة
شطامل ي :أي ،ومعيار التفاضل الوحيد يف هذا النظام هو التقوى .)كأسنانم هذا االلتزام بق

  .)١()إِنّ أَكْرمكُم عند اللّه أَتقَاكُم  ( :النظام
وهو قيمة مطلقة على  ،والعدل مبدأ أساسي وقاعدة ارتكاز النظام السياسي اإلسالمي

   :كافة مستويات احلياة
  .)٢()إِنّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان  ( :يقول اهللا تعاىل

الـذين   ،إنّ املُقسطني عند اهللا على منابر من نـورٍ  ( :وروى مسلم عن رسول اهللا 
  .)يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولّوا 

____________________  
  .١٣ :سورة احلجرات  )١(
  .٩٠ :سورة النحل  )٢(

   



٥٨ 

كالطعام  ،يف املتع وامللذات احلسية ... التوسط والقصد يف كلّ شيء :تعين ،والوسيطة
   .كما يف عدم الغلو يف الدين ،والشراب واجلنس متاماً

  :ومن هنا تتضح الصفات الفارقة للنظام اإلسالمي عن كلّ نظام جاهلي
  .وهناك خلط يف مفهوم األلوهية ... وتقدير هللا حق قدره ،فهنا توحيد مطلق هللا

وهناك االستغراق يف احليـاة   ... ات الوجود اإلنساينوهنا ربط كامل بني القيم وغاي
  .املادية

وهناك انتماءات تتردد بني قبلية  ،وهنا االنتماء األعلى واألوىل واألسبق لقيم هذا النظام
  . ... وعرقية ونفعية

   



٥٩ 

  االُموية احلزب االُموي :الباب الثالث
   



٦٠ 

ملا كان التحليـل الـدقيق    ،ألثر الشديدآثرنا هذا التوصيف لبين اُمية يف طورهم ذي ا
إنّ الدولة االُموية ملْ تنشأ فُجأة عقيب فترة  :لوقائع تلك الفترة يقودنا إىل القول باطمئنان

بطيئـاً متئـداً ولكـن يف     ،وإنما كانت نِتاجاً جلهد دؤوب بذل على مر السنني ،اخلالفة
  .) Slowly but sure(  :أو كما يقول املثل اإلجنليزي ،اطّراد

 ،وهلا أهداف حمددة ،فقد كانت هناك مجاعة توفّرت هلا عناصر مشتركة جتتمع عليها
 ،متخذة السيطرة على السلطة واسطتها للتحقيق ،وهلا وسائل حمددة لبلوغ هذه األهداف

  .وذلك هو احلزب
   ؟فمن هم أعضاء هذا احلزب

   ؟وما هي أهدافه
   ؟وما هي وسائله

  ؟األهداف والوسائل واحلزب خارج السلطة عنها وقد حاز السلطةوهل تبدلت 
إنّ أول ما نلحظه من معرفتنا بالتاريخ اإلسالمي هو وصف تلك الفترة املمتدة من عام 

أنّ متييز النظام أضـحى نسـباً    :أي ،بعصر الدولة االُموية )هـ١٣٢(حتى  )هـ ٤١( :
   .ضاًنسباً قبلياًَ حم :أي ،لبطن من بطون قريش

اخلالفة عـن رسـول اهللا    :أي ،وقد كان من قبله متييزاً مستمداً من طبيعة النظام ذاته
  .نسب علي بن أيب طالب  ،فلم يقل أحد عن سابقه إنه عصر الدولة اهلامشية ،

   



٦١ 

الُمويني وعمل ا مـن  مثّ كان أنْ استنت هذه السنة ملّا آلَ احلكم إىل الوارثة على يد ا
كالدولـة   ،وكأنها أمر مقرر وعلم على كلّ نظام للحكم فيما تال من عصـور  ،بعدهم

كالصـفوية   ،إىل آخر تلك الدول يف العصر احلـديث  ... العباسية واأليوبية والطولونية
  .والعثمانية

وهو أخو  ،عبد مشسينتسبون إىل اُمية بن  - كما ترى يف سلسلة النسب - واالُمويون
  .وهم مجيعاً بنو عبد مناف ،هاشم واملُطلب ونوفل
أنه قد حيدث افتراق بني األسـر   - حني دراسة أنساق القرابة - وكما علمنا من قبل

أو حدوث تطور  ،يف أحد مستويات انقسام سالسل النسب عند متيز بعضها مبزية خاصة
وكذلك كان األمر يف حالة  ،وة اقتصادية حادثةأو نتيجة لق ،مفاجئ ملكانتها االجتماعية

  .بين عبد مناف
فرحـل إىل فلسـطني    ،فانتدب هلا هاشم نفسه ،حدث أنْ أصابت قريشاً سنة جدب

مثّ اتخذ لقومه مرقة ثريد  ،فأمر به فخبز له وحنر جزوراً ،فاشترى منها الدقيق فقدم به مكّة
  .)١( أول من هشم الثريد لقومه مبكّة وأطعمه أنْ كان ،هامشاً :فسماه قومه ،بذلك اخلبز

____________________  
  .٢٥١ : ٢املرجع السابق  ،تاريخ الطربي )١(

   



٦٢ 

  )سلسلة عبد مشس بن عبد مناف(

  
   



٦٣ 

أنه ما كان أثر ذلك الصنيع يف نفس اُمية بن عبد مشس ابـن أخـي    :ويحدثنا الطربي
وجعـال بينـهما    ،حتى لقد دعاه للمنـافرة  ،إالّ حسداً له وتقوالً عليه ونيالً منه ،هاشم

 ،فلما نفّر .الكاهن اخلزاعي على مخسني ناقة تنحر ببطن مكّة واجلالء عن مكّة عشر سنني
وخرج اُمية  .أخذ هاشم اإلبل وحنرها وأطعمها من حضره ،الكاهن هامشاً - أي فضل -

  .أول عداوة بني هاشم واُمية :ا عشر سنني فكانت كما قيل فأقام ،إىل الشام
وحسد ومباغضة  - رغم املال - وذلك امتناع ،فتلك مروءة وجندة وغوث يف جانب

  .يف جانب آخر
وقد آلت  - عن منافرة اُخرى بني عبد املطلب بن هاشم - كذلك - ويحدثنا الطربي
ومثلما قضى احلكم املرتضى مـن كليهمـا    .ميةوبني حرب بن اُ - إليه الرفادة والسقاية
  .فكذلك قضى حكمهما لعبد املطلب على حرب ،هلاشم على اُمية

أنه هو الذي تصدى ملالقاة أبرهة يف محلتـه علـى    ،وحنن نعلم من أخبار عبد املطلب
ـ  ،فلما ملْ يستطع رده سلماً ،مكّة عام الفيل ا مناشداً رب ًأنْ  :ههرول إىل الكعبة متعلقا

لئن ولد عشرة نفر مثّ بلغوا معـه حتـى    :أنه قد نذر ،ونعلم من أخباره أيضاً .امنع محاك
ملْ يرتضِ التحلّل مـن الوفـاء    ،فلما متّ له ما متنى ،لينحرنّ أحدهم هللا عند الكعبة ،مينعوه

  .بنذره حتى أجربه قومه على الفداء طبقاً لشرعهم
 ،وهي بذل وعطاء قبل الشرف والسـؤدد  ،اية والرفادةفكانت لعبد املطلب إذاً السق

وكان إصراره  ،وكان خروجه ألبرهة وهو النيابة عن االُمة يف امللمات والشعور باملسؤولية
  .وهذا هو االلتزام وتفضيل القيم على املصاحل ،على الوفاء بالنذر وإالّ الفداء

   



٦٤ 

فيمـا   - خيرج به أبوه ،ذلك املُفتدى من الذبح ،مثّ نظرة إىل عبد اهللا بن عبد امللطب
فتدعوه  .فاطمة بنت مر :يقال هلا ،فيمر به على كاهنة من خثعم ،ليزوجه - يرويه الطربي

فأما احلرام فاملمـات  ( :فيتعفّف عبد اهللا قائالً ،إىل نفسها زىنً على أنْ تعطيه مئة من اإلبل
  .)١() دونه

٢(ذلك الذي يقول فيه املقريزي ،ة بن عبد مشسمثّ أمعن النظر إىل فعل اُمي(:   
زوج ابنه أبا عمرو بن اُميـة   ،وصنع اُمية يف اجلاهلية شيئاً ملْ يصنعه أحد من العرب(

ونقله  ،كما روى اهليثم بن عدي يف املثالب - وأبو عمرو هذا كان .)امرأته يف حياة منه
  .ستلحقهذكوان فا :عبداً الُمية امسه - )٣(األصفهاين

حتالف بين عبد مشس ونوفل دون أخويهم  :وأمر آخر حيتاج أيضاً إىل كثري من التبصر
وكان  - ذلك أنّ املطلب قدم مكّة من يثرب مردفاً ابن أخيه عبد املطلب ؛هاشم واملطلب

 ،ليقفه على ملك أبيه هاشم ويسلّمه له - قد ربي يف أخواله من بين عدي بن النار بيثرب
فما كان من نوفـل إالّ أنْ   ،عمه نوفل عند أخواله من بين النجار حتى انتصف فعرض له

  .)٤(حالف بين عبد مشس على بين هاشم كلّهم
بينما يتحالف نوفل وبنو عبد مشس على  ،فاملطلب يأىب إالّ أنْ يرد على ابن أخيه حقّه

  .بين هاشم أنْ انتصر أحدهم حلقه
____________________  

  .٢٤٤ :املرجع السابق  ،تاريخ الطربي )١(
  .م ١٩٨٨ :دار املعارف  ،القاهرة ،٤٢ :الرتاع والتخاصم فيما بني بين اُمية وبين هاشم  ،املقريزي )٢(
  .١٥ : ١املرجع السابق  ،تاريخ األصفهاين )٣(
  .٢٤٩ :املرجع السابق  ،الطربي )٤(

   



٦٥ 

   :عن حلف شعاره فال عجب إذاً أنْ يتخلّف بنو نوفل وبنو عبد مشس
وذلك هو حلف الفضول املتألّف من بين هاشـم وبـين   ، )أالّ يقروا ببطن مكّة ظاملاً(

   .)١(وزهرة بن كالب وتيم بن مرة ،املطلب وبين أسد بن عبد العزى
فمنهم من يغلو فيجعل ، وتزخر كتب التاريخ بتلك املقابالت بني بين هاشم وبين اُمية

ومنهم من حياول أنْ يقتصد إيثاراً ، والرذائل كلّها يف جانب آخرالفضائل كلّها يف جانب 
ومنـهم  ، فيعدد مزايا كلّ دون العيوب ،ال قناعة باحلق - كما يظنها - للسالمة واحليطة
ولو على دينه فيجعل بين اُمية عمود األمر كلّه حتى لقّب مهدي آخـر   ،املداهن للسلطان
ومنهم من ميتد باملفاضلة إىل الصفات اجلسـدية  ، فبهم يفتتح وم خيتتم ،الزمان بالسفياين

وعكـس هـذه    ،وقوة البنيان يف جانـب  ،جعل اء الطلعة وطول القامة :مثل ،البحتة
  .الصفات الشكلية يف جانب آخر

فلـم   ،إذ قلّما حيدث ذلك يف احلياة ،والغلو قد يدفع قائالً بعدم صدق تلك املقابالت
  .وإنما مزاج بني هذا وذاك ،الناس أبداً خرياً خالصاً وال شراً خالصاً يعهد

خاصة وقد دونت يف عهد متأخر  ،إنّ هذه أخبار حتتمل الوضع :وقد يقول قائل آخر
بفـرض سـالمة    - مما جعل البعض يلتمس الثـواب  ،ويف ظلّ استقرار الدولة اإلسالمية

ال يرى يف ذلك بأساً ولـو كـانوا يف    ،يب يف إثبات الفضل ألسالف الن - املقصد
بظالل السـلطة   - شأا يف ذلك شأن التاريخ اإلسالمي كلّه - أو أنها تلونت ،اجلاهلية
مثلما فعل معاوية حني أرصد القصاص الختالق روايات تنسب الفضل لـبعض   ،احلاكمة
   مع احلطّ ،الصحابة

____________________  
  .٥٧٠ : ١املرجع السابق  ،ابن األثري )١(

   



٦٦ 

ومثلها  ؛)١(على املنابر حتى سن لعن علي وبنيه  ،من مكانة علي بن أيب طالب 
  .متلّق الدولة العباسية بالتهافت على جتميع مثالب االُمويني

بأنها نـوع مـن الـتكفري داخلتـه املعتقـدات       ،وقد يرى آخر مثل هذه املقابالت
   :)٢(ومثال ذلك ما أورده الطربي ،األسطورية

وإنّ أحدمها ولد قبل صاحبه وإصبع لـه ملتصـقة    ،قيل إنّ عبد مشس وهامشاً توأمان(
تكـون بينـهما    :فقيل ،فسال من ذلك دم فتطير من ذلك ،فنحيت عنها ،جببهة صاحبه

  .)٣() دماء
ولكن  ،ال نستطيع أنْ نغفل هذه اآلراء ،ن بصدد حماولة دراسة جذور املشكلةإننا وحن

وأنْ نلزم أنفسنا مبنهج نقدي حيلّل اخلرب يف ظـلّ ظروفـه    ،علينا أنْ نأخذ كلّ خرب حبذر
لنتمكّن من توقيع إحداثياته املكانية والزمانية واالجتماعيـة التوقيـع    ،ومالبساته وعالقاته

  .يتشكّل يف النهاية املسار املوضوعي املُقنع للمشكلة ككلّحتى  ،الصحيح
فإننا نريـد أنْ   ،فإذا كنا قد أوردنا بعض املقابالت بني بين هاشم وبين اُمية ،إزاء ذلك

  :نؤكّد على بعض األمور اهلامة
إنّ ذلك ال يعين مطلقاً اعتماد منهج البعض يف تفسري احلوادث اجلسام اليت مرت ـا  

  بل بني ،وردها حصراً إىل الرتاع بني حيني من العرب ،مة اإلسالميةاالُ
____________________  

إنْ ملْ جيد فضالً ملعاويـة   ،فشت هذه السنة يف أهل الشام حتى ضرب الناس النسائي حتى القتل بدمشق )١(
  .يذكره

  .٢٥٢ : ٢املرجع السابق  ،الطربي )٢(
على ذلك بإيراده مـا ذكـره    )للمقريزي ،كتاب الرتاع والتخاصم :حمقّق( مؤنس حسني  .يعلّق د )٣(

من أنّ العداوة بني األخوة التوائم موضوع متوارد يف األدب الشـعيب   :بوزورث يف ترمجته اإلجنليزية للكتاب
  .عيسى ويعقوب ابين إسحاق أنّ ذلك يستند إىل ما ورد يف العهد القدمي عن العداوة بني :مثّ يضيف .العاملي

   



٦٧ 

ولعلّ يف وصـفنا   ،فإنما األمر أجلّ من ذلك وأخطر ،أبناء عمومة واحدة قريبة ومباشرة
داللة على أنّ األمر أمر منهج وسياسات ومصاحل وقوى  ،السابق للجماعة االّموية باحلزب

وقفاً على مجاعتني وملْ يكن الصراع أبداً  ،ينتظمها حزبان بأوسع معاين احلزبية ،متصارعة
  .قرابيتني
إالّ أنّ عديداً من الظروف قد جتمعت لتبلور يف النهايـة   ،رغم التأكيد على ما سبق -

وأنّ  ،وبنو اُمية من ناحية اُخرى علمني عليه ،كان بنو هاشم من ناحية :حمورين للصراع
بل تؤكّد أحداث التاريخ أنّ ذلك تأتى مـن   ،تبلور هذين احملورين ملْ يكن وليد اإلسالم
  .ضاربة جبذورها فيما قبل اإلسالم ،خالل تراكمات على مدى طول من السنني

كما أنّ هذين احملورين شكّال مراكز استقطاب لغريهم ممن شـاركومها االهتمامـات   
  .حبيث اتسعت الدائرتان حول احملورين لغري اهلامشيني ولغري االُمويني ،نفسها

كبداية بسيطة تدور حـول   ،إنّ النواة األوىل للحزبني وجدت بدايتها يف ظلّ اجلاهلية
مثّ أخذت تتحدد شـيئاً   ،االختالف يف املمارسات والسلوكيات يف متثلّها للفضائل العامة

فشيئاً مع مضي الزمن حتى أخذت شكلها النهائي يف ظلّ التباعد والتقارب من نسق القيم 
  .املمثّل لعصب النظام اإلسالمي

فإنّ بداية االفتراق بني اجلماعات القرابية يف سلسـلة نسـب    ،وكما ذكرنا من قبل
ما حدث يف حالتنا هذه عند اجتمـاع   وهذا ،واحدة حتدث عند متيز إحداها مبزية خاصة

مثّ  .القوم على إعطاء السقاية والرفادة إىل هاشم وإىل بنيه من بعده دون بين عبـد مشـس  
حبيث تعمق اتجاه بين هاشم حنو التمسك بالقيم يف  ،تعاقبت األحداث وتراكمت املواقف

كأسـبقية أوىل مـن    ،صـاحل بينما تأكّد اتجاه بين اُمية حنو احلرص على امل ،اطّراد متصل
  .مجمل اهتمامام

   



٦٨ 

أنّ هنـاك عـدة حمـددات     )١(احلديثة) االجتماعية  - النفسية( وتكشف الدراسات 
ومن هذه احملددات األسرة وتوجهاا اليت تشكّل اإلطار املرجعي  .الكتساب القيم ومتثلها

 يعين ذلك أنّ هذا احملـدد حيـتم   وال ،ومن خالهلا ينمو امليثاق األخالقي لديهم ،ألفرادها
ولكن يعين أنّ متحور األسرة حول نسق للقيم يـوفّر   ،نتائج معينة تترتب عليه بالضرورة

يـوم   ولعلّ يف قول الرسول  ،شرطاً تصبح تنشئة أفرادها معه أدعى لالستمساك به
إشارة إىل استدعاء  )ا ابن عبد املُطلبأن ،أنا النيب ال كذب( :-كما أورده البخاري  - حنني

  .كلّ عوامل أصالة القيم ساعة الشدة
 :-كمـا أورده البخـاري    - حديث الرسول  - أيضاً - ومما يؤكّد هذا املعىن

  .)خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم ،جتدون الناس معادنَ(
 فهم توحيد النيبكما جاء يف البخاري - بني بين هاشم وبين املطلب ومن هنا ي 

- )ما بنو هاشمٍ وبنو املطلبٍ شيٌء واحدكما ذكره احلاكم يف حديث  - بينما قال  ؛)إن
  .)شر قبائلَ العربِ بنو اُمية وبنو حنيفة وثقيف( -صحيح على شرط الشيخني 

فاملهنـة تعـد حمـدداً آخـر      ،)٢(بني القيم وطبيعة العمل املُمتهنوهناك عالقة أخرى 
كلّ ذلك باعتبارها متغيراً  - ودرجة قبول االمتثال هلا ،الكتساب القيم واالستعداد لتمثلّها

آخـذين يف   ،وهذا احملدد يمكن التعويل عليه يف تفسري نتائج العالقة السـابقة  - مستقالً
  .ت تفاعل تبادلية بني احملددات مجيعاًاالعتبار أنّ هناك عالقا

____________________  
  .م ١٩٩٢ : عامل املعرفة ،الكويت ،٨٨ :ارتقاء القيم  ،عبد اللطيف حممد خليفة .د )١(
  .٩٩ :املرجع السابق  )٢(

   



٦٩ 

أتـاهم مـن اجتـارهم     ،أنّ بين اُمية كانوا أصحاب مال :وتفصيل ذلك يف موضوعنا
ومن مثّ رسخ فيهم خلق التجار كما عهد يف مثـل   ،ألنفسهم بأنفسهم واجتارهم لغريهم

 ،وقد مرت بنا حني دراسة االقتصاد اجلاهلي أساليب التجارة الشـائعة وقتئـذ   .ظروفهم
مما رسخ يف نفوس ممارسيها معايري املصـلحة   ،واليت داخلها كثري من الغش والغرر والربا

كمعايري معتربة وغايات مستهدفة حائزة على الدرجة األوىل من سلّم  ،واملنفعة والكسب
  .االهتمامات

وبذلك يصـدق   ،من كان يتجر لنفسه ولغريه أيضاً إنّ من بين هاشم :وقد يقول قائل
 ولكن بنو هاشم التزموا السقاية والرفـادة  ،ما ذهبنا إليه يف حق بين اُمية - أيضاً - عليهم

 ،والتصدي هلذا املوقع يعين التزام املُثُل والترفّع عن الدنايا والتحلّي باملروءة ،من موقع ديين
وحفـر عبـد    ،وقد عرفنا من قبل إطعام هاشم لقومه ،فضالً عن أنه يعين البذل والعطاء

املطلب زمزم سقاية للحاج.   
 ؛راوغـة واملسـاومة  وهذه الصفات بالطبع مغايرة ألخالق االحتيال على الكسب وامل

يقول ابن  .ولعلّ يف إيراد قول ابن خلدون يف ذلك غناًء عن اإلطالة يف بسط هذه الفروق
جريئاً ( :ذلك أنه يرى صفات التاجر ،)خلق التجار نازلة عن خلق األشراف( :)١(خلدون

  .)شديد املماحكة ،بصرياً باحلسبان ،يف اخلصومة
يف قصة زواجه من خدجية، أو  ما علمناه من سرية النيب  أيضاً ومما يدلّ على ذلك

أول ما لفت انتباهها إليه أمانته يف اتجاره هلا، وهذا يدلّ على أنها صفة ملْ تكـن مـن   
  .حبيث ال تلفت النظر إىل من يلتزمها ،الشيوع

____________________  
  .٣٣٠ : ١املرجع السابق  ،املقدمة )١(
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هم  « :)١(بقوله ،هذه الفروق بني بين هاشم وبين اُمية يوجزها علي بن أيب طالب 
وأمكر وأنكر أكثر،  وأمسح وأصبح وحنن أفصح«.  

يف إجيازه األمـر يف   - يف تقصيه ألسباب هذا الصراع - )٢(ولعلّ ما اهتدى إليه العقّاد
   :كلمتني

من أنّ الصراع كان قائمـاً   ،إنما يدلّ على ما استدللنا عليه من قبل ،)أرحيية ومنفعة(
ويسـعى   ،يتمحور أوهلما حول نسق من القيم يؤمن ا وحياول ترسيخها ،بني اتجاهني

   .وأما ثانيهما فيعتمد النفعية له مذهباً .لغرسها وتأكيدها لدى اآلخرين
ل فرائده احلقا األوا الثاين فرائده املصلحة ،فأميسع اجلميـع واملصـلحة    ،وأم واحلق

   .وتلك هي مسة الصراع يف كلّ مراحله ،تضيق بصاحبها
 وفيها يقـول   .ومعاوية ورمبا كانت هذه السمة أظهر ما تكون على عهد علي

  .)٣() كان كفاحاً بني اإلمامة الدينية والدولة الدنيوية( :العقّاد
وكان معاوية  ،يدبر خالفة كان علي ( :)٤(إذ يقول ،ني ما ارتآه طه حسنيوهو ع
  .)يدبر ملكاً

بل إنّ املستشرق جولد تسيهر مل يشك يف الفرق البين بني حكم بين اُميـة وحكـم   
 .بالتقوىأنّ بين اُمية ملْ يكونوا متدينني وال متظاهرين  ،ومما ال ريب فيه( :)٥(بقوله ،اخلالفة

وكانت حيام يف بالطهم وبني حاشيتهم ال تحقّق من كلّ الوجوه مـا كـان ينتظـره    
  .)األتقياء من رؤساء الدولة اإلسالمية

____________________  
  .٧٠ :املرجع السابق  ،املقريزي )١(
  .م ١٩٨٦ :دار اهلالل  ،القاهرة ،١٢ :أبو الشهداء احلُسني بن علي  ،عباس حممود العقّاد )٢(
  .١٢ :املرجع السابق )٣(
  .م ١٩٧٣ :دار الكتاب اللبناين  ،بريوت ،٥٩٣ :اخللفاء الراشدون  ،طه حسني )٤(
   .٧١ :املرجع السابق  ،العقيدة والشريعة ،جولد تسيهر )٥(
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واحدة مـن   - ولو قوله حق - وقد بلغ جبولد تسيهر حبثه مبلغاً استبعد معه أنْ تصدر
وذلك يف معرض تعليقه على نصيحة عمر بن عبد العزيز ألحد عماله كي حيسـن   ،يأمو

فيعلّـق جولـد تسـيهر     ؛)ونق طرقها من الظلم ،حصنها بالعدل( :بقوله ،سياسة مصره
ألنها كلمة ال يمكن  ... إنّ عمر وحده الذي يمكن أنْ تصدر عنه هذه الكلمة( :)١(بقوله

أنْ تصدر عن أموي(.  

  قوة احلزب وخطّته 
عضوية احلزب أو أعـالم احلـزب أو    :كان من املمكن أنّ يكون عنوان هذا الفصل

وقـد   .لنتعرف من خالهلم على طبيعة تكوينه وأثره والفعاليات املؤثّرة فيه ؛قيادات احلزب
ه أمويةً وقد نعتنا احلزب من قبل بأناً خاصـاً أنْ  وبالتايل يكون طبيع ،يبدو ذلك منطقيي

ولكن ملّا كان حتليـل املواقـف    ،وأنْ يكون هؤالء األشخاص أمويني ،يتعمده أشخاص
قد قادنا إىل نتيجة هامة مؤادها اعتماد احلزب للنفعية له مذهباً كان  ،واألحداث التارخيية

كونـوا  وإنْ ملْ ي ،واملنطق أنْ نبحث عن كلّ املؤازرين للحزب واملنتمني له .األكثر اتساقاً
ولكنهم ملْ يكونوا  ،فإنما كان األمويون عصب هذا احلزب وعموده الفقري ؛أمويني نسباً
وقد مر بنا كيف مرق من معيـة   ،عقيل بن أيب طالب وأوضح مثل لذلك .احلزب كامالً

 ف إذاً عقيل ،إىل معاوية أخيه عليصن؟فكيف ي  
غلبت القوة االُموية نسباً على مقدرات احلـزب صـار   إنه ملّا  :إننا نستطيع أنْ نقول
إنّ  :أنْ نقول باطمئنـان  - أيضاً - ومن جهة اُخرى فإننا نستطيع ،احلزب يتسمى بامسها

ملَا مجعت النفعية بـني األمـويني نسـباً     ،األموية ذا الكيف أضحت علماً على مذهب
  .وغريهم ممن شاركوهم مذهبهم

____________________  
  .٤٩ :املرجع السابق  )١(
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إذ تعتمد هلـا خطّـة وتتخـذ     ،ومثلما تفعل دائماً األحزاب ذات احلنكة يف املمارسة
  :أنّ أمرهم كان كالتايل - بل أكاد أوقن - فإني أتصور ،لنفسها منهجاً

وتكون هلا  ،قضية أو قضايا عامة هلا قوا ووجاهتها يتخفّى اهلدف احلقيقي وراءها -
  .وحبيث تكون ذات جذب حلشد أكرب قوة ممكنة وراءها ،ستراً

حبيث يمكن تعديل وتطـوير شـكل    ،مرونة كافية للتعامل مع األحداث املتعاقبة -
  .بل واستحداث قضايا متجددة طبقاً للظرف اتاز ،القضايا املطروحة

واالمتنـاع   ،املعطيات املوضوعية للواقعاملرحلية يف إجناز األهداف وعدم القفز فوق  -
وعدم اهلرولة للحصول على نتائج يف ظـلّ ظـروف ملْ    ،عن اإلقدام على سبق األحداث

  .تنضج بعد
  :العمل على اتساع القاعدة املؤيدة للحزب عن طريق -

  .ودفعها إىل الصدارة دائماً من اهتمامات الناس ،إشباع القضايا املختارة حبثاً
  .مع الناس طبقاً ألفضليام اخلاصة وبِناًء على مآخذهم القريبة التعامل

وأمـا   ،وبالتايل هم املنتفعون األصليون ،فعصب احلزب هم الواعون باهلدف احلقيقي
وهؤالء يضمن تأييدهم  ،إما غلب عليهم الظن يف صحة القضايا املطروحة ،اآلخرون فيهم

وإنمـا   ،م آخرون ال يبدون أمهيةً ملدى صحة القضـايا وإما قو ،عن طريق اعتقادهم هذا
وهؤالء جيب تغذية طموحام باستمرار وإطماعهم  ،يشرئبون بأعناقهم إىل كسب قريب

  .باملزيد
مع احلرص دائماً على إخراج الوسـائل يف   ،استباحة مجيع الوسائل لتحقيق اهلدف -

  .يث تبدو منطقية لدى العامةواالجتهاد يف إجياد مربرات هلا حب ،صورة مقبولة
 ،إبداء الغلظة واستعمال أقصى درجات الشدة مع من يصنفون على أنهم معـادون  -

  إرهاباً هلم وملَن حتدثه ؛وذلك إذا مسحت الظروف بذلك
   



٧٣ 

وذلك مع عدم اليأس ممن يدورون يف فلكهم وفـتح البـاب دائمـاً     ،نفسه بتأييدهم
  .الستمالتهم

  :خطّة دعائية محكمة تعتمد على اآليتاتباع  -
وإشاعة ذلك بـني   ،التضخيم من القوة الذاتية ألقصى احلدود واحلطّ من قوة املُعادين

وختذيالً لغريهم عـن   ،حتى حتدث أثرها يف االيار املعنوي لدى معسكر اخلصم ؛الناس
  .االنضمام إليهم

حبيث تطمـع   ،اذج جاذبة وقابلة لالحتذاءإسباغ املزايا على بعض املؤيدين ليكونوا من
  .غريهم فيها

واليت يمكـن   ،التشكيك الدائم يف املفاهيم اليت تتمتع بدرجة من االستقرار لدى العامة
  .حبيث يلتبس أمرها وتفقد استقرارها ،أنْ تقف حجر عثرة يف سبيل حتقيق أهداف احلزب

دين وماس بني مؤيحايـد  ،عادينعدم االقتصار على تصنيف النفهناك فريق ثالث م، 
 ،وبالتايل فهؤالء يعتربون قوة مضافة ،هلم دورهم الذي يمكن استغالله - أيضاً - وهؤالء

  .ولذا وجب احلفاظ عليهم وعدم استعدائهم
حبيث تعمل على إرباكهم  ،العمل على اصطناع بؤر تصادمية متعددة مناهضة للمعادين

بل  ،وال يشترط يف ذلك أنْ تكون هذه البؤر مؤيدة ،ويتهموتشتيت قواهم واسترتاف حي
  .ولكن دعمها مفيد مرحلياً ،قد تكون معادية أيضاً

أو استمالة مـن   ،العمل على ايار التماسك الداخلي للمعادين عن طريق زرع عمالء
ـ  ،لديه قابلية االستعمال داخل وحبيث يتمكّنون من التوجيه اخلفي حلركة األحداث من ال
  .مومهني بصحة مسلكهم

وعلينا اآلن أنْ خنضعها  .خطّة مفترضة نزعم أنها كانت خطّة احلزب االُموي نإذ تلك
  .ونطابق األحداث عليها ليتبين مدى صحة افتراضها ،للبحث
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  اخلُطّة والواقع
 ،ابقتزخر كتب التاريخ باألحداث اليت يمكن إيرادها للتدليل على صحة افتراضنا الس

وأهدافه وطبيعة نشـاطه   ،ولكننا نتخير منها بعضها ذا الداللة املباشرة على تكوين احلزب
ال يعين حبال اتباعنـا ملنـهج    ،وإيرادنا هلذه األحداث على هذا النحو. على مدى طويل
وإنمـا حيكـم هـذا     ،إلثبات صحة الفرض - كما قد يظن البعض - انتقائي متعسف

ومدى أمهيتها على املسـار العـام    ،االختيار عدة اعتبارات تتصل بطبيعة األحداث ذاا
مثّ طبيعة العالقات واالرتباطات بني  ،مثّ األطوار املختلفة اليت مر ا احلزب ،حلركة التاريخ

ة بـني هـذه   مما ميكّن يف النهاية من رصد العالقـات األساسـي   ،هذه األحداث وغريها
  .األحداث جمتمعة

 - ورمبا كان عاصماً لنا من احتمال الزلل إىل االجتزاء املتعسف مناقشة اآلراء املختلفة
وإيراد حجج كلّ مبا يضـمن   ،املرتبطة ذه األحداث جملةً وتفصيالً - املؤيدة واملُعارضة

  .نظرة كلّية إىل املوضوع بكامله
خرب تقصه كتب السري وتقف به على مفتاح لبـاب   ،وأول ما ينبغي إمعان النظر فيه

وذاك هو طلـب السـلطة    ،وسر العداء املُستحكم هلذا الدين اجلديد ،رئيسي هلذا األمر
  .والرياسة مبا يشمله من حتكم يف املقدرات العامة

إنّ أبا جهل وأبا سفيان واألخنس بن شريق خرجوا ليلةً ليسمعوا مـن   :)١(يقول اخلرب
 ،فأخذ كلّ رجل منهم جملساً ليستمع منـه  ،وهو يصلّي بالليل يف بيته ، رسول اهللا

  فباتوا يستمعون له حتى إذا ،وكلّ ال يعلم مبكان صاحبه
____________________  

  .٦٢ : ٣املرجع السابق  ،البداية والنهاية ،ابن كثري )١(
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 ،ال تعودوا :وقال بعضهم لبعض ،تفرقوا فجمعهم الطريق فتالوموا ،أصبحوا وطلع الفجر
إالّ أنهم عادوا وكرروا فعلتهم ثـالث   .فلو رآكم بعض سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شيئاً

فلما أصبح األخنس بن شريق سأل صـاحبيه   ،مثّ تعاهدوا أالّ يعودوا ملثلها ،ليالٍ متواليات
 ،تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشـرف ( :فقال أبو احلكم بن هشام ،عن رأيهما فيما مسعا
حتى إذا جتاثينا على الراكـب وكنـا    ،وأعطوا فأعطينا ،ومحلوا فحملنا ،أطعموا فأطمعنا
ال نسـمع   ،واهللا ؟فمىت ندرك هذه ،منا نيب يأتيه الوحي من السماء :قالوا ،كفرسي رهان

  .)به أبداً وال نصدقه
  .)لقد مسعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد ا ،واهللا( :د أيب سفيانبينما كان ر

إني ألعلم أنّ ما جاء  ،واهللا( :أنّ أبا جهل قال :)١(ويف رواية اُخرى عن املغرية بن شعبة
  .)ولكن ال أفعل ... حق - يقصد رسول اهللا  - به

 ،نها مقام فضل لبين عبد مناف ال قبل له بـه فأبو جهل ملْ ير يف الدعوة اجلديدة إالّ أ
يشتركون يف جد واحد هو مرة  )جد أيب جهل( وذلك رغم أنّ بين عبد مناف وبين خمزوم

بأيب سفيان أنْ يسعد ذا الفضـل   - طبقاً ملنطقهم ذاك -ن إذ وقد كان حرياً .بن كعب
ه فضالً عاماً لبين عبـد  ولكن إذا كان أبو جهل قد رآ ،الذي أصاب أحد بين عبد مناف

مها من بـين  وكال - فإنّ أبا سفيان قد رآه فضالً خاصاً ببين هاشم دون بين اُمية ،مناف
أنه قـد   :وهذا ما يأباه أبو سفيان رغم إقراره يف رده السابق على األخنس - عبد مناف

  .عرف وفهم ما مسعه من الرسول 
____________________  

  .٦٣ :املصدر السباق  )١(
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وإنما كانـت   ،وأبو جهل وأبو سفيان ملْ يكونا يف موقفهما ذاك بدعاً من بني العرب
 ،ال سيما نسق القرابة منـها  ،تلك مسة النظام اجلاهلي بأكمله كما أسلفنا يف حبث أنساقه

  .وهنالك توقّعنا أنْ يوطّئ حبث األنساق لفهم ما يلي من أحداث
  .إالّ أنْ يكون األمر فيهم من بعده  عامر يأبون نصرة رسول اهللا أملْ تر بين

   :)١(يروي الطربي
 ،فدعاهم إىل اهللا وعرض عليهم نفسه ،أتى بين عامر بن صعصعة نّ رسول اهللا إ(

مـن قـريش   لو أني أخذت هذا الفىت  ،واهللا :فقال رجل منهم يقال له بيحرة بن فارس
أرايت إنْ تابعناك على أمرك مثّ أظهـرك اهللا علـى مـن     :مثّ قال له .ألكلت به العرب

 .»يضعه حيـث يشـاء    ،األمر إىل اهللا « :قال  ؟أيكون لنا األمر من بعدك ،خالفك
ال حاجـة لنـا    ،فإذا ظهرت كان األمر لغرينا ،هللا أفنهدف حنورنا للعرب دونك :فقال

  .)فأبوا عليه .بأمرك
فقـد عرفـت    ،فأما اجلـاه  ؛فاألمر إذاً أمر رياسة وسيادة طلباً للجاه وحتقيقاً للمنفعة

بـل تعـاظمهم حتـى يف     .. وأيامهم .. وسؤددهم .. بأنسام .. تفاخرهم بكلّ شيء
فقـدمياً   ؟احلكم فأي شيء أقرب إلدراكها واحلفاظ عليها من قوة ،وأما املنفعة ؛املصائب

 - يف ظلّ غياب نسق متكامل للقيم - وأياً ما كان النظام السائد ،مثلما هو األمر حديثاً
ومن مثّ تصبح هـي القـوة    ،فإنّ القوة االقتصادية السائدة جتد تعبريها املباشر يف السياسة

القـوى املهيمنـة    ويصري نظام التشريع سنداً هلـذه  ،احلاكمة والفعالية املؤثّرة يف اتمع
  .اقتصادياً

مثّ  ،فهم يشرعون ألنفسهم مـن عنـد أنفسـهم    ،وعلى هذا النحو مضى أمر القوم
يصبح معها جمـرد الـتكفري يف    ،كيما تكتسب قوةً وقداسةً ،يلصقون هذه الشرائع باهللا

  .انتهاكها إمثاً يستوجب غضب اهللا والناس مجيعاً
____________________  

  .٣٥٠ : ٢املرجع السابق  ،الطربيتاريخ  )١(
   



٧٧ 

شريعة جتعـل هللا نصـيباً مـن     - وباألحرى شيوخها وكهاا - فقد شرعت قريش
وملْ تكن هذه األنصبة بالطبع تصـل إالّ إىل   ،ونصيباً آخر لشركائهم ،زروعهم وأنعامهم

  .هؤالء املشرعني والقائمني على تنفيذها
زعموا أنهم وحدهم الذين هلم حق حتديـد مـن    ،كذلك حرموا حرثاً وأنعاماً بأعينها

   :يقول اهللا تعاىل ،يطعمها
) لُوا للّهعجو    يباً فَقَالُوا هذَا للّـهصامِ نعالْأَنو ثرالْح نأَ ما ذَرمهـذَا      مو هِممعبِـز

ا كَانَ للّهمو لُ إِلَى اللّهصفَالَ ي هِمكَائرشا كَانَ لا فَمنكَائرشلُ إِلَى   لصي واَء   فَهس هِمكَائرش
كُمحا ي١()ونَ م(.  

)    ـتمرح ـامعأَنو هِممعاُء بِزشن نا إِلّا مهمطْعالَ ي رجثٌ حرحو امعأَن هقَالُوا هذو
  .)٢()ظُهورها وأَنعام الَ يذْكُرونَ اسم اللّه علَيها افْتراًء علَيه سيجزِيهِم بِما كَانوا يفْترونَ 

 ،قريشاً حرمت على غريها إنْ هم أرادوا احلج ارتداء ثياب غري مشتراة من قريش مثّ إنّ
فليس أمامهم  ،فإنْ أبوا ،وعليهم أنْ يتركوها لقريش ،فإذا حجوا ا صارت حراماً عليهم

  .)٣(إالّ أنْ يطوفوا بالبيت عراياً
صعيد واحـد   وهكذا تأتلف سلطة احلكم مع سطوة الكهان مع هيمنة املشرعني على

  .من املنفعة
____________________  

  .١٣٦ :سورة األنعام  )١(
  .١٣٨ :سورة األنعام  )٢(
  .١٣٣ :مرجع سابق  ،سيد قطب ،٢٠٩ :املرجع السابق  ،ابن كثري )٣(

ولذا جعلت لنفسها  ،محساً ملا زعمت غلوها يف التدين :أنّ قريشاً مست نفسها :وكذلك يروي ابن هشام
 ،القـاهرة  ،١٩٩ : ١السرية النبوية  ،ابن هشام .فابتدعت شريعة احلمس هذه ،مرتلةً تفوق غريها من العرب

  .مؤسسة علوم القرآن
   



٧٨ 

ثروة وفرت له مكانةً  - أحد الزعماء املؤسسني للحزب - فقد حقّق أبو سفيان ،وبعد
 ،سياسي حيسم اخليارات النهائيـة تمعـه  وانعكست مباشرةً يف نفوذ  ،عاليةً بني قومه

  .ويتحكّم يف مسار أحداثها
شكلّوا وحدهم ربـع   ،وكلّهم بنو عبد مشس ،وأبو سفيان ومعه شيبة وعتبة ابنا ربيعة

وتفريق دمـه بـني    عدد املؤمترين من قريش بدار الندوة حني قرروا قتل رسول اهللا 
  .القبائل

حدث  ،سفيان بأقلّ من عقد اللواء له يف حروب قريش للرسول  وملْ يرتضِ أبو
   :أنْ استفز بين عبد الدار أصحاب اللواء يوم بدر بقوله هلم

 ،وإنما يؤتى الناس من قبل رايـام  ،فأصابنا ما قد رأيتم ،إنكم ولّيتم لواءنا يوم بدر(
  .)١() وإنما أنْ ختلّوا بيننا وبينه فسنكفيكموه ،فإما أنْ تكفونا لواءنا ،إذا زالت زالوا

  .فكان له ما أراد من قيادة قريش يف غزوات أُحد والسويق واألحزاب
ولقد كان أمراً طبيعياً لرجل يتعلّق باجلاه والسلطان والسيادة تعلّق أيب سفيان أنْ يوغر 

اسـتمع إليـه    .له نقياد أصحاب رسول اهللا وحيفظ قلبه ما يراه من طاعة وا ،صدره
فيحاول أبو سـفيان   ،وهو حياور زيد بن الدثنة عندما أمسكوا به يف مكّة وقدموه ليقتلوه

أتحـب أن   ،أنشدك اهللا يا زيـد ( :)٢(فيقول له ،انتزاع كلمةً من زيد لعلّها تشفي غليله
ما أحب أن  ،واهللا :قال ؟وأنك يف أهلك ،نا اآلن مكانك نضرب عنقهعند محمداً 
فقال  .وأنا جالس يف أهلي ،اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه حممداً 

ما رأيت يف الناس أحداً يحب أحـداً كحـب أصـحاب حممـد حممـداً       :أبو سفيان
  .مثّ قدم زيد فقُتل .)وسلم 

____________________  
  .٥١٢ : ٢مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(
  .٥٤٢ :املرجع السابق  )٢(

   



٧٩ 

يف قصة لقـاء أيب   مثّ متعن وقفة أيب سفيان متعجباً أشد التعجب من أمر الرسول 
فيعلّق هرقل بعد مقالـة طويلـة    ،حني استدعاه ليعرف منه أمر النيب  ،سفيان رقل

   :قائالً
فيعجـب   ؛)ولوددت أني عنده فأغسـل قدميـه   ،ليغلنب على ما حتت قدمي هاتني(

فقمت من عنده وأنا أضرب بإحدى يدي علـى االُخـرى   ( :أبوسفيان ملقالة هرقل قائالً
 - يعرض بالرسـول   - شةأمر ابن أيب كب - عظُم - لقد أمر !يا لعباد اهللا :وأقول

  .)١() يهابونه يف ملكهم وسلطام - الروم - أصبحت ملوك بين األصفر
 ،إالّ أنّ األمر أمر ملـك وسـيادة   وكما ملْ ير أبو سفيان يف حربه لرسول اهللا 

فعنـدما أقبـل    .فكذلك كانت رؤيته له حني دخل اإلسالم طليقاً ضمن املؤلّفة قلـوم 
حذّر العباس أبا سفيان ومن معه أال  ،بعشرة آالف من املسلمني لفتح مكّة الرسول 

ذلك ملْ ينطـق  ومع  ،وأردفه مجرياً له إىل معسكر الرسول  ،قبل هلم اليوم باملسلمني
وبعد أن حـذّره العبـاس    ،إالّ بشق األنفس أنّ حممداً رسول اهللا  :لسانه بشهادة
  .)تشهد شهادة احلق قبل واهللا أنْ تضرب عنقك !ويلك( :حتذيره األخري

كتيبته اخلضـراء  مكّة يف  إالّ أنّ أبا سفيان وقف بعدها ليشهد دخول رسول اهللا 
فخاطب العبـاس   ،فلم ير يف نفسه ذلك اليوم إالّ ما رآه باألمس ،من املهاجرين واألنصار

 !وحيك( :فرد عليه العباس قائالً )لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً ،يا أبا الفضل( :قائالً
  .)٢() إنها النبوة

____________________  
  .٣٦٤ : ٦مرجع سابق  ،األصفهاين )١(
  .٥٤ : ٣مرجع سابق  ،الطربي )٢(

   



٨٠ 

فكـان لسـانه ال    ،مثّ إنّ أبا سفيان ظلّ على هذا النحو حتى مع قدم عهده باإلسالم
وكان يكشف عن حقيقة دخائلـه يف كـثري مـن     ،يقوى دوماً على طي ما ختفي نفسه

وممـا ذكـره    .ويستدلّون ا على عدم إخالصه اإلسالم ،املواقف اليت يوردها املؤرخون
ملّا كان يوم الريموك ( :إذ يقول ،يف هذا الباب ما رواه عن عبد اهللا بن الزبري )١(األصفهاين
فأخذت فرساً له وخرجت فرأيت مجاعة من اخلفاء فيهم أبـو سـفيان بـن     ،خلّفين أيب
 .إيه بين األصفر :قال أبو سفيان ،فكانت الروم إذا هزمت املسلمني ،فوقفت معهم ،حرب
  :قال أبو سفيان ،كشفهم املسلمون فإذا

ــو   ــرام مل ــفر الك ــو األص   وبن

  ك الروم مل يبـق منـهم مـذكور       

  
أو لسنا خرياً له  ،يأىب إالّ نفاقاً !قاتله اهللا :فقال ،فلما فتح اهللا على املسلمني حدثت أيب

 :يقـول  مثّ كان يأخذ بيدي فيطوف على أصحاب رسـول اهللا   ؟من بين األصفر
  .)فيعجبون من نفاقه ،فأحدثهم .حدثهم

  :ملّا ويل أبوبكر - ويروى أنّ أبا سفيان قال
  حت قريش بعـد عـز ومنعـة   وأض

  خضوعاً لتيم ال بضرب القواضـب     

  
  يا هلف نفسي للـذي ظفـرت بـه   ف

  نـها فـائزاً بالرغائـب   ا زال موم    

  
إنّ اخلالفة  ،يا معشر بين اُمية :فقال ،دخل عليه أبو سفيان ،وعندما ويل عثمان اخلالفة

وقد صارت إليكم فتلقّفوها بينكم تلقّـف   ،قد صارت يف تيم وعدي حتى طمعت فيها
  .ما من جنة وال نار ،فو اهللا ،الكرة

____________________  
  .٣٧٠ : ٦املرجع السابق  )١(

   



٨١ 

خاصة تذبذبه بني الروم واملسلمني يف وقعـة  و ،وإذا ملْ تصح هذه األخبار عند البعض
فإنّ األمر الذي ال مراء فيه أنه لطول عهده بالكرب والفخـر   - كما أسلفنا - )١(الريموك

وملْ يربأ منـها   ،ملْ يتخلَّ يوماً عما يف نفسه من هذه الصفات ،واخليالء والسيادة يف قريش
  .بدخوله اإلسالم

فأجاب العباس يوم الفتح أنْ جيعل أليب سفيان  ،ذلك يف نفسه وقد علم الرسول 
مثّ عده من املؤلّفة  .)٢(»فهو آمن  ،من دخل دار أيب سفيان « :بأنْ قال  ،شيئاً بني قومه

كر ما ظنه مناً ومع هذا ملْ يتحرج من ذ .قلوم عسى أنْ يلني قلبه ويستجيب ذا التألّف
إن هو إالّ أنْ تركتـك  ( :)٣(فيقول للرسول  ،وتذكريه مبرتلته على رسول اهللا 
  .)فما انتطحت مجاء وال ذات قرن ،فتركتك العرب

____________________  
  .٣٩٧ : ٣املرجع السابق  .أنّ أبا سفيان كان حيثّ املسلمني يف وقعة الريموك :يروي الطربي )١(

أنه  ،إالّ أنّ ابن هشام يروي ،أنه قد حسن إسالم أيب سفيان بدليل اشتراكه يف غزوة حنني :ويروي البعض
 ،ابـن هشـام   .وإنّ األزالم ملعه يف كنانته ،ال تنتهي هزميتهم دون البحر :قال ساعة ازام املسلمني أول األمر

  .٤٤٣ : ٢املرجع السابق 
كي يأمنوا على أنفسهم دخول املسجد أو دخـول   ،حدد ثالثة خيارات للطلقاء يذكر أنّ الرسول  )٢(

فمن ملْ يدخل املسجد ومن ملْ  ،ولعلّ يف ذلك متييزاً لدخائلهم ،دار أيب سفيان أو إغالقهم أبوام على أنفسهم
  .فكان كمن الذ به ، باللياذ بأيب سفيانفهو ملْ يأمن على نفسه إالّ ،يغلق بابه على نفسه

  .٣٥٩ : ٦املرجع السابق  ،األصفهاين )٣(
   



٨٢ 

  السيطرة على النظام 
ودخلتـه النـاس    ،عندما تأكّد جناح النظام اجلديد يف بسط سلطانه وتيقّن اسـتقراره 

  .أىفهاله ما ر ،هنالك نظر احلزب إىل نفسه وتلفّت حوله ،أفواجاً ودانت له العرب أقواماً
 ،وليس هلم من فضل واحد يذكر هلم ،رأى نفسه ذا سجل حافل بالعداء والكيد للنظام

مثّ تلفّتوا حوهلم فإذا بغريهم قد تضـخمت   ،وأنّ ما فام كثري ،فعلموا أنّ السبق قد فام
وأخرجـوا مـن    ،سجالم إسهاماً يف تأسيس النظام والذود عنه بعد أن بذلوا دمـاءهم 

  .وأصبح مستضعفو األمس هم األئمة اليوم والوارثني ،فقدمتهم سابقام ،ديارهم وأمواهلم
  :)١(قد أعلن مبا ال لبس فيه والرسول 

 ،النـاس مـن آدم   ،وتعظمها باآلباء ،إنّ اهللا قد أذهب عنكم خنوة اجلاهلية ،يا معشر قريش «
  .)٢()إِنّ أَكْرمكُم عند اللّه أَتقَاكُم  ( :مثّ أعلن امليزان اجلديد .»وآدم خلق من تراب 
االنصياع للنظـام اجلديـد    ،وبقي واحد فقط لريتادوه ،مجيع السبل إذن فقد سدت
  .عسى أنْ يصيبوا مبساملته ما ملْ يدركوا بعدائه ؛وإحناء الرأس

____________________  
  .٦١ : ٣املرجع السابق  ،الطربي )١(
  .١٣ :سورة احلجرات  )٢(

   



٨٣ 

إنـي ألرى   ،واهللا( :انظر إىل أيب سفيان يأيت مهتاجاً عند استخالف أيب بكر فيقـول 
 ؟أين املستضـعفان  ،فيم أبوبكر من أموركم ،يا آل عبد مناف ،عجاجةً ال يطفئها إالّ دم

 اس أين األذالن علياُبسط يدك أبايعك ،أبا حسن ؟والعب(،  قائالً  فيزجره علي
  .)١() الفتنة إالّ ذا أردت ما ،واهللا إنك( :له

 .!وصلته رحم :قال ،فلما أُخرب أنّ أبابكر قد استخلف ابنه
ينصحان ـا ابنـهما    ،مثّ تفحص موجز اخلُطّة كما تصورها أبو سفيان وامرأته هند

   :)٢(قالت هند .معاوية ملَا قدم من الشام بعد أنْ استعمله عمر عليها
 ،فاعمـل مبـا وافقـه    ،إنه قلّما ولدت حرة مثلك وقد استعملك هذا الرجل ،يا بين(

  .)أحببت ذلك أم كرهته
   :مثّ قال أبو سفيان

 ،فـرفعهم سـبقهم   ،إنّ هؤالء الرهط من املهاجرين سبقونا وتأخرنا عنـهم  ،يا بين(
وقد قلّدوك جسيماً من أمرهم فـال ختـالفن    ،فصرنا تباعاً وصاروا قادة ،وقصرنا فأُخرنا

  .)ولو قد بلغته لتنفّست فيه ،فإنك جتري إىل أمد ملْ تبلغه ،أمرهم
   :قال معاوية

  .)فتعجبت من اتفاقهما يف املعىن على اختالفهما يف اللفظ(
قال لتلدين ملكاً ي( :ومعاوية ملْ تفارق ذاكرته منذ صغره نبوءة كاهن اليمن الُمه هند

  .)٣() له معاوية
____________________  

  .٢٠٩ : ٣املرجع السابق  ،الطربي )١(
  .١٩٨٦ :دار ومكتبة اهلالل  ،بريوت ،٢٢ : ١العقد الفريد  ،ابن عبد ربه )٢(
فتحاكموا إىل كاهن بـاليمن   ،فاتهمها بالزىن ،الفاكه بن املغرية ،تزوجت هند قبل أيب سفيان برجل امسه )٣(

فحرصت على الطالق مـن   .ولتلدين ملكاً ،اضي غري رسحاء وال زانية :وقال هلا ،فلما عرضت عليه برأها
  .١٩٨ :املرجع السابق  ،السيوطي .الفاكه وتزوجت أبا سفيان
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إذا  :مازلت أطمع يف اخلالفة منذ قال يل رسـول اهللا  ( :ومعاوية ذاته هو الزاعم
ووجدت طريقهـا للتنفيـذ    ،وعلى هذا النحو مضت اخلُطّة قدماً .)١() فأحسن ،ملكت

   :مسترشدة مببادئ هند وأيب سفيان
  .حتى يتم التسلل والتغلغل داخل النظام على مهل ،إحناء الرأس

  .ولو على كُره ،إظهار الرضا دوماً بأوامر احلاكم
  .تعويض ما فاتعدم املخالفة أبداً حملاولة 

إنك جتـري إىل  ( :ففيه التهوين ملا قد يلحقك يف طريقه ،التذكر الدائم للهدف النهائي
  .)ولو قد بلغته لتنفست فيه ،أمد ملْ تبلغه

فلم  .وملْ يكن من املُمكن أنْ يطول دون أنْ يؤيت الغرس نتاجه ،وملْ ميضِ وقت طويل
وال  ،فال فراغ اليـوم  ،تاح فُرصة بال اهتبالأو ت ،يشأ احلزب أنْ تفلت حلظة دون اغتنام

وال توقف مطلقاً عنـد   ،متسع ألي ما من شأنه تعكري صفو العالقات اجلديدة مع النظام
 ،والصاحل هـو النـافع   ،فإنما احلق هو الصاحل ،أي من قراراا ولو على غري اهلوى مؤقتاً

خاصة والنظام اجلديد  ،أهب ملا هو آتوالنافع اليوم هو إثبات الوالء لتعويض ما فات والت
   .وعدله اقتضى األخذ بالظاهر ،ورمحته اتسعت جلب ما قبل اإلسالم ،مسته الرمحة والعدل

  .حتى اليوم) الربامجاتية ( وملا تزل تلك هي عني الفلسفة النفعية 
حتـى جـاءت اللحظـة     ،فانظر كيف تغلغل احلزب داخل النظام على مهل ،وإليك

فهذا بيان بالعمال واالُمراء  ؛حلامسة اليت نضجت فيها الظروف متاماً الحتياز السلطة كاملةًا
  :ممن ينتمون إىل احلزب حتى كان االنقضاض النهائي

____________________  
  .١٩٥ :املرجع السابق  ،السيوطي )١(
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فغلب على أخطـر أمصـار    ،وهكذا مهد احلزب لنفسه ومكّن ألوتاده ونصب راياته
  .وملْ يتبق إالّ خماض ميالد الدولة االُموية خالصة ،الدولة

   :فيقول ،انظر إىل أيب سفيان بن حرب يقف على قرب محزة
  .)لقد قاتلناك على أمر صار إلينا ،رمحك اهللا أبا عمارة(

 ،أتى أبو سفيان قرب محزة فركله برجله ،وروي أنّ األمر ملّا أُفضي إىل عثمان بن عفّان
   :مثّ قال
وكنا أحق به من  ،إنّ األمر الذي كنت تقاتلنا عليه باألمس قد ملكناه اليوم ،يا محزة(

  .)١() تيم وعدي
واجه موانع منيعةُ شيدت على طول  ،وعندما آلت اخلالفة إىل علي بن أيب طالب 

فقد  ،وكما شيده أول مرة ،د األمر إىل ما كان قد حارب عليهحالت دون أنْ يعي ،السنني
  .والنظام غري النظام ،والرعية غري الرعية ،كان الظرف غري الظرف

أنْ غلب معاوية ومعه رهطه من بـين اُميـة    ،فكانت النتيجة املعروفة واملعد هلا سلفاً
وصراع مرير تقصـه علينـا    ،طويلوحزبه من غري بين اُمية على الدولة اإلسالمية يف خرب 

  .كتب التاريخ
هو كيف غلـب احلـزب علـى     - يف حبثنا هذا - على أنّ ما يعنينا من هذا التاريخ

  ؟مثّ آثار هذا احلزب على نظام الدولة ككلّ ؟وما هي سريته يف البالد ؟السلطة
سـؤال  فلعلّنا نجيب علـى ال  ،وحيسن بنا هنا أنْ نتعرف على سرية هؤالء من قريب

   :)٢(والذي حار فيه املقريزي بقوله ،املُحير األول
) علي عد ما بعدة اخلالفة ،من بسبب أخذ بين اُمي(.  

____________________  
  .٨٤ :املرجع السابق  ،املقريزي )١(
  .٧١ :املرجع السابق  )٢(
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  سرية احلزب من قريب حتى عهد معاوية 
إالّ أنّ  ،متكّن من الغلب على الكثري من مواقع السلطة منذ البدايـة رغم أنّ احلزب قد 

ممارساته الواضحة املتوائمة مع طبيعة أغراضه ومنهجه ملْ تفصح عن نفسها جليـاً إالّ يف  
ألنه كانت هناك شواهد وبوادر تنبئ ا فيمـا   ؛ونقول جبالء اإلفصاح نظراً .عهد عثمان

  .ة بلفت األنظار إليهاوقد كانت قمين ،سبق عهد عثمان
إالّ أنا نترك تفاصيل هذا األمـر   ،ظر استجالؤها قبل جالئهافكان أدعى بأصحاب الن

  .ملوضعه من البحث
 ،ولندع أحد املعاصرين لألحداث يروي لنا كيف كانت بداية متكّن احلزب الفعاليـة 

ذري يف فيما نقلـه الـبال   - كتب األشتر إىل عثمان ،وظهور أعالمه ،وشيوع سياساته
   :يقول - أنساب األشراف

النابـذ   ،احلائد عن سنة نبيه  ،من مالك بن احلارث إىل اخلليفة املُبتلى اخلاطئ(
  .حلكم القرآن وراء ظهره

 ،فَانه نفسك وعمالك عن الظلم والعدوان وتسيري الصاحلني ،فقد قرأنا كتابك ،أما بعد
   .نسمح لك بطاعتنا

  وذلك ظنك الذي أرداك فأراك اجلور عدالً  ،زعمت أنا قد ظللنا أنفسناو
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وتسيريك  ،فأنْ ترتغ وتتوب وتستغفر اهللا من جتنيك على خيارنا ،وأما حمبتنا .والباطل حقّاً
وأنْ تولّي مصرنا عبد اهللا  ،وتوليتك األحداث علينا ،وإخراجك إيانا من ديارنا ،صلحاءنا

واحبس عنا وليدك وسعيدك ومـن   ،فقد رضينامها ،بن قيس أبا موسى األشعري وحذيفة
  .)والسالم .يدعوك إليه اهلوى من أهل بيتك إن شاء اهللا

وبيان مبطالب املعارضة يف أحد األمصار اهلامة للدولة  ،فهذه إذاً صحيفة اتهام للخليفة
  .الكوفةوهي  ،اإلسالمية

  :تتبلور يف اآليت - كما ترى - فصحيفة االتهام
  .الظلم والعدوان من اخلليفة ونوابه
  .قلب احلقائق والتلبيس على الناس

  .التنكيل باملعارضة حتى النفي من الديار
  .عدم أهلية وصالحية اُمراء اخلليفة

  .إيثار اهلوى على املصلحة
  .حماباة األقارب على الرعية

  :فتنحصر يف اآليت ،مطالب املعارضةوأما 
  .التزام احلكم بالقرآن والسنة

  .وإالّ فال طاعة ،عدل احلكّام
  .كفالة حرية وأمان املعارضة
  .توافر األهلية للحكم يف الوالة

  .حق الرعية يف اختيار من حيكمها
  ؟فكيف كان يف عاصمة الدولة املدينة ،وإذاً كان هذا هو احلال يف األمصار
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 ،اجتمعوا ملّا كثَّر الناس على عثمـان  أنّ أصحاب رسول اهللا  )١(يحدثنا الطربي
  .ليكلّمه وانتدبوا علي بن أيب طالب  ،ونالوا منه

 إىل عثمان قائالً له ذهب علي:   
 ،ا أعرف شيئاً جتهلهما أدري ما أقول لك وم ،وقد كلّموين فيك واهللا ،الناس ورائي(

وال  ،وما سبقناك إىل شيء فنخربك عنه ،إنك لتعلم ما نعلم .وال أدلّك على أمر ال تعرفه
وصحبت رسول اهللا  ،وقد رايت ومسعت ،وما خصصنا بأمر دونك ،فنبلغكه خلونا بشيء
وال ابن اخلطّـاب بـأوىل    ،وما ابن أيب قحافة بأوىل بعمل احلق منك ،ونلت صهره 

ولقد نلت من صهر رسول  ،رمحاً وإنك أقرب إىل رسول اهللا  ،بشيء من اخلري منك
  .وال سبقاك إىل شيء ،ما ملْ يناال اهللا 

وإنّ الطريـق   ،وال تعلم من جهل ،ما تبصر من عمى ،فإنك واهللا !فاهللا اهللا يف نفسك
  .وإنّ أعالم الدين لقائمة ،ينلواضح ب

 ،فأقام سنةً معلومةً ،أنّ أفضل عباد اهللا عند اهللا إمام عادل هدي وهدى ،تعلم يا عثمان
وإنّ البدع لقائمة  ،وإنّ السنن لقائمة هلا أعالم ،إنّ كالً لبين ،فواهللا ،وأمات بدعةً متروكةً

وأحيـا   ،فأمات سنة معلومةً ،وضلّ به ضلّ ،وإنّ شر الناس عند اهللا إمام جائر ،هلا أعالم
 ،يوتى يوم القيامة باإلمـام اجلـائر   « :يقول ،وإني مسعت رسول اهللا  ،بدعةً متروكةً

  .» فيلقى يف جهنم ،وليس معه من نصري وال عاذر
أنْ  وأُحـذّرك  .فإنّ عذابه شديد ألـيم  ،وأُحذّرك سطوته ونقماته ،وإني أُحذّرك اهللا

  يقتل يف هذه االُمة  :فإنه يقال ،تكون إمام هذه االُمة املقتول
____________________  

  .هـ ٣٤أحداث سنة  ،٣٣٧ : ٤املرجع السابق  )١(
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فال  ،ويتركهم شيعاً ،وتلبس أمورها عليها ،فيفتح عليها القتل والقتال إىل يوم القيامة ،إمام
  .)وميرجون فيها مرجاً ،ميوجون فيها موجاً ،يبصرون احلق لعلو الباطل

مثّ صـراع   ،مثّ فتنة معميـة  ،مثّ معارضة وبداية مترد ،فهذا إذاً اضطراب وقلق ومتلمل
  .حتى اليوم - توقّع علي  - كما ،رهيب ملّا يزل

ومل تكن البداية يف كلّ ذلك إالّ عندما بدأت سياسة احلزب األموي تأخذ طريقيهـا  
مثّ شرع يف الغلب على مجيع مقـدرات   ،إذ تسلّل أوالً إىل مواقع السلطة ،تنفيذ الفعليلل

  .إىل أنْ ملك ائياً على يد معاوية ،الدولة
؟فكيف كانت سياسته حينما وصل إىل هذا احلد  

يقـول   .لنقف على موجز هذه السياسة ؛تعالَوا نقرأ معاً رأي أحد النقّاد وهو اجلاحظ
  :)١(اجلاحظ 
وعلى مجاعة املسلمني من  ،واستبد على بقية الشورى ،استوى معاوية على املُلك(... 

بل كان عـام   ،وما كان عام مجاعة ،األنصار واملهاجرين يف العام الذي مسوه عام اجلماعة
واخلالفة غصـباً   ،والعام الذي حتولت فيه اإلمامة ملكاً كسروياً ،فرقة وقهر وجربية وغلبة

  .ومل يعد ذلك أمجع الضالل والفسق ،قيصرياً
حتى رد قضية رسـول   ،مثّ ما زالت معاصيه من جنس ما حكينا وعلى منازل ما رتبنا

مـع   ،رداً مكشوفاً وجحد حكمه جحداً ظاهراً يف ولد الفراش وما جيب للعاهر اهللا 
فخرج بذلك  ،نه إنما كان ا عاهراًوأ ،اجتماع االُمة أنّ مسية مل تكن أليب سفيان فراشاً

  .من حكم الفجار إىل حكم الكّفار
____________________  

  .١٢٤ :املرجع السابق  ،ملحقة بنهاية كتاب التنازع والتخاصم للمقريزي ،رسالة يف بين اُمية ،اجلاحظ )١(
   



٩١ 

 ،ليـع وبيعة يزيد اخل ،وإطعام عمرو بن العاص خراج مصر ،وليس قتل حجر بن عدي
مـن   ،وتعطيل احلدود بالشفاعة والقرابـة  ،واختيار الوالة على اهلوى ،واالستئثار بالفيء

  .والسنن املنصوبة ،جنس جحد األحكام املنصوصة والشرائع املشهور
وسواء يف باب ما يستحق من اإلكفار جحد الكتاب ورد السنة إذ كانت السـنة يف  

فهذه أول كفرة  .وعقاب اآلخرة عليه أشد ،أعظم إالّ أنّ أحدمها ،شهرة الكتاب وظهوره
  .)مثّ كانت فيمن يدعي إمامتها واخلالفة عليها .كانت من االُمة

* * *  
تلك هي اشتراك خطاب اجلاحظ هـذا   ،ولعلّك تالحظ معي هنا مالحظة هامة للغاية

وإنْ اختلفـت يف   ،وخطاب األشتر ذاك يف نصوص اتهام تكاد تكون متطابقة يف اجلنس
ذاك أنّ معاوية انتقل بأفعاله إىل طور آخر من العالنية بال مبـاالة   ،درجت القوة والعنف

  .بعد أنْ كانت تؤتى على استحياء أول مرة ،وال مراعاة
فأضحى االتهام ملعاويـة ال بـالفجر    ،فقد كان اتهام األشتر لعثمان بالظلم والعدوان

 ،فصارت يف الثانية ملكـاً قيصـرياً   ،انت يف األوىل إمامة وخالفةوقد ك .وإنما بالكفر
  .وغصباً كسروياً

حجر بن عـدي  ( فأضحت على يد معاوية قتالً ،وكانت يف األوىل تنكيالً باملعارضة
   .)وصحبه على سبيل املثال

فغدت رداً مكشـوفاً وجحـداً ظـاهراً     ،وكانت يف األوىل حيدة عن األحكام تأوالً
   .ب والسنةللكتا

وأقلّه إطـالق عـام    ،وهي إلباس احلق بالباطل ،وظلّت مسة مشتركة واحدة كما هي
  .اجلماعة على عام الفرقة والقهر

* * *  
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  النظام االُموي
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  احلق وحجية الرجال 
بني املمارسات  - من وجهة نظر املعارضة كما أوردناها - تدعونا املشاات السابقة

وكيف تغلغلت عناصره داخل النظام اإلسالمي ابتداًء من عهد اخلالفـة   ،األوىل للحزب
إىل حماولة الفحص الـدقيق   ... األول إىل أنْ انتهى به املطاف إىل االستيالء الكامل عليه

 ،وحتديد مسـات منوذجـه   ،لطبيعة هذا النظام حتى نتمكّن من توصيفه توصيفاً موضوعياً
مبا ميكّن يف النهاية  ،اجلاهلي واإلسالمي :ات النموذجنيخاصة وقد استعرضنا من قبل مس

  .من رصد موقعه النسيب من كال النموذجني
 ،على أنّ األمر املؤكّد أنّ دراسة هذا النظام ختتلف كلّ االختالف عن دراسة سـابقَيه 

ـ  ،نظراً للخالف التارخيي العريض يف كلّ جزئياته اً بل إنّ كلّ جزئية فيه يعد مشكالً قائم
  .يتطلّب مكابدة خاصة لتحقيقه ،بذاته

مثّ مـا   ،وما رأيك يف خالف بدأ فأحدث أول قتال يف التاريخ بني مسلمني ومسلمني
وملّـا يضـع بعـد     ،مثّ ظلّ يستهلكهم القرون تلو القرون ،لبث أنّ انتظم عامة املسلمني

  ؟أوزاره
ويتململ منه الراسخ حتى لتتدافع فيـه   ،مثّ ما رأيك يف خالف مشبه يحار فيه احلكيم

  ؟األسئلة املشكلة دون الظفر جبواب حاسم
ومشـاعر   ،هلالك ما حتويه من مواقف متناقضـة  ،إنك إن تابعت أحداث تلك الفترة

حىت ليلتبس عليـك   ،وردود أفعال متوقعة وغري متوقعة ،وأفعال مربرة وغري مربرة ،متغيرة
  .وخيتلط عليك فكرك ،أمرك

   



٩٤ 

وأي  ،لذلك فإنّ األمر حيتاج إىل كثري من التروي حتى يدرك املرء أي طريق يسـلك 
  .الفتنة الكربى :فنحن بإزاء فتنة ملْ يبعد من أطلق عليها ،وأي مذهب يتبع ،فريق يؤيد

وبالنظر إىل مـا اكتسـبوه مـن     ،بطبيعة تكوينهم وما جبلوا عليه ،والناس يف ذلك
 ،وما يستثريهم من مطـامح  ،وما يدفعهم من مصاحل ،يهم من وعيوما توفر لد ،معارف

  .فهم أقسام وطوائف
فال يعمـل   ،فمن الناس من كان سلوكه يف احلياة يسرياً يف بساطة ما يؤديه من عمل

يشغلون أنفسهم بغري مشاغلهم  .وحسبه استقضاء حاجاته من قريب ،فكراً وال جيهد ذهناً
تتوفّر فيهم العاطفة وتندر بينـهم   ،هم أبعد من حميطهم اللضيقوال ميدون أبصار ،املباشرة
يسلّمون قيادهم لغريهـم مبجـرد يـيج     ،فهم بعد متحمسون وليسوا بواعني ،الفكرة

وهؤالء  ،وحملّ تنافس املغامرين ،ولذا فهم مطمع الطامعني ،مشاعرهم واستثارة عواطفهم
  .هم غالبية القوم

مثّ أُويت عزماً يستعلي به  ،عه على صالبة إرادة وقوة نفسومن الناس من انطوت أضال
تتجاذبـه   ،ويعمل رأيه يف مضـاء  ،جيابه هواه يف حزم ،ويستعينه يف أزماته ،على شهواته

 ،وتتنافر نفسه من رذائل الدنيا حتى ليصري وقيمه وكأنهما شيء واحد ،القيم واملُثُل العليا
ومتكّن العقيدة من روحه يورثه اإلقبال  ،وية يف غري ترددجالء الفكرة لديه جيعل أفعاله عف

  .وهؤالء هم الندرة النادرة ،حيث الناس تدبر
إالّ  ،تتفاوت حظوظهم من مسات كلّ ،وبني هؤالء وهؤالء صنوف من الناس وصنوف

إذا رأيتـهم   ،ظاهرهم غري باطنهم ال تعلمهـم  ،أنّ أخطرهم مجيعاً فئة مردوا على النفاق
حيرفـون الكَلـم عـن     ،وهم ألد اخلصام ،وإنْ يقولوا تسمع لقوهلم ،تعجبك أجسامهم

  .وال يعرفون وفاء ،ال ينتام حياء ،مواضعه
   



٩٥ 

ويف ظاهر احلـق هـم    ،جيعلون رزقهم أنهم يكذبون ،ال يرقبون يف أحد إالّ وال ذمة
 ،تشبثوا بالباطل سبيالً لنـوال أغراضـهم  و ،اتخذوا دينهم هزواً مطية ملطامعهم ،ميترون

وقد جرى أمر الدنيا أنها قد متد هلم يف أسباا فيحقّقوا جناحاً ولكن  ،وهؤالء ليسوا بالقلّة
  .وجالوزة كلّ طغيان ،جتدهم سدنة كلّ سلطان ،مبقاييسهم

بل مـن   - كان من العسري ،فلما كان هذا ما جرى عليه أمر الناس وتلك سنن اخللق
متاثل  ،ذاك أنّ الفرد الواحد قد تعتوره أطوار خمتلفة ،تقنني السلوك البشري - أشد العسر

ومن هنا يصبح من أشد اخلطأ تعمـيم توصـيف    .يف اختالفها مسات تلك النماذج مجيعاً
والوقوف علـى سـلوكه يف    ،إالّ بعد دراسة مجمل موقفه ومعرفة دوافعه ،ائي للفرد

وحقيقـة الرجـال    ،و ما جيعل مهمة البحث عن حقيقة األحداثوه ،الظروف املختلفة
  .أيما مشقّة ،شاقّة

والصحابة كلّهـم   - سلوك صحايب - على سبيل املثال - وإالّ كيف تفسر لنفسك
تشكل مبقاييس كـلّ السـابقني    ،يأيت فعلة - عدول حسبما يرى علماء اجلرح والتعديل

  !؟والالحقني جرمية خيانة عظمى
 ،اللهم « :وقال  ،أمر بالتجهيز ،ملّا عزم على فتح مكّة رسول اهللا  ذلك أنّ

وكان رجالً من املهاجرين حليفاً لعثمان  - إالّ أنّ حاطب بن أيب بلتعة .»غم عليهم خربنا 
فأطلع اهللا رسـوله علـى أمـر     ،بعث بكتاب إىل أهل مكّة خيربهم اخلرب - وشهد بدراً

   :وأنزل فيه قرآناً ،حاطب
)    قَـدو ةدوهِم بِـالْملْقُونَ إِلَياَء تيلأَو كُمودعي وودذُوا عختوا الَ تنآم ا الذينها أَيي

اللّه ربكُـم إِن كُنـتم   كَفَروا بِما جاَءكُم من احلق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَن تؤمنوا بِ
متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنو ةدوهِم بِالْمونَ إِلَيِسري تاتضراَء مغتاببِيلي وي ساداً فجِه متجرا  خمو

  .)١()أَعلَنتم ومن يفْعلْه منكُم فَقَد ضلّ سواَء السبِيلِ 
____________________  

  .١ :سورة املمتحنة  )١(
   



٩٦ 

والزبري واملقداد ليأتوا باملرأة اليت أرسلها حاطب بكتابه  علياً  فبعث الرسول 
قد خان اهللا ورسوله  يا رسول اهللا  :قال عمر ،فلما أتوا ا ،قبل أن تصل إىل قريش

عمر بعد أنْ ناقش الرجل واستمع  فكف الرسول  ،فدعين فألضربن عنقه ،واملؤمنني
   :)١(مثّ قال ،لقوله
قـد   - أو -فقد وجبت لكم اجلنـة   ،اعملوا ما شئتم :فقال ،لعلّ اهللا اطلع إىل أهل بدر «

  .»غفرت لكم 
مثّ هو من املهـاجرين الـذين    ،اهللا فأنت ترى أنّ حاطباً صحايب عايش رسول 

مثّ هو جاهد وشـهد   ،وحتمل مشقّة اهلجرة وقسوة الغربة ،أُخرجوا من ديارهم وأمواهلم
  .اجلنة بدراً وضمن له رسول اهللا 

انة هللا فما بالك بفعل هو خي ،فأنت تتوقع منه إذاً سلوكاً بعيداً عن الشبهة على األقلّ
  ؟وللمؤمنني حبسب وصف عمر ولرسوله 

بل قد يقع يف الضالل كما قال اهللا تعاىل  ،واخلطأ اخلطري ،فقد يأيت الصحايب إذاً باخلطأ
وـا اسـتحق    .)٢()ومن يفْعلْه منكُم فَقَد ضلّ سواَء السبِيلِ  ( :يف أول سورة املُمتحنة

وهو ملْ يفلت من توقيع العقوبة عليه بعلّـة أنـه    ،حاطب أنْ يستأذن عمر يف ضرب عنقه
رها الرسـول    - )٣(كما رأى بعض العلماء - بدريما ألسباب أبداها حاطب وقـدوإن
 ،يلخيانة وضالل عن سواء السـب  على أنه ،توصيف الفعل ذاته رغم كوا ملْ تلغِ ،

  وهذا هو ما فهمه الصحابة 
____________________  

  .تفسري سورة املُمتحنة ،ابن كثري ،باب املغازي ،البخاري )١(
  .١ :سورة املُمتحنة  )٢(
أنّ البـدريني   :يعين - كما ذكر ابن قيم اجلوزية - وإنما ،ال يعين ذلك إطالق األفعال أو إباحة األعمال )٣(

البشارة املـذكورة   - كما ذكره احلافظ يف الفتح - ولكن ،باجلنة قد اختصوا ذه املنة وكذلك كلّ من بشر
دار  ،بريوت ،١٦ :الفوائد  ،ابن قيم اجلوزية .ال بأحكام الدنيا من إقامة احلدود وغريها ،تتعلّق بأحكام اآلخرة

  .م ١٩٧٣ :الكتب العلمية 
   



٩٧ 

أقام حد اخلمر على قدامة بـن   - إبان خالفته - وآية ذلك أنّ عمر ،من هذه البشارة
مثّ عزلـه عـن    ،وهو الصحايب الذي هاجر اهلجرتني وأحد شهود بدر ،مظعون اجلمحي

  .إمارة البحرين
فأيسر منه إذاً وقوعه  ،وإذا ثبت وقوع اخلطأ اخلطري من الصحايب البدري املُبشر باجلنة

راً باجلنبشن ليس ماً وممن ليس بدريةمم.  
 ،وأخذه أمواهلم بغري احلق ،قتله جزمية فهذا خالد بن الوليد ينكر عليه رسول اهللا 

  .»إني أبرأ إليك من فعل خالد  ،اللهم « :فريفع يديه إىل السماء ويقول 
أيضـاً   وكـان لـه   - أخو عثمان الُمه - وهذا الوليد بن عقبة بن أيب معيط األموي

حيث  ،أما أوالمها فهي إتيانه الكذب على رسول اهللا  ،تثبت حبقّه خطيئتان ،صحبة
فبعث رسـول اهللا   ،فعاد وأخرب أنهم ارتدوا ومنعوا الصدقة ،بعثه مصدقاً إىل بين املصطلق

   :وفيه أنزل اهللا قرآناً ،من يتيقّن له من األمر فثبت كذبه 
يا أَيها الذين آمنوا إِن جاَءكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَن تصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتصـبِحوا   (
  .)١()ما فَعلْتم نادمني   علَى

____________________  
  .٥ :سورة احلجرات  )١(

   :منها ،بن عقبة بعدة طرقثبت نزول هذه اآلية يف الوليد 
 ( :أنّ قوله عز وجلّ ،ال خالف بني أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت( :قال ابن عمر :ذكر ابن األثري - أ

أُسد الغابـة يف معرفـة    .)يف الوليد بن عقبة أُنزلت .] ٦ :سورة احلجرات [  )إِن جاَءكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا 
  .٤٥١ : ٥الصحابة 

حديث عمر بـن سـعد    :كالتايل ،مجع ابن أيب حامت الرازي طُرق رواية خرب نزول هذه اآلية يف الوليد - ب
  عن ابن عباس  ،عن جده ،عن أبيه ،عن عمه ،العويف
=  

   



٩٨ 

فهي حني والّه عثمان بن عفّان على الكوفة بعد عزله سـعد بـن أيب    ،وأما ثانيتهما
فأقام عثمـان   ،فشهد عليه الشهود ،فكان أنْ شرب اخلمر يف حضور مساره ،وقّاص عنها
١(عليه احلد(.   

فتلك هـي   ،وما ليس بعدها من ذنب يؤتى ،على أنْ أكثر اخلطايا هوالً وأشدها نكراً
  .وقعة الكفر بعد اإلميان

____________________  
شبابة، من حديث ورقاء، عن ابـن أيب   حديث عبد الرمحن، من حديث احلجاج بن محزة، من حديث= 

  .جنيح عن جماهد
حديث عبدالرمحن، من حديث أبيه، من حديث هشام بن خالد الدمشقي، من حديث ابـن إسـحاق، مـن    

  .حديث سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة
حديث عبد الرمحن، من حديث أبيه، من حديث عبدالعزيز بن منيب، من حديث أيب معاذ النحوي، عن عبيد 

  .٦:  ١كتاب اجلرح والتعديل . بن سليمان، عن الضحاك
  .ذكره النيسابوري يف أسباب نزول اآلية -ج 
وقد روي ذلك من طرق، ومن أحسنها ما رواه اإلمام : مجع ابن كثري يف تفسري عدة روايات للخرب، وقال -د 

ميمونة بنت احلارث اُم املؤمنني  أمحد يف مسنده ملك بين املصطلق، وهو احلارث بن ضرار بن أيب ضرار، والد
حدثنا حممد بن سابق، حدثنا عيسى بن دينار، حدثين أنه مسع احلارث بـن ضـرار   : قال اإلمام أمحد. 

  .اخلزاعي، مثّ روى القصة
ب الـدين  حم: وهذا يثبت خطأ ابن العريب يف حماولة تشكيكه يف صحة هذا اخلرب، كما يثبت افت حمقّق كتابه

: ابن العريب، العواصم مـن القواصـم   . وقد خطّأه يف ذلك خمرج أحاديث الكتاب يف ذات الطبعة. اخلطيب
  .١٤٠٥: ، القاهرة، دار الكتب السلفية ١٠٤

فقد حد عمر قدامة بـن   ،وأما حده يف اخلمر :ملْ يستطع ابن العريب أنْ يدفع التهمة عن الوليد إالّ بقوله )١( 
العواصـم مـن    .وليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة ،مظعون على اخلمر وهو أمري وعزله

  .١٠٦ :املرجع السابق  ،القواصم
   



٩٩ 

فذاك هو عبد اهللا بن سعد بن أيب  ،وممن من كاتب للوحي بني يدي رسول اهللا 
 ،والذي استعمله عثمان بعدئذ والياً على مصر ،بن عفّان من الرضاعةأخو عثمان  ،سرح

 )١(مثّ ارتد مشـركاً  ،وكان يكتب الوحي لرسول اهللا  ،وقد أسلم قبل الفتح وهاجر
كـان   ،حيث أُريـد  إني أصرف محمداً  :فكان يقول هلم ،وصار إىل قريش مبكّة

  .أو عليم حكيم :فأقول .عزيز حكيم :علي يملي
بقتله ضمن من مساهم وإنْ تعلّقوا بأسـتار   أمر رسول اهللا  ،فلما كان يوم الفتح

مثّ أتـى بـه رسـول اهللا     ،إالّ أنّ ابن سعد فر إىل عثمان بن عفّان فغيبه طـويالً  ،الكعبة
فلما انصرف عثمان، قال  .»نعم  « :طويالً، مثّ قال ل فصمت الرسو ،ليستأمنه 

فقال رجل مـن   .»فيضرب عنقه  ،ماصمت إالّ ليقوم إليه بعضكم « :ملَن حوله رسول 
إنّ النيب ال ينبغي أنْ يكون له خائنة  « :فقال  ؟فهالّ أو مأت إيلّ يا رسول اهللا :األنصار
  .)٢(»األعني 

 * * *  
خنلص من كلّ ما سبق إىل نتيجة مؤداها أنّ الصحابة وإنْ متيزوا علـى مـن تالهـم    

إالّ أننـا   ،وسبقوا غريهم بفضل اجلهاد فاستحقّوا بذلك املرتلة الرفيعـة  ،بشرف الصحبة
وهم بعـد   ،وإنما ال بد من التمحيص ،ومهنكون غري منصفني إذا ما أطلقنا هذا على عم

 ،وطروء األحداث عليهم جائز ،-وهذا هو امع عليه - ناس من الناس ليسوا مبعصومني
  .ومنهم من اعتورته األطوار ،ومنهم من اقترف الذنوب ،ووقوعهم يف اخلطأ محتمل

____________________  
  .٤٠٩ : ٣املرجع السابق  ،ابن هشام )١(
  .٢٥٩ : ٣املرجع السابق  ،أُسد الغابة ،ابن األثري )٢(

   



١٠٠ 

وال كلّهم محل نفسه على اجلادة حتـى   ،فليس كلّهم سار سريةً واحدةً طوال حياته
أدركت أكثـر مـن    :)١(فقد قال ابن أيب مليكة ،وهذا هو عني ما رأوه يف أنفسهم .مماته

 ه ال يدري مـا   ؛كلّ منهم خيشى على نفسه النفاق ،مخسمئة من أصحاب النيبألن
  .يختم له

ومن املشهور  .فقوموين ،إنْ رأيتم يفّ اعوجاجاً :ومن املأثور عن عمر بن اخلطاب قوله
وعمر نفسه الـذي   .أصابت امرأة وأخطأ عمر :-يف قصة املُغاالة يف املهور  - عنه قوله

لو استقبلت مـن أمـري مـا     :)٢(فقال ، املالمتنى آخر حياته أن يصحح بعض سريته يف
  .فقسمتها على فقراء املهاجرين ،ألخذت فضول أموال األغنياء ،استدبرت

   :ولنتدبر قول اهللا تعاىل لنبيه داوود 
  يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناس بِاحلق والَ تتبِـعِ الْهـوى   (

   مـوـوا يسا نبِم يددش ذَابع ملَه بِيلِ اللّهن سلّونَ عضي إِنّ الذين بِيلِ اللّهن سع لّكضفَي
  .)٣()الْحسابِ 

وأالّ نتحـرج   ،فلنا احلق إذاً يف مناقشة أمورهم يف غري تـردد  ،كذلكوإذا كان األمر 
وال يغيب عـن   ،ولكن علينا أيضاً واجب نلزم به أنفسنا ،فيما مل يكن موضعاً لتحرجهم

وأنْ ندقّق أشد التدقيق يف نقد أخبـارهم وحتقيـق    ،وهو أنّ حنتاط أشد التحوط ،أذهاننا
  .أحداثهم

  فاليقني أنّ احلق ثابت ،ائج اليت يسفر عنها البحثوأياً ما كانت النت
____________________  

  .١٩٨١ :دار الكتب العلمية  ،بريوت ،٢٥٣ : ٣أصول الدين  ،البغدادي )١(
  .٢٢٦ : ٤املرجع السابق  ،الطربي )٢(
  .٢٦ :سورة ص  )٣(
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أو كما قال علـي بـن أيب    ،ال ينقص منه وال يزيده متسك الناس به من عدمه ،أصيل
  .)١(»ولكن اعرف احلق تعرف أهله  ،احلق ال يعرف بالرجال « :طالب 

____________________  
  :يثري هذا القول عدة مسائل )١(

  :ولعلماء األصول فيه آراء خمتلفة ،مدى حجية قول وفعل الصحايب مطلقاً :أوالً
فيؤخذ بأقرا إىل الكتاب  ،وأما إذا اختلفوا ،هلم بعد النصوص إذا اجتمعوا عليهافمنهم من قال حبجية أقوا

   .والسنة
آخـذُ   ،أخذت بقول أصحابه ،إنْ ملْ أجد يف كتاب اهللا تعاىل وال يف سنة رسوله  :يقول ،فأبو حنيفة

   .وال أخرج من قوهلم إىل قول غريهم ،بقول من شئت وأدع من شئت
أو  صرنا إىل أقاويل أصـحاب رسـول اهللا    ،إنْ ملْ يكن يف الكتاب والسنة :والشافعي يقول يف األم

وذلك إذا ملْ جند داللةً  ،مثّ كان قول أيب بكر وعمر أو عثمان إذا صرنا فيه إىل التقليد أحب إلينا ،واحد منهم
  .لنتبع القول الذي معه الداللة ،الكتاب والسنة يف االختالف تدلّ على أقرب االختالف من

وهـذا   ،وتركه فيما يكون اجتهاداً ،ومنهم من قال بعدم األخذ بقول الصحايب إالّ فيما ال يكون إالّ نقالً
فهو اجتهاد حيتمل  ،وأما ما يكون أساسه الرأي ،واحلجة يف ذلك أنّ ما يكون نقالً فهو سنة :هو قول الكرخي

   .اخلطأ
وإنْ  ،إنْ يكن خطأ فمني ومن الشـيطان  :وقد كان ابن مسعود يقول يف رأيه الذي يكون نتيجة اجتهاد

  .يكن صواباً فمن اهللا
  ؟فكيف يتبعون فيها إذاً من غري دليل ،فإذا كانوا هم يتظننون يف آرائهم
  ؟فكيف يتبعون فيها إذن من غري دليل ،ومنهم كانوا هم يتظننون يف آرائهم

فإنّ اهللا تعاىل ملْ يبعث إىل  ،واحلق أنه ليس حبجة :فيقول الشوكاين ،من رفض حجية قول الصحايبومنهم 
ومجيع االُمة مـأمور باتبـاع    ،وليس لنا إالّ رسول واحد وكتاب واحد ،هذه االُمة إالّ نبياً واحداً حممداً 

فكلّهم مكلّفون التكـاليف الشـرعية    ،وال فرق بني الصحابة ومن بعدهم يف ذلك ،كتابه وسنة نبيه 
فمن قال أنْ تقوم احلجة يف دين اهللا عز وجلّ بغري كتاب اهللا تعـاىل وسـنة رسـوله     ،واتباع الكتاب والسنة

هذه الشريعة اإلسالمية شرعاً ملْ يـأمر اهللا  وأثبت يف  ،فقد قال يف دين اهللا مبا ال يثبت ،وما يرجع إليهما 
  .دار الفكر العريب ،القاهرة ،١٩٨ :حممد أبو زهرة  ،أصول الفقه :راجع .وهذا أمر عظيم وتقول بالغ ،به

  :وللفقهاء يف حتديد الصحبة أقوال ،ضرورة حتديد معىن الصحبة املعدلة :ثانياً
أو رآه ولو مرة مع إميانه به ومبا دعـا   ،ولو ساعة كلّ من صحب النيب  :فأبو احلسن األشعري يقول

  .أفضل من التابعني بذلك ،إليه
=  
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____________________  
  .م١٩٨٧ :سلسلة التراث السلفي  ،القاهرة ،رسالة الثغر ،١٠١ :أصول أهل السنة واجلماعة = 

الصحابة ال نعـدهم   :فيذكر قول سعيد بن املسيب ،وكذلك مجع ابن األثري خمتلف اآلراء يف معىن الصحبة
  .وغزا معه غزوة أو غزوتني ،سنة أو سنتني إالّ من أقام مع رسول اهللا 

وقد أدرك احللم فاسلم وعقل أمر  ،كلّ من رأى رسول اهللا  :ورأينا أهل العلم يقولون ،قول الواقدي
ولكن أصحابه على طبقام وتقدمهم  ،ولو ساعة من ار ندنا ممن صحب رسول اهللا فهو ع ،دينه ورضيه
  .يف اإلسالم

  .أو رآه ،كلّ من صحبه شهراً أو يوماً أو ساعةً أصحاب رسول اهللا  :قول أمحد بن حنبل
  .و رآه من املسلمني فهو من الصحابةأ ،من صحب رسول اهللا  :قول البخاري

ولو  ،الصحبة ،مثّ يكفي يف االسم من حيث الوضع ،ال يطلق اسم الصحبة إالّ على من صحبه :قول الغزايل
  .١٨ : ١املرجع السابق  ،أُسد الغابة يف معرفة الصحابة .ولكن العرف خيصصه مبن كثرت صحبته ،ساعة

  :للصحبة تعديل الصحابةوقد بنو على أساس هذا التعريف 
  .١٠ :املرجع السابق  .ال يتطرق إليهم اجلرح ،الصحابة كلّهم عدول :فقال ابن األثري

وال  ،وإنْ ملْ تطل صحبته ،إنّ خرب الثقة األمني عنه مقبول ومعمول به :وقال أبوبكر الباقالين عن احلصايب
  .١٠ :املصدر نفسه  .مسع منه إالّ حديثاً واحداً

  .٧ : ١اجلرح والتعديل  .إنهم عدول االُمة :أيب حامت الرازي وقال ابن
مع اختزال معىن الصـحبة يف   ،ونقول كيف يتأتى إطالق الثقة هكذا على كلّ من صحب الرسول 

أنه كان كيف وقد عرفوا  ،وجعلوا ذلك معياراً للعدالة غري القابلة للجرح ،بل إىل جمرد الرؤية ؟ساعة من ار
فكيف إذاً مبن ملْ يتعين من املنافقني الذين حدد اهللا بعضـهم   ؟كعبد اهللا بن أيب بن سلول ،هناك ظاهرو النفاق

  ؟وآخرين ملْ يعلمهم رسول اهللا ذاته ،وعرفهم بدوره فقط حلذيفة لنبيه 
بدالً من تعليقها على جمرد  ،سنته باتخاذ معيار موضوعي للعدالةيف صيانة  لقد كان حق رسول اهللا 

  .أوىل من أي سبب آخر محلهم على ذلك مهما حسنت النية ،الرؤية
=  
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____________________  
واحلـق يف   ،وإنما احلق دليـل علـيهم   ،فليس الرجال دليالً على احلق مهما بلغوا ،منهج املعرفة :ثالثاً= 

وهل  ،والرجال يتغيرون ويتبدلون ،فهذا هو األصل الثابت الذي ال يتغير وال يتبدل ،الكتاب والسنة الصحيحة
وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِمياناً (  :أدلّ على ذلك مما ذكره اهللا تعاىل وصفاً لإلميان ذاته بالزيادة والنقصان

سـورة آل   .)الذين قَالَ لَهم الناس إِنّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِمياناً (  ،٢ :األنفال سورة  .)
   .١٧٣ :عمران 

رداً على من شك يف خطأ أصحاب  ،قوله ذلك يف منهج معرفة احلق هذا وقد قال علي بن أيب طالب 
 ،ومن معـه  عندما خرجوا مقاتلني لعلي بن أيب طالب  ،ؤمنني عائشة وطلحة والزبريوفيهم اُم امل ،اجلمل

 اها عليـر     ،واقرأ معي خرباً من أخبار تلك احلرب .»حرب الناكثني  « :فسمتقف علـى معـىن التغي
  .والتبدل

لقيها عبد ابن  ،إىل سرف راجعة يف طريقها إىل املدينة ملّا انتهت أنّ عائشة  :بسنده )١(يروي الطربي 
 .فمكثوا مثانياً قتلوا عثمان  :قال ؟مهيم :فقالت له ،ينسب إىل اُمه ،وهو عبد اهللا بن أيب سلمة ،اُم كالب
اجتمعوا علـى   ،فجازت م األمور إىل خري جماز ،أخذها أهل املدينة باالجتماع :قال ؟مثّ صنعوا ماذا :قالت

 .ردوين ،ردوين ،ليت أنّ هذه انطبقت على هذه إنْ متّ األمر لصاحبك ،واهللا :فقالت .علي بن أيب طالب 
 ؟ولـم  :فقال هلا ابن اُم كـالب  .واهللا ألطلنب بدمه ،قُتل واهللا عثمان مظلوماً :فانصرفت إىل مكّة وهي تقول
 ،إنهم استتابوه مثّ قتلوه :قالت .اقتلوا نعثالً فقد كفر :ولقد كنت تقولني ،ألنتفواهللا إنّ أول من أمال حرفه 

  :فقال هلا ابن اُم كالب .وقويل األخري خري من قويل األول ،وقد قلت وقالوا
  فـــمنك الـــبداُء ومنــك الغــري   

  ومـــنك الريــاح ومنــك املطــر       

  
  وأنـــت أمـــرت بقتــل اإلمــام   

ـــد       ـــه ق ـــنا إن ـــلت ل ــروق   كف

  
ـــتله   ـــي ق ـــعناك ف ـــهبنا أط   ف

ـــر       ـــن أم ـــندنا م ـــاتله ع   وق

  
ــا  ــن فوقن ــقف م ــقط الس ـــم يس   ول

ــر        ــنا والقم ــف مشس ـــم تنكس   ول

  
ــدرا    ـــناس ذا ت ـــايع ال ـــد ب   وق

ــيم الصــعر        ـــزيل الـــشبا ويق   ي

  
ـــواا  ـــلحرب أثـ ـــلبس لـ   ويـ

ــدر      ــد غ ــن ق ــل م ــن وىف مث ــا م   وم

  
  .٤٥٩ : ٤املرجع السابق  ،الطربي
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  احملاور والسمات  -  النظام االُموي
أسفرت دراستنا السابقة للنظامني اجلاهلي واإلسالمي عن حتديد احملاور األساسية اليت 

مبا أفضـى إىل   ،ومن مثّ تطرقنا إىل السمات الوامسة هلما ،يتمحور حوهلا كلّ من النظامني
  :وتلك هي ،تفرقة بني النظماستخالص معايري يمكن التعويل عليها كمرجعية يف ال

  .نسق القيم يف ارتباطه بانساق احلياة املادية
  .ماهية االنتماء السائد

  .كيفية متثّل مفهوم األلوهية
نتوقّع هلا أنْ تكشف لنا عن جوهر هـذا   ،ودراسة النظام االُموي طبقاً هلذه املرجعيات

  .ه النسيب من كال النظامنيورصد موقع ،مبا يمكننا من حتديد إحداثياته ،النظام

  نظام احلكم 
من أمهية  - خاصة يف مثل اتمع حملّ الدراسة - ملا له ،لعلّه أول مطلب جيب حتقيقه

  .بالغة نظراً النعكاساته على كافة املمارسات االُخرى شكالً وموضوعاً
اجلانـب  أنّ هـذا   - يف حالة الدولة اإلسـالمية  - ورمبا كانت خطورة هذا املبحث

  وما ،كان املصدر األساسي الختالف االُمة ونشأة الفرق ،السياسي ظاهراً
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 ،كلّ يحاول إثبات صحة فرقته وختطئة اآلخـرين  ،صاحب ذلك من مذاهب للمتكلمني
وافتراق االُمة ذلك االفتراق الذي شرخ وحـدا   ،ونشوب احلروب املفنية بني املسلمني

  .حتى اليوم
على أنه امتداد  - من وجهة نظر أهل السنة - إىل نظام احلكم االُمويوقد نظر دوماً 

  وظلّ رأس النظام يدعى ،عن رسول اهللا  )١(لنظام اخلالفة
____________________  

 ،طبيـق وملْ يفرقوا بني النظرية والت ،عمم كثري من الباحثني احملدثني حكمهم على نظام احلكم اإلسالمي )١(
وقد  ،انطالقاً من املمارسات األوىل للنظام االُموي الذي أرسى قواعد ظلّت معموالً ا فيما أعقبها من أنظمة

باعتقادهم اخلاطئ أنّ الذب عن اإلسـالم   ،ساهم العلماء والفقهاء املسلمون يف شيوع مفهوم هؤالء الباحثني
ما أدى باملستشرقني أنْ كادوا جيمعون على أنّ حكومـة  وهذا  .أفعال احلكّام مهما ثبت خطؤوهميلزمه تربير 

)  Theocracy( وهم يف ذلك جيمعون هلا مسـاوئ الثيوقراطيـة    .اإلسالم هي احلكومة االستبدادية املُطلقة
   .احلكومة املُدعية إلرادة اهللا املُطلقة :مبعىن ،) Autocracy( واألوتوقراطية 

  :وحكومة االستبداد
املثال والنموذج للحكم اإلسـالمي هـو احلـاكم     :) The callifate( يف كتاب  W. Muirيقول موير 

  .املستبد املُطلق
مـع   :) Development of Muslim Theology( يف كتابـه   D. B. Macdonaldويقول ما كدونالد 

  .بعض القيود يلزم أنْ حيكم اإلمام كحاكم مطلق
إنّ مبدأ  ،يقال إنه يمكن أنْ :) MUHAMMEDANISM( يف كتابه  Margoliouthويقول ما جليوث 
ال يجادل أحد فيه يف األقطار اإلسـالمية حتـى    ،قد ظلّ مسلّماً ا ،االستبدادية :أي ،احلكومة األوتوقراطية
 القاهرة - ٧ط  ،٣٦٦ :النظريات السياسية اإلسالمية  ،حممد ضياء الدين الريس .راجع د .القرن التاسع عشر

  .١٩٧٦ :دار التراث  -
إنّ مصدر هذا اخلطأ أنهم ينظرون إىل اخلالفـة الواقعيـة    :الريس على أحكام املستشرقني بقوله .ويعلّق د
  .ويظنون أنّ هذه هي اخلالفة اليت يعترف ا اإلسالم - ويف أسوأ عصورها - التارخيية
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مـع اسـتمرار    ،معارضوه ونقّاده وبالرغم من ذلك كان هلذا النظام دوماً ،بأمري املؤمنني
  .وأنهم أصحاب حنل وأهواء ،وتفريق اجلماعة ،النظام وفقهائه بوصمهم باملروق من الدين

الذي أخرج اجلاحظ أفعالـه   ،وقد مر بنا من قبل رأي اجلاحظ يف رأس النظام معاوية
  .من حكم الفسق إىل حكم الكفر
ترى فريقاً آخر ميجد معاوية حتى ليشبهوه برسـول اهللا   ،وعلى العكس من ذلك متاماً

وال  ،ملْ يكن من ملوك املسلمني ملك خرياً من معاويـة ( :)١(فهذا ابن تيمية يقول .
إذا نسبت أيامه إىل أيـام   ،كان الناس يف زمان ملك من امللوك خرياً منهم يف زمن معاوية

  .)من بعده
 ،يف منهاج السنة كثرياً من الشهادات على فضائل ومناقب معاويـة  ،ميةوحشد ابن تي

  :منها
  .لقال أكثركم هذا املهدي ،لو أصبحتم يف مثل عمل معاوية :ما أُسند إىل قتادة
  .)لقلتم هذا املهدي ،لو أدركتم معاوية( :وما أُسند إىل جماهد

مـن   ما رأيت أحداً أشبه صالة بصالة رسـول اهللا  ( :وما أُسند إىل أيب الدرداء
  .)معاوية :يعين ،إمامكم هذا

  .)إنه فقيه( :وما أُسند إىل ابن عباس قوله يف معاوية
مثّ تعـود   ،اخلالفة ثالثون عامـاً  « :وأما أبوبكر بن العريب فريفض حديث الرسول 

  :)٣(فيقول ،مثّ يعدد فضائل معاوية ،)هذا حديث ال يصح( :)٢(فيقول .»ملكاً عضوضاً 
____________________  

  .دار الكتب العلمية - بريوت - ١٨٥ : ٣منهاج السنة  ،ابن تيمية )١(
  .٢٠٨ :املرجع السابق  ،العواصم من القواصم )٢(
  .٢٠٩ :املرجع السابق  )٣(
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ملا رأى  ،عمر مجع له الشامات كلّها وأفرده ا وهي أنّ :معاوية اجتمعت فيه خصال(
وإصالح اجلُند والظهور على العـدو   ،وقيامه حبماية البيضة وسد الثغور ،من حسن سريته

وشهد خبالفتـه يف حـديث اُم    ،وقد شهد له يف صحيح احلديث بالفقه .وسياسة اخللق
أو مثـل امللـوك    ،أنّ ناساً من اُمته يركبون ثبج البحر األخضر ملوكاً على األسرة :حرام

  ....) وكان ذلك يف واليته ،على األسرة
  :مثل ،فضائل اُخر ملعاوية )١(ومجع فقيه آخر 

فصيحاً  ،حسن الكتابة كان معاوية من كتاب رسول اهللا ( :ما أُسند إىل أيب نعيم
  .)يماً وقوراًحل

وكان معاوية يكتب للـنيب   ،كان زيد بن ثابت يكتب الوحي( :وما أُسند إىل املدايين
  .)فيما بينه وبني العرب 

معاوية أو عمر بـن   ،أيهما أفضل :وما أُسند إىل عبد اهللا بن املبارك قوله عندما سئل
الذي دخل يف أنف فرس معاويـة مـع رسـول اهللا    إنّ الغبار  ،واهللا( :فقال ؟عبد العزيز
  .)أفضل من عمر بألف مرة 

اجعله هادياً  ،اللهم( :فقال ،دعا ملعاوية أنّ رسول اهللا  :وما ذكره برواية الترمذي
  .)مهدياً

فإذا أسـد   ،بأرحيياءإنه كان قائالً نائماً مبسجد ( :قال ،وما أُسند إىل عوف بن مالك
 :قلـت  .إنما أُرسلت إليك برسالة لتبلغها ،صه :فقال له األسد ،فأخذ سالحه ،ميشي إليه

 ؟ومن معاويـة  :قلت .قال اهللا أرسلين إليك لتعلم معاوية أنه من أهل اجلنة ؟من أرسلك
  .)ابن أيب سفيان :قال

* * *  
____________________  

 :تطهري اجلنان واللسان عن اخلطورة والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أيب سـفيان   ،أمحد بن حجر اهليثمي )١(
  .م ١٩٨٣ :دار الكتب العلمية  ،بريوت ،وما بعدها ١٣

   



١٠٨ 

فقد جرى املألوف على التراوح اليسري  ،وهكذا جند أنفسنا أمام معضلة من املعضالت
كانت حمـددة الوقـائع حمـددة     ال سيما إذا ،مسألة خيتلف فيها الناس :أي ،على جانيب
فهذا هو غـري املـألوف الـذي     ،وأما أنْ يتسع التراوح حبيث يصري تناقضاً تاماً ،األعيان

  .وصرباً على ذلك كلّه ،يستوجب أناةً يف التحليل ودقّة يف التحقيق
دى تاموكفر بواح ،وحالتنا هذه أوىل بكلّ هذا ملَا تراوح الرأي فيها بني ه.  

أنْ نتعرف علـى أنظمـة احلكـم     - وحنن نناقش نظام احلكم االُموي - ناوأجدر ب
  .وموقع نظام احلكم اإلسالمي منها ،املختلفة اليت خربا البشرية

الذي قسم أنظمة احلكم تقسـيماً   ،ورمبا كان أقرب من يسعفنا يف ذلك ابن خلدون
  :)١(وظيفياً إىل ثالثة 

مثّ  .هو محل الكافة على مقتضى الغرض والشـهوة  :وتعريفه له ،امللك الطبيعي - ١
  :يشرحه بقوله

ن حتت يده من اخللق يف أحوال  ،أحكام صاحبه يف الغالب جائرة عن احلقجحفة مبم
  .حلمله يف الغالب على ما ليس يف طوقهم من أغراضه وشهواته ،دنياهم

ة املُفضية إىل اهلـرج  وجتيء العصبي ،تعسر طاعته لذلك :وحيدد عاقبة هذا النظام بقوله
  .والقتل
هو محل الكافة على مقتضى النظر العقلي  :وتعريفه له ،احلكم أو امللك السياسي - ٢

  .يف جلب املصاحل الدنيوية ودفع املضار
فإذا كانت هذه القوانني مفروضة من العقالء وأكابر الدولـة   :ويزيدها وضوحاً بقوله

  .كانت سياسة عقلية ،وبصرائها
____________________  

  .١٥٨ : ١ مقدمة ابن خلدون مرجع سابق )١(
   



١٠٩ 

وما كان منه مبقتضى السياسة  :على أنه يرفض هذا النظام أيضاً كرفضه لسابقه بقوله
ومن لّم يجعلِ اللّه لَه نوراً فَما لَه من  ( ألنه نظر بغري نور اهللا ؛فمذموم أيضاً ،وأحكامها

وأعمال  ،ألن الشارع أعلم مبصاحل الكافة فيما هو مغيب عنهم من اُمور آخرم .)١()نورٍ 
وأحكام السياسة إنما تطلع علـى   ،البشر كلّها عائدة عليهم يف معادهم من ملك أو غريه

  .)٢()يعلَمونَ ظَاهراً من الْحياة الدنيا  ( :مصاحل الدنيا فقط
هي محل الكافة على مقتضى النظـر الشـرعي يف    :ولهويعرفه بق ،نظام اخلالفة - ٣

إذ أحوال الدنيا ترجع كلّها عند الشـارع إىل   ،مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها
 ،فهي يف احلقيقة خالفة عن صاحب الشرع يف حراسـة الـدين   ،اعتبارها مبصاحل اآلخرة

  .وسياسة الدنيا
وهاك بعض التعريفـات   ،ن تعريف ابن خلدونولن جتد تعريفاً آخر للخالفة خيتلف ع

  :االُخرى
  .وسياسة الدنيا ،اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين :)٣(املاوردي
  .خالفة عن النيب  ،رئاسة عامة يف الدين والدنيا :)٤(التفتازاين

حبيث  ،يف إقامة الدين وحفظ حوزة امللّة خالفة الرسول  :)٥(عضد الدين اإلجيي
  .جيب اتباعه على كافة االُمة

____________________  
   ٤٠ :سورة النور  )١(
   ٧ :سورة الروم  )٢(
  .دار الكتب العلمية ،بريوت ،٥ :األحكام السلطانية والواليات الدينية  ،أبو احلسن املاوردي )٣(
  .١٢٢ :املرجع السابق  ،ضياء الريس .د )٤(
  .١٢٣ :املرجع السابق  )٥(

   



١١٠ 

وإنْ كان أكثـر تفصـيالً    ،وهكذا نرى أنّ هذه التعريفات جتمع على مضمون واحد
  :حيدد جوهر نظام اخلالفة يف اآليت ،لدى ابن خلدون

  .فال فصل مطلقاً بينهما ،متاهي الدنيا يف اآلخرة *
 ،فاملصاحل املعتربة بالسياسة ليست مطلقـة  ،االرتباط العضوي بني السياسة والدين *

  .وإنما مقيدة بأعراض الدين وقيمه
  .احلكم حتديداً هو خالفة عن صاحب الشرع *
  .فإنما هي محل الكافة على مقتضى النظر الشرعي ،وظيفية اخلالفة *

وهذا يعين أنّ التصدي للخالفة ال بد وأنْ يكون بغرض محل الكافة على مقتضى النظر 
 ،وتصبح بالضرورة كلّ األغراض االُخرى مسقطة ملعىن اخلالفة وفاقدة لشرعيتها ،الشرعي

من مثلِ توفر القدرة على  ،مهما تزينت تلك األغراض مبا يسوغها لدى الناس من مربرات
أو تغليب صالحية سياسة النـاس   ،أو مثل ظرفية جماة األعداء ،مجع الناس وعدم فرقتهم

  .ىعلى التقو
أنّ  :روى مسـلم  .وقد شدد اإلسالم كثرياً على هذا املعىن نظراً خلطورته الشـديدة 

إالّ من أخذها  ،وإنها يوم القيامة خزي وندامة ،إنها أمانة « :قال يف اإلمارة رسول اهللا 
  .»وأدى الذي عليه فيها  ،حبقّها

يـا   :قيل .»انتظر السـاعة   ،إذا ضيعت األمانة « :قال ،أنّ النيب  :وروى البخاري
  .»فانتظر الساعة  ،إذا وسد األمر إىل غري أهله « :قال  ؟وما إضاعتها ،رسول اهللا

هل التزم مؤسسو  :نسأل ،وذا املعيار الذي يتوفّر لدينا للحكم على مشروعية النظام
  ؟النظام االُموي به

   



١١١ 

  ؟أم أنه كانت أغراض اُخرى
وكذلك الصفات اخلاصـة الـيت    ،تقدم استعراض الظروف اليت نشأ فيها هؤالء القوم

إضافة إىل أحاديث نبوءات الكهنة اليت تعلّقت ا هند البنها  ،ميزت هذا احلي من قريش
أنـه يتنبـأ لـه     ق معاوية ذاته بادعاء على النيب وتعلّ .أنه يوماً سيصري ملكاً :معاوية
 ،مثّ نصائح هند وزوجها أيب سفيان لولدمها معاوية أالّ يأيت فعالً من عند نفسـه  ،بامللك

  .يغضب مستعمله فيعطّله عن إدراك مراميه
وبـني   .مجيعاً وإنما كان أمر بين اُمية ،وحنن نزعم أنّ ذلك ملْ يكن أمر معاوية وحده

  .أيدينا العديد من األخبار والشواهد الكفيلة بإخراجه من كونه زعما إىل تأكيده يقيناً
ولّى مكانه الوليـد بـن    ،فعندما عزل عثمان بن عفّان سعد بن ايب وقّاص عن الكوفة

 ،فسعد من قد علم الناس مكانتـه  ،فكأنما دهش سعد لتولية عثمان الوليد بدالً منه ،عقبة
فلمـا قـدم    :)١(يروي ابن األثري .لوليد من قد عرف الناس كذبه على رسول اهللا وا

كـلّ   ،ال جتزعن يا أبا إسحاق :فقال ؟أكست بعدنا أم محقنا بعدك :قال له سعد ،الوليد
أراكم جعلتموها  :فقال سعد .وإنما هو امللك يتغداه قوم ويتعشاه آخرون ،ذلك ملْ يكن

لكاًم.  
بينما ملْ ير الوليد إالّ أنها املُلك يتـداول   ،فواضح أنّ سعداً ملْ ير يف اإلمارة إالّ األهلية

  .)٢(بني الناس
____________________  

  .٤٧٧ : ٢املرجع السابق  ،الكامل يف التاريخ ،ابن األثري )١(
كان مما عابه الناس على عثمان استعماله األحداث يف وجود أصحاب السابقة من صـحابة رسـول اهللا    )٢(
  فال وجه للمقارنة بني  ،وتولية الوليد مما عابه الناس على عثمان ،

 =  
   



١١٢ 

ملْ يكن هناك بـد مـن    ،وعندما حد الوليد بن عقبة يف شرب اخلمر بشهادة الشهود
وملْ تكن نظـرة سـعيد لألمـر     ،فولّى عثمان بعده ربيبه سعيد بن العاص االُموي ،عزله

من وجوه أهل الكوفة  - يحدثنا الطربي أنه قال يف حضرة مسارة ،بأرضى من نظرة الوليد
وتصدى لـه األشـتر    ،فأنكر عليه حضوره قوله ذاك .إنما هذا السواد بستان لقريش :-

  الذي أفاءه أتزعم أنّ السواد :بقوله
____________________  

إنّ القاعدة استعمال األصلح باعتبار الظرف، فلم يقل منصف إنّ الوليد أصلح : فإنّ قيل. سعد والوليد= 
من سعد، خاصة وقد كانت الكوفة وقتئذ إحدى األمصار األربع اخلطرية، وملْ يكن كسرى يزدجرد قد هلك 

ائد جيش القادسية، مثّ إنّ سعداً هو أحد املرشحني الستة مـن قبـل عمـر    بعد، فال يكون الوليد أصلح من ق
ورمبا هذه إحدى غرائب املتصدين لالعتذار عن أفعـال  . للخالفة العظمى، فما بالك بإمارة مصر من األمصار

ن هـذه  حكّام الدولة اإلسالمية مهما كانت، مثل ابن تيمية الذي يقع يف تناقض خطري مع نفسه فيما ذكره ع
من ويل من أمـر  « : فذكر منها قوله املسألة يف كتابه السياسة الشرعية، حيث مجع أحاديث رسول اهللا 

: مثّ يقول ابن تيمية. »املسلمني شيئاً، فولّى رجالً وهو جيد من هو أصلح للمسلمني منه، فقد خان اهللا ورسوله 
ه، ألجل قرابة بينهما أو والء عتاقة أو صداقة، أو موافقة يف بلد أو مذهب فإن عدل عن األحق األصلح إىل غري

أوطريقة أو جنس، كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعـة، أو غـري   
منني، ودخل فيما ذلك من األسباب، أو لضغن يف قلبه على احلق، أوعداوة بينهما، فقد خان اهللا ورسوله واملؤ

. )ياأَيها الذين آمنوا الَتخونوا اللّه والرسولَ وتخونوا أَمانـاتكُم وأَنـتم تعلَمـونَ     (: ى عنه يف قوله تعاىل
: ، بريوت، دار اآلفـاق اجلديـدة   ٩: ابن تيمية، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية . ٢٧: األنفال 
  .م ١٩٨٨

أنا ملْ أستعمل إالّ من استعمله النيب : على أنه يعود يف منهاج السنة فيربر تولية الوليد احتجاجاً بقول عثمان
أنّ الـنيب   -يف اجلملة السابقة مباشرة لقول عثمان السابق  -بينما هو يثبت . ومن جنسهم ومن قبيلتهم 
الوليد بن عقبة بن أيب معيط حتى  واستعمل النيب : ملْ يتسعمل الوليد بعد ثبوت فسقه، حيث يقول 

ابـن تيميـة،    .٦: سورة احلجرات  .)جاَءكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَن تصيبوا قَوماً بِجهالَة  إِن (: أنزل اهللا فيه
  .١٧٦:  ٣ع السابق منهاج السنة، املرج

   



١١٣ 

ما يزيد أوفاكم فيه نصـيباً إالّ أنْ يكـون    ،واهللا !اهللا علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك
  .)١( كأحدنا

  :أمر معاوية وعمرو بن العاص
جتعل فرز مواقفهما للوقـوف علـى    ،فإنه تتوافر فيه األخبار باستفاضة ،وأما أمرمها

حنن نورد هنا األسباب اليت جتعلنا نطمـئن إىل القـول   و .حقيقة أمرمها يسرياً ودقيقاً معاً
وهو اخلالفة عن رسـول اهللا   ،دون املربر الشرعي لإلمارة ،إنهما اتخذا امللك هلما غرضاً

  :محالً للكافة على مقتضى النظر الشرعي 
 ما له بطلب قاتلي عثمـان للقـود    فقد تعلّال يف اخلروج على اإلمام عليوحر

  .منهم
وإنما اتخذاه ستراً لغرضـهما يف   ،واآليات كلّها تدلّ على أنّ ذلك ملْ يكن صحيحاً

  :امللك
وعندما اشتدت الفتنة  ،فقد أطلّت الفتنة برأسها لسنوات خلون قبل مقتل عثمان - ١

مجع عثمـان والتـه يف    ،وكثرت الشكاية وضجر الناس باألمصار من ظلّ عمال عثمان
وأدخـل معهـم    ،عبد اهللا بن سعد ومعاوية وعبد اهللا بن عامر ؛وهم ،املوسم قُبيل مقتله

  .سعيد بن العاص وعمرو بن العاص
وأمـا   .حسـن األدب  :فما زاد معاوية على أنْ قال ،وقد مجعهم ليشريوا عليه بالرأي

  .)٢(فقد رمى عثمان باللني يف مجيع أمره  ،عمرو
____________________  

  .٣٢٣ : ٤املرجع السابق  ،الطربي )١(
   .٣٤٢ : ٤املرجع السابق  )٢(

   



١١٤ 

 .فهو تأليب لعثمان علـى رعيتـه   ،وأما قول عمرو ،فال يغين شيئاً ،فأما قول معاوية
هو ذاته الذي كان يطعـن   ،وعمرو نفسه الذي يستنفر ها هنا عثمان ألخذ رعيته بالشدة

  .ويؤلّب الناس عليه ،على عثمان
  :)١(يروي الطربي عن الواقدي يف أسباب خروج املصريني على عثمان

فعزله عن اخلراج واسـتعمله علـى    ،كان عمرو بن العاص على مصر عامالً لعثمان
فلما قـدم   ،مثّ مجعهما لعبد اهللا بن سعد ،واستعمل عبد اهللا بن سعد على اخلراج ،الصالة

 :فقال ،فأرسل إليه يوماً عثمان خالياً به ،جعل يطعن على عثمان ،عمرو بن العاص املدينة
! ؟إنما عهدك بالعمل عاماً أول تطعن علـي  !ما أسرع ما قمل جربان جبتك ،يابن النابغة

إنّ  :فقال عمرو :قال .لو ال أكلة ما فعلت ذلك ،واهللا! ؟تأتيين بوجه وتذهب عني بآخر
فقال  .فاتقِ اهللا يا أمري املؤمنني يف رعيتك ،إىل والم باطلكثرياً مما يقول الناس وينقلون 

قـد كنـت    :فقال عمرو .وكثرة القالة فيك ،لقد استعملتك على ظلعك ،واهللا :عثمان
لـو   ،وأنـا واهللا  :فقال عثمـان  ،قال .ففارقين وهو عني راضٍ ،عامالً لعمر بن اخلطاب

فخرج عمرو  :قال .فاجترأت عليولكني لنت لك  ،آخذتك مبا آخذك به عمر الستقمت
ويعترض احلـاج   ،مرة فيؤلّبه على عثمان يأيت علياً  ،من عند عثمان وهو حمتقد عليه
خرج من املدينة حتى انتـهى   ،فلما كان حصر عثمان األول ،فيخربهم مبا أحدث عثمان
 :وهو يقـول  ،يقال له العجالن ،فرتل يف قصر له ،يقال هلا السبع ،إىل أرض له بفلسطني

ومعه ابنـاه حممـد    ،فبينا هو جالس يف قصره ذلك :قال !العجب ما يأتينا عن ابن عفّان
  ،وعبد اهللا

____________________  
  .٣٥٦ : ٤املرجع السابق  )١(

   



١١٥ 

من  :فقال ؟من أين قدم الرجل :فناداه عمرو ،إذ مر م راكب ،وسالمة بن روح اجلذامي
قـال   .تركته حمصوراً شديد احلصار :قال - عثمان :يعين -؟ ما فعل الرجل :قال .املدينة
فلم يربح جملسه ذلك حتى  .» قد يضرط العري واملكواة يف النار « أنا أبو عبد اهللا :عمرو

أنا أبو عبد  :قال ،قال - عثمان :يعين -؟ ما فعل الرجل :فناده عمرو ،مر به راكب آخر
حتى إني ألحرض عليه الراعي يف  ،إنْ كنت ألحرض عليه ،حة نكأاإذا حككت قر ،اهللا

  .غنمه يف رأس اجلبل
 ،املتكررة بني عثمـان والثـائرين   وعلى العكس من سفارة علي بن أيب طالب 

فإنّ عمـرو بـن    ،لتهدئة النفوس وإتاحة الفرصة للخليفة كي يراجع عمله ويعطي الرضا
املصريني  وقد حدث أنْ أقنع علي  .العاص كان دائم التحريض والتأليب على عثمان

فإذا  ،وخرج عثمان إىل املسجد ليعلن ذلك للناس ،بالعدول عن ثورم والرجوع إىل مصر
ركبت بنـا  فإنك قد  ،اتقِ اهللا يا عثمان :قائالً ،بعمرو بن العاص ينادي من ناحية املسجد

وإنك هناك يـابن   ،فناداه عثمان .نتب ،فتب إىل اهللا ،وركبناها معك - مهالك - ابري
  .)١(جبتك منذ تركتك العمل ،قملت واهللا !النابغة
ملْ جيد عثمان من بني والتـه لـه    ،وغشوا قلبها ،عندما أحاط الثائرون باملدينة - ٢
وجـاء   ،حتى بعدما كتب لألمصار يستنجد م ويستمدهم يف كتاب بعثه إلـيهم  ،معيناً

  .)٢(فليلحق ،فمن قدر على اللحاق بنا :بآخره
كتب خصيصاً إىل معاوية بن  ،ا رأى عثمان ما نزل به وما انبعث عليه من الناسـّومل

  إنف ،أما بعد ،بسم اهللا الرمحن الرحيم( :أيب سفيان عامله على الشام
____________________  

  .٣٦٠ : ٤املرجع السابق  )١(
  .٣٥٢ : ٤املرجع السابق  )٢(

   



١١٦ 

فابعث إيلّ من قبلك من مقاتلة أهـل   ،أهل املدينة قد كفروا وأخلفوا الطاعة ونكثوا البيعة
  .)١( الشام على كلّ صعب وذلول

يـروي   .وملْ يسـتنفر النـاس   ،تضجع وتلبث وأبطأ ،فلما جاء معاوية كتاب عثمان
وكره إظهار خمالفة أصـحاب رسـول اهللا    ،فلما جاء معاوية الكتاب تربص به :الطربي
كتب إىل يزيد بن أسد بن كرز  ،فلما أبطأ أمره على عثمان ،وقد علم اجتماعهم ،

  .وإىل أهل الشام يستنفرهم ويعظّم حقّه عليهم
مثّ غرضـه   ،صرحية من عمرو بن العاص بدوره يف قتل عثمان مثّ هذه اعترافات - ٣

قتلتـه   ،أنا عبد اهللا :عندما أتاه خرب مقتل عثمان )٢( يتضح ذلك من قوله ،الذي يسعى إليه
  .وأنا بوادي السباع

فال خـري عنـده    ،أما علي :مثّ قوله لولديه عندما مجعهما ليشاورمها يف خطواته املقبلة
فقد قـال   ،فأما ابنه عبد اهللا ؛قته وهو غري مشركي يف شيء من أمرهوهو رجل يدلّ بساب

وأمـا ابنـه    ،أرى أنْ تكف يدك وجتلس يف بيتك حتى جيتمع الناس على إمام فتبايعه :له
وليس لـك   ،فال أرى أنْ جيتمع هذا األمر ،أنت ناب من أنياب العرب :حممد فقد قال له

   .فيه صوت وال ذكر
أنـتم   :فدخل الشام قائالً ،وحلق مبعاوية يف الشام يسايره يف دعواه ،فحزم عمرو أمره

مثّ خاطب معاوية مساوماً له ،اطلبوا بدم اخلليفة املظلوم ،على احلق:  
حيـث   ،إنّ يف النفس من ذلك ما فيها ،إنْ قاتلنا معك نطلب بدم اخلليفة ،أما واهللا(

  .)نما أردنا هذه الدنياولكنا إ ،نقاتل من تعلم سابقته وفضله وقرابته
 ،أنْ جيعله والياً على مصر( ،إنْ هو تابعه وكان الشرط الذي شرطه عمرو على معاوية

  .)وله خراجها ما بقي حياً
____________________  

  .٣٦٨ : ٤املرجع السابق  )١(
  .٥٦٠ : ٤املرجع السابق  )٢(

   



١١٧ 

معاوية حني بايعه علـى  وذلك ألنّ عمرو بن العاص كان صاحل  ...( :يروي الطربي
  .)١() على أنّ له مصر طعمة ما بقي ،قتال علي بن أيب طالب 

خافياً على أحد من معسكر علي  وملْ يكن الغرض اخلفي حلرب معاوية علياً  - ٤
ومع  ،وإنما موه به على عامة جند الشام ،وال على أحد من قيادات معسكر معاوية ،

 يذكر ذلك حاول علي تذكري معاوية باهللا مراراً فلم،  ه عليالسـفراء إىل   ووج
  .فلم يقلع ،معاوية لرياجعوه خبطورة حتقيق أغراضه على حساب االُمة

 ة لوفد له إىل معاوية قال عليفـادعوه إىل اهللا وإىل   ،ائتوا هذا الرجـل  « :ذات مر
إنّ الـدنيا   ،يا معاوية :-أحد الوفد  - قال بشري بن عمرو ،فلما أتوه .»الطاعة واجلماعة 

وجازيـك مبـا    ،وإنّ اهللا عز وجلّ حماسبك بعملك ،وإنك راجع إىل اآلخرة ،عنك زائلة
وأنْ تسفك دماءهـا   ،ه االُمةوإني أنشدك اهللا عز وجل أنْ تفرق مجاعة هذ ،قدمت يداك

   .بينها
ال خيفى علينا ما تغزو وما  ،إنه واهللا ،يا معاوية :-أحد الوفد  - وقال شبث بن ربعي

 ،وتستخلص به طاعتهم ،إنك ملْ جتد شيئاً تستغوي به الناس وتستميل به أهواءهم ،تطلب
وقد علمنا  ،فاستجاب له سفهاء طغام .فنحن نطلب بدمه ،قُتل إمامكم مظلوماً :إالّ قولك

ورب  ،هلذه املرتلة اليت أصـبحت تطلـب   ،وأحببت له القتل ،أنْ قد أبطأت عنه بالنصر
 ،ورمبا أُويت املتمين أمنيته وفوق أمنيتـه  ،متمين أمر وطالبه اهللا عز وجلّ حيول دونه بقدرته

 ،لشر العرب حاالً يف ذلكلئن أخطأت ما ترجو إنك  ،مالك يف واحدة منهما خري ،وواهللا
ودع  ،فاتقِ اهللا يا معاوية ،ولئن أصبت ما متىن ال تصيبه حتى تستحق من ربك صلي النار

  .)٢( ما أنت عليه وال تنازع األمر أهله
____________________  

  .٩٨ : ٥املرجع السابق  )١(
  .٥٧٤ : ٤املرجع السابق  )٢(

   



١١٨ 

وإىل حلفاء معاويـة   ،إىل مجاعته يف حرب صفّني مثّ استمع إىل حديث عمار بن ياسر
يروي الطربي  .جتده يفصل األمر تفصيالً ،عمرو بن العاص وعبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب

ار قال يومئذأنّ عم:  
 ،فأتته عصابة من الناس .وال يؤوب إىل مال وال ولد ،أين من يبتغي رضوان اهللا عليه(
ويزعمون أنـه قُتـل    ،اقصدوا بنا حنو هؤالء الذين يبغون دم ابن عفّان ،أيها الناس :فقال
ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمرؤوها وعلموا  ،ما طلبتهم بدمه ،واهللا ،مظلوماً

وملْ يكن للقوم سابقة يف  ،أنّ احلق إذا لزمهم حال بينهم وبني ما يتمرغون فيه من دنياهم
 إمامنا قُتـل   :فخدعوا أتباعهم أنْ قالوا ،ا طاعة الناس والوالية عليهماإلسالم يستحقّون

ولو ال هـي مـا    ،وتلك مكيدة بلغوا ا ما ترون ،ليكونوا بذلك جبابرةً ملوكاً ،مظلوماً
وإنْ جتعل هلم األمر فادخر هلم  ،إنْ تنصرنا فطاملا نصرت ،اللهم .تبعهم من الناس رجالن
ومضت تلك العصابة اليت أجابته حتى دنـا   ،مثّ مضى .ذاب األليممبا أحدثوا يف عبادك الع

 .طاملا بغيت يف اإلسالم عوجاً !تباً لك تباً ،بعت دينك مبصر ،يا عمرو :فقال ،من عمرو
بعت دينك من عدو اإلسـالم وابـن    !صرعك اهللا :وقال لعبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب

أشهد على علمي فيك  :قال له .عفّان ولكن أطلب بدم عثمان بن  ،ال :قال .عدوه
 ،وإنك إنْ ملْ تقتلْ اليوم متـت غـداً   ،أنك ال تطلب بشيء من فعلك وجه اهللا عز وجلّ

  .)١( )ما نيتك ،فانظر إذا أُعطي الناس على قدر نيام
ملْ تتبد فقط بإشـعاهلم احلـرب    ،على أنّ حقيقة غرض معاوية وأعوانه يف امللك - ٥

 ما كان معلوماً من أمرهم ،على عليم ،وإنومن طبيعة طموحا  
____________________  

  .٣٩ : ٥املرجع السابق  )١(
   



١١٩ 

وتبين  ،ما يتوقّع معه كلّ أفعاهلم وردود أفعاهلم فيما يقبل من أمر ،وسلوكيام فيما سبق
 - فهذا ابن عباس ينصح علياً  ،نذ األيام األوىل خلالفة علي ذلك واضحاً جلياً م

مبيناً غش املغرية بن شـعبة   ،مرجعه من مكّة - يف اليوم اخلامس حتديداً من مقتل عثمان
 مثّ عـاد   ،إذ نصحه أوالّ بتثبيت معاوية يف الواليـة  - يف نصيحته األخرية له لعلي

فمـىت   ،ألنك تعلم أنّ معاوية وأصحابه أهل دنيا ...( :فيقول ابن عباس - ونصحه بعزله
أخذ هذا األمر بغري شورى وهـو   :ومىت تعزهلم يقولوا ،تثبتهم ال يبالوا مبن ويل هذا األمر

  .)١() فينتقض عليك أهل الشام وأهل العراق ،ويؤلّبون عليك ،قتل صاحبنا
فقد كانت أوضح يف  ،وصحبه واضحة يف ذهن ابن عباس وكما كانت طبيعة معاوية

 ة التحكيم .ذهن علياً  :يروي ابن كثري يف قص٢( قال أنّ علي(:  
فإنّ معاويـة وعمـرو بـن     ،أمضوا إىل حقّكم وصدقكم وقتال عدوكم ،عباد اهللا «

ليسـوا   ،وابن أيب سرح والضحاك ابن قيس ،وابن أيب معيط وحبيب بن مسلمة ،العاص
فكانوا  ،صحبتهم أطفاالً وصحبتهم رجاالً ،أنا أعرف م منكم ،بأصحاب دين وال قرآن
إنهم يقرؤوا وال  - املصاحف - إنهم ما رفعوها ،واهللا !وحيكم .شر أطفال وشر رجال

  .»وما رفعوها إالّ خديعة ودهاء ومكيدة  ،يعملون مبا فيها
وهو ما عبر عنـه علـي    ،وكذلك ملْ يكن األمر خافياً على املهاجرين واألنصار - ٦
ليس على وجه األرض بدري إالّ  « :يف حرب صفّني - )٣( فيما يرويه ابن كثري - بقوله 

  .»وهو معي 
____________________  

  .٤٣٦ : ٤املرجع السابق  )١(
  .٢٨٤ : ٧املرجع السابق  ،البداية والنهاية )٢(
  .٢٧٠ : ٧املرجع السابق  )٣(

   



١٢٠ 

   :قوله ،ما ذكره مسنداً إىل عبد اهللا بن سلمة ،عن اإلمام أمحد )١(ويروي ابن كثري
 :فقـال  ،أخذ احلربة بيده ويده ترتعد ،رأيت عماراً يوم صفّني شيخاً كبرياً آدم طواالً(

لعرفت أنّ مصلحينا علـى   ،سعفات هجر لو ضربونا حتى يبلغوا بنا ،والذي نفسي بيده
هم على الضاللة ،احلقوأن(.  

ه وصحبه على احلقوقن أنار يفال يأبه ما  ،وأنّ معاوية وصحبه على الضاللة ،فهذا عم
  .وتلك صفات من يقاتل على املبدأ ،يصنع به وإنْ بلغ املدى

 ،مستمسكاً ـا  ،فتجده حريصاً عليها أشد احلرص ،وأما من كانت الدنيا أكرب مهّه
ولنتدبر ما  .وال ينشد مروءة ،وال يتقيد خبلق ،وال يرعى إالّ ،ال حيفظ مبدأ ،متكالباً عليها

معاوية للمبـارزة حتـى    عندما دعا علي  ،يف قصة حرب صفّني )٢(ذكره ابن كثري
فإنه قد  ،اغتنمه :فقال عمرو بن العاص ملعاوية ،وتضع احلرب أوزارها ،يفصل اهللا بينهما

 ،ملْ يقهر قـط  لقد علمت أنّ علياً  ،واهللا :فقال له معاوية .أُثخن بقتل هؤالء األربعة
  .فليس مثلي يخدع !اذهب إليك ،وإنما أردت قتلي لتصيب اخلالفة من بعدي

 ،محل على عمرو بن العاص يوماً أنّ علياً  - يف ذات املوضع - ويذكر ابن كثري
ما لك يا أمري  :فقال له أصحابه ،فضربه بالرمح فألقاه إىل األرض فبدت سوأته فرجع عنه

هذا عمـرو   « :قال  .ال :قالوا .» ؟أتدرون ما هو « :فقال  ؟املؤمنني رجعت عنه
 :قال له ،فلما رجع عمرو إىل معاوية .»بن العاص تلقاين بسوأته فذكّرين بالرحم فرجعت عنه 

   !وامحد إستك ،امحد اهللا
____________________  

  .٢٧٨ : ٧املرجع السابق  )١(
  .٢٧٤ : ٧املرجع السابق  )٢(

   



١٢١ 

 .احلادثـة  جلس عنده عمرو بن العاص يسمران فتذكرا هـذه  ،وعندما ملك معاوية
   :)١(يروي املسعودي

مـم   :قال ،فضحك معاوية ضحكاً ذهب به كلّ مذهب ،وجلس مرة معاوية وعمرو
أضحك من حضور ذهنك يوم بارزت  :قال ؟أضحك اهللا سنك ،تضحك يا أمري املؤمنني

 ،ورأيت املوت عيانـاً  ،يا عمرو لقد واقعت املنايا ،أما واهللا ،، وإبدائك سوأتكعلياً 
 ،أمـا واهللا  :فقال عمرو .يف قتلك تكرماً ولكن أيب بن أيب طالب  ،ولو شاء لقتلك

وبدا منك ما أكـره   ،فاحولّت عيناك وبدا سحرك ،إني لعن ميينك حني دعاك إىل الرباز
  .فمن نفسك فاضحك أو دع ،ذكره لك

من  ،خروجهم للطلب بدم عثمان ولست أرى أدحض حلجة معاوية وصحبه يف - ٧
 ،كون معاوية ظلّ معانداً لكلّ دعوة للطاعة والدخول يف اجلماعة مببايعة اإلمام علي 

ومصمماً  ،وخمذالً لكل السفارات بينه وبني علي  ،ورافضاً لكلّ حماولة رأب الصدع
حتى إذا ما قُتل اإلمام وتنـازل   على قتال جيش اإلمام مهما أسفرت عن تفاين املسلمني

 وجعل يبذل الوعود  ،تناسى كلّية طلبه ذاك ،وآل امللك إىل معاوية احلسن بن علي
  .على أنْ يبايع له بامللك ،ويتهافت يف إمضاء العهود على بياض لكلّ من شرط عهداً

 لدعوتـه إىل   ؛ىل معاويةرسله شبث بن ربعي وصحبه إ أرأيت عندما بعث علي
دم  - نتـرك  - ونطـلْ  :فما كان جواب معاوية إالّ أنْ قال ،اهللا وإىل الطاعة واجلماعة

  .)٢(ال أفعل ذلك أبداً ،ال واهللا ،عثمان 
____________________  

  .املكتبة اإلسالمية ،بريوت ،٢٩ : ٣مروج الذهب  ،املسعودي )١(
  .٥٧٣ : ٤املرجع السابق  ،الطربي )٢(

   



١٢٢ 

ومـا   :فقال له معاوية ؟أنك أمكنت من عمار تقتله ،أيسرك يا معاوية :قال له شبث
ولكن كنت قاتله بناتـل   ،لو أمكنت من ابن مسية ما قتلته بعثمان ،واهللا ،مينعين من ذلك
  .موىل عثمان

يبق من ذي شوكة إالّ قيس بـن   وملْ ،وبلغ معاوية ما أراد فلما أنْ تنازل احلسن 
 الذين كان يطلبهم معاويـة بـدم    ،سعد بن عبادة ومعه أربعون ألفاً من شيعة علي

  .)١(قطع معاوية على نفسه العهد فوراً باألمان هلم على ما أصابوه على أنْ يبايعوه ،عثمان
طالبته عائشـة   ،له إىل املدينة وعندما استتبت األمور ائياً ملعاوية وقدم يف أول زيارة

إالّ أنه تصـنع   ،بنت عثمان بن عفّان بدم أبيها كما وعد وكما أقسم باهللا أالّ يتركه أبداً
وطالبها بالكف عن هذا  ،حقن دماء املسلمني - وساعتها فقط - وتذكر ساعتها ،احللم

  .الطلب
صـاحت   ،فلما دنا إىل باب الدار ،فتوجه إىل دار عثمان بن عفّان :)٢( يروي ابن كثري

انصرفوا إىل منـازلكم فـإنّ يل    :فقال معاوية ملَن معه ،عائشة بنت عثمان وندبت أباها
وقال  ،وأمرها بالكف ،ودخل مسكن عائشة بنت عثمان ،فانصرفوا .حاجة يف هذه الدار

وأظهروا لنا  ،فأظهرنا هلم حلماً حتته غضب ،إنّ الناس أعطونا سلطاننا ،يا بنت أخي :هلا
  .وباعونا هذه ذا ،فبعناهم هذا ذا ،طاعة حتتها حقد

وتناسى املطالبون بالقصاص مطلبهم مبجرد أنْ ملـك   ،وهكذا أُهدر دم عثمان املدعى
  .معاوية

____________________  
  .١٦٤ : ٥املرجع السابق  )١(
  .١٣٥ : ٨املرجع السابق  )٢(

   



١٢٣ 

 ،أنه دخل على معاويـة  :عن أيب الطفيل عامر بن واثلة الصحايب ،أخرج ابن عساكر
وما  :قال .ولكني ممن حضره فلم ينصره ،ال :قال ؟ألست من قتلة عثمان :فقال له معاوية

أما لقد كان حقّـه   :فقال معاوية .ملْ تنصره املهاجرون واألنصار :قال ؟منعك من نصره
 ؟فما منعك يا أمرياملؤمنني من نصره ومعك أهـل الشـام   :قال .واجباً عليهم أنْ ينصروه

أنت وعثمان كما قال  :فضحك أبو الطفيل مثّ قال .أما طليب بدمه نصرة له :فقال معاوية
  :الشاعر

ــدبين ــوت تن ــد امل ــك بع   ال ألفين

ــين زاداً      ــا زودت ــايت م )١(ويف حي
  

  
* * *  

  ؟رابةبغي أم ح اخلروج على علي  :قضية خطرية
أنّ معاوية وصحبه إنما سعوا للحرب طلباً  ،هب أنّ كلّ األدلّة السابقة ال تثبت زعمنا

وملْ يكن ذلك حبال خالفـة   ،للدنيا فقاتلوا عليها حتى أدركوا امللك فأقاموا دولة بين اُمية
  .عن صاحب الشرع إلقامة الدين

مبـا ال يـؤدي    ،ا تقبل التأويـل وأنّ متو ،وهب أنّ أسانيد هذه األدلّة حتتمل الطعن
  .بالضرورة إىل النتيجة اليت وصلنا إليها

وأما املصنف  ،فليس فيه فُسحة ملمار ملزيد ،ولكنا نسوق اآلن دليالً نعتربه سيد األدلة
  .فلن خياجله أدىن شك يف صحة ما ذهبنا إليه

وقد حدث يف حرب  .أنْ ستقتله الفئة الباغية :لعمار بن ياسر فقد تنبأ رسول اهللا 
  مثّ قتله أتباع ،أنّ عماراً كان يف فئة علي بن أيب طالب  - كما رأينا - صفّني

____________________  
  .٢٠٠ :املرجع السابق  ،تاريخ اخللفاء ،السيوطي )١(

   



١٢٤ 

فكان احملتم إذاً طبقاً  .فاستبان األمر إذاً مبقتل عمار أنّ الفئة الباغية هي فئة معاوية ،معاوية
وعلـى   ،فيكف معاوية وأتباعه عن املضي يف القتال ،لنص الكتاب أنْ يلتزم اجلميع الدين

  .إنْ أبوا إالّ القتال ،عامة املسلمني أنْ يقاتلوا فئة معاوية حتى يفيئوا إىل أمر اهللا
واألنكر من هذا أنه تأول يف النص  ،بل استمر معاوية يف القتال ،ولكن ذلك ملْ حيدث

 .إنما قتله الذين جـاؤوا بـه   :فقال ،بعدما تبين األمر ،خمافة أنْ ينفض عنه أهل معسكره
 وكان رد علـي   ،هو قاتل عمار أنّ علياً  - حسب تأول معاوية - ومعىن هذا

هو الذي قتل أصحابه عندما قـدمهم   يعين أنّ حممداً  ،إنّ ذلك « :عندما بلغه تأول معاوية
  .»للقتال يف بدر وأُحد واملواقع كلّها 

نظراً خلطورة  ،إنّ حتقيق هذه املسألة بالذات حيتاج إىل أكرب قدر من الدقة والتؤدة معاً
  :ونرى أنّ ذلك يتطلّب حبث اآليت ،النتيجة اليت سيسفر عنها

  .صحة احلديث - أ
  .والفرق بينه وبني معىن احلرابة ،حتديد معىن البغي - ب
  .ومدى انطباقها على تأويل معاوية ،التأويل وشروطه - ج
  .النتيجة - د
  :احلديث - أ

  : كثرياً من طرق رواية هذا البحث، وهي )١(مجع ابن كثري
 ،تقتله الفئـة الباغيـة   !يا ويح عمار «: قال ول اهللا أنّ رس: روى البخاري بسنده

  .»يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار 
____________________  

  .٢٨٠ : ٧املرجع السابق  ،البداية والنهاية )١(
   



١٢٥ 

  .»تقتلك الفئة الباغية  « :قال لعمار أنّ رسول اهللا  :وروى مسلم بسنده
 ،ببناء املسجد أمرنا رسول اهللا  :قال ،عن أيب سعيد اخلدري ،وروى أمحد بسنده
فحدثين أصحايب  :قال ،فتترب رأسه ،وكان عمار ينقل لبنتني لبنتني ،فجعلنا ننقل لبنةً لبنةً

تقتلك الفئة  !وحيك يابن مسية« :ويقول ،ينفض رأسهأنه جعل  وملْ أمسعه من رسول اهللا 
  .»الباغية 

كما ملْ يضعفه وملْ ينكره أحد من السلف  ،فاحلديث إذاً صحيح كما جاء يف الصحاح
  .بل ملْ جيحده معاوية ذاته ،أو اخللف

  :البغي واحلرابة - ب
وملّا كان اخلـروج علـى    ،ولكن بتأويل سائغ ،البغي هو اخلروج على احلاكم العادل

فإنّ ما يعد بغياً له شروط وله أحكام  ،وإالّ سهل التغلّب عليه ،احلاكم يتطلّب قوةً وعدداً
  .كيما متيزه عن غريه من األفعال

  :كالتايل )١(فقد حددها الفقهاء ،فأما الشروط
  .اخلروج عن طاعة احلاكم العادل - ١
حبيث حيتاج احلاكم يف ردهم  ،قوية هلا شوكة وقوةأنْ يكون اخلروج من مجاعة  - ٢

  .إىل الطاعة إىل إعداد رجال ومال وقتال
فإنْ ملْ يكن هلم  ،أنْ يكون هلم تأويل سائغ يدعوهم إىل اخلروج على حكم اإلمام - ٣

  .تأويل سائغ كانوا حماربني ال بغاة
  .يكون مصدراً لقوم ،أنْ يكون هلم رئيس مطاع - ٤

____________________  
  .دار الريان للتراث ،القاهرة ،٦٠٢ : ٢فقه السنة  ،املرجع السابق )١(

    



١٢٦ 

   :فقد جاء يف قوله تعاىل ،وأما حكم هؤالء
  وإِن طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى (

ىفَقَاتتي حغبي تي  لُوا الّتفأَقِْسـطُوا إِنّ    َء إِلَى تلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص فَإِن فَاَءت رِ اللّهأَم
 نيقِْسطالْم بحي ١()اللّه(.  

فالذي يخرجه  ،وبذلك يتضح الفرق الدقيق بني البغي واحلرابة من ذات تعريف البغي
ولذلك فـإنّ اخلـروج ملُقاتلـة     ،عدم توفّر التأويل السائغ :هو ،من كونه بغياً إىل احلرابة

  .هو حرابة مؤكّدة ،املسلمني بتأويل غري سائغ
  :)٢(ويعلّق صاحب فقه السنة على ذلك بقوله

فهـذا   ،وللحصول على الرئاسة ومنازعة أُويل األمـر  ،أما إذا كان القتال ألجل الدنيا
  .ويكون للمحاربني حكم آخر يخالف حكم الباغني ،اخلروج يعترب حماربة

من محـل علينـا    « :الذي رواه البخاري ومسلم مثّ هو يورد حديث رسول اهللا 
  .»فليس منا  ،السالح

يف  مثّ يورد مـا ذكـره القـرطيب    .محله لقتال املسلمني بغري حق :أي ،ويفسره بقوله
إذ اهللا سبحانه وتعاىل ال يحارب وال  ،استعارة وجماز ،حياربون اهللا ورسوله  :احلرابة
 ،وملَا وجب له من الترتيه عن األضداد واألنـداد  ،ملَا هو عليه من صفات الكمال ،يغالب
  .ألذيتهمفعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراً  ،يحاربون أولياء اهللا :واملعىن

____________________  
  .٩ :سورة احلجرات  )١(
  .دار الريان للتراث - القاهرة - ٦٠٢ : ٢فقه السنة  ،املرجع السابق )٢(

   



١٢٧ 

  :فقد جاء يف قوله تعاىل ،وأما حكم احملاربني
)    لُـوا أَوقَتـاداً أَن يضِ فَسي الْأَرنَ فوعسيو ولَهسرو ونَ اللّهارِبحي اُء الذينزا جمإِن

يصلّبوا أَو تقَطّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خالَف أَو ينفَوا من الْأَرضِ ذلك لَهم خـزي فـي   
إِلّا الذين تابوا من قَبلِ أَن تقْدروا علَيهِم فَاعلَموا أَنّ * خرة عذَاب عظيم الدنيا ولَهم في الْآ
 يمحر غَفُور ١( )اللّه(.  

  :)٢(إىل أنواع كتقسيم ابن حزم التايل - حبسب ظروفه - وقد قسم الفقهاء اخلروج
ملْ يخالفوا فيـه   ،كاخلوارج ،بغاة خرجوا على تأويل يف الدين هم فيه مخطئون - ١
  .وال قصدوا فيه خالف القرآن وحكم رسول اهللا  ،إمجاعاً
ولكنهم ملْ يخيفـوا   ،بغاة خرجوا على إمام حق مريدين ألنفسهم غلبةً يف الدنيا - ٢

  .وملْ يأخذوا املال ظلماً ،طريقاً وملْ يسفكوا دماً جزافاً
الطائفة إىل إخافة الطريق أو إىل أخذ مال من لقـوا أو سـفك   فإنْ تعدت هذه  - ٣

  .انتقل حكمهم إىل حكم احملاربني ،الدماء مهالً
وأما من تأول تـأويالً   ،فأصحاب التأويل معذورون وحكمهم حكم اتهد املخطئ

ألنـه   ؛فال يعذر أصالً ،وأما من قام يف طلب الدنيا جمرداً بال تأويل ،فاسداً فال يعذر فيه
  .عامد ملَا يدري أنه حرام

وأنّ تفريق هذه االُمـة بعـد    ،فصح أنّ هلذا األمر أهالً ال حيلّ ألحد أنْ ينازعهم إياه
 ،فصح أنّ املُنازعني يف امللك والرياسة مريدون تفريق مجاعة هذه االُمـة  ،اجتماعها ال حيلّ

  .فهم عصاة وأنهم منازعون أهل األمر أمرهم
____________________  

  .٣٤ - ٣٣ :سورة املائدة  )١(
  .دار اآلفاق اجلديدة - بريوت - ٩٧ : ١١احمللّى  ،ابن حزم )٢(

   



١٢٨ 

  .فإنْ زاد األمر حتى خيرقوا اإلمجاع فهم مرتدون - ٤
  :يف تفسري آية احلرابة )١(ويؤكّد هذا املعىن ما ذكره أبوبكر اجلصاص بقوله

ويدلّ على ذلك أنهم لو حاربوا رسول اهللا  .يريد الذين حياربون أولياء اهللا وحيتمل أنْ
  .لكانوا مرتدين بإظهار حماربة رسول اهللا 

قال لعلي وفاطمة واحلسن  أنّ النيب  :مثّ يورد اجلصاص حديث رسول اهللا 
 :ويعقّب على احلـديث بقولـه   .»سلم ملَن ساملتم  ،أنا حرب ملَن حاربتم « :واحلُسني 

  .وإنْ ملْ يكن مشركاً ،فاستحق من حارم اسم احملارب هللا ولرسوله
  :التأويل - ج

التأويل  :)٢(وحددوا معناه وشروطه كالتايل ،تناول علماء أصول الفقه التأويل بالدرس
  .وليس هو الظاهر فيه ،معناه إىل معىن آخر حيتمله هو إخراج اللفظ عن ظاهر
  :فهي ،وأما شروط التأويل

  .يؤول إليه ،أنْ يكون اللفظ محتمالً للمعىن الذي - ١
  :أنْ يكون مثّة موجب للتأويل - ٢
  .بأنْ يكون ظاهر النص خمالفاً لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة - أ
  .خمالفاً لنص أقوى منه سنداًأنْ يكون ظاهر النص  - ب
  .أنْ يكون النص مخالفاً ملَا هو أقوى منه داللة - ج

____________________  
  .دار إحياء التراث العريب - بريوت - ٥١ : ٤أحكام القرآن  ،أبو بكر اجلصاص )١(
  .١٢٦ :املرجع السابق  ،أبو زهرة )٢(

   



١٢٩ 

أنْ يكون له سند مستمد من املوجبات  بل ال بد ،أالّ يكون التأويل من غري سند - ٣
  .له

   :والتأويل على ذلك نوعان
  .إذا كان مستوفياً للشروط السابقة :تأويل صحيح
أو كان له موجب ولكن ملْ ينهج فيه منـهاج   ،إذا ملْ يكن مثّة موجب له :تأويل فاسد
  .ومخالفاً للنصوص القطعية ،أو كان التأويل مناقضاً للحقائق الشرعية ،التأويل الشرعي

  :النتيجة - د
ملْ  ،على شروط التأويـل  .إنما قتله من جاؤوا به :وحنن إنْ عرضنا تأول معاوية بقوله

ومل جند بني آراء أكثر الذابني عن معاوية إالّ معترفـاً بفسـاد    ،جند شرطاً واحداً يجيزه
فابن كثري ملْ يسـتطع أنْ جيـد    .أو متعمداً للصمت ،أو عامداً لإلام يف املسألة ،تأويله

   :)١(بقوله - باقتضاب - فيعلّق عليه ،ملعاوية مربراً لتأوله
  .)بعيد وهذا التأويل الذي سلكه معاوية (... 

   :)٢(فيقول - الذي صنف كتابه كلّه يف الدفاع عن معاوية - وأما ابن حجر اهليتمي
ملّا قام عنده مـن القـرائن    ،وية لفظ احلديث عن حقيقته إىل جمازهوأخرج معا(... 

  فهو تأويل يمكن على اتهد أنْ يقول به ملَا قام ،املقتضية لذلك
____________________  

  .١١ : ٧املرجع السابق  ،البداية والنهاية )١(
  .٥٠ :املرجع السابق  ،تطهري اجلنان واللسان )٢(

   



١٣٠ 

بـل   ،وإنْ كان احلق أنّ احلديث ظاهر .الصارفة له عن حقيقته إىل جمازهعنده من القرائن 
وأقرب من تأول معاوية هذا تأويل عمرو بـن   ،صريح يف أنّ قاتله إنما هو من باشر قتله

فالفئة الباغية حممولة على مباشر قتله  .»أنّ قاتل عمار يف النار  « :فإنه جاء يف رواية ،العاص
  .)واملُعني عليه

إالّ أنه حاول  ،وإنْ كان ملْ يستطع أنْ يقر معاوية على تأويله ،وأنت ترى أنّ ابن حجر
وكأنّ  ،تسويق تأويل عمرو حبصر الفئة الباغية كلّها يف فرد واحد هو املباشر بالفعل للقتل

وكأنّ قاتل عمار ليس جندياً يف جـيش معاويـة    ،ال عالقة ملعاوية وال لعمرو بقتل عمار
مثّ إذا أخذنا الرواية اليت  .وجيشه وكأنه ليس مأموراً من قبلهما بقتال علي  ،رووعم

تقتلك الفئـة   « :فهل نفت تلك الرواية حديث .»أنّ قاتل عمار يف النار  « :أوردها اهليتمي
 أم ... هل عاقباه وقد علما أنه من أصـحاب النـار   ؟وماذا فعال بقاتل عمار .»الباغيـة  

أيسرك يـا   :وقوله ،ملعاوية ولقد مر بك حماجة شبث بن ربعي سفري علي ! ؟كافآه
مـا   ،لو أمكنت من ابن مسيـة  ،واهللا :فريد معاوية ؟تقتله ،أنك أمكنت من عمار ،معاوية

  .ولكن كنت قاتله بناتل موىل عثمان ،قتلته بعثمان
يقـف   .»تقتلك الفئة الباغية  « :فإنّ من يتمعن مناقشته حلديث ،وأما ابن تيمية احلنبلي

يف يلّ  ،على مثل واضح آخر كاهليتمي لذوي اخلطورة الشديدة على هذا الدين من داخله
  .وهم يظنون أنهم حيسنون صنعاً ،عنق احلقيقة والتكلّف الشديد والتهافت األشد

قـد ثبـت يف الصـحيح أنّ الـنيب      :ولـه يثبت أوالً صحة احلديث بق )١(فابن تيمية
ومنهم من تأوله على  :مثّ يعلّق عليه بقوله .»تقتلك الفئة الباغية  « :قال لعمار  

  .وهو تأويل ضعيف ،أنّ الباغي الطالب
____________________  

  .٢٠٤ : ٢مرجع سابق  ،منهاج السنة )١(
   



١٣١ 

فقد كان األوىل به أنْ يستمر يف مناقشته لصلب  ،يمية ضعف هذا الرأيوطاملا أنّ ابن ت
فيذكر رأياً خطرياً على أنه اتفاق أهل  ،إالّ أنك تراه ينحي منحى آخر يف املناقشة ،املسألة
وهلذا اتفق أهل السنة علـى   ،فإنّ البغي إذا كان بتأول كان صاحبه جمتهداً :فيقول ،السنة

ألنهـم كـانوا    ،وإنْ قالوا يف إحدامها أنهم كانوا بغاة ،أنه ال تفسق واحدة من الطائفتني
وإنْ تعمد البغي فهو ذنـب مـن    ،واتهد املُخطئ ال يكفّر وال يفسق ،متأولني جمتهدين

  .حلسنات املاحيةوالذنوب يرفع عقاا بأسباب متعددة كالتوبة وا ،الذنوب
ومع ذلك  ،مثّ حكم بالضعف على تأويل من تأوله ،فأنت ترى أنه أقر بصحة احلديث

دون أنْ يبين أنّ ذلك مشروط بأنْ يكون  ،يضفي صفة االجتهاد على الباغي املتأول مطلقاً
ومعـىن   .قإنّ الباغي املتعمد البغي ال يفس :واألخطر من كلّ هذا أنْ يقول .التأويل سائغاً

رغم علمهم بنص حديث رسـول اهللا   ،ذلك أنّ قتلة عمار قد قتلوه وهم متعمدون القتل
  ؟فهل رأيت أبعد من ذلك ،ومع هذا ال يفسقون ،

اللّه علَيه ومن يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالداً فيها وغَضب  ( :يقول اهللا تعاىل
 .»ال توبة لقاتل مؤمن عمـداً   « :)٢(وهلذا قال ابن عباس .)١() ولَعنه وأَعد لَه عذَاباً عظيماً

  .ألنها آخر ما نزل وملْ ينسخها شيء
ونُ على اهللا مـن قتـلِ   لزوالُ الدنيا أه « :- رواه ابن ماجة - يقول ،ورسول اهللا 

  .»حق  بغريمؤمنِ 
____________________  

  .٩٣ :سورة النساء  )١(
  .٥٠٩ :مرجع سابق  ،فقه السنة )٢(

   



١٣٢ 

لو أنّ أهلَ السماء وأهلَ األرض اشتركوا يف دم  « :- أيضاً رواه الترمذي - ويقول 
  .»ألكبهم اهللا يف النار  ،مؤمن

فإذا به يعرض عن الـذكر   ،ه يفيق إنْ كان غافياًلعلّ ،مثّ هالّ رأيت من يذكّر بأمر اهللا
فكذلك فعـل   ،ويطلب ممن ذكّره باهللا أنْ يكف ويصفه باجلنون ،ويضع أصابعه يف أُذنيه

أنّ رجلني اختصـما يف قتـل    ،وبسند رجاله الثقات :)١(يذكر ابن حجر اهليتمي .معاوية
 :فقال عبـد اهللا هلمـا   ،حاضر وعبد اهللا بن عمرو  ،عمار عند معاوية ألجل سلبه

فقال له  .فأنكر كلّ منهما أنه قتله .»تقتله الفئة الباغية  « :يقول ،مسعت رسول اهللا 
 :فقال ،إنّ أيب عمرو بن عاص شكاين إىل رسول اهللا  :فقال ؟فما بالك معنا :معاوية

» أباك مادام حي أقاتل  ،اً وال تعصهأطع فأنا معكم ولست«.   
 ؟فما له معنا ،أالَ تكف عنا جمنونك :أنّ معاوية قال لعمرو ،ويف رواية سندها صحيح

  .فقال عبد اهللا ما ذُكر
عرضـاً ضـمن    .»تقتلك الفئة الباغيـة   « :حديث )٢(فيذكر ،وأما ابن العريب املالكي

فهذه كلّها اُمور جرت على رسـم   :لّق عليه بقولهبل ع ،وملْ يناقشه البتة ،أحاديث اُخر
وال تعدت سبيل االجتهاد الذي يؤجر فيـه   ،وملْ خترج عن طريق من طُرق الفقه ،الرتاع

  .واملُخطئ أجراً واحداً ،املُصيب عشرة
ولو وجد ما ينافح  ،وواضح من كالم ابن العريب أنّ احلديث أوضح من أنْ يجادل فيه

  وملَا جلأ إىل عموميات ال تغين من ،به عن معاوية ملَا صمت
____________________  

  .٤٣ :مرجع السابق  ،تطهري اجلنان )١(
  .١٧٣ :مرجع سابق  ،العواصم من القواصم )٢(

   



١٣٣ 

 ،د الـربيء ورد املسألة إىل جمرد االجتها ،وإنْ كان قد جلأ إىل أسلوب التهوين ،احلق شيئاً
  .وملْ ينس أنْ يؤجر املُخطئ مرة

رغـم أنـه    ،وأما ابن حزم الظاهري فإنه يرى أنّ معاوية ومن معه جمتهدون مخطئون
   :)١(فيقول ،- على العكس من كالم ابن تيمية - أنّ الباغي العامد محارب :يقرر صراحة

ه احلقتهد املُخطئ إذا قاتل على ما يرى أنتهقاصد ،اه  ،اً إىل اهللا تعاىل بنيغري عامل بأن
وأما إذا  ،وال قود ،وإنْ كان مأجوراً وال حد عليه إذا ترك القتال ،فهو فئة باغية ،مخطئ

وهـذا يفسـق    ،فهذا محارب تلزمه حدود احملاربة والقود ،قاتل وهو يدري أنه مخطئ
وال زوال عن موجـب   ،فهذا معىن قولنا دون تكلّف تأويل .ال اتهد املُخطئ ،ويخرج

  .ظاهر اآلية
أم ملْ يتكلّـف   ؟أم ملْ يستنب معناه ؟أم ملْ يذكّره به أحد ؟فهل ملْ يدرِ معاوية باحلديث

أنه شـرب   ،أرأيتم إىل عمر بن اخلطاب حيد الصحايب البدري قدامة بن مظعون ؟التأويل
   :اىلاخلمر متأوالً قول اهللا تع

لَيس علَى الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا إِذَا ما اتقَـوا وآمنـوا    (
 ِسنِنيحالْم بحي اللَّهوا ونسأَحا وقَوات وا ثُمنآما وقَوات ثُم اتحاللُوا الصمع٢( )و(.  

  .)٣(ولكن يزيده أسواطاً عن احلد لسوء التأويل ،دفيقيم عمر عليه احل
____________________  

  .١٩٨٥ :دار اجليل  - بريوت - ٢٤٢ : ٤الفصل يف امللل واألهواء والنحل  ،ابن حزم )١(
  .٩٣ :سورة املائدة  )٢(
  .١١٣ :املرجع السابق  ،أصول الفقه ،أبو زهرة )٣(

   



١٣٤ 

  مسألة غريبة 
   :وقد قال اهللا تعاىل ،دعوته كلّها على أساس أنه ويلّ دم عثمانفلقد أقام معاوية 

ومن قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَاناً فَال يسرِف في الْقَتلِ إِنه كَانَ منصـوراً   (
()١(.  

دىن مناقشة دون أ )٢(والشيء الغريب حقّاً أنّ تورد كتب التاريخ هذا األمر وكأنه مقرر
 ،فمن الذي عين معاوية خاصة ولياً لدم عثمان دون بنيه وورثته وأبناء عمومته األقربني .له

  ؟كما ترى يف شجرة نسبه
لوجدنا إمجاع األئمة على أنّ أولياء الدم هم الورثة الشـرعيون   ،)٣(وإذا رجعنا للفقهاء

  .أبناء ذكور بالغون عند مقتله فقد كان له ،وملْ يكن معاوية وارثاً لعثمان ،للقتيل
 ،فإن اختلفـوا يف القصـاص   ،مثّ إنه يشترط يف القصاص إمجاع املستحقّني من الورثة

وجتب الدية  ،فإنه يسقط القصاص ،فطلب بعضهم القصاص وعفا البعض اآلخر عن اجلاين
  .يف مال القاتل وتقسم على الورثة
____________________  

  .٣٣ :سورة اإلسراء  )١(
  .٦٨ : ٤املرجع السابق  ،الطربي )٢(
  .هـ ١٣٩٢ :دار الفكر  - بريوت - ٢٦٦ : ٥الفقه على املذاهب األربعة  ،عبد الرمحن اجلزيري )٣(

   



١٣٥ 

  .يسقط القصاص إنْ عفا رجل من املستحقّني :ويقول املالكية
ه مـن  وإسقاط حقّ ،كلّ وارث يعترب قوله يف إسقاط القصاص :ويقول األئمة الثالثة

  .الدية
واستدلّ به علـى أنّ   ،حديث عائشة الذي رواه أبو داود والنسائي )١(أورد الشوكاين

  .فإنْ وقع العفو فالدية كالتركة ،الدم حق جلميع الورثة من الرجال والنساء
وإنْ  ،األول فـاألول  ،وعلى املُقتتلني أنْ ينحجزوا « :قال ،عن عائشة أنّ رسول اهللا 

 :أي ،»وينحجـزوا   « .أولياء املقتول الطالبني القود :»املقتتلني  « وأراد بـ .»كانت امرأة 
األقرب  :أي ،»األول فاألول  « :وقوله .ولو كانت امرأة ،ينكفّوا عن القود بعفو أحدهم

  .فاألقرب
كما  ،و عفواًوملْ حيدثنا التاريخ أبداً عن اجتماع جلميع ورثة عثمان ليقرروا قصاصاً أ

  .ملْ حيدثنا أبداً عن وكالة شرعية من الوارثني ملعاوية ليكون وكيلهم يف طلب الدم
فـإنّ   ،أنّ طلب الدم حق للعصبة وليس للورثة - وهو ليس حبق - مثّ لنفترض جدالً

وهي أنّ اختالف العصبة يف القود يسقط القصاص ويستبقي  ،القاعدة ستطّبق ها هنا أيضاً
أخـي اُميـة    ،وحنن نعلم أنّ محمد بن أيب حذيفة ابن خال معاوية وحفيد ربيعـة  .الدية
  .كان يف فئة علي بن أيب طالب  ،األكرب

فمن الذي أثبـت   ،فمحمد وعثمان إذاً كالمها ينتسب إىل جدمها املشترك عبد مشس
أيب حذيفة كـان مـن    ولكن حممد بن ؟حق معاوية من هذه العصبة وأسقط حق حممد

 ى قتله أتباع معاوية املُنكرين على عثمان وتولّى مصر لعليفهنا أيضـاً شـبهة    ،حت
  .تسقط القصاص

____________________  
  .دار احلديث - القاهرة - ٢٨ : ٧نيل األوطار  ،الشوكاين )١(

   



١٣٦ 

  
____________________  

  .املرجع السابق ،أطلس تاريخ اإلسالم
   



١٣٧ 

  أنساق احلياة املادية  :النظام االُموي
   



١٣٨ 

بالقبض على زمـام   - كما سلف بيانه - ملا كان الغرض من النظام بأكمله قد حتدد
فلنا أنْ نتوقّع أشكال ومسات األنساق الفرعية  ،والعمل على استمرار هذا القبض ،السلطة

ملّا زال مفهوم اخلالفة مبقتل علي إذ  ؛املشكّلة للهيكل العام للنظام بدرجة كبرية من الصحة
تغيرت بالتبعية أساليب احلياة مبا يتوافق  ،وتأكّد عهد امللك املتوارث على يد معاوية 

  .والنظام اجلديد
وملْ يكن أبغض عندهم مـن   ،معىن امللك وملْ يكن املسلمون يعرفون منذ نبيهم 

علـى   ،اهلرقلية و الكسروية :فكانوا يطلقون أوصاف ،عىن امللكأي عمل يتصل بسبب مب
  .أعمال االستبداد واألثرة واالستعالء والتجبر والترف

رأى معاوية يف أبهة امللك وزيه من  ،أنّ عمر بن اخلطاب عندما قدم إىل الشام )١( ذُكر
   )٢(! ؟أكسروية يا معاوية :استنكر ذلك وقال ،العديد والعدة

____________________  
  .١٦٩ : ١املرجع السابق  ،املقدمة ،ابن خلدون )١(
ألنّ بـني   ؛إنه يباهي العدو ذه الزينة وتلك األة :بقوله ،تأول معاوية أيضاً يف إجابته على استنكار عمر )٢(

أظهر املسلمني جواسيس العدو.   
أنهم أنفسهم الذين يروون عن عمر قصص  ،ملعاوية ومن العجيب أمر الذين يسوغون مثل هذه التأويالت

 ،وأنهم جعلوا هذه السرية مدعاةً إلعجاب العدو قبل الصديق ،الشظف يف العيش والتحرج الشديد يف اإلنفاق
  .فوجد عمر نائماً حتت الشجرة ،مثل القصة الشهرية يء رسول العجم

 =  
   



١٣٩ 

 :)١(قال عمر ذات يوم لسلمان .على املسلمني وملْ يكن الفرق بني اخلالفة وامللك خافياً
إن أنت جبيت من أرض املسلمني درمهاً أو أقـلّ أو   :قال له سلمان ؟أملك أنا أم خليفة

  .فأنت ملك غري خليفة ،ووضعته يف غري حقّه ،أكثر
ملْ يـذم   ،وكذا امللك ملَا ذمه الشارع :)٢(بقوله ،ويفرق ابن خلدون بني اخلالفة وامللك

وإنما ذمه ملَا فيه من التغلّـب   ،منه الغلب باحلق وقهر الكافة على الدين ومراعاة املصاحل
  .بالباطل وتصريف اآلدميني طوع األغراض والشهوات

 ،كتب إىل مروان بن احلكم عامله على املدينة ،وملّا أراد معاوية أنْ جيعل امللك يف ولده
إنّ أمري املؤمنني رأى أنْ يستخلف علـيكم   :)٣(مروان فقال فخطب ،أنْ يأخذ البيعة ليزيد

بل سـنة كسـرى    :فقال ،فقام عبد الرمحن بن أيب بكر .ولده يزيد سنة أيب بكر وعمر
  .وقيصر

وإنما  ،وهكذا فإنّ العهد الذي استهلّه معاوية ملْ يكن عهد خالفة كما وعاه املسلمون
  ؟هذا امللكفما هي مسة  ،عهد ملك كما ملْ يعانوه

  مؤشرات النظام االستبدادي 
  هناك يف الواقع عدة مؤشرات يمكن التعويل عليها يف كشف طبيعة

____________________  
ولكن األغـرب مـن   . فلو كانت حجة معاوية سائغة أوىل ا رأس الدولة، وهو يستقبل رسل اجلبابرة= 

وهذا وذاك من عوامل بذر االزدواجيـة يف شخصـية   ! الشامذلك، هو قبول عمر حلجة معاوية وتثبيته على 
  .املسلم

  .٤٥٥ : ٢مرجع سابق  ،الكامل ،ابن األثري )١(
  .١٦٩ : ١مرجع سابق  ،املقدمة )٢(
  .١٩٦ :مرجع سابق  ،تاريخ اخللفاء ،السيوطي )٣(

   



١٤٠ 

 ،وهي ما سنعتمد عليها يف حبث طبيعة النظام االُموي حال سيطرته على السلطة ،أي نظام
  :وهذه املؤشرات هي

  .كيفية انتقال السلطة - أ
  .الرقابة على السلطة واملوقف من املعارضة - ب
  .سياسة املال - ج

  .ولنبحث كلّ مؤشر على حدة بشيء من التفصيل

  :كيفية انتقال السلطة - أ
هاء السنة أنّ اإلمامة عقد مستكمل الشروط بني طـرفني مهـا االُمـة    يرى مجهور فق

  .البيعة والعدالة والشورى :وهي ،وأنّ صحة هذا العقد تتعلّق بصحة شروطه ،واإلمام
  .اإلمامة عقد :)١(يقول املاوردي

ومن املعتزلـة   - أهل السنة - قال اجلمهور األعظم من أصحابنا ،)٢(ويقول البغدادي
  .أنّ طريق ثبوا االختيار من االُمة :ارج والنجاريةواخلو

  ؟فهل حققّت والية معاوية الشروط اليت تواضع عليها فقهاء أهل السنة
وأنّ  ،وأنه اإلمام احلق ،فقد أمجع أهل السنة على صحة والية علي بن أيب طالب 

فكـاد لـه كيـداً     ،وقد خرج عليه معاوية بدعوى القود لعثمان ،كلّ خارج عليه باغٍ
مثّ إجلـاء   فقُتل علـي   ،مثّ حاربه حرباً سافرةً حتى كانت واقعة التحكيم ،مكشوفاً
  .إىل التسليم احلسن 

____________________  
  .١٠ :مرجع سابق  ،األحكام السلطانية )١(
  .٢٧٩ :مرجع سابق  ،أصول الدين ،البغدادي )٢(

   



١٤١ 

ملَا أسفرت عن زيادة أسهم  ،وقد مثّلت واقعة التحكيم خباصة فصالً حامساً يف الصراع
وهـو   ،مبا تغيرت معه املسألة تغيراً كيفياً بدخول عنصر مسـتجد  ،معاوية وتدعيم موقفه

ن قبل يف الظاهر علـى  ذلك الذي ملْ يكن مطورحاً م ،مبايعة أهل الشام ملعاوية باخلالفة
إنّ بفعل انشقاق  ،وأصابت الشروخ جبهته ،عليه بينما اضطرب معسكر علي  ،األقلّ

    أو  اخلوارج أو االختراق الداخلي جلماعته باستمالة معاوية لـرؤوس جنـد علـي
 ة املُخذلة واملُوهنة لعزم الرجال حول عليباحلرب املعنوي.  

وإنا نظن أنّ أي باحث عن احلقيقة سيكتشف أنه ألول مرة تكتب شهادة وفاة قبـل  
إذ فيها كُتبت شهادة وفاة اخلالفة عن  ،فذلك ما حدث يف حكومة دومة اجلندل !حدوثها

أيب  مثّ حتقّقت بالفعل مبقتل إمام احلق علي بن ،وبالتايل النظام اإلسالمي رسول اهللا 
  .طالب 

واحليل اليت ختللتها هروباً من مأزق االستمرار يف  ،ولنقرأ معاً تفاصيل خدعة التحكيم
 وذلك فيما رواه أبو احلسن  ،)هـ  ٣٧( وجيشه يف حرب صفّني عام  مواجهة علي

   :وذكره فيما رآه من أسباب اختالف املسلمني حتى اليوم ،)١(األشعري
أملْ تزعم أنك ملْ تقع يف أمـر فضـيع    ،يا عمرو :فقال معاوية لعمرو بن العاص ...(

قال له عمرو بـن   ؟فما املخرج مما نزل :قال .بلى :قال ؟فأردت اخلروج منه إالّ خرجت
ولك به عهـد اهللا   ،لك ذلك :قال ؟فلي عليك أالّ خترج مصر من يدي ما بقيت :العاص
  مثّ يقول أهل  ،ترفعفأمر باملصاحف ف :قال ،وميثاقه

____________________  
 :مكتبة النهضة املصرية  - القاهرة - ٦٢ :مقاالت اإلسالميني واختالف املصلّني  ،أبو احلسن األشعري )١(

١٩٦٩.  
   



١٤٢ 

فإنه إنْ أجابـك   !البقية البقية ،كتاب اهللا بيننا وبينكم ،يا أهل العراق :الشام ألهل العراق
وكان عمرو بن العاص يف رأيه  .وإنْ خالفك خالفه أصحابه ،إىل ما تريده خالفه أصحابه

فأمر معاوية أصـحابه برفـع    ،الذي أشار به كأنه ينظر إىل الغيب من وراء حجاب رقيق
فاضطرب أهل العراق علـى   ،ففعلوا ذلك ،املصاحف ومبا أشار به عليه عمرو بن العاص

 وأبوا عليه إالّ التحكيم علي،  كَمـاً  وأنْ يبعث عليكَماً ويبعث معاوية حح، 
 م عليجيبهم إليه فأجاإىل ذلك بعد امتناع أهل العراق عليه أالّ ي،  ا أجاب عليفلم
وأهل  ث علي وبع ،بعث معاوية وأهل الشام عمرو بن العاص حكَماً ،إىل ذلك 

  ....) العراق أبا موسى حكَماً
 لست  « :فهو كما قال عن نفسه ،وملْ تكن تلك احليلة لتخفي أبعادها على علي

يف  - كما توقّـع عمـرو   - ولكنها كانت قد أحدثت أثرها .»باخلَب وال اخلَب خيدعين 
   .فاضطر لقبوهلا اضطراراً ،صفوف أصحابه

   :قال للناس يوم صفّني أنّ علياً  )١(ي الطربييرو
وملّـا كنـتم    ،وأوهنت وأورثت وهناً وذلّةً ،وأسقطت منة ،لقد فعلتم فعلةً ضعضعت قوة «

رفعـوا املصـاحف    ،واستحر م القتل ووجدوا أملَ اجلـراح  ،وخاف عدوكم االجتياح ،األعلني
ويتربصوا بكم ريـب   ،ويقطعوا احلرب فيما بينكم وبينهم ،ودعوكم إىل ما فيها ليفثؤوكم عنهم

ما أظـنكم   ،وأمي اهللا ،وأبيتم إالّ أنْ تدهنوا وجتوزوا ،فأعطيتموهم ما سألوا ،املنون خديعةً ومكيدةً
  .»وال تصيبون باب حزم  ،بعدها توافقون رشداً

   لي فقد تظاهر عمرو باالتفاق مع أيب موسى على خلع ع ،وهذا ما قد حدث
____________________  

  .٥٦ : ٥مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(
   



١٤٣ 

فلما حان موعد إعالن نتيجة  ،وترك األمر شورى للمسلمني خيتارون من أحبوا )١(ومعاوية
رغم حتذير عبد اهللا بن عباس أليب موسى أالّ يفعل  - قدم عمرو أبا موسى أوالً ،احلكومة

فإذا قُمت  ،وال آمن أنْ يكون قد أعطاك الرضا بينك وبينه ،عمراً رجل غادر إنّ :)٢(بقوله
إنّ هذا قد  :مثّ إذا بعمرو يقوم قائالً ،فأعلن أبو موسى ما استقرا عليه - يف الناس خالفك

فقـال   .وأثبت صاحيب معاوية ،وأنا أخلع صاحبه كما خلعه ،قال ما مسعتم وخلع صاحبه
إنما مثلك كمثل الكلب إنْ حتمل عليه  ،غدرت وفجرت ،مالك ال وفّقك اهللا :أبو موسى

   .إنما مثلك كمثل احلمار حيمل أسفاراً :فقال عمرو .يلهث أو تتركه يلهث
 ،ولكني اطمأننـت إليـه   ،حذّرين ابن عباس غدرة الفاسق :)٣(فكان أبو موسى يقول

  .وظننت أنه لن يؤثر شيئاً على نصيحة االُمة
ة ،وهكذا كان البغي على اإلمام احلقورشوة معاوية لعمرو بإطعامه  ،وسفك دماء االُم

فأين  .طريقهم للوثوب على احلكم وخدعة عمرو ألصحاب علي  ،مصر ما بقي حياً
  ؟هذا إذاً من شروط اإلمامة الشرعية

فيما  - فيقول ،حقيق غايتهوال وسيلته لت ،على أنْ معاوية ذاته ال ينكر هدفه من القتال
  :يف خطبة اجلمعة بالنخيلة خارج الكوفة - )٤(يروي ابن كثري

____________________  
فقد كانت دعوى معاويـة   ،أنّ احلَكَمني أصدرا حكماً على غري موضوع ،من عجيب أمر هذه احلكومة )١(

أنّ على معاوية أنْ يدخل يف اجلماعة  :وكان رد علي  .بزعم أنه ولّي دمه ،الطلب بالقود من قتلة عثمان
 فما بال احلكومة ختلـع عليـاً    .مثّ يقيم دعواه لدى ويلّ األمر الشرعي ،وال يسفك دماء املسلمني مهالً

  ؟وهل كان معاوية مثبتاً أصالً حتى يخلع ؟ومعاوية
  .٧٠ : ٥املرجع السابق  )٢(
  .٧١ :املرجع السابق  )٣(
  .١٣٤ : ٨مرجع سابق  ،البداية والنهاية )٤(

   



١٤٤ 

قد عرفت أنكـم تفعلـون    ،وال لتصلّوا وال لتحجوا وال لتزكّوا ،ما قاتلتكم لتصوموا
  .فقد أعطاين اهللا ذلك وأنتم كارهون ،ولكن إنما قاتلتكم ألتأمر عليكم ،ذلك

   :)١(مثّ يقول يف خطبته يف املدينة
ليت أمركم حني وليته وأنا أعلم أنكم ال تسرون بوالييت وال فإني واهللا ما و ،أما بعد(
  ....) ولكني خالستكم بسيفي هذا خمالسةً ،وإني لعامل مبا يف نفوسكم من ذلك ،حتبوا

فإذا أُضيف إىل ذلك استخدام كـلّ   ،إذاً حاز معاوية السلطة مغالبةً وقهراً حبد السيف
من رشوة وخداع وتضـليل وحتريـف    - من قبلكما فصلنا  - الوسائل الغري مشروعة

ملْ يتبق شرط واحد تتوفّر فيه املطابقة والشروط اليت وضعها فقهـاء   ،للكلم عن مواضعه
من حيث املبايعة  ،باعتبارها اختياراً من االُمة بعقد مكتمل الشروط ،السنة لصحة اإلمامة
  .مة بني املسلمنيوالعدالة اجلامعة والشورى العا ،احلرة من غري إكراه

واليت  ،ئل املاثل يف حتليالت التاريخ السياسي اإلسالميومن هنا جتد حجم التناقض اهلا
وهي ال تعدو يف حتليلها األخري كوا صيغاً تلفيقية ال يمكنـها   ،حفلت ا الصيغ التراثية
باحـث عـن    ألنها ال حتتوي على أي قدر من اإلقناع ألي ؛الصمود طويالً أمام النقد

ولذلك كان أمراً متسقاً أنْ جتد هذه التحليالت مصحوبةً دائماً بقدر هائل مـن   ،احلقيقة
وحتذّر مـن جمـرد    ،األخبار املوضوعة اليت تعلو إىل درجة تقديس شخصيات هذا التاريخ

  .مناقشة أمورهم مبوضوعية حتذيراً يصل إىل درجة التكفري
____________________  

  .١٣٥ :السابق املرجع  )١(
   



١٤٥ 

 ة إمامة علية على صحة قتالـه   ،فقد أمجع فقهاء السنوكذلك أمجعوا على صح
   :)١(يقول البغدادي  .ملعاوية

 ة إمامة عليعلى صح وقت انتصابه هلـا بعـد قتـل عثمـان      أمجع أهل احلق
كان مصيباً يف قتال أصحاب  علياً  أمجع أصحابنا أهل السنة على أنّ :ويقول .
  .ويف قتال أصحاب معاوية بصفّني ،اجلمل

 :)٢(يقول ابن حـزم  .جمتهداً مأجوراً - رغم خطئه - إالّ أنهم مع ذلك جعلوا معاوية
 ة إمامته فبهذا قطعنا على صواب عليه له أجرين أجر  ،وصحوأن ه صاحب احلقوأن

ومن معه مخطئون مـأجورون أجـراً    وقطعنا أنّ معاوية  ،االجتهاد وأجر اإلصابة
  .واحداً

إالّ أنه زاد على ذلك بالتماس األعذار ملعاوية يف اسـتيالئه   ،وكذلك فعل ابن خلدون
 - ظريته يف امللك املؤسس علـى العصـبية  طبقاً لن - واستبداد بين اُمية ا ،على السلطة

   :)٣(فيقول
 ...)ـاً   ،كلّ واحد نظر صاحبه باجتهاده يف احلقفاقتتلوا عليه وإنْ كان املُصيب علي
والكلّ كانوا يف  ،إنما قصد احلق وأخطأ ،فلم يكن معاوية قائماً فيها بقصد الباطل ،

د واستئثار الواحد بهمثّ اقتضت طبيعة  ،مقاصدهم على حقوملْ يكـن   ،امللك االنفراد با
 ،فهو أمر طبيعـي سـاقته العصـبية بطبيعتـها     ،ملعاوية أنْ يدفع ذلك عن نفسه وقومه

  .)واستشعرته بنو اُمية
____________________  

  .٢٨٦ :مرجع سابق  ،أصول الدين )١(
  .٢٤٢ : ٤مرجع سابق  ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل )٢(
  .١٧١ :مرجع سابق  ،املقدمة )٣(

   



١٤٦ 

ودللّنا على بطالن الرأي القائل باجتـهاد   ،ولقد سبق لنا مناقشة أمر االجتهاد املأجور
كما هو معلـوم مـن الـدين     - وكذلك سبق لنا بيان .معاوية ألسباب كثرية عددناها

ولسنا نرى أدحض  .ةوأحد أسسها العصبية القبلي ،أنّ اإلسالم نقيض اجلاهلية - بالضرورة
الذي نـورد   )١(وهو الشيخ رشيد رضا ،لكالم ابن خلدون من رأي أحد الفقهاء احملدثني

   :رأيه بنصه فيما يلي
 يعترف ابن خلدون كغريه بذلك - ألنّ اإلسالم قضى على هذه العصبية اجلاهلية(... 

على جعل القـوة تابعـة   فال يمكن أنْ جيعلها علّة من علل شرعه القومي الذي مداره  -
للحق، ة فوق احلقا أنْ يكون تابعاً  ،خالفاً لسائر املبطلني من البشر الذين جيعلون القوفإم
  .وإما أنْ تقضي عليه قبل أنْ يقضي عليها ،هلا

من شوب الباطـل بتحكـيم    ،وذا البيان الوجيز يعلم سائر ما يف كالم ابن خلدون
وجعله جمتهداً مخطئاً يف قتـال   ،ة حتى يف استخالف يزيدقاعدته يف تصحيح عمل معاوي

 صيباً يف استخالف يزيد الذي أنكـره عليـه أكـرب علمـاء      ،أمري املؤمنني عليوم
فهو يزعم أنّ معاوية كان عاملاً بقاعدتـه يف أنّ   ،الصحابة فنفّذه باخلداع والقوة والرشوة

وبأنّ عصبية العرب كلّهم قد احنصرت يف قـوة   ،العصبية األمور العامة ال تتم إالّ بشوكة
وأنّ جعل اخلالفة شورى يف أهل احللّ والعقد من أهل العلم والعدل والكفاية من  ،بين اُمية

   .وكلّ هذا باطل ،وجهاء قريش غري بين اُمية ملْ يعد ممكناً
القول يف بيـان   وليس من مقصدنا إطالة ،ويف كالم ابن خلدون شواهد على بطالنه

  .ذلك كلّه
ال بقوم احلربية وال بثقة  ،إنّ عصبية العرب ملْ تنحصر يف بين اُمية :وحسبنا أنْ نقول
  وإنما افترضوا حياء عثمان وضعفه ،االُمة بعدهلم وكفاءم

____________________  
  .م ١٩٨٨ :الزهراء لإلعالم العريب  - القاهرة - ١٥٠ :اخلالفة  ،الشيخ حممد رشيد رضا )١(

   



١٤٧ 

 ... فرتوا على مناصب اإلمارة واحلكم يف األمصار اإلسالمية اليت هي قوة الدولة ومددها
 ... واصطنعوا من حمبي الدنيا من سائر بطون قريش وغريهم من يعلمون أنهم يواتـوم 

وهم مع احلكّام أتبـاع كـلّ    ،وأكثر هؤالء ممن ملْ يعرفوا من اإلسالم إالّ بعض الظواهر
  .فتوسلوا م إىل سن سنة اجلاهلية والقضاء على خالفة النبوة الشرعية ،ناعق

وجيعـل   ، ولو شاء معاوية أنْ جيعلها شورى كما نصح له بعض كرباء الصحابة 
ومـا   ،فعلقومه وغريهم مؤيدين ملَن ينتخب انتخاباً شرعياً باالختيار من أهل الشورى ل

ولكن عمر بن عبد العزيز ملْ يكن يستطيع ذلك بعـد أنْ   ،منعه إالّ حب الدنيا وفتنة امللك
  .وصاروا محيطني مبن يتولّى األمر منهم ،استفحلّ أمرهم

وكـان   - أنّ أبا برزة الصحايب اجلليل سـئل  :ويف كتاب الفنت من صحيح البخاري
وهو أثـر سـنة    - مروان وابن الزبري واخلوارجعن التنازع على اخلالفة بني  - بالبصرة
إنكم يا معشر  ،أحتسب عند اهللا أني أصبحت ساخطاً على أحياء قريش :فقال - معاوية
وإنّ اهللا أنقذكم باإلسالم  ،كنتم على احلال الذي علمتم من الذلّة والقلّة والضاللة ،العرب

إنّ ذاك الذي يف  ،وهذه الدنيا اليت أفسدت بينكم ،حتى بلغ بكم ما ترون ومبحمد 
وإنّ هؤالء الذين بني أظهركم إنْ يقاتلون إالّ علـى   ،الشام واهللا إنْ يقاتل إالّ على الدنيا

  .انتهى .إنْ يقاتل إالّ على الدنيا ،وإنّ ذاك الذي مبكّة واهللا ،الدنيا
ورأي الشيخ أبو زهرة يف هذا األمـر   ،ويكاد يتطابق الرأي السابق للشيخ رشيد رضا

  :)١(بقوله
____________________  

  .دار الفكر العريب - القاهرة - ٨٨ : تاريخ املذاهب اإلسالمية ،الشيخ حممد أبو زهرة )١(
   



١٤٨ 

 مهل إمام اهلُدى عليى ما ابتدأ ولكن معاوية ملْ يبل حارب البيعة وانتقض  ،حت
وهكذا ابـذعر األمـر    ،ووجد من مبايعيه من انتقض عليه ،اتهم مبايعيهو ،على املسلمني
  .واضطرب

وكان علـى معاويـة أنْ خيضـع     .وقد جاءت البيعة من كلّ البالد ما عدا الشام. ..
فقد كان إمـام املسـلمني يف    ،ومكانة علي  ،ملصلحة اإلسالم ورأى الكثرة الكربى

ولكـن حتركـت    .كان رجل الساعة :ا يعبر بلغة العصرأو كم ،ذلك الوقت غري منازع
  .وال حول وال قوة إالّ باهللا تعاىل ،والعصبية العربية واإلحن اجلاهلية ،املطامع حنو امللك

وعلى بالعكس من رأي ابن خلدون الذي وإنْ أقر بتحول اخلالفة إىل امللك على يـد  
على العكـس   ،إالّ أنه اعترب مع ذلك أنّ معاين وروح اخلالفة كانت ال تزال باقية ،معاوية

وهـو أبـو    ،من ذلك نرى واحداً من أكثر املفكّرين اإلسالميني تأثرياً يف العصر احلديث
إذ أنه أحـلّ أسـلوب    ،أنّ ما قام به معاوية يعد حتوالً جذرياً )١(يرى ،األعلى املودودي
ة     ،ة كطريق للوصول إىل السلطة وأسلوب ملمارستهاالتنصيب بالقوحمـل البيعـة احلـر

  .الشورية
هو عني ما توصل إليه البـاحثون احملـدثون علـى     ،وهذا الرأي الذي أبداه املودودي

  :)٢(يقول الدكتور الريس .اختالف مناهج البحث السياسية واالجتماعية
وإنْ كانوا خيتلفون  ،حدث تطور أو تغير فالكلّ جممع على أنه ،أما بعد عصر الراشدين

فإنّ تولّي معاوية اخلالفة ملْ يتم يف األصل باملبايعة احلـرة   ،يف املدى الذي ذهب إليه التغيري
  وإنما الذي بايعه أهل ،أو االختيار من مجيع االُمة

____________________  
  .م ١٩٧٨ :دار القلم  - ويتالك - ١١٢ :اخلالفة وامللك  ،أبو األعلى املودودي )١(
  .١٨٦ :مرجع سابق  ،النظريات السياسية اإلسالمية )٢(

   



١٤٩ 

ولكـن   ،مثّ بايعه سائر الناس الذين بايعوه بعد عام اجلماعة ،الشام الذين كانوا يف واليته
فهنا دخل عنصر  .كان هذا يف حقيقة األمر اعترافاً بالواقع وحرصاً على حفظ وحدة االُمة

بأنه هنا حدث التفـارق   :فيمكن القول ،القوة واالضطرار بدل االختيار التام أو الشورى
  .بني املثال والواقع

إنّ أهم ما ميز أسـلوب الوصـول إىل    :)١(وتؤكّد إحدى الدراسات املعاصرة االُخرى
بل إنّ معاويـة   ،والقوةهو االعتماد على البطش  - امللك - السلطة يف ظلّ هذا النموذج

  .عمد بعد ذلك إىل جعل منصب القيادة وراثياً
كما يترك الوالـد   ،ومن مثّ أصبحت قيادة االُمة شبه ملك خاص يتركه احلاكم البنه

وبذلك ينظر إىل معاوية على أنه مؤسـس أول ملـك    .لولده مزرعةً أو جتارةً أو صناعةً
وعلى الرغم من اإلبقـاء   .فة على يديه إىل ملكحيث انقلبت اخلال ،عضوض يف اإلسالم

إالّ أنّ نظام احلكم أصبح يسوده منوذج  ،على تلقيب احلاكم بلقب اخلليفة أو أمري املؤمنني
  .امللك ال منوذج اخلالفة

أن كلّ األدواء الفكرية  )٢(يرى فقيه آخر ،ويف حبثه عن أسباب ايار احلضارة اإلسالمية
يقـول   .ية مردها إىل الفساد السياسي الذي صدع بناء هذه احلضارةواخللقية واالجتماع

فاملفروض عقـالً ونقـالً أنْ    ،اخلالفة :أعين ،وأصله األول ،بدأ هذا جبذع احلكم :الشيخ
إالّ أنّ سطوة العصـبيات وغلبـة    ،خيتار املسلمون خليفتهم من بني أعظم الكفايات فيهم

  فإذا ،الشهوات هدمتا هذه القاعدة
____________________  

مكتبة امللـك   - القاهرة - ١٩٥ :املعارضة يف الفكر السياسي اإلسالمي  ،نيفني عبد اخلالق مصطفى .د )١(
  .م ١٩٨٥ :فيصل 

  .مكتبة دار العروبة - القاهرة - ٢٥٧ :حقيقة القومية العربية  ،الشيخ حممد الغزايل )٢(
   



١٥٠ 

لكن هذا اهلزل هو الذي ساد بالد اإلسـالم   ،لولدهاخلالفة مرياث شخصي يتركه الوالد 
إنّ  .وقضى عليها معاوية بـن أيب سـفيان   ،بعد أن طويت أعالم اخلالفة الراشدة ،دهراً

والصـليبية الرومانيـة    ،توريث إمارة املؤمنني الذي ابتدعه معاوية مقلّداً اوسية الفارسية
 حريقاً مستعرة دمرت األخضر واليـابس يف  كان بداية الشرر الذي حتول على مر الليايل

  .احلضارة اإلسالمية املظلومة
كمؤشر علـى طبيعـة النظـام     ،وخنتتم حبث هذه اجلزئية اخلاصة بآلية انتقال السلطة

وهو سيد قطب الذي  ،االُموي بإيراد حتليل أحد كبار الدعاة األصوليني يف العصر احلديث
ملْ  ،وصارت اخلالفة اإلسالمية ملكاً عضوضاً يف بين اُميـة  ،ونفلما جاء االُموي :)١(يقول

إنما كان من وحي اجلاهلية الذي أطفـأ إشـراقه الـروح     ،يكن ذلك من وحي اإلسالم
  ... اإلسالمي

  ... وكان هذا االتجاه طعنة نافذة يف قلب اإلسالم ونظام اإلسالم واتجاه اإلسالم
خلف الدولة االُموية قائمة بالفعل بفضل ما مكّن هلا وقد  ،ومضى عثمان إىل رمحة ربه

من  ،وبفضل ما مكّن للمبادئ االُموية اافية لروح اإلسالم ،وخباصة يف الشام ،يف األرض
مما أحدث خلخلـةً يف الـروح    ،إقامة امللك الوراثي واالستئثار باملغامن واألموال واملنافع

  ... اإلسالمي العام
راء مباكرة الدين الناشيء بالتمكني منه للعصبة االُموية علـى يـدي   ولقد كان من ج

  أنّ تقاليده العملية ملْ تتأصل على ،اخلليفة الثالث عثمان يف كربته
____________________  

  .١٩٨٠ :دار الشروق  - القاهرة - ٧ط  ،وما بعدها ٢٠٧ :العدالة االجتماعية يف اإلسالم  ،سيد قطب )١(
    



١٥١ 

وقد نشأ عن عهد عثمان الطويـل يف اخلالفـة أنْ    .من تعاليمه النظرية لفترة أطولأُسس 
  ... تنمو السلطة االُموية ويستفحل أمرها يف الشام ويف غري الشام

 ا أنْ جاء علياألمر إىل نصابه يف هوادة فلم وقد علم  .ملْ يكن من اليسري أنْ يرد
فاحنازوا  ،لن يسكت عليهم أنّ علياً  ،وخباصة من اُمية ،املستنفعون على عهد عثمان

   ... بطبيعتهم ومبصاحلهم إىل معاوية
 وأالّ يقنع بشرعة املساواة  ،ولقد كان من الطبيعي أالّ يرضى املستنفعون عن علي

يـة إىل املعسـكر   فاحناز هؤالء يف النها .ومن مردوا على االستئثار ،من اعتادوا التفضيل
على حساب العـدل واحلـق    ،حيث جيدون فيه حتقيقاً ألطماعهم ،معسكر اُمية :اآلخر

 عليهما علي هذا اإلصرار اللذين يصر ...  
 ما يف عليويعزون إليهـا غلبـة    ،والذين يرون يف معاوية دهاًء وبراعة ال يرو

 .وواجبـه  كما يخطّئون فهم علي  ،ون تقدير الظروفإنما خيطئ ،معاوية يف النهاية
 ا لقد كان واجب علية قوللتقاليد اإلسالمي ل واألخري أنْ يردإىل   ،األو وأنْ يـرد

وملّـا كـان    .وأنْ جارى وسائل بين اُمية يف املعركة لبطلت مهمته احلقيقية ،الدين روحه
 إما أنْ يكون علياً  إنّ علياً  .لصة من قيمة يف حياة هذا الدينلظفره باخلالفة خا

وهذا هو الفهم الصحيح الذي ملْ يغب  .بل فلتذهب حياته معها ،أو فلتذهب اخلالفة عنه
 ،ما معاوية بأدهى مني ،واهللا « :- فيما يروى عنه إنْ صحت الرواية - وهو يقول عنه 

  .انتهى .»ولو ال كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس  ؛ولكنه يغدر ويفجر
* * *  

   



١٥٢ 

ولعلّك ترى اآلن فيما أوردنا من كالم السابقني اتفاقهم على اخـتالفهم يف املالمـح   
أو  .النظام مغاير كلّية للنظام اإلسالمي :وهي ،الرئيسية للنظام االُموي الذي أسسه معاوية

أنّ روح اخلالفة كانت  :وليس كما زعم ابن خلدون .حتول جذري عنه :بتعبري املودودي
  .ال تزال باقية فيه

  .فال اختيار وال حرية وال شورى ،الوصول للسلطة متّ عبر القهر والقوة واجلربوت
  :النظام االُموي نظام جاهلي

رجة عظمى مـن األمهيـة يف   أنها سيترتب عليها عواقب على د ،وهذه أخطر النتائج
  :ومع خطورا فقد أمجعوا عليها بالنص ،الفهم الكلّي لكافة ممارسات النظام

فتوسلوا م إىل سن سنة اجلاهلية والقضاء على خالفـة   :يقول الشيخ رشيد رضا - أ
  .النبوة الشرعية

ية العربيـة  ولكن حتركت املطامع حنو امللك والعصـب  :ويقول الشيخ أبو زهرة - ب
  .واإلحن اجلاهلية

وقضى عليها معاوية بن أيب  ،طويت أعالم اخلالفة الراشدة :ويقول الشيخ الغزايل - ت
سفيان مقلّداً اوسية الفارسية والصليبية الرومانية دمرت األخضر واليابس يف احلضـارة  

  .اإلسالمية املظلومة
إنما كان من وحي اجلاهلية  ،ملْ يكن ذلك من وحي اإلسالم :ويقول سيد قطب - ث

وكان هذا االتجاه طعنة نافذة يف قلب اإلسالم ونظام  ،الذي أطفأ إشراقه الروح اإلسالمي
  .اإلسالم واتجاه اإلسالم

* * *  
   



١٥٣ 

  :واملوقف من املعارضة ،الرقابة على السلطة -  ب
ذلـك أنـه    ؛ل ما ابتلي باستبداد الـرأي ما ابتلي نظام قط بسبب مدمر على مهل مبث
فضالً عن  ،وما أسوأ العاقبة على النظام ذاته .كالسوس ينخر يف العظام حتى تستحيل فتاتاً

ومهما كان النظام متسعاً كنظام الدولة أو مقتصراً على حياة فرد واحد فالعاقبـة   .غريه
 ،اهلواء الصحي يف غرفة حمكمة مثله يف ذلك كمثل من يسد على نفسه نافذته لتيار ،سواء

فال جتديد وال تغيري حتى تضيق عليـه   ،فال يكون تنفّسه إالّ خصماً من نقاء هواء الغرفة
  .فيسقط يف النهاية خمتنقاً ،أنفاسه

ذلك أنّ العالقـة   ؛وأينما كان املكان ويف مجيع األزمان ،صدق ذلك يف كلّ األحوال
حوار مبا يعنيه من أخذ وعطاء وتبادل وتشابك مـع  األساسية للحياة هي عالقة تواصل و

  .وبذا يسقط شرط استمرار عالقة احلياة ،فإذا انعدم األغيار انقطع احلوار ،األغيار
أملْ تر إىل اجلسد اإلنساين يشترط الكتسابه املناعة وجود آلية لتوليد أجسام مضـادة  

 ،فكذلك كلّ نظـام  ، البيئة احمليطةإضافة إىل ،ملسببات األمراض اليت حيفل ا اجلسد ذاته
وحيافظ على بقائه إنْ توفّرت شـروط   ،وال سيما النظام السياسي الذي يكتسب حيويته
وينبه  ،فيمضي منها الصاحل ويعيق السيء ،مناعته بوجود الرأي اآلخر الذي يراجع قراراته

ساند وحيشد يف وي ،ويستشف مظان اخلطر ،ويكشف عن مواقع اخللل ،إىل مواطن الزلل
  .ويقترح احللول يف املعضالت ،امللمات

فيعمل على  ،وهلذا كان أتعس نظام الذي يقف موقف العداء اجلهول من اآلراء الناقدة
  .فيضر نفسه من حيث أراد نفعها ،وأدها بدل االسترشاد ا

   



١٥٤ 

عله حقّـاً  حتى إنه ملْ جي ،وقد حرص اإلسالم أشد احلرص على تبيان أمهية هذا األمر
وملْ  ؛فشدد على وجوب النصح والتناهي عن املنكر واألمر باملعروف ،وإنما فرضه واجباً

   .وإالّ عم البالء اجلميع اآلمث منهم واملستكني ،يستثنِ من هذا الوجوب أحداً من املسلمني
   .)١()وتواصوا بِاحلق  ( :- يصف عمل املؤمنني - قال اهللا تعاىل

   .)٢()وأَنصح لَكُم  ( :عن نوحوإخباراً 
   .)٣()وأَنا لَكُم ناصح أَمني  ( :وعن هود

كَانوا الَ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِـئْس مـا    ( :ووصفاً جلزيرة بين إسرائيل الكربى
   .)٤()كَانوا يفْعلُونَ 

لْمؤمنات بعضهم أَوليـاُء بعـضٍ يـأْمرونَ    والْمؤمنونَ وا ( :وبياناً للمجتمع اإلمياين
  .)٥() بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ

قـال   ؟ملَـن  :قلنـا  .»الدين النصيحةُ  « :أنه قال وروى مسلم عن رسول اهللا 
: » ولرسوله تهم  ،هللا ولكتابهوعام املسلمني ةوألئم«.  

علـى   بايعت رسول اهللا  :أنه قال ،عن جرير بن عبد اهللا ،ويف حديث متفق عليه
  .والنصح لكلّ مسلم ،وإيتاء الزكاة ،إقام الصالة

أفضلُ اجلهاد  « :وسلم أنه قال  ،عن رسول اهللا  ،وروى الترمذي وأبو داوود
  .»كلمةُ عدل عند سلطان جائرٍ 

____________________  
  .٣ :سورة العصر  )١(
  .٦٢ :سورة األعراف  )٢(
  .٦٨ :سورة األعراف  )٣(
  .٧٩ :سورة املائدة  )٤(
  .٧١ :سورة التوبة  )٥(

   



١٥٥ 

 ،وحياة املسلمني مجيعاً ،مثّ إنّ اإلسالم أرسى قاعدة أساسية يقوم عليها بِناء الدولة كلّه
  .الشورى :وهي

النطلقت من  ،واطّلعت على أسباب وظروف نزوهلا ،وأنت إذا متعنت آيات الشورى
فَبِما رحمة من اللّه لنت لَهم ولَو كُنت  ( :إذ يقول اهللا تعاىل ،فورك مهلالً ملَا تطّلع عليه

 نوا ميظَ الْقَلْبِ لَانفَضرِ فَـإِذَا  فَظّاً غَلي الْأَمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع ففَاع كلوح
  .)١( ) اللّه إِنّ اللّه يحب الْمتوكّلني  عزمت فَتوكّلْ علَى

واليت كان أحـد أسـباا خـروج     ،فقد نزلت هذه اآليات عقب كارثة هزمية اُحد
وهو ما متّ بعد املشاورة وتغلّـب الـرأي القائـل     ،ج املدينةاملسلمني ملالقاة العدو خار

فإنّ اهللا تعاىل حيثّ نبيـه   ،وبالرغم من هذه النتيجة اليت أسفرت عنها املشاورة ،باخلروج
   .االستمرار يف املشاورة :أي ،على الشورى

الذي كان رأيـه   وفيهم النيب  ،فإذا علمت أنّ إمضاء الرأي القائل باخلروج قد متّ
أنّ القيادة املعصومة بالنص هي وحدها صاحبة  :أوهلما ،ألدركت أمرين ،التحصن باملدينة

ملَا يقع مبخالفته من شرور ختفى على الناس إنْ هـم   ،القرار الصائب الذي ال جتوز خمالفته
رِساالَت اللَّه ويخشونه والَ يخشونَ أَحدا  الَّذين يبلِّغونَ ( :يقول اهللا تعاىل ،أعلموا رأيهم

وإنْ أفضـت   ،عدا ذلك فالشورى واجبة ففيما:وثانيهما .)٢()إِالَّ اللَّه وكَفَى بِاللَّه حِسيبا 
بالشورى  وقد كان أمر اهللا تعاىل لنبيه  ،فذلك أدعى للصحة الكلّية ،إىل خطأ جزئي

وارتقاء  ،لفهم املعاين وإدراك املقاصد ؛يباً للمسلمني على ممارستها وهو موجود بينهمتدر
  بوعيهم الكلّي للوصول إىل القرار
____________________  

  .١٥٩ :سورة آل عمران  )١(
  .٣٦ :سورة األحزاب  )٢(

   



١٥٦ 

ولذلك ملْ  ،الصحيح فيما قد يعن هلم من مشكالت حتى يكون كلّ على بينة من أمره
أنه مل يكن أحـد   :وقد أثر عن رسول اهللا  .من ممارسته الشورى متنع عصمته 

  .)١(أكثر مشورةً ألصحابه من رسول اهللا 
وحرية إبـداء الـرأي    ،فاملشاورة ضرورة ،وبذلك تسقط كلّ حجج املستبدين الطُغاة

  .ومهما تكن النتائج ،ى كافّة املستوياتواجبة عل
تكاثفت ظلم الليل حتى صار يماً  ،وأغشى عهد امللك )٢(ولكن ملّا أفل العصر األمثل

وتبدلت كلّ مظاهر احلياة كمـا عايشـها    ،متثاقالً طويالً ال يلوح لصبحه انبالج قريب
وأضحت النصـيحة   .ماًفاستحالت الشورى استبداداً والعدل ظل ،الناس يف العصر األمثل

وملْ تـزل   ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر إفساداً يف األرض وتفريقاً للجماعة ،جريرة
  .تلك مسة كلّ نظام استبدادي

____________________  
  .١٣٥ :مرجع سابق  ،السياسة الشرعية )١(
على العكس من  ،كثرة مشاورته لرعيته يرى طه حسني أنّ أحد أسباب انتثار أمر علي بن أيب طالب  )٢(

وإنما يستشريهم  ،ال يستبد من دوم بشيء ،يدبر أمور أصحابه عن مأل منهم كان علي  :فيقول ،معاوية
وكان يرى هلم الرأي فيأبونه وميتنعون عليه ويضطرونه إىل أنْ ينفّذ رأيهم وحيتفظ  ،يف اجلليل واخلطري من أمره

   .وكان ذلك يغريهم به ويطمعهم فيه .برأيه لنفسه
 عطيهم عليعطي أصحابه بعض هذا الذي كان يما كان لـه   ،ملْ يكن يستشريهم ،وملْ يكن معاوية يوإن

مثّ كان  ،فكان إذا أمر أطاعه أهل الشام دون أنْ جيمجموا فضالً عن أنْ يجادلوا .املُشريون من خاصته األدنني
 ر وتربم على مأل من الناس أمور عليال ختفى على أصحابه من أمره خافية مهما يكـن مـن    ،كلّها تدب
وكان عصـر   ،خلالفة قد انقضىوكان عصر ا ،يدبر خالفة وكان معاوية يدبر ملكاً كان علي  .خطرها

دار  - بـريوت  - ١ط  ،٥٩٣ :علي وبنوه  ،اخللفاء الراشدون ،األعمال الكاملة ،طه حسني .امللك قد أظلّ
  .م ١٩٧٣ :الكتاب اللبناين 

   



١٥٧ 

يتعلّقون ا لتربير أفعال السـالطني يف قمعهـم    ،وإنْ وهت ،وقد جيد املربرون أسباباً
وتلك هي احلجـة الدائمـة    ،لفتنة وحفظ استقرار اتمعمبثل حجة حصر ا ،ملعارضيهم

وأما أنْ يعاقب شخص علـى حـب    ،حلكّام االستبداد وسدنة حكمهم على مر التاريخ
  .فهذا ما ال يقوى على جتويزه أشد املكابرين مماراة ،شخص يف اهللا

   ؟فكيف إذا بلغت العقوبة حد القتل
   ؟صحابياً جليالً وكيف إذا كان املعاقب فاضالً خيراً
   ؟بل مضى إىل أمر ربه ،وكيف إذا كان احملبوب غري متواجد

  ؟وكيف إذا كان هذا احلب ذاته بعض الدين
فكيف حيـدث   ،أو نقرأ عنه يف تاريخ الوثنيني ،فهذا ما ملْ نسمع به يف قصص الربابرة

  !من خليفة املسلمني ؟وممن ؟ذلك يف تاريخ الدولة اإلسالمية
   .كانت فجيعة قتل حجر بن عدي على يد معاوية بن أيب سفيانتلك 

وفد علـى الـنيب    ،املعروف حبجر اخلري :)١(وحجر بن عدي كما يعرف به ابن األثري
  .وكان من فضالء الصحابة ،وشهد القادسية ،هو وأخوه هانئ 

وأصحابه وآل  ب وكلّ جريرة حجر أنه كان يعترض على سب علي بن أيب طال
وانتقاصاً مـن   ،فاعترب معاوية ذلك االعتراض اجتراء على عماله ،على املنابر البيت 

بعد استيالئه  - ذلك أنّ معاوية ؛وإفساداً يف األرض يستحق معه حجر القتل ،هيبة احلكم
على  وأصحابه وبنيه  سن لنفسه ولعماله يف األقاليم سب علي  - على السلطة

  .املنابر عقب الصلوات ويف خطب اجلمعة
____________________  

  .٤٦١ : ١مرجع سابق  ،أُسد الغابة )١(
   



١٥٨ 

وابن عباس واألشتر وحسناً  أنّ معاوية كان إذا قنت لعن علياً  :)١(يروي الطربي
  .وحسيناً 

صـلوات اهللا علـيهم   (ملْ يكن يطيق مساع سب آل بيت رسـول اهللا   ولكن حجراً
فكان خيرج عن صمته راداً على عمال معاوية  ،بينما هو جالس للصالة باملسجد ،)أمجعني
  .مقالتهم

كان ال يدع  - وهو عامل معاوية على الكوفة - أنّ املغرية بن شعبة :)٢(يروي الطربي
 علي اُهللا ولَعن :يقول ،فكان حجر إذا مسع ذلك ،يهوالوقوع ف ذم اكم فذمإنّ  ،بل إي

وأنا أشهد أنّ من تـذمون   .)٣() كُونوا قَوامني بِالْقسط شهداَء للّه ( :اهللا عز وجل يقول
  .وأنّ من تزكّون وتطرون أوىل بالذم ،وتعيرون ألحق بالفضل

وظلّ حجر  ،كان يفعل فعل املغرية سنة معاوية ،يةفلما مضى املغرية وولّي زياد بن مس
 ه كذلك على شهادته هللا بفضل عليا مسع سبر عـن نابيـه    .كلمإالّ أنّ زياداً كش

وكتب زياد إىل معاوية يف أمـر   .)٤(سقط العشاء بك على سرحان  :وتوعد حجراً بقوله
فلما  ،ففعل زياد ،وإشخاصه إليه بدمشق فأمره معاوية بشده يف احلديد ،حجر وكثّر عليه

  .فضرب بالسيف صرباً ،قدم حجر على معاوية قدمه للقتل
فجاء بكتـاب   ،وملْ ينس منهجه يف إخراج أفعاله إخراجاً مشبهاً ،فعل معاوية إذاً فعلته

كما ملْ ينس إدراج بعض األمسـاء   ،تشهد فيه بطانة زياد على خروج حجر عن اجلماعة
  .حتى ال يقتصر كتاب الشهادة على من هم معروفون باملُداهنة ،املعروفة بالصالح زيفاً

____________________  
  .٧١ : ٥مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(
  .٢٥٤ :املرجع السابق  )٢(
  .١٣٥ :سورة النساء  )٣(
  .الذئب :سرحان .حبها إىل التلفيؤدي بصا ،مثل يضرب يف طلب احلاجة )٤(

   



١٥٩ 

فكتب إىل معاويـة   ،شريح بن هاينء الذي بلغه ما حدث :ومن هؤالء املزيفة أمساؤهم
فجاء كتابه دليالً على زور شهادة املُداهنني ملعاوية  ،كتاباً يربأ فيه مما أُلصق به من شهادة

   :)١(قال شريح ،فضالً عن إلزامه معاوية احلجة أمام اهللا ،وزياد على دينهم
فإنه  ،أما بعد .بسم اهللا الرمحن الرحيم لعبد اهللا معاوية أمري املؤمنني من شريح بن هاينء

وأنّ شهاديت على حجر أنه ممن  ،بلغين أنّ زياداً كتب إليك بشهاديت على حجر بن عدي
 ،وينهى عـن املنكـر   ،ويأمر باملعروف ،ويدمي احلج والعمرة ،ويؤتى الزكاة ،يقيم الصالة

  .وإنْ شئت فدعه ،فإنْ شئت فاقتله ،حرام الدم واملال
مـتعلّالً   ،وأمضى يف حجر أمره بالقتـل  ،ولكن معاوية ملْ يعر كتاب شريح اهتماماً

إنما قتله الذين شهدوا  :قال ،حتى إذا المه الالئمون من بعد ،بكتاب شهادة شهود زياد
  .)٢(عليه

 :لعمار ر بتأول معاوية التأول الفاسد حلديث رسول اهللا وهذه تذكّرنا على الفو
  .إنما قتله من دفعه للقتل :فيقول معاوية بعد قتله عماراً .»تقتلك الفئة الباغية  «

فإننـا ال   ،وبالرغم من هول تلك الفجيعة اليت قتل فيه معاوية حجراً وستة من أصحابه
كمـا   ،علمنا منهجه يف اإلفتئات على الدين بالتأول الدائم الفساد ذلك أننا ؛نعجب منها

وأنّ طبيعـة   ،يعض عليه بالنواجذ :أي ،وأنه ملك عضوض ،قد علمنا بعد شرهه للملك
  .االستئثار باد - كما وصفه ابن خلدون - مثل هذا امللك

____________________  
  .٢٧٢ :مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(
  .٥٥: ٨مرجع سابق  ،البداية والنهاية ،ابن كثري )٢(

   



١٦٠ 

 ،ابن تيمية وابن العريب :أمثال ،وإنما العجب كلّ العجب أنْ يأيت املعذّرون من الفقهاء
 ،ظانني أنهم بذلك يدافعون عن اإلسالم وتارخيـه  ،ليربروا كلّ أفعال معاوية مهما كانت

وهم يظنون أنهم حيسـنون   ،ن حيث أرادوا نفعهفيضروه م ،غري مميزين بني احلق والرجال
  .صنعاً

ذلك أنه يعدد حججه  ؛ووهن حجته يف قضية حجر ،ولنر معاً مدى افت ابن العريب
  :)١(دفاعاً عن قتل معاوية حجراً كالتايل
ه بالظلم فعليه الدليل ،األصل أنّ قتل اإلمام باحلقعى أنن ادلو كان ظلماً حمضـاً  .فم، 

  .ا بقي بيت إالّ لعن فيه معاويةملَ
خري الناس بعد رسـول   :مكتوب على أبواب مساجدها - بغداد - هذه مدينة السالم

   . مثّ معاوية خال املؤمنني  ،مثّ علي  ،مثّ عثمان ،مثّ عمر ،أبو بكر اهللا 
  !؟وازدراء بالعقولفهل رأيت أبعد من ذلك افتاً ووهناً بل 

وأنّ كلّ مـا   ،أنّ معاوية إمام احلق - دون أدىن مناقشة للواقعة - فقد قرر ابن العريب
اً )٢(يصدر عنه حقى وإنْ قتل صحابيوكلّ برهانه يف ذلك أنّ أحداً ال يشتم معاوية .حت، 

  .كما أنّ امسه منقوش على األبواب
مثل هذا اهلزل الذي يبيح للحاكم قتل النفوس ال يمكن موافقة ابن العريب على  ... ال

فكيف بنظام اإلسالم العادل الـذي   ،فذلك ما ملْ تقره أعراف اجلاهلية ،احلرام بال نقاش
  .يزعم املنافحة عنه

____________________  
  .١٣٩ :مرجع سابق  ،العواصم من القواصم )١(
تراهم يطبقون هذا املعتقد  ،صمة األئمة من آل البيت يف الوقت الذي ينكر فيه فقهاء السنة القول بع )٢(

وهـذا   .ممن كان قد عاصر الرسـول   - فقط احلكام - ولكن على احلكّام ،عملياً كما يف حالتنا هذه
  .من مصادر االزدواجية -إضافة إىل ما سبق ذكره  - مصدر آخر

   



١٦١ 

 ،حنن ها هنا نسوق الدليل على سقوط دفاع ابن العريب ومن سار على جـه  ،مثّ نعم
على املبـدأ الـذي    ،وحنتكم يف احلكم على فعلته ،واسنت بسنته ونقيم احلجة على معاوية

   :أرساه رب العاملني
  .)١()من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعاً  (

  علـي اهللا تعـاىل ورسـوله      فقد أمجعت النصوص على أنّ حب مـن حـب
  ؟ن أظهرهوما بالك مب ؟فهل أظلم ممن أضمر غري احلب ملَن أحبه اهللا ورسوله ،

ُألعطني  « :قال يف علي  أنّ رسول اهللا  :يروي البخاري يف باب غزوة خيرب
  .»وحيبه اهللا ورسوله  ،حيب اهللا ورسوله ،الراية غداً رجالً يفتح اهللا على يديه

 ا وفضل علي ذكّرذكر من مرتلته قـول   ،وسابقته أشهر من أنْ يويكفي أنْ ت
أما ترضى أنْ تكـون   « :فيما رواه البخاري يف باب مناقب علي  ،له رسول اهللا 

  .» ؟مني مبرتلة هارون من موسى
فكذلك  ؟مثّ هل هناك من مقام أعظم من أنْ يشرف امرؤ بالتوحد مع رسول اهللا 

أنت مني وأنـا   « :- فيما رواه البخاري - الذي قال له رسول اهللا  ن علي كا
  .»منك 

  ؟وقد علم أنه بعض رسول اهللا  فهل هناك أخسر ممن سب علياً 
من تكثّر حمبي  وعلي  وملْ تكن هذه البغضية وهذا االمتزاج بني رسول اهللا 

 من رسول اهللا  ،علي ها كانت بالنصسلمة أنْ تـروع   ،ولكن وهو ما حدا باُم
علي فيما رواه أمحد - )٢(فقالت ، عندما بلغها سب -:  

____________________  
  .٣٢ :سورة املائدة  )١(
  .٣٧٠: ٧مرجع سابق  ،البداية والنهاية )٢(

   



١٦٢ 

  ! ؟فيكم على املنابر أيسب رسول اهللا 
 علي على حب على النـهي عـن    ،ومبثل ما ثبت النص فقد ثبت كذلك النص

ىل وخالـد إ  وبعث علي  ... :يروي البخاري يف كتاب املغازي .إضمار البغض له
وجـاء بريـدة إىل رسـول اهللا     ،أنه ملّا حدثت جفوة بني بريـدة وعلـي    ،اليمن
  .»ال تبغضه  « :قال  .نعم :فقلت .» ؟أتبغض علياً ،يا بريدة « :فقال له ،

قال  .نعم :قلت ،قال .» ؟أتبغض علياً « :لربيدة قال رسول اهللا  :ويف رواية أمحد
  .»وإنْ كنت حتبه فازدد له حباً  ،فال تبغضه « :

 فيكفي أنْ  ،وتدرك فداحة ما اقترفه معاوية ،ولكي تقف على حقيقة مرتلة علي
 علي ا يكتمل به اإلميـان  استشعا ،أو بغضه ملْ يكن كما مل يزل تعلم أنّ حبرمها مم

عن علي  ،جاء يف صحيح مسلم .ولكنهما عالمتان فارقتان على اإلميان والنفاق ،أو ينقص
وال يبغضـين إالّ   ،أنه ال حيبين إالّ مـؤمن  ،إنه لعهد النيب االُمي إيلّ « :قوله بن أيب طالب 

  .»منافق 
ناهيك عـن السـب    ،دى إمث الوقوع يف علي مثّ إنّ معاية كلّم وعوتب وذكّر مب

وقد كان حرياً  .ومل يأبه ومل يتب ،فلم حيرك كلّ ذلك يف نفسه شيئاً وملْ يصغِ ،البواح له
حتى تـاب   ،عن بغض علي  إذ ما أنْ اه رسول اهللا  ،به أنْ يفعل فعل بريدة

أحـب إيلّ   فما كان يف الناس أحد بعد قول رسول اهللا  :- أمحد ويف رواية - وقال
 من علي.  

أمر معاوية بن  :إنكار سعد بن أيب وقّاص لفعل معاوية )١(يروي مسلم وأمحد والترمذي
أما ما  :قالف ؟- يقصد علياً  - ما مينعك أنْ تسب أبا تراب :فقال ،أيب سفيان سعداً

  ألنْ تكون يل ،ذكرت ثالثاً قاهلن له رسول اهللا 
____________________  

  .٣٥٢ :مرجع سابق  ،البداية والنهاية )١(
   



١٦٣ 

وخلّفه يف بعـض   - يقول مسعت رسول اهللا  ،واحدة منهن أحب إيلّ من محر النعم
فقال رسول  .» ؟أختلّفين مع النساء والصـبيان  ،يا رسول اهللا « :فقال له علي  - مغازيه

ومسعته  .» ؟إالّ أنه ال نيب بعدي ،أما ترضى أنْ تكون مني مبرتلة هارون من موسى « :اهللا 
فتطاولت  :قال .»وحيبه اهللا ورسوله  ،ُألعطني الراية رجالً حيب اهللا ورسوله « :يقول يوم خيرب

ففتح  ،فبصق يف عينيه ودفع الراية إليه ،فأُتى به أرمد .»ادعوا يل عليـاً   « :قال  .هلا
فَمن حاجك فيه من بعد ما جاَءك من الْعلْـمِ فَقُـلْ    ( :ا نزلت هذه اآليةـّومل .اهللا عليه

وأَبناَءكُم ونِساَءنا ونِساَءكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعلْ لَعنةَ اللَّه تعالَوا ندع أَبناَءنا 
 بِنيلَى الْكَاذسيناً  دعا رسول اهللا  .)١()عاً وفاطمة وحسناً وحمثّ قال ،علي: » 

ض سعد قائالً ملعاوية .»هؤالء أهلي  ،اللهم ّمثّ  .ال أدخل عليك داراً بعد هذا اليـوم  :مث
  .نفض رداءه مثّ خرج

يقول  ،فما أتعسه إذ نصب نفسه حرباً هللا ،فلم يشأ أنْ يذكر ،فقد ذكّر معاوية إذاً باهللا
عادى يل من  « :قال اهللا تعاىل - ذكره البخاري يف احلديث القدسي - رسول اهللا 

فما بالك بعداء من كان موىلً لكلّ مؤمن؟ قال رسـول اهللا  . »فقد آذنته باحلرب  ،ولياً
من كنت مواله فعلي مواله، اللهم والِ من وااله،  «: - )٢(وثبت ذلك بطرق متعددة - 

  .»وعاد من عاداه 
 علي وعداؤه عداء هللا  ،وبغضه آية على النفاق ،عالمة على اإلميان فإذا كان حب

 ،بل تسلط على رقـاب العبـاد   فكيف مبن ملْ يكتف حبرب علي  ،ورسوله 
 علي م رهن سب؟وإعالن الرباءة منه فجعل حيا  

____________________  
  .٦١ :سورة آل عمران  )١(
حديث غدير خـم  ( وهو املشهور بـ  ،طرق رواية احلديث ،٣٦٠ : ٧مجع ابن كثري يف البداية والنهاية  )٢(
(.  
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مثّ أمعن النظر يف أبشـع   ،ومأساة من مآسي التاريخ ،إقرأ معي فجيعة من فجائع الدهر
   :صور االستبداد والطغيان متثّلت يف خمزى من خمازي معاوية رأس النظام األموي

 ،أنّ معاوية أرسل رسوله إىل حجر بن عدي وأصحابه يف السـجن  :)١(يروي الطربي
إنا قد أُمرنا أنْ نعرض علـيكم   :فيقول هلم ،يعرض عليهم تركهم إنْ هم لعنوا علياً 

 فابرأوا من هـذا   ؛وإنْ أبيتم قتلناكم ،فإنْ فعلتم تركناكم ،واللعن له الرباءة من علي
  .ونتربأ ممن تربأ منه ،بل نتوالّه ،إنا لسنا فاعلي ذلك ،اللهم :فقالوا .خنلِّ سبيلكم ،الرجل

يأيت بصيفي بن فسيل صاحب حجر بن  ،وهذا زياد بن مسية عامل معاوية على الكوفة
مـا   :قال .ما أعرف أبا تراب :قال ؟ما تقول يف أيب تراب ،يا عدو اهللا :فيقول له ،عدي

أحسن قول أنا قائله يف عبد من عباد اهللا  :قال ؟ما قولك يف علي  :فقال !أعرفك به
مثّ  .فضرب حتى لـزم األرض  .اضربوا عاتقه بالعصا حتى يلصق باألرض :قال .املؤمنني

املدى ما لو شرحتين باملواسي و ،واهللا :قال ؟ما قولك يف علي  ،إيه ،أقلعوا عنه :قال
 ،إذا تضرا واهللا قبل ذلـك  :قال .لتلعننه أو ألضربن عنقك :قال .قلت إالّ ما مسعت مني
  .ادفعوا يف رقبته :قال .رضيت باهللا وشقيت أنت ،فإنْ أبيت إالّ أنْ تضرا

دعين  :قال ؟ما قولك يف علي  :قال له ،وملّا جِيء بعبد الرمحن العرتي إىل معاوية
أشهد أنه كان من  :قال .ال أدعك حتى ختربين عنه ،واهللا :قال .فإنه خري لك ، تسألينوال

  ،والقائمني بالقسط ،ومن اآلمرين باحلق ،الذاكرين اهللا كثرياً
____________________  

  .٢٧٥ : ٥مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(
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فإنّ هذا العرتي شـر   ،أما بعد :وكتب إليه ،فبعث به معاوية إىل زياد .والعافني عن الناس
فما كان من زيـاد إالّ أنْ دفنـه    .واقتله شر قتلة ،فعاقبه عقوبته اليت هو أهلها ،من بعثت

  .حياً
 علي ة على حبوهكذا قتل معاوية حجراً وأصحابه الست.  

بعوث رسـول  م ،أفال يذكّرنا ذلك بفعل أبيه أيب سفيان عندما أحاطوا بزيد بن الدثنة
وهـو يف   ،فإذا بأيب سفيان يحاول بشتى الطرق انتزاع كلمةً من زيد ،إىل مكّة اهللا 

  .فيقتلوه ،فيأىب زيد موقف املوت تسيء إىل رسول اهللا 
ألزموه أنّ حجراً وأصحابه حاجوا معاوية و ،على أنه مما ال يدع أدىن جمال ملعذّر ملعاوية

تبياناً للناس  ،حبيث ال جيد عليهم سبيالً تعلقاً بنقض البيعة ،رغم يقينهم أنه قاتلهم ،احلجة
السالم عليك يا أمـري   :قال له ،ذلك أنّ حجراً حني حمل إىل معاوية ؛حقيقة أمر حكمه

 ،وال أستقيلكال أقيلك  ،أما واهللا !أمري املؤمنني :فقال معاوية .املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته
  .أخرجوه فاضربوا عنقه

فإنك منقول من هذه الدار  ،اهللا اهللا يا معاوية :قال له ،وملّا دخل اخلثعمي على معاوية
فيصم  ؟وفيم سفكت دماءنا ،مثّ مسؤول عما أردت بقتلنا ،الزائلة إىل الدار اآلخرة الدائمة
فيعـود قـائالً    ،أنه ال يريد إالّ مساع سـب علـي    ،معاوية أذنيه عن املناشدة باهللا

  ؟ما تقول يف علي  :للخثعمي
  .حاجوهم ورب الكعبة :قال احلسن بعد أنْ بلغه قتل حجر وأصحابه

لو ملْ تكن فيه منهن إالّ واحـدة   ،أربع خصال كن يف معاوية :)١(وقال احلسن البصري
  ؤه على هذه االُمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغريانتزا :لكانت موبقة

____________________  
  .٢٧٩ :املرجع السابق  )١(
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واستخالفه ابنه بعده سكّرياً مخرياً يلبس  ،مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة
 ،الولـد للفـراش   « :وقد قال رسول اهللا  ،وادعاؤه زياداً ،احلرير ويضرب بالطنابري

   !ويالً له من حجر !ويالً له من حجر ،وقتله حجراً .»وللعاهر احلجر 
وأيقن معاوية أنها آخر  ،وجاءت سكرات املوت ،فلما قارب األجل احملتوم من النهاية

   .واستحضر ما قدمت يداه ،حضره شبح حجر ،وأول العهد باآلخرة ،حلظات الدنيا
يومي  :ويقول ،جعل يغرغر بالصوت ،فبلغنا أنه ملّا حضرته الوفاة :)١(يقول ابن سريين

   )٢(!يوم طويل ،منك يا حجر
* * *  

فلـم   - كما حنلّله حنـن اآلن  - وقد أدرك املعاصرون ألمر حجر حقيقة هذا املوقف
لكن فهموه و ،-كما يفعل املعذّرون ملعاوية  - يسيغوا تأول معاوية لقتل حجر وأصحابه

وإنْ كانت تعين النـهي   ،على أنه حرص النظام احلاكم على قتل املعارضة أياً كان نوعها
إضافة إىل إرهاب من تسـول لـه نفسـه     ،عن املنكر واألمر باملعروف وهو بعض الدين

أدركـت   :يدلّ على ذلك ما رواه الطربي عن أيب إسحاق قولـه  .التفكري يف نقد النظام
وقتل حجر بن  ،إنّ أول ذلّ دخل الكوفة موت احلسن بن علي  :ولونالناس وهم يق

  ويدلّ عليه أيضاً ما أيقنه الناس من إمعان النظام احلاكم يف جتبره ،ودعوة زياد ،عدي
____________________  

  .٢٥٧ :املرجع السابق  )١(
إنّ الذي كان يرزقكن ويكفيين مـؤنتكن   :لبناته - قبل أنْ يقدم للقتل - بينما كانت آخر كلمات حجر )٢(

 ،ال تطلقوا عني حديداً :وقال ألهله .وأرجو أال يضيعكن وأنْ حيفظين فيكن ،هو اهللا تعاىل وهو حي ال ميوت
  .فإني اُالقي معاوية غداً على اجلادة ؛وال تغسلوا عني دماً
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  :)١(ارية شعراً بقوهلاوهو ما تعبر عنه هند األنص ،بعد قتل املعارضة
ــر  ــد حج ــابر بع ــربت اجلب   جت

  وطــاب هلــا اخلورنــق والســدير    

  
* * *  

ولكنه كان منهج معاوية ومن أتـى   ،ملْ يكن قتل حجر وأصحابه جمرد حادث عارض
مهما كانت تلك املعارضة علـى   ،االستئصال من اجلذور ،بعده يف التعامل مع املعارضة

وقد كان ذلك منهجاً أصيالً وليس جمـرد   .درجة من احلصانة تكفلها الصحبة أو السابقة
فهل من حسن السياسة والتدبري واحللم الذي زعمه الزاعمون ملعاوية إصراره  ،تعامل ظريف

 علي وصحبه عقب الصلوات وبنيه  على سب - نب لنا ابن العـريب وال  ومل ي
صلِّ على حممد وعلى آل  ،اللهم :غريه كيف تكون صالة من يقول يف تشهد اخلتام منها

أم أنها سياسة استفزاز متعمد ألصـحاب   - مثّ يعقّب الصالة بلعن آل حممد  ،حممد
 ن يرى رأيه علين أجرب نفسه على السماع والصمت فقد ضمن معاوية قهر  ؟ومفم

فهذا ال عالج له عند  ،وأما من أبت نفسه إالّ الشهادة باحلق ،نفسه واعتيادها على القهر
معاوية إالّ السيف املصلت يتقدمه كتاب شهادة الزور باملروق من الدين واخلـروج عـن   

  .اجلماعة
____________________  

  :هند يف رثائهقالت  )١(
  تــــرفع أيــــها الــــقمر املـــنري

ــري        ــراً يس ــرى حج ــل ت ــر ه تبص  

  
  يســـري إىل معاويـــة بـــن حـــرب

ــري        ـــم األم ـــما زع ـــيقتله ك   ل

  
  تــــجربت اجلبـــابر بعـــد حجـــر

  وطــاب هلــا اخلورنــق والســدير       

  
ــوالً ــا حمـ ــبالد ـ ــبحت الـ   وأصـ

  كــــأن مل حييهـــا مـــزن مطـــري    

  
ــدي   ــن ع ــر ب ــر، حج ــا حج   أال ي

ــرور      ـــسالمة والسـ ـــلقتك الـ   تـ

  
ــدياً   ــا أردى ع ــك م ـــاف علي   أخ

  وشـــيخاً يف دمشــق لــه زئــري       

  
ــاً    ــه حق ــار علي ــل اخلي ـــرى قت   ي

ــر       ــه وزي ـــر امت ـــن ش ـــه م   ل
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  ة لعن علـيمعاوية سن ولعلّ يف ذلك تكون اإلجابة ملَن وقف متسائالً عن سبب سن
للتاريخ اإلسالمي واضح امليـل   )١(ومن هؤالء نذكر أستاذاً ،على املنابر وبنيه  

مما ننقده على هذا العهد  :فيقول ،ولكنه ملْ ير خمرجاً ملعاوية من هذا الفعل ،ملعاوية ودولته
 ه وانتهى بـأمره  ،على املنابر اهتمام معاوية بالتشهري بعليمع أنّ الرجل قد حلق برب. 

وال  ،وجتعلهم يتأفّفون ويتذّمرون ،ان يعلم يقيناً أنّ هذه األقوال مما يهيج صدور شيعتهوك
كأنه ركن من أركاـا ال   ،ندري ما الذي محله أنْ جعل ذلك فرضاً حتماً يف كلّ خطبة

  .تتم إالّ به
فقد  ،للدهشةوهذا ال يدعو  ،يدعو للتذمر قد علم معاوية يقيناً أنّ لعن علي  ،نعم

 ر حلب علين يقوى على التذمعلم يقيناً أيضاً أنّ م -  ه وقد مضى عليإىل رب 
-  ـوب    .ومبادئـه ومنهجـه   فمعناه البقاء على االستمساك بقيم علييقـول أي

فقـد استمسـك بـالعروة     من أحب علياً  :- )٣(فيما أورده الذهيب - )٢(السختياين
ومـن هنـا    ،وتلك هي املفرزة اليت يريدها معاوية ليحصد خرجها أوالً بـأول  .الوثقى

  .استمراره يف سنته إىل أنْ قضى مع توريثه إياها ملَن بعده
 ة هنا معرفة أنّ األمر ال يتعلّق حتديداً بعليذاته على أنّ األمر ذا األمهي،  ما عليفإن

فمن استمسك  .للدين اخلالص :أي ،رمز ال شية فيه للقيم اخلالصة واملبادئ اخلالصة 
  ولكن هذا ال مينع أنّ نظام معاوية ال  ،فهو حقّاً أخطر أعداء معاوية ،به

____________________  
دار  - بـريوت  - ١ط  ،٤٤٩ :الدولة االُموية  ،حتقيق الشيخ حممد العثماين ،الشيخ حممد اخلضري بك )١(

  .م ١٩٨٦ :القلم 
  .م١٩٨٢ :دار التراث العريب  - القاهرة - ١٧٩ :الكبائر  ،حممد مشس الدين الذهيب )٢(
ومع ذلك ال يطبق هو أو  ،أنّ الذهيب يعد سب الصحابة من الكبائر املخرجة من امللّة ،من عجائب األمور )٣(

  .وهذا سبب إضايف الزدواجية الشخصية !غريه من فقهاء السنة تلك القاعدة أبداً على معاوية
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أو من اخلوارج  سواء كانت من شيعة علي  ،يطيق وال يسمح بأي نوع من املعارضة
فقد اتخذ لنفسه ولعماله سياسة التنكيل والبطش بال رمحة يف تعاملهم  ،عليه أو من غريهم

  .مع املعارضة
يقتـل   ،مثّ عليها وعلى الكوفة معاً ،عامل معاوية على البصرة ،هل رأيت زياد بن مسية

  .ألنه رأى يف قتله إرهاباً لغريه ؛أعرابياً رغم علمه برباءته
من حجة الوداع إذ كان يردد  ،يوم عرفة ما قاله رسول اهللا  )١(ذكر ابن إسحاق

هل تدرون أي  :يقول ،إنّ رسول اهللا ،قل يا أيها الناس « :يقول له رسول اهللا  :صارخه
حرم إنّ اهللا قد  :قل هلم « :فيقول  .الشهر احلرام :فيقولون ،فيقول هلم .» ؟شهر هذا

 :قل « :مثّ يقول  .»كحرمة شهركم هذا  ،عليكم دماءكم وأموالكم إىل أنْ تلقوا ربكم
 ،قـال  .فيصرخ به :قال .» ؟هل تدرون أي بلد هذا :يقول ،إنّ رسول اهللا  ،يا أيها الناس
إنّ اهللا قد حـرم علـيكم دمـاءكم     :قل هلم « :فيقول  ،قال .البلد احلرام :فيقولون

يـا أيهـا    :قل « :مثّ يقول  :قال .»كحرمة بلدكم هذا  ،وأموالكم إىل أنْ تلقوا ربكم
يوم  :فيقولون .فيقوله هلم :قال .» ؟هل تدرون أي يوم هذا :يقول ،إنّ رسول اهللا  ،الناس

إنّ اهللا قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إىل إنْ  :قل هلم « :فيقول  :قال .احلج األكرب
  .»كحرمة يومكم هذا  ،تلقوا ربكم

  :سياسة املال - ج
ملّا  ،وباألخص نظام احلكم اإلسالمي ،إحدى أهم خصائص نظم احلكم على اختالفها

  وإذا كانت .كانت سياسة املال فيه مضبوطةً كلّيةً بشرع اهللا
____________________  

  .٦٠٥ : ٤مرجع سابق  ،سرية ابن هشام )١(
   



١٧٠ 

فهو حمدد بالتزام العدل وأداء األمانة مطلقاً دون اتباع هوى  ،هناك فسحة الجتهاد احلاكم
  .أو جمرد االقتراب من مظنة الشبهات

يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناس بِاحلق والَ  ( :تعاىل يقول اهللا
   .)١() فَيضلّك عن سبِيلِ اللّه  تتبِعِ الْهوى

س أَن تحكُمـوا  أَهلها وإِذَا حكَمتم بين النا  إِنّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدوا الْأَمانات إِلَى (
  .)٢()بِالْعدلِ 

  :)٣(وقد وضع الفقهاء شروطاً ثالثة للخليفة يف سياسته للمال
جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً مـن غـري خـوف وال    

  .عسف
ودفعه يف وقـت ال   ،تقدير العطايا وما يستحق يف بيت املال من غري سرف وال تقتري

  . تأخريتقدمي فيه وال
يما يفوض إليهم من األعمال ويكلـه إلـيهم مـن    استكفاء األمناء وتقليد النصحاء ف

  .لتكون األعمال بالكفاءة مضبوطةً واألموال باألمناء حمفوظةً ؛األموال
 ،فليس للحاكم إالّ أن يتبع قواعد العدل املُطلق فيما أراد الشارع من سياسته للمـال 

  .وليس له أنْ جييب وأنْ يعطي وأنْ مينح وأنْ مينع إالّ طبقاً لقواعد الشرع
أنا قاسم أضع  ،ما أُعطيكم وال أمنعكم « :- يف رواية البخاري - يقول رسول اهللا 

  .»حيث اُمرت 
____________________  

  .٢٦ :سورة ص  )١(
  .٥٨ :سورة النساء  )٢(
  .١٨ :مرجع سابق  ،األحكام السلطانية ،املاوردي )٣(

   



١٧١ 

أالّ  ،حرصاً على املـال  وقد بلغت احلساسية مبلغها األقصى يف فعل رسول اهللا 
فقد حـدث أنّ   .وإن قسراً للنفس وإرغاماً على غري ميلها الفطري ،يوضع يف غري موضعه

 فبلغها أنّ النيب  ،اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فاطمة بنت رسول اهللا 
 .» ؟أالَ أدلُّكما على خري مما سـألتما  « :وفيه .فذكر احلديث ،فأتته تسأله خادماً ،أتى بسيب

ـ  ،ابنته وأعز الناس عليه من قرابتـه  فمنع رسول اهللا  ،فذكر الذّكر عند النوم ا بينم
  .أعطى غريها

فضالً عن التزام قواعـد   ،وقد كان حرياً بالنفوس أنْ تشرب رحيق هذا احلس املرهف
وخربوها من فعـل   ،وقد علم الناس تلك القواعد من نصوص دينهم .احلق والعدل املُطلق

  .مبا ال يدع جماالً لإلبدال واملغايرة نبيهم 
ما أحد أحق ذا املال  ،واهللا :كان عمر حيلف على أميان ثالث :يروي أمحد يف مسنده

فيه دليل على أنّ  :)١(ويعلّق الشوكاين على ذلك بقوله .وما أنا أحق به من أحد ،من أحد
  .ال فضل له على غريه يف تقدمي وال توفري نصيب ،اإلمام كسائر الناس

عد قليالً قلـيالً عـن النـهج    مثّ سارت األمور على النحو الذي سارت عليه من التبا
ى كاد القوم يضلّون الطريق ،النبويل متزايد حتمثّ مبعد.  

 أقـوام اسـتمرأوا    ،خليفة لتشقى بورعه وحترجه يف أموال املسلمني مثّ أتى علي
مت معها مطامع ومطاحمهم ،التفضيل بغري احلقم وتضخمت ثرواى تضخم يف  ،حتشأ

ذلك شأن كلّ طبقة متلك قوة املال فتسعى واعية للتقوى بقوى النفوذ والسلطان تصـون  
أدى ذلك بطبيعة احلال إىل حتـالف كـلّ القـوى     .ا مصاحلها وتستأمن ا على غدها

 حاكماً صاحبة املصلحة أالّ يكون علي،  ن هو عليوهي تعلم يقيناً م.  
____________________  
  .٧٥ : ٨مرجع سابق  ،نيل األوطار )١(

   



١٧٢ 

 ماح للصاحبة  - وهو والٍ على اليمن من قبل الرسول  - يرفض فعليالس
   .»إنما لكم منها سهم كما للمسلمني  « :بركوب إبل الصدقة قائالً

 دة نساء العاملني  ،الشعريوهو أمري املؤمنني يأكل  وعليفاطمة [ تطحنه بيديها سي
ال أُحب أنْ يدخلَ بطين إالّ ما أعلـم   « :ويقول ،مثّ خيتم على جراب الدقيق ،]الزهراء 

«.  
 إنّ اهللا قد جعـل   :فيكلّمه الناس ،وهو رأس الدولة يرعد شتاء يف لباس له وعلي

واهللا ما أزرأكم  « :فيقول  ؟وأنت تفعل هذا بنفسك ،نصيباًلك وألهلك يف هذا املال 
  .)١(»وما هي إالّ قطيفيت اليت أخرجتها من املدينة  ،شيئاً

 ـا   ،حمسنهم ومسـيئهم علـى السـواء    ،كما عرفه الناس هذا هو إذاً عليفأم
فقـد عـادوه    ،وأما املسـيئون  ،فقد استمسكوا به ونافحوا عنه حتى املمات ،املسحنون

  .وحاربوه حتى مات
وأنـه تكلّـف مشـقةً ال تلـزم      ،وربما زعم زاعم أنّ سلوك علي ذاك سلوك مثايل

 بالضرورة أنّ فهم علي يكن ليغيب عنه أنّ له  ،للمسألة هو الفهم اإلسالمي احلق فلم
ومكافئها يتحـدد   ،وظيفته اليت يؤديها للناس ولكنه احلق الذي يكافئ ،حقّاً يف املال العام
  .فذاك هو اإلحسان ،فإنْ كان له ما يسد حاجته وترك هذا املكافئ ،اجتماعياً ال مطلقاً

 ه للحقوق أراد عليه الناس إىل تلك احلقيقة حبدنبطلق اليد  ،إذاً أنْ يه ليس موأن
 :وقد كان يسعه أنْ يتأول تأول عثمان ،ابته ومن يراهيف منح نفسه أو منع غريه أو صلة قر

ولكن عليـاً   .إنّ يل يف هذا املال حقّاً وإنْ رغمت أنوف :أو تأوله .أنا أصل قرابيت يف اهللا
  حسب تعبري سيد - يف هذه احلالة لن يكون علياً  

____________________  
  .٢٦٤ : ٣مرجع سابق  ،الكامل ،ابن األثري )١(

   



١٧٣ 

وهو الذي رد على  ،صاحب إعادة التمكني للمشروع اإلسالمي يف أرض الواقع - قطب
وال  ،إنما يقع أجرها علـى اهللا  ،عثمان مقالته بتذكريه أنّ السابقة يف العطاء كما يف البالء

  .تستوىف من أموال املسلمني
  ؟أين هذا إذاً من سرية معاوية وعصبته

 عقيل يطلب من أخيه علي اإلمـام   :رأينا من قبل حدثاً واحداً وموقفني خمتلفني
مذكّراً أخاه أنه مؤمتن على مال املسـلمني وإنْ   فريفض علي  ،إعطاءه من بيت املال
ال لشـيء إالّ   ،فيغدق عليه بغري حرج ،فيذهب عقيل إىل معاوية بالشام ،فعل يكن سارقاً

 ق مجاعة عليددين ليفروليطمع فيه غريه من املتر.  
أة امللك وزينته من  - عند زيارته الشام - ويري عمر ،ومعاوية يعد املواكب احلافلة

  .مال املسلمني زاعماً أنّ ذلك أدعى إللقاء الروع يف قلوب الروم
األمثلة كشفاً عن بنيـة نظـام   على أنّ هناك واقعة بعينها ربما أغىن ذكرها عن سوق 

وتلك هي الصـفقة   ،والقواعد اليت أرساها املؤسس العملي األول معاوية ،احلكم االُموي
 رها احملاورة التالية كما  ،اليت عقدها معاوية وعمرو بن العاص معاً حرباً لعليوتصو

  :)١(ذكرها املسعودي
   .بايعين :يقول معاوية لعمرو

   .واهللا ال أُعطيك من ديين حتى أنال من دنياك ،ال :عمرو
   .سلْ :معاوية
   .مصر طعمة :عمرو
  .نعم :معاوية

____________________  
  .املكتبة اإلسالمية - بريوت - ٣٦٣ : ٢مروج الذهب  ،املسعودي )١(

   



١٧٤ 

  :فيقول عمرو
  عاوي ال أعطيـك ديـين ومل أنـل   م

  به من دنياك فانظرن كيـف تصـنع      

  
  تعطين مصـراً فـأربح بصـفقة   فإن 

  ا شـيخاً يضـر وينفـع   ذت أخ    

  
 ،إنّ ذلك تكلّف يبدو من اخليار املكشوف للدنيا على حساب الدين :ورمبا قال قائل

فإنما جـرت   ،وإنّ األطماع ال تعاجل مبثل تلك املكاشفة الفجة حتى بني األنداد العاديني
فكيف مبن  ،ضفاء نوع من شرعية وإنْ زائفة عليهاالعادة على تغليف األطماع وتعليلها بإ
   ؟كان مبثل دهاء وحتفّظ معاوية وعمرو

رمبا محله علـى شـوب    ،ورمبا طعن آخر يف مصداقية املسعودي باعتبار أنّ به تشيعاً
وقـدح   فيما يتعلّق مبدح علي  ،أو على التهاون يف التحقق مما يروي ،التاريخ بالرأي

  .مناوئيه
 ٣٨(فإنّ الثابت الذي ال مراء فيه أنّ معاوية ولّى عمراً مصر عـام   ،وأياً ما كان األمر

وظلّ واليـاً   بعد صفّني وبعد قتل حممد بن أيب بكر وايل مصر من قبل علي  ،)هـ
  .مثّ توالّها ابنه عبد اهللا من بعده ،عليها حتى قضى

أنّ خراج مصر تركه معاوية لعمرو طيلة  ،التاريخ على اختالفها والثابت أيضاً يف كتب
  .حياته فيما عبر عنه بالطعمة

  .أنّ مصر جعلت له طعمة بعد عطاء جندها والنفقة يف مصلحتها :)١(يذكر املقريزي
  ،فإذا علمت أنّ خراج مصر كان يف ذلك الوقت أربعة عشر مليون دينار

____________________  
  .م ١٩٨٧عام  :مكتبة الثقافة الدينية  - القاهرة - ٢ط  ،٣٠٠ : ١اخلطط  ،يزياملقر )١(

   



١٧٥ 

 - وعندما مات ترك سبعني اراً دنـانري  ،ا كان حرص عمرو على مصرـّعرفت مل
  .)١( - ومبلغه أردبان باملصري ،جلد ثور :والبهار

 هذا يف الوقت الذي ملْ ينبِ علي آجرةً على آجرة، وال قصبةً  ،وال لبنةً على لبنة
وفّي ملْ يترك ،كما يقول سفيان ،على قصبةه عندما تكما قـال احلسـن    - وأن - 

  .)٢(بيضاء وال صفراء إالّ مثامنئة أو سبعمئة أرصدها جلارية

  :قضية أيب ذر
عنها بكلمـات  وهي كما يعبر  ،وقضية أيب ذر بسيطة وبينة بساطة وبيان اإلسالم ذاته

   :قليلة كان يقوهلا للناس
وال ينفقوـا يف   ،بشر الذين يكرتون الذهب والفضة ،يا معشر األغنياء وأسوا الفقراء

  .تكوى ا جباههم وجنوم وظهورهم ،كاوٍ من نارسبيل اهللا مب
ال ترضوا من األغنياء حتى يبذلوا املعـروف ويحسـنوا إىل اجلـريان     :وقال لعثمان

  .)٣(ويصلوا القرابات ،وانواإلخ
وإنما ما زاد علـى قوتـه    ،فلم يكن أبو ذر إذاً يرى أنّ أداء الزكاة هي كلّ حق املال

فاجلماعة أوىل باالستفادة منه على حنو يكفل احليـاة   ،وقوت من يعوهلم وكفاية حاجام
لكـرت املقـررة   فإنْ مل يفعل يكن كانزاً للمال مبا يستحق معه عقوبـة ا  ،الكرمية للجميع

ياأَيها الذين آمنوا إِنّ كَثرياً من الْأَحبارِ والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناس بِالْباطلِ  ( :بالقرآن
  ويصدونَ عن سبِيلِ اللّه والذين يكْنِزونَ

____________________  
  .٣٠١ :املرجع السابق  )١(
  .١٠ : ٣مرجع سابق  ،ابن األثري )٢(
  .١١ :املرجع السابق  )٣(

    



١٧٦ 

علَيها في نارِ   يوم يحمى* الذّهب والْفضةَ والَ ينفقُونها في سبِيلِ اللّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ 
م َألنفُِسكُم فَذُوقُوا مـاكُنتم  بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنزت  جهنم فَتكْوى

  .)١()تكْنِزونَ 
إبان إقامة أيب ذر  ،فماذا كان موقف معاوية منه ومن دعوته ،تلك كانت دعوة أيب ذر

  ؟بالشام ومعاوية والٍ عليها من قبل عثمان
  :التشكيك يف السند الشرعي للدعوة - ١

  .)٢(زاعماً أنها يف أهل الكتاب ،املسلمنيفقد أنكر معاوية أنّ هذه اآليات نزلت يف 
حدثنا جرير عن حصني عن زيد  ،حدثنا قتيبة بن سعيد :يف تفسري اآلية )٣(قال البخاري

كنـا   :قـال  ؟ما أنزلك ذه األرض :فقلت ،مررت على أيب ذر بالربذة :قال ،بن وهب
الَ ينفقُونها في سبِيلِ اللّه فَبشـرهم  والذين يكْنِزونَ الذّهب والْفضةَ و ( :بالشام فقرأت
إنها  :قلت ،قال .ما هذه إالّ يف أهل الكتاب ،ما هذه فينا :فقال معاوية .)٤()بِعذَابٍ أَليمٍ 
  .لفينا وفيهم

وقـال   .هي يف أهل القبلـة  :فقال السدي ،صحة قول أيب ذر )٥(وقد أكّد املفسرون
يريـد مـن    :وقال عطاء عن ابن عباس .كتاب واملسلمنيهي عامة يف أهل ال :الضحاك
  .املؤمنني

____________________  
  .٣٥ - ٣٤ :سورة التوبة  )١(
ليس بغريب أنْ يكون زعم معاوية هو عني مماحكة بعض منظري األنظمة املعاصرة يف احمليط اإلسـالمي   )٢(

وهو يعزز ما ذهبنا إليه يف هذه  ،بزعمهم أنّ آيات احلاكمية إنما خوطب ا بنو إسرائيل ،اليت تسودها العلمانية
  .الدراسة من مفارقة النظام االُموي للنظام اإلسالمي ومواقعته للجاهلية

  .٣٥٢ : ٢مرجع سابق  ،تفسري ابن كثري )٣(
  .٣٤ :سورة التوبة  )٤(
  .١٨٤ :مرجع سابق  ،ولأسباب الرت ،النيسابوري )٥(

   



١٧٧ 

  :اإلرهاب والتهديد الشخصي - ٢
مثـل سـب معاويـة أليب ذر     ،أنه ذُكرت يف ذلك اُمور كثرية :فقد ذكر ابن األثري

وعلّق ابن األثري على ذلك بكرهه  .ومحله إىل املدينة من الشام بغري وطاء ،وديده بالقتل
  .)١(ذكره رغم صحته

كرهـت ذكـر    :)٢(ولكنه قال ،إذ ملْ ينف وقوع هذه األمور ،وكذلك فعل الطربي
  .أكثرها
  :احلجر على الدعوة - ٣

  .فال ميتنع ،أنذ معاوية كان ينهى أبا ذر عن إشاعة دعوته :)٣(فقد ذكر ذكر ابن كثري
  :ادعاء الفتنة - ٤

مر فما كان منه إالّ أنْ بعث إىل عثمان يعظّم أ ،خشي معاوية من شيوع دعوة أيب ذر
فما كـان   .)٤(وقد كان من أمره كيت وكيت ،إنّ أبا ذر قد أعضل يب :قائالً له ،أيب ذر

  .ومل يبق إالّ أنْ تثب ،إنّ الفتنة قد أخرجت خطمها وعينيها :جواب عثمان إالّ أنْ قال
مثل تفريق  ،مة عظمى تدور معها دائماً لواحق - كما هو معلوم - وإحداث الفتنة
وهي تهم تكاد  ،ورمبا العمالة لألعداء ،عن الطاعة واإلفساد يف األرضاجلماعة واخلروج 

تتهم ا السلطة القائمة كـلّ ذي رأي خمـالف    ،تكون واحدة بألفاظها على مر العصور
  .ختشاه على مصاحلها

____________________  
  .١٠ : ٣مرجع سابق  ،الكامل )١(
  .٢٨٣ : ٤مرجع سابق  ،التاريخ )٢(
  .١٦١ : ٧مرجع سابق  ،البداية والنهاية )٣(
  .١١ : ٤مرجع سابق  ،العقد الفريد )٤(

   



١٧٨ 

فما كان جوابه إالّ أنْ قال مقالةً  ،وملْ يكن أبو ذر لتخفى عليه صحف االتهام اجلاهزة
ولو أمروا  ،فال أدع قويل :فقال ،جتمع بني الثبات على احلق وتفويت الفرصة على متهميه

  .)١(ياً ألطعتعلي عبداً حبش
  :التربص وحماولة التشويه - ٥

حتى إنه حاول نصب الفخاخ له كي  ،احتال معاوية بشتى الوسائل لوأد دعوة أيب ذر
مثّ عاد معاوية فأرسل رسوله  ،فأرسل إىل أيب ذر يف جنح الليل ألف دينار فأنفقها ،يوقع به

عذاب معاوية فإنه أرسلين إىل غريك أنقذ جسدي من  :يف الصباح التايل وأمره أنْ يقول له
ما أصبح عندنا مـن دنـانريك    ،واهللا :قلْ له ،يا بين :فقال له أبو ذر ،وإني أخطأت بك

  .)٢(ولكن أخرنا ثالثة أيام حتى جنمعها ،دينار
فلو أنّ حقيقة روح اإلسالم مستها ما اسـتبعد أنْ   ،وهذا يدلّ على خبيئة نفس معاوية

وكيـف ال ورسـول اهللا    .تنطوي نفس كنفس أيب ذر على الصدق يف القول والفعـل 
بل كـان   .»وال أقلّت الغرباُء أصدق هلجة من أيب ذر  ،ما أظلّت اخلضراُء « :يقول فيه 

 :كقـوهلم  ،أصدق من أيب ذر :يقولون فكانوا ،صدق أيب ذر مضرب األمثال عند العرب
  .وأكذب من مسيلمة ،أسخى من حامت

ليتعلّق عليه بأي شـيء يتخـذه    ،ومع هذا عاد معاوية حتى حلظة إخراجه من الشام
 :فأسرع معاوية يقول ،فعندما أخرجه وأهله كان معهم جراب ثقيل ،ذريعة للتشنيع عليه

 ،ما هو دينار وال درهم ،واهللا :فقالت امرأته ؟انظروا إىل هذا الذي يزهد يف الدنيا ما عنده
  .ولكنها فلوس كان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه فلوساً حلوائجنا

____________________  
  .١٠ : ٣مرجع سابق  ،الكامل )١(
  .١١ : ٣املرجع السابق  )٢(

   



١٧٩ 

  :النفي ائياً - ٦
مثّ سيره منفياً إىل ناحية  ،طلب معاوية فاستقدم أبا ذر من الشام إىل املدينةلبى عثمان 

  .الربذة :تسمى ،نائية
فقدمها فالمه عثمـان   ،كتب عثمان إىل أيب ذر أنّ يقدم عليه املدينة :)١(يذكر ابن كثري

  .فأمره باملقام بالربذة ،واسترجعه فلم يرجع ،على بعض ما صدر منه
  .أنّ عثمان أمر أبا ذر باالعتزال :)٢(ربهوذكر ابن عبد 

وليردوها مجلةً  ،ليعيدوا صياغة القضية - كعادم الدائمة - فقد جاء املعذّرون ،وبعد
والذي يخرجونـه   - كما يقولون - إىل هذا اليهودي الغامض الذي أسلم كيداً لإلسالم

يف كلّ قضية يحارون فيها دفاعاً عن دائماً من جعبتهم جاهزاً مستعداً إللقاء التبعات عليه 
حدث يف قضـية   .أو عندما تعييهم احليل يف تلفيق األحداث مبا يتفق وأهواءهم ،السلطان
  .كما حدث من بعد يف قضية عثمان وفتنة معاوية ،أيب ذر

ال أنها حقيقة تمثّـل   ،هكذا يردون دعوة أيب ذر إىل فكر ابن السوداء عبد اهللا بن سبأ
  .أيب ذر لروح اإلسالم

 ،ملّا ورد ابن السوداء الشام لقـي أبـا ذر   :أنّ العاذرين ملعاوية قالوا :)٣(يروي الطربي
كأنـه   ،أالَ إنّ كلّ شيء هللا !املال مال اهللا :يقول ،أالَ تعجب إىل معاوية ،يا أبا ذر :فقال

  .املسلمني وميحو اسم ،يريد أنْ حيتجبه دون املسلمني
____________________  

  .١٦٢ : ٣مرجع سابق  ،البداية والنهاية )١(
  .١١٨ :مرجع سابق  ،العقد الفريد )٢(
  .٢٨٣ :مرجع سابق  ،التاريخ )٣(

   



١٨٠ 

وتناقض متاماً الروايـة   )١(ولعلّ أيسر رد هلذه الفرية تلك الرواية الواردة يف ذات املصدر
وكـان   ،كان أبو ذر خيتلف من الربذة إىل املدينة خمافة األعربية :فريوي الطربي ،األوىل

ال ترضوا  :فقال لعثمان ،فدخل على عثمان وعنده كعب األحبار .يحب الوحدة واخللوة
وقد ينبغي للمؤدي الزكاة أالّ يقتصر عليهـا   ،من الناس بكف األذى حتى يبذلوا املعروف

فقـد   ،من أدى الفريضة :فقال كعب .يصل القراباتو ،حتى حيسن إىل اجلريان واإلخوان
ما أنت  ،يابن اليهودية :وكان قد قال له ،فرفع أبو ذر حمجنه فضربه فشجه .قضى ما عليه
  .لتسمعن مني أو ألدخل عليك ،واهللا !وما ها هنا

أنّ أبا ذر كـان يحـب    :فالنص يذكر ،ولعلّك الحظت معي التعمية والتناقض معاً
وكأنّ مقامه بالربذة اختيـاره اخلـاص    ،مبا يباطن ذلك من إحياء متعمد ،واخللوة الوحدة

وهو أرسخ قدماً يف اإلسالم مـن ابـن    ،مثّ إنه رفض مناقشة كعب األحبار ،وليس نفياً
  ؟فكيف يذعن بتعلّم أمر الدين من األخري ،السوداء املزعوم

أنّ يف  :بين على صحة دعـوة أيب ذر مثّ ما هلؤالء يغضون الطرف عن الدليل القرآين ال
لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبـلَ الْمشـرِقِ    ( :يقول اهللا تعاىل .املال حقّاً سوى الزكاة

نيبِيالنابِ وتالْكو كَةالَئالْمرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكرِبِ وغالْمـالَ  وى الْمآتو 
   أَقَـامقَـابِ وي الرفو نيلائالسبِيلِ والس نابو نياكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حع

رالضاِء وأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآتالَةَ والص  ـنيحاِء و
  .)٢()الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ 

____________________  
  .٢٨٤ :املرجع السابق  )١(
  .١٧٧ :سورة البقرة  )٢(

   



١٨١ 

غري الزكاة املذكورة من بعد يف ذلك  - من ذكرهم اهللا تعاىل - فإيتاء املال على حبه
  .اآلية

  .»إنّ يف املال حقّاً سوى الزكاة  « :قال ،أنّ رسول اهللا  :الترمذيوروى 
ألخذت فضـول أمـوال    ،لو استقبلت من أمري ما استدبرت :وقال عمر آخر عهده

  .)١(األغنياء فقسمتها على فقراء املهاجرين
 هلم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإنْ إنّ اهللا تعاىل فرض على األغنياء يف أموا « :وقال علي

ويعـذّم   ،وحق على اهللا تعاىل أنْ يحاسبهم يوم القيامة ،جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع األغنياء
  .)٢(»عليه 

وفرض على األغنياء من أهل كـلّ بلـد أنْ    :ويعلّق ابن حزم على هذه املسألة بقوله
  .إنْ ملْ تقم الزكوات م ،وجيربهم السلطان على ذلك ،يقوموا بفقرائهم

وإنا لنلحظ شبه تواطؤ بني من يتحدثون عـن   :)٣(إذ يقول ،ولسيد قطب ذات الرأي
على اعتبارها احلد األقصى الذي يطلبه اإلسالم دائماً مـن روؤس   ،الزكاة يف هذه األيام

  .)٤(ونلذلك ينبغي أنْ نكشف هذا التواطؤ الذي يتعمده رجال الدين احملترف ،األموال
____________________  

  .٢٢٦ : ٤مرجع سابق  ،الطربي )١(
  .دار اآلفاق اجلديدة - بريوت - ١٥٨ : ٦احمللّى  ،ابن حزم )٢(
  .١٥٧ :مصدر سابق  ،العدالة االجتماعية يف اإلسالم )٣(
 ،)الزكاة فقه ( يوسف القرضاوي صاحب كتاب  .د ،من الباحثني املعاصرين الذين يؤكّدون ذات املعىن )٤(

 ،أنّ ال حق يف املال سوى الزكـاة  ،ومن ذلك ما شاع لدى املتأخرين من أهل الفقه :١٠١٧ : ٢إذ يقول يف 
  .وأصبح هذا كالقضية املسلّمة عند كثريين من املشتغلني بالعلم الديين

   



١٨٢ 

وما  :يف قضية أيب ذر - وإنْ مطوالً - )١(وإنا لنحب كذلك أنْ نورد رأي سيد قطب
 ،وال ليطيقها مروان بن احلكم ،ليطيقها معاوية - دعوة أيب ذر - كانت مثل هذه الدعوة

فما زاال به عند عثمان يحرضانه عليه حتى كان مصريه إىل الربذة منفياً من األرض يف غري 
  .كما تقول شريعة اإلسالم ،ويف غري سعي يف األرض بالفساد ،حرب هللا ولرسوله

أمام تضخم فاحش يف  ،صيحة يقظة ضمري مسلم ملْ حتذره األطماعلقد كانت هذه ال
وحيطّم اُألسس اليت جاء هذا الدين ليقيمها بني  ،يفرق اجلماعة اإلسالمية طبقات ،الثروات

يف أيـام   :قال ،وحبسبنا أنْ نعرض هاهنا منوذجاً للثروات الضخام أورده املسعودي ،الناس
فكان لعثمان يوم قُتل عند خازنه مخسون ومئة ألف  ،املالعثمان اقتىن الصحابة الضياع و

 ،وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنني وغريمها مئة ألـف دينـارٍ   ،دينارٍ وألف ألف درهمٍ
وبلغ الثمن الواحد من متروك الزبري بعد وفاته مخسـني ألـف    ،وخلّف إبالً وخيالً كثرية

   .وخلّف ألف فرسٍ وألف أمة ،دينارٍ
 .ومن ناحية السراة أكثر من ذلـك  ،طلحة من العراق ألف دينارٍ كلّ يوموكانت غلّة 

 ؛وله ألف بعريٍ وعشرة آالف من الغنم ،وكان على مربط عبد الرمحن بن عوف ألف فرسٍ
   .وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعة ومثانني ألفاً

ا خلّف مـن  غري م ،وخلّف زيد بن ثابت من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس
 ،وبىن أيضاً مبصر والكوفـة واإلسـكندرية   ،وبىن الزبري دارة بالبصرة ،األموال والضياع

 .وبناها باجلص واآلجر والسـياج  ،وشيد داره باملدينة ،وكذلك بىن طلحة دارة بالكوفة
  وبىن سعد بن أيب وقّاص دارة بالعقيق

____________________  
  .٢٣٧ :مرجع سابق  ،العدالة االجتماعية )١(

   



١٨٣ 

وجعلـها   ،وبىن املقداد داره باملدينة .وجعل أعالها شرفات ،ورفع مسكها وأوسع فضاءها
   .جمصصة الظاهر والباطن

وغري ذلك ما قيمته ثالمثئة ألف  ،مخسني ألف دينارٍ وعقاراً - يعين ابن منبه - وخلف
  .درهمٍ

 ،ني على بعض يف العطاء أيام عمـر هذا هو الثراء الذي بدأ صغرياً بإيثار بعض املسلم
ذلك اإليثار الذي كان معتزماً إبطاله وتاليف آثاره لو ال أنْ عاجلته الطعنة اليت ملْ تصـب  

فضالً على  ،مثّ منا وزاد بإبقاء عثمان عليه .وإنما أصابت قلب اإلسالم ،قلب عمر وحده
ألمـالك والضـياع ومـوارد    مثّ فشا فشواً ذريعاً بتجميـع ا  ،العطايا واهلبات والقطائع

وتضخيم امللكيات يف رقعـة   ،مبا أباحه عثمان من شراء األرضني يف األقاليم ،االستغالل
  .ومبقاومة الصيحة اخلالصة العميقة اليت انبعثت من قلب أيب ذر ،واسعة
ولو وجدت من اإلمام اسـتماعاً هلـا أنْ تعـدل     ،وكانت جديرة لو بلغت غايتها 

مبـا   ،وأنْ حتقّق ما أراده عمر يف آخر أيامه من رد فضول األغنياء على الفقراء ،األوضاع
  .بل مبا حيتمه عليه حتقيقاً ملصلحة اجلماعة ،يبيحه له سلطان اإلمامة لدفع الضرر عن االُمة

 ،كان الفقر والبؤس يف اجلانب اآلخر حتمـاً  ،وبقدر ما تكدست الثروات يف جانب
 ،لينبعث فتنةً هائجةً ،وما لبث هذا كلّه أنْ جتمع وتضخم .ط كذلكوكان النقمة والسخ

وتودي معه مبـأمن االُمـة اإلسـالمية     ،يستغلّها أعداء اإلسالم فتودي يف النهاية بعثمان
وتسلّمها إىل اضطراب وفوران ملْ خيب أوراه حتى كان قد غشي بدخانه على  ،وسالمتها

  .وأسلم االُمة إىل ملك عضوض ،روح اإلسالم
أنّ األمر ال يتعلّق مبجرد  ،ومما يلفت االنتباه يف كالم سيد قطب مستشهداً باملسعودي

فال تثريب على إتيان  ،أو أنّ تلك الدور جمصصة أو ا شرفات ،بناية دار هنا ودار هناك
  وإنما عىن من سوق أمثلته الداللة ،ذلك حبد ذاته

   



١٨٤ 

مبـا يقسـم    ،الثروات يف جانب وانعدامها أو شبه انعدامها يف جانب آخـر على تكدس 
أنّ تلك الثروات املكدسة جتد مصرفها يف رفاهيـة   ،اتمع إىل طبقات يعمق من تناقضها

  .مظهرية ال تزيد املعدمني إالّ نقمةً وسخطاً
 ،ة للثورة بنظام عثمانفإنّ سيد قطب يلمس الدواعي احلقيقي ،وخالفاً جلُلّ فقهاء السنة

  .وليس للتآمر من الكائدين لإلسالم كما يزعمون ،فهو يرجعها ألسباا االجتماعية
تلك الـيت   ،وهو انعدام احلرية ،مثّ هو مؤكّد على سبب رئيس من أسباب ايار النظم

كن النظام أو أُتيحت له حرية الدعوة لتم ،فلو أنّ اإلمام استمع إليه ،تفجرها قضية أيب ذر
  .ودون أنْ تبلغ حد الالعودة ،من التصحيح الذايت ألخطائه قبل تفاقهما

وإمسـاكه بالسـبب    ،تقصي سيد قطب جلذور الثورة ،على أنّ ما يلفت النظر بشدة
إذ إنّ اإليثار بدأ على يديه بالتفضـيل يف   ،األول للتفاوت الطبقي الذي وجده عند عمر

وظلّ كذلك على عهـد أيب   لسوية على عهد رسول اهللا فقد كان العطاء با ،العطاء
 حتى أتى علـي   ،مثّ زاد على عهد عثمان ،حتى جاء عمر فبدله إىل التفضيل ،بكر

مما كان سبباً يف الثورة املضادة من طبقة املترفني الـيت   ،فأعاده إىل السوية كسريته األوىل
  .وأحلّت حملّه امللك العضوض ،ء على نظامهجنحت يف القضا

إالّ أنه استدرك بقوله إنّ عمـر أراد رد فضـول    ،ورغم حتديده السبب األول للطبقية
إضافةً إىل أنه ال يتـأتى مـن    ،ولكن ملْ يقل أحد ما الذي منعه من ذلك ،أموال األغنياء

مثّ إنّ  .مبا يوحي باالستحالة .لو استقبلت من أمري ما استدبرت :مفهوم صيغة قول عمر
أما كان أجدر  .مبا يعين متييزاً آخر ،لو أنه فعل ذلك لرده على فقراء املهاجرين :عمر قال
  .ولكنها قصة اُخرى حتتاج إىل تفصيل آخر ؟على فقراء املسلمني :أنْ يقول

   



١٨٥ 

  القيم واالجتاهات  -  النظام االُموي
افذ لقياس القيم مبا تتبدى يف سلوك بعينـه يمـارس يف   ملّا كانت االتجاهات تعد من

فإنا حنسب أنه يتوفّر لدينا اآلن كم هائلٌ من املواقـف املتنوعـة القابلـة     ،مواقف خمتلفة
تكشف بالتايل عن نسق القيم السائد خالل هذا النظام مبـا   ،لالختزال يف اتجاهات حمددة

  .بة إىل الدافعية املستهدفة من النظام اإلسالمينحاول رصدها بالنس ،حيويه من دافعية
  :فسوف نحاول استظهار دالالت املواقف املختلفة فيما يلي ،ولكي نزيد األمر بياناً

  :استغواء واستهراء النفوس - ١
 ة عقيل بن أيب طالب أخي عليةً اُخرى تطلّ علينا قصملَا هلا مـن دالالت   ،مر

 ،طلب من أخيه اإلمام إعطاءه من بيت مال املسلمني فيـأىب علـي   فعقيل ي ،متعددة
فمعاوية يعطي عقيالً بغـري   ،فيلحق عقيل بعدو أخيه معاوية فيغدق عليه من مال املسلمني

ولغري حق حق،  غريهم املال حـني   يستنقص به فئة علين يويطمع فيه غري عقيل مم
كما  ،فيحتالون على املبدأ أو يتبجحون بالباطل على علمهم باحلق ،ة بينهمتذاع هذه الفعل

 ،وإني أردت معاوية على دينـه  ،على دينه فاختار دينه إني أردت علياً  :قال عقيل
  .فاختارين على دينه

   



١٨٦ 

وكأنهم  ،ويعزون إىل ذلك غبه على احلكم ،كثرياً ما تقرأ عن اتصاف معاوية بالدهاء
 ،ولكن الدهاء على اجلور شيء واالستواء على احلق شيء آخر ،بذلك يقرون مبزية ملعاوية

 تقف على الفارق إقرأ قول علي:  
» هلَيع لِّيتو نيمرِ فوبِالْج رصالن ي أَنْ أَطْلُبونرأْم؟أَ ت  رما سم بِه لَا أَطُور ،اللَّه ا وم و ،ريمس

  .» ؟فَكَيف و إِنما الْمالُ مالُ اللَّه ،لَو كَانَ الْمالُ لي لَسويت بينهم ،أَم نجم في السماِء نجماً
 ليخـون إمامـه    ؛على مصر فقد حاول معاوية رشوة قيس بن سعد عامل علي

ولك سلطان العراقنيِ إذا  ،تابعنا على أمرنا :)١(قول فيهفبعث إليه بكتاب ي ،ويتابع معاوية
وسلين غري  ،وملَن أحببت من أهل بيتك سلطان احلجاز مادام يل سلطان ،ظهرت ما بقيت
حبا تك ال تسألين شيئاً إالّ أُوتيته ،هذا ممفإن.   

فيكتب  ،ينهإالّ أنّ قيساً يأىب اخليانة ويرفض الرشوة ويترفّع على اإلغراء مستمسكاً بد
أتسـومين   ،واستسقاطك رأيـي  ،وطمعك يفّ ،فإنّ العجب من اغترارك يب :)٢(إىل معاوية

وأقرم من رسول  ،وأهداهم سبيالً ،وأقوهلم للحق ،اخلروج من طاعة أوىل الناس باإلمرة
وأقـوهلم   ،طاعة أبعد الناس من هذا األمر ،وتأمرين بالدخول يف طاعتك ،وسيلةً اهللا 
ولـد ضـآلني    ،وسيلةً وأبعدهم من اهللا عز وجلّ ورسوله  ،وأضلّهم سبيالً ،للزور
  .طاغوت من طواغيت إبليس ،مضلّني

وخاصة يف املواقـف   ،ال يكلّ فيه معاوية عن استعمال سالح الرشوة :وموقف ثالث
يف موقعة صفّني وحينما محـي   فقد حدث .الشديدة اليت تغري بالسالمة يف مواقع اخلطر

  أنْ بعث معاوية إىل  ،الوطيس وبلغت القلوب احلنابر
____________________  

  .٥٥٠ : ٤مرجع سابق  ،الطربي )١(
  .٥٥١ :املصدر السابق  )٢(

   



١٨٧ 

 الة عليبعين على ما أنت عليه :قائالً له أمري خي١(ولك إمرة العراق ،ات(.   
وخيون إمامه  ،فيطمع فيها أمري اخليالة خالد بن املعتمر ،تعمل الرشوة عملهاوهذه املرة 

  .علياً 
فعندما التقى بعد صفّني احلكمان عمرو بـن العـاص وأبـو موسـى      :وموقف رابع

كيما يتابعـه علـى    ،رشوة أيب موسى - سرية صاحبه معاوية - حاول عمرو ،األشعري
فـريد أبـو    .إنّ ولّي أكرمك كرامةً ملْ يكرمها خليفة :فقال عمرو ،تولّية معاوية اخلالفة

لو خرج يل من  ،فو اهللا ،وأما تعريضك يل بالسلطان ،اتق اهللا عز وجلّ ،يا عمرو :موسى
  .)٢(سلطانه كلّه ما ولّيته

  :انتكاس الفطرة وشيوع اخلنوع القهري - ٢
كيف متيز العرب بأنفة خاصة  - اهليعند دراستنا ملقومات النظام اجل - رأينا من قبل

 ،ويف تلك احلساسية املفرطة جتاه كلّ ما ميس الكرامة ،جتلّت أكثر ما جتلّت يف إباء الضيم
  .حتى لرمبا نشبت احلرب الضروس ألوهى سبب خيدش الكربياء

ورغم أنّ تلك السمات ملْ يتاح هلا أنْ توظّف التوظيف االجتماعي القـومي يف ظـلّ   
إالّ أننا مع ذلك تعرفنا على أنضج جتربة هلم متثّلت يف حـزب الفضـول    ،هلية العربجا

  .وللتناصر للمظلوم ،الداعي لرفض كلّ ضيم
فهـذّا   ،واستخلص منها العناصر اإلجيابيـة  ،فلما أهلّ اإلسالم أفاد من هذه اخلصال

  ة فأقر العز ،ووجهها التوجيه األمسى ،ووظّفها التوظيف الصحيح
____________________  

  .٢٧٦ : ٧مرجع سابق  ،البداية والنهاية ،ابن كثري )١(
  .٦٨ : ٥مرجع سابق  ،الطربي )٢(

   



١٨٨ 

وأوجب على كلّ مسلم النصح لعامة املسلمني  ،وحض على التذلل فيما بينهم ،للمؤمنني
ووصم الساكت  ،من قال احلق ال خيشى يف اهللا لومة الئم ،وبين أنّ املؤمن احلق ،وألئمتهم
ه شيطان أخرس ،عن احلقعنـد سـلطان    ،بأن بل جعل اإلسالم أفضل اجلهاد كلمة حق
  .جائر

وهـي النتيجـة    ،كلّ ذلك ينبع مما أراده اإلسالم للمؤمنني أالّ خيشوا إالّ اهللا وحـده 
فينطلق يف احلياة موقناً باهللا معتزالً  ،قيود املرء اخلالصة لعقيدة التوحيد اليت تنفك معها كلّ

  .به وبدينه وبنفسه
ولعلّك تدهش  .من اتبعه هذا ما أراد اهللا لعباده املؤمنني، وهكذا ربى رسول اهللا 

أدت بأحـدهم   حتى وإنْ مما بلغته احلرية اليت عاشها املسلمون يف ظلّ رسول اهللا 
فلم يزد  .اعدل يا حممد  :كذلك الذي اندفع يقول لرسول اهللا  ،إىل الشطط

  .على أنْ حاجه وكف أذى الناس عنه
 يتشابك يف ،يقيم دعائم دولة قوامها الفرد احلر بأوسع معاين احلرية كان الرسول 

 ،يف معادلة غاية يف التوازن مل تعهدها البشرية من قبل ،جمتمع متماسك بأشد الروابط متانةً
بإطالقها من كـلّ إسـار    ،يف ذلك تنمية الشخصية احلرة وكانت وسيلة الرسول 

أو  ،ولكن ذلك ال يأيت بقرار أو جمرد أمر ،يقيدها إىل رحابة االستعباد الطوعي هللا وحده
وإنما من خالل ممارسة فعالة يف واقع حي تـدرب   ،باستحفاظ عناوين املبادئ وترديدها

حـني توضـع    ،فيها النفس على األخذ والعطاء واملواجهة واالستعالء على الضـرورات 
  .مواضع االختيار واالبتالء

وأما تلك املقهورة  ،ظور اإلسالمي هو الشخصية القوميةإذاً شرط اتمع املُعاىف من املن
دة أو املؤثرة للسالمة مع الباطل على احلقة عقيمة ال يستقيم معهـا   ،أو املتردفهي شخصي

  .وال تصح ا حياة ،جمتمع
   



١٨٩ 

حتـى   - وكلّ نظم االستبداد ،وعلى النقيض من ذلك متاماً يؤسس االستبداد نظامه
ال متد أبصارها أبعد من  ،مطأطأة الرؤوس ،تستمد حياا من نفوس مقهورة - يومنا هذا

وهو ما حترص تلك النظم على تعميقه حتى يصري عادةً تورث يف األجيال  ،محيط أقدامها
  .املتعاقبة القابلية الدائمة لالستعباد
صـية اإلسـالمية يف   قد أرسى قواعد التمكني للشخ وإذا كان الرسول األعظم 

فإنّ ما تال ذلك من عهود قد محل معه عوامل تآكل تلـك القواعـد يف الواقـع     ،حياته
  .مبا خلّف إخالالً يف توازن البِناء كلّه ،الفعلي

 ،للبِناء أالّ ينهار - وإنْ قلّت - على أنّ تلك العهود ملْ تعدم بطبيعة احلال من تصديات
لو رأينا فيـك اعوجاجـاً لقومنـاه     :أنه قال لعمر - إنْ صح - كذلك الذي يؤثر عنه

حتى  ،وكثورة وفود األمصار على املظامل يف عهد عثمان ،وكمعارضات أيب ذر .بسيوفنا
 ر الكثريون جاء عليا يتصوبكثري مم ته أشقإعادة إقامة القواعد من  :الذي وجد مهم

  .األساس
ح بعضها ونتاوهلا الحقاً إنْ  - من الباطل كادت تضيع معامل متييز احلقضألسباب قد و

على مجيع األصعدة حتى ما كان منها على مستوى التشريع، فكان على علي  - شاء اهللا
  .أنْ يعيد ترسيم احلدود 

فما أسفرت األيام إالّ عن قلّـة تصـارع    ،وكانت سحب الضالل قد غشيت الناس
ومن أبلغ ما  ،وما أكثرها ،فكان على علي مداومة اجلهاد الستنقاذ البقية ،عوامل السقوط

 ١(قوله أثر عن علي(: » اسا النهأَي، هلأَه لَّةقى لدي طَرِيقِ الْهوا فشحوتس؛لَا ت   ـاسفَإِنَّ الن
 و ريا قَصهعبش ةدائلَى موا ععمتاج ا طَوِيلٌقَدهوع؛ج اسا النهأَي،     ـا وضالر ـاسالن ـعمجا يمإِن

 :فَقَالَ سبحانه .فَعمهم اللَّه بِالْعذَابِ لَما عموه بِالرضا ،و إِنما عقَر ناقَةَ ثَمود رجلٌ واحد ،السخطُ
) نيمادوا نحبا فَأَصوهقَر٢( ) فَع(«.  

____________________  
  .م ١٩٨٧ :دار البالغة  - بريوت - ٤٥٩ :ج البالغة بشرح حممد عبده  )١(
  .١٥٧ :سورة الشعراء  )٢(
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من عهد يطلب من كـلّ   ،أين إذاً هذا العهد الذي يربي نفس املرء على احلق خالصاً
انج  :وما بالك بعهد شعاره جعل كلّ فرد يناجي نفسه ؟إمرئ أنْ جيعل نفسه منتهى مهّه

   !فقد هلك سعيد ،سعد
إنّ اخلُطّة اليت اختطّها معاوية لسياسة املسلمني وإحكام قبضته عليهم واحتكاره وذريته 

 .)١(يعبر عنها أوضح تعبري كبري عماله زياد بن أبيه يف خطبته الشـهرية بـالبتراء   ،السلطة
مثّ اهلنـد   ،ي بثقة معاوية حتى مجع له البصرة وخراسـان وسجسـتان  وزياد هذا قد حظ
 ،واملقيم بالظاعن ،)٣(آلخذنّ الويل بالويل ،وإني أقسم باهللا :)٢(يقول زياد .والبحرين وعمان
انـج  "  :فيقول ،حتى يلقى الرجل منكم أخاه ،والصحيح منكم بالسقيم ،واملقبل باملدبر

فمن غرق  ،وقد أحدثنا لكلّ ذنب عقوبة ،أو تستقيم يل قناتكم" فقد هلك سعيد  ،سعد
ومن نبش قـرباً   ،ومن نقب بيتاً نقبت عن قلبه ،ومن حرق على قوم حرقناه ،قوماً غرقته
فليحذر كلّ إمرئ منكم أنْ يكون مـن   ،إنّ يل فيكم صرعى كثرية ،وأمي اهللا .دفنته حياً
  !صرعاي

 ،أنّ هذه سياسة ال متّت لإلسالم بصلة - كما الحظ الناقدون مجيعاً - وأنت تالحظ
   :فقد قال اهللا تعاىل

 وأَن لّيس لالِْنسان إِلّا ما سـعى *   أَالّ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى* وإِبراهيم الذي وفّى  (
()٤(.  

____________________  
  .ألنه ملْ حيمد اهللا فيها )١(
  .٢١٩ : ٥مرجع سابق  ،الطربي )٢(
  .الويل باملوىل :يف العقد الفريد )٣(
  .٣٩ - ٣٧ :سورة النجم  )٤(

   



١٩١ 

مثّ هو يقسم بـاهللا أنّ   .وبنقب القلوب وبدفن األحياء ،وملْ يأمر اإلسالم أبداً بالتحريق
أتـذكرون األعـرايب    .وقد فعلها ،وكأنها حصة مقررة سلفاً ،له يف رعيته لصرعى كثرية

  !؟الذي قتله مع يقينه من صدق عذره زاعماً أنّ يف ذلك صالح االُمة
وحتريـف   ،إلباس احلق بالباطـل  - سرية صاحبه معاوية - وزياد يف كلّ ذلك ملْ يفته

إني رأيت آخر هذا األمر ال يصـلح إالّ مبـا    :فيزعم يف ذات اخلطبة ،الكلم عن مواضعه
  .وشدةٌ يف غري جربية وعنف ،يف غري ضعفلني  :صلح به أوله

نسوسكم بسلطان  :بل يزعم أنه سيسوس الناس بالعدل مبثل ما تقدم من قانونه، فيقول
فلنا عليكم السمع والطاعة فيمـا   ،اهللا الذي أعطانا، ونذود عنكم بفيء اهللا الذي خولنا

  .أحببنا، ولكم علينا العدل فيما ولّينا
بني استبداد مطلق بالسلطة وخلط للحـق   ،أحكم معاوية أمر سلطانهوعلى هذا النهج 

والقتل  ،وأخذ للربيء باملتهم واحملسن باملسيء ،وديد ووعيد وإرعاب وإرهاب ،بالباطل
  .بالظنة والعقوبة على الشبهة

وألزم الناس  ،وأكّد امللك ملعاوية ،كان زياد أول من شد أمر السلطان :)١(يذكر الطربي
وخافه الناس  ،وأخذ بالظّنة وعاقب على الشبهة ،وتقدم يف العقوبة وجرد السيف ،الطاعة

  .يف سلطانه خوفاً شديداً
 .وملّا متضِ بضعة عقود على وفاته ،األول كلّ ذلك قد حدث يف قرن رسول اهللا 

إنْ  ،وحذّر الناس من وقوعـه  ،فذلك هو عني ما توقّع علي بن أيب طالب  ،ولعمرك
إذ قال يف بين ،هم ظلّوا على ما هم عليه من تثاقل عن نصرة احلق   

____________________  
  .٢٢٢ : ٥املرجع السابق  )١(
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و حتى لَا  ،و لَا عقْداً إِلَّا حلُّوه ،لَا يزالُونَ حتى لَا يدعوا للَّه محرماً إِلَّا استحلُّوه ،و اللَّه « :)١(ميةاُ
مهظُلْم لَهخرٍ إِلَّا دبلَا و رٍ ودم تيقَى ببي،  يِهِمعوُء رس ا بِهبن و«.  

كانـت احملصـلة    ،فلما اجتمع االستبداد والقهر مع إفساد الذمم باإلغواء والرشـوة 
  .حكم استبدادي على مر التاريخ وكذلك شأن كلّ ،الطبيعية شيوع النفاق

بعد إذ ألقى خطبته البتـراء   - فهل هناك ما هو أرذل من شخص يقوم بني يدي زياد
  !أنك قد أُوتيت احلكمة وفصل اخلطاب ،أشهد أيها األمري :فينافق زياداً بقوله - تلك

فينـربي   ،حيشو زياد أعطـافهم باملـال   ،وهل هناك ما هو أنكر من مشيخة البصرة
  :)٢(قائلهم
ــ أال ــغم نم ــين بل ــاداً ع   زي

ــ     ــو نعمف ــة أخ ــري اخلليف   واألم

  
ــتف ــ أن ــة امإم ــد معدل   وقص

ــور حتضــرك حــني وحــزم       األم

  
ــة أخــوك ــن اهللا خليف   حــرب اب

ــت     ــره وأن ــم، وزي ــوزير نع   ال

  
ــ ــورم اهللا أمربـ ــان نصـ   معـ

  جتـــور ال الرعيـــة ارجـــ إذا    

  
* * *  

والكفيـل حبفـظ    ،لكلّ ذلك أنْ يقرب املبدأ اإلسالمي األعمقفتكون العاقبة التلقائية 
وبـدالً مـن    .وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكـر  ،صحة االُمة أبداً لو استمسك به

 ،وأنْ تكون خصماً للظامل عوناً للمظلـوم  ،وجوب استشعارك الدائم املسؤولية اتمعية
  .نفسي نفسي :جتعل شعارك

* * *  
____________________  

  .٢٤١ :مرجع سابق  ،ج البالغة )١(
  .٢٢٣ :مرجع سابق  ،الطربي )٢(

   



١٩٣ 

  :اهلزء باحكام الشرع - ٣
وقد يتأول متأول أمراً خيضـع   ،قد ختتلف وجهات النظر يف مسألة جيوز فيها االجتهاد

جتـهاد فيـه أو   وأما أنْ جياهر أحد مبخالفة حكم حمكم ال سبيل إىل اال ،لشروط التأويل
  .فقد أخرج نفسه بنفسه من اإلسالم ،وليس له سابقة أو نظري يف حكم اإلسالم ،تأوله

   ؟مصراً على ما فعل ،فحكم بغري ما أنزل اهللا ،فما بالك باملنوط به القيام بشرع اهللا
فقـد ولـد    .فذاك بيان ما فعله معاوية بن أيب سفيان يف قضية استلحاقه زياداً بن مسية

بعد أن وهبه لـه   ،الذي زوجه مسية احلارث بن كلدة الثقفي ،ياد يف فراش عبيد الروميز
عندما أتاه ا أبو مـرمي   - مثّ حدث أنْ ذكر أبو سفيان زناه بسمية .أحد دهاقني الفرس

 بعد طول عهد - إالّ أنّ معاوية .وأنّ زياداً ولد هذا الزىن - السلويل وهو مخّار بالطائف
  .زياد ابن أيب سفيان :زياداً ودعاه استحلق -

وللعاهر احلجـر   ،الولد للفراش « :وهو ،وحكم اإلسالم يف هذه القضية واضح مشهور
طبقاً حلديث البخـاري عـن    ،وال نسب يصح أليب سفيان ،وعليه يكون زياد لعبيد .»

   :عائشة
زمعـة منـي    كان عتبة بن أيب وقّاص عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقّاص أن ابن وليدة

ابن أخي قد عهد  :وقال ،أخذه سعد بن أيب وقّاص ،فلما كان عام الفتح :قالت .فاقبضه
فتسـاوقا إىل   ،ولد على فراشه ،وابن وليدة أيب ،أخي :فقال ،فقام عبد بن زمعة .إيلّ فيه
 عبد بن زمعة فقال .ابن أخي كان قد عهد إيلّ فيه ،يا رسول اهللا :فقال سعد ،النيب: 

  .ولد على فراشه ،أخي وابن وليدة أيب
   



١٩٤ 

 ،الولد للفـراش  « :مثّ قال النيب  .»هو لك يا عبد بن زمعة  « :فقال رسول اهللا 
ملا رأى من  .»احتجيب منه  « :مثّ قال لسودة بنت زمعة زوج النيب  .»وللعاهر احلجر 
  .فما رآها حتى لقي اهللا ،شبهه بعتبة
وقـال   .)١(كما قال الفقهاء ،وال حق له يف الولد ،وله اخليبة :»وللعاهر حجر  «ومعىن 

  .أول قضاء كان يف اإلسالم بالباطل استلحاق زياد :سعيد بن املسيب
أنها واحدة مـن   إذ ذكر ،أنّ هذه الفعلة من معاوية موبقة له )٢(وأكّد احلسن البصري
 :ومنـها  ،لو مل يكن فيه منهن إالّ واحدة لكانت له موبقـة  ،أربع خصال كن يف معاوية

   .»وللعاهر احلجر  ،الولد للفراش « :وقد قال رسول اهللا  ،ادعاؤه زياداً
إنـه   :)٣(فقال ،وعظّم ابن األثري أمر هذا االستلحاق حتى إنه ملْ يرتضِ إجياز الطربي له

بعد  - مثّ وصف هذا االستلحاق .ال ينبغي إمهاهلا ،من األمور املشهورة الكبرية يف اإلسالم
فـإنّ   ،وكان استلحاقه أول ما ردت به أحكام الشريعة عالنيـة  :قائالً - سرد تفاصيله

لّق على من يحاول تربير مثّ ع .»وللعاهر باحلجر  ،الولد للفراش «قضى بـ  رسول اهللا 
وألنه ملْ يستلحق أحـد يف   ،وهذا مردود التفاق املسلمني على إنكاره :قائالً ،فعلة معاوية

  .اإلسالم مثله ليكون به حجة
  .يف اإلسالم هي أول قضية غُير فيها حكم النيب  :)٤(وقال السيوطي

____________________  
 :بـاب  ،كتاب األقضية ،املوطّأ لإلمام مالك .١٢٠ : ٥مرجع سابق  ،قه على املذاهب األربعةالف :انظر )١(

  .القضاء باحلق الولد بأبيه
  .٢٧٩ : ٥مرجع سابق  ،الطربي )٢(
  .٣٠٠ : ٣مرجع سابق  ،الكامل )٣(
  .١٩٦ :مرجع سابق  ،تاريخ اخللفاء )٤(

   



١٩٥ 

أنْ  )١(أفيحق البن العـريب  ،حبيث قيل فيه كلّ ما سبق ،فإذا كان هذا احلكم من اجلالء
أم أنه يشاركه بذلك إمث تربيـر   ؟أنّ ذلك االستلحاق كان اجتهاداً من معاوية :يأيت زاعماً

  ؟خمالفة أحكام الشرع
مـن   ،الواقع أنّ كلّ األحداث اليت مررنا ا تؤكّد وتثبت صحة ما افترضناه من قبل

دون ما اعتبار أو اكتـراث بـالغرض    ،اُمية يف السلطة والسيادة مطلقاًخطّة معاوية وبين 
وإنما سلكوا املسلك النفعـي البحـت الـذي     .األساسي من اخلالفة يف إقامة شرع اهللا

  .يدركون به توكيد سلطام
ودرسنا التأول الفاسد يف قتل عمار  ،وقد رأينا من قبل صفقة معاوية وعمرو بن العاص

فال تشذّ إذاً قضـية   ،وإطماع اآلخرين ،وإغواء املترددين ،وتابعنا رشوة القواد ،بن ياسر
استلحاق زياد عن هذا املنهج العام.  

ضـم   - وتنازل احلسن  بعد أنْ متّ له األمر بقتل علي  - وإنما أراد معاوية
وملْ  ،بعد أنْ استعصى عليه بالتهديد فاحتال عليه ،فارس اليت غلب عليها زياد وحتصن ا

  .يزل يوسوس له ويرغّب له فيه حتى أزلّه
 طّة معاوية خللخلة نظام خالفة علياختراق جبهته من الـداخل  وكان بعض خ، 
 ،وبالتهديد والوعيد تـارةً اُخـرى   ،بإفساد ذمم قواده واحمليطني به بالشراء والوعد تارةً

وحدث ذلك  - كما ذكرنا - على مصر  ذلك مع قيس بن سعد عامل عليحدث 
 الة عليان صفّني مع أمري خيوكذلك حدث مـع   ،ومع غريه من رؤوس القبائل إب

  .زياد
  .ويعرض له بوالدة أيب سفيان إياه ،كتب معاوية إىل زياد يتهدده :)٢(يذكر ابن األثري

____________________  
  .٢٥٠:مرجع سابق  ،العواصم من القواصم )١(
  .٣٠١ :مرجع سابق  ،الكامل )٢(

   



١٩٦ 

وقـد   ،وأنا أراك له أهالً ،إني ولّيتك ما ولّيتك « :فكتب إىل زياد ،وبلغ ذلك علياً 
 .ال توجب له مرياثاً وال حتلّ له نسـباً  ،وكذب النفس ،كانت من أيب سفيان فلتة من أماين الباطل

والسالم  .فاحذر مثّ احذر ،ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله ،وإنّ معاوية يأيت اإلنسان من بني يديه
«.  

فتحول من  ،إالّ أنّ معاوية ظلّ يتعهد زياداً بالغواية ويحيطه حببائله حتى وقع يف شركه
ولكنه يكشف عن مـدى تعقيـد    ،قلّما جتد له نظرياًالنقيض إىل النقيض يف تبدل مذهل 

 دة خيضع تغليب أحدها حلدات الحتماالت متعدة وما تنطوي عليه من قابليالنفس البشري
ولذلك فإنّ اإلنسان يظلّ ذا احتمـاالت مفتوحـة ال    ،كبري إىل طبيعة املناخ العام السائد

  .عزم يتأبى على نوازع التردي إالّ من رحم اهللا فكان ذا ،تنقضي إىل أنْ يقضى
ومن هنا فإنّ اإلسالم مبشروطياته االجتماعية يف ربطه العضوي بني العقيدة والعبـادة  

يف الوقت  ،إمنا يكفل الشرط الضروري لزيادة املمانعة ضد تسرب عوامل الوهن ،واملعاملة
 أيضاً - ومن هنا ،ياةالذي تزيد تأهيل اإلنسان ملمارسة دور إجيايب وحيوي وفعال يف احل

مبثابـة   - كما يريد العلمـانيون  - كان اختزال املعادلة الدينية يف عالقة عبادية فردية -
  .احلصر اجلربي لإلنسان الذي جيعل متسكه حتى ذه العالقة الفردية كالقابض على اجلمر

كـان   ،مي بعد دولة اخلالفةإنّ أول نظام علماين يف اتمع اإلسال :إننا ال نغلو إذا قلنا
  .نظام حكم معاوية
وذكر ابـن   ،كان ينكر عليه فعلته بشدة - أخا زياد - فإنّ أبا بكرة ،وعودة إىل زياد

  :فقلت ،ا ادعى زياد لقيت أبا بكرهـّمل :عن أيب عثمان قال :)١(كثري
____________________  

  .٢٩ : ٨مرجع سابق  ،البداية والنهاية )١(
   



١٩٧ 

 ،مسعـت أُذين رسـول اهللا    :مسعت سعد بن أيب وقّاص يقول ؟الذي صنعتمما هذا 
فقـال   .»فاجلنة عليه حـرام   ،من ادعى أباً يف اإلسالم غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه « :يقول
  .وأنا مسعته من رسول اهللا  :أبوبكرة

همازٍ مشاٍء * والَ تطع كُلّ حالّف مهِنيٍ  ( :اهللا تعاىلوقال ابن عباس يف تفسري قول 
  .أنّ الزنيم هو املُلحق النسب .)١() عتلّ بعد ذلك زنِيمٍ* مناعٍ للْخيرِ معتد أَثيمٍ * بِنميمٍ 

غـري آـني    ،فقد أنكره غريه ممن بقيت فيهم روح اإلسالمي ،وكما أنكر أخو زياد
أول رد علين  - كما يقول ابن األثري - إذ هو ،فاألمر جليل ،بتعذيب معاوية واضطهاده

  .مكشوف وبال مداراة ألحكام الشريعة
  :)٢(يقول ابن مفرغ احلمريي

ــغأب أال ــة ل ــن معاوي ــخر ب   ص

ــةًم     ــن غلغل ــل ع ــاين الرج   اليم

  
ــال أن أتغضــب ــوك يق   عــف أب

ــى     ــال أن وترض ــوك يق   زاين أب

  
ــهدف ــن رمحــك أن أش ــاد م   زي

  األتـان  ولـد  مـن  الفيـل  رحمك    

  
ــ ــ هدوأش ــدت اأ ــادا ول   زي

ــخر     ــن وص ــة م ــري مسي   دان غ

  
* * *  

وإنـي ملْ   :)٣(فيقول ،على أنّ معاوية ملْ جيد غضاضة يف التجاهل التام ألحكام الشرع
  .ولكن عرفت حقّاً له فوضعته موضعه ،وملْ أتعزز به من ذلّة ،أتكّثر بزياد من قلّة

____________________  
  .١٣ - ١٠ :سورة القلم  )١(
  .٢٤٤ : ١مرجع سابق  ،تاريخ آداب اللغة العربية ،جرجي زيدان )٢(
  .٢١٥ : ٥مرجع سابق  ،الطربي )٣(

   



١٩٨ 

 - مثل ابن العريب الذي يتسـاءل  ،واألعجب من تجاهل معاوية متابعة املربرين ألفعاله
يف  ،وأي عار على أيب سفيان :بقوله - مفترضاً الغفلة التامة بأحكام الشرع لدى اآلخرين

  ؟أنْ يليط بنفسه ولد زىنً كان يف اجلاهلية
فقد ولد زياد عام  ؟ملاذا تذكر فجأة هذا احلق لزياد :ولكن السؤال الذي يسأله معاوية

 ،)هــ  ٤٤( حقه معاوية إالّ عام وملْ يستل ،وأعلن أبو سفيان عن زناه زمن عمر ،الفتح
بعدما يزيد عن مخسة وثالثني عاماً من دخول معاوية وأبيه يف اإلسالم طليقني عـام   :أي

إنها النفعية رائدة الباطـل   .أو بعد ما يزيد عن واحد وعشرين عاماً من وفاة عمر ،الفتح
  .أبداً

فكذلك كان معاوية صاحب أول حد  ،يسهل عليه غريها ،ومن سهل عليه رد الشرع
متثّل لـه   ،أنّ معاوية أتى بلصوص فقطعهم إالّ واحداً :)١(يذكر املاوردي .ترك يف اإلسالم

  .فكان أول حد ترك يف اإلسالم :ويعلّق على ذلك بقوله .ببعض أبيات الشعر فخلّى سبيله
مضت السنة أنْ  :قوله ،من حمدثات معاوية يف اإلسالم عن الزهري )٢(ويذكر ابن كثري
 ،وأول من ورث املسلم من الكـافر معاويـة   ،وال املسلم الكافر ،ال يرث الكافر املسلم

ومضت السنة أنّ  ،وقضى بذلك بنو اُمية بعده حتى كان عمر بن عبد العزيز فراجع السنة
  .صف لنفسهوأخذ الن ،وكان معاوية أول من قصرها إىل النصف ،دية املعاهد كدية املسلم

كدأبه دائمـاً يف   - فكذلك ملْ يف بعهد قبط مصر ،وكما خالف السنة يف املعاهدين
ورمبا أجربته الظروف على بذهلا مثلما فعل يف نقضه عهـده   ،العهود اليت ال حتقّق له نفعاً

 ٣(فريوي املقريزي - للحسن بن علي(:  
____________________  

  .٢٨٤ :مرجع سابق  ،األحكام السلطاين )١(
  .١٤١ : ٨مرجع سابق  ،البداية والنهاية )٢(
  .٧٩ : ١مرجع سابق  ،اخلطط )٣(

   



١٩٩ 

أنْ زد على كـلّ   :وكان قد ويل خراج مصر ،كتب معاوية بن أيب سفيان إىل وردان
د كيف تزيد عليهم ويف عهـدهم أنْ ال يـزا   :فكتب إليه وردان .رجل من القبط قرياطاً

  .فعزله معاوية ؟عليهم شيء
 ،كلّ شرط شرطته :مثّ أالّ تتذكرون خطبة معاوية يف أهل الكوفة بعد استتباب األمر له

   .فتحت قدمي هاتني
و لَكنه يغدر  ،و اللَّه ما معاوِيةُ بِأَدهى مني « :ملعاوية أملَ يثبت إذاً وصف علي  ،وبعد
 رفْجي و«.  

  :اللهو والترف وإهلاء الناس - ٤
وال قـبض   ،فال تقتري وال تبذيري ،دين القصد واالعتدال - كما هو معلوم - اإلسالم

  .وإمنا عوان بني هذا وذاك ،وال بسط
إنْ قعدت  ،كما يصدق على كلّ سلوكيات املرء يف العمل ،يصدق ذلك على اإلنفاق

وفتح  ،قصرت بك مواردك عن الوفاء حباجاتك ،تك عن األخذ بأسباب التكسببك مهّ
كان لك مهلكـة يف   ،وإنْ أنت قمت ماً جلمع املال ،لك من أبواب الشرور ما ال يغلق

عتالّ أكوالً منوعاً مجوعاً رحيـب   - كما وصف القرآن - جسدك ونفسك حتى تصري
 .وإنْ أفرطت استعبدت ،إنْ شححت ظلمت ،ةويف املشاعر والعواطف اإلنساني .اجلوف

فإنْ كان هذا القصد  .وإنْ شاددته غلبت ،فالقصد فيه الرفق إنْ أوغلت ،وحتى يف الدين
رجى فيما هو جد؟فما بالك باهلزل ،ي  

فصار أمرها إىل الترف إالّ  ،الواقع أنه ما من فرد أو مجاعة أو اُمة جاوزت حد القصد
  .وجعلت بأيديها إىل مهلكها موعداً
   



٢٠٠ 

  :وهو ما يعين التعرض لبغض اهللا تعاىل ،والترف يستلزم السرف
)  نيرِفسالْم بحالَي هرِفُوا إِنسالَ توا وبراشكُلُوا و١()و(.  

   :يقول اهللا تعاىل ،وقد حذّر اإلسالم أيما حتذيرٍ من السرف والترف
   .)٢()وما أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ إِلّا قَالَ مترفُوها إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ  (
* وظلّ من يحمومٍ * في سمومٍ وحميمٍ * وأَصحاب الشمالِ ما أَصحاب الشمالِ  (

   .)٣() إِنهم كَانوا قَبلَ ذلك مترفني*  لَا بارِد ولَا كَرِميٍ
سرف أو خميلة  :ما خطئتك اثنتان ،والبس ما شئت ،كُلْ ما شئت « :)٤(وقال الرسول 

«.  
 ،وهو يؤدي إىل ضياع اهلمـة  ،الترهل والتعطّل والبطالة :إنّ الترف يعين ضمن ما يعين

واالعتياد على الترف يسلب املرء القدرة على مواجهة تقلّبات  .املروءةوفقد  ،وخوار القوة
وكلّ تلك الصـفات   .»فإنّ النعمة ال تدوم  ؛اخشو شنوا « :كما قال الرسول  ،احلياة

مما يتطلّب القـوة   ،أنه مطالب باجلهاد أبداً ،تخالف خمالفة تامة ما يرجوه اإلسالم للمسلم
فإذا ما انغمس فيـه   ،بل إنّ الترف آفة كلّ نظام حاكم على مدى التاريخ ،واحلزم والعزم

إنّ من عوائق امللـك   :)٥(يقول ابن خلدون .كان ذلك إيذاناً بضياع ملكهم سدى ،سدنته
   .حصول الترف وانغماس القبيل يف النعيم

  .فهم على الفناءوعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون إشرا :ويقول
____________________  

  .٣١ :سورة األعراف  )١(
  .٣٤ :سورة سبأ  )٢(
  .٤٥ - ٤١ :سورة الواقعة  )٣(
  .البخاري )٤(
  .١١٨ :مرجع سابق  ،املقدمة )٥(

    



٢٠١ 

  .ال جرم إذاً يكون الترف سبب اهلالك على مدى التاريخ :)١(ويقول سيد قطب
فتكون النتيجـة   ،بالضرورة عوزاً وحاجة يف جانب آخرمثّ إنّ الترف يف جانب يعين 

مبا  ،واستعالء واستكباراً يف جانب الترف ،احملتومة يف كلّ األحوال حقداً يف جانب العوز
وما يصـاحبها مـن    ،يؤدي يف النهاية إىل الطبقات املتصارعة واتمعات القلقة املضطربة

نب احملتاج كيمـا يسـد ضـروراته إىل    ينشأ بعضها عن اضطرار اجلا ،أمراض اجتماعية
 ،وأهواء اجلانب املترف مبا تضيع معه األخالق وتشيع بـه الفاحشـة   ،اإلذغان لشهوات

ويف  ،ومتلّق املترفني فيسود النفـاق  ،وينشأ بعضها اآلخر عن اضطرار احملتاجني إىل التزلّف
  .كلّ األحوال يسلب اإلنسان إرادته احلرة

إنّ اهللا فرض على  « :)٢(عن علي بن أيب طالب ول اهللا وهاهنا نستعيد حديث رس
ولن جيهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إالّ مبـا   ،أغنياء املسلمني يف أمواهلم بقدر الذي يسع فقراءهم

  .»ويعذّم عذاباً أليماً  ،أالَ وإنّ اهللا يحاسبهم حساباً شديداًَ ،يصنع أغنياؤهم
ملا رأى من ترف بين اُمية وحاشية عثمان وتـراكم   ،شدة ذكر أيب ذرعلينا هنا بويلّح 
   :)٣(أو كما قال سيد قطب ،ثروام

وينكر على معاوية واُمية  ،قام أبو ذر ينكر على املترفني ترفهم الذي ال يعرفه اإلسالم(
من بيـت املـال   وينكر على عثمان نفسه أنْ يهب  ،خاصة سياستهم اليت تقر هذا الترف

  .)فيزيد يف ثراء املثرين وترف املترفني ،املئات واأللوف
____________________  

  .١٤٧ :مرجع سابق  ،العدالة االجتماعية )١(
  .١٥٨ : ٦مرجع سابق  ،ذكره ابن حزم يف احمللّى )٢(
  .٢٣٦ :مرجع سابق  ،العدالة االجتماعية )٣(

   



٢٠٢ 

وتألّمتم االضـطجاع علـى    ،اتخذمت ستور احلرير ونضائد الديباج :قام أبو ذر ليقول
واختلف علـيكم بـألوان    ،ينام على احلصري وكان رسول اهللا  ،الصوف األذري

  .ال يشبع من خبز الشعري وكان رسول اهللا  ،الطعام
فكذلك كانت الفتنة الـيت تعـرض هلـا     ،وكما أنّ معظّم النار من مستصغر الشرر

أصاخ القوم هلا منذ  ،ولو أنّ صيحة أيب ذر .وهم بعد يف مستهلّ عهد اإلسالم ،املسلمون
  .ملا أدت إىل ما آلَ إليه حال املسلمني من بعد ،البداية

ملّا ملْ يقسم العطاء بالسـوية باملخالفـة    ،لقد كمنت بذرة الفتنة األوىل يف عهد عمر
لو استقبلت من  :تنبه إليه عمر آخر عهده حتى قال ،فلما استشرى األمر ،أيب بكرلسرية 

  .ألخذت فضول أموال األغنياء فرددا على الفقراء ،أمري ما استدبرت
بالصـالت   - وعلى األخص بين اُميـة  - مثّ زاد األمر خطورةً بإيثار عثمان للبعض

ممـا   ،استبدال األرض املفتوحة بأرض اجلزيـرة مثّ استفحل األمر بإباحة عثمان  ،والعطايا
  .وما الزمها من آثار اجتماعية وخيمة ،نشأت معه امللكية الكبرية وما استتبعها من طبقات

 ة ،فلما جاء علية ،فأىب املستنفعون ،أراد العودة إىل التسويوكانت الطام.  
 ناً مبدأه يف تسوية العطاء يقول عليما رجلٍ من املهاجرين واألنصار من  « :مبيأالَ وأي

وثوابه  ،فإنّ الفضل غداً عند اهللا ،يرى أنّ الفضل له على سواه بصحبته) ص(أصحاب رسول اهللا 
 ،واستقبل قبلتنا ،ودخل ديننا ،فصدق ملّتنا ،أالَ وأيما رجلٍ استجاب هللا ولرسوله .وأجره على اهللا

وال  ،يقسم بينكم بالسوية ،واملال مال اهللا ،فأنتم عباد اهللا .فقد استوجب حقوق اإلسالم وحدوده
  .»وللمتقني عند اهللا أحسن اجلزاء  ،فضل فيه ألحد على أحد

   



٢٠٣ 

مل يكن  ،مثّ متكّنت يف عهد عثمان ،إالّ أنّ الطبقة املترفة الثرية اليت نشأت يف عهد عمر
 مكناً لعليالتمكن القادر على مناوأة اإلمـام   م ا بعد أنْ أدركت حدة امتيازاتصفي
.  

 وكلّ مال أعطاه مـن   ،أالَ إنّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان « :يف خطبة البيعة يقول علي
   .فهو مردود يف بيت املال ،مال اهللا

وفُـرق يف البلـدان    ،ولو وجدته قد تزوج به النساء وملك اإلماء ،فإنّ احلق ال يبطله شيء
  .»ومن ضاق عليه احلق فاجلور عليه أضيق  ،فإنّ يف العدل سعة ،لرددته

وملّا تتمكّن بعد من تثبيـت   ،وإىل هذه الطبقة املترفة ترجع أسباب ايار دولة اإلسالم
  .قوائمها يف الواقع

فيذهب إىل اشتراكهما يف  ،امني الروماين واإلسالميويعقد طه حسني مقارنة بني النظ
 :)١(فيقـول  ،سبب ايارمها الذي يرجع إىل تلك الطبقة املترفة القليلة العدد الكثرية املوارد

لالتيفونديا ( وحيدث يف أول صدر اإلسالم ما حدث يف آخر اجلمهورية الرومانية من هذه 
ا اليت أضاعت اجلمهورية الرومانية هي بعينها الـيت  فالالتيفوندي .اليت أضاعت اجلمهورية) 

  .أضاعت اخلالفة اإلسالمية
 وهي تؤكّد صحة فرضنا األول - حنن يف الواقع بإزاء نتائج على درجة بالغة اخلطورة

وال غرو فاحلقيقـة   ،رصدها كلّ من سيد قطب وطه حسني على اختالف موقعيهما -
توصيف األحداث لدى سيد قطب أكثر حتديداً ودقّة منه وإنْ بدا أنّ  ،واحدة عند النصف
  .لدى طه حسني

____________________  
  .٣٠٤ :مرجع سابق  ،اخللفاء الراشدون )١(

   



٢٠٤ 

وضاعت اخلالفة اإلسالمية بتعبري  ،فقد حدث ايار الدولة اإلسالمية بتعبري سيد قطب
  .طه حسني

 - الطبقة املترفة صـاحبة االمتيـازات  عند سيد قطب بسبب  - وحدث ذلك حتديداً
بعد أنْ أدركت حد الـتمكن القـادر    ،تصفية امتيازاا مل يكن ممكنناً لعلي  :عندما

  .يف أول صدر اإلسالم :وحدث ذلك عند طه حسني ،على مناوأة اإلمام 
لك إذاً هو كـلّ عمـر الدولـة    فذ ،)هـ  ٤٠( قُتل عام  وإذا تذكّرنا أنّ علياً 

فيما حفل ذلك العمر القصري بعوامل اهلبوط عقيب وفاة الرسـول   ،اإلسالمية يف التاريخ
،  يار مبقتل علية الصغر .إىل أنْ كان االار  - وتلك الفترة املتناهيمبقياس عم
  .ة تعكس الرسالة يف كماهلا النظريمل تترسخ معها تقاليد عملي - االُمم

وهذا ال ينفي تزايد املسلمني كـأفراد   - وبذلك فإنّ الدولة اإلسالمية القصرية العمر
جاهلية قبلية حـلّ حملّهـا    :قد أحاط ا جاهليتان - على املستوى العقيدي والشعائري

جاهلية ممتدة ملْ تـزل   وهي ،وجاهلية بعدية أحلّت نفسها حملّ الدولة اإلسالمية ،اإلسالم
وصف العهود الالّحقة منذ بين اُمية  ،ومن هنا كان من أظلم الظلم لإلسالم .تويل معاوية

  .)اإلسالمية ( بـ 
فقد جاء سـريعاً   ،ولكن يشوب هذا االيار غموض غريب ،اارت إذاً دولة اإلسالم

كما أملح طه  - فقد حدث ذلك ،قريباً مبا ملْ يعهد يف الثورات الكربى على مدى التاريخ
وجنـد   .بينما ملْ حيدث مثيله إالّ يف آخر اجلمهورية الرومانية ،يف صدر اإلسالم - حسني

يف  - كان ترف طبقة النبالء - مثالً - ففي الثورة الفرنسية ،مثل ذلك يف العصور القريبة
ولكنها  ،امللكية اإلقطاعيةاألثر البالغ يف القضاء على  - تواكبه مع فساد علية األكلريوس

  كانت
   



٢٠٥ 

   :)١(فيما يرصده أحد باحثي هذه الثورة بقوله ،قد سادت قروناً
يعيشون يف  ،) ٤٠٠٠( حتوي طبقة نبالء البالط النبالء املقيمني يف البالط وهم حوايل 

وكانت طبقة النبالء العليا مصابة باخلراب  .وحييون حياة بذخ وترف ،فرساي حول امللك
فالعديد من اخلدم  ،يساعدها صايف مداخليها على احملافظة على مرتبتها ،يف قسم كبري منها

واألعيـاد واحلفـالت    ،وترف اللباس واللعب واالستقباالت ،الذين يحيطون أنفسهم م
  .كلّ ذلك يتطلّب مزيداً من املال ،والصيد

أو إعادة ترتيب األحداث وحبث عالقتها ودالالا مبـا   ،فهم أعمق حنن يف حاجة إىل
وهو ما حاولناه من قبل ونزيده معاجلـة   ،يفسر قصر العمر غري املعهود للدولة اإلسالمية

وحتى ذلك احلني تعالَوا نلقِ مزيداً من الضوء على ممارسـات تلـك    .الحقاً إنْ شاء اهللا
  .إلسالم يف مهدهااليت أودت حبياة دولة ا ،الطبقة

يف مكّة واملدينة والطائف طبقة  ،وما هي إالّ أنت تنشأ يف احلجاز :)٢(يقول طه حسني
 ،وإنما يعمل هلا ما جلبت من الرقيـق  ،من هذه األرستقراطية الفارغة اليت ال تعمل شيئاً
ون اليت وكان الفن ،فكان الترف والتبطل .واليت تنفق وقتها يف فنون اللهو والعبث واون

فكان الغناء واإليقاع والرقص والشعر الذي ال يصور جداً وال  ،تنشأ عن الترف والتبطل
أو عكوفاً من أجـل   ،وإنما يصور بطالة وفراغاً والكاً من أجل ذلك على اللذة ،نشاطاً

ا من همذلك على النفس وتعمقاً ملَا ينتا.  
____________________  

عام  :دار منشورات عويدات  ،بريوت - ترمجة جورج كوس ،٢١ :تاريخ الثورة الفرنسية  ،ألبري سوبول )١(
١٩٨٢.  

  .٣٠٠ :ع سابق مرج ،اخللفاء الراشدون )٢(
   



٢٠٦ 

حاضرة اخلالفة ويف عهد  ،ورمبا كانت بداية سفور آثار الترف من هلو وتبطل باملدينة
ل منكر ظهر باملدينـة حـني   أو :)١(فقد أخرج ابن عساكر فيما أورده السيوطي ،عثمان

  .والرمي على اجلاهقات ،طريان احلمام :فاضت الدنيا وانتهى مسن الناس
فيـذكر   ،ويف عهد عثمان كذلك ظهر التغني بامليوعة والتخنث على يـد طـويس  

فكـان   .وهو أول من ألقى اخلنث ا ،أول من غنى بالعريب باملدينة طويس :)٢(األصفهاين
  .معبد ومجيلة وعزة امليالء :ومعه سائب خاثر وتالمذته ،هذه املدرسةطويس هذا رائد 

فأما أوهلما فكـان   :وذلك لسببني ؛فلما انتهت اخلالفة إىل بين اُمية شاع اللهو والعبث
فكان أنْ انتقـل ذلـك    ،انغماس الطبقة احلاكمة يف امللذّات والرغبة يف االستزادة من املتع

وأما ثانيهما فكان سياسياً وهو إشغال القوم بـاللّهو عـن احلكـم     ،باحملاكاة إىل العامة
  .وممارساته

وعاد وصف اخلمر شعراً وذكـر حماسـنه وحـاالت     ،وهكذا شاع التشبيب بالنساء
وتوافق مع كلّ ذلك نوع آخر من اللّهو يتواجد بتواجـد الفـراغ والثـراء     .السكارى

  .)٣(أشعب مضحك املدينة :مثل ،اتخاذ املترفني مضحكني :وهو ،والترف
  فلما أفضت الدولة إىل بين  :)٤(ويصف جورجي زيدان هذا العصر بقوله

____________________  
  .البندق يرمى به الطري :اجلالهقات .أثروا :انتهى مسن الناس .١٦٥ :مرجع سابق  ،تاريخ اخللفاء )١(
  .٢٨ : ٣مرجع سابق  ،األغاين )٢(
  .٣٦ :مرجع سابق  ،الشعر والغناء يف املدينة ومكّة لعصر بين اُمية ،شوقي ضيف .د )٣(
)٤( ٢٣٤ : ١مرجع سابق  ،ةتاريخ آداب اللغة العربي.  

   



٢٠٧ 

وأخـذ   ،وكثر االختالط باألعـاجم  ،وقد انتقلت عاصمتها من املدينة إىل دمشق ،ميةاُ
اخللفـاء   وانقضـت شـدة   ،وذهبت هيبة العفّة من نفوسـهم  ،العرب بأسباب احلضارة
ألنّ  ؛فأكثروا منه وال سيما يف املدينـة  ،هان عليهم التشبيب ،الراشدين يف احملافظة عليها

  .ليشغلهم باللّهو عن طلب امللك ،أهلها أغرقهم معاوية بالعطايا والرواتب
اقرأ أخبار الطبقة األوىل من بـين   ،ولتقف على مدى ما بلغه احلال على عهد معاوية

تحدثنا األخبار أنّ جمـالس   .جتدهم غارقني يف اللّهو واخلمر حتى الثمالة ،اُمية وحلفائهم
أحد املقربني إىل معاويـة   - اخلمر كانت ال تنقطع بني عبد الرمحن بن سيحان بن أرطأة

والوليد بن عتبة بـن   - والوالغ يف دماء املسلمني بغري حد لتثبيت ملك معاوية ،املخلصني
  .والوليد بن عثمان بن عفّان ويزيد بن معاوية ،أيب سفيان

 ،بإقامة حـدود اهللا  - وهو يعلم مبا يفعل أولئك النفر - وملْ يكن معاوية يشغل نفسه
حتى إنه أقدم على إبطـال   ،وإنما كان شغله احملافظة على املظهر العام لبين اُمية وحلفائهم

  .حد اخلمر على حليفه ابن أرطأة
أيام  ،كان عبد الرمحن بن سيحان بن أرطاه غاظ مروان بن احلكم :)١(يروي األصفهاين

وأنكر عليه أشياء بلغتـه   ،كان معاوية يعاقب بينه وبني سعيد بن العاص يف والية احلرمنيِ
فرصده حتى وجده خارجاً مـن   ،فغاظته من مدحه سعيداً وانقطاعه إليه وسروره بواليته

وقدم الربيد من املدينة على  .فضربه احلد مثانني سوطاً ،دار الوليد بن عثمان وهو سكران
  حتى انتهى به احلديث  ،فسأله عن أخبار الناس فجعل يخربه ا ،معاوية

____________________  
  .٢٤١ : ٢سابق مرجع  ،األغاين )١(

   



٢٠٨ 

كان  لو ،واهللا :وقال ،فغضب معاوية ،أنّ مروان ضربه احلد مثانني :إىل ابن سيحان فاخربه
  :أليس هو القائل ،ولكنه ضربه ألنه حليف حرب ،حليف أيب العاص ملا ضربه

  وإين امرؤ حلف إىل أفضـل الـورى  

  عديداً إذا ارفضت عصـا املتحلـف      

  
 :مثّ قـال لكاتبـه   .ال يضربه يف نبيذ أهل املدينة وشكّهم ومحقهم ،كذب واهللا مروان
إنـه   :وليقلْ ،وليخطب بذلك على املنرب ،فليبطلْ احلد عن ابن سيحان :اُكتب إىل مروان
  .وليعطه ألفي درهم ،مثّ بان له أنه ملْ يشرب مسكراً ،ضربه على شبهة

ودعا بابنه عبد امللـك فقـرأه عليـه     ،فلما ورد الكتاب على مروان عظم ذلك عليه
فقـال   .وال تبطل حكمك ،راجعه وال تكذب نفسك :فقال له عبد امللك ،وشاوره فيه

فلما كـان يـوم    .ال أراجعه ،ال واهللا ،أنا أعلم مبعاوية إذا عزم على شيء أراده :مروان
 ،فإذا هو ملْ يشرب مسكراً ،وابن سيحان فإنا كشفنا أمره :قال ،اجلمعة وفرغ من اخلطبة
  .ممثّ نزل فأرسل إليه بألفي دره .وقد أبطلت احلد ،وإذا حنن قد عجلنا عليه

 ،وإبطال للحدود وائتمـار بالباطـل   ،ففسوق وعصيان ،وهكذا جتتمع املوبقات معاً
وإنفاق ملال املسلمني بغري حق.  

فيسري عن نفسه بطلب إنشاده ثالثة أبيات لرجل من  ،)١(أرأيت معاوية يكتمل جملسه
فلما أنشده أعطاه مـا   ،فيشترط أحدهم إعطاءه ثالمثئة ألف ،كلّ بيت قائم مبعناه ،العرب
  .طلب

____________________  
  .٢٠٢ :مرجع سابق ،تاريخ اخللفاء ،السيوطي )١(

   



٢٠٩ 

كما أسلفنا  - هو ذاته الذي يطلب ،هذا الذي يعطي مئات األلوف للتلهي )١(ومعاوية
  .أنْ يزيد اجلباية من قبط مصر خالفاً لعهدهم ،من عامله على خراج مصر - بيانه

احلارث بن  ،رأينا عثمان بن عفّان يف خالفته يعطي من بيت املال زوج ابنتهومن قبل 
 :قال له عثمـان  ،فلما راجعه زيد بن أرقم خازن املال ،احلكم يوم عرسه مئيت ألف درهمٍ

  .فإنا سنجد غريك ،ألقِ باملفاتيح يابن أرقم
فصار  ،ل املسلمنيغري أنه منذ اُمية انساحت حدود بيت ما :ويف هذا يقول سيد قطب

فأصبح  ،وختلخلت قواعد العدل اإلسالمي الصارم ،باً مباحاً للملوك واحلاشية واملتملّقني
وملكاً  ،وانقلبت اخلالفة ملكاً ،وألذياهلا منافع وحلاشيتها رسوم ،للطبقة احلاكمة امتيازات

  .)٢(عضوضاً
إني حمتاج  :اخلليفة قول عقيل ألخيه علي  - بالرغم منا - وهنا يثب إىل ذاكرتنا

فأعطيك معهم  ،اصرب حتى خيرج عطائي مع املسلمني « :فريد اإلمام  .وإني فقري فأعطين
«.  

 ،على أنّ معاوية وعصبته ملْ يعدموا على مدى التاريخ املعذّرين هلم واملربرين ألفعـاهلم 
ولكنـه   ،اً ملزاعمهم من رد أيسر من قول واحد من بين اُمية أنفسهمإالّ أننا ال جند تفنيد

فـإنّ هـؤالء    ،أما بعد :)٣(وهو عمر بن عبد العزيز الذي قال ،ثاب إىل احلق والذ بالعدل
وما كـان ينبغـي هلـم أنْ     ،القوم قد كانوا أعطونا عطايا ما كان ينبغي لنا أنْ نأخذها

  وإنّ ،يعطوناها
____________________  

  .أنّ معاوية أول من اتخذ اخلصيان خلاص خدمته :أورد السيوطي يف املرجع السابق )١(
  .٢٢١ :مرجع سابق  ،العدالة االجتماعية )٢(
  .٢٢٣ :املرجع السابق  )٣(

   



٢١٠ 

وبدأت بنفسي  ،أالَ وإني قد رددا ،وليس علي فيه دون اهللا محاسب ،ذلك قد صار إيلّ
  .وأهل بييت
مثلما حيلو لفقهـاء السـالطني    - ما فعله عمر كان اجتهاداً خاصاً منه يتزهد بهفهل 
  ؟أم أنه عرفه واجباً يلزم معه اخلروج من كلّ باطل دخل فيه ؟غري ملزم لغريه - تسويفه

  :أسئلة مشكلة
حتدثنا األخبار أنّ عثمان بن عفّان أرسل ابن عمه احلارث بن احلكم مصـدقاً علـى   

وإذا أطلـق   :)١(ويعلّق طه حسني على ذلك بقوله .لما جاء بصدقام وهبها لهف ،قضاعة
ملْ يكن غريباً أنْ  ،اإلمام يده يف األموال العامة وأطلق العمال أيديهم فيها على هذا النحو

  .بل للعطاء وصلة الرحم ،ال لإلنفاق على احلرب ،متتد هذه األيدي إىل أموال الصدقة
 ،امتنعت عن أداء صدقاا للخليفة ،هب أنّ قضاعة بعدما مسعت بذلك :والسؤال هنا

وإنما يؤدوا لتصـرف يف مصـارفه    ،متعلّلني بأنهم ال يؤدوا ليهبها اخلليفة البن عمه
  ؟فماذا كان اخلليفة فاعالً ،الشرعية

 ،بـالردة  ستقاتل قضاعة المتناعها عن أداء الزكاة حمكوماً علـيهم  :واجلواب معروف
هذا املوقف كان يمكن أنْ حيدث أيضاً مع ملـوك بـين    .وهلم يف حرب الردة منهم مثل

  .وإسرافهم يف غري حق يف اغترافهم من أموال املسلمني ،اُمية
  ؟هل جيوز دفع الزكاة إىل السلطان اجلائر :وهنا يتولّد سؤال آخر

____________________  
  .٣٨٩ :ابق مرجع س ،ناخللفاء الراشدو )١(

   



٢١١ 

إىل أنّ ابن السبيل املسافر يف معصية ال يعطى من أموال الزكاة حتى  )١(يذهب الفقهاء
فكيف إذاً تعطى الزكاة أساساً حلـاكم ال ينفقهـا يف    ،وكذلك الغارم يف معصية ،يتوب

  ؟مصرفها أصالً
ملّا كشف  ،على أنه يبدو هاهنا للباحث املُنصف أالّ مناص من طرح مزيد من األسئلة

وخنص بالذكر هنا حـادثني   ،التاريخ عن وقائع مماثلة وقعت يف البدايات األوىل للخالفة
فلما جاء عقيب  ،مصدقاً أنّ أبا سفيان كان قد بعثه رسول اهللا  :فقد روي ،بعينيهما

  .إني ألرى عجاجة ال يطفئها إالّ الدم :قال ،وفاة الرسول إىل املدينة
فدع له ما يف يده  ،وإنا ال نأمن شره ،إنّ أبا سفيان قد قدم :فقال ،فكلّم عمر أبا بكر

  .)٢(فتركه فرضي
إذ خرج الزبرقان واألقرع إىل  ،فيما يروي عن حرب الردة )٣(وخرب ثان يرويه الطربي

 ففعـل  .ونضمن لك أالّ يرجع من قومنا أحد ،اجعل لنا خراج البحرين :وقاال ،أيب بكر
  .وكتب الكتاب

وعنواـا االمتنـاع عـن أداء     ،ففيم إذاً كانت حروب الردة :وللسائل هنا أنْ يسأل
  ؟الزكاة

 ؟فهل يحارب على الزكاة لتبذل أو ليبذل بعضها للرؤوس ذوات اخلطر على السلطان
ذاً إ ؟فهل هو العمل بالسياسة ،فإنْ ملْ يكن ؟ومن أي باب يمكن ختريج هذا الفعل شرعياً

  .فلتسم األشياء بأمسائها
____________________  

  .٨٤٠: ٢مرجع سابق  ،فقه الزكاة ،القرضاوي )١(
  .م ١٩٦٥ :دار إحياء الكتب العربية  - القاهرة - ٢ط  ،٤٤ : ٢شرح ابن أيب احلديد  ،ج البالغة )٢(
  .٢٧٥ : ٣مرجع سابق  )٣(

   



٢١٢ 

 ،)١(قبيلةً امتنعت عن أداء الزكاة إنكاراً للفريضةومعلوم أنّ كُتب التاريخ ملْ حتدد أبداً 
 :أي ،ومنهم من أدى به اجتهاده إىل إنفاقها يف حملّها ،ولكن من امتنع عن أدائها أليب بكر

  .إنْ بقي فائض ،وهو األصل قبل أنْ ينقل فائضها ،يف محيط القبيلة
مسـيلمة   :فقد كانوا مثل ،ومعلوم كذلك أنّ املرتدين ملْ يستحدثوا على عهد أيب بكر

  .واألسود على عهد رسول اهللا 
ملْ يرتضِ ابتـداًء خبالفـة أيب    - مع اختالف مربرام - ولكنه معلوم أيضاً أنّ البعض

كـالزبري   ،وبعض الصحابة ؟ففيم تيم وعدي من هذا األمر :فأبو سفيان كان يقول ،بكر
وسعد بن عبادة ومعـه رهطـه مـن     ،وغريه امتنع عن مبايعته رفضاً ألسلوب استخالفه

وعلى أية حـال فـذلك    .فيه النص رأى أنه احلق ا من املهاجرين وعلي  ،األنصار
  .جمال حديث الحق إنْ شاء اهللا

* * *  
  :التلبيس والتشبيه - ٥

أنّ تلك كانت خطّتهم يف التسيد والسلطان مبا دلّلنا  ،ميةقد علم من أمر معاوية وبين اُ
وخلطهـم لكـلّ    ،وحتريفهم للكلم عن مواضعه ،عليه من قبل من إلباسهم احلق بالباطل

وهم يف كلّ ذلـك   ،والراشد حرياناً ،واملطمئن مضطرباً ،مسألة حبيث جتعل املُوقن مرتاباً
وملْ تسعفهم التآويل جلأوا إىل  ،إذا ما أعيتهم احليلف .يرفعون رايةً ظاهرها حق تبطن باطالً

  .السفور واجلهر بغري خشية أو حترج
____________________  

أمحـد صـبحي    .وكـذلك د  ،م ١٩٩٢ :دار الصفوة  - بريوت - السقيفة ،ا املظفرحممد رض :راجع )١(
  .م ١٩٩٣ :طيبة للدراسات والنشر  - القاهرة - حد الردة ،منصور

   



٢١٣ 

وهو من خذله وأبطـأ بـه وملْ    ،يهيج به الناس بالشام ،أملْ يرفع معاوية قميص عثمان
وحيك تقتلك  « :يف عمار بن ياسر أملْ يتأول معاوية واه حديث رسول اهللا ! ؟ينصره

  .إنما قتله من جاؤوا به :- إذهاالً للناس - فيقول معاوية .» !الفئة الباغية
وهـم   ،فخرج الناس من عند فسـاطيطهم وأخبيتـهم   :)١(ذلك يروي ابن كثريويف 
   .إنما قَتل عماراً من جاء به :يقولون

وقد أتى  ،وصحبه) حجر اخلري ( أمل يقتل معاوية الصحايب حجر بن عدي امللقب بـ 
  ؟بشهادة ضاللة على كفره

 فبعث معاوية إىل علـي   ،أملْ تتفتق أذهام يف حرب صفّني عن خدعة التحكيم
أَلَم تر إَلَى الذين أُوتوا نصيباً من الْكتابِ يـدعونَ   ( :بكتابه الذي جاء فيه قول اهللا تعاىل

  .)٢()فَرِيق منهم وهم معرِضونَ  كتابِ اللّه ليحكُم بينهم مثّ يتولّى  إِلَى
ية الكتاب يضمر معاوية وعمرو بن العاص أمراً آخر يظهر من قـول  وبينما يرفعان را

  .وال يزيدهم إالّ فرقة ،إني قد رأيت أمراً ال يزيدنا هذه الساعة إالّ اجتماعاً :)٣(عمرو
حتريضـاً هلـم    ،وملْ يتحرج معاوية وصحبه من إذاعة كالم كذب بني جنده الشاميني

 على قتال علي قاتلون على الدينبإيهامهم أنما يوليس أدلّ على ذلك مـن   .هم إن
  :قصة الشاب الشامي الذي خرج أثناء القتال بصفّني قائالً

  غسـان  امللـوك  أربـاب  ابـن  أنا

ــ     ــوم دائنوال ــدين الي ــان ب   عثم

  
  انكـــ امبـــ راؤنـــاق بأنـــان

ــاًع أن     ــلق لي ــن ت ــان اب   عفّ

  
____________________  

  .٢٨١ : ٧مرجع سابق  ،البداية والنهاية )١(
  .٢٣ :سورة آل عمران  )٢(
  .٢٨٣ :املرجع السابق  )٣(

   



٢١٤ 

 ا راجعه أصحاب عليي أقاتلكم :قال ،وذكّروه باهللا فلمألنّ صـاحبكم ال   ؛فإن
فأجـابوه   .وأنتم ساعدمتوه على قتله ،وأنّ صاحبكم قتل خليفتنا ،يصلّي وأنتم ال تصلّون

ومـا   ،وهل يقتل عثمان أصحاب رسول اهللا  ،إنّ صاحبنا أول من صلّى :بقوهلم
  .)١(زالوا به مراجعني حتى رجع وتاب

 فضالً عما تدلّنا عليه من قوة ونفاذ وتضليل اجلهاز اإلعالمي االُموي - إنّ هذه القصة
وجهلهم حبقيقة القضية اليت يساقون  ،قيقة علي تدلّنا على مدى جهل الشاميني حب -

  .من أجلها للحرب
وإنما كانوا من  ،وربما يفسر ذلك بأنّ عرب سوريا ملْ يكونوا يف مجلتهم من النازحني

 ،)٢(وكان أمراؤهم من آل جفنة خاضعني للحكـم الرومـاين   ،املستقرين ا منذ أمد بعيد
  .لنظام الدولةفألفوا اخلضوع املُطلق 

طيلة عشـرين عامـاً    - على ج أباطرة الروم - مثّ إنّ معاوية مكّن لنفسه يف الشام
من  - اُم ولده يزيد - وهو قد تزوج ميسون الكلبية ،قضاها أمرياً عليها قبل ادعائه اخلالفة

  .أقوى القبائل اليمانية بسوريا ليضمن والءهم
وهي حالة متكـررة   ،عهد باخلضوع للنظام احلاكموهكذا اجتمع يف الشاميني طول ال

على مدار التاريخ اإلنساين لدى كثري من االُمم احملكومة بنظام استبدادي يسلب الشـعب  
مع عزهلم عـن املعلومـات الصـحيحة     ،ويومهه بالوصاية األبوية عليه ،إرادته ويستنيمه

لكالع يسمع دهشاً حبـديث  أرأيت ذا ا ،وتزييف املقاالت هلم ،وإيصاد أبواب مصادرها
فيقول فيه عمرو بـن العـاص    ،مثّ يقتل .»تقتلك الفئة الباغية  « :لعمار رسول اهللا 
  ما أدري بقتل :)٣(ملعاوية

____________________  
  .١٩٠ : ٣مرجع سابق  ،الكامل ،ابن األثري )١(
  .١٢٣ :مرجع سابق  ،تاريخ الشعوب اإلسالمية ،بروكلمان )٢(
  .١٨٨ : ٣مرجع سابق  ،ابن األثري )٣(

   



٢١٥ 

لو بقي ذو الكالع بعد قتـل   ،واهللا ؟بقتل عمار أو بقتل ذي الكالع ،أيهما أنا أشد فرحاً
 ة أهل الشام إىل عليار ملال بعامعم.  

فترى هاشم بـن عتبـة    ،محية اجلاهلية ،وزاد على الشاميني من خصاهلم قتاهلم محية
ال يهولنكم ما تـرون مـن    :)١(يقول ألصحابه - يف صفّني أحد قادة علي  ،الزهري
وإنهم  ،وصرباً حتت راياا وعند مراكزها ،ما ترون فيهم إالّ محية العرب ،فواهللا ،صربهم

كم لعلى احلقلعلى الضالل وإن.  
فإنما هلذه القيادة شأن آخـر   ،وليس يف قيادم ،اجتمع كلّ ذلك يف عامة أهل الشام

وبذلك يمكن فهم وصف هذه  ،بيناه من قبل خبروجهم من حكم البغي إىل حكم احلرابة
  .إطالق الصفة الغالبة يف أكثريتهم على مجيعهم :الفئة جبملتها بالباغية من باب

ه إذا كانت هناك فئة على احلقبال بعـض الصـحابة    فما ،وفئة اُخرى باغية ،على أن
  ؟ميتنعون عن هذه وتلك

ال يريبه من عاداه يف احلق كائنـاً مـن    ،يف يقينه ثابتاً ال يتزعزع لقد رأينا علياً 
 ،وال حيبطه علو املبطلني ،وال يرهقه طول أمد الباطل ،وال يفت يف عضده من خذله ،كان

تـزولُ   « :قلوب واجفة يف مستهل املعركـة استمع إليه وهو يقول البنه صاحب رايته وال
  .)٢(»الْجِبالُ و لَا تزلْ 

إنك تعلم أني لو أعلم  ،اللهم :)٣(وبلغ من يقني عمار بن ياسر يف تصديه ملعاوية أنّ قال
إنك تعلم أني لـو أعلـم أنّ    ،اللهم ،أنّ رضاك يف أنْ أقذف بنفسي يف هذا البحر لفعلته

  مثّ أحنين عليها حتى ،رضاك يف أنْ أضع ظبة سيفي يف صدري
____________________  

  .٤٣ : ٥مرجع سابق  ،الطربي )١(
  .٩٨ :مرجع سابق  ،ج البالغة )٢(
  .٣٨ : ٥مرجع سابق  ،الطربي )٣(

   



٢١٦ 

وإني ال أعلم اليوم عمالً هو أرضى لك مـن جهـاد هـؤالء     .خترج من ظهري لفعلت
  .ولو أعلم أنْ عمالً من األعمال هو أرضى لك منه لفعلته ،الفاسقني

لو  ،أمي اهللا ،إني ألرى قوماً ليضربنكم ضرباً يرتاب منه املبطلون ،واهللا :ويقول كذلك
ى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على احلقهم على الباطلو ،ضربونا حتأن.  

 ار بن ياسر ومعه يف جيش عليمثانون  - )١(كما روى ابن كثري - فهذا يقني عم
  .ومئة ومخسون ممن بايع حتت الشجرة ،بدرياً

وتلك السويعات احلامسة اليت يتحدد فيها مصري احلق ال ينتظـر   ،يف هذا الوقت الفصل
ولكن يتوقّع أنْ يندب كلّ  ،فترض فيهم اإلحاطة واملعرفةخاصة ممن ي ،فيها الدعوة للنصرة

سـعد   :مثل ،ومع هذا جند قعود بعض هؤالء ،نفسه وإالّ وقع يف إمث السكوت عن الظلم
  .وأسامة بن زيد وأيب موسى األشعري ،بن أيب وقّاص وحممد بن مسلمة

 ،إنها ستكون فتنة « :يقول ،مسعت رسول اهللا  :- مربراً القعود - يقول أبو موسى
  .»واملاشي خري من الراكب  ،والقائم خري من املاشي ،القاعد فيها خري من القائم

أيعد االفتئات علـى حـق    !وما أدري حجة تنهض للقاعدين يف تأوهلم هلذا احلديث
  !؟اإلمام واخلروج عليه بغري حق فتنة توجب القعود

لقول سعد بن أيب وقّاص البنـه   ،تطمئن نفسه لتفسري مقنعوما أظن أحداً يمكن أنْ 
عندما حثّه ليكون له موقف  - من بعد وهو قائد السرية اليت قتلت احلُسني  - عمر

  :)٢(فقال له ،بني الناس
____________________  

  .٢٦٥ : ٧مرجع سابق  ،البداية والنهاية )١(
  .٢٩٣ : ٧ق مرجع ساب ،البداية والنهاية )٢(

   



٢١٧ 

  .وإنْ ضربت عنه كافراً قتلته ،حتى أعطي سيفاً إنْ ضربت به مؤمناً نبا عنه ،ال واهللا
نوا يف البداية جانب احلقأنّ القاعدين ملْ يتبي مثّ هب،   م نصرة علـي ًأفما كان حقيقا

فَإِنْ بغـت   ( :امتثاالً ألمر اهللا تعاىل ؛بعدما تبينت الفئة الباغية مبقتل عمار بن ياسر 
  .)١()أَمرِ اللّه   َء إِلَى تفي  فَقَاتلُوا الّتي تبغي حتى  إِحداهما علَى الْأُخرى

وملْ  :)٢(إذ يقـول  ،كما فعل أبو بكر اجلصاص ،ورمبا وجد القاعدون من يعتذر عنهم
يف وجوب قتال الفئة الباغية بالسـيف إذا ملْ يردعهـا    خيتلف أصحاب رسول اهللا 

ولو ملْ يروا قتال اخلوارج وقعـدوا عنـها    ،أالَ ترى أنهم كلّهم رأوا قتال اخلوارج .غريه
مجاعـة مـن    قد جلس عن علي  :فإن قيل !لقتلوهم وسبوا ذراريهم واصطلموهم

 :قيل لـه  ،وأسامة بن زيد وابن عمر ،د وحممد بن مسلمةسع :منهم ،أصحاب النيب 
ألنهم رأوا  ؛وجائز أنْ يكون قعودهم عنه ،ألنهم ملْ يروا قتال الفئة الباغية ؛ملْ يقعدوا عنه

   .فاستجازوا القعود عنه لذلك ،اإلمام مكتفياً مبن معه مستغنياً عنهم بأصحابه
لكنه ملَـا   ،ال على أنهم ملْ يروا قتاهلم واجباً ،جأالَ ترى أنهم قد قعدوا عن قتال اخلوار

  .استغنوا عن مباشرة قتاهلم ،وجدوا من كفاهم قتل اخلوارج
 ،القائم فيها خري من املاشـي  ،ستكون فتنة « :قال ،فإنْ احتجوا مبا روي عن النيب 

  إنما أراد به الفتنة اليت  :قِيل له .»والقاعد فيها خري من القائم 
____________________  

  .٩ :سورة احلجرات  )١(
  .٢٨١ : ٥أحكام القرآن  )٢(

   



٢١٨ 

وعلى جهة العصبية واحلمية من غري قتال مع إمام جتب  ،يقتتل الناس فيها على طلب الدنيا
  .طاعته

فإنّ قتال الباغيـة   ،فأما إذا ثبت أنّ إحدى الطائفتني باغية واالُخرى عادلة مع اإلمام
  .واجب مع اإلمام ومع من قاتلهم حمتسباً يف قتاهلم

وإنْ ملْ يقر ذا التربيـر مطلقـاً    ،وواضح من كالم اجلصاص مدى ما فيه من تكلّف
   :إالّ أنه يدعونا ملراجعته أمران .وإنما قال جبوازه

  .أنه اعتذر عنهم مبا ملْ يقله أحد منهم :أوهلما
وهو عبد اهللا بن عمرو بن العاص الذي يعد يف نظر  ،موقف أحدهم بالذات :وثانيهما 

ما كان أحد أحفظ حلـديث رسـول اهللا    :)١(وفيه يقول أبو هريرة ،أهل السنة من القراء
  .فإنه كان يكتب وال أكتب ،مني إالّ عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

حبـديث   ،عد مقتل عمار بن ياسر يف معمعة صـفّني ب ،فقد حدث عبد اهللا بن عمرو
فقال ألبيـه عمـرو بـن     ،حتى انزعج معاوية .»تقتلك الفئة الباغية  « :رسول اهللا 

فلـم تقاتـل    :فقال له ،مثّ أقبل معاوية على عبد اهللا .أالَ تنهى عنا جمنونك هذا :)٢(العاص
وأنا معكم ولسـت   ،أمرين بطاعة والدي ما كان حياً إنّ رسول اهللا  :فقال له ؟معنا
  .أقاتل

ولكن شـارك   ،فعبد اهللا ملْ يعتزل وملْ يقعد! ؟فهل رأيت خلطاً لألمور أشد من هذا
 ما لعلييل ،معاوية وأباه يف حراية يف صفّني :وقه كان صاحب الرنـت   ،)٣(إنمثّ تبي

مثّ نراه مع ذلك مقيماً على لـزوم   ،وهو ذاته الذي روى احلديث ،ية بقتل عمارالفئة الباغ
  .معسكر معاوية

____________________  
  .٣٤٩ : ٣مرجع سابق  :أسد الغابة )١(
  .٢٨٠ : ٧مرجع سابق  ،البداية والنهاية )٢(
  .٣٥١ :مرجع سابق  ،أُسد الغابة )٣(

   



٢١٩ 

 ،االمتثال ألمر اهللا تعاىل بقتال الفئـة الباغيـة   - واحلال هكذا - أملْ يكن فرضاً عليه
غري أنك تـراه   ؟وملْ يكن بعيداً كبقية املعتزلني ،خاصة وهو شاهد حاضر يف قلب املعركة

  .يسوق مربراً لالمتناع عن االمتثال ألمر اهللا باالمتثال لطاعة أبيه
ال طاعـة   « :حفظ الناس للحديثوهو أ ،أفتراه قد غفل عن حديث رسول اهللا 

  !؟»ملخلوق يف معصية اخلالق 
ياأَيها الذين آمنـوا كُونـوا قَـوامني     ( :أم تراه كان يف حاجة ملَن يذكّره بآيات اهللا

اَء للّهدهش طسلَى   بِالْقع لَوغَنِ  و كُنإِن ي بِنيالْأَقْرنِ ويدالأَوِ الْو فُِسكُمأَن   اً فَاللّـهـريفَق اً أَوي
أَن تعدلُوا وإِن تلْوو أَو تعرِضوا فَإِنّ اللّه كَانَ بِمـا تعملُـونَ     بِهِما فَالَ تتبِعوا الْهوى  أَولَى
  .)١()خبِرياً

وقـد   ،وتتم قصة عبد اهللا فصوالً بتوريث معاوية إياه والية مصر بعد موت أبيه عمرو
له طعمة ما بقي حياً حسب الشرط الذي شرطه على معاوية كيمـا يشـاركه يف   كانت 

 حرب علي.  
ولو أنصف عبد اهللا  .وأظن أنه قد بات واضحاً مدى افت انتحال األعذار للقاعدين

بعدما تبـين   ولو أنصف القاعدون من أنفسهم النضموا من فورهم لعلي  ،من نفسه
 ،دون قتال فعلّ ذي الشهادتني خزمية بن ثابت الذي شهد صفّني مع علي  ،احلقهلم 

  .)٢(فلما قُتل عمار جرد سيفه وقاتل جيش معاوية حتى قُتل
* * *  

____________________  
  .١٣٥ :سورة النساء  )١(
  .٢٠٠ : ٣مرجع سابق  ،الكامل )٢(

   



٢٢٠ 

  :االبتداع - ٦
وحزبه للسلطة إتيام ملَا ملْ تعرفه العرب يف جاهليتها من منكـرات  ختلّل سعي معاوية 

وملْ  ،ولو أنك ذكرا جمردةً المرئ حلسبها من فعل برابرة ملْ يتصلوا حبضارة قط ،وفظائع
  .وملْ تقيدهم شريعة ،يزعهم دين

تدركوا أي صـنف مـن    ،انظروا إىل كيد معاوية وأوامره إىل سراياه عقب احلكومة
   .وأي نظام أراد أنْ يرسي ،لبشر كانا

 ،مثّ يوقعـوا بأهلـها   ،أنْ يأتوا البالد فيقطعوها مثّ يغريوا عليها )١(كان معاوية يأمرهم
  .ويستولوا على متاعهم ،ويقتلوا من يلقوا من األعراب ،ويأخذوا أموال الناس

 ،سفيان بن عوف إىل هيت واألنبـار واملـدائن   :حدث ذلك يف توجيه معاوية لقواده
  .والضحاك بن قيس إىل واقصة ،وعبد اهللا بن مسعدة الفزاري إىل تيماء

 ،ملّا بعث معاوية بسر بن أيب أرطأة إىل اليمن ،اقرأ الطربي يروي إحدى شنائع التاريخ
 ،غريين لعبيد اهللا بن عباسمثّ أتى على طفلني ص ،فقتل مجاعة كثرية ممن يقولون علياً 

   .فذحبهما ابن عم رسول اهللا 
إنه وجد ابين عبيد اهللا بن عباس عند رجل من بين كنانة مـن أهـل    :)٢(يروي الطربي

فإنْ كنت قاتلهما ! ؟عالم تقتل هذين وال ذنب هلما :فلما أراد قتلهما قال الكناين ،البادية
بعد  - وقالت امرأة من بين كنانة لبسر .فبدأ بالكناين فقتله مثّ قتلهما .لأفع :قال .فاقتلين

  ؟فعالم تقتل هذين ،قتلت الرجال ،يا هذا :- )٣(أنْ قتل الطفلني
____________________  

  .١٣٤ : ٥مرجع سابق  )١(
  .١٤٠ :املرجع السابق  )٢(
  .٢٥١ : ٣مرجع سابق  ،الكامل )٣(

   



٢٢١ 

يابن أيب أرطأة إنّ سلطاناً ال يقـوم إالّ   ،واهللا .ما كانوا يقتلون يف اجلاهلية واإلسالم ،واهللا
  .)١(ونزع الرمحة وعقوق األرحام لسلطان سوء ،بقتل الصيب الصغري والشيخ الكبري

 ٢(واليت يرويها الطربي أيضاً بقولـه  ،يف أسلوبه يف احلرب قارن هذا بسرية علي(: 
وال  ،وال يكشف ستراً ،وال يذفّف على جريح ،أالّ يقتل مدبراً سرية علي كان من 
  .يأخذ ماالً

أنهـا   وأخرب علي  ،مواجهة وحدث عقيب وقعة اجلمل أنْ سبت امرأة علياً 
وال  ،ال تكن ستراً « :فتغافل عنهم وأمر من معه ،ختفي يف بيتها اُناساً ممن كانوا يحاربونه

  .»وسفهن أمراءكم وصلحاءكم  ،وإنْ شتمن أعراضكم ،وال يجن امرأة بأذى ،تدخلن داراً
فلمـا   ،من املاء منعوا جيش علي  ،وعندما أقبل جيش معاوية قُبيل حرب صفّني

 جتهم من املاءأفسح جليش معاوية كي يأخذوا حا ،وأصبح بيده املاء قاتلهم علي.  
هنا الدين وهناك  ،باء والفطنةوالعدل والرمحة والترفع واإل ،هنا النبل والشرف واملروءة
مبا يدفع الباحث دفعاً التخاذ موقـف ولـو وصـف     ،ما قد علمت من معاوية وعمرو

فإنْ سبيل األمانة أالّ تتجـاوز   ،وليس يف ذلك أي قدر من جتاوز أصول البحث ،باالحنياز
  مثّ إنّ  ،لتطابق مفهوماً مغلوطاً للموضوعيةنفسك 

____________________  
فوجد أنّ وصايا معاوية لقواده ال ختتلف يف شـيء عـن وصـية     ،قارن معلّق بني أفعال معاوية والتتار )١(

  .ج البالغة بشرح حممد عبده .عندما بعثه لغزو البالد اإلسالمية ،منكوخان أخي هوالكو
  .٥٤١ :املرجع السابق  )٢(

   



٢٢٢ 

 .وإنما هو نتاج مرحلة وصفية وهي اليت ينبغي حيادها ،املوقف ال يأيت من مقوالت قبلية
شريطة  ،ويف النهاية يظلّ تقدم البحث االجتماعي والعلم بشكل عام مرهوناً بطرح مواقف

  .الوعي بقابليتها للنقد واالختبار
 :أو كما عبـر املستشـرق جولـد    ،ني املوقفيف هذا الوقت الذي تغلب فيه على تب

إذ عدا عمرو بـن   ،عندما تطّلع على شنيعة اُخرى من صنع جيش معاوية ،موقفك تثبيتاً
فقاتل عمرو حممداً  ،وكان عليها حممد بن أيب بكر من قبل علي  ،العاص على مصر

ة حممد يف جيفـة محـار مثّ   فجاء معاوية بن خديج أحد قواد عمرو فوضع جثّ ،حتى قتله
  .أحرقها

وملْ ينتهوا عما ـى   ،وملْ حيفظوا مليت حرمةً ،فلم يرقب هؤالء يف مؤمن إالّ وال ذمة
فكانت تدعو علـى معاويـة    ،وبلغ أمر حممد أخته السيدة عائشة .عنه اإلسالم من املُثلة

 ،ت نفسـها حينئـذ  فهل راجع .)١(وعمرو وحرمت على نفسها كلّ الشواء حتى ماتت
 رغم  ،وصالته على قتالهم ،هلا ومن معها من نسوة ورجال وقارنت بني تكرمي علي

  ؟وبني متثيل معاوية جبثّة أخيها ،مبادءم له باحلرب وانتصاره عليهم يف موقعة اجلمل
 ا لعلييف واقع األمـر متكينـاً ملعاويـة     وهل أدركت حينئذ كيف كانت حر

  ؟ومعسكره من رقاب املسلمني
 ،فضالً عن أنْ يقبل به دين أو يقره عـرف  ،لقد أتوا يف اإلسالم مبا ملْ تعرفه اجلاهلية

  .فتراهم حممومني يف هلاثهم فقط حنو السلطة واملال بغري حد ينتهون عنده
____________________  

  .٢٣٠ :مرجع سابق  ،الكامل )١(
   



٢٢٣ 

وإضفاء الشرعية على ما تقتـرف   ،مثّ إنهم قد بلغ م املدى يف حماولتهم تقنني ظلمهم
وال يعـدمون يف ذلـك    ،ويبتدعون أفكاراً ،فتراهم يستحدثون مذاهب ،أيديهم من آمثّ

  .التدعيم من فقهاء السالطني على ما مر بنا
وهي تلك الـيت   ،اتخاذ موقفالتقط بنو اُمية فكرة عدم تبني وجه احلق والتوقف عن 

 ا القاعدون عن نصرة علي موها وأشـاعوها بـني النـاس    ،أتىروها وضخفطو، 
وتلك هي بدعـة   ،أنْ ال يضر مع اإلميان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة :وخالصتها

  .اإلرجاء
 ن قعد عن نصرة عليتني وهنا تلحظ إمث ما ،مرالمها فأمفعدم االمتثال ألمـر   :أو

فإنّ عملهم كان مبثابة السابقة واملرجعية لبدعة  :وأما ثانيهما ،اهللا تعاىل بقتال الفئة الباغية
  .وهي اإلرجاء ،تالية

فطاملا ال يضر مع اإلميان معصية كـبرية   ؛إذاً جاء اإلرجاء سياسة تلبس مسوح الدين
فهي مرجـأة إىل   ،يني مهما حادت عن جادة اإلسالمفكلّ أفعال االُمو ،كانت أو صغرية

  .وال جمال بالتايل ملنتقد أو شاك يف حكمهم ،يوم القيامة
إزاء حكم االُمويني موقف  - املرجئة - أنّ موقفهم ،وينتج من هذا :)١(يقول أمحد أمني

  .تأييد
أنّ االُمويني كانوا يف حاجة لفكرة اإلرجاء ملخالفتـهم صـريح    :ويرى جولد تسيهر

 .ومما ال ريب فيه أنّ بين اُمية ملْ يكونوا متدينني وال متظاهرين بـالتقوى  :)٢(فيقول ،الدين
ال حتقّق من كلّ الوجوه مـا كـان ينتظـره     ،وكانت حيام يف بالطهم وبني حاشيتهم

مية من كبت النفس واهلوى واالبتعاد عن متـع احليـاة   من رؤساء الدولة اإلسال ،األتقياء
  .وزينتها

____________________  
  .م ١٩٧٨ :مكتبة النهضة املصرية  ،القاهرة - ٢٨٠ : فجر اإلسالم ،أمحد أمني )١(
  .٧١ :مرجع سابق  ،العقيدة والشريعة )٢(

   



٢٢٤ 

فريد عليه عبد الـرمحن   ،وقد حاول معاوية استغالل هذه الفكرة لتمرير بيعة ابنه يزيد
  .لوددت أنا نكلك إىل اهللا فيما جسرت عليه من أمر يزيد ،إنك واهللا :)١(بن أيب بكر بقوله

أنّ حتول إىل مذهب اعتقادي يغرق  ،مثّ كان من أمر هذا املذهب بعد نشوئه السياسي
 ،ان عقد بالقلباإلمي :)٢(حتى قال قائلهم ،ويغلو يف الباطل ،وميعن يف الفساد ،يف الضالل

أو لـزم اليهوديـة أو النصـرانية يف دار     ،وعبد األوثان ،وإنْ أعلم الكفر بلسانه بال تقية
فهـو مـؤمن    ،ومات على ذلك ،وعبد الصليب وأعلن التثليث يف دار اإلسالم ،اإلسالم

  .كامل اإلميان عند اهللا
املذهب من يستهني حبقائق وجد من املتعقّبني هلذا  :)٣(ويعلّق أبو زهرة على ذلك بقوله

 ،ومن يستهني بالفضائل واتخذه مذهباً له كلّ مفسد مسـتهتر  ،اإلميان وأعمال الطاعات
ومسايراً لنيـام   ،ومنهالً ملفاسدهم ،واتخذوه ذريعة ملآمثهم ،حتى لقد ذكر فيه املفسدون

  .وصادف هوى أكثر املفسدين ،اخلبيثة
فهـذا ثابـت    ،ة وضوحاً ذكر قول مرجئي وراد عليهولعلّ ما يزيد فكرتنا عن املرجئ

  :)٤(يقول ،قطنة أحد شعراء بين اُمية وأحد عماهلم خبراسان
ـ  رجين   مشـبهة  انـت ك إذا وراألم

  عنـدا  أو جار فيمن قولال صدقون    

  
ــذن أن أرى وال ــ اًب ــ غالب   داًأح

 وحـدوا  مـا  إذا شـركاً  الناس من    
ــمدا   الصـــــــــــ

  
____________________  

  .م ١٩٩٠ :دار األضواء  - بريوت - ٢١٠ : ١اإلمامة والسياسة  ،ابن قتيبة )١(
  .أيب حمرز جهم بن صفوان :هو قول )٢(
  .١٢٢ :مرجع سابق  ،تاريخ املذاهب اإلسالمية )٣(
  .٢٦٢ :مرجع سابق  ،األغاين ،األصفهاين )٤(

   



٢٢٥ 

  :يقول ،وهو مرجئي سابق مثّ تاب ،وهذا عون بن عبد اهللا
ــأول ــا ف ــارق م   شــك غــري أف

ــارق     ــا أف ــول م ــا يق   املرجئون

  
ــالوا ــؤمن وق ــن م ــور آل م   ج

  جبائرينـــا املؤمنـــون ولـــيس    

  
ــ ــؤمن الواوق ــه م ــالل دم   ح

ــد     ــت وق ــاء حرم ــا دم   املؤمنين

  
 ،االُمويون وفقهاؤهمومما يسترعي االنتباه بشدة يف تناولنا لبدعة اإلرجاء كما أرادها 

فأهل السـلطان   .وليس ملعارضيهم يف إرجاء ذنوم من نصيب ،أنها تطبق لصاحلهم فقط
وأما من ينتقدهم وإنْ من باب األمر  ،وحدهم هم املعنيون بإرجاء كبائرهم إىل يوم القيامة

  .فيكفّر ويحل دمه عاجالً ،باملعروف والنهي عن املنكر
علـى   جر بن عدي أنْ قتله معاوية رد إنكاره سب علي أملْ حيدث ذلك مع ح

  !وما أسرع ما أعد له فقهاء معاوية شهادة حكموا فيها بكفر حجر كفرة صلعاء ؟املنابر
مثّ إنّ بين اُمية ملْ يكونوا ليدخروا  ؟مثّ أملْ يقتل الناس بالظنة على يد عامل معاوية زياد

 ،دون أنْ يهتبلوها إلحكام سلطام وشد وثاق اُمرم على الناس أو يدعوا فرصةً ،وسعاً
  .والطريق الذي يسلكون ،مهما يكن الباب الذي يلجون منه

بزعمهم أنّ اإلميان مـا   ،فكما أنهم جلأوا إىل اإلرجاء ليفوتوا على الناس احلكم عليهم
رب رداءاً هلم يقيهم شر فكذلك وجدوا يف القول باجل ،وقر يف القلب دون أنْ يصدقه العمل

  .النقد ألفعاهلم
فال خرية إذاً للعبد يف  ،وقوام هذا املذاهب نفي الفعل حقيقةً عن العبد وإضافته إىل اهللا

ومـن حيـاول    ،وبالتايل فأفعال بين اُمية مقدرة أصـالً  ،بل هو جمبور على إتياا ،أفعاله
  .االعتراض عليها يكن كافراً بقضاء اهللا

    



٢٢٦ 

 ،عندما أراده ليبايع ابنـه يزيـد   ،ذلك مباشرةً من قول معاوية لعبد اهللا بن عمريتضح 
قد كنت تحدثنا أنك ال تحب أنْ تبيت ليلـةً ولـيس يف    ،يا عبد اهللا بن عمرو :)١(فيقول

وتسعى  ،وإني أحذّرك أنْ تشق عصا املسلمني ،وأنّ لك الدنيا وما فيها ،عنقك بيعة مجاعة
ولـيس   ،وإنّ أمر يزيد قد كان قضاء من القضـاء  ،ئهم وأنْ تسفك دماءهميف تفريق مل

  .للعباد خرية من أمرهم
يقـول أبـو    .وما أنْ استهلّ معاوية دولة بين اُمية باجلرب حتى فشا فيهم وصار مذهباً

ولكنا جنزم بأنّ القول باجلرب شاع يف أول العصر االُموي وكثر حتى صار مذهباً  :)٢(زهرة
  .آخره يف

 ،أتأمرون الناس بالتقوى ،أما بعد :مثّ يورد خطاب عبد اهللا بن عباس جلربية أهل الشام
يا أبنـاء سـلف    ؟وبكم ظهر العاصون ،وتنهون الناس عن املعاصي ؟وبكم ضلّ املتقون

جيعـل   ،هل منكم إالّ مفترٍ علـى اهللا  ،املنافقني وأعوان الظاملني وخزان مساجد الفاسقني
  .وينسبه عالنيةً إليه ،عليه سبحانهأجرامه 

ومن محـل   ،ومن ملْ يؤمن باهللا وقضائه وقدره فقد كفر :مثّ يورد رأي احلسن البصري
  .ذنبه على ربه فقد كفر

وأنت جتد أحد التطبيقات املباشرة هلذا املذهب يف احلادثة املروعة اليت قُتل فيها أحـد  
وهو عمرو بن سـعيد   ،وهو عبد امللك بن مروان واحداً من املختلفني معه ،ملوك بين اُمية

 ،مثّ فتك به وأدخله حتت سريره ،صاحل عبد امللك عمراً واستدعاه لقصره )٣(إذ .بن العاص
  وهو قبيصة بن ذؤيب - فدخل عليه أحد فقهائه

____________________  
  .املرجع السابق ،اإلمامة والسياسة )١(
  .١٠٤ :مرجع سابق  ،املذاهب تاريخ )٢(
  .٣٤ : ٢مرجع سابق  ،وابن قتيبة ،٦٩ : ٦مرجع سابق  ،الطربي )٣(

   



٢٢٧ 

فأسرع  ،فأبصر رجل عمرو حتت السرير حينما سأله عبد امللك رأيه يف عمرو - اخلزاعي
مثّ نصح عبد امللك بأنْ يلقي رأس عمـرو إىل   .اضرب عنقه يا أمري املؤمنني :الفقيه بقوله
وأنْ يطرح عليهم الدنانري مع  ،وكانوا أربعة آالف حييطون بقصر عبد امللك ،رورجال عم

إنّ أمري املؤمنني قـد   :مثّ أخرج هلم هاتفاً ينادي .ففعل ،الرأس فيتشاغلوا ا عن صاحبهم
  .واألمر النافذ ،قتل صاحبكم مبا كان من القضاء السابق

فـأمري   ،جتتمع كلّ النقائص يف آن معـاً إنّ هذه القصة وحدها ترينا كيف يمكن أنْ 
مثّ هو يستأمنه ليغدر  ،املؤمنني االُموي يحيك مؤامرة فيصاحل عمراً ظاهراً وهو يبطن نقضه

  فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ علَـى  ( [ :- عندما بلغه اخلرب - ويف ذلك يقول ابن احلنفية .به
فِْسهوملّا طلب عبد امللك مـن امـرأة    .]على قدر غدرته  يرفع له يوم القيامة لواء ،)١() ن

فأعلمه أنّ ذلك الصلح  ،ارجع :أجابت رسوله بقوهلا ،عمرو كتاب الصلح الذي عقده له
  .)٢(ليخاصمك عند ربه ،معه يف أكفانه

فما أنْ أبصر قبيصـة   ،مثّ إنك ترى كيف اتخذ فقهاء بين اُمية دينهم نفاقاً للسالطني
فيمدحه عبـد امللـك    ،تول حتى أسرع باإلشارة على عبد امللك أنْ يقتلهرجل عمرو املق

أنْ يلقي ألصـحاب   :مثّ هو يشري عليه بأخبث مشورة .ما علمناك إالّ ناصحاً أميناً :بقوله
  .فيزيد الفقيه امللك خبثاً على غدر ،املقتول رأسه ومعها الدنانري

 - دعك من السلطان وفقهائـه  - ولكن األغرب من كلّ ذلك ما آل إليه حال الناس
 !فإذا م ال يعريون مقتله اهتماماً تشاغالً جبمـع الـدنانري   ،فقد جاؤوا مينعون صاحبهم

  .وهكذا عمت البلوى
____________________  

  .١٠ :سورة الفتح  )١(
  .٨٩ : ٤مرجع سابق  ،الكامل )٢(

   



٢٢٨ 

أمري املؤمنني يقتل مبا كان  :ومعىنولك أنْ تتوقّف طويالً عند تلك العبارة العجيبة مبىن 
وإنْ متّ  ،احلق عند بين اُمية هو مـا يصـلح لسـلطام    !من القضاء السابق واألمر النافذ

   .بإلصاق التهم باهللا بال حرج
إنهم كانوا يعلمون متاماً أنّ أُسرم كانت غـري   :)١(يعلّق جولد تسيهر على ذلك بقوله

وإنهم  .ء الذين ميلكون رقاب العامة بسبب طهارة قلوممن هؤال :أي ،حمتملة من الزهاد
ملْ يكونوا جيهلون أنهم يف رأي الكثري من رعاياهم مختلسون وصلوا إىل السلطان بوسائل 

ومنتـهكون لألمـاكن    ،وقتلة أشخاص مقدسني ،وأعداء آلل النيب  ،قهرية شديدة
  .املقدسة الطاهرة

وصرفتها عن الثورة عليهم وعلـى   ،عملت متاماً إلمساك االُمة بالعنانإذاً لو أنّ عقيدة 
أنّ اهللا قد حكم أزالً أنْ تصل هـذه   :هذه العقيدة اليت ترى .لكانت عقيدة اجلرب ،ممثّليهم

من أجل ذلك  ،وأنّ ما يعملون ليس إالّ أثراً أو نتيجةً لقدر إهلي حمكم ،اُألسرة إىل احلكم
  .كان حسناً جداً هلم ولديهم أنْ تتأصل هذه األفكار يف الشعب

* * *  
____________________  

  .٨٦ :مرجع سابق  ،العقيدة والشريعة )١(
   



٢٢٩ 

  النظام االُموي والعصبية القبلية 
ونظر إليهم  ،معلوم أنّ اإلسالم جاء مساوياً بني الناس وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا

فلم  .وهو التقوى ،وملْ يضع إالّ معياراً وحيداً لتمايزهم ،على أنهم سواسية كأسنان املشط
  .وال ألبيض على أمحر ،يعرف فضالً لعريب على أعجمي

تسبق ما عداها من صـالت   ،واإلسالم أرسى قاعدة وحيدة أصيلة لالنتماء بني الناس
وال  ،املواطنة وال القومية وال املصـلحة املشـتركة   فليست القاعدة هي .وانتماءات ثانوية

فإذا ما وجد ربـاط العقيـدة يف    .وإنما هي العقيدة ،األصل العرقي وال حتى قرابة الدم
 .أضحى لبعض الروابط االُخرى دالالا اخلاصة النابعة من رباط العقيدة ذاتـه  ،األساس

العـدل   :قات اإلنسانية عامةً بقواعـد وهذا بالطبع ال ينفي بل يؤكّد وجوب مشول العال
ولكنـا نتحـدث    ،فتلك أيضاً منطوقات قواعد العقيدة .وحسن املعاملة ومساحة املعايشة

  .حتديداً عن االنتماء
إِنّ الذين  ( :فيقول اهللا تعاىل ،وقد بين لنا القرآن حقيقة هذه القاعدة يف كثري من آياته

بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللّه والذين آووا ونصـروا أُولئـك   آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
  .)١() بعضهم أَولياُء بعضٍ

____________________  
  .٧٢ :سورة األنفال  )١(

   



٢٣٠ 

وأنها ال تغين من العقيـدة   ،وضرب اهللا تعاىل لنا األمثلة على مجيع صور القرابة القريبة
   :ويف الزوجية ،ويف األبوة ،يف البنوة :اًشيئ

نوح ربه فَقَالَ رب إِنّ ابنِي من أَهلي وإِنّ وعدك احلـق وأَنـت أَحكَـم      ونادى (
 نيماكحٍ * الْحالص رلٌ غَيمع هإِن كلأَه نم سلَي هإِن وحان١()قَالَ ي(.   

إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماماً قَـالَ ومـن     وإِذ ابتلَى (
نيمي الظّالدهالُ عني قَالَ الَ يتي٢()ذُر(.   

) نيبفَلما ت اها إِيهدعو ةدعون مإِلّا ع َألبِيه يماهرإِب فَارغتا كَانَ اسمو للّه ودع هأَن لَه   
يملح اهلَأَو يماهرإِنّ إِب هنأَ مرب٣() ت(.   

ضرب اللّه مثَالً للّذين كَفَروا امرأَةَ نوحٍ وامرأَةَ لُوط كَانتا تحت عبدينِ من عبادنـا   (
  .)٤() عنهما من اللّه شيئاً وقيلَ ادخالَ النار مع الداخلنيصالحينِ فَخانتاهما فَلَم يغنِيا 

 ،وقد وعى املسلمون األوائل هذه احلقيقة مبا ملْ يدع يف نفوسهم أدىن شك يف فحواها
وإنّ نظرةً واحدةً يف وقعة واحدة كوقعة بدر لكفيلة بإظهار هذه احلقيقة واضحةً ال لبس 

وعمه  ،مصارع أبيه عتبة ذيفة بن عتبة بن ربيعة يشهد مع الرسول فهذا أبو ح ،فيها
وهو أسري يف يـد   ،وهذا مصعب بن عمري مير بأخيه أيب عزيز بن عمري ،شيبة وأخيه الوليد
  .)٥(لعلّها أنْ تفتديه منك ،فإنّ اُمه ذات متاع ؛شد يديك به :فيقول ،رجل من األنصار

____________________  
  .٤٦ - ٤٥ :سورة هود  )١(
  .١٢٤ :سورة البقرة  )٢(
  .١١٤ :سورة التوبة  )٣(
  .١٠ :سورة التحرمي  )٤(
  .٤٦٠ : ٢مرجع سابق  ،الطربي )٥(

   



٢٣١ 

 ،من مكّة إىل مدينة إىل املعىن العميق حلقيقة االنتمـاء  مثّ أالَ تدلّنا هجرة الرسول 
ومنهم بعض قرابته القريبة وتربصوا بـه وأرصـدوا لـه     ،فقد آذاه قومه وفيهم عشريته

  .بينما انتصر بقوم غري القوم وقبائل غري القبيلة ،واستعدوا عليه
بل إنّ بلده  ،وأحلّت له دماء قومه وأمواهلم ،قومه بغري قومه إذاً حارب الرسول 
  .الفتح وهو احلرام أحلّ له يوم

وهو مـا   ،بأشنع التهم التهم  ،ولو أنّ مقاييس أخرى كاملواطنة وغريها طُبقت
الذين فزعوا مـن هـذا    ،األقربني جتده واضحاً يف أقوال املشركني من قوم الرسول 

عتقـاد جـازم يف   وأحدها خمالفة ما شبوا عليه مـن ا  ،الدين اجلديد مبفاهيمه املستحدثة
 ،مثال ذلك ما حدث عندما حتير القوم يف وصف القـرآن  .األواصر بينهم باملفهوم القبلي

أالّ يتصل بقبائل العرب يف  ،فاجتمع نفر من قريش يتدارسون ما يفعلون كيداً حملمد 
ساحر جاء بقول هـو   :إنّ أقرب القول فيه ألنْ تقولوا :)١(فقال الوليد بن املغرية ،املوسم

ومثاله كـذلك   .وبني املرء وعشريته ،وبني املرء وزوجته ،سحر يفرق به بني املرء وأخيه
إنك منا حيث قد  ،يابن أخي :)٢(يوم وجده يف املسجد قول عتبة بن ربيعة للرسول 
وإنك قد أتيت قومك بـأمر عظـيم    ،كان يف النسبوامل ،علمت من السلطة يف العشرية

 :)٣(فقال ،استفتح أبو جهل على نفسه ،وعندما التقى اجلمعان يوم بدر .فرقت به مجاعتهم
وآتانا مبا ال يعرف فأحنه الغداة ،أقطعنا للرحم ،اللهم.  

____________________  
  .٢٧٠ : ١مرجع سابق  ،سرية ابن هشام )١(
  .٢٩٣ : املرجع السابق )٢(
  .٤٤٩ : ٢مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )٣(

   



٢٣٢ 

 ،وال الدم مبنتجة رباطـاً إالّ العقيـدة أوالً   ،وال القرابة ،ليست األرض وال القوم نإذ
فكيف كانت رؤية وسياسة بـين   ،وغريها من مفاهيم اجلاهلية ،وتلك هي نظرة اإلسالم

  ؟اُمية
وضمن خطّته إلحكام امللك لنفسه ولتوريثه بنيـه إىل إحيـاء    ،عمد معاوية منذ البدء

وقد كانت خطّته  .إلماتتها واستنفارها بعد اجلهد اهلائل الذي بذله الرسول  ،القبلية
وحنن نستعرضها أوالً مثّ نقيم األدلة اليت قادتنـا   ،تلك متعددة املستويات وإنْ تالزمت معاً

  :إليها ثانياً
  .متييز قريش من سائر العرب

  .متييز معاوية ورهطه من قريش
  .التفرقة بني قبائل العرب

  .التفرقة بني العرب بعامة والعجم
  :متييز قريش

أنّ األئمة مـن   :ومفاده ،أول ما يقابلنا يف هذا الباب احلديث الذي رواه معاوية ذاته
عـن   ،أبو اليمان أخربنا شـعيب  حدثنا :جاء يف البخاري يف باب مناقب قريش .قريش

وهو عنده يف وفد من  ،كان حممد بن جبري بن مطعم حيدث أنه بلّغ معاوية :قال ،الزهري
فغضـب   .أنّ عبد اهللا بن عمرو بن العاص حيدث أنه سيكون ملك من قحطـان  :قريش

رجـاالً مـنكم    فإنه بلغـين أنّ  ،أما بعد :مثّ قال ،معاوية فقام فأثىن على اهللا مبا هو أهله
 ،فأولئك جهـالكم  يتحدثون أحاديث ليست يف كتاب اهللا وال تؤثر عن رسول اهللا 

إنّ هـذا األمـر يف    :يقول فإني مسعت رسول اهللا  ،فإياكم واألماين اليت تضلّ أهلها
  .قريش ال يعاديهم أحد إالّ كبه اهللا على وجهه ما أقاموا الدين

   



٢٣٣ 

  :وهنا ال بد من وقفة نستوضح فيها هذا املفهوم الذي انربى له معاوية
ودون تـرو   ،هب معاوية غاضباً مبجرد ذكر احلديث دون تثبت مـن صـحته   - ١

ولكنه سرعان ما أصدر أحكامـه   ،مث إنكارودون حتوط أالّ يقع يف إ ،ليستوعب ما يسمع
  .وطعن يف احلديث بأنه من صنع األماين ،قاطعة فرمى حمدث احلديث باجلهل

ين بالسلطة بغري حقفهو علـى اسـتعداد    ،وهكذا كان شأن معاوية شأن كلّ املستبد
ى يوصـف  وطاملا ملْ جتاوز حدود القول حت .للتغافل عن نقد وجتاوزات الرعية وإنْ طالته

وهو ال يعري اهتماماً  ،وهو يصل من أراد وإنْ من بيت املال حتى يوصف بالكرمي ،باحلليم
إالّ أنْ يقترب أحد ولو مـن   ،إلتيان املنكرات حتى ليعطّل احلدود عمن أراد على ما رأينا

  .السلطان :بعيد من املنطقة احلرام
أفلـم حيدثـه    ،اهللا وهو من تابعيهوإذا كان معاوية قد أنكر احلديث الذي رواه عبد 

قال رسـول اهللا   - ورواه البخاري يف باب ذكر قحطان - كذلك خليله أبو هريرة بقوله
  .»ال تقوم الساعة حتى خيرج رجلٌ من قحطان يسوق الناس بعصاه  « :
توفّره كي  أنّ هناك شرطاً ال بد من - حال صحته - أول ما يستفاد من احلديث - ٢

 ،فال إمامة إذاً يف قريش ،فإن غاب هذا الشرط .ما أقاموا الدين :وهو ،تصح إمامة قريش
  .وإنما قد تكون يف قحطان أو يف غريها

حبديث أنّ هذا  - معاوية - استدالله :ويعلّق السندي يف حاشيته على البخاري بقوله
يشعر أنّ هذا األمر ال يبقى فيهم حـني   .أقاموا الدين :ألنّ تقييد ما ؛األمر دليل عليه ال له
  .تركهم مراعاة الدين

  وقد رده إمام  ،غري مقطوع بصحته .األئمة من قريش :هذا احلديث - ٣
   



٢٣٤ 

ذكر بعض األئمة أنّ هذا احلديث يف حكم املستفيض املقطـوع   :)١(احلرمني اجلويين بقوله
فإنّ نقلة هـذا احلـديث    ،وهذا مسلك ال أوثره .لقبولمن حيث إنّ االُمة تلقّته با ،بثبوته

أنا ال جند من أنفسنا  ،والذي يوضح احلق يف ذلك .ال يبلغون مبلغ عدد التواتر ،معدودون
كما ال جند ذلك يف  ،ثلج الصدور واليقني املبتوت بصدر هذا من فلق يف رسول اهللا 

مثّ  .قتضي هذا احلديث العلم باشتراط النسـب يف اإلمامـة  فإذاً ال ي ،سائر أخبار اآلحاد
وممن نفـى كـذلك اشـتراط     .ولسنا نعقل احتياج اإلمامة يف وضعها إىل النسب :يقول
  .القاضي أبوبكر الباقالين من كبار األشاعرة ،القرشية
بقـول الرسـول    ،احتج أهل السنة حبديث أيب بكر لسعد بن عبادة يوم السقيفة - ٤
  .وهو ما ذُكر يف مسند أمحد .قريش والة هذا األمر :وآله عليه اهللا صلى

تذكر أنّ سـعداً   ،أو رواية املسند ،وما جيعلنا نشك يف صحة حدوث هذا االحتجاج
أنّ عمـر بـن    :)٢(بينما يذكر الطربي .صدقت :أجاب أبابكر عند ذكره احلديث بقوله

   !اقتلوه قتله اهللا :اخلطّاب حثّ الناس على قتل سعد يف مستهلّ مبايعة أيب بكر بقوله
 ،حتى أرميكم مبا يف كنـانيت مـن نبلـي    ،أما واهللا :مثّ ملّا أراد سعد على املبايعة قال

وأقاتلكم بأهل بييت ومن أطاعين  ،وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي ،وأخضب سنان رحمي
حتـى   ،لو أنّ اجلن اجتمعت لكم مع اإلنس ما بـايعتكم  ،وأمي اهللا ،فال أفعل ،وميمن ق

  وأعلم ،أعرض على ربي
____________________  

مطبعـة   - القـاهرة  - ٢ط  ،٨٠ : عبد العظيم الديب .حتقيق د ،غياث االُمم يف التياث الظلم ،اجلويين )١(
  .هـ ١٤٠١ :ضة مصر 

  .٢٢٢ : ٣مرجع سابق  )٢(
   



٢٣٥ 

وحيج وال يفـيض   ،وال جيمع معهم ،فكان سعد ال يصلّي بصالم :مثّ يذكر .ما حسايب
  .فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر  ،معهم بإفاضتهم

وسار إىل الشام فأقام حبـوران إىل   ،ملْ يبايع سعد أبا بكر وال عمر :)١(وذكر ابن األثري
  .أنْ مات
كما  - أو تلّقته بالقبول ،االُمة على مفهوم هذا احلديث ملْ يحدث أن اجتمعت - ٥

أنهم اعتـربوا   ،فقد قال بغري ذلك مجهور املعتزلة واخلوارج وبعض املرجئة - ذكر اجلويين
  .قرشياً كان أو عربياً أو ابن عبد ،اإلمامة جائزة يف كلّ من قام بالكتاب والسنة

 ،ي وقرشي كالمها قائم بالكتـاب والسـنة  إىل أنه إذا اجتمع حبش ،وذهب الضرارية
  .)٢(ألنه أسهل خللعه إذا حاد عن الطريقة ؛فالواجب أنْ يقوم احلبشي

ملّا ذكر اتفاق السنة والشيعة علـى أنّ   ،وملْ يصب ابن حزم يف بيانه بشأن هذه املسألة
 ،فهـوم آخـر  فللشيعة م ،فذلك تعميم خملّ حبقيقة املسألة ،اإلمامة ال جتوز إالّ يف قريش
  .سنتناوله إنْ شاء اهللا الحقاً

األئمة  :نصوص سواسية الناس وتفاضلهم بالتقوى تعارض املفهوم القبلي حلديث - ٦
عنـدما   ما قاله رسول اهللا  ،ولعلّ أقرب ما يذكر خبصوص هذه املسألة .من قريش

اري يف باب ما ينهى مـن دعـوة   وذكره البخ .تداعى املهاجرون واألنصار كلّ إىل فئته
  .»فإنها خبيثة  ،دعوها « :] حديثاً عن رسول اهللا [ اجلاهلية 

 )٣(فابن حزم ،هناك إشكالية من نوع آخر تتعلّق بتحديد قريش املختصة باإلمامة - ٧
  من كان ،أنّ اجلمهور على أنّ اإلمامة ال جتوز إالّ يف قريش خاصة :يذكر

____________________  
  .٣٥٦ : ٢مرجع سابق  ،أُسد الغابة )١(
  .١٥٢ : ٤مرجع سابق  ،الفصل يف امللل ،ابن حزم )٢(
  .املرجع السابق )٣(

   



٢٣٦ 

وإنْ  ،وأنها ال جتوز فيمن كان أبوه من غري بين فهر بـن مالـك   ،من ولد فهر بن مالك
  .وال يف موىل ،وال يف حليف ،كانت اُمه من قريش

  :)١(بينما يورد البغدادي اختالف النسابني يف قريش على النحو التايل
ولد النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد  :هم - أ

  .بن عدنان
  .وبذلك تدخل التميمية يف قريش ،ولد إلياس بن مضر :هم - ب
  .خل قيس عيالن يف هذه اجلملةوبذلك تد ،ولد مضر بن نزار :هم - ج

  :)٢(مثّ هناك تقسيم آخر يورده ابن عبد ربه
بنـو احلـارث وبنـو     :وهؤالء هم ،نزلوا حول مكّة وليست هلم :قريش الظواهر -
  .ابين فهر بن مالك ،حمارب
  .وهم ساكنوا بطحاء مكّة :قريش البطاح -

ذلك  ؛التجميع :مبعىن ،شالتقري :أنّ أصل كلمة قريش من ،ويذكر ابن عبد ربه كذلك
 ،مجع ولد النضر بن كنانة من كلّ أوب إىل البيت ،أنّ قصي بن كالب بن مرة بن كعب

  :وفيه قيل .جممعاً :وسمي قصي .قريشاً :فسموا
  جممعـاً  يسـمى  مـن  أبوكم قصي

  فهـر  مـن  القبائـل  اهللا مجـع  هب    

  
وهو البعد  ،إضافة إىل صريح النسب ،أنّ هناك بعداً آخر يف حتديد قريش :وذلك يعين

 ،ولكن هذا التحديد ملْ يرد قيداً يف حتديد النسـابني  ؛ملّا مجعهم قصي حول البيت ،املكاين
  .على ما أورده ابن حزم أو البغدادي

____________________  
  .٢٧٧ :مرجع سابق  ،أصول الدين )١(
  .٧٠ : ٣مرجع سابق  ،العقد الفريد )٢(

   



٢٣٧ 

وال  ،لوجدنا أنها تضم العديد مـن البطـون   ،تفحصنا شجرة أنساب كنانةوحنن إذا 
  .يف ولد فهر - على ما ذهب مجهور أهل السنة - يعرف سبب حمدد حلصر اإلمامة

 (: فقـد قـال اهللا تعـاىل    ،إنّ سورة إيالف قريش ختصيص هلم بالفضل :قيل - ٨
الـذي  * فَلْيعبدوا رب هـذَا الْبيـت   * والصيف  إِيالَفهِم رِحلَةَ الشتاِء* إليالف قُريشٍ 

فوخ نم مهنآموعٍ ون جم مهم١() أَطْع(.  
 ،لعظمتهم عنـد النـاس   ؛أنّ تلك نعمة أنعمها اهللا على سكان مكّة :وذكر املفسرون

 حتديـد  وربما يفهم من ذلك صحة اعتبار البعد املكـاين يف  .)٢()لكوم سكّان حرم اهللا 
  .كما فُهم من قبل من كالم ابن عبد ربه ،قريش

ولكن فضل اهللا عليهم بالنعم ال ينهض دليالً على وجوب حصر اإلمامة فيهم ملَن أراد 
ويـل   « :فضالً عن كون هذا الفضل ابتالء هلم كما قال الرسول  ،تعليل احلكم به

 ،ومعلوم كيف كانت قسوة قريش يف حرا للرسول  .» !إليالف قريش ،لكم قريش
  .وللدعوة اجلديدة أشد من غريها من أحياء العرب

وال يوزن مبيزان واحد مع اإلميان كوم سكّان حرم اهللا والقـائمني علـى عمارتـه    
كني أَن يعمروا ما كَانَ للْمشرِ ( :فقد قال اهللا تعاىل ،وصيانته وسقاية حجيجه ورفادم

   .)٣()أَنفُِسهِم بِالْكُفْرِ    مساجِد اللّه شاهدين علَى
)  داهجرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللّه نآم نامِ كَمرالْح جِدسةَ الْمارعمو اجةَ الْحقَايس ملْتعأَج

 اللّه ندونَ عوتسالَ ي بِيلِ اللّهي سف نيمالظّال مي الْقَودهالَ ي اللّه٤()و(.  
____________________  

  .٤ - ١ :سورة قريش  )١(
  .٥٥٣ : ٤تفسري ابن كثري  )٢(
  .١٧ :سورة التوبة  )٣(
  .١٩ :سورة التوبة  )٤(

   



٢٣٨ 

فقد تنبـأ   ،وحال غالبيتها يف مستهلّ الدعوة ،فإذا كان ذلك حال قريش قبل الدعوة
هالك  « :قال النيب  :جاء يف البخاري ،الك اُمته بأيدي بعض قريش الرسول 

  .»اُميت على يدي غلمة من قريش 
نصوص تعارض ما ذهب إليه  ،االلتباس يف حتديد قريش تزيد من تعارض مفاهيمه - ٩

وال  ،ة ال جتـوز إالّ يف قـريش  على أنه رأي مجهور أهل السنة من كون اإلمام ،ابن حزم
وقـال   .»الوالء حلمة كلحمة النسب  « :فقد قال الرسول  ،جتوز يف احلليف واملوىل

 ،قريش واألنصار وجهينـة  « :وقال  .»ابن أخت القوم وموىل القوم منهم  « :
  .»ليس هلم موىلً دون اهللا ورسوله  ،ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موايلّ

وما جعلـها   ،إىل هنا ويبدو أنّ املسألة قد زادت التباساً وأبعدت يف الغموض - ١٠
يستغرق  ،كذلك يف الواقع هو دوران آراء السلف من أهل السنة حول مفهوم قبلي حبت

مبا يتعارض ومفهوم اإلسـالم النـايف    ،واويستفرغ اجلهد يف حبث بط ،يف تعقب قريش
يبـدو   :)١(حتى إنّ أحد الباحثني احملدثني حار يف ذلك بقوله ،حبسم ملفاهيم القبلية اجلاهلية

وخـص   ،أنْ يكون اإلسالم قد أصر على وجوب حتقيق شرط النسب ،من العجيب حقّاً
  .وحصر فيهم األمر ،قبيلة معينة هي قريش ذا االمتياز

____________________  
  .٢٩٩ :مرجع سابق  ،النظريات السياسية واإلسالمية ،ضياء الريس .د )١(

   



٢٣٩ 

  :)١(شجرة أنساب كنانة 

  
____________________  

  .مرجع سابق ،عن أطلس تاريخ اإلسالم )١(
   



٢٤٠ 

وهـو   ،ولكن ابن خلدون يأتينا بتفسري الشتراط القرشية باعتبار املقصد الشرعي منه
هـو   - من وجهة نظره - وما يضمن ذلك ،اجتماع كلمة االُمة دون املزامحة واخلالف

إنّ األحكـام   :)١(يقول ابن خلـدون  .شوكة العصبية املتوفّرة يف قريش دون سائر العرب
وحنن إذا حبثنـا   ،الشرعية كلّها ال بد هلا من مقاصد وحكم تشتمل عليها وتشرع ألجلها

راط النسب القرشي وقصد الشارع منه ملْ يقتصر فيه على التربك بوصلة عن احلكمة يف اشت
وإنْ كانت تلك الوصلة موجودة والتربك بوصلة الـنيب   ،كما هو يف املشهور النيب 
لكـن   ،وإنْ كانت تلك الوصلة موجودة والتربك ا حاصالً ،كما هو يف املشهور 
فال بد إذاً من املصلحة يف اشتراط النسـب   ،ليس من املقاصد الشرعية كما علمت التربك

   .وهي املقصودة من مشروعيتها
ويرتفع  ،وإذا سربنا وقسمنا ملْ جندها إالّ اعتبار العصبية اليت تكون ا احلماية واملطالبة

وينتظم حبل األلفة  ،فتسكن إليه امللّة وأهلها ،اخلالف والفرقة بوجودها لصاحب املنصب
وكان هلم على سائر  ،وذلك أنّ قريشاً كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب منهم ؛فيها

فكان سائر الناس يعترف هلم بذلك ويسـتكينون   ،مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف
  .فلو جعل األمر يف سواهم لتوقّع افتراق الكلمة مبخالفتهم وعدم انقيادهم ،لغلبهم

أنه أمعن يف اعتماد املفهوم القبلي املؤسس على العصبية  ،وواضح من كالم ابن خلدون
وإنْ كسا تفسريه حبلّة املقصـد   ،وكأنه يتحدث عن جمتمع ال صلة له باإلسالم ،وشوكتها
  .الشرعي

  :واجلواب على بطالن ما ذهب إليه ابن خلدون من عدة وجوه
____________________  

  .١٦٢ :مرجع سابق  ،املقدمة )١(
   



٢٤١ 

وملْ حيدث أنْ  ،اختلف العرب يف أي من قبائلهم وبطوم كانت السيادة والشرف -
  .اجتمعوا قط على أنها كانت يف قريش على حد زعم ابن خلدون

بنو  :قال ؟أخربين عن أشرف بيت يف العرب :يجيب معاوية عندما سأله )١(فهذا نساب
وليسوا من بين النضـر بـن    ،ة بن عامر بن إلياس بن مضروبنو أسد هم بنو خزمي .أسد
فضالً عن أنْ يكونوا من  ،فليسوا إذاً من قريش على من حصر قريش يف ولد النضر ،كنانة

  .ولد فهر بن مالك
بيت دلة بن عوف  ،إنّ أشرف بيت يف مضر غري مدافع يف اجلاهلية :)٢(وقال آخرون

  .بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم
كبين أسد يف اختالفهم عن  ،وهؤالء ،ومتيم من مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر

  .قريش
أخربوين عن حي من أحياء العرب  :عبد امللك بن مروان يوماً جلساءه )٣(وعندما سأل
 ،وأطوع الناس يف قومه وأحلم النـاس  ،وأسخى الناس وأخطب الناس ،فيهم أشد الناس
ما نعرف هذه القبيلة ولكن ينبغي هلا أنْ تكـون   ،يا أمري املؤمنني :قالوا .وأحضرهم جواباً

قال  .ال :قال ؟ففي مضر :قالوا .ال :قال ؟ففي حمري وملوكها :فقالوا .ال :قال .يف قريش
  .نعم :قال .فهي إذاً يف ربيعة وحنن هم :مصقلة بن رقية العبدي

  .وهم أبعد عن قريش من أسد ،بنو نزار بن معد بن عدنان :هم ،وربيعة هؤالء
____________________  

  .٧٩ : ٣مرجع سابق  ،العقد الفريد )١(
  .املرجع السابق )٢(
  .٩٩ :املرجع السابق  )٣(

   



٢٤٢ 

فلم يكونوا  ،لوجدا بعيدة كلّ البعد عن مكّة ،وإذا اطلعت على منازل هؤالء وهؤالء
فإنهـا   - على ما سبق بيانه - وإذا أُدخل البعض متيماً يف قريش .إذاً من سكّان حرم اهللا

فهل مـن   ،ويشاركها يف منازهلا ويتامخها غريها من القبائل ،ترتل كذلك بعيداً عن مكّة
على من جعـل الفضـل يف    ،سبب يعقل إذاً ليميزها مع املتميزين يف جعل اإلمامة فيهم

  ؟ساكين مكّة من قريش
ك ال جتد ردفلعمـري مـا    :اً على ذلك أبلغ من قول صعصعة بن صوحان ملعاويةإن

  .وال يقدس الناس إالّ أعماهلم ،األرض تقدس الناس
  :ويفاخر ا ،تر أنه مييز متيماً من قريش ،)١(مثّ اقرأ شعر الفرزدق

  تغضـب  أو قـريش  تغضـب  فإن

  متـــيم وعبـــهات األرض إنفـــ    

  
ـ  مه   حـي  وكـل  النجـوم  ددع

ــ     ــهت ال مواهسـ ــ عدلـ   ومجنـ

  
ما جاء على ألسنة املسيرين عنوة من الكوفـة إىل   ،وكذلك يدحض زعم ابن خلدون

وقد  - ملّا قال سعيد بن العاص عامل عثمان على الكوفة ،الشام يف عهد عثمان بن عفّان
ا سيروا وملّ .فرد عليه مالك األشتر مقالته .إنما هذا السواد بستان لقريش :- )٢(سبق ذكره
عدمت أذلّة كما  ،وإنّ قريشاً لو ملْ تكن ،قد بلغين أنكم نقمتم قريشاً :قال هلم ،إىل معاوية

 ،فإنها ملْ تكن أكثر العـرب  ،أما ما ذكرت من قريش :فقال صعصعة من املسيرين .كنتم
  .وال أمنعها يف اجلاهلية فتخوفنا

أنّ قريشاً كانت أكثر العرب  :ن بزعمهفمن أين أتى ابن خلدو ،فإذا كان األمر كذلك
  !؟وأشدها عصبية

____________________  
  .٢٩٧ : ٢١مرجع سابق  ،األغاين )١(
  .هـ ٣٣أحداث عام  ،مرجع سابق ،الطربي )٢(

   



٢٤٣ 

واعتباره أنّ ذلـك   ،ولو أنّ مدار األمر على الشوكة العصبية كما يزعم ابن خلدون -
مـع   ،فكيف يربز إذاً مال األمر إىل أيب بكر وعمر ،مما يتوسل به الشرع الجتماع الكلمة

  .ما هو معلوم أنهما ملْ يكونا ذوي عصبية تقارن بأصحاب العصبيات األشد يف جمتمعهم
مـع أسـبابه    - فهذا أبو سفيان ،وآية ذلك نظرة املعاصرين أنفسهم لتلك األحداث

لئن  ،واهللا !ما بال هذا األمر يف أقلّ حي من قريش :عقب تولية أيب بكر )١(يقول - خلاصةا
  .شئت ألمألنها عليه خيالً ورجاالً

فيم أبو بكر من  ،يا آل عبد مناف !إني ألرى عجاجة ال يطفئها إالّ دم ،واهللا :مثّ يقول
  ؟أموركم

  ؟وركمفيم تيم وعدي من أم :مثّ قاهلا بعد تولية عثمان
عجب لتولّي ابنه اخلالفة  ،وهو العليم بالتضاريس القبلية ،أبا قحافة والد أيب بكربل إنّ 

 ؟فمن قام بـاألمر بعـده   ،أمر جلل :)٢(إذ قال ملّا مسع هذا اخلرب ؛بعد وفاة الرسول 
ال  :قـال  .نعـم  :قالوا ؟فهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو املغرية :قال .ابنك :قالوا

  .وال رافع ملَا وضعت ،واضع ملَا رفعت
فإنه ما أنْ تولّى أبو بكـر   ،مثّ لعلّ الدليل التارخيي أدحض لرأي ابن خلدون من غريه

ومتردت على حكم قريش الذي زعـم ابـن    ،حتى انتفضت العرب قاطبة إالّ قليالً منهم
وفُصـل   ،ا مات رسول اهللا ملّ :)٣(يذكر الطربي .أنه ادعى الجتماع الكلمة ،خلدون

أو عوام ت العرب خواصاُسامة ارتد.  
  :قول اهللا تعاىل ،مثّ مباذا يفسر ابن خلدون -

____________________  
  .٢٠٩ : ٣املرجع السابق  )١(
  .٧٢ :مرجع سابق  ،تاريخ اخللفاء )٢(
  .٢٤٢ : ٣مرجع سابق  )٣(

   



٢٤٤ 

)   نيارِثالْـو ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنضِ وي الْأَرفُوا فعضتاس لَى الذينع نمأَنْ ن رِيدنو
()١(.  

يظن أنّ املنعة يف العشرية يف قول اهللا تعاىل حكايـة   ،مثّ هذا هو رسول اهللا لوط 
فـريوي املفسـرون أنّ    .)٢()ركْنٍ شـديد    آوِي إِلَى قَالَ لَو أَنّ لي بِكُم قُوةً أَو ( :عنه

  .إنّ ركنك لشديد وهو اهللا عز وجلّ :وقالوا ،املالئكة وجدت عليه لقوله ذاك
لقد كان يأوي إىل ركن شديد  ،يرحم اهللا لوطاً « :ويروي البخاري قول رسول اهللا 

«.  
أملْ يكـن جـلّ    :)٣(لرأي ابن خلدون، قائالً ويتساءل رشيد رضا يف معرض استنكاره

وصده عن تبليغ دعوة ربه من رؤساء قريش؟ أملْ يكونوا هم الذين أجلؤوه  اضطهاده 
   ؟إىل اهلجرة

  :غريبة كربى من الغرائب
إنما تدور حول حمـور   ،يذهب بنا التحليل السابق إىل أنّ كلّ اآلراء اليت أسلفنا بياا

  .وذلك هو التفسري القبلي لإلمامة ،احد ال يتفق وجوهر الدينو
إالّ أننا ال نفهم  ،وإنْ كنا نعي األسباب اخلاصة لدى معاوية للتركيز على هذا التفسري
إالّ ما كـان   ،مربر الفقهاء واحملقّقني من سلف وخلف أهل السنة للسري يف ركاب معاوية

وإنْ كـان   ،من حاز السلطة بعد الرسـول  من عهدهم الدائم بتصحيح حكم كلّ 
  .حكم جور من منط معاوية

____________________  
  .٥ :سورة القصص  )١(
  .٨٠ :سورة هود  )٢(
  .١٤٩ :مرجع سابق  ،اخلالفة )٣(

   



٢٤٥ 

فهي أحداث سقيفة  ،وأما الغريبة حقّاً واليت تحار فيها العقول وحتتاج إىل حبث عميق
وملّا يدفن  ،فقط من املهاجرين وبعض األنصار يف السقيفة )١(إذ ملّا اجتمع ثالثة ؛بين ساعدة
 - كان مدار احلجج مجيعاً ،وتقاذفوا احلجج إلثبات أحقية كلّ يف اإلمارة ،بعد النيب 
  .هو املنطق القبلي البحت كذلك -! ويا للغرابة
  .هم أولياؤه وعشريته :- تزكيةً للمهاجرين - )٢(بكر يقول أبو

من ذا  ،ولنا بذلك على من أىب من العرب احلجة الظاهرة والسلطان املبني :ويقول عمر
  ؟وحنن أولياؤه وعشريته ،وإمارته ينازعنا سلطان محمد 

على أيديكم وال تسمعوا مقالة هذا املكوا  ،يا معشر األنصار :ويقول احلباب بن املنذر
فاجلوهم عـن   ،فإنْ أبوا عليكم ما سألتموه ،فيذهبوا بنصيبكم من هذا األمر ،)٣(وأصحابه

  .هذه البالد وتولّوا عليهم هذه األمور
فقـال   ،عظم ذلك على نفس األوس ،وملّا كانت اخلزرج تطلب تأمري سعد بن عبادة

لئن ولّيتها اخلزرج عليكم مرة ال زالت هلم  ،واهللا - طبقاً لرواية الطربي - بعضهم لبعض
  .وال جعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبداً ،عليكم بذلك الفضيلة

احتجـوا   « :قال قولته الشهرية ،فلما انتهى األمري بتأمري أيب بكر وبلغ ذلك علياً 
فكان لزاماً عليهم إذاً  ،هم احتجوا بعشرية النيب فطاملا أن .»بِالشجرة و أَضاعوا الثَّمرةَ 

وال يستطيع ممارٍ إنكـار   .وهو القلب من هذه العشرية ،أنْ يقودهم منطقهم هذا إىل ايته
  .وأوىل الناس به هو أقرب هذه العشرية إىل حممد  أنّ علياً 

____________________  
  .أبو بكر وعمر وأبو عبيدة اجلراح :هم )١(
  .٢٢١ - ٢٢٠ : ٣مرجع سابق  ،الطربي )٢(
  .عمر ومن معه من املهاجرين :يقصد )٣(

   



٢٤٦ 

وهـو   ،يضيف بعداً آخر يف املسـألة  ،على أنّ هذا الذي ذهب إليه مهاجروا السقيفة
  .كعامل حاسم يف حتديد اإلمامة القرب من النيب 

 :بقوله ،مثّ إنّ أبابكر ذكر يف السقيفة حجة اُخرى دعماً للمهاجرين يف مقابل األنصار
وهذا بدوره يطرح بعـداً   .فهم أول من عبد اهللا يف األرض وآمن باهللا وبالرسول 

  .األسبقية يف اإلميان :وهو ،جديداً آخر
بقولـه لقومـه    ،نّ احلباب بن املنذر األنصاري يرد على حجج أيب بكر وعمـر إالّ أ
فإنه بأسيافكم دان هلذا الدين من دان ممـن ملْ   ؛أحق ذا األمر منهم ،فأنتم واهللا :األنصار

وهو ما يمكن أنْ يسمى باإلسهام القتـايل يف   ،إضافة معيار آخر :وهذا يعين .يكن يدين
  .إقامة الدين

حبيث أصبحت  ،إىل هنا ويبدو أنّ املسألة قد زاد تعقيدها وتشابكت وتعددت أبعادهاو
  .تشكّل مشكالً حقيقياً ليس من اليسري حلّه

 ،ولو أننا اعتربنا كلّ احلجج السابقة كمعايري حقيقية معتمدة فرضاً يف حتديد اإلمامـة 
مـن   :دنا حتماً إىل املعادلة التاليـة فإنّ املنطق يقو ،ولو أننا افترضنا تساوي احلجية حبياد

  .فهو األحق باخلالفة ،تتوفّر فيه كلّ املعايري يف آن معاً

  :مقاربة رياضية
ونلجأ إىل استخدام األسلوب الرياضي لفك اشتباك  ،وما لنا ال نستعني بالعلم احلديث

  :وترميزها كالتايل ؟)املتغيرات ( وحماولة حلّها عن طريق حصر املعايري  ،املسألة
   



٢٤٧ 

  
وتصري اإلمامة  ،فإنّ اإلمامة هي دالة يف هذه املتغيرات ،وطبقاً للمعادلة املنطقية السابقة

  :أو بالتعبري الرياضي املنطقي ،يف تقاطع هذه املتغيرات) د ( هي دالة 
  ك  .س .ع .ق .ج .ن=  )١(د 

من ال يتوفّر فيه  :أي ،) ـ (بالرمز معلواً بالعالمة  ـ  أو نفيه ـ  ويرمز لعكس املتغير
  .ـ ن ـ: مثالً يرمز له بالرمز ،النسب

كما هو واضـح بالصـفحة    ،فإننا سنستخدم الرسم البياين ،وكي نزيد األمر وضوحاً
  :التالية

____________________  
  .) LOGICAL AND( أو  ،املنطقية) و( تسمى هذه الدالة بدالة  )١(

   



٢٤٨ 

  ]البياين للمتغيرات  )١(الرسم  [

  
____________________  

  .) VENN DIAGRAM( فن البياين  :يسمى هذا الشكل برسم )١(
   



٢٤٩ 

فإننا سنجد دواهلـم   ،وكذلك على معاوية ،وإذا طبقنا هذا املنطق على اخللفاء األربع
  :على النحو التايل

  ك ـ .س .ـ ع .ـ ق .ج .ن) = أبو بكر ( 
  ك ـ .س .ـ ع .ـ ق .ج .ن) =  عمر( 
  ك ـ .س .ع .ـ ق .ج .ن) = عثمان ( 
 ) ك ـ .س .ع .ق .ج. ن= ) علي  
  ك ـ .ـ س .ع .ـ ق .ج .ن=  )معاوية ( 

هـي دالـة علـي     ،وهنا جند أنّ الدالة الوحيدة اليت تتقاطع فيها كلّ املتغيرات املثبتة
وكـذلك األمـر    ،حيث يتوفّر متغير النسب لقريش يف اجلميع وال ينتفي حبق أحد ،

ذلك أنّ الثبوت والنفي يتعلّقان  ؛بينما تنتفي القرابة يف غري علي  ،بالنسبة ملتغير اجلوار
وأما الشوكة فتنتفي لدى أيب بكر وعمر وبينما تثبت لدى عثمان  ،بالوزن النسيب للمتغير

 قارنان بشـوكة   ،ذلك أنّ تيم رهط أيب بكر ؛ومعاوية وعليوعدي رهط عمر ال ي
 ة رهط عثمان ومعاوية ،بين هاشم رهط عليوال بين اُمي.   

 ،وأما اإلسهام القتـايل  ،فإنها تتحقّق يف اجلميع عدا معاوية ،فإذا ما جئت إىل السابقة
 ه يقتصر بال مراء على عليه فارس املشاهد كلّها ،فإنفهو قاتل الوليد بـن   ،ذلك أن

وهو فاتح خيرب يوم عجز اجلميـع عنـها    ،عتبة ومشارك محزة يف قتل أبيه عتبة يوم بدر
وهو قاتل صنديد العرب عمرو بن ود يوم اخلندق حـني تراجـع    ،وفيهم أبوبكر وعمر
 :ويف ظروف بلغ من شدا على النفوس أنّ وصفها اهللا تعاىل بقولـه  ،زتهاجلميع عن مبار

)  اجِرنالْح الْقُلُوب تلَغبو ارصالْأَب اغَتإِذْ زو نكُمفَلَ مأَس نمو كُمقفَو نم آُءوكُمإِذْ ج
وهو من قـال   .)١()وزلْزِلُوا زِلْزاالً شديداً  هنالك ابتلي الْمؤمنونَ* وتظُنونَ بِاللّه الظّنونا 

  فيه 
____________________  

  .١١ - ١٠ :سورة األحزاب  )١(
   



٢٥٠ 

وهو اليوم الذي فر  .»وال سيف إالّ ذو الفقار  ،ال فىت إالّ علي « :يوم اُحد رسول اهللا 
وملْ يعلم ألي من اآلخـرين   .وهو ما حدث من بعد يوم حنني ،فيه الكثري ومنهم عثمان

 قارن مبثل ما لعليحبال إسهام ي.  
 علي وإنْ مبنطق األنصار ،وحده إنْ مبنطق املهاجرين إذاً تثبت اإلمامة يف حق.  

ـ   )١(على أنّ هناك رأياً آخر يورده باحث معاصر ة ابـن  يف معرض تعليقه علـى نظري
حال النظر إليها على أنها مانعة من  - إذ يعترب أنّ البديل احلقيقي للعصبية القبلية ،خلدون
هـو اإلرادة العامـة لالُمـة املمثّلـة يف      - وبالتايل باعثة على اجتماع الكلمة ،املزامحة
ذات وحنن إذا سلكنا ذات الطريق وطبقنـا   .كما هو معروف باملفهوم املعاصر ،االنتخاب

  .جنده كذلك يؤدي بنا إىل ذات النتيجة ،املفهوم
وحده الذي نصب لإلمامة باالنتخاب على طول حياة هذه  فعلي بن أيب طالب 

  .وحتى انتهاء اخلالفة االمسية العثمانية يف العصر احلديث ،منذ وفاة النيب  ،االُمة
بل إنّ عمر ذاته حثّ الناس علـى   ،فلتة - كما وصفها عمر - فتولية أيب بكر كانت

وتولية عثمان كانت  ،وتولية عمر إنما كانت باستخالف أيب بكر له ،قتل من يعود ملثلها
وبلورها بنفسه يف هيئة الستة املنوط  ،تعبرياً عن موازين القوى اليت استقرت يف عهد عمر

إالّ أنْ يباركوا  ،األحوال بعيدون واقعاً عن االختيار والناس يف كلّ ،ا عملية االستخالف
فهو الوحيد الذي اُنتخب من العامة بـإرادم   ،وأما علي  ،ما متّ حسم اختياره سلفاً

  .عقب الثورة بعثمان ،بال وصاية من أحد
____________________  

  .٣٠٣ :مرجع سابق  ،النظريات السياسية اإلسالمية ،ضياء الريس )١(
    



٢٥١ 

مثّ اتبعت سنته يف توريث احلكم إىل آخر عهد  ،فكانت واليته غلبةً وقهراً ،وأما معاوية
  .باسم اخلالفة على يد أتا تورك قُبيل انتصاف القرن الرابع عشر اهلجري ،الناس

 شعب تسلك مهما كان إلتفافه، ستجد نفسك حتماً يف النهاية أمام علي إذاً أي 
وذلك بذات املعايري اليت يرتضيها أصحابه، ولـيس مبحكـات    ،خليفةً لرسول اهللا 
  .اُخرى خارجة عنها

فليس املعيار هو الفهم القبلي للقرشـية   ،على أنه مع كلّ ذلك فإنّ األمر ليس كذلك
وط كلّ شيء ويسبق كـلّ  ولكنه علم اهللا الذي حي ،وال حتى السابقة والبطولة ،بتنويعاته

فـإذا وجـد    ،وال إعمال لعقل مع تدبري اهللا ،فهو األعلم مبن يصلح ومن ال يصلح ،شيء
  :وهاك بعض النصوص املثبتة ملّا ثبت ،النص فال اجتهاد معه

 ،بين عبد املطلب مجع رسول اهللا  ،)١()وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني  ( :ملّا نزلت آية
فلم جيبه  .» ؟على أنْ يكون أخي ووصيي وخليفيت فيكم ،فأيكم يؤازرين على هذا األمر « :وقال

 ي وخليفيت فيكم  « :فقال الرسول  ،أحد إالّ علي٢(»إنّ هذا أخي ووصي(.  
قـال الرسـول    ،لويـة الكفـر  أصـحاب أ  عندما قتل علي  ،ـ ويف يوم أُحد

  ي وأنا منه  « :يف عليه من٣(»إن(.  
 ،أنت مني مبرتلة هارون من موسى « :لعلي  قال الرسول  ،ـ ويف غزوة تبوك

  .)٤(»إالّ أنه ال نيب بعدي 
____________________  

  .٢١٤ :سورة الشعراء  )١(
  .٣٢١ : ٢مرجع سابق  ،الطربي )٢(
  .٥١٤ :املرجع السابق  )٣(
  .البخاري )٤(

   



٢٥٢ 

 ،من كنـت مـواله   « :قال ،من حجة الوداع ويف غدير خم منصرف رسول اهللا 
كتـاب   :اًتركت فيكم ما إنْ متسكتم به لن تضلّوا أبد « :وقال الرسول  .)١(»فعلي مواله 

  .)٢(»اهللا وعتريت أهل بييت 
 ،بسورة الرباءة ليلحق أبابكر يف مسـريه إىل احلـج   علياً  ووجه رسول اهللا 

  .)٣(»ال يؤدي عني إالّ أنا أو رجل مني  « :قال رسول اهللا  ،فلما اكتأب أبو بكر لذلك
* * *  

  :معاوية ورهطه من قريشمتييز 
فأنى ملثله وهـو   ،ملْ تكن مهمة معاوية يف سبيل تنفيذ هذا اجلزء من اخلُطّة يسرية حبال

فارغ اليدين من كلّ سبب وسند لشرعية املكانـة يف   ،من دخل اإلسالم طليقاً من طلقاء
خصوصـية  أنْ يزعم فضالً خاصـاً أو   ،فال سابقة وال هجرة وال نصرة ،اتمع اجلديد

وملّا يزل فـيهم بقيـة    ،متميزة تضفي عليه مشروعية التصدي لإلمامة العظمى للمسلمني
  .أصحاب السابقة واهلجرة والنصرة

من أجل ذلك حترك معاوية حتركاً متزامناً على ثالثة مسـارات متقاربـة لتلتقـي يف    
ال تدع هلم مـن  وحبيث  ،وقد أُحكمت إحاطتها بالناس وألبست عليهم فكرهم ،النهاية

   :وهي ،طريق يسلكون إالّ واحداً قد عبده هلم سلفاً
  .الزعم لبين اُمية بفضل خاص متصل يف اجلاهلية واإلسالم 

  .وإلصاق كلّ رذيلة م ،االنتقاص من مناوئيه
____________________  

  .مسند أمحد )١(
  .مسلم )٢(
  .خصائص النسائي ومجيع كتب التفسري والسنن )٣(

   



٢٥٣ 

  .وضع األحاديث املؤيدة ملزاعمه
بنـو   :فقـال  ؟أخربنا عنكم وعن بين هاشم :)١(فهو يتعاىل على بين هاشم عندما سئل

  .وحنن أشرف عدداً ،هاشم أشرف واحداً
يـرب   ،قدمتم على خري أمـري  :)٢(وهو يزكّي نفسه وأباه عندما تلّقى وفد العراق بقوله

  .لكانوا حلماء عقالء ،كلّهم ولد أيب سفيان ولو أنّ الناس ،كبريكم ويرحم صغريكم
  .قد عرفت قريش أنّ أبا سفيان كان أكرمها وابن أكرمها :)٣(وهو يفاخر بنفسه بقوله

أنّ معاوية ساق ذلك التفاخر يف مواجهته للكوفيني املعارضـني   :ومما جتدر مالحظته
ريد بذلك إثبات زعمه بأحقيته وهو ي ،للسياسات اجلائرة للعمال االُمويني من قبل عثمان

  .يف املنصب
فيجيـزهم   ،اصطناع الشعراء ميدحونه وفصيلته - كذلك - وكان من سياسة معاوية

وقد مر بنا كيف  .بالعطايا السخية باعتبارهم اجلهاز الدعائي القوي السائد يف ذلك الزمان
متعلّالً إىل واليـه علـى    ،ليهحد اخلمر عن ابن أرطأة رغم ثبوا ع )٤(بلغ مبعاوية أنْ أبطل
  :أنّ ابن أرطأة حليفهم القائل ،املدينة بال أدىن مواربة

  وإين امرؤ أُمنى إىل أفضـل الـورى  

  عديداً إذا ارفضت عصـا املتحلـف      

  
   نضد من عبـد مشـس كـأم   إىل

ـ ه       ا أركاـا مل تقصـف  ضاب أج

  
____________________  

  .٦٧ : ٣مرجع سابق  ،العقد الفريد )١(
  .١٠٠ :املرجع السابق  )٢(
  .٣٢٣ : ٤مرجع سابق  ،الطربي )٣(
  .٢٤٣ : ٢مرجع سابق  ،األغاين )٤(

   



٢٥٤ 

  ميامني يرضون الكفايـة إن كفـوا  

ـ وي       ا ولّـوا بغـري تكلّـف   كفون م

  
  طارفة ساسـوا الـبالد فأحسـنوا   غ

  تــى أقــرت ملــردفياســتها حس    

  
  يفـش فضـله  فمن يك منهم موسراً 

  ك منـهم معسـراً يتعفـف   ن يوم    

  
  إذ انصرفوا للحـق يومـاً تصـرفوا   

ــل احلــريان مل يتصــرف       إذا اجلاه

  
  علـوا فـوق الربيـة كلّهـا    وا فمس

  ببنيان عال مـن منيـف ومشـرف       

  
  :)١(استمع إليه ينشده ،وممن اصطنعهم معاوية أيضاً مسكني الدارمي

  عاليـاً يت امللك فوقـك  وال زال ب

ــت     ــاب لــ يد أطش ــوده وعن   م

  
  فدور ابن حرب كـاجلوايب وحتتـها  

ــ     ــال الاف كأث ــال ركــودأمث   رئ

  
تراه وقد فقد كلّ  ،ويف الوقت الذي يعلي فيه من شأنه وشأن أبيه وبين اُمية وحلفائهم

ن شايعه يف وم من سن سنة لعن علي  - فيما علمت من قبل - وازع من دين يردعه
مع إسقاط من يظنون به حبـاً لعلـي    ،وعلى منابر املساجد يف األمصار كلّها ،الصلوات
ملّـا   ،وقد عرضنا من قبل قصة قتل معاوية حلجر بن عدي وأصـحابه  .من الديوان 

  .رفضوا بدعة معاوية الشائنة
بقدر ما أراد أنْ تكون الرباءة مـن   ،لقد أراد معاوية أنْ تكون مواالته ديناً من الدين

وأعقب الصـالة   ،وهكذا جعل القنوت لعناً لعلي  ،ديناً من الدين أهل البيت 
 بدعاء لعن علي.  

الرجل العادي يهون عليه اتهامـه   - كما يحدثنا التاريخ - وما رأيك يف سياسة جتعل
  ؟ب علي واليتهم حب ،بالزندقة

 مكن ،يف مرتلته وإذا كان ذلك فعل معاوية مع رجل كعلير ما يفلك أنْ تتصو  
____________________  

  .٢٢٨ : ٢٠مرجع سابق  ،األغاين )١(
   



٢٥٥ 

رواه  - فهكذا فعل مع األنصار الذي قال فـيهم رسـول اهللا    .أنْ يفعله مع غريه
لسلكت يف وادي  ،لو أنّ األنصار سلكوا وادياً أو شعباً « :-البخاري يف باب مناقب األنصار 

  .»ولو ال اهلجرة لكنت امرءاً من األنصار  ،األنصار
األنصـار ال حيـبهم إالّ    « :-رواه البخاري يف باب حب األنصار  - فيهم وقال 

  .»ومن أبغضهم أبغضة اهللا  ،فمن أحبهم أحبه اهللا ،مؤمن وال يبغضهم إالّ منافق
يأيت معاوية وابنه يزيد بشاعر مسلم، وهو كعب بن جعيل ليهجو األنصـار أنهـم ال   

 طـل،  فيأيت معاوية بشاعر نصراين مخري وهو األخ ،فريفض كعب ،يربؤون من علي
  :)١(ويتعهد له حبمايته، فيقول

ــوركم ــون ظه ــوارس يعلم   إن الف

ــ     ــلّ مأوالد كـ ــبح أكّـ   ارقـ

  
  ذهبــت قــريش باملكــارم والعــال

  واللــؤم حتــت عمــائم األنصــار    

  
* * *  

 - كما قال احلسن البصري - فالذي يأيت مبوبقات لو ملْ يأت منهن إالّ واحدة ،وبعد
 ،والذي ال يستحي من سوق ترهات علـى أنهـا تـأويالت    ،لكانت كافية لإلحاطة به

ويبيد على املشاعر يف خبء  ،ويقطع األرزاق ،ويقتل بالظنة ،وخيالف الشرع خمالفات بينة
فتضـع   ،هل تظن به يرعوي عن شراء ذمم تكذب علـى رسـول اهللا    ،الصدور

  ؟األحاديث مفصلة على هواه
إالّ أنه يـزعم أنّ   ،رغم اعترافه بضعفها ،يف مناقب معاوية )٢(اهليتمياقرأ معي ما صنفه 

  :الضعيف حجة يف املناقب
____________________  

  .٢٤٨ : ١مرجع سابق  ،تاريخ آداب اللغة العربية )١(
  .وما بعدها ١١ :مرجع سابق  ،تطهري اجلنان واللسان )٢(

   



٢٥٦ 

  .اجعله هادياً مهدياً ،اللهم :فقال ،ملعاوية دعا رسول اهللا 
  .معاوية بن أيب سفيان أحلم اُميت وأجودها :قال الرسول 
  .صاحب سري معاويةُ بن أيب سفيان :قال الرسول 

فإنه أمني على كتاب اهللا  ،استوصِ مبعاوية ،يا حممد :فقال ،جاء جربيل إىل النيب 
   .ونعم األمني هو

  .إنّ اهللا ورسوله حيبانه :قال رسول اهللا 
وال  ،عزمية من ربي وعهد عهده إيلّ أنْ ال أتزوج إىل أهل بيـت  :قال الرسول 

  .إالّ كانوا رفقائي يف اجلنة ،أزوج بنتاً من بنايت ألحد
ومكّـن لـه يف    ،اللهم علّمه الكتاب واحلساب :فقال ،ملعاوية ل اهللا دعا رسو

  .وقه سوء العذاب ،البالد
 وقد كافأه معاوية باإلغداق عليه وتوليته املدينة - )١(مثّ اقرأ معي موضوعات أيب هريرة

ملـدى  تقف على ا ،)٢(وعروة بن الزبري وغريهم ،وكذلك موضوعات عمرو بن العاص -
إنّ اهللا ائتمن على وحيه  :يقول ،مسعت رسول اهللا  :قال أبو هريرة :الذي بلغه معاوية

  .أنا وجربئييل ومعاوية :ثالثة
  .جربئيل وأنا ومعاوية :األمناء ثالثة :عن رسول اهللا  :قال أبو هريرة

____________________  
  .م ١٩٩٣ :مؤسسة األعلمي للمطبوعات  - بريوت - ٤ط  :أبو هريرة شيخ املضرية  ،حممود أبو رية )١(
ويعلّق ابن كثري  .وما يليها ،٢٠ : ٨هذه املوضوعات جتدها كذلك مفصلة يف البداية والنهاية البن كثري  )٢(

ال ينبـه   كيـف  ،والعجب منه مع حفظه وإطالعه :على األحاديث املوضوعة اليت أوردها ابن عساكر بقوله
  .وعلى نكارا وضعف رجاهلا ،عليها

   



٢٥٧ 

ال يزال أهل الغرب ظاهرين على احلق حتى تقوم  :قال ،إنّ النيب  :قال أبو هريرة
  .هم أهل الشام :قال أمحد وغريه .الساعة

كنت عند رسول  :قالت ،حدثتين عائشة ،أنّ عروة بن الزبري حدثه قال :روى الزهري
  .إنّ هذين ميوتان على غري ملّيت ،يا عائشة :فقال  ،إذ أقبل العباس وعلي  ،اهللا

إذ أقبل العباس وعلـي   ،كنت عند النيب  :قالت ،وعن عروة أنّ عائشة حدثته
فانظري إىل  ،إنْ سرك أنْ تنظري إىل رجلني من أهل النار ،يا عائشة :فقال  ،

  .فنظرت فإذا العباس وعلي بن أيب طالب  .هذين قد طلعا
إنّ آل أيب  :يقـول  ،مسعت رسول اهللا  :قال ،أخرج الشيخان لعمرو بن العاص

  .هللا وصاحل املؤمننيإنما وليي ا ،طالب ليسوا يل بأولياء
بينا أنا نائم رأيت الكتاب احتمـل مـن    :قال رسول اهللا  :قال ،عن أيب الدرداء

وإنّ اإلميان حـني   ،فأتبعته بصري فعمد به إىل الشام ،حتت رأسي فظننت أنه مذهوب به
  .تقع الفتنة بالشام

رأيـت   :ل رسول اهللا قا :يقول ،مسعت عمر بن اخلطاب :عن عبد اهللا بن قيس
  .عموداً من نور خرج من حتت رأسي ساطعاً حتى استقر بالشام

وإسـرافيل   ،القلـم واللـوح   :األمناء سبعة :قال رسول اهللا  :روي ابن عباس
  .)١(وجربيل وأنا ومعاوية ،وميكائيل

* * *  
أن ها يف حاجة إىل تعليقهذه القائمة من املوضوعات ال نظن، فال جند  ،وإنْ كان ال بد

  أنّ البخاري  ،خرياً مما نبه إليه ابن حجر يف شرحه للبخاري
____________________  

البدايـة   .وأضعف إسناداً ،وهذا أنكر من األحاديث اليت قبله :يذكر ابن كثري يف تعلقه على هذا احلديث )١(
  .١٢٣ : ٨والنهاية 

   



٢٥٨ 

 ؛وملْ يقل بفضـله  ،باب ذكر معاوية :قال ،الصحابة حتى إذا جاء إىل معاويةذكر فضائل 
  .ملْ يصح يف فضل معاوية شيء :قال ،ذلك أنّ إسحاق بن راهويه شيخ البخاري

  :التفرقة بني العرب
إالّ أنها وسيلة مـن الوسـائل    ،ملْ يكن يعين معاوية من متييز بين اُمية وبين أبيه ونفسه

وملْ تكن له يف حتصيل ذلك ثوابـت   .ها غرضه األقصى وهو السيادة وامللكيروم من ورائ
وإنما كلّ وسيلة تـؤدي بـه إىل    ،كما ملْ يرهق نفسه بقيود تعوقه عن إدراكها ،يلتزمها

وما عداها فهي الباطل ،غرضه فهي احلق.  
فكان يغري  .سدفرق ت :وعنواا ،إالّ أنه التزم سياسة واحدة طوال حكمه ملْ حيد عنها

فيباغتهم من ناحيتها حتى  ،ويأيت نفوس أفرادها من أضعف أركاا ،القبائل بعضها ببعض
  .فيعود يغري بعضهم ببعض بينما هو جالس يف مأمن من اجتماعهم ،يأتوا له طائعني

كانت له  :)١(واقرأ ما يقوله العقّاد الذي استخرج من درس سرية معاوية تلك السياسة
ه اليت كررها وأتقنها وبرع فيها واستخدمها مع خصومه يف الدولة من املسلمني وغري حيلت

 ،العمل الدائب على التفرقة والتخذيل بـني خصـومه   ،وكان قوام تلك احليلة ،املسلمني
 ،ومنهم من كانوا من أهل بيتـه وذوي قربـاه   ،بإلقاء الشبهات بينهم وإثارة اإلحن فيهم

وكان التنافس الفطري بـني ذوي   ،لني ذوي خطر على وفاقكان ال يطيق أنْ يرى رج
  .األخطار مما يعينه على اإليقاع بينهم

____________________  
  .٦٤ :معاوية يف امليزان  ،عباس حممود العقّاد )١(

   



٢٥٩ 

والوليـد بـن    ،مروان بن احلكم :وقد مر بنا كيف كان يعاقب على املدينة بني والته
  .عتبة

ميل أهل الشام إىل عبد الرمحن بن خالد بن الوليد مثّ أملْ تر ه ملْ يطقالـذي   ،كيف أن
خافـه   :)١(يروي الطربي .فدس له من قتله بالسم ،كان صاحب لوائه األعظم يوم صفّني

 ،فأمر ابن أثال النصراين أنْ حيتال يف قتلـه  ،مليل الناس إليه ،معاوية وخشي على نفسه منه
  .وأنْ يولّيه جباية خراج محص ،ذلك أنْ يضع عنه خراجه ما عاشوضمن له إنْ هو فعل 

وعمد إىل  ،وكان من شأن معاوية كذلك أنْ أثار اإلحن بني أهل العراق وأهل الشام
حدث أنّ عليـاً   .وتعميق أسباب البغض بينهم ،جتهيل أهل الشام وإغرائهم بأهل العراق

فإذا  ،الدخول يف الطاعة وعدم شق عصا املسلمنيبعث جبرير إىل معاوية يدعوه إىل  
  :)٢(بأبيات كعب بن جعيل ويرسل إىل علي  ،مبعاوية يأىب اجلماعة

  أرى الشام تكـره ملـك العـراق   

ــ     ــاوأه ــم كارهون ــراقِ هل   ل الع

  
ــ ــلّ لوكـ ــاحبه مـ   بغضصـ

  يرى كلّ ما كـان مـن ذاك دينـا       

  
  نـــاام للـــي إمـــالوا عوقـــ

  فقلنا رضـينا ابـن هنـد رضـينا        

  
ملّا حاىب الكلبية  ،وكذلك أشعل معاوية النار بني العرب املضرية والعرب اليمانية بالشام

 ،حتى إنه تزوج من ميسون الكلبية اُم زيد ،)٣(وأقسي عنه القيسية ،اليمانية واتخذهم ردءه
  .اء للكلبية دون القيسيةوكذلك كان يفرض العط ،وزوج يزيد كلبية اُخرى

____________________  
  .٢٢٧ : ٥مرجع سابق  ،الطربي )١(
  .ت .ب ،مكتبة املثىن - بغداد - حتقيق عبد املنعم عامر ،١٦٠ :األخبار الطوال  ،الدينوري )٢(
  .١٣٠ :مرجع سابق  ،تاريخ الشعوب اإلسالمية ،بروكلمان )٣(

   



٢٦٠ 

 ،أو مبعىن آخر ميانية أو مضرية ،هؤالء كلبية هم أو قيسيةعلى أنّ معاوية ملْ يكن يعنيه 
  .حيركها كيف شاء ومىت شاء ،إالّ بالقدر الذي يتيح له مجع كلّ اخليوط يف يده

وهـم   ،هلجاء األنصار باملدينة - كما مر بنا - وآية ذلك استئجاره األخطل النصراين
   .ميانية

وأنـه   ؛ملّا كانت اليمانية هناك تشايع علياً  صلته مبضرية العراق ،وآية ذلك أيضاً
 أنزل ابـن احلضـرمي    ،أمره عند إرساله ابن احلضرمي إىل العراق ليفسد على علي

  .وم استجار ،منازل بين متيم املضرية
ذي رمسه هلم أالّ أنّ معاوية ملّا شعر أنّ اليمانية بالشام قد قاربوا احلد ال ،وآية ذلك ثالثاً

مثّ جعـل يغـزي    ،)١(فرض من فوره عطاء ألربعة آالف من قيس سوى خندف ،يتعدوه
  :فقال شاعر اليمن ،ويغزي قيساً يف الرب ،اليمن يف البحر
ــا الأال أي ــه ــوم ال ــواذين جتق   مع

ــعب     ــا أن ــكّ ــاس أن   اعر؟تم أم أب

  
ــأت ــت ــرك ق ــيس آم   دارهمنني ب

  البحر والبحر زاخـر؟ ونركب ظهر     

  
وتنخر يف جسدها طيلة سنني  ،وهكذا أعاد معاوية العصبية جذعة تفت يف عضد االُمة

وإنما استفحل أمرها حتى صارت عنواناً للصراع بني العرب يف  ،وملْ تنقضِ مبوته ،حكمه
 نرددها مـع عجـب   - فالعجب إذاً ،وتكرست بذلك الفرقة بني املسلمني ،كلّ البقاع

  !عام اجلماعة :ممن مسى عام غلبة معاوية على اخلالفة - اجلاحظ
____________________  

  .٢٢٤ : ٢٠مرجع سابق  ،األغاين )١(
   



٢٦١ 

وملّا ويل االُمويون اخلالفة عادت العصبية إىل حاهلا كما كانت يف  :)١(يقول أمحد أمني
فكان يف كـلّ قطـر عـداء     ،وعاد الرتاع يف اإلسالم بني القحطانية والعدنانية ،اجلاهلية

ففي خراسان كانت احلـرب   ،واتخذوا يف كلّ صقع أسامي خمتلفة ،وحروب بني النوعني
ومثـل   ،ومثل ذلك يف األنـدلس  ،واألولون مينيون واآلخرون عدنانيون ،بني األزد ومتيم
  .ذلك يف العراق

وملْ تـزل   ،اجلاهلية بناءها على مجيع مستوياا على يد معاوية وصـحبه استردت إذاً 
 وقد جرى أمر الدنيا على أنّ العطب إذا أصاب جسماً .تمكّن لنفسها متكيناً مبضي الزمن

وكلّمـا مضـى الـزمن     ،استفحلّ ما ملْ يتدارك بالعالج يف حينه - ولو يف جزء منه -
أنّ املـرض   :أي ،ح حيتاج إىل اجلهد الدائب لصيانتهبينما اجلسم الصحي ،استعصى العالج

   .يتفاقم بينما الصحة تتآكل
مثّ ما لبست أنْ  ،وهذا ما حدث يف أمر اجلاهلية اليت عادت مبعاوية مستخفيةً أول األمر

حتى ابتعثـت العـداوات    ،وبال مباالة ألمر هذه االُمة ،أعلنت سفورها جبالء وبال حياء
يذكر  .ليت كانت بني األوس واخلزرج بغرض تفريق وحدة كلمة األنصاركتلك ا ،القدمية

وكـان   ،ولعاً بالشعر الذي قالته األوس واخلزرج يف حروم )٣(كان طويس :)٢(األصفهاين
فغنى فيه طويس إالّ وقـع فيـه    ،فكلّ جملس اجتمع فيه هذان احليان ،يريد بذلك اإلغراء

  .ضغائنفكان يبدي السرائر ويخرج ال ،شيء
كـلّ   ،أنْ صار للفخار بني الرتارية واليمانية جماله الواسع ،وكان من سنة معاوية تلك

  واُستبدلت أغراض الشعر من إميان ،يهجو اآلخر ويفاخر بقومه
____________________  

  .٧٩ :مرجع سابق  ،فجر اإلسالم )١(
  .٤٠ : ٣مرجع سابق  ،األغاين )٢(
  .مغني خمنث باملدينة يف العهد االُموي :طويس )٣(

   



٢٦٢ 

ومحاسة للجهاد إىل اون وتعصب القبليات حتى لتتعقّب األجيال قول كلّ فيـزداد  
  :عن الرتارية معرضاً باليمانية - هـ ١٢٦توفّي عام  - حدث أنْ زاد الكميت .رسوخاً

  دت اهللا إذ مســى نــزاراً وجــ

  اطنينـــاكّـــة قكنهم مبوأســـ    

  
ــات ل ــارم خالص ــل املك ــا جع   ن

ــاس الول     ــا لن ــا اجلبين ــا ولن   قف

  
  ومــا وجــدت نســاء بــين نــزار

ــرين      ــودين وأمح ــل أس )١(حالئ
  

  
ـ  ٢٤٦توفّي عـام   - فلم يزل األمر مهتاجاً حتى يرد دعبل اخلزاعي هجـاء   - هـ

  :)٢(الكميت جاء
ــ ــنكمف ــرائيل م ــك آل إس   إن ي

  اخرينــااألعــاجم فنــتم بوك    

  
ــ ــوايت ف ــازير الل ــنس اخلن   ال ت

  ســخن مــع القــرود اخلاســئينام    

  
ــة واخلأيب ــيج رســـ لـ   وملـ

ــ     ــوآث ــار ق ــادمن وم   ا حمين

  
  وما طلب الكميـت طـالب وتـر   

ــا لكول     ــرتنا هنـ ــانصـ   جينـ

  
ــومي ل ــزار أن ق ــت ن ــد علم   ق

  صـــر النبـــوة فاخرينـــا نإىل    

  
أنّ هشام بن عبد امللك بن مـروان   :بني مين ومضريف املفاخرة  )٣(ويذكر ابن عبد ربه

 ،وما أقول لقوم يا أمري املـؤمنني  :فقال ،أنْ يقول يف اليمانية ،طلب من خالد بن صفوان
 ،وملكتـهم امـرأة   ،دلّ عليهم هدهـد  ،ودابغ جلد ،وسائس قرد ،هم بني حائك برد
  .فلم يثبت هلم بعدها قائمة ،وغرقتهم فأرة

____________________  
  .يعرض باليمانية لتتابع احلبش والفرس عليهم )١(
  .٢٤٥ : ٣مرجع سابق  ،مروج الذهب ،املسعودي )٢(
  .٧٨ : ٣مرجع سابق  ،العقد الفريد )٣(

   



٢٦٣ 

  التفرقة بني العرب وأهل البالد املفتوحة وظهور الشعوبية 
ال فضـل   « :يلخصه قول الرسـول   ،كان موقف اإلسالم حامساً يف هذه القضية

إالّ أنّ السرية الفعلية جتاه أهل البالد املفتوحة كان يشوا  .»لعريب على أعجمي إالّ بالتقوى 
وأول ما يالحظ يف تلـك السـرية إطـالق     .الكثري مما يناقض املعيار اإلسالمي اخلالص

ء األعجميات من آبـاء  وشيوع وصف اهلجني على أبنا ،عليهم أمجعني )١(املوايل :وصف
  .مبا حتمله تلك األوصاف من غمزات التحقري واالزدراء ،عرب

إىل السلوك العملي الذي يتسم بالتمييز  ،مثّ تعدى األمر جمرد إطالق األوصاف املزرية
دعا معاوية األحنف  :)٢(يذكر ابن عبد ربه .العنصري الشديد البالغ أوجه يف عهد بين اُمية

قـد   - الروم والفرس :يعين - إني رأيت هذه احلمراء :فقال ،ة بن جندببن قيس ومسر
وكأني أنظر إىل وثبـة منـهم علـى العـرب      ،وأراها قد قطعت علي السلف ،كثرت

فمـا   ،فقد رأيت أنْ أقتل شطراً وأدع شطراً إلقامة السوق وعمارة الطريـق  ،والسلطان
   ؟ترون

____________________  
 ؛وسمي العجم مـوايل  :ونقل أمحد أمني عن الزيعلي قوله .املعتقني من الرق :مبعىن ،شاع استعمال املوايل )١(

  .٨٩ :فجر اإلسالم  .ألنّ بالدهم فُتحت عنوة بأيدي العرب
  .١٣٠ : ٣مرجع سابق  ،العقد الفريد )٢(

   



٢٦٤ 

  .فما أبعدها عن صحيح الدين ،تلك إذا كانت عقيدة معاوية
أو ملْ يعرف من الصحابة بالل احلبشي وسـلمان   ،غري العرب محراء حتقرياً فهو يسمي

  ؟وصهيب الرومي ،الفارسي
فلم إذاً كان الفـتح اإلسـالمي    ،مشكالً يؤرقه - بفضل اهللا - وهو يرى يف كثرم

  ؟للبالد
فأي مستند من دين أو حتى  ،وهو يرى أنْ حيلّ مشكلته بأنْ يقتل بكلّ بساطة نصفهم

  ؟جاهلي يبيح له دماءهمعرف 
ال لشيء إالّ خلدمـة السـادة العـرب يف     ،ويرى أنْ يبقى على النصف اآلخر منهم

أفال يذكرنا ذلك على الفور بسلوك املستكربين من الدول االسـتعمارية   ،األعمال احلقرية
  ؟واجلائرة يف العصر احلديث

سنة التفرقة العنصرية حتـى داخـل    ،وهكذا أرسى معاوية ضمن ما أرسى من بدع
   .جمتمع املُسلمني الواحد

حبيث صارت تلك التفرقة أحد معامل سياسة  ،وسار على منواله من بعده ورثة حكمه
  .بين اُمية

فقـد كـان    ،ومع أنّ اإلسالم يدعو إىل أنّ املسلمني كلّهم سواء :)١(يقول أمحد أمني
مما أدى إىل  ،نظرون إليهم نظرةً فيها شيء من االزدراءي ،العرب وخاصة يف الدولة االُموية

  .)٢(كراهية املوايل لالُمويني
  ويذكر أبو زهرة يف حبثه عن أسباب اختالف االُمة أنّ العصبية العربية كانت

____________________  
  .٩٠ :مرجع سابق  ،فجر اإلسالم )١(
فبعد أنْ أورد رأيه السابق تراه يعلّق على ما قاله عمر بـن   ،آراء أمحد أمني يوشبها كثري من االضطراب )٢(

وحق له أنْ يستعيذ منهم ومـن كـلّ املـوايل     ،إنه استعاذ باهللا ،نعم :بقوله ،اخلطاب من استعاذته من املوايل
  .فقد كانت هلم عصبية سياسية غري العصبية العربية وضدها ،ونسلهم

   



٢٦٥ 

بل هي جوهر اخلالف الذي فـرق أمـر    ،هذه من أسباب اخلالف :)١(أهم هذه األسباب
   .االُمة

حبيث أضحت منطـاً مـن    ،تصور كيف فشت تلك التفرقة )٢(وإليك بعضاً من األمثلة
  :السلوك معتاداً

  .محار أو كلب أو موىل :ال يقطع الصالة إالّ ثالثة :كانوا يقولون
وال ميشون يف الصـف   ،وال يدعوم إالّ باألمساء واأللقاب ،كانوا ال يكنوم بالكىن

  .وال يتقدموم يف املوكب ،معهم
وإنْ أطعموا املوىل لسـنه وفضـله وعلمـه     ،وإن حضروا طعاماً قاموا على رؤوسهم

وال يدعوم يصلّون  .لئال خيفى على الناظر أنه ليس من العرب ؛وأجلسوه يف طريق اخلباز
  .وإنْ كان صبياً ،ذا حضر أحد من العربعلى اجلنائز إ

وإنما خيطبها إىل مواليها  ،وكان اخلاطب ال خيطب املرأة منهم إىل أبيها وال إىل أخيها
فإنْ زوج األب واألخ بغـري رأي مواليـه فُسـخ     ،فإنْ رضي زوج وإالّ رد ،من العرب
  .وإنْ كان قد دخل ا كان سفاحاً غري نكاح ،النكاح

ملا تصوره مـن غلبـة    ،وال بد من إمعان النظر فيها )٣(يرويها ابن عبد ربه هناك واقعة
إذ  ،حبيث غلب على أحكام الشريعة لدى النـاس  ،مفهوم التفرقة العنصرية وشيوعه العام

ومـات   ،بلغ األمر أنْ اُستشكل على عريب له أخ صريح النسب العريب وأخ آخر هجـني 
فاملـال   :فأجابه القاضي ،ضي ليسأله كيف يقسم املالفذهب إىل القا ،أبوه عن تركة هلم

  ما أحسبك :وقال للقاضي ،فدهش العريب .بينكم أثالثاً
____________________  

  .١٢ :مرجع سابق  ،تاريخ املذاهب اإلسالمية )١(
  .١٣٠ :مرجع سابق  ،العقد الفريد )٢(
  .١٣٣ :املرجع السابق  )٣(

   



٢٦٦ 

فكيف يأخذ اهلجني كما آخذ أنا وكما يأخـذ   ،إنه تركين وأخي وهجيناً ،فهمت عني
  .فغضب العريب ملّا أصر القاضي على قوله! ؟أخي

ولو أنّ أحداً ذكر لك ما سبق على أنّه كان على عهد الرومان يف سالف زمان الوثنية 
صـرانية لـزدت   ولو ذُكر أنه من صنع نبالء العصور الوسطى األوروبيـة الن  ،الستنكرته

الرتضيت يف نفسك مـا   ،ولو أُخربت أنه كذلك فعل النازيون يف العصر احلديث ،ازدراء
  !؟فكيف حدث كلّ ذلك يف جممع يوصف باإلسالم ،حاق م

وتعميق شـعور مجعـي    ،لقد آتت سياسة بين اُمية مثرها احلنظل يف خلق ذهنية عامة
ويبدو أنّ عجبنا يف هذا البحث ال  - كلّ العجب ،والعجب بعد ذلك .بالعنصرية العربية

فال تطلق هذه الكلمة حتى اليوم  .الشعوبية :ممن يدين االتجاه الذي يطلق عليه - اية له
  .!إنه كان شعوبياً :قيل ،وإنْ أُريد إدانة شخص واتهامه يف قوله ،إالّ مقرونة باالستنكار

 :فصالً بعنـوان  )١()يف النسب وفضائل العرب  اليتيمة( كتب ابن عبد ربه يف كتاب 
 ،)تفصيل العـرب  ( وأورد فيه نبذاً من كتاب ابن قتيبة  .قول الشعوبية وهم أهل التسوية

  .!سواسية كأسنان احلمار :قالت ،إنّ العرب إذا أرادت أنْ تذم قوماً :ومنها قوله
 ،الشعوبية هي فرقة تنكر تفضيل العرب على غريهـم  :)٢(ويقول أحد احملقّقني احملدثني

  .!وتطالب بالتسوية بني الشعوب ،وحتاول احلطّ من قدرهم
____________________  

  .١٢٣ : ٣مرجع سابق  ،العقد الفريد )١(
  .٤٠٤ : ٤شرح األغاين  )٢(

   



٢٦٧ 

طبيعـي  فكان رد الفعل ال ،ولقد رأيت تواً كيف كان يعامل املسلمون من غري العرب
ورفض تلك التفرقة العنصرية اليت مل يأت  ،لتلك املعاملة استنفار مهمهم للذود عن ذوام

أنْ قـال هـؤالء    ،فكانت جريرم الكربى يف عرف بين اُمية ومن اتبع سنتهم ،ا دين
  .بالتسوية بني املسلمني

 - سواسية كأسنان املشطفلم تعد الناس  ،وطاملا اُستبعد الدين وعادت الرتعة اجلاهلية
يسـتمدون   ،كان من الطبيعي إذاً أنْ يلوذ العجم حبضارم السالفة - ال كأسنان احلمار

  .منها أسباباً ملغالبة مغاالة العرب
  :)١(يقول شاعر العرب

  ما بال هذي العجـم حتيـا دوننـا   

  إن الغريب لفـي عمـى وخسـار       

  
  :)٢(ويقول شاعر العجم

ــا مســ إن ــوارس بــ الي م   الفرف

ــاهاة رفس م     ــة األنض ــابع   س

  
ـ  اتركي الف   ا أُمـام علينـا  فخـر ي

  واتركي اجلور وانطقـي بالصـواب      

  
  أيل إن جهِلـت عنـا وعـنكم   واس

  نـا يف سـالف األحقـاب   يف كك    

  
ــ ــا وتن بريبإذ نـ ــواتنـ   دوسـ

ــ     ــاتكم يففاهاً بن س ــرابن    الت

  
* * *  

____________________  
  .١٢٦ :املرجع السابق  ،العقد الفريد )١(
  .٤٠٣ : ٤مرجع سابق  ،األغاين ،إمساعيل بن يسار )٢(

   



٢٦٨ 

  خروج احلُسني : الباب الرابع
   



٢٦٩ 

   اخلروج من املدينة إىل مكّة
حتقيقاً لوالية العهد الـيت   ؛هـ حتى ورث امللك ابنه يزيد ٦٠ما أنْ هلك معاوية عام 

  .وأخذ البيعة له أثناء ملكه ،عقدها معاوية
حتى أقلقه هؤالء الذين امتنعوا عن متابعة أبيه يف  ،وما أنْ استقر يزيد على دست امللك

وملْ يكن ليزيد مهّة حني ويل إالّ بيعة النفر الذين أبوا على  :)١(يذكر الطربي .أخذ البيعة له
وأنه ويل عهده بعده والفراغ من  ،إىل بيعة يزيد حني دعا الناس إىل بيعته ،معاوية اإلجابة

   :)٢(فكتب إىل الوليد ،أمرهم
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  .من يزيد أمري املؤمنني إىل الوليد بن عتبة 
 ،مكّن لـه أكرمه اهللا واستخلفه وخوله و ،فإنّ معاوية كان عبداً من عباد اهللا ،أما بعد 

  .والسالم ،فقد عاش حمموداً ومات براً تقياً ،فعاش بقدر ومات بأجل فرمحه اهللا
 ،وعبد اهللا بن عمر فخذ حسيناً  ،أما بعد :وكتب إليه يف صحيفة كأنها أذن فأرة

  .والسالم ،وعبد اهللا بن الزبري بالبيعة أخذاً شديداً ليست فيه رخصة حتى يبايعوا
  فإني أرى أنْ تبعث :)٣( فأشار عليه بقوله ،فاستشار الوليد مروان بن احلكم

____________________  
  .٣٣٨ : ٥مرجع سابق  ،الطربي )١(
 ،وكان أمري البصرة يف ذلك الوقت عبيد اهللا بن زياد ،الوليد بن عتبة بن أيب سفيان عامله على املدينة :هو )٢(

  .وعلى مكّة عمرو بن سعيد بن العاص ،وعلى الكوفة النعمان بن بشري
  .٣٣٩ :املرجع السابق  )٣(

   



٢٧٠ 

فإنْ فعلوا قبلت منـهم   ،فتدعوهم إىل البيعة والدخول يف الطاعة ،الساعة إىل هؤالء النفر
  .وإنْ أبوا قدمتهم فضربت أعناقهم قبل أنْ يعلموا مبوت معاوية ،وكففت عنهم

فجمع احلُسني  .وعبد اهللا بن الزبري أنْ يأتيا من فورمها ،فأرسل الوليد إىل احلُسني 
 ،ودخـل احلُسـني    ،أهل بيته ومواليه ليمتنع م إنْ دخل دار الوليد فغدر به 

فإنّ مثلي ال  ،أما ما سألتين من البيعة « :فقال احلُسني  ،فسأله الوليد ومروان البيعة ليزيد
 :قال .»وال أراك جتتزئ ا مني سراً دون أنْ نظهرها على رؤوس الناس عالنية  ،بيعته سراً يعطي
فكـان أمـراً    ،فدعوم إىل البيعة دعوتنا مع الناس ،فإذا خرجت إىل الناس « :قال  .أجل

 وحثّ مروان الوليد على ضرب عنق احلُسـني  ،فقبل منه الوليد ورفض مروان .»واحداً 
! ؟أم هو ،يابن الزرقاء أنت تقتلين « :قائالً ملروان فوثب احلُسني  ،إنْ ملْ يبايع فوراً 

   .»كذبت واهللا وأمثت 
وأزمع املسري إىل مكّة يف بنيه وإخوته وبين أخيه وجلّ أهل بيته  ،وخرج احلُسني 
فَخرج منها خائفاً يترقَب قَالَ  ( :قال  ،يل حنو مكّةفلما سار بل .إالّ حممد بن احلنفية

نيممِ الظّالالْقَو ننِي مجن ب( :قال  ،وملّا أتى مكّة .)١() ر   نيـدلْقَاَء مت هجوملا تو
وكان خروجه من املدينة لليلتني بقيتا مـن   .)٢() ربي أَن يهدينِي سواَء السبِيلِ  قَالَ عسى

   .هـ ٦٠شهر رجب عام 
وأما عبد اهللا بن عمـر   .ومعه أخوه جعفر عائذاً مبكّة ،وأما عبد اهللا بن الزبري فخرج

   .فتركوه ملا كانوا ال خيافونه ،أنه إذا بايع الناس بايع معهم ،فمكث باملدينة جميباً الوليد
  .أنّ ابن عمر وابن عباس بايعا يزيد )٣(وقد روى الطربي

____________________  
  .٢١ :سورة القصص  )١(
  .٢٢ :سورة القصص  )٢(
  .٣٤٣ :املرجع السابق  ،الطربي )٣(

   



٢٧١ 

  :االستحالل األول للحرم
وولّى بدالً منه عمرو بن  ،هـ ٦٠عزل يزيد بن معاوية الوليد بن عتبة يف رمضان عام 

  .وأمره ببعث جيش ملقاتلة عبد اهللا بن الزبري مبكّة ،سعيد بن العاص
كلّهم يذكّره حبـديث رسـول اهللا    ،وقد نصح غري واحد لعمرو أالّ يغزو مكّة احلرام

فما كان جواب  .»مثّ عادت كحرمتها  ،إنما أذن اهللا يل يف القتال مبكّة ساعة من ار « :
  .حنن أعلم حبرمتها منك أيها الشيخ :عمرو إالّ أنْ قال لشيخ ذكّره

ليقاتل أخـاه   ،فبعث عمرو بن الزبري على رأس جيش ،أنفذ عمرو بن سعيد أمر يزيد
وكـانوا يصـلّون    ،وكان عبد اهللا ممتنعاً مبكّة ومن معه ممن آزره ،عبد اهللا بن الزبري مبكّة

  .واهم يف يزيدومن معه مس ه ،وحدهم وال يصلّون بصالة وايل يزيد على مكّة
عبد اهللا بن الزبري ممتنعاً عن  :وعلى رأس اجلمعني األخوان ،والتقى اجلمعان مبكّة احلرام

فهزم عبد اهللا  ،ويف اجلمع اآلخر عمرو بن الزبري على رأس جيش يزيد ،بيعة يزيد يف مجع
أطلـق  وكان عبد اهللا قد  ،مثّ أخذه فأقاده ممن ضربه حتى مات عمرو حتت السياط ،عمراً

  .الفاسق املستحلّ حلرمات اهللا :على أخيه عمرو
  :أمر الكوفة

فجعل الكوفيـون   ،كان النعمان بن بشري األنصاري والياً على الكوفة من قبل معاوية
  يوثقون فيها وأرسلوا كتبهم إىل احلُسني  ،يتشاورون فيما بينهم

   



٢٧٢ 

وأنهم يف  ،وأنهم مفارقون للنعمان ويل يزيد حتى إنهم ال حيضرون اجلمعة معه ،بيعتهم له
  .انتظار قدومه عليهم

بعث ابن عمه مسلم بن عقيل إىل الكوفة ليخـربه   ،فلما جاءت الكتب احلُسني 
وما أنْ دخل مسلم الكوفة حتى جاءه القوم فرادى ومجاعـات   ،عن كتب أمر الكوفيني
وطلـب منـه    ،ببيعة اثين عشر ألفاً فأرسل إىل احلُسني  ،يبايعونه ببيعة احلُسني 

  .القدوم
علـى يزيـد    ،يف هذا الوقت أشار سرجون الرومي النصراين موىل معاوية وكامت سره
  .بعزل النعمان لضعفه وتولية عبيد اهللا بن زياد وايل البصرة على الكوفة أيضاً

وأعطاه مـاالً   أنْ قدم عبيد اهللا الكوفة حتى دس موىل له بني أنصار احلُسني  وما
فاخندع القوم ودلوه علـى   .ويبايعه ليزعم أنه جاء من محص بالشام ليؤازر احلُسني 

  .فرجع إىل عبيد اهللا فأخربه اخلرب ،مكان مسلم ببيت هانئ بن عروة
فضربه عبيد اهللا  ،وأبرز له مواله الدسيسة فأيقن هانئ اخلدعة ،انئاًاستدعى عبيد اهللا ه

 ،باخلرب أحاطت بقصـر عبيـد اهللا   - قبيلة هانئ - فلما علمت مذحج ،وشجه وحبسه
فانصـرف   ،أنّ هانئاً خبري وأنه يشاوره عبيد اهللا :فأخرج هلم شرحياً القاضي زاعماً كذباً

  .القوم
فاجتمع لـه أربعـة آالف    ،خبرب هانئ حتى نادى بشعاره وما أنْ علم مسلم بن عقيل

فجمع عنـده   ،إالّ أنه كان قد احتاط ألمره من قبل ،مقاتل حتى أحاطوا بقصر عبيد اهللا
فخرجوا وأشرفوا من القصر علـى   ،لريشوهم ومينيهم ،وجوه أهل الكوفة وزعماء القبائل

لوا م حتى إذا أتى املسـاء وجـد   فما زا ،ليخذلوهم ويصرفوهم عن مسلم ؛احمليطني به
  .مسلم نفسه وحده

   



٢٧٣ 

فأمر عبيـد   ،وانتهى أمر الكوفة بأسر مسلم بعد أنْ أمنه عبد الرمحن بن حممد األشعث
  .وقتل هانئ بن عروة وصلبه ،اهللا بضرب عنق مسلم وإلقاء جثّته من أعلى القصر

  :إىل الكوفة خروج احلُسني 
بالبيت وسـعى بـني الصـفا     طاف احلُسني  ،هـ ٦٠التروية لعام ملّا كان يوم 

بينمـا   ،وتوجه تلقاء الكوفة ومن معه من الناس ،مثّ قص شعره وحلّ من عمرته ،واملروة
  .توجه احلجيج إىل مىن

 ،خيرجقد التقى أثناء خروجه األخري بكثريين أحلّوا عليه إحلاحاً أالّ  وكان احلُسني 
فمنهم ناصح مشفق من غـدر أهـل    ؛وقد تعددت أسباب هؤالء املشريين بعدم اخلروج

ومنهم من خرب غلبة الدرهم والدينار على املبدأ  ،ومنهم حذّر من سطوة بين اُمية ،العراق
ليخلو له  ومنهم من تاقت نفسه للتخلّص من احلُسني  ،لدى الكثريين من أهل العصر

ومنهم من زعم أنّ خروجه شقاق ونزع ليده من  ،يدعو لنفسه ولكن ينصح مداراةاجلو ف
  .الطاعة وخروج عن اجلماعة

وعبد اهللا بن جعفـر علـى    ،عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن الزبري :وكان من هؤالء
  .اختالف أسبام

 ،لشكر على النصـح هلؤالء بني بيان حجته واالكتفاء با وتراوحت إجابة احلُسني 
وإعالم الرباءة من عمل بين اُمية وأنّ هلم  ،وبيان أنها رؤية رآها وال يستطيع اإلفصاح عنها

  .عملهم وله عمله
يف طريقه حتى لقيه من أخربه مبتقل رسوله مسلم بـن عقيـل    ومضى احلُسني 

   ،سواق سحالًوأنهما جرا من أرجلهما باأل ،بالكوفة ومعه هانئ بن عروة
   



٢٧٤ 

وخلّى بينهم وبني رغبتهم يف االسـتمرار يف املسـري أو    ،فاسترجع وأبان األمر ألصحابه
  .وأنهم إنما اتبعوه لظنهم غلبته ،فتفرق عنه الكثريون ملّا استشعروا إدبار األمر ،التفرق

ـ  وما أنْ وصل احلُسني  ألـف   ،ادإىل مشارف القادسية حتى لقيه جيش ابن زي
يريد أنْ ميضي يف طريقه واحلر مينعه مـن   واحلُسني  ،فارسٍ على رأسهم احلر بن يزيد

فترادا القول حتى  .إنه ال يدعه حتى ينفذ أمر ابن زياد بإقدامه الكوفة ولقائه :قائالً ،املسري
 ،يف طريق ال تدخله الكوفة وال ترجعه إىل املدينة تراضيا على أنْ يساير احلر احلُسني 

  .حتى يكاتب احلر ابن زياد ويعلم رأيه
 مثّ بعث ابن زياد جبيش على رأسه عمر بن سعد بن أيب وقّاص يف أربعة آالف مقاتـل 

وأمر ابـن زيـاد    - بعد أنْ عهد ابن زياد لعمر بوالية الري إنْ هو كفاه احلُسني  -
وأنْ يرتلوا على  ،وأصحابه وبني املاء وأالّ يذوقوا منه قطرة أنْ حيول بني احلُسني عمر 

  .وإالّ فليقاتلهم ،حكم ابن زياد ويبايعوا يزيد
 ،بني جيش يزيد وقوامه أربعـة آالف  ،إليهم ونشب القتال بعد أنْ أعذر احلُسني 

وخلفهـم يف   ،زوت إىل اثنني وسبعني منهم أربعون راجالً وقد وبني مجاعة احلُسني 
وسكينة وفاطمـة ابـنيت    ،وفيهم زينب بنت علي  اخليام نساء آل بيت النيب 

  .وفيهم علي زين العابدين يرقد عليالً ،احلُسني 
فأنـت   ،والفظائع اليت البست القتالوحتفل كتب التاريخ واملقاتل بتفصيالت األهوال 

فضالً عن الشيوخ والرجـال   ،واألطفال تقرأ عن التحرق ظمأ من نساء آل البيت 
يف الوقت الذي يرتوي من النهر جبانبـهم الكـالب الضـالة     ،بينما حيلؤهم جيش يزيد

  .وخنازير النصارى
الرضـيع   عبد اهللا بن احلُسـني   :ومنهم ،مثّ هذه األطفال تذبح أمام أعني اُمهام

  .الذي يسدد له أحدهم سهماً فيذحبه يف حجر أبيه
   



٢٧٥ 

حتى تنازع املـرأة   ،تنتهك حرمة أخبيتهن لينتهبوا متاعهن وهذه بنات الرسول 
  .عن ثوا فتغلب عليه وينتزع عن ظهرها

فينتدب عمر بن سعد عشرة من رجاله ليطـؤوا   ،ذبحيقتل وي مثّ هذا هو احلُسني 
  .ميتاً بطناً وظهراً احلُسني 

كـأنهم   ،بعد ذلك على األقتاب بغري وطاء حاسـرات  وتساق نساء بيت النيب 
يتقـدم موكبـهم رؤوس    ،سبايا الشرك إىل ابن زياد يف الكوفة ومنها إىل يزيد بدمشـق 

  .وأصحابه على الرماح احلُسني 
 رأس احلُسـني   :ويتكرر يف جملس يزيد ذات املشهد الذي وقع يف جملس ابن زياد

وحولـه نسـاء آل البيـت     ،بقضـيبه  وكلٌ ينكث ثغر احلُسـني   ،ملقى أمام كلٍّ
رض إالّ على البعث بثغر ال يعت ،وال يعدم كلّ جملس من صحايب ،باكيات معوالت 

   .احلُسني 
مثلما فعل زيد بن أرقم يف حضرة ابن  ،فكذلك فعل أبو برزة األسلمي يف حضرة يزيد

  ؟فماذا يعين هذا اخلروج ،ذلك باقتضاب خرب خروج احلُسني  ،زياد

  :أسباب اخلروج
ال مانع فيـه مـن اإلطالـة     ،لإىل فهم غري متعج حيتاج درس خروج احلُسني 

هاهنا نتتبع أسباب اخلروج ونطلبها  .بل جتب فيه األناة أبعد األناة ،وتستحب معه الرؤية
ولدى مـن   ،وحناول تلمس هذه األسباب لدى أصحابه ،يف كلّ مظاا كلّما أمكن ذلك

 ،رة كاملـة حتى تكتمل لنا معامل الصو ،دعا باخلروج يف عصره وإنْ ملْ يكن من أصحابه
  .فنراها وكأننا عايناها

  فأول ما يعيننا على فهم خروجه فهمه هو الشخصي ملعىن ،فأما احلُسني 
    



٢٧٦ 

يف كتابه إىل أهل الكوفة الذين راسلوه مبايعني وداعـني لـه    يقول احلُسني  .اإلمامة
واحلـابس   ،والدائن باحلق ،واآلخذ بالقسط ،إالّ العامل بالكتاب ،فعلمري ما اإلمام « :)١(بالقدوم

  .»نفسه على ذات اهللا 
وإىل  ،أسباب دعوته يف كتابه إىل رؤوس األمخـاس بالبصـرة   مثّ يبسط احلُسني 

 ،على خلقـه  فإنّ اهللا اصطفى حممداً  ،أما بعد « :)٢(هذا نصها ،أشرافها يف نسخة واحدة
وبلـغ مـا أرسـل بـه      ،وقد نصح لعبـاده  ،مثّ قبضه اهللا إليه ،وأختاره لرسالته ،وأكرمه بنبوته
فاستأثر علينا قومنـا   ،وأحق الناس مبقامه يف الناس ،وكنا أهله وأولياؤه وأوصياؤه وورثته ،

بذلك احلق املستحق علينا ممـن  وحنن نعلم أنا أحق  ،فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية ،بذلك
  .وحتروا احلق فرمحهم اهللا وغفر لنا وهلم ،وقد أحسنوا وأصلحوا ،توالّه

فإنّ السنة  ،وأنا أدعوكم إىل كتاب اهللا وسنة نبيه  ،وقد بعثت رسويل إليكم ذا الكتاب
 ،أهـدكم سـبيل الرشـاد    ،وإنْ تسمعوا قويل وتطيعوا أمري ،وإنّ البدعة قد أُحييت ،قد أُميتت

  .»والسالم عليكم ورمحة اهللا 
  :وحنن نستخلص من هذا النص عديداً من األمور

فإنّ اهللا يصطفي  ،كتابه بالتذكري بفكرة تتعلّق بأساس اإلميان استهلّ احلُسني  - ١
مدار اإلميان على التسليم املطلق ملَا أراده اهللا و ،وخيتار من يشاء من خلقه ملَا شاء من أمره

  ،)٣()الَ يسئَلُ عما يفْعلُ وهم يسئَلُونَ  ( :دومنا سؤال ،ورسوله
____________________  

  .٣٥٣ : ٥مرجع سابق  ،الطربي )١(
  .٣٥٧ :املرجع السابق  )٢(
  .٢٣ :سورة األنبياء  )٣(

   



٢٧٧ 

وما كَانَ لمؤمنٍ والَ مؤمنة إِذَا قَضـى اللّـه    ( :ورسولهوكذلك فال خيار مع قضاء اهللا 
مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهراً أَن يأَم ولُهسر١() و(.  

مبا  ،ذا االستهالل يضع ابتداء األساس الذي يقوم عليه اخلطاب وكأني باحلُسني 
وهو استهالل بالغي حيسم األمور من  ،يلي من حمددات اخلطابال يدع جماالً ملمارٍ فيما 

  .)٢(أقرب طريق باحلجة الشرعية
وهنا حيـدد   .»وورثته وأحق الناس مبقامه يف الناس  ،وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه « - ٢

حقيـة  وقد سبق مناقشة أ .فهو اإلمام الواجب الطاعة ،موقعه حتديداً دقيقاً احلُسني 
 ة - يف خالفة الرسول  عليوخلصنا إىل أنّ كلّ  - فيما أثبتناه باملقاربة الرياضي

 ي إىل عليؤدأنّ احلُسـني   ،ولو مبنطق املنازعني الطرق ت أعـاد   وهو ما نظن
  .تأكيده يف هذا اجلزء من اخلطاب

فهل ينسحب علـى احلُسـني    ،هب أنّ ذلك يثبت يف حق علي  :فإنْ قال قائل
  ؟

____________________  
  .٣٦ :سورة األحزاب  )١(
واختص  ،ففضل بعض الناس على بعض ،مبدأ اختصاص بعض اخللق بفضل دون بعض مقرر باختيار اهللا )٢(

كـاحلرمني   :وفضل بعض األماكن علـى بعـض   ،لى بعضوفضل بعض النبيني ع ،بعضهم بالنبوة والكتاب
واختص ليلة القدر منـه   ،وفضل بعض األوقات على بعض كشهر رمضان ،واملسجد األقصى والوادي املقدس

  .واختص يوم اجلمعة بساعة إجابة ،بشرف إنزال القرآن
إِنما يرِيد اللّه ليـذْهب عـنكُم    ( : تعاىليقول اهللا ،بفضل خاص وكذلك اختص اهللا أهل بيت النيب  

 كما أنّ كتاب اهللا وأهل بيت الـنيب   .٣٣ :سورة األحزاب  .) الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِرياً
إني تارك فيكم مـا   « :واللفظ للترمذي ،طبقاً حلديث الثقلني الذي رواه مسلم والترمذي وغريمها ،متالزمان

 ،حبل ممدود من السـماء إىل األرض  ،كتاب اهللا :أحدمها أعظم من اآلخر ،إنْ متسكتم به لن تضلّوا بعدي
  .» فانظروا كيف ختلفوين فيهما ،ولن يتفرقا حتى يردا علي احلوض ،وعتريت أهل بييت

   



٢٧٨ 

   :واجلواب من عدة وجوه
إىل مكاتبيه من أهـل   ،يف كتابه املذكور من قبل - ذاته قد حدد احلُسني  :فأوالً
الـدائن   ،العامل بالكتاب اآلخذ بالقسط « :شروط اإلمامة مبا ال خيتلف عليه أحد - الكوفة

وإنْ أمكن انطباقها  ،وهذه كلّها تتوفّر يف احلُسني  .»باحلق احلابس نفسه على ذات اهللا 
  .على غريه
أنْ رأى أحد من منكري جور نظام بين اُمية أهلية يف  ،دث يف ذلك الوقتملْ حي :وثانياً

 ،وحتى عبد اهللا بن الزبري ملْ خيتر مـن النـاس   ،نفسه للتصدي لإلمامة غري احلُسني 
  .وخاصة من الكوفة والبصرة واملدينة

 ،للتمسك بكتاب اهللا وعترته أهل بيته دعوة رسول اهللا  ،وهو األكثر أمهية :وثالثاً
وأنّ شرط عدم ضالل النـاس   ،كما جاء يف حديث الثقلني ،أنهما متالزمان وال يفترقان

   .التمسك ما معاً
فقـد   ،وغـريه  فإنْ كانت الشروط العامة لإلمامة يحتمل انطباقها على احلُسني 

  .للمحتمل وال يترك املؤكّد ،خصصت ذا احلديث
 « :- وأمحد واحلاكم رواه الترمذي وابن ماجة، - فقد قال رسول اهللا  :ورابعاً

  .»حسني سبط من األسباط  ،أحب اهللا من أحب حسيناً ،حسني مني وأنا من حسني
 - واألسباط .ولد االبن واالبنة - عند ابن سيده - وهو ،واحد األسباط :والسبط لغةً
أنّ السبط مـن   :)١(وذكر ابن منظور .خاصة األوالد واملصاص منهم :- عند ابن األعرايب

السبط القرن الذي جييء بعد  :ونقل عن الزجاج قول بعضهم .اليهود كالقبيلة من العرب
  .قرن

____________________  
   .م : ١٩٩٤ :دار صادر  - بريوت - ٣ط  ،٣١٠ : ٧ لسان العرب )١(

   



٢٧٩ 

إِبـراهيم وإِسـماعيلَ     قُولُوا آمنا بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى ( :اهللا تعاىل وقال
وما أُوتي النبِيونَ من ربهِم الَ نفَرق   وعيسى  وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباط وما أُوتي موسى

هنم دأَح نيونَبملسم لَه نحنو ـبط  :ذكر القرطيب يف تفسريها .)١() ماألسباط من الس، 
  .التتابع :مبعىن

 .األسباط حفدة يعقـوب  :وذكر ابن كثري قول الزخمشري يف الكشاف وتابعه الرازي
أولد كلّ منهم اُمـة   ،األسباط بنو يعقوب أثنا عشر رجالً :وقال أبو العالية والربيع وقتادة

  .الناس من
سني سبط  « :وإذا عدنا للنصمكن فهمه على أنّ  ،بعد استعراض تلك املعاين .»حفال ي

 :أي ،وال يبقى إالّ معىن التتـابع  - حاشى للنيب  - وإالّ كان لغواً ،السبط حفيد
 - سـبط  :أي ،صل واحـد من أ فهو وجده  .استمرارية التوفّر على حفظ الرسالة

كمـا   .»حسني مني وأنا من حسني  « :بقوله وهو ما عناه الرسول  ،- شجرة واحدة
  .يعقوب ،أنّ األسباط من أصل واحد

سبط مـن   احلُسني  :إذ يقول ،وال يبعد فهم ابن منظور للحديث عن هذا املعىن
  .واالُمة واقعة عليه ،فهو واقع على االُمة ،اُمة من االُمم يف اخلري :أي ،األسباط

ودعائـه هللا أنْ   ،للحسن واحلُسـني   وهل من مزيد بعد حب رسول اهللا 
   ؟حيبهما

وقولـه   .»مـا  إني أحبهما فأحبه ،اللهم « :قوله روى البخاري عن رسول اهللا 
  .»مها رحيانتاي من الدنيا  « :
وحنن نعلم أنا أحـق   ،فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية ،فاستأثرعلينا قومنا بذلك « - ٣

  .»بذلك املستحق علينا ممن توالّه 
____________________  

  .١٣٦ :سورة البقرة  )١(
   



٢٨٠ 

مثّ مـا   ،وكيف اُستبعد علي  ،أحداث سقيفة بين ساعدةوقد بسطنا احلديث عن 
إنّ قريشاً كرهـت   :كان من القول الغريب الذي قاله عمر بن اخلطاب لعبد اهللا بن عباس

وكأنّ قريشاً موكول إليها حتديـداً أيـن جتعـل     .أنْ جتتمع النبوة واخلالفة يف بين هاشم
   .وفيمن تكون اخلالفة ،الرسالة
إالّ  .»املستحق علينـا   « :بل واجبهم ،هنا أنه رغم علمهم حبقّهم ؤكّد احلُسني وي

خاصة وقد كانوا ميارسون دورهـم يف تثبيـت    ،)١(أنهم أحبوا العافية لالُمة وآثروا الصرب
لـى  ع وال أدلّ على ذلك من تنبيه علي  ،والتوجيه واإلرشاد ،الدعوة وحفظ السنة

والنصح املتكـرر   ،والفتاوى الصحيحة يف األقضية زمن عمر ،مواطن الزلل زمن أيب بكر
يف املغازي بنية اجلهاد يف  واشتراك احلُسنني  ،لعثمان والسفارة بينه وبني الثوار عليه

  .سبيل اهللا
فهـذا مـا ال يمكـن     ،وأما أنْ تصل األمور إىل ما وصلت إليه على أيدي بين اُمية

  .السكوت عنه
وإنّ البدعـة قـد    ،فإنّ السنة قد أُميتت ،وأنا أدعوكم إىل كتاب اهللا وسنة نبيه  « - ٥

  .»أهدكم سبيل الرشاد  ،وإنْ تسمعوا قويل وتطيعوا أمري ،أُحييت
  ،فال استئثار القوم أخرجه ،وهنا نأيت إىل لب القضية وسبب اخلروج

____________________  
 « :فيقول ،يف خطبته الشقشقية خبصوص اخلالفة هنا تأكيد ما سبق أن بينه علي  يعيد احلُسني  )١(

ينحدر  ،و إِنه لَيعلَم أَنَّ محلِّي منها محلُّ الْقُطْبِ من الرحى -يعين أبا بكر  - أَما و اللَّه لَقَد تقَمصها فُلَانٌ
رالطَّي قَى إِلَيرلَا ي لُ ويي السنحاً ،عا كَشهنع تيطَو باً وا ثَوهوند لْتدولَ  ،فَسأَنْ أَص نيي بئتأَر قْتطَف و

و يكْدح فيها مؤمن حتـى   ،يهرم فيها الْكَبِري و يشيب فيها الصغري! ؟بِيد جذَّاَء أَو أَصبِر علَى طَخية عمياَء
هبلْقَى رى .يجا أَحاتلَى هع ربأَنَّ الص تأَيا ،فَرجلْقِ شي الْحف نِ قَذًى ويي الْعف و تربباً  ،فَصهي ناثرى تأَر

هدعب ا إِلَى فُلَانلَى بِهفَأَد هبِيلسلُ لى الْأَوضى متج البالغة .» -يعين عمر بن اخلطاب  - ح،  مرجع سابق
٨٤ : ١.  

   



٢٨١ 

والبدعة قـد   ،فإنّ السنة قد أُميتت « :ال بالكلّيةولكن تبدل احل ،وال حقّه املسلوب استنفره
  .فال مناص إذاً من اخلروج .»أُحييت 

ولو  ،موضعهم فوضعوا أهل البيت  ،ولو أنّ الناس حفظوا وصية رسول اهللا 
وملْ يفرطوا يف أداء الواجب  ،فتداركوا األمر قبل استفحاله ،أنهم أفاقوا قبالً مما غم عليهم

  .ما انتهى م احلال إىل الظلم الواقع م ،حنو أنفسهم باألساس
حماوالً تنبيه جيش يزيد بقيادة احلر بن يزيد لعلهم يفيقـوا   ،ذلك يؤكّد احلُسني 
وحنن أهـل   ،يكن أرضى هللا ،فإنكم إنْ تتقوا وتعرفوا احلق ألهله « :)١(فيقول  ،عندما صلّى م

والسـائرين فـيكم بـاجلور     ،البيت أوىل بوالية هذا األمر عليكم من هؤالء املدعني ما ليس هلم
  .»والعدوان 

 ،أالَ وإنّ هؤالء قد لزموا طاعـة الشـيطان   « :)٢(فيقول ،ويف موضع آخر خيطبهم بالبيضة
 ،ء وأحلّـوا حـرام اهللا  واستأثروا بالفي ،وأظهروا الفساد وعطّلوا احلدود ،وتركوا طاعة الرمحن

أنكـم ال   ،قد أتتين كتبكم وقدمت علي رسـلكم ببيعـتكم   ،وأنا أحق من غير ،وحرموا حالله
فأنا احلُسني بن علي وابن فاطمـة   ،فإن متمتم علي بيعتكم تصيبوا رشدكم ،تسلّموين وال ختذلوين

  .»فلكم يفّ أسوة  ،هليكموأهلي مع أ ،نفسي مع أنفسكم ،بنت رسول اهللا 
أالَ تـرون أنّ   « :فيقول ،بيان سبب خروجه يف خطبته بذي حسم ويعيد احلُسني 

  ! ؟وأنّ الباطل ال يتناهى عنه ،احلق ال يعمل به
  .»وال احلياة مع الظاملني إالّ برماً  ،فأنا ال أرى املوت إالّ شهادة ،لريغب املؤمن يف لقاء اهللا حمقّاً

* * *  
____________________  

  .٤٠٢ : ٥مرجع سابق  ،الطربي )١(
  .٤٠٣ :املرجع السابق  )٢(

   



٢٨٢ 

ولكن حنن يعنينـا   ،للخروج مبثل هذا التحديد والوضوح كانت دواعي احلُسني 
وتبيني أبعاد التغـيري الـذي    ،كذلك الوقوف على مدى استيعاب اخلارجني معه لقضيتهم

   .من أجل ذلك تعالَوا نستعرض بعض نصوص خطام ،يرومون
يأيت موجهاً من سليمان  ،عقيب هالك معاوية هذا كتاب أهل الكوفة إىل احلُسني 

   :)١(ورفاعة بن شداد وحبيب بن مظاهر ،بن صرد واملسيب بن جنبة
مد هللا الذي قصـم  فاحل ،أما بعد .فإنا حنمد إليك اهللا الذي ال إله إالّ هو ،سالم عليك

وتأمر عليها  ،وغصبها فيئها ،عدوك اجلبار العنيد الذي انتزى على هذه االُمة فابتزها أمرها
وجعل مال اهللا دولة بـني جبابرـا    ،واستبقى شرارها ،مثّ قتل خيارها ،بغري رضاً منها

  .إنه ليس علينا إمام ،فبعداً له كما بعدت مثود ،وأغنيائها
والنعمان بن بشري يف قصر اإلمارة لسنا جنتمع  ،اهللا أنْ جيمعنا بك على احلق فاقبل لعل
ولو قد بلغنا قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقـه   ،وال خنرج معه إىل عيد ،معه يف مجعة

  .والسالم ورمحة اهللا عليك ،بالشام إنْ شاء اهللا
وبني عبيد  ،إىل الكوفة  بني مسلم بن عقيل رسول احلُسني )٢(مثّ اقرأ تلك احملاورة

  :وذلك بعد أسر مسلم يف قصر اإلمارة ،اهللا بن زياد وايل الكوفة من قبل يزيد
   !إيه يابن عقيل :ابن زياد

وحتمل بعضهم  ،لتشتتهم وتفرق كلمتهم ،وكلمتهم واحدة ،أتيت الناس وأمرهم مجيع
  .على بعض

____________________  
  .٣٥٢ :املرجع السابق  )١(
  .٣٧٧ :املرجع السابق  )٢(

   



٢٨٣ 

وسفك  ،ولكن أهل املصر زعموا أنّ أباك قتل خيارهم ،لست أتيت ،كالّ :ابن عقيل
فأتيناهم لنأمر بالعدل ونـدعو إىل حكـم    ،وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر ،دماءهم
  .الكتاب

إذ أنت باملدينـة تشـرب    ،مأو ملْ نعمل بذاك فيه !وما أنت وذاك يا فاسق :ابن زياد
  !؟اخلمر
وأنك قلـت بغـري    ،إنّ اهللا ليعلم أنك غري صادق ،واهللا !أنا أشرب اخلمر :بن عقيلا
وإنّ أحق بشرب اخلمر مني وأوىل ا من يلـغ يف دمـاء    ،وأني لست كما ذكرت ،علم

ويسفك الـدم   ،ويقتل النفس بغري النفس ،فيقتل النفس اليت حرم اهللا قتلها ،املسلمني ولغاً
  .وهو يلهو ويلعب كأن ملْ يصنع شيئاً ،ويقتل على الغضب والعداوة وسوء الظن ،احلرام

  .إنّ نفسك تمنيك ما حال اهللا دونه وملْ يرك أهله ،يا فاسق :ابن زياد
  ؟فمن أهله يابن زياد :ابن عقيل
  .أمري املؤمنني يزيد :ابن زياد
  !رضينا باهللا حكماً بيننا وبينكم ،احلمد هللا على كلّ حال :ابن عقيل
  .كأنك تظن أنّ لكم يف األمر شيئاً :ابن زياد
  .ولكنه اليقني ،واهللا ما هو بالظن :ابن عقيل
  .قتلين اهللا إنْ ملْ أقتلك قتلةً ملْ يقتلها أحد يف اإلسالم :ابن زياد
أما إنك ال تدع سوء  ،م ما ملْ يكن فيهأما إنك أحق من أحدث يف اإلسال :ابن عقيل

  .وال أحد من الناس أحق ا منك ،ولؤم الغلبة ،وخبث السرية ،وقبح املثلة ،القتلة
* * *  

   



٢٨٤ 

 ،يوم عاشـوراء  ومبثل يقني مسلم يتحدث زهري بن القني أحد أصحاب احلُسني 
نذار لكم من  ،يا أهل الكوفة :)١(هريفيقول ز ،حينما زحف جيش يزيد على احلُسني 

  !عذا اهللا نذار
وحنن حتى اآلن إخوة وعلى دين واحد وملّة  ،إنّ حقّاً على املسلم نصيحة أخيه املسلم

فإذا وقع السيف انقطعت  ،وأنتم للنصيحة منا أهل ،ما ملْ يقع بيننا وبينكم السيف ،واحدة
لينظر ما حنن  إنّ اهللا قد ابتالنا وإياكم بذرية نبيه حممد  .وكنا اُمة وأنتم اُمة ،العصمة

فـإنكم ال   ،إنا ندعوكم إىل نصرهم وخذالن الطاغية عبيد اهللا بن زيـاد  ،وأنتم عاملون
ويقطعـان أيـديكم    ،ليسمالن أعيـنكم  ،تدركون منهما إالّ بسوء عمر سلطاما كلّه

 ،ويقتالن أمـاثلكم وقـراءكم   ،ويرفعانكم على جذوع النخل ،وأرجلكم وميثّالن بكم
  .وهانئ بن عروة وأشباهه ،حجر بن عدي وأصحابه :أمثال

  :؟هل كان اخلروج على يزيد حتديداً
يف كتـب   من األمور املُثرية للدهشة أنك عندما تطالع ما يتعلّق خبروج احلُسني 

فيسردون حكايات عـن جمونـه    ،نصرف فقط إىل يزيدجتد أنّ نقدهم ي ،التاريخ واملقاتل
واسـتباحته حلـرم رسـول اهللا     ،واستحالله احلرم املكّي ،واحنرافه وأحدوثاته يف اإلسالم

قد حـدث   - باستثناء ما عرف عن جمونه وفسقه - ولكن كلّ ذلك أو معظمه ،
  .وملّا متضِ أيام على قبض يزيد على امللك ،الذي خرج بعد خروج ومقتل احلُسني 

____________________  
  .٤٢٦ :املرجع السابق  )١(

   



٢٨٥ 

حلصر املسألة حصراً  ،وإنا حنسب أنّ ذلك قد متّ من جانب املؤرخني الرمسيني عن عمد
وهـو   ،لئالّ ميتد إىل أبيه معاوية ؛وصرف النظر عن حقيقة اخلروج احلُسيين  ،يف يزيد

ورمبا شارك هؤالء عن غري قصد مشايعو  .العن يزيد وال تزيد :ما يعبر عنه بالقول الشائع
  .ولكن عن عدم متحيص ،احلُسني 

ولكنـه   ،ملْ خيرج على حكم يزيد على وجه التحديـد  إالّ أننا نزعم أنّ احلُسني 
 ،ورسخه مبمارسـاته الفعليـة   ،سه معاويةخرج على نظام احلكم االُموي الذي وضع أُس

  :وحجتنا يف ذلك ما يلي ،وكذلك كان اخلروج على العوامل اليت مهدت لقيام هذا النظام
 ،يف املواضع املختلفة منذ خروجه من استقراء نصوص خطب احلُسني  - أ - ١

أالَ إنّ هؤالء قد لزمـوا طاعـة    « .» وإنّ البدعة قد أُحييت ،فإنّ السنة قد أُميتت « :جتد أقواله
وحرمـوا   ،وأحلّوا حرام اهللا ،يءواستأثروا بالف ،وأظهروا الفساد ،وتركوا طاعة الرمحن ،الشيطان
  .»! ؟وأنّ الباطل ال يتناهى عنه ،أالَ ترون أنّ احلق ال يعمل به « .»حالله 

ولكنها تنسـحب   ،العرشوواضح أنّ كلّ تلك األعمال ملْ يأت ا يزيد يوم اعتالئه 
  .على فترة ماضية

جتـدهم حيـددون    ،املذكور من قبـل  يف كتاب أهل الكوفة إىل احلُسني  - ب
احلمد هللا الذي قسـم عـدوك    :موقفهم باخلروج بناًء على ما خبروه من معاوية ونظامه

  !مثودفبعداً له كما بعدت  ،الذي انتزى على هذه االُمة ،اجلبار العنيد
  .باعتباره امتداداً طبيعياًَ لنظام معاوية ،وهنا أيضاً ملْ يأت ذكر ليزيد

وكذلك يف احملاورة اليت أوردناها تواً بني مسلم بن عقيل وعبيد اهللا ابـن زيـاد    - ج
  :إذ يعدد مسلم الشنائع اليت اُرتكبت ،يتأكّد ذات املعىن

   



٢٨٦ 

 قتل النفس احملرمة بغري سبب. .قيصرعمل كسرى و. .سفك الدماء. .قتل خيار الناس
....  

ومن بينهم زياد بن أبيـه أبـو    ،ومن اجللي أنّ ذلك كلّه كان من فعل معاوية وعماله
  .عبيد اهللا
. .مسل األعـني  :يف خطاب زهري بن القني يوم عاشوراء حيذّر مما عاينوه من قبل - د

  .... حجر بن عدي :مثل ،قتل القراء واألماثل ... التمثيل ... تقطيع األيدي واألرجل
  .وعلى يديه ويدي عامله زياد ،وكل ذلك كان على عهد معاوية

وشهد معه حروبه كلّها  ،منذ البداية على رأي أبيه علي  كان احلُسني  - ٢
إالّ  ،قتال معاوية وجيشه كان رأيه االستمرار يف وبعد مقتل علي  ،يف اجلمل وصفّني

  .)١(ملّا وجد إصراره على ذلك أنه نزل على رأي احلسن 
 ،الوليد بن عتبة خيربه مبوت معاوية ،عندما جاء كتاب يزيد إىل عامله على املدينة - ٣

 ،سجدوعبد اهللا بن الزبري وكانا بامل بعث الوليد إىل احلُسني  ،ويدعوه ألخذ البيعة له
أرى  « :)٢(فقال احلُسـني   ،عن ظنه فيما بعث إليهما فسأل ابن الزبري احلُسني 

  .ظلّ على يقينه بطغيان معاوية حتى هالكه وهكذا فإنّ احلُسني  .»طاغيتهم قد هلك 
اعتراضاً علـى   ؛عن مبايعة يزيد بوالية العهد يف حياة معاوية امتنع احلُسني  - ٤

  .ومنه ابتداعه لوالية العهد وراثة ،نظام معاوية كلّه
فنما إليه أنّ معاويـة   ،وقد كان مبدأ األمر أنّ املغرية بن شعبة كان والياً على الكوفة

  ادرفقد ب ،وملّا كان املغرية على علم بدخائل معاوية ،ينوي أنْ يستعفيه
____________________  

  .١٥٣ : ٨مرجع سابق  ،البداية والنهاية )١(
  .٣٣٩ : ٥مرجع سابق  ،الطربي )٢(

   



٢٨٧ 

فسارع يزيد إىل أبيه ذا  ،أنْ يؤيد بيعته كويلٍّ لعهد معاوية ،خببثه املعهود إىل حمادثة يزيد
 :)١(وقال املغرية يف ذلك ،فما كان من معاوية إالّ أنْ أجابه بإقراره على والية الكوفة ،اخلرب

  .)٢(لقد وضعت رجل معاوية يف غرز بعيد الغاية على اُمة محمد 
يوم أشار على معاوية  ،عمرو بن العاص :أفسد أمر االُمة اثنان ،)٣(يقول حسن البصري
فال يزال هذا التحكيم إىل يوم  ،ونال من القراء فحكم اخلوارج ،برفع املصاحف فحملت

إذا  :فكتب إليـه معاويـة   ،فإنه كان عامل معاوية على الكوفة ،واملغرية بن شعبة ،القيامة
قال أمـر كنـت    ؟ما أبطأك :قال ،فلما ورد عليه ،فأبطأ عنه ،قرأت كتايب فأقبل معزوالً

 .نعـم  :قال ؟قد فعلت أو :قال .البيعة ليزيد من بعدك :قال ؟وما هو :قال .أوطئّه وأهيئه
  .ارجع إىل عملك :قال

ال  ،وضعت رجل معاوية يف غـرز غـي   :قال ؟ما وراءك :فلما خرج قال له أصحابه
  .يزال فيه إىل يوم القيامة

فلم تكن تلك لتغيب عن  ،ومن املشكوك فيه أن تكون تلك مبادرة خالصة من املغرية
 ،فال يسلّمه لغري يزيد مهما يكن السبب ،تدبري أصلي من معاوية الذي شرى الدين بامللك

شأنه يف ذلك شأن كلّ انتهازي علـى مـر    ،وغاية األمر أنّ املغرية يسلك سلوكه املعتاد
والطرفان يتغافالن مـا   ،وكلّ طرف يعلم بدقّة حقيقة اآلخر ،العصور أمام املستبد املطلق
  .دام يحقّّق ذلك هلما املصلحة

____________________  
  .٣٥٠ : ٣مرجع سابق  ،الكامل ،ابن األثري )١(
وتصحيح روايتهم عن رسـول اهللا   ،مما ال يستقيم وال يمكن تربيره يف إطالق صفة التعديل على الصحابة )٢(
 ،- بشهادة احلسن البصري - بينما بعضهم يسهم يف إفساد حال االُمة على حنو ما فعل املغرية وعمرو ،
أنْ علم عنه أنّه كان يأكل يف الطريق على أنها من خـوارم   ،وقت ذاته عدم األخذ برواية راوٍ للحديثويف ال
  .املروءة

  .٢٠٥ :مرجع سابق  ،تاريخ اخللفاء ،السيوطي )٣(
   



٢٨٨ 

دبر معاوية إخراج املهزلة باالشتراك مع الضحاك بن قـيس الفهـري    ،على أية حال
وكان االتفـاق علـى أنْ    ،نده ليستخرج منهم بيعة يزيدملّا مجع الوفود ع ،رئيس شرطته

فما هي إالّ  .مثّ يقدم أتباعه احلضور للبيعة ،يبادر الضحاك بترشيح يزيد يف حضرة الوفود
فحسم األمر  ،أنْ تسابقت الوفود يف تزلف معاوية ونفاقه حتى قام يزيد بن املقنع العذري

فإنْ  ،وأشار إىل معاوية ... هذا أمري املؤمنني :)١(بقوله الشهري ،بال ضياع وقت وال مواربة
  .وأشار إىل سيفه ... ومن أىب فهذا ،وأشار إىل يزيد ... هلك فهذا

  .)٢(فأنت سيد اخلطباء ،اجلس :فقال معاوية
ليأخذ البيعـة ليزيـد مـن     ،وجاء دور مروان بن احلكم وايل املدينة من قبل معاوية

فرد عليه عبد الرمحن  ،نّ والية العهد سنة أيب بكر وعمرفخطب فيهم حمتجاً بأ ،رؤوسها
فعيره عبد الرمحن بأنه امللعون يف صـلب   ،فتشامتا ،بأنها سنة هرقل وكسرى ،بن أيب بكر

  .لعن أباه احلكم بن العاص ملّا كان الرسول  ،أبيه
وعبد اهللا  فامتنع عليه احلُسني  ،مثّ ذهب معاوية إىل املدينة ليأخذ البيعة بنفسه البنه

فأقام علـيهم باملسـجد حرسـاً     ،وعبد اهللا بن عمر وعبد الرمحن بن أيب بكر ،بن الزبري
  .وزعم كذباً أنهم بايعوا ،بأيديهم السيوف

____________________  
  .٣٥٢ : ٣مرجع سابق  ،الكامل )١(
قبـل   ،فرج فـودة  :وهذا ما فعله أحدهم ،يتهافت العلمانيون إلثبات وجهة نظرهم مبثل هذه األحداث )٢(

ومن املفارقات أنّ  .وهو يذكر حتديداً هذه احلادثة .م ١٩٨٥ :ال يذكر الناشر  - القاهرة - ١١٥ : السقوط
ية بأنه صحايب عدل ويروون عنه ملّا كانوا يصرون على نعت معاو ،بعض الفقهاء يدعمونه من حيث ال يدرون

ومن ممارساته البعيدة كلّيـةً   ،وقد كان األوىل إعالن الرباءة منه .)سيدنا ( وعادةً ما يسبق ذكر امسه  ،احلديث
  .عن اإلسالم

   



٢٨٩ 

سواء قبـل واليتـه أو    ،ومل يكن أمر يزيد خافياً على أحد يف فسقه وبعده عن الدين
 ،والغنا والصـيد  ،باملعازف وشرب اخلمر :ان قد اُشتهرك :أنه )١(يذكر ابن كثري .بعدها

وما من يوم إالّ  ،والكالب والنطاح بني الكباش والدباب والقرود ،واتخاذ الغلمان والقيان
   .يصبح فيه خمموراً

 ،ويلبس القرد قالنس الـذهب  ،وكان يشد القرد على فرس مسرجة حببال ويسوق به
إنّ  :وقيـل  .وكان إذا مات القرد حزن عليـه  ،اخليلوكان يسابق بني  ،وكذلك الغلمان

  .وجعل ينقزها فعضته ،سبب موته أنه محل قردةً
بل رمبـا   ،معاوية من هذه أيضاً - كابن تيمية وغريه - ومع ذلك فإنك جتد من يربئ

ورب مربر الشـر   ،فله أجره الجتماع كلمتها ،جعلها يف ميزان حسناته أنْ اجتهد لالُمة
ولكنـه الجتماعـه    ،أنهم يعلمون أنّ اجتماع الكلمة ليس غرضاً حبد ذاته ،شر من فاعله

  .على احلق ال على الباطل
لعـن اهللا   :)٢(مثل السيوطي الذي قال يف قاتل احلُسني  ،وقد لعن الكثريون يزيد

  .ويزيد أيضاً ،قاتله وابن زياد معه
أخذ معاوية البيعة البنه الفاسـق يزيـد    :)٣(الشيخ رشيد رضا الذي قال ومن احملدثني
 ،مثّ يعلّق على ما قاله احلسن البصري بشأن إفساد املغرية وعمرو أمر االُمة .بالقوة والرشوة

موافق ملَا قاله ذلـك السياسـي    ،وهذا الذي قاله احلسن البصري من أئمة التابعني :بقوله
لو ال معاوية لظلّت حكومة اإلسالم على  :حد أشراف احلجاز من أنهاألملاين الذي قال أل

  .ولساد اإلسالم أوروبا كلّها ،أصلها
____________________  

  .٢٣٩ : ٨مرجع سابق  ،البداية والنهاية )١(
  .٢٠٧ :مرجع سابق  ،تاريخ اخللفاء )٢(
  .٥٢ :مرجع سابق  ،اخلالفة )٣(

   



٢٩٠ 

وأوضح كيف كان الك معاوية علـى   ،املودودي هذه املسألةكما تناول أبو األعلى 
ألنّ معاوية كان يريد أنْ يصـبح   ؛... :)١(فيقول ،امللك لنفسه وبنيه ذا آثار مدمرة لالُمة

كما أنّ خالفته ملْ تكن  ،ولذلك قاتل إىل أنْ اعتلى اخلالفة ،خليفةً بأي حالٍ من األحوال
  .إنما تأمر عليهم بقوته وسيفه ،ره الناس اختياراً حراًوملْ خيت ،عن رضاً من املسلمني

مثّ استحكم وتعمقت جذوره بعد والية عهد يزيد لدرجة  ،هكذا كانت بداية التحول
وإىل إلغاء مصطفى كمال أتاتورك للخالفة يف القرن  ،أنه ملْ يتزلزل يوماً واحداً من وقتها

  .جلربية وملك العائالت العضوضفانشق بذلك طريق دائم للبيعة ا ،احلايل
وأضـحى   ،صارت البيعة أساسـها القـوة   ،وبدالً من أنْ تكون القوة أساسها البيعة

  .املسلمون غري أحرار يف أنْ يبايعوا أو ميتنعوا عن البيعة
واإلطاحـة   ،إنّ ما بدأ يف عهد معاوية من تفضيل السياسة على الدين ورفعها فوقـه 

أمثر أعفن الثمار يف عهد خليفته الذي اختاره  ،األغراض السياسيةحبدود الشريعة من أجل 
  .نفسه

* * *  
كان علـى النظـام    إنّ خروج احلُسني  :هذه األسباب اتمعة تقودنا إىل القول
  .وال خيتزل اخلروج يف كونه فقط على يزيد ،االُموي ومؤسسه معاوية وامتداده يزيد

____________________  
  .م ١٩٧٨ :دار القلم  - الكويت - وما بعدها ،١٠٠تعريب أمحد إدريس  ،اخلالفة وامللك )١(

   



٢٩١ 

  شرعية اخلروج على احلاكم الظامل 
 - حبيث أشكلت على املسلمني ،رمبا كانت هذه املسألة منطوية على كثري من التعقيد

وجود نصوص  ،قيدهاورمبا كان السبب الرئيس يف تع ؛منذ عرفوا نظام الدولة - وال تزال
يف الوقـت الـذي    ،حتتمل اختالف الفهم بذاا فضالً عن تعارضها مع نصوص اُخرى

  .يصعب فيه للغاية ألسباب عديدة وجود ضابط يقيين للفرز
والذي حنسبه قـد متّ عمـداً    ،وحنن حناول هنا استفراغ اجلهد لفض االشتباك الواقع

قوا من أجهزة فقهية وإعالميـة وقهريـة   بكامل  ،وبإصرار من جانب السلطة املهيمنة
ومن هنا أصبحت عملية التغـيري   ،وسد مجيع الطرق يف وجه أي ناقد هلا ،لتثبيت أركاا

وهكذا فـإنّ املسـلمني ملْ    .أنها أصبحت مرادفة للحرام ،االجتماعي ضرباً من املستحيل
  .يؤتوا من شيء مبثل ما أوتوا من نظامهم السياسي

يف صـورته   - الذي حنن بصدده اآلن يتحدد على خليفة النظام اإلسـالمي  واملشكل
املمارسات  ،ال كما صورا أو خلّفتها يف الذهنية العامة ،النقية كما تعرف من النصوص

 ،يف التساؤل عن قابلية النظام للنقد والتصـحيح واملراجعـة الذاتيـة    - السلطوية الفعلية
مثّ كيفيـة   ؟فكيف يمكن تقييم النظـام  ،فإن تعطّلت تلك اآلليات ،وآليات حتقيق ذلك

  ؟التعامل مع نتائج هذا التقييم
   



٢٩٢ 

ودلّلنا على  .واالُموي ،واإلسالمي ،اجلاهلي :والواقع أننا درسنا من قبل األنظمة الثالثة
لنظـام  ومفارقته لتلـك الـيت ل   ،مطابقة حمددات النظام االُموي لتلك اليت للنظام اجلاهلي

ونستعيد آراء بعضهم  ،وهي ذات النتيجة اليت توصل إليها الكثريون من قبل ،)١(اإلسالمي
  :للتذكر

وكانت تسود العرب  ،... احلق إنّ احلكم االُموي ملْ يكن حكماً إسالمياً :أمحد أمني
  .فيه الرتعة اجلاهلية ال الرتعة اإلسالمية

 ،رت اخلالفة اإلسالمية ملكاً عضوضاً يف بين اُميةوصا ،فلما جاء االُمويون :سيد قطب
إنما كان من وحي اجلاهلية الذي أطفأ إشراقة الـروح   ،ملْ يكن ذلك من وحي اإلسالم

  .اإلسالمي
اتباع ذات طُـرق مواجهـة النظـام     :يعين ،ومن هنا فإنّ التعامل مع النظام االُموي

ولكن هناك من يرتع عن النظام االُموي صفة  .فيتوجب تغيريه بالقوة بال خالف ،اجلاهلي
ويصمه فقط باجلور نظراً للمشاة اجلزئيـة يف   ،اجلاهلية باعتبارها مرادفة للكفر بأحكامه

  .وتلك هي حالة االلتباس املشبهة ،بعض النواحي مع النظام اإلسالمي
____________________  

علمانية املعاصرين استدلّ بنظام حكم معاوية على فساد نظام احلكم أنّ أحد دعاة ال ،مما جتدر اإلشارة إليه )١(
نائب رئيس الس األعلى للشؤون اإلسالمية إىل الرد عليه  ،مما اضطر أحد كبار علماء الدين مبصر ،اإلسالمي

أو  ؟أو العباسيني أو غريهم ممن ذكرت كانوا حكّاماً دينيني ،ومن قال إنّ احلجاج بن يوسف أو معاوية :بقوله
   ؟حتى حكّاماً باإلسالم

بل لقد عدوا عليه واستمر عدوام منذ أشعل معاويـة   ،بغري اإلسالم :أي ،لقد كانوا حكّاماً لكن بغري الدين
 .يغفر هلؤالء جنايتهم على اإلسـالم وحسبك أنّ التاريخ ملْ ولن  .الفتنة الكربى اليت ملْ ختب نارها حتى اليوم

١٩٩٦ : ٤ : ١٧عبد الصبور مرزوق على أمحد عبد املعطي حجازي يف جريدة األهرام بتاريخ  .د ،نص رد.  
فرج  .كما سبق وذكرنا طعن د ،ولعلّك تالحظ أنّ نظام حكم معاوية مصدر طعن دائم على النظام اإلسالمي

  .فودة
   



٢٩٣ 

ال انفصام فيه بني عـرى االعتقـاد والشـعائر     ،متكاملةولكن اإلسالم حقيقة كلّية 
وإذا كان ذلك واجباً يف حق الفرد فهو يف حق النظام أوجب ملّا كان ينـتظم   ،والشرائع

فـال   ،وإنْ التقت بعض جزئيات النظام مع مقررات اإلسالم ،حياة مجاعات الناس كلّهم
الصفة فقط عندما يتخلّل اإلسالم النظام وإنما تصح هذه  ،يعين ذلك كون النظام إسالمياً

   .بكامله
ال من ناحيـة   ... إنّ اإلسالم ال يقبل أنصاف احللول مع اجلاهلية :)١(يقول سيد قطب

   .فإما إسالم وإما جاهلية ؛وال من ناحية األوضاع املنبثقة من هذا التصور ،التصور
فنظرة  ... بله اإلسالم ويرضاهوليس هنالك وضع آخر نصفه إسالم ونصفه جاهلية يق

ومها غري  ،وأنّ ما عدا هذا احلق فهو الضالل ،اإلسالم واضحة يف أنّ احلق واحد ال يتعدد
وإمـا   ،وإما شريعة اهللا ،وإما حكم اجلاهلية ،إما حكم اهللا ؛وأنه ،قابلني للتلّبس واالمتزاج

  .اهلوى
وإنْ جـيش   ،وإنْ صلّى معاويـة وإنْ صـام  فالنظام االُموي ذا املعيار نظام جاهلي 
كما قـال   - يف الوقت الذي يأيت باملوبقات ،اجليوش وبعث يزيد لغزو الروم باسم الفتح

ويغير حكم النيب  - كما قال ابن األثري - ويرد أحكام الشريعة عالنية - احلسن البصري
 - باملعروف ويهم عن املنكر ويكفّر الصاحلني على أمرهم - كما قال السيوطي - 

ويستحلّ أمـوال   ،ويقتل على الظنة ويأخذ بالشبهة - كما فعل حبجر بن عدي وأصحابه
وكلّ ذلك بعدما خرج على حكم اإلمام العادل يف جرمية  ،املسلمني ومينع العطايا باهلوى

  .حرابة كاملة األركان
فهل ال جييـز اإلسـالم حقّـاً     ،ولكن إذا افترضنا جدالً أنّ النظام جائر وليس بكافر

  ؟اخلروج على حكم اجلور
____________________  

  .م ١٩٩٣ :دار الشروق  - القاهرة - ١٧ط  ،١٦٤ :معامل يف الطريق  )١(
   



٢٩٤ 

 .إنكم سترون بعدي أثرة وأمـوراً تنكروـا   :قال رسول اهللا  :يروي البخاري
  .أدوا إليهم حقّهم وسلوا اهللا حقّكم :قال  ؟فما تأمرنا يا رسول اهللا :قالوا

من كره من أمـريه شـيئاً    :قوله عن رسول اهللا  ،وروي أيضاً عن ابن عباس
  .فإنه من خرج من السلطان شرباً مات ميتةً جاهليةً ،فليصرب

فقال فيما أخذ علينا أن  ،فبايعناه لنيب دعانا ا :وروي عن عبادة بن الصامت قوله
وأنْ ال  ،وأثـرة علينـا   ،وعسرنا ويسرنا ،بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا

  .إالّ أنْ تروا كفراً بواحاً عندكم من اهللا فيه برهان :ننازع األمر أهله
يكون بعدي أئمة ال يهتـدون   :قال رسول اهللا  :قال ،ويروي مسلم عن حذيفة
 .وسيقوم فيهم رجال قلوم قلوب الشياطني يف جثمان إنـس  ،داي وال يستنون بسنيت

تسـمع وتطيـع    :قـال   ؟كيف أصنع يا رسول اهللا إنْ أدركت ذلك :قلت ،قال
  .فامسع وأطع ،وإنْ ضرب ظهرك وأخذ مالك ،لألمري

أنه عارض ثورة املدينة على يزيـد يف   ،م عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطابوروى مسل
من خلع يداً من طاعة لقي اهللا يـوم   :يقول ،مسعت رسول اهللا  :وقال ،وقعة احلرة

  .مات ميتةً جاهليةً ،ومن مات وليس يف عنقه بيعة ،القيامة ال حجة له
بل  ،واإلمام إذا فسق ال يعزل مبجرد فسقه على أصح قول العلماء :)١( ويذكر ابن كثري

  ،وسفك الدماء احلرام ،ووقوع اهلرج ،وال جيوز اخلروج عليه ملَا يف ذلك من إثارة الفتنة
____________________  

  .٢٢٦ : ٨مرجع سابق  ،البداية والنهاية )١(
   



٢٩٥ 

ري ذلك مما كلّ واحدة فيـه مـن   وغ ،وفعل الفواحش مع النساء وغريهن ،وب األموال
  .الفساد أضعاف فسقه

قال اجلمهور من أهل اإلثبات وأصـحاب   :وقال القاضي أبو بكر الباقالين يف التمهيد
وتناول النفوس  ،ال ينخلع اإلمام لفقسه وظلمه بغصب األموال وضرب األبشار :احلديث

بل جيب وعظه وختويفـه   ،ليهوال جيب اخلروج ع ،احملرمة وتضييع احلقّوق وتعطيل احلدود
واحتجوا يف ذلـك بأخبـار كـثرية     .وترك طاعته يف شيء مما يدعو إليه من معاصي اهللا

وعن الصحابة يف وجوب طاعة األئمة وإنْ جـاروا واسـتأثروا    ،متضافرة عن النيب 
 .وصلّوا وراء كلّ بر وفـاجر  ،حبشي امسعوا وأطيعوا ولو لعبد :وأنه قال  ،باألموال

  .وضربوا ظهرك ،أطعهم وإنْ أكلوا مالك :وروي أنه قال 
وقد أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلّب واجلهـاد   :)١(وذكر الشوكاين 

وملْ  ،وتسكني الدمهاء ،ملَا يف ذلك من حقن الدماء ،وأنّ طاعته خري من اخلروج عليه ،معه
بـل   ،فال جتوز طاعته يف ذلك ،يستثنوا من ذلك إالّ إذا وقع من السلطان الكفر الصريح

  .جتب جماهدته ملَن قدر عليها كما يف احلديث
  :موقف أهل السنة يف اآليت )٢(ويلخص أبو زهرة

أو كان  ،املؤمننيإذا خرج احلاكم عن شروط الوالية بأنْ كانت توليته بغري رضا  - ١
أو خـرج عـن حـدود     ،أو كانت املبايعة غري حرة ،من غري قريش على رأي اجلمهور

  ففي هذه احلال قرر مجهور الفقهاء أنّ واليته ال تعترب خالفة  ،العدالة
____________________  

  .١٧٥ : ٧مرجع سابق  ،نيل األوطار )١(
  .٩٣ :مرجع سابق  ،تاريخ املذاهب اإلسالمية )٢(

   



٢٩٦ 

ال  ،إنها والية ملك :ولذا قالوا يف والية يزيد بن معاوية ،ولكنها تعترب ملكاً دنيوياً ،نبوية
  .والية خالفة

ويعترب الذي  ،فإنّ الطاعة له واجبة ،إذا كان هناك إمام قد استوىف شروط الوالية - ٢
  .لعادل عليهأو محله على احلق ومعاونة ا ،تغلّب على امللك باغياً جيب قتله

فإنّ الطاعة واجبة هلذا امللك الذي ملْ يسـتوف   ،وإذا ملْ يكن هناك حاكم عدل سواه
  .شروط اخلالفة

هم يلون من أمورنا  :ولقد قال احلسن البصري يف وجوب طاعة ملوك بين اُمية ما نصه
إنْ جـاروا  ال يستقيم الدين إالّ م و ،والثغور واحلدود ،اجلمعة واجلماعة والفيء :مخسةً

  .ملَا يصلح اهللا م أكثر مما يفسدون ،واهللا ،وإنْ ظلموا
اخليل والبغـال املزينـة    - هؤالء امللوك وإنْ رقصت م اهلماليك :وكان يقول أيضاً

إالّ أنّ احلـق ألزمنـا    ،فإنّ ذلّ املعصية يف قلوم ،ووطأ الناس أعقام - تركب تفاخراً
  .وأمرنا أنْ نستدفع بالتوبة والدعاء مضرم ،همومنعنا من اخلروج علي ،طاعتهم
أنّ رأي اإلمام مالك ورأي مجهور أهل السنة أنه إذا ظلـم   :نقل يف شرح املوطأ - ٣
  .فالطاعة أوىل من اخلروج ،اإلمام

ة :وقال ابن عبد الربا أهل السناالختيار أنْ يكون اإلمـام فاضـالً عـدالً     :فقالوا ،أم
ملَا فيه مـن اسـتبدال    ،يكن فاصرب على طاعة اجلائر أوىل من اخلروج عليه فإنْ ملْ ،حمسناً

وذلك أعظم من الصرب على جوره  ،وإهراق الدماء وشن الغارات والفساد ،اخلوف باألمن
  .واألصول تشهد والعقل والدين أنّ أقوى املكروهني أوىل بالترك ،وفسقه

   



٢٩٧ 

الصرب حتت لواء السلطان على ما  :بقولهوصرح اإلمام أمحد بوجوب الصرب عند اجلور 
  .وال خيرج على األمراء بالسيف وإنْ جاروا ،كان منه من عدل أو جور

  .ويقول ابن تيمية بالطاعة يف العدل وعدم الطاعة يف الظلم
   :كلمة احلق واجبة عند احلاكم الظامل لقول الرسول  - ٤
  .»لطان جائر أفضل اجلهاد كلمة حق عند س «

  :حتليل موقف أهل السنة من حكام اجلور
كما  - إنّ املفهوم الشائع املوروث لدى أهل السنة جتاه حكّام اجلور :إننا نبادر بالقول

مبثل ما حيوي من تناقضـات   ،ينطوي على مفارقة حادة حلقيقة هذا الدين - سلف بيانه
كيف غابت تلك التناقضات علـى   ،فهم صارخة جتعل من العسري جداً على املرء احملايد

إالّ أن يكون ذلك نابعاً من حماولة أوىل للخلط املتعمد من فقهـاء   ،طارحي هذا املفهوم
إما لدأم على تقديس املاضـي   ،مثّ تالهم من اتبعهم ،وقفوا أنفسهم على سالطني اجلور

سـباب األولـني يف   وإما لذات أ ،أو إمعان فكر ،بغري متحيص وبغري رغبة يف بذل جهد
   .مداهنة واسترضاء حكام اجلور

  :وإننا ندلّل على تلك املفارقة مبا يلي
  :احلقية اإلسالمية :أوالً
 ( :يقول اهللا تعاىل ،وال يفترقان ،التوحيد والعدل حلمة وسداة الكيان اإلسالمي - ١

 أَنزو ـطسالناس بِالْق قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنأَنزو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر ـا  لَقَدلْن
ـ  وِي الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ وليعلَم اللّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ إِنّ اللّه قَ

زِيز١() ع(.  
____________________  

  .٢٥ :سورة احلديد  )١(
   



٢٩٨ 

أرسل اهللا الرسـل   :سنجد اآليت ،وإذا متعنا يف تفسري هذه اآلية كما أورده املفسرون
   .ليؤمن الناس بكتب اهللا ؛مدعمني باحلجج والدالئل واملعجزات

 ؛امليزان لكلّ شيء يف حياة الناس ،هذه الكتب تتضمن املعايري والضوابط املطلقة الدقّة
 ،ولكي يفعلوها يف حيـام  ،هذه الكتب اإلهلية ملْ ترسل إالّ لكي يعمل الناس مبضامينها

  .ليقوم الناس ا على أساس من العدل الذي أتت به
أو التشرف ا أو التزين ا أو قراءـا علـى    ،وملْ ترسل هذه الكتب رد التربك ا

  .)١()ليقُوم الناس بِالْقسط  ( :وتدبر قوله تعاىل ،وإنما للتدبر ا والعمل مبقتضاها ؛القبور
تقيمـوا التـوراةَ     ٍء حتـى  شي  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَستم علَى ( :مثّ تدبر قوله تعاىل

   .)٢()والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم 
 مثَلُ الذين حملُوا التوراةَ مثّ لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً ( :وقوله تعاىل

()٣(.  
رب « :وقـال   .»اإلميان ما وقر يف القلب وصدقه العمـل « :وقال رسول اهللا 

  .»ورب قائمٍ ليس له من قيامه إالّ السهرصائمٍ ليس له من صيامه إالّ اجلوع، 
____________________  

  .٢٥ :سورة احلديد  )١(
  .٦٨ :سورة املائدة  )٢(
  .٥ :سورة اجلمعة  )٣(

   



٢٩٩ 

فليس هللا حاجة يف أنْ يدع طعامه وشـرابه   ،من ملْ يدع قول الزور والعمل به « :وقال 
وأَنزلْنا الْحديد فيه بـأْس   ( :فجهاده بالسيف واجب ،من مل يقم بالعدل كما بينه اهللا .»

 يددوعانده بعـد   :ويفسرها ابن كثري بقوله .)١()ش أي وجعلنا احلديد رادعاً ملَن أىب احلق
  .قيام احلجة عليه

وليعلَم اللّه من ينصره  ( :مهمن منهم ينصر دين اهللا ويقي ،شرع اهللا اجلهاد ليبلو الناس
  .من نيته يف محل السالح نصرة اهللا ورسوله :وفهيا يقول ابن كثري ،)٢() ورسلَه بِالْغيبِ

هو إقامة  ،بل والبديهي من ترتيل الكتب وبعث الرسول ،إذاً األساس الشرعي والعقلي
 ،فإذا ما عطّل يف الواقع وصار جمرد عنوان يتمسك بـه  ،دين اهللا والتمكني له يف األرض

  .فهذا هو الباطل بعينه
  :اإلمامة عهد اهللا ال يناهلا ظامل - ٢

  :يقول اهللا تعاىل
إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماماً قَـالَ ومـن     وإِذ ابتلَى (
  .)١()الَ الَ ينالُ عهدي الظّالمنيذُريتي قَ

وبـني إمتامـه    ،وأنت ترى كيف ربط اهللا عز وجلّ بني استحقاق إبراهيم لإلمامـة 
كما  ،تنفيذه للتكاليف من أوامر ونواهي ومجيع ما شرع له :أي ،للكلمات اليت ابتلي ا

   :يقول املفسرون
ال أجعل إمامـاً   :ويف رواية .إمام ظاملال يكون يل  :فقال ابن أيب جنيح عن جماهد قال

  .ظاملاً يقتدى به
____________________  

  .٢٥ :سورة احلديد  )١(
  .نفس اآلية )٢(
  .١٢٤ :سورة البقرة )٢(

   



٣٠٠ 

وأما من كـان   ،أما من كان منهم صاحلاً فأجعله إماماً يقتدى به :وقال جماهد كذلك
  .فال وال نعمة عني ،ظاملاً

وال ينبغي أنْ يولّيه  ،خيربه أنه كائن يف ذريته ظامل ال ينال عهده :قولهوعن ابن عباس 
  .شيئاً من أمره

وإنْ كانت ظـاهرة   ،فهذه أقوال مفسري السلف يف هذه اآلية :ويعلّق ابن كثري بقوله
أنـه   ففيها إعالم من اهللا إلبراهيم اخلليل  ،يف اخلرب أنه ال ينال عهد اهللا باإلمامة ظامل

   .واهللا أعلم ،كما تقدم عن جماهد وغريه ،سيوجد من ذريتك من هو ظامل لنفسه
خليفةً وال حاكماً وال مفتياً  ؛الظامل ال يصلح أنْ يكون :وقال ابن خويز منداد املالكي

  .وال شاهداً وال راوياً
. .وظلم الناس بالبغي ،ظلم النفس بالشرك :الظلم أنواع وألوان :)١(ويقول سيد قطب

 ،وإمامة اخلالفـة  ،إمامة الرسالة :واإلمامة املمنوعة على الظاملني تشمل كلّ معاين اإلمامة
فالعدل بكلّ معانيه هو أسـاس   .وكلّ معىن من معاين اإلمامة والقيادة ... وإمامة الصالة

فقـد   - ظلمأي لون من ال - ومن ظلم ،استحقاق هذه اإلمامة يف أية صورة من صورها
  .وأسقط حقّه فيها بكلّ معىن من معانيها ،جرد نفسه من حق اإلمامة

وال غمـوض   ،وهذا العهد بصيغته اليت ال التواء فيها ،وهذا الذي قيل إلبراهيم 
ومبا فسقوا ومبا بعدوا  ،قاطع كذلك يف تنحية من يسمون أنفسهم املسلمني اليوم مبا ظلموا

وهـم ينحـون    ،ومبا نبذوا من شريعته وراء ظهورهم ودعواهم اإلسالم ،عن طريق اهللا
  .دعوى كاذبة ال تقوم على أساس من عهد اهللا ،شريعة اهللا ومنهجه عن احلياة

____________________  
  .يف ضالل القرآن )١(

    



٣٠١ 

فال جيوز أنْ يكون الظامل نبياً وال خليفـةً   :ويذكر أبو بكر اجلصاص يف أحكام القرآن
ن يلزم الناس قبول قوله يف أمور الدين ،لنيبأو شاهد أو خمـرب   ،وال قاضياً وال م من مفت

 ن كان يف حملّ االئتمام به يف أمـر   ،خرباً عن النيبفقد أفادت اآلية أنّ شرط مجيع م
  .العدالة والصالح :الدين
  :األمر باملعروف والنهي عن املنكر - ٣

ولتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِىل الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ  ( :تعاىلقال اهللا 
   .)١() الْمنكَرِ وأُولئك هم الْمفْلحونَ

منكَـرِ  كُنتم خير أُمة أُخرِجت للْناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهـونَ عـنِ الْ   ( :وقال
ونَ بِاللّهنمؤت٢() و(.   

ما أَصـابك    يا بني أَقمِ الصالَةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ( :وقال
   .)٣() إِنّ ذلك من عزِمِ الْأُمورِ

لسان داود وعيسى ابنِ مريم ذلـك    لُعن الذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى ( :وقال
 كَانوا الَ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَـانوا يفْعلُـونَ  * بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ 

()٤(.  
ملّـا وقعـت بنـو     « :قال رسول اهللا  :قال ،وروى أمحد عن عبد اهللا بن مسعود

 ،فجالسوهم يف جمالسهم وواكلوهم وشـاربوهم  ،تهم علماؤهم فلم ينتهوا ،إسرائيل يف املعاصي
ذلك بِمـا عصـوا    ( ... ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مرمي ،فضرب اهللا بعضهم ببعض

  .») وكَانوا يعتدونَ
____________________  

  .١٠٤ :سورة آل عمران  )١(
  .١١٠ :سورة آل عمران  )٢(
  .١٧ :سورة لقمان  )٣(
  .٧٩ - ٧٨ :سورة املائدة  )٤(

   



٣٠٢ 

حتى تأطروهم على احلق  ،ال والذي نفسي بيده « :فقال ،متكئاً فجلس وكان الرسول 
  .»أطراً 

إنّ أول ما دخل  « :قال رسول اهللا  :قال ،وروى أبو داود عن عبد اهللا بن مسعود
فإنـه ال   ؛يا هذا اتق اهللا ودع ما تصنع :فيقول ،النقص على بين إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل

ضرب  ،فلما فعلوا ذلك ،فال مينعه ذلك أنْ يكون أكيله وشريبه وقعيده ،مثّ يلقاه من الغد ،حيلّ لك
لسـان داود    من بنِي إِسرائيلَ علَـى  لُعن الذين كَفَروا ( :مثّ قال ،اهللا قلوب بعضهم ببعض

ميرنِ مى ابيسعلتـأمرنّ   ،كـالّ واهللا  « :مثّ قـال   ،»)١()فاسقون  - إىل قوله -  و
أو تقصـرونه   ،ولتأطرونه على احلق أطراً ،ولتأخذنّ على يد الظامل ،باملعروف ولتنهونّ عن املنكر

  .»على احلق قصراً 
من رأى منكم منكراً  « :قال رسول اهللا  :قال ،وروى مسلم عن أيب سعيد اخلدري

  .»وذلك أضعف اإلميان  ،فإنْ ملْ يستطع فبقلبه ،فإنْ ملْ يستطع فبلسانه ،فليغيره بيده
 وسـلم وآله عليه اهللا صلىمسعت رسول اهللا  :قال ،وروى أمحد عن عدي بن عمرية

حتى يروا املنكر بني ظهرانيهم وهم قادرون على  ،إنّ اهللا ال يعذّب العامة بعمل اخلاصة « :يقول
  .»فإذا فعلوا عذّب اهللا العامة واخلاصة  .فال ينكرونه ،أنْ ينكروه

وجعلت أسـلوب   ،وهكذا ترى أنّ شريعة اإلسالم جعلت تغيري املنكر على الوجوب
وعلى الترتيب بدءاً من استخدام القـوة املعبـر    ،التغيري على الوجوه الثالثة طبقاً لإلمكان

ذلك أنّ صـحة   ؛وذلك بعد استنفاد إبانة اخلطأ وإسداء النصح وإقامة احلجة ،عنها باليد
تتحقّق بتضمينه هـذه  واليت  ،اتمع املسلم ودميومتها تتعلّق باإلجيابية اجلماعية هلذا اتمع

  .اإلمكانية يف الرقابة والتغيري
____________________  

  .٨١ - ٧٨ :سورة املائدة  )١(
   



٣٠٣ 

 ،مثّ إنّ اهللا عز وجلّ جعل اللعنة مستحقّة على من ال يفعل هذه اإلمكانيـة يف الواقـع  
 ،وحـده  وكذلك يبين اهللا أنّ عذاب الظامل ال يشـمله  ،وعلى من ال يستحثها وجيمدها

   .وإنما يصيب كذلك من رضي وتابع وملْ ينه
واتقُوا فتنةً الَتصيبن الذين ظَلَموا منكُم خاصة واعلَمـوا أَنّ اللّـه    ( :يقول اهللا تعاىل

   .)١()شديد الْعقَابِ 
السوِء وأَخذْنا الذين ظَلَموا فَلما نسوا ماذُكّروا بِه أَنجينا الذين ينهونَ عنِ  ( :ويقول

  .)٢()بِعذَابٍ بئيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ
 ،ومن ملْ ينه عنـه  ،وهذه اآلية استدلّ ا ابن عباس على أنّ اهللا أهلك من عمل السوء

بل إنّ اهللا تعاىل ى عن جمـرد   ،فجعل املمسكني عن إنكار املنكر مبرتلة فاعليه يف العذاب
  :وجعل النار عقوبةً ملَن يفعل ذلك ،السة الظاملنيجم

والَ تركَنوا إِلَى الذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللّه من أَوليـاَء مثّ الَ   (
  .)٣( ) تنصرونَ

  .)٤()ني مع الْقَومِ الظّالم  فَالَ تقْعد بعد الذّكْرى (]  :وقال تعاىل[ 
* * *  

يزعم زاعم عدم جواز اخلـروج   ،والدالئل القطعية ،أفبعد كلّ هذه النصوص احملكمة
  !؟على احلاكم الظامل

____________________  
  .٢٥ :سورة األنفال  )١(
  .١٦٥ :سورة األعراف  )٢(
  .١١٣ :سورة هود  )٣(
  .٦٨ :سورة األنعام  )٤(

   



٣٠٤ 

 :)١(بكر اجلصاص يف معرض تعليقه على هذا األمر بقولـه  إننا ال نرى خرياً مما قاله أبو
وإنما  ،وزعموا مع ذلك أنّ السلطان ال ينكر عليه الظلم واجلور وقتل النفس اليت حرم اهللا

فصاروا شراً على االُمة من أعـدائها   ،ينكر على غري السلطان بالقول أو باليد بغري سالح
وعن اإلنكار على السلطان الظلم  ،عن قتال الفئة الباغيةألنهم أقعدوا الناس  ؛املخالفني هلا

بل اوس وأعداء اإلسالم حتى ذهبت الثغـور   ،واجلور حتى أدى ذلك إىل تغلّب الفجار
  .وخربت البالد وذهب الدين والدنيا ،وشاع الظلم

* * *  
  :مناقشة أهل أحاديث اجلور :ثانياً

لوجدت  ،عدم جواز اخلروج على احلاكم الظاملإنك إنْ استقرأت استدالالت القائلني ب
  :أنها ال خترج عن مستندين

ختصص عموميات ما ورد بالكتاب والسنة  ،األحاديث الواردة بعدم جواز اخلروج - أ
  .يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  .وتسكني الدمهاء ومنع الفتنة ،علّة األحاديث املانعة هي حقن الدماء - ب
وحنن نرد هـذا   .الكفر البواح :فهو ،وأما االستثناء الوحيد الذي أجازوا معه اخلروج

  :االستدالل من عدة وجوه
  .)٢(صحيحاً ،ليس كلّ ما أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما - ١

____________________  
  .٣٢٠ : ٢مرجع سابق  ،أحكام القرآن )١(
 ١٩٨٠ :دار املعارف  - القاهرة - ٥ط  ،وما بعدها ٢٧٢ :مود أبو رية حم ،أضواء على السنة احملمدية )٢(
   .م

   



٣٠٥ 

وتكلّم بالضعف يف مثانيـة مـن    ،فقد انتقد احلفّاظ البخاري يف مئة وعشرة أحاديث
  .رجاله انفرد م دون مسلم

  .ومن رجاله مئة وعشرة ،وانتقد من أحاديث مسلم مئة واثنني وثالثني حديثاً
إنّ ابن معـني   :الذي قال فيه ابن حجر والذهيب ،أمحد بن عيسى املصري :ومن هؤالء
   .حلف أنه كذّاب

   .ال يساوي فلسني :فقد قال فيه ابن معني ،إمساعيل بن عبد اهللا بن اُويس :ومنهم
روى عنـه البخـاري يف    :الذي قيل فيه يف امليزان ،عبد اهللا بن صاحل املصري :ومنهم

  .عبد اهللا وال ينسبه :فيقول ولكنه يدلّسه ،الصحيح
الشهري مبدحه البن ملجم قاتل اإلمـام   ،عمران بن حطّان السدوسي اخلارجي :ومنهم

 بقوله علي:  
  ـا  أراد مـا  تقـي  مـن  ضربة اي

  رضـوانا  العـرش  ذي من ليبلغ إالّ    

  
  أحســبهف ومــاًي رهألذكــ إين

ــا اهللا عنــد ربيــةال أوىف       ميزان

  
  .حممد بن سعيد الكذّاب املشهور الذي صلب على الزندقة :ومنهم
  .وكان يعلّق النساء بالثدي ،عنبسة بن خالد الذي كان على خراج مصر :ومنهم

وقال فيه  ،وروى البخاري عن عكرمة موىل ابن عباس الذي أكذبه سعيد بن املسيب
أنه  ،وروي عن ابن عمر .شيةًإنّ عكرمة الكذّاب يحدث غدوةً حبديث خيالفه ع :القاسم

  .ال تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس :قال ملواله نافع
   



٣٠٦ 

عكرمة  :مثل ،أنّ البخاري احتج جبماعة سبق من غريه اجلرح هلم )١(وذكر ابن الصالح
 .وغريهـم  ،وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق ،موىل ابن عباس وإمساعيل بن أيب اُويس

  .ومجاعة اشتهر الطعن فيهم ،واحتج مسلم بسويد بن سعيد
وقد وقع يف الصحيحني أحاديث  :وقال الشيخ أمحد شاكر يف شرحه أللفية السيوطي

  .كثرية من رواية بعض املدلّسني
 يعين يف كتابه الصحيح - وضعته هاهنا ،ليس كلّ شيء عندي صحيحاً :)٢(وقال مسلم

قال مسلم ليس  :ويعلّق النووي يف شرح مسلم على ذلك .هإنما وضعت ما أمجعوا علي -
فقد وضع فيه أحاديث كثرية خمتلفاً يف  ،فمشكل ... كلّ شيء صحيحاً عندي وضعته هنا

  .ألنها من حديث من اختلفوا يف صحة حديثه ؛صحتها
كما قال ابن حجر العسقالين يف فـتح   ،وكان البخاري يروي باملعىن وال يلتزم اللفظ

  .أنه خيرج احلديث تاماً بإسناد واحد بلفظني ،من نوادر ما وقع يف البخاري :اريالب
فـتح   - ولكنك إذا قرأت الشرح نفسه :وعلّق الشيخ رشيد رضا على البخاري بقوله

مـع   ،رأيت له يف أحاديث كثرية إشكاالت يف معانيها أو تعارضها مع غريهـا  - الباري
  .مبا يرضيك بعض دون بعض ،حماولة اجلمع بني املختلفات وحلّ املشكالت

  :- )٣(بعد استعراضه لنقد أحاديث البخاري - وقال أمحد أمني
____________________  

  .م ١٩٨٩ :دار املعارف  :القاهرة - ٢٩١ :وحماسن االصطالح  ،مقدمة ابن الصالح )١(
  .١٦٢ :املرجع السابق  )٢(
  .١١٧ : ٢ضحى اإلسالم  )٣(

   



٣٠٧ 

وقد ضعف احلفّاظ من رجال البخـاري   ،إنّ بعض الرجال الذين روى هلم غري ثقات
   .حنو الثمانني

فإننـا نـود أنْ    ،وحنن إذ نتناول هذه اجلزئية اخلاصة بصحة أحاديث البخاري ومسلم
  :نلفت النظر إىل عدة أمور

غم مما أُشيع أنه حظي بالتمحيص طبقـاً  وعلى الر ،صرف النقد باألساس إىل السند* 
  .فقد كشف النقد عن وهن غري قليل يف رجال عدوا ثقةً ،لقواعد أهل احلديث

من مراجعة وعرض علـى   - نسبة إىل ما حظي به السند - ْ حيظَ املنت بأقلّ القليلمل *
  .األصول القطعية

ولكنهم ظلّوا على تعديلـهم ملَـن    ،إنّ النقد قد مشل فقط بعض من ضعفه احلفّاظ *
  .... أيب هريرة ومعاوية ومروان بن احلكم :من أمثال ،أكذبه الصحابة أنفسهم

وعائشة أبا هريـرة الـذي روى    أكذب عمر وعثمان وعلي  ،فعلى سبيل املثال
 )١(رييروي ابن كث .كما ثبت أنه كان مدلّساً كما يف حديث اجلنابة ،حديثاً ٥٣٧٤وحده 

وما مسعه من  ،يروي ما مسعه من كعب األحبار :أي ،أبو هريرة كان يدلّس :أنّ شعبة قال
فـال   ،من أصبح جنبـاً  :إذ قال أبو هريرة حديثه ،وال مييز هذا من هذا رسول اهللا 

   .وملْ أمسعه من رسول اهللا  ،أخربنيه خمرب :قال ،فلما حوقق عليه .صيام له
  .كان أصحابنا يدعون من أحاديث أيب هريرة :وقال ابراهيم النخعي

____________________  
  .١١٣ : ٨مرجع سابق  ،البداية والنهاية )١(

   



٣٠٨ 

رجال  :أي - ومن عجيب شأم ،قالوا :)١(وقد ذكر ابن قتيبة بعض النقد لذلك املنهج
الكذب وال يكتبون عنه ما يوافقه عليه احملدثون بقدح أنهم ينسبون الشيخ إىل  - احلديث

وحيتجون حبديث أيب هريرة فيما ال يوافقـه   ،وعلي بن املديين وأشباههما ،حيىي بن معني
  .وقد أكذبه عمر وعثمان وعائشة ،عليه أحد من الصحابة

ويقول  .صحيحاً متناً - باعتبار رجال احلديث - ليس كلّ ما هو صحيح سنداً - ث
كم من حديث ليس يف إسناده إالّ ثقة ثبت وهو معلول  :احلاكم يف معرفة علوم احلديث

عرف برواته فقط ،واهومثال ذلك احلديث الذي رواه مسلم أليب هريرة .فالصحيح ال ي، 
وخلـق فيهـا    ،خلق اهللا التربة يوم السبت « :فقال ،بيدي أخذ رسول اهللا  :أنه قال

 ،وخلق النور يوم األربعاء ،وخلق املكروه يوم الثالثاء ،وخلق الشجر يوم االثنني ،اجلبال يوم األحد
يف آخر اخللق من آخر  ،بعد العصر يوم اجلمعة وخلق آدم  ،وبثّ فيها الدواب يوم اخلميس

  .»فيما بني العصر إىل الليل  ،ساعة من ساعات اجلمعة
هو  ( :إذ قال اهللا تعاىل ،نظراً لتعارضه البين مع القرآن ؛أنه حديث منكروأنت ترى 

ولس سبعة أيام كما زعم أبو هريرة يف  .)٢()الذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ 
إنّ احلديث الذي رواه مسلم يف خلق التربـة يـوم    :ويعلّق ابن تيمية عليه بقوله .حديثه
إنه مـن قـول    :وقالوا ،حديث معلول قدح فيه أئمة احلديث كالبخاري وغريه ،السبت

  .كعب األحبار
____________________  

  .ت ،ب ،مكتبة املتنيب - القاهرة - ١٠ :ابن قتيبة، تأويل خمتلف احلديث  )١(
  .٤ :سورة احلديد  )٢(

   



٣٠٩ 

عن أيب سفيان أنه قال للـنيب   ،مثّ هذا ما رواه مسلم أيضاً يف كتاب فضائل الصحابة
وابين معاويـة اجعلـه    ،تزوج ابنيت اُم حبيبة :أعطين ثالثاً ،يا رسول اهللا :ملّا أسلم 
  .وأمرين أنْ أقاتل الكفار ،كاتباً

تزوج اُم حبيبة وهي باحلبشة قبل إسالم  إذ إنّ النيب  ،وهذا حديث واضح الوضع
ليجدد العهد بعـد أنْ نقضـته    ؛ومعروفة قصته ملّا جاء إىل املدينة قُبيل الفتح ،أيب سفيان

فلم تتركه جيلس على فراش رسول اهللا  ،فدخل على ابنته اُم حبيبة ،قريش بإيقاعها خبزاعة
  .أنت مشرك :وقالت له ،

  .ا يعد من أوهام مسلموهذ :)١(ويعلّق ابن األثري على ذلك احلديث بقوله
 ،إنّ أحاديث منع اخلروج على احلاكم الظامل ختالف أصوالً قطعية مـن القـرآن   - ٢

وأنّ اإلمامة  ،وأنْ يقوم الناس بالقسط ،وهو ما سبق أنْ ذكرناه من وجوب احلكم بالعدل
وعـدم الركـون    ،ووجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،عهد اهللا ال تنال الظاملني

  .وإالّ فالنار هي العاقبة ،للظاملني
وقـد سـبق أنْ ردت    .وكلّ هذه ألفاظ واضحة بينة بذاا ال حتتاج إىل بيان إضايف

إنّ  « :ومثال ذلك احلديث الذي رواه الستة ،أحاديث متفق على صحتها ملخالفتها القرآن
وأخرجـه   ،عليه من حديث ابن عمـر وهو حديث متفق  .»امليت ليعذّب ببكاء أهله عليه 

 ،وقد ردت هذا احلديث السيدة عائشة .»إنّ امليت يعذّب ببكاء احلي  « :الشيخان عن عمر
أَالّ تزِر وازِرةٌ وِزر  ( :أنه خيالف قول اهللا تعاىل ،واعترضت على رواية بالنسيان أو اخلطأ

  .)٢()سعى  وأَن لّيس لالِْنسان إِلّا ما *  أُخرى
____________________  

  .١١٦ : ٧مرجع سابق  ،أُسد الغابة )١(
  .٣٩ - ٣٨ :سورة النجم  )٢(

   



٣١٠ 

يف الفـرس واملـرأة    :إنما الشؤم يف ثالثة « :وردت السيدة عائشة أيضاً حديث ابن عمر
وهذا احلـديث   .حيدث عن أقوال اجلاهلية إنما كان رسول اهللا  :وقالت .»والدار 

وهـو   ،وقد ردت هذا احلديث ملخالفته أصالً قطعياً ،رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة
  .أنّ األمر كلّه هللا

فليرقه مثّ ليغسـله سـبع    ،إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم « :ورد مالك حديث أيب هريرة
فكـان   ؟فكيف يكره لعابـه  ،يؤكل صيده :لكفقال ما .رواه مسلم والنسائي .»مرات 

فَكُلُوا ممـا   ( :فقد قال اهللا تعاىل .وهو طهارة فمه ،يضعف احلديث ملعارضته للقطعي
 هلَيع اللّه موا اساذْكُرو كُملَيع كْنس١()أَم(.  

٣ - فيد يف أقصاها الظناختالفات املنت ت.  
وهو حديث عبادة بـن   ،األكرب لدى مانعي اخلروج لنناقش احلديث الذي يعد املعتمد

  :ما قيل فيه كالتايل )٢(وقد مجع الشوكاين ،الصامت
  .كفراً بواحاً :قالوا
  .وجيوز بضم الباء ،-بسكون الواو  - كفراً بوحاً :قالوا
  .)بالراء ( كفراً براحاً  :قالوا

  .ويف بعضها بالراء ،هي يف معظم النسخ بالواو :قال النووي
  .كفراً صراحاً :د الطرباينعن

  .إالّ أنْ تكون معصية هللا بواحاً :وقع يف رواية
  .ما ملْ يأمرك بإمث بواحاً :يف رواية ألمحد

  :ومعىن احلديث ،املراد بالكفر املعصية :قال النووي يف الفتح
____________________  

  .٤ :سورة املائدة  )١(
  .١٧٥ : ٧مرجع سابق  ،نيل األوطار )٢(

   



٣١١ 

 ،وال تعترضوا عليهم إالّ أنْ تروا منهم منكـراً حمقّقـاً   ،تنازعوا والة األمور يف واليتهمال 
  .فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا احلق حيثما كنتم ،تعلمونه من قواعد اإلسالم

أنه إنْ قُدر علـى   ،الذي عليه العلماء يف اُمراء اجلور :قال ،نقل ابن التني عن الداودي
  .وإالّ فالواجب الصرب ،غري فتنة وال ظلم وجبخلعه ب

 ،احاًوب :وهكذا ترى أنّ اخلالف واقع يف منت احلديث وتأويله من حيث وصف الكفر
بحاًو، وحاًب، راحاًب، راحاًَص.  

  .ومرة إمث ،فهي مرة كفر :كلمة الكفر ذاا
  .املنكر ،املعصية :تأويل لفظ الكفر
  .خلعهم إنْ قُدر عليه بغري فتنة وال ظلم ،الصرب على اُمراء اجلور :الفعل املطلوب

فهو ال يفيد بالقطع قطعية الداللة على قصر االستثناء  ،وطاملا وجد مثل هذا االختالف
وبالتايل فإنّ احلديث الظني يسقط اعتباره عند معارضته القطعي مـن   ،على الكفر احملض

ولكـن   :)١(أو كما يقول الشـاطيب  ،النهوض إلنكاره وهو حترمي الظلم ووجوب ،القرآن
وهو مما  ،الثابت يف اجلملة أنّ خمالفة الظني ألصل قطعي يسقط اعتبار الظني على اإلطالق

  .ال خيتلف فيه
ما رواه ابن هشام يف سريته عند ذكره شروط البيعة  ،ومما يقوي الظن باحلديث كذلك

فحدثين عبادة بن الوليد بـن عبـادة بـن     :ابن إسحاق قال ،)٢(قوله ،يف العقبة األخرية
  وكان  - عن جده عبادة ابن الصامت ،عن أبيه الوليد ،الصامت

____________________  
  .م ١٩٧٥ :دار الفكر العريب  - القاهرة - ٢ط  ،١٨ : ٢املوافقات يف أصول الشريعة  ،الشاطيب )١(
  .٤٥٤ : ٢مرجع سابق  ،سرية ابن هشام )٢(

   



٣١٢ 

وكان عبادة من االثين عشر الذين  ،بيعة احلرب بايعنا رسول اهللا  :قال - أحد النقباء
ومنشطنا  ،على السمع والطاعة يف عسرنا ويسرنا ،بايعوه يف العقبة األوىل على بيعة النساء

ال خنـاف يف   ،اوأنْ نقولَ باحلق أينما كن ،وأنْ ال ننازع األمر أهله ،وأثرة علينا ،ومكرهنا
  .اهللا لومة الئم

بل تنتهي باحلثّ على القيام باحلق مطلقـاً   ،فهذه الرواية خاليةً من ذكر الكفر البواح
  .دون خشية

حدثين ابن وهب عن عمـرو عـن    ،حدثنا إمساعيل :ولكن رواية البخاري كما يلي
دة بن الصامت وهو دخلنا على عبا :قال ،عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أيب اُمية ،بكري

دعانا  :قال .مسعته من النيب  ،حدث حبديث ينفعك اهللا به !أصلحك اهللا :قلنا ،مريض
يف منشـطنا   ،فقال فيما أخذ علينا أنْ بايعنا على السـمع والطاعـة   ،فبايعناه النيب 

إالّ أنْ تروا كفراً بواحـاً   ،وأنْ ال ننازع األمر أهله ،ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا
  .عندكم من اهللا فيه برهان

وأنْ نقول  :وهكذا ترى أنه قد ارتفعت من حديث عبادة احلفيد عن ابن هشام عبارة
إالّ  :وحلّ حملّها عند البخاري يف روايته عبارة .ال خناف يف اهللا لومة الئم ،باحلق أينما كنا
  .فراً بواحاً عندكم من اهللا فيه برهانأنْ تروا ك

والنسـائي   ،بينما تأيت يف رواية اُخرى للبخاري مطابقة لروايات مسلم وأمحد ومالك
 .إالّ أنه توجد رواية اُخرى ملسلم فيها هذه العبـارة  ،وابن ماجة املطابقة لنص ابن هشام

ويالحظ هنا ما يف  .بواحاً زاد بعض الناس ما ملْ تروا كفراً :قال سفيان ،ويف مسند أمحد
  .مبا ال يغين يف حتقيق سند .بعض الناس :وعدم تأكّد بقوله ،كالم سفيان من إام وجتهيل

   



٣١٣ 

إالّ أنّ ذلك ال يتحقّـق   ،وإذا كان يمكن فهم رواييت مسلم بسبب اختالف سنديهما
ابن حجـر يف  وهنا نستعيد استغراب  ،يف حالة رواييت البخاري نظراً لسنديهما واحد لديه

أنه خيرج احلديث تاماً بإسناد واحد  ،من نوادر ما وقع يف البخاري :حني قال ،فتح الباري
  .بلفظني

املضعف للحـديث علـى    )١(واختالف الروايات على هذا النحو إنما يفيد االضطراب
  .قواعد احملدثني

فإّنـك   .الكفر البـواح  :ولكنك إذا رجعت إىل رواييت البخاري ومسلم اللذين فيهما
إمساعيل بن عبد اهللا بن عبد  :ستجد شيخيهما اللذين حدثامها ذا احلديث مها على التوايل

إنـه   :وقد قيل يف ترمجة إمساعيل .أمحد بن عبد الرمحن بن وهب بن مسلم ،اهللا بن اُويس
 :وقال فيه حيىي بن معـني  .روى املناكري :وقيل .روى حديثاً ال يتابع عليه من وجه يثبت

  .مغفل حملّه الصدق :أبو حامت الرازي .ضعيف ليس بثقة :النسائي .ضعيف
  :بينما قيل يف أمحد بن عبد الرمحن شيخ مسلم

  .رأيت شيوخ مصر جممعني على ضعفه :ابن عدي
  .ال تقوم حبديثه حجة :ابن يونس
  .تكلّموا فيه :الدار قطين

وبالتايل فال  ،كلّ من البخاري ومسلم مروية عن غري ثقةإذاً فرواية الكفر البواح عند 
  .وإنما ترجح كلّية الرواية اخلالية من العبارة املزيدة ،اضطراب هناك

____________________  
 ،ويسمى كـذلك إذا تسـاوت الروايتـان    ،هو الذي ختتلف الرواية فيه :املضطرب يف مصطلح احلديث )١(

فترجح روايـة   ،أما إذا كان أحد الروايني ضعيفاً واآلخر قوياً .ال حجة لهف ،وحكمه وجوب ضعف احلديث
  .القوي

   



٣١٤ 

ودليله أنّ التركيب اللغوي لرواية الكفر البواح  ،)١(على أنه يبقى هناك احتمال اإلدراج
ففي الرواية الضعيفة جتد أنّ عبادة ملْ يقل شيئاً بلفـظ رسـول اهللا    ،خمالفة للرواية األوىل

 فقال فيما أخذ علينا أنْ بايعنـا  :بل قال ،طبقاً ملَا طُلب منه أنْ يحدث حبديث مسعه 
أضـف   .قال :بينما خلت الرواية األوىل من فعل ... وأن بايعنا ليست مقوالً للقول ....

  .... رواإالّ أنْ ت :إىل ذلك أنّ األسلوب تغير من إخبار عن غائب إىل خماطبة حاضرين يف
ما روي يف التشهد عن أيب خيثمة زهـري بـن    )٢(ومن األمثلة املشهورة على اإلدراج

أنّ  ،عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود ،عن احلسن بن احلر عن القاسم بن خميمرة ،معاوية
 ،تشهدفذكر ال .»التحيات هللا  :قل « :)ص(علّمه التشهد يف الصالة فقال  رسول اهللا 

فإذا قلت هذا فقـد قضـيت    ،وأشهد أنّ حممداً رسول اهللا ،أشهد أنْ ال إله إالّ اهللا « :ويف آخره
  .»وإنْ شئت أنْ تقعد فاقعد  ،إنْ شئت أنْ تقوم فقم ،صالتك

فإذا قلت هذا إىل  :فأدرج يف احلديث قوله ،هكذا رواه أبو خيثمة عن احلسن بن احلر
  .ال من كالم رسول اهللا  ،وإنما هذا من كالم ابن مسعود .آخره

فقد  ،إضافة إىل مناقشتنا السابقة للسند واملنت ،على أنّ هناك أمراً آخر يتعلّق باملوضوع
  :)٣(ذكر الشوكاين

____________________  
 ،بأنْ يذكر الصحايب أو من بعده ،ن كالم بعض رواتهم من أقسامه ما أُدرج يف حديث رسول اهللا  )١(

فريويه من بعده موصوالً باحلديث غري فاصل بينهما بـذكر   ،عقب ما يرويه من احلديث كالماً من عند نفسه
  .ويتوهم أنّ اجلميع عن رسول اهللا  ،فيلتبس األمر فيه على من ال يعلم حقيقة احلال ،قائله

  .٢٧٤ :مرجع سابق  ،مقدمة ابن الصالح )٢(
  .١٧٤ : ٧مرجع سابق  ،نيل األوطار )٣(

   



٣١٥ 

فيه دليل على أنها ال جتوز املنابذة بالسـيف إالّ   ،وحديث عبادة بن الصامت املذكور
  .عند ظهور الكفر البواح

أنّ حديث عبادة كان مبناسبة بيعة العقبة الثانيـة   ،فكيف يتأتى ذلك مع ما هو معلوم
إذ ملْ يفرض إالّ يف املدينـة   ،وملْ يكن قد شرع اجلهاد بعد ،قبل اهلجرة من مكّة إىل املدينة

  .)١()نصرِهم لَقَدير   أُذنَ للّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنّ اللّه علَى ( :بعد اإلذن فيه بآية
وهو موقـف بيعـة العقبـة     ،وهنا ال بد من استحضار السياق الذي قيل فيه احلديث

وحـني   ،حيث كانت منصبة على الكلّيـات  ،وملّا تزل الدعوة يف مرحلتها املكّية ،الثانية
وحني كان االهتمام األول موجهاً حنـو بيـان    ،كانت القضية األوىل هي قضية العقيدة

ودون االستطراد إىل قضايا مستقبلية ملْ حين الوقت  ،جزئيات الشريعةاإلميان والكفر دون 
وملْ تكن حينذاك  ،ألنه ملْ تكن هناك دولة أصالً ؛ملْ يكن حينذاك حكم ... بعد لطرحها

  .شرائع لتحكم ا الدولة اليت ملْ تكن قد وجدت بعد
املنوط ا قيام  ،الميةلقد جرى ج الدعوة على التأهيل التراكمي واملتئد للجماعة اإلس

ى إذا قوي واشتدل جمتمع مسلم حتت فيه العافية الكفيلة بتحملّه تبعات الشـريعة   ،أوودب
  .أُذن له باملمارسة املناسبة ملقتضى احلال

ظلّ القرآن املكي يرتل على رسـول   :)٢(وحيسن بنا هنا أنْ نسترجع ما قاله سيد قطب
 ،قضية واحـدة ال تتغيـر   ،حيدثه فيها عن قضية واحدة ،عشر عاماً كاملة ثالثة اهللا 

  ولكن طريقة عرضها ال تكاد
____________________  

  .٣٩ :سورة احلج  )١(
  .م ١٩٩٣ :دار الشروق  - القاهرة - ١٧ط  ،وما بعدها ٢٤ : معامل يف الطريق )٢(

   



٣١٦ 

والقضية األساسية يف هذا الدين  ،لقد كان يعاجل القضية األوىل والقضية الكربى ... تتكرر
وما بينـهما   ،األلوهية والعبودية ... ممثلة يف قاعدا الرئيسة ... قضية العقيدة ... اجلديد

  .من عالقة
لتفريعات وملْ يتجاوز القرآن املكّي هذه القضية األساسية إىل شيء مما يقوم عليها من ا

  .إالّ بعد أنْ علم اهللا أنها استوفت ما تستحق من البيان ،املتعلّقة بنظام احلياة
إنّ هذا الدين منـهج   .وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلّى يف هذا املنهج القومي

عملي حركي جاد ....  
 ،ه أو يعدلهيقر ... ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره ،جاء ليحكم احلياة يف واقعها

يف جمتمع يعتـرف   ،ومن مثّ فهو ال يشرع إالّ حلاالت واقعة فعالً ... أو يغيره من أساسه
  .ابتداًء حباكمية اهللا وحده

فـال بـد أوالً أنْ    ... إنه منهج يتعامل مع الواقع ،إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض
  .وأنّ احلاكمية ليست إالّ هللا ،أنْ ال إله إالّ اهللا :يقوم اتمع املسلم الذي يقر عقيدة

ملْ  ،إنّ طرح مسألة اخلروج على احلاكم بالسيف يف حالة الكفـر  :ومن هنا فإنا نقول
ولذلك أيضاً يـرجح   ،كما ملْ تكن مما يتماشى مع منهج الدعوة ،تكن مما يناسب الظرف

  .الروايةيف آخر  - كما قال سفيان - أنْ زادها بعض الناس
ولكنـك إنْ راجعـت    ،ولربما قال قائل إنّ تلك البيعة كانت تسمى بيعة احلـرب 

حتـى أنّ األنصـار    ،من عـدوه  تفاصيلها لعلمت أنها حمدودة حبماية رسول اهللا 
  )١(وعندما قال ،اشترطوا أنهم براء من ذمامه حتى يصل إىل ديارهم

____________________  
  .٤٤٨ :مرجع سابق  ،سرية ابن هشام )١(

   



٣١٧ 

الذي بعثك باحلق إنْ شئت لنمـيلن   ،واهللا :أحد األنصار وهو العباس بن عبادة بن نضلة
ولـذلك جتـد أنّ    .»ملْ نؤمر بذلك  « :قال له الرسول  ؟على أهل مىن غداً بأسيافنا

رغـم   ،احتاج إىل حثّ األنصار على بيعته للخروج للقاء قريش يف بدر رسول اهللا 
  .عمومية ببيعتهم على السمع والطاعة

فلم ال تكـون هـذه    .أنْ ال ننازع األمر أهله ،إنّ من شروط البيعة :وربما قال آخر
من حيث كوا قضية تبدو غـري ملحـة وغـري     ،اخلروج يف حالة الكفر البواح :كتلك

  ؟يف ظرف البيعةحاضرة 
عندما عـرض   - ذكرناها من قبل - فقد كانت هلا سابقة ،والواقع أنها مسألة خمتلفة

 :- وهو بيحرة بن فراس - فقال أحدهم ،نفسه على بين عامر بن صعصعة الرسول 
مـن  أيكون لنا األمر  ،مثّ أظهرك اهللا على من خالفك ،أرأيت إنْ حنن بايعناك على أمرك

أفتهـدف   :فقال بيحـره  .»األمر إىل اهللا يضعه حيث يشاء  « :فقال الرسول  ؟بعدك
  .ال حاجة لنا بأمرك !فإذا أظهرك اهللا كان األمر لغرينا ،حنورنا للعرب من دونك

عنـدما   مثّ عساك تذكر كذلك ما سبق أنْ أوردناه من حديث وصية الرسـول  
لعلي حني ملْ يستجب له أحـد   فقال  .)١()وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني  ( :ت آيةنزل

  .»أنت أخي ووصيي وخليفيت من بعدي  « :غريه
فمن أسلم وعن له بعد إسالمه وراودته نفسه على أنْ له يف األمـر   ،إذاً فاألمر واضح

ومن نكث فإنما  ،فقد خالف أحد شروط قبول إسالمه ،فإنْ نازع بالفعل ،فقد بعد ،شيئاً
  .ينكث على نفسه

منذ هذا الوقت  - ومن هنا يفهم قدر الوزن الذي جعله اإلسالم لإلمامة حني جعلها
  حتى إنّ الرسول  ،حملّ شرط من شروط الدخول يف اإلسالم - املبكّر

____________________  
  .٢١٤ :سورة الشعراء  )١(

   



٣١٨ 

حـني   ،امتنع عن إجابة من أرادها على نصرته يف وقت هو يف أشد احلاجة إىل النصـري 
وحني كان املسلمون بني مهـاجر ومفتـون    ،كانت قريش تؤذيه ومن معه وتتربص م

  .وصابر على األذى
فهل يعقل أنْ تترك لتقع اإلمامة يف  ،فإذا كانت هذه املسألة على هذا القدر من األمهية

  ؟أو تترك جلائر يسوس الناس واه ،يد من يأخذها بغري حقّها
فإنْ قيل إنه وردت أحاديث مانعة من اخلروج بعد استقرار الدولة اإلسـالمية يف   - ٤
   :فإنا نرد هذا القول من وجوه ،ونزول أحاديث مفصلة ،املدينة
قـال   ،ألحاديث يف هذا الباب حديث ابن عباس املتفق عليـه ربما كان أشهر ا - أ

فإنه من فارق اجلماعـة شـرباً    ،من رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب :رسول اهللا 
فإنه ليس أحد مـن   ،من كره من أمريه شيئاً فليصرب عليه :ويف لفظ .فمات فميتته جاهلية

  .فمات عليه إالّ مات ميتةً جاهليةً ،اًالناس خرج من السلطان شرب
 ،والعجب هنا ممن أسس على منطوق احلديث حكماً بعدم اخلروج على حكّام اجلور

إنّ حديث ابن عباس املذكور حجـة يف تـرك    :كما فعل ابن بطال فيما ذكره الشوكاين
  .اخلروج على السلطان ولو جار

وال يعقل بالطبع أنْ يجـاز   .فليصرب ،من كره :وأنت ترى أنّ شرط احلديث وجوابه
ولكن مصدر العجب أنّ احلديث  .لكلّ من يكره شيئاً أنْ يتقلّد سيفه وجيرده على احلاكم
فال جيوز البن بطال أنْ يأيت من عنده  ،ملْ يذكر فيه اجلور احملقّق من احلاكم أو إتيانه املنكر

  .لقاًويؤسس عليه حكمه بعدم اخلروج مط ،ولو جار :بقول
ضمن جمموعة األحاديث املتضـمنة ذات   - إنّ أكثر األحاديث مدعاة للتوقّف - ب
  قال :حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه مسلم وأمحد - املفهوم

   



٣١٩ 

وسيقوم فيكم  ،وال يستنون بسنيت ،يكون بعدي أئمة ال يهتدون ديي :رسول اهللا 
إنْ  ،كيف أصنع يا رسول اهللا :قلت ،قال .رجال قلوم قلوب الشياطني يف جثمان إنس

  .وأخذ مالك فامسع وأطع ،وإنْ ضرب ظهرك ،تسمع وتطيع لألمري :قال ؟أدركت ذلك
وبالرغم من ذلـك   ،وال يستنون بسنته فهؤالء أئمة ال يهتدون دي رسول اهللا 

  .وإنْ ضربوا الظهور وأخذوا األموال ،ملطلوب بذل الطاعة هلمفا
مبا ال يترك حبال فسحةً  ،لقد جتاوز هذا الكالم كلّ املعايري النقلية والعقلية معاً ،ولعمرك

  .لتأويل فضالً عن طاقة الحتمال
يف هذه  :)٢(لبغداديوفيها يقول ا .)١()ومن يؤمن بِاللّه يهد قَلْبه  ( :لقد قال اهللا تعاىل

  .فليس مبؤمن بربه ،اآلية دليل على أنّ من ال هداية يف قلبه
  .»فليس مني  ،من رغب عن سنيت « :وقال رسول اهللا 

إالّ أنْ  ،واملسـتبعد للسـنن   ،فماذا بقي إذاً هلذا املتجرد من هدى اهللا ورسوله 
  ؟يكون حمكّماً هلواه

يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناس بِـاحلق   ( :قال اهللا تعاىل لنبيه
  .)٣() فَيضلّك عن سبِيلِ اللّه  والَ تتبِعِ الْهوى

سلوكه خمالفاً ألصل إذ كان  ،فما الذي يدعو لالستمساك أو احلفاظ على هذا الضال
اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسـة الـدين    :كما يقول املاوردي ؟شرعية وجوده
  .وسياسة الدنيا

____________________  
  .١١ :سورة التغابن  )١(
  .٢٥١ :مرجع سابق  ،أصول الدين )٢(
  .٢٦ :سورة ص  )٣(

   



٣٢٠ 

لألصول يريدون أنْ يثبتـوا أنّ الطاعـة   وكأني ؤالء احملتجني ذا احلديث املخالف 
وإنْ زينوا قوهلم مبربر باطل يف ثوب حق مـن   ،ال حبكم قيامه بأمر الدين ،للسلطان لذاته

  .احلفاظ على اجتماع الكلمة
لون حقبـاع   :أي - ولو أنّ هذا الذي يتقوأنّ اجتماع الكلمة مع حتكيم الباطل وات

ملَا كان هناك معىن لدعوة اإلسـالم   - عة وعدم اخلروجمربر للطا ،هلوى وسياسة اجلور
وبـذل الـدماء    ،وخوض احلـروب  وما كان هناك مربر جلهاد رسول اهللا  ،أصالً

كلّ هذا من أجل أنْ يؤول األمر إىل سلطان ال حيكم مبا أنزل اهللا  ... واستشهاد الشهداء
تذكّر أنّ ذلك الذي يتقولون هو عني ما قالـه طغـاة   ولعلّك ت ؟ويتبع اهلُوى ويظلم الناس

جاء ليفـرق بـني    إنّ حممداً  :مثلما قال الوليد بن املغرية ،قريش يف الرسول 
  .يقطع األرحام إنّ حممداً  :أو كما قال أبو جهل .املرء وعشريته
وإنْ بلغوا  ،هذا احلديث فيه دليل على وجوب طاعة االُمراء :)١(كلّه ممن قالوالعجب 

 :فيكون هذا خمصصاً لعموم قوله تعاىل ،يف العسف واجلور إىل ضرب الرعية وأخذ أمواهلم
وجزاُء سـيئَة   ( :وقوله .)٢() علَيكُم  علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى  فَمنِ اعتدى (

  .)٣()سيئَةٌ مثْلُها 
 فرغم أنّ احلديث املذكور يصف اجلائر ذاك بأنه على غري هدى اهللا ورسـوله  

  !ويا للعجب ،فقد جعلوه خمصصاً للقرآن ،وعلى غري سنته
  ،اًيرد احلديث السابق واألحاديث املماثلة كلّيات الشريعة وجزئياا مع

____________________  
  .١٧٤ :مرجع سابق  ،نيل األوطار )١(
  .١٩٤ :سورة البقرة  )٢(
  .٤٠ :سورة الشورى  )٣(

   



٣٢١ 

وها هنـا نعيـد    ،واستقراؤها يؤكّد قطعية داللتها املنافية منافاةً قطعيةً للحديث املذكور
   :توكيدها

   .)١() ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولئك هم الْكَافرونَ (
  .)٢() ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولئك هم الظّالمونَ (
   .)٣()ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولئك هم الْفَاسقُونَ  (
   .)٤() نزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولَا تتبِعوا من دونِه أَولياَء قَليالً ما تذَكّرونَاتبِعوا ما أُ (
   .)٥() شرِيعة من الْأَمرِ فَاتبِعها والَ تتبِع أَهواَء الذين الَ يعلَمونَ  مثّ جعلْناك علَى (
علَم أَنما يتبِعونَ أَهواَءهم ومن أَضلّ ممن اتبع هـواه بِغيـرِ   فَإِن لّم يستجِيبوا لَك فَا (

نيمالظّال مي الْقَودهالَ ي إِنّ اللّه اللّه نم دى٦() ه(.  
  ؟وسنته وهو هدى رسوله  ،فكيف يطاع إذاً من ملْ حيكم مبا أنزل اهللا

االحتجاج بالفصل بني عدم احلكم مبا أنزل  ،ملَن قال بالطاعة للحاكم باهلوىوال جيوز 
فإنّ أمر اآليات  ؛)٧(ألي سبب آخر مع االعتقاد بصحة ما أنزل ،اهللا جحداً وبني فعل ذلك

  .متعلّق باحلكم الفعلي وليس باالعتقاد
  ثمثّ هناك العديد من األحاديث األخر املضادة متاماً ملفهوم األحادي

____________________  
  .٤٤ :سورة املائدة  )١(
  .٤٥ :سورة املائدة  )٢(
  .٤٧ :سورة املائدة  )٣(
  .٣ :سورة األعراف  )٤(
  .١٨ :سورة اجلاثية  )٥(
  .٥٠ :سورة القصص  )٦(
  .ت .ب ،دار االعتصام - القاهرة - ٤٩ :كلمة حق  ،عمر عبد الرمحن .تفسري د :انظر )٧(

   



٣٢٢ 

مبا جيعل حماولة تأويل االختالف لصاحل اجلائر تعسفاً ولياً للحقيقة ونوعـاً مـن    ،السابقة
 إني مسعـت رسـول اهللا    :ومثاهلا عن أيب بكر الصديق ،حتريف الكلم عن مواضعه

رواه  .»فلم يأخذوا على يديه أوشك أنْ يعمهم اهللا بعقاب منه  ،إنّ الناس إذا رأوا ظاملاً « :يقول
  .الترمذي

إنّ أول ما دخل النقص على بين  « :قال رسول اهللا  ،و عن عبد اهللا بن مسعود قال
مثّ يلقاه  .فإنه ال حيلّ لك ،يا هذا اتقِ اهللا ودع ما تصنع :فيقول ،إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل

ضرب اهللا قلوب بعضهم  ،فلما فعلوا ذلك .من الغد فال مينعه ذلك أنْ يكون أكيله وشريبه وقعيده
إىل  - لسان داود وعيسى ابنِ مريم  لُعن الذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى :مثّ قال ،ببعض
لتأمرن باملعروف ولتنـهون عـن املنكـر     ،كالّ واهللا « :مثّ قال  .» )١(فاسقون - قوله

أو ليضـربن اهللا   ،ولتأخذن على يدي الظامل ولتأطّرنه على احلق أطراً ولتقصرنه على احلق قصـراً 
  .رواه أبو داود .»مثّ ليلعننكم كما لعنهم  ،بقلوب بعضكم على بعض

 »فهو شهيد  ،تل دون مالهمن قُ « :يقول مسعت النيب  ،وعن عبد اهللا بن عمرو قال
  .رواه الشيخان

 .» فهـو شـهيد   ،من أريد ماله ظلماً فقُتل « :قال رسول اهللا  :وعن أيب هريرة قال
  .رواه ابن ماجة
قال وعن علي: »  سريةً وأمر عليهم رجالً من األنصـار وأمـرهم أنْ    بعث النيب

قد عزمـت   :قال .بلى :قالوا ؟أنْ تطيعوين أليس قد أمر النيب  :فغضب عليهم وقال ،يطيعوه
فلما مهّوا بالدخول  .مثّ دخلتم فيها فجمعوا حطباً فأوقدوا ناراً ،عليكم ملّا مجعتم حطباً وأوقدمت ناراً

فبينما هم ! ؟فراراً من النار أفندخلها إنما تبعنا النيب  :قال بعضهم ،فقام ينظر بعضهم إىل بعض
لو دخلوها ما خرجوا منـها   :فقال  ،فذكر للنيب  ،كذلك إذ مخدت النار وسكن غضبه

  .رواه الشيخان وأمحد .»إنما الطاعة يف املعروف  ،أبداً
____________________  

  .٨١ - ٧٨ :ة سورة املائد )١(
   



٣٢٣ 

ننتظر أنْ خيرج لصـالة   إنا لقعود على باب رسول اهللا  :وقال خباب بن األرت
 .»امسعـوا   « :قال  .مسعنا :فقلنا .»امسعوا  « :فقال  ،إذ خرج علينا ،الظهر
فمن صدقهم بكذم  ،إنه سيكون عليكم أمراء فال تعينوهم على ظلمهم « :فقال .مسعنا :فقلنا

  .رواه أمحد .»فلن يرد على احلوض 
فهذه إذاً نصوص متضافرة تعين ضمن ما تعين احلثّ على اإلجيابيـة يف التعامـل مـع    

وهي تعين أيضـاً أنّ النفـرة    ،وليس السلبية والركون إىل الظلم ومماألة الظامل ،األحداث
بل هي مسؤولية أصيلة حياسبون عليهـا   ،للحق ليست ترفاً ميارسها املسلمون أو يدعوا

بتخصـيص   - أملْ يكن إذاً أوىل ـؤالء املـدعني   ،حتى ليعمهم العذاب إنْ هم تركوها
طبقاً  ،فهم وإعمال قيد العمل بكتاب اهللا على مطلق السمع والطاعة - النصوص السابقة
اتقـوا اهللا   ،يا أيها الناس :يقول ،مسعت رسول اهللا  :قالت ،صنيللحديث عن اُم احل

رواه  .فامسعوا له وأطيعوا ما أقـام لكـم كتـاب اهللا    ،وإنْ أمر عليكم عبد حبشي جمدع
  .الترمذي
إنّ عمل أهل املدينة يعضد أو يضـعف   :تقول ،للمالكية قاعدة يف ختصيص العام - ٥

  .وإالّ فالعمل بالعام ،خرب اآلحاد
ويؤكّـد   ،وهنا جتد عمل أهل املدينة يناقض خرب حذيفة ويعارض التخصيص املزعوم

فحدثوا النـاس   ،هـ بعد عودة وفدهم من الشام ٦٣فقد خرجوا عام  ،وجوب اخلروج
وخلعوا عامله على املدينة عثمان بن حممد بن أيب سفيان ابـن عـم    ،بفسق يزيد فخلعوه

  :)١(مما قاله الوفد ألهل املدينةوكان  ،يزيد
____________________  

  .٤٤٩ : ٣مرجع سابق  ،الكامل يف التاريخ ،ابن األثري )١(
   



٣٢٤ 

ويعـزف عنـده    ،يشرب اخلمر ويضرب بالطنابري ،قدمنا من عند رجل ليس له دين
وإنا نشـهدكم أنـا قـد     ،ويلعب بالكالب ويسمر عنده اخلراب وهم اللصوص ،القيان
  .هخلعنا

جئتكم من عند رجل لو ملْ أجد إالّ بين  :فقال ،وقام عبد اهللا بن حنظلة غسيل املالئكة
فخلعـه   ،وقد أعطاين وأكرمين وما قبلت منه عطاءه إالّ ألتقوى بـه  ،هؤالء جلاهدته م

  .الناس وبايعوا عبد اهللا بن حنظلة على خلع يزيد وولّوه عليهم
وال مينعين مـا صـنع يب أنْ    ،إنه قد أجازين مبئة ألف :وقال املنذر بن الزبري بن العوام

  .واهللا إنه ليسكر حتى يدع الصالة ،واهللا إنه ليشرب اخلمر ،أخربكم خربه وأصدقكم عنه
والذي جعل على رأسه مسـلم   ،وحارب أهل املدينة جيش أهل الشام الذي بعثه يزيد

ابن عم  - واتخذ أهل املدينة خندقاً جعلوا عليه عبد الرمحن بن زهري بن عوف ،بن عقبة
وعلى املهاجرين الصحايب معقل  ،وعلى قريش عبد اهللا بن مطيع - عبد الرمحن بن عوف
  .وكان أمري اجلماعة عبد اهللا بن حنظلة الغسيل األنصاري ،بن سنان األشجعي

أما إنكم أهل النصـرة ودار   :املدينة أثناء القتال وكان مما قاله عبد اهللا بن حنظلة ألهل
وال  ،وما أظن ربكم أصبح عن أهل بلد من بلدان املسلمني بأرضى منـه عـنكم   ،اهلجرة

وإنّ لكلّ امرئ  ،على أهل بلد من بلدان العرب بأسخط منه على هؤالء الذين يقاتلونكم
وقد ساقها اهللا  ،فضل من ميتة الشهادةما ميتة أ ،وواهللا ،منكم ميتة وهو ميت ا ال حمالة

  .إليكم فاغتنموها
   



٣٢٥ 

  :)١(وكان يقول
ــى  ــاد وطغ ــن رام الفس ــداً مل   بع

  وجانــب احلــق وآيــات اهلــدى    

  
  ال يبعد الرمحن إالّ من عصى

نرجـع إىل   :)٢(قد قال حني خروجه من عند يزيـد  ،وكان معقل بن سنان الصحايب
  .ونبايع لرجل من املهاجرين أو األنصار ،املدينة فنخلع هذا الفاسق بن الفاسق

ومنهم الصـحابة فمنـهم مـن     ،تتبع جند يزيد الناس لقتلهم ،وملّا ازم أهل املدينة
وأبو سعيد  ،وكان منهم جابر بن عبد اهللا األنصاري ،استخفى ومنهم من وقع يف أيديهم
وملْ ينج سعيد بن  ،وهم بقتل من حلقه من جند الشام ،اخلدري الذي جلأ إىل غار يف جبل

  .)٣(املسيب من أمر مسلم بن عقبة بقتله إالّ بعد أنْ شهد رجل أنه جمنون فخلى سبيله
وقد خرجوا على يزيـد   ،فهذا إذاً هو عمل أهل املدينة وفيهم بقية الصحابة والتابعون

يداً من نزع  :وملْ يرتضوا ختذيل عبد اهللا بن عمر هلم بترديده حديث ،بن معاوية وخلعوه
ومن مات مفارقاً اجلماعة فإنه ميـوت موتـةً    ،من طاعة إنه يأيت يوم القيامة ال حجة له

وأنها بشرط العمل بكتاب  ،فقد فهموا الطاعة على وجهها احلق أنها يف املعروف .جاهليةً
وكذلك كان فهمهم للجماعة  ،ال على اجلور والفسق ،اهللا وهو قائم على العدل والطهر

ولذلك تراهم يردون النعمان بن  ،ال مجاعة الباطل وإنْ كثرت ،مجاعة احلق وإنْ قلّتأنها 
  البشري حني

____________________  
  .٤٩٠ : ٥مرجع سابق  ،الطربي )١(
  .٤٦٠ : ٣مرجع سابق  ،الكامل ،ابن األثري )٢(
  .٢٢٤ : ٧مرجع سابق  ،البداية والنهاية ،ابن كثري )٣(

    



٣٢٦ 

ما عملك على فساد ما أصلح اهللا من أمرنا  ،يا نعمان :فيقول ابن املطيع ،حاول ختويفهم
  .؟وتفريق مجاعتنا

وقد ثبت عن أيب حنيفة حثّه ومساعدته على الثورة على حكّام اجلور من بـين   - ٦
 ال يرى لبين اُمية أي حق ،لرتعته العلوية من غري تشيع ،كان  :)١(يقول أبو زهرة ،اُمية

   .ولعلّه كان يهم أنْ يفعل ،ولكنه ما كان ليثور عليهم ،يف إمرة املؤمنني
 ه ملّا خرج زيد بن عليروى أنقـال أبـو    ،بالكوفة على هشام بن عبد امللك وي

حبستين  :قال ؟ملَ ختلّفت عنه :فقيل له .ضاهى خروجه خروج رسول اهللا يوم بدر :حنيفة
ويروي أنـه   .فخفت أنْ أموت جمهالً ،ا على ابن أيب ليلى فلم يقبلعرضته ،ودائع الناس

لو علمت أنّ الناس ال خيذلونه كمـا خـذلوا    :قال يف االعتذار عن عدم اخلروج مع زيد
 ،فبعث إليه بعشـرة آالف درهـم   .ولكن أعينه مبايل ،ألنه إمام حق ؛جده جلاهدت معه

  .ابسط عذري له :وقال للرسول
مثّ تبين لـه   ،وجاء العباسيون ظن يف البداية خرياً فيهم ،ت دولة بين اُميةوعندما هلك

جورهم من بعد مما جعله يعني على اخلروج عليهم كذلك حممد النفس الزكيـة وأخـاه   
  .إبراهيم

 ،وهكذا كان أبو حنيفة مشاركاً إنْ باحلض وإنْ باملال على اخلروج على حكّام اجلور
   .تف بإبداء الرأي جبواز اخلروجوملْ يكن جمرد مك

وكان  :)٢(بقوله ،أنّ أبا حنيفة ملْ يجيز اخلروج :ويرد أبو بكر اجلصاص قول من ادعى
احتملنا أبا حنيفة على  :ولذلك قال ألوزاعي ،مذهبه مشهوراً يف قتال الظلمة وأئمة اجلور

  فلم ،قتال الظلمة :يعين ،كلّ شيء حتى جاءنا بالسيف
____________________  

  .٣٦٨ :مرجع سابق  ،تاريخ املذاهب اإلسالمية )١(
  .٨٦ : ١مرجع سابق  ،أحكام القرآن )٢(

   



٣٢٧ 

فـإنْ ملْ   ،وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض بالقول :وكان من قوله .حنتمله
 مـر زيـد بـن علـي     وقضيته يف أ ... يؤمتر له فبالسيف على ما روى النيب 

وكـذلك   ،ويف محله املال إليه وفتياه الناس سراً يف وجوب نصرته والقتال معه ،مشهورة
   .أمره مع محمد وإبراهيم ابين عبد اهللا بن حسن

وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب احلديث الذين م فقد األمر باملعروف والنـهي  
فمن كان هـذا مذهبـه يف األمـر     .الظاملون على أمور اإلسالمعن املنكر حتى تغلّب 

  ؟باملعروف والنهي عن املنكر كيف يرى إمامة الفاسق
وال يكـون ذلـك    ،ويف حال القـدرة  ،وزعموا أنّ اإلنكار ال يكون إالّ برفق - ٧

  .السلطان وإنما ملَن دونه
فـال   ،ازعة يف الواليـة إذا كانت املن - غري النووي - وقال غريه :)١(يذكر الشوكاين

ومحل رواية املعصية على ما إذا كانـت   ،ينازعه مبا يقدح يف الوالية إالّ إذا ارتكب الكفر
فإذا ملْ يقدح يف الوالية نازعه املعصية بأنْ ينكـر عليـه برفـق     ،املنازعة فيما عدا الوالية

  .وحملّ ذلك إذا كان قادراً ،ويتوصل إىل تثبيت احلق له بغري عنف
 ،من قُتل دون ماله :وممن سار على ذات النهج ابن قتيبة يف حماولته اجلمع بني حديث

أنْ يقصر معـىن احلـديث األول    )٢(فأراد ابن قتيبة .وحديث كن حلس بيتك .فهو شهيد
مـن قاتـل    ،فهو شـهيد  ،من قتل دون ماله :فيقول ،دون السلطان) اللصوص ( على 

  .مرتله ويف أسفاره اللصوص عن ماله حتى يقتل يف
____________________  

  .املرجع السابق ،نيل األوطار )١(
  .١٠٥ :مرجع سابق  ،تأويل خمتلف احلديث )٢(

   



٣٢٨ 

ال خترجوا عليه وال تشقّوا العصا وال  :إذ يقول ،وهذا امتداد لرأيه يف السلطان الفاجر
  .وإنْ كان سلطانكم فاجراً ،تفارقوا مجاعة املسلمني

مـا   :فأجاب ،أيضاً ابن سريين حني سأله بعض الناس عن قتال احلروريةومن هؤالء 
وال من قتـل مـن أراد قتالـك إالّ     ،علمت أنّ أحداً كان يتحرج من قتل هؤالء تأثيماً

  .فإنّ للسلطان حنواً ،السلطان
  .وال يحارب السلطان وإنْ أراد ظلماً ،إنّ السلطان يف هذا خبالف غريه :وقالت طائفة

وأما من دعـا إىل   :)١(ندع ابن حزم الذي أورد بعض أقواهلم السابقة لريد عليهم وحنن
بـل   ،واحلكم بالعدل فليس باغياً ،وإظهار القرآن والسنن ،أمر مبعروف أو ي عن منكر

سـواء أراده   ،وهكذا من أريد بظلم فمنع من نفسه ،الباغي من خالفه وباهللا تعاىل التوفيق
  .اإلمام أو غريه

 :فيما رواه أبو قالبة قال ،ستشهد ابن حزم مبا وقع من عبد اهللا بن عمرو بن العاصوي
فبلغ ذلك عبد اهللا بن عمـرو   )٢(أرسل معاوية بن أيب سفيان إىل عامل له أنْ يأخذَ الوهط

 :يقول ،إني مسعت رسول اهللا  :وقال ،فلبس سالحه هو ومواليه وغلمته ،بن العاص
  .فهو شهيد ،من قُتل دون ماله

ولـبس   ،رأى عبد اهللا بن عمرو أنّ ذلك ليس حبق :ويعلّق ابن حزم على ذلك بقوله
 ،وهكذا جاء عن أيب حنيفـة  . وال خمالف له يف ذلك من الصحابة  ،السالح للقتال

  وأصحام أنّ ،والشافعي وأيب سليمان
____________________  

  .٩٨ : ١١مرجع سابق  ،احمللّى )١(
كما جـاء يف مـروج الـذهب     - كانت أرضاً لعمرو بن العاص قدرت بعشرة ماليني درهمٍ :الوهط )٢(

كشرط عمرو على مساعدته  ،ومعلوم أنّ معاوية أعطى مصر طعمةً لعمرو ما بقي حياً - ٣٢ : ٣للمسعودي 
 ىل ابنه عبد اهللافآلت هذه األرض بعد موته إ ،يف حرب اإلمام علي.  

   



٣٢٩ 

 ،فإنْ ذكروا مظلمةً ظلموها أنصفوا ،اخلارجة على اإلمام إذا خرجت سئلوا عن خروجهم
وال نرى هذا إالّ قـول   ،وإنْ أبوا قُوتلوا ،فإنْ فاؤوا فال شيء عليهم ،وإالّ دعوا إىل الفيئة

إىل ما افترض اهللا وجب أنْ نرد ما اختلفوا فيه  - كما ذكرنا - فلما اختلفوا ،مالك أيضاً
ٍء فَردوه إِلَى اللّـه والرسـولِ    فَإِن تنازعتم في شي ( :إذ يقول اهللا تعاىل ،تعاىل الرد عليه

 ،ففعلنا فلم جند اهللا تعاىل فرق يف قتال الفئة الباغية على األخرى بني سلطان وغريه .)١()
سلم عموماً حتى يفيء إىل أمر اهللا تعاىل ومـا  بل أمر اهللا تعاىل بقتال من بغى على أخيه امل

أيضاً عموم ملْ خيص  .فهو شهيد ،من قُتل دون ماله :وكذلك قوله  .كان ربك نسياً
  .معه سلطاناً من غريه

واحتج به عمر عبد الـرمحن يف حماكمتـه يف قضـية قتـل      ،ومما قاله ابن حزم أيضاً
ومحـل   ،والنصارى جنده ،لطان جعل اليهود أصحاب أمرهما تقولون يف س :)٢(السادات

وهـو   ،وأباح املسلمات للزىن ،وأعلن العبث به ،السيف على كلّ من وجد من املسلمني
  ؟معلن به ال يدع الصالة ،يف كلّ ذلك مقر باإلسالم

بل يقـام   :وإنْ قالوا ،فإنْ أجازوا الصرب على هذا خالفوا اإلسالم مجلةً وانسلخوا منه
أو  ،أو على امرأة واحـدة  ،ولو على قتل مسلم واحد ،فقد رجعوا إىل احلق ،عليه ويقاتل

 ،إنْ أنكروا كلّ ذلـك رجعـوا إىل احلـق    ،أو على انتهاك بشرة بظلم ،على أخذ مال
فإنْ امتنـع   ،ومينع منه ،والواجب إنْ وقع شيء من اجلور وإنْ قلّ أنْ يكلّم اإلمام يف ذلك

وإنْ امتنع من إنفـاذ شـيء مـن هـذه      ... ورجع إىل احلق وأذعن فال سبيل إىل خلعه
  ومل يرجع وجب خلعه وإقامة غريه ممن ،الواجبات عليه

____________________  
  .٥٩ :سورة النساء  )١(
  .٣٧ :مرجع سابق  ،كلمة حق ،عمر عبد الرمحن .د )٢(

   



٣٣٠ 

ى ( :ىللقول اهللا تعا ،يقوم باحلققْوالتو لَى الْبِروا عناوعتو   انودالْعو لَى الْثموا عناوعالَ تو
  .وباهللا التوفيق ،وال جيوز تضييع شيء من واجبات الشرائع ،)

 ،ومن غريب تناقض هؤالء الزاعمني حبجية عدم اخلروج على احلـاكم الظـامل   - ٨
مثل قـول   ،وهم ما فتئوا يرددون أقواهلم ،احتجاجهم يف الوقت ذاته بسنة أيب بكر وعمر

أطيعـوين   ،وإنْ رأيتموين على الباطل فقوموين ،فإنْ رأيتموين على احلق فأعينوين :أيب بكر
إنْ رأيـتم يفّ   :ومثل قول عمر .فإنْ عصيت فال طاعة يل عليكم ،ما أطعت اهللا ورسوله

  .لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا :فريد عليه أحد الرعية .قومويناعوجاجاً ف
 ،ولكنهم يوردون هذه األقوال يف معرض املديح أليب بكر وعمر وكأنها للتزين فقـط 

فإذا ما استدعيت يف موقع ظلم تراجعـوا علـى    ،يف فصل تام هلا عن أي ممارسة عملية
  .ز تأويالت ما أنزل اهللا ا من سلطانوعمدوا للولوج يف دهالي ،الفور

لوددت أني وإياكم  ،أما واهللا :)١(مثّ ما قوهلم يف رأي أشد لعمر بصريح قوله لقوم أتوه
فإنْ  ،فلن يعجز الناس أنْ يولّوا رجالً منهم ،تذهب بنا شرقاً وغرباً ،يف سفينة يف جلّة البحر

 :فقال .إنْ تعوج عزلوه :وما عليك لو قلت :فقال طلحة .وإنْ جنف قتلوه ،استقام اتبعوه
  .القتل أنكل ملَن بعده ،ال

  ؟ظلم السلطان أم ظلم الرعية :أيهما أشد ضرراً - ٩
  وإنّ اخلربة اإلنسانية على مدى التاريخ لتصدق على األنظمة  ،إنّ العقل ليشهد

____________________  
  .٢١٣ : ٣مرجع سابق  ،الطربي )١(

   



٣٣١ 

وإنّ ظلم الفرد من الرعية  ،أنها كانت السبب الرئيس فيما عانته البشرية من مآساحلاكمة 
  .حبيود احلاكم ونظامه عن احلق ،مهما بلغ ال يقارن حبال

بينما أمر احلاكم عام وظلمه  ،ذلك أنه من البديهي أنّ أمر الفرد مهما اتسع فهو حمدود
يستغرق الناس بغري حد،  ضرراًفكان حتماً أشد.  

 .وإنْ شذّ عن احلق شاع فـيهم الباطـل   ،فإنْ ظلم تظاملوا ،مثّ إنّ احلاكم قدوة لرعيته
  :يقول األفوه األودي الشاعر اجلاهلي

  ال يصلح الناس فوضى ال سراة هلـم 

ــ     ــوال س ــاهلراة إذا جه   ادوام س

  
باع اهلوى دون احلقي إىل الضالل الذي ي ،وال جهل أكثر من اتؤدالنـاس إذا   في عـم

  .أصاب حكّامهم
يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بـين النـاس    ( :ونذّكر بقول اهللا تعاىل

  .)١()فَيضلّك عن سبِيلِ اللّه   بِاحلق والَ تتبِعِ الْهوى
 ،فيعظّمـون ظلـم الرعيـة    ،فكيف يقبلونه رأساً على عقب ،فإذا كان األمر كذلك

بل يبلغـون   ،ويتصاغرون بظلم السلطان وإنْ جلد الظهور وأخذ األموال وضرب األبشار
   .وقتلوا النفس احملرمة ،وإنْ عطّلوا احلدود واستأثروا بالفيء :املدى مثل الباقالين القائل
وفيه دليل علـى مـدى    .إنّ اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن :مثّ أملْ يقل عثمان

  .خطورة منصب احلكم وآثاره
بينمـا هـو    ،ومن غريب تناقضهم كذلك ما زعمه قائلهم ابن قتيبة من تلك التفرقة

  ال بد للناس من وزعة يريد سلطاناً يزعهم عن التظامل :)٢(يذكر
____________________  

  .٢٦ :سورة ص  )١(
  .١٠٥ :مرجع سابق  ،تأويل خمتلف احلديث )٢(

   



٣٣٢ 

ر وجوده أصالً منع التظـامل   .والباطل وسفك الدماء وأخذ األموال بغري حقفإذا كان مرب
  ؟فكيف إذا أتى هو ذاته ا ،على الوجوه اليت ذكرها

  :)١(فذكر ،وقد تناول هذه املسألة حتديداً ابن خلدون
والقيام هللا  ،إنّ امللك ال يتم عزه إالّ بالشريعة :ذُكر على لسان املوبذان الفارسي - ب

وال عـز للملـك إالّ    ،وال قوام للشريعة إالّ بامللـك  ،بطاعته والتصرف حتت أمره ويه
وال سبيل للعمـارة   ،وال سبيل إىل املال إالّ بالعمارة ،وال قوام للرجال إالّ باملال ،بالرجال

  .وهو امللك وجعل له قيماً ،والعدل امليزان املنصوب بني اخلليفة نصبه الرب ،إالّ بالعدل
وأنّ عائدة اخلراب يف العمران علـى الدولـة بالفسـاد     ،الظلم خمرب للعمران - ت

  .واالنتقاض
وهو ما ينشأ عنه  ،واعلم أنّ هذه هي احلكمة املقصودة للشارع يف حترمي الظلم - ث

وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري وهـي احلكمـة العامـة     ،من فساد العمران وخرابه
الدين والـنفس والعقـل    :يف مجيع مقاصده الضرورية اخلمسة من حفظ ،للشرعاملراعاة 

فلما كان الظلم كما رأيت مؤذناً بانقطاع النوع ملَا أدى إليه من ختريـب   .والنسل واملال
فكان حتريه مهماً وأدلته من القرآن والسـنة   ،كانت حكمة احلظر فيه موجودة ،العمران

  .ا قانون الضبط واحلصركثرية أكثر من أنْ يأخذه
* * *  

وأنّ الظلم مفوت بالضرورة هلـذا   ،فلما كان قصد الشارع متعلّقاً تعلّقاً حتمياً بالعدل
كان األخذ على يد الظامل وأطره على احلق أطراً  ،وباتباع قاعدة أخف الضررين ،القصد

  .وإالّ خلعه أمراً وجوبياً
____________________  

  .٢٤٠ :مرجع سابق  ،املقدمة )١(
   



٣٣٣ 

ملّا  ،وممن فطن إىل هذا املاوردي الذي جعل اجلرح يف عدالة اإلمام خمرجاً له من اإلمامة
 ،فهذا فسق مينع من انعقاد اإلمامة ومن استدامتها :)١(فقال .عده فسقاً ال جتوز معه اإلمامة

يعد إىل اإلمامـة إالّ   فلو عاد إىل العدالة ملْ ،فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها
  .بعقد جديد

وهذا أيضاً ابن قيم اجلوزية الذي رفض فكرة ختصيص السلطان واستثنائه من عمـوم  
ال  « .»إنما الطاعة يف املعروف  « :فذكر أحاديث رسول اهللا  ،عدم الطاعة يف املعصية

وعلّق على ذلك  .»صية اهللا فال تطيعوه من أمركم منهم مبع « .»طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق 
وال ختصيص فيها  ،فهذه فتوى عامة لكلّ من أمره أمري مبعصية اهللا كائناً من كان :)٢(بقوله
  .البتة

  .وبرروا عدم اخلروج بسبب أنه يصاحبه فتنة هوجاء - ١٠
ـ    :واحلق أنّ احلقيقة السابقة اليت أوجزها ابن خلدون يف قوله راب الظلـم مـؤذن خب

والنظـر يف أحـوال    ،فهي تلخص استقراء وقائع التاريخ ،ترد على ذلك الزعم .العمران
فليست هناك فتنة أشـد مـن    ،وهو ما أكدته من قبل أدلة القرآن والسنة ،االُمم وامللوك

وليست هناك فتنة أشد من تعطيل أحكام الشرع واتباع اهلـوى   ،اخلراب على يد الظاملني
  .دون العدل

 ،إنّ احلاكم الظامل مبا هو كذلك ال يرعوي عن إتيان كلّ منكر نزل الشـرع ملنعـه  
وليس املقصود حبال هو جمرد  ،واملسلم مطالب أساساً بالتمكني إلقامة دين اهللا يف األرض

وإالّ لكان من املمكن أنْ يعـيش املسـلمون    ،عيش اجلماعة يف ظلّ سلطان كيفما اتفق
  دة يف ظلّ السيادةاألوائل بعقيدم اجلدي

____________________  
  .١٩ :مرجع سابق  ،األحكام السلطانية )١(
  .م ١٩٨٧ :املكتبة العصرية  - بريوت - ٤٠٠ : ٤أعالم املوقعني  )٢(

   



٣٣٤ 

 ،وكان من املمكن كذلك أنْ ميارسوا شعائرهم دون تعرض من أحـد  ،القرشية اجلاهلية
ولكن املشكل كان يكمن يف سيادة نظام حيكم الناس بالعدل وفق املقررات اإلهلية وليس 

  .وفق تصورات وأهواء البشر
فتنة التعرض لألذى يف النفس  ،واحلكم الظامل يدفع الناس دفعاً للوقوع يف حبائل الفتنة

وفتنة  ،طواء على الضيموفتنة االن ،وفتنة النفاق وفتنة فقدان املروءة ،والبدن واملال والعرض
مثّ تكون العاقبة لذلك  ،وفتنة الركون إىل الظاملني ،االنكفاء على الذات طلباً للنجاة الفردية

  .كلّه فتنة التعرض للغضب اإلهلي
واتقُوا فتنةً الَ تصيبن الذين ظَلَموا منكُم خاصة واعلَمـوا أَنّ اللّـه    ( :يقول اهللا تعاىل

  .)١() شديد الْعقَابِ
واجلماعة اليت متسـح   ،االبتالء أو البالء ،والفتنة :)٢(ويفسر سيد قطب هذه اآلية بقوله

 - وأظلم الظلم نبذ شريعة اهللا ومنهجه يف احلياة - لفريق منها بالظلم يف صورة من صوره
ق أنْ تؤخـذ  مجاعة تسـتح  ،وال تأخذ الطريق على املفسدين ،وال تقف يف وجه الظاملني

فاإلسالم منهج تكافلي إجيايب ال يسمح أنْ يقعد القاعدون عـن   .جبريرة الظاملني املفسدين
بل أنْ يروا اُلوهية اهللا  ،فضالً على أنْ يروا دين اهللا ال يتبع - الظلم والفساد واملنكر يشيع

ن أنْ خيـرجهم  مثّ هم بعد ذلك يرجو ،وهم ساكتون - تنكر وتقوم اُلوهية العبيد مقامها
  .ألنهم هم يف ذام صاحلون طيبون ؛اهللا من الفتنة

____________________  
  .٢٥ :سورة األنفال  )١(
  .١٤٩٦ : ٣مرجع سابق  ،يف ضالل القرآن )٢(

   



٣٣٥ 

وتستحلّ احلرمات  ،فللمرء أنْ يتساءل أي فتنة أشد على جمتمع يشيع فيه الظلم ،وبعد
أيرجى خري مـن   ؟أيرجى من مثل هذا اتمع خري ؟وال يستشعر فيه أمن ،وتنتهك احملارم

وقد كـان شـعار    ،جمتمع تسلّط عليه معاوية وزبانيته وعلى رأسهم جالّده زياد بن مسية
  .فقد هلك سعيد ،انج سعد :الناس يومئذ

وقد رأيت كيف شرط معاوية على حجر وأصحابه ليستبقيهم أنْ يلعنوا علي بـن أيب  
  .فلما أبوا ضرب أعناقهم ،الب ط

أم يرجى خري من جمتمع تسلّط عليه يزيد بن معاوية الذي قتل خيار االُمـة واسـتبقى   
  :حتى قال القائل واجتثّ عترة رسول اهللا  ،شرارها

  مسية أمسى نسـلها عـدد احلصـى   

  ت رسول اهللا لـيس هلـا نسـل   وبن    

  
) عبيد ( أراد سفّاحه ابن عقبة من أهل املدينة أنْ يبايعوا يزيد على أنهم خول وعندما 

  .ضرب أعناقهم ،نبايعك على كتاب اهللا وسنة رسوله :قالوا ،له
ال أجد أحداً بعد مقامي هذا  :يقول )١(ترى عبد امللك بن مروان بن احلكم ،ومن بعد

  .إالّ ضربت عنقه ،اتق اهللا :يقول
رواه احلاكم يف مستدركه وهو يكـاد   ،وأخرياً نورد حديث جابر بن عبد اهللا - ١١

  :إالّ أنه ذو مفهوم مغاير ،يكون بذات ألفاظ حديث حذيفة
____________________  

وكـذلك   .٢٣٦ :مرجع سـابق   ،ترى ابن العريب ميتدحه يف العواصم من القواصم ،عبد امللك قائل هذا )١(
بينما يكفّره أبـوبكر اجلصـاص    ،وينسب له مروءة وفتوى وقضاء ،حميي الدين اخلطيب ميتدحه حمقق الكتاب

وملْ يكن يف عماله أكفر وال  ،وملْ يكن يف العرب وال آل مروان أظلم وال أكفر وال أفجر من عبد امللك :بقوله
 .عروف والنهي عن املنكروكان عبد امللك أول من قطع ألسنة الناس يف األمر بامل ،أظلم وال أفجر من احلجاج

  .٨٧ : ١مرجع سابق  ،أحكام القرآن
   



٣٣٦ 

أعاذك اهللا يا كعـب بـن    « :قال لكعب بن عجرة عن جابر بن عبد اهللا أنّ النيب 
اُمراء يكونون من بعدي  « :قال  ؟وما إمارة السفهاء :قال .»عجرة من إمارة السفهاء 

فمن صدقهم بكذم وأعام على ظلمهم فأولئك ليسـوا   ،وال يستنون بسنيت ،ال يهتدون ديي
 ،ومن ملْ يصدقهم بكذم وملْ يعنهم علـى ظلمهـم   ،وال يردون علي حوضي ،مني ولست منهم

والصدقة تطفـئ   ،ةالصوم جن ،يا كعب بن عجرة .فأولئك مني وأنا منهم وسريدون علي حوضي
  .»برهان  أووالصالة قُربان  ،اخلطيئة

* * *  

  ؟لم كان اخلالف يف حكّام اجلور
وإنما هو يعم كـثرياً   ،إنّ هذا اخلالف يف الواقع ليس مقصوراً على هذه املسألة بذاا

 ،ةفأنت جتد ملسألة بعينها إجابات متعددة وليست إجابة واحدة مغني .من املسائل الفقهية
وجلّ األدلة مرجعها إىل أخبار اآلحاد املنسوبة إىل رسـول   ،وكلّ إجابة تستند إىل دليلها

  .اهللا 
وكذلك املناقض ألصول قطعية على مـا   ،)٢(جتد فيها الكثري املتناقض )١(وهذه األخبار
  .رأينا من قبل

وهنا أيضاً جتد  ،ذ البدايةوهو عدم كتابة احلديث من ،ومرجع ذلك كلّه إىل سبب أول
  :االختالف يف احلديث

____________________  
وكذلك بعدم يقينيـة أحاديـث    ،تقول بعسر إثبات املتواتر ١٩٩٠ : ٢ : ١توجد فتوى لألزهر بتاريخ  )١(

  .سواء ما جاء يف الصحيحني أو غريمها ،اآلحاد
) تأويل خمتلف احلـديث  ( إذا رجعت إىل حماوالت التوفيق بني األحاديث املتناقضة كما فعل ابن قتيبة يف  )٢(

 إنه :- ٤٧٨ :مرجع سابق  ،يف مقدمته - فيه قال ابن الصالح ،هلالك منها التافت الشديد الذي ال يقنع أحداً
  .أساء يف أشياء منه قصر باعه فيها - ابن قتيبة -

   



٣٣٧ 

ال تكتبوا عني  :قال مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري أنّ النيب  فقد أخرج
  .ومن كتب عني شيئاً غري القرآن فليمحه ،شيئاً إالّ القرآن

وأبو داود والنسائي وابن ماجـة   ،بينما أخرج البخاري وكذلك مسلم يف صحيحيهما
عندما التمس من رسول اهللا  ،الكتابة أليب شاه اليمين الذي أجاز حديث رسول اهللا 

  .اكتبوا أليب شاه :فقال ،أنْ يكتب عنه من خطبته عام فتح مكّة 
األحاديث الواردة يف إباحة الكتابة حتى ال يدعي أحد أنّ  )١(وقد مجع السراج البلقيين
يا رسـول   :قلت ،ونذكر منها حديث عبد اهللا بن عمرو قال ،حديث أيب شاه واقعة عني

 :قـال   ؟يف الغضب والرضـا  :قلت .نعم :قال  ؟اكتب ما أمسعه منك ،اهللا
  .فإين ال أقول إالّ حقّاً ،نعم

ت األحـداث  ملّا كثـر  ،إنّ حديث اإلباحة ناسخ حلديث املنع :يف ذلك )٢(وقد قالوا
إنّ ذلك اختص به عبد  :ولكن ال يحتج بقول ابن قتيبة .واألحاديث وخيف عليها الفوت

وكذلك ال يحـتج   .ألنك رأيت أنّ الرسول أجاز الكتابة لغريه كأيب شاه .اهللا بن عمرو
ى عن كتابة ذلك عنه حني خاف عليهم اخـتالط   :)٣(ذكره ابن الصالح ،بالرأي الشائع
  .حف القرآن العظيمذلك بص

مثّ  .)٤()إِنا نحن نزلْنا الذّكْر وإِنا لَه لَحـافظُونَ   ( :فهذا الرأي مردود بقول اهللا تعاىل
  ذلك أنّ أحد وجوه إعجاز القرآن ؛-حاشا هللا  - إنّ هذا الرأي فيه تنقّص للقرآن

____________________  
  .٣٦٤ :مرجع سابق  ،حماسن االصطالح على هامش مقدمة ابن الصالح )١(
  .١٩١ :مرجع سابق  ،تأويل خمتلف احلديث )٢(
  .٣٦٧ :مرجع سابق  ،مقدمة ابن الصالح )٣(
  .٩ :سورة احلجر  )٤(

   



٣٣٨ 

فكيف يزعم زاعم أنّ مثله شـيء   ،وقد حتدى اهللا تعاىل أنْ يأيت أحد بآية من مثله ،بيانه
  ؟عليه االختالط حتى يخاف

ولكن يف وجود رسـول اهللا   ،ولو يف آخر األمر ،فإذا كان احلديث قد أُبيحت كتابته
  ؟لم ملْ يجمع ويكتب يف الصدر األول :فالسؤال ال يزال مطروحاً ،

ألزال عنا حرجاً شديداً وقعت  ،ولو بعد الفراغ من مجع القرآن ،ولو أنّ ذلك حدث
  .الُمة واختلفت وال تزال تعاين آثاره حتى اليومفيه ا

ملَا كان هناك مساغ للقول  ،ولو أنه جمع بعد الفراغ من مجع القرآن يف عهد أيب بكر
  .باخلوف من اختالط احلديث بالقرآن

 ،لتوفّرت شروط فرزه وتصحيحه تلقائيـاً  ،ولو أنه مجع يف وجود جلّ الصحابة يومئذ
وكمـا حـدث يف رد    ،يس أيب هريرة يف رواية حديث اجلنابةكما حدث يف كشف تدل

  .عائشة حلديث تعذيب امليت ببكاء أهله
وبالتايل ملَا تسربت إليه كـلّ   ،ولو أنه جمع يف هذا العهد املبكّر ملَا وكلّ إىل الذاكرة

بينما الـذي حيكـم    ،وملَا احتيج إلثبات صحته إىل إثبات عدالة الرواة ،عوامل الضعف
  .رجال من الرجال - هم بعد - بتعديل وجرح الرجال

وملَا وجد أصـحاب   ،ولو أحكم منذ البدء ملَا وجد الوضاعون ثغرةً ينفذون منها إليه
وهم يبجحون أنهم ما فعلوا ذلك  ،الزهد املزعوم جماالً للتقول كذباً على رسول اهللا 

أو كذباً له وليس عليه بـإفكهم حتريفـاً لكلـم رسـول اهللا      ، بزعمهمإالّ احتساباً هللا
حنـن   :فيقولون .»من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار  « :إذ يقول ،عن مواضعه 

  .)١(يذكر ابن الصالح ،نكذّب له ال عليه
____________________  

  .٢٧٩ :املرجع السابق  )١(
   



٣٣٩ 

وضـعوا   ،وأعظمهم ضرراً قوم من املنسوبني إىل الزهـد  ،والوضاعون للحديث أصناف
  .فتقبل الناس موضوعام ثقةً منهم م وركنوا إليهم ،األحاديث احتساباً فيما زعموا

مثلما  ،وآخرون تسلّلوا إىل القرآن فوضعوا األحاديث يف تفسريه بادعاء احلسبة كذلك
من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس يف فضائل القرآن  :فعل نوح بن أيب مرمي وقد قيل له

واشتغلوا بفقه أيب حنيفـة   ،إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن :فقال ؟سورة سورة
  .فوضعت هذه األحاديث حسبةً ،ومغازي ابن إسحاق

وجدنا مـا   ،سباب عدم كتابة احلديثعلى أننا يف حبثنا عن إجابة مقنعة لسؤالنا عن أ
أبـا بكـر    :ذلك أنا وجدنا اخللفاء الثالثة ،هو أشد خطراً مبا جيعل املسألة أكثر غموضاً

بل يتعدون ذلك إىل الترغيب يف عـدم   ،وعمر وعثمان ال يقفون عند عدم كتابة احلديث
  .بل كادوا مينعونه منعاً ،رواية احلديث

إنّ الصديق مجع الناس بعد وفاة  :عن أيب مليكة قوله ،اظيروي الذهيب يف تذكرة احلف
والناس بعدكم  ،أحاديث ختتلفون فيها إنكم تحدثون عن رسول اهللا  :فقال ،نبيهم

 بيننا وبيـنكم  :فمن سألكم فقولوا ،شيئاً فال تحدثوا عن رسول اهللا  ،أشد اختالفاً
  .وحرموا حرامه ،كتاب اهللا فاستحلّوا حالله

خرج يشيعهم فيقول هلـم فيمـا    ،أنّ عمر كان إذا استعمل العمال :)١(ويذكر الطربي
  .وأنا شريككم ،وأقلّوا الرواية عن حممد  ،جردوا القرآن :يقول

____________________  
  .٢٠٤ : ٤مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(

   



٣٤٠ 

إنكم تأتون أهل قريـة هلـا    :قال عمر ،)١(وذكر ابن عبد الرب عن قرظة بن كعب قال
جردوا القرآن وأقلّـوا   ،فال تصدوهم باألحاديث لتشغلوهم ،دوي بالقرآن كدوي النحل

نـا  ا :فقال .حدثنا :فلما قدم قرظة قالوا .وأنا شريككم ،الرواية عن رسول اهللا 
  .عمر

 - حتى كان يقول وتابع عثمان أبا بكر وعمر يف تقليص الرواية عن رسول اهللا 
مسعت عثمان بن عفّـان علـى    :- فيما يذكر ابن سعد وابن عساكر عن حممود بن لبيد

  .ال حيلّ ألحد يروي حديثاً ملْ يسمع به يف عهد أيب بكر وال يف عهد عمر :يقول ،املنرب
الـذي أبـاح وكتـب وروى     لى العكس من ذلك متاماً كان موقف علي وع

عن حممـد بـن    :وجاء يف طبقات ابن سعد .)٢(وقد ذكر ابن الصالح عنه ذلك ،احلديث
مالك أكثر أصحاب رسـول اهللا   :قيل لعلي  ،قال عمر بن علي بن أيب طالب 

  .»وإذا سكت ابتدأين  ،إني كنت إذا سألته أنبأين « :فقال  ؟ثاًحدي 
تـذاكروا   « :قـال  أنّ عليـاً   - على شرط الشيخني :وقال - )٣(وذكر احلاكم

  .»فإنكم إالّ تفعلوا يندرس  ،احلديث
فـإنّ ذكـر    ،تذاكروا احلـديث  « :وروى احلاكم كذلك عن عبد اهللا بن مسعود قوله

  .»احلديث حياته 
من رواية حديث  ،وهنا جيب التوقّف طويالً لفهم دوافع اخللفاء الثالثة يف موقفهم ذاك

  .رسول اهللا 
____________________  

  .ت ،ب ،دار املعرفة - بريوت - ١٠٢ : ١املستدرك  ،احلاكم النيسابوري )١(
  .٢٠٤ :مرجع سابق  ،مقدمة ابن الصالح )٢(
  .٩٥ : ٤مرجع سابق  ،املستدرك )٣(

   



٣٤١ 

نضر اهللا عبداً مسـع مقـاليت    « :أملْ يعلموا حبديث رسول اهللا  :وللمرء أنْ يتساءل
رواه  .»ورب حامل فقه إىل من هو أفقـه منـه    ،فرب حامل فقه غري فقيه ،فوعاها مثّ بلّغها عني
  .أمحد وابن ماجة

فـإنّ   ،ليبلّغ الشاهد الغائب « :قول الرسول  ،رواية البخاري يف حجة الوداع ويف
  .»الشاهد عسى أنْ يبلّغ من هو أوعى له منه 

صحيح على شـرط   :وقال ،رواه احلاكم - وكيف يفعل حبديث رسول اهللا 
فهـل   .»وقد أُجلم بلجام من نار  ،من سئل عن علم فكتمه جِيء به يوم القيامة « :- الشيخني

أم ينـهض   ،انا عمـر  :-أوردناه من قبل  - يغين عن قرظة يومئذ قوله لسائليه احلديث
  ؟لعمر ذاته عذر هلذا النهي
 :ن سألكم فقولـوا فم ،شيئاً فال تحدثوا عن رسول اهللا  :وكيف يقول أبوبكر
 - وقد قال رسـول اهللا   .وحرموا حرامه ،فاستحلّوا حالله ،بيننا وبينكم كتاب اهللا

يوشك أنْ يقعد الرجل منكم على أريكته  :-فيما رواه احلاكم عن املقدام بن معد يكرب 
ومـا   ،اسـتحللناه  فما وجدنا فيه حالالً ،فيقول بيين وبينكم كتاب اهللا ،يحدث حبديثي

  .وإنما حرم رسول اهللا كما حرم اهللا ،وجدنا فيه حراماً حرمناه
فال بد من العودة إىل استحضار السياق  ،إننا لكي يمكننا فهم أبعاد هذا املشكل املُحري

 مثّ ،يف عدم تداول حـديث رسـول اهللا    ،الذي عبر فيه اخللفاء الثالثة عن رغبتهم
نقف عند احلوادث  - وقد فعلنا - وإننا ،استظهار املالبسات الدقيقة املباطنة لتلك الرغبة
  :التالية اليت نرى أنها فارقة يف حتديد وفرز املواقف

وهم حول الرسول  - خاصة عمر - أخطر هذه األحاديث مجيعاً موقف الصحابة - أ
  ولنستحضر معاً هذا .وهو يف آخر حلظات عهده بالدنيا ،يف بيته 

   



٣٤٢ 

ملّا اشـتد بـالنيب    :عن ابن عباس قوله - الذي يرويه لنا البخاري يف صحيحه - املشهد
إنّ الـنيب   :قال عمـر  .»ائتوين بكتاب أكتب لكم كتاباً ال تضلّوا بعده  « :قال ،وجعه 
قوموا  « :قال  ،فاختلفوا وكثر اللغط .وعندنا كتاب اهللا حسبنا ،الوجعغلبه  

إنّ الرزية كلّ الرزية ما حال بـني   :فخرج ابن عباس يقول .»عني وال ينبغي عندي التنازع 
  !وبني كتابه رسول اهللا 

  !ماله أهجر :قالوا ،بدالً من غلبه الوجع ،ويف رواية للبخاري
  !ما شأنه أهجر :ويف رواية ملسلم وأمحد

  .)١(اهلَذيان :اهلُجر واهلَجر] ومعىن [ 
 ،وكما يهول كلّ مسلم تلـك اجلـرأة   ،ال شك أنه يهولك كما يهولنا ،وألول وهلة

  !املعصوم بأنه يهذي وذلك التطاول من عمر أو من غريه حتى ليصف رسول اهللا 
مـن   وكيف يمنع رسول اهللا  ؟على شيء أراده وكيف يغالب رسول اهللا 

  ؟بينما حنن مأمورون بطاعته على كلّ حال ،إصدار أمر
 الذي ال ينطق عن اهلوى بادعـاء  وبأي مربر شرعي يستبعد كتاب رسول اهللا 

   .)حسبنا كتاب اهللا (  :عمر
لـو شـاء اهللا    ،حاشا هللا ؟وهل عمر أكثر حتوطاً واحترازاً هلذه االُمة من اهللا عز وجلّ

  .حتى يقبل على أمر ليس حبق الذي أحاط كلّ شيء علماً ما ترك رسوله 
____________________  

   .٦٧ :سورة املؤمنون  .)ه سامراً تهجرونَ مستكْبِرِين بِ ( :قال اهللا تعاىل )١(
وعن إبراهيم أنه قال يف قولـه عـز    .إذا هذى ،هجر الرجل يف منامه :جعل من قولك ،جرون :قال الفراء

أملْ تر  ،قالوا فيه غري احلق :قال - ٣٠ :سورة الفرقان  - )إِنّ قَومي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجوراً  ( :وجلّ
٢٥٣ : ٥مرجع سابق  ،انظر لسان العرب .وقال جماهد حنوه! ؟إىل املريض إذا هجر قال غري احلق.  

   



٣٤٣ 

 بتقدمي أيب بكر إلمامة الصالة ،يف ذات املرض مثّ ملاذا أمضوا طلب رسول اهللا 
وراء تلـك االنتقائيـة يف    إنْ ذلك يوحي بأنّ ؟وملْ ميضوا أمره بالكتاب - وإنْ مل تتم -

ربما كشف عن استتاره ما حدث من بعد من احتجـاج الـبعض    ،طاعة األوامر شيئاً ما
  !استناداً إىل تلك الواقعة بأحقية أيب بكر يف أسبقية خالفة الرسول 

سـول  تلكّؤهم يف تنفيذ أمـر الر  - مما يدخل يف االنتقاء - وربما يكشف عنه أيضاً
بعد أنْ نازعوا الرسول يف أمر إمارة اجليش حتى أغضب عمـر   ،ببعث جيش أسامة 

على التـربص   - وفيهم أبوبكر وعمر - مثّ إصرارهم ،يف ذات املرض أيضاً الرسولَ 
وتـولّى   ي الرسول وعدم تنفيذ األمر حتى توفّ ،باملدينة رغم غضب الرسول 

  .وحينئذ فقط أنفذ جيش أسامة ،األمر أبو بكر
  .مصيبة املصائب - كما قال ابن عباس - إنها حقّاً

وإنما كان له شاهد يف اُخريات أيام  ،إذاً ملْ يكن منع احلديث يف عهود اخللفاء الثالثة
  .رسول اهللا 
لوجدنا أنّ الرغبة يف منع توثيق احلديث متتد إىل  ،عدنا إىل الوراء قليالًولكن إذا  - ب

  .وأنّ املنع أتى من قريش ،تلك الفترة أيضاً
كنـت   :عن عبد اهللا بن عمرو قوله ،يروي أبو داود والدارمي واحلاكم يف مستدركه

تكتـب   :فنهتين قريش وقالوا ،وأريد حفظه أكتب كلّ شيء أمسعه من رسول اهللا 
 .بشر يتكلّم يف الرضا والغضب ورسول اهللا  ،كلّ شيء تسمعه من رسول اهللا 

فوالذي نفسـي   ،اكتب « :فقال  ،فذكرت ذلك لرسول اهللا  ،فأمسكت :قال
  .فنهتين قريش :ونتوقف هنا عند قول .وأشار بيده إىل فيه .»حق بيده ما خرج منه إالّ 

   



٣٤٤ 

فلم ـت   ،لقد كانوا مجيعاً باملدينة مهاجرين وأنصار ؟فمن هي قريش تلك اليت تنهى
  قريش بالذات عن الكتابة دون بقية املهاجرين واألنصار؟

ويؤيد ذلك ما  ،بقريشال بد إذاً أنْ يكون املعانعون هم وجهاء املهاجرين املعبر عنهم 
إنّ هذا األمر يف هذا احلي من  :حدث من بعد احتجاج أيب بكر وعمر يف اجتماع السقيفة

  .قريش
 ،ذلك أنه كان يكتب أيضاً ،ولكن خيرج من هؤالء بالضرورة علي بن أيب طالب 

فـال   ،- ماوذكرها البخاري ومسلم يف صحيحيه - ولو بدليل الصحيفة اليت كانت لديه
 عقل أنْ يكتب عليأو  ،وكيف ينهى هؤالء عـن شـيء   .وينهى غريه عن الكتابة ي

أملْ يكن أوىل ـم أنْ   ؟حي وفيهم رسول اهللا  ،يأمرون به هكذا من تلقاء أنفسهم
  ؟يسألوا رسول اهللا 

ظنوا أنها تبيح هلم اإلجازة واملنـع   ،هم مكانة خاصةال بد إذاً أم استشعروا يف أنفس
  .سهل عليه ظن غريه الكثري ،ومن ظن من نفسه ذلك ،دون الرسول 

 ،فهل تعاقدوا على أنْ يقضوا ذلك بينهم ،فإذا ملْ يكن لديهم مثل ذلك الظن بأنفسهم
  ؟ليهال يطّلع ع ظانني أنّ الرسول 

حتى يمكـن أنْ   - حسبما ذكر - يف املنع مثّ إنهم ملْ حيتجوا حبديث رسول اهللا 
بأنْ جوزوا قول غري احلق علـى   ،بل برروا منعهم بكبري قول خرج من أفواههم ،يعذروا

 ،وهلم ذاك بأنه ال ينطق إالّ حقّـاً ق فريد الرسول  ،يف حال الغضب رسول اهللا 
  .ذا العصمة حق قدره فما قدروا الرسول 

 ،وقد شاع بني الناس أنّ عمر حبس يف املدينة كبار الصحابة استئثاراً مبشـورم  - ج
وخوف الفتنة عليهم  ،بينما رأى آخرون أنه حبسهم خوف االفتتان م يف البالد املفتوحة

  .مأنفسه
   



٣٤٥ 

فهو أنه كان يخاف على أكابر أصحاب الـنيب   ،فأما حقيقة األمر :)١(يقول طه حسني
  .ولذلك ملْ يولّهم األمصار ،من أنْ يفتتنوا أو يفتنوا الناس

هلا وجه آخر بعضه  ،ولكن حقيقة هذه الفتنة اليت ادرع هلا عمر حببسه بعض الصحابة
حـبس   روي أنّ عمر بن اخلطاب  :)٢(يذكر ابن العريب .أالّ يرووا احلديث يف اآلفاق

وكـان   ،فـأطلقهم عثمـان   ،ابن مسعود يف نفر من الصحابة سنةً باملدينة حتى استشهد
  .ألنّ القوم أكثروا احلديث عن رسول اهللا  ؛سجنهم

رواية حديث رسول  ما الضرر من :وأنت إنْ ناقشت األمر يف ظاهره لساءلت نفسك
إما احتمال الكذب علـى   :األمر البادي أنه ال خيرج عن وجهني ؟واإلكثار منه اهللا 

وإما خمافة الـوهم أو   ،وهو ما ال يقر يف حق مثل ابن مسعود وصحبه ،رسول اهللا 
  .النسيان أو اخلطأ غري املتعمد
فإنه يرده وجود الضـابط   ،الكذب واخلطأ :وقوع االحتمالنيولكن بافتراض إمكان 

فما كان كذباً أو  ،وهو ما كان متاحاً ساعتها فقط ،يومئذ املتمثّل يف وجود بقية الصحابة
وما كان يمكن أنْ خيطئ فيه أحدهم كان  ،كُشف من فوره ،تدليساً كحديث أيب هريرة

  .اآلخر له مرجعاً
اية احلديث يومئذ كان يحقق مصلحة وفائدة كربى فاتـت  لذلك فإنّ اإلكثار يف رو

فإنْ فشو احلديث بني الناس وعرضه عليهم كان كفيالً بتنقيته منـذ   ،على االُمة إىل األبد
  .فال يصح إالّ الصحيح يف النهاية ،البداية

____________________  
  .١٧٤ :مرجع سابق  ،اخللفاء الراشدون )١(
  .٨٧ :مرجع سابق  ،العواصم والقواصم )٢(

   



٣٤٦ 

ملاذا ملْ يطبق ذات املنهج الذي اُتبع يف مجع القرآن وتوحيد  :وسؤال آخر يطرح نفسه
  ؟نسخه على احلديث

  .لقضي على اختالف هذه األمة إىل يوم البعث ،ولو اُتبع ذلك
وهم مجاعـة   ،إذاً كان األوجب إفشاء احلديث وتوثيقه قدر الطاقة يف حياة الصحابة

وملثل هذا حذّر رسـول   .فيختلف الناس دون أنْ جيدوا مرجعاً ،وقبل أن يتناقصوا بالوفاة
 ،مسعت رسـول اهللا   :- فيما أخرجه البخاري - قال عبد اهللا بن عمرو .اهللا 

   .»كن يقبض العلم بقبض العلماء ول ،إنّ اهللا ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد « :يقول
كتب عمر بـن عبـد    - فيما أخرجه البخاري - وملثل هذا نظر عمر بن عبد العزيز

فإني خفت  ،فاكتبه انظر ما كان من حديث رسول اهللا  :العزيز إىل أيب بكر بن حزم
ولتجلسوا  ،ولتفشوا العلم ،وال تقبل إالّ حديث النيب  ،دروس العلم وذهاب العلماء

  .فإنّ العلم ال يهلك حتى يكون سراً ،حتى يعلم من ال يعلم
 .على شرط البخـاري  :فيما أخرجه احلاكم وقال - ومثل ذلك أيضاً فعله ابن عباس

ملّـا قُـبض رسـول اهللا     :فقد قـال  - هو أصل يف طلب احلديث وتوقري احملدث :وقال
 .فإنهم اليوم كثري هلّم فلنسأل أصحاب رسول اهللا  :قلت لرجل من األنصار 
ويف النـاس مـن أصـحاب     ،أتري الناس يفتقرون إليك !وا عجباً لك يابن عباس :فقال

فتركت ذاك وأقبلـت أسـأل أصـحاب رسـول اهللا      :قال ؟من فيهم رسول اهللا 
فأتوسد ردائي على بابه  ،فآيت بابه وهو قائل ،وإنْ كان ليبلغين احلديث عن الرجل ،

مـا جـاء    يابن عم رسول اهللا  :فيخرج فرياين فيقول ،يسفي الريح علي من التراب
  ،ه عن احلديثفأسأل :قال ،أنا أحق أنْ آتيك ،ال :فأقول .هالّ أرسلت إيلّ فآتيك ،بك

   



٣٤٧ 

هـذا   :فيقول ،وقد اجتمع الناس حويل يسألونين ،فعاش هذا الرجل األنصاري حتى رآين
  .الفىت كان أعقل مني

ما أظلّت اخلضـراء وال   « :الذي قال فيه رسول اهللا  - ومنع أبو ذر الغفاري - د
ومن الفتيا ومـن روايـة    ،جمالسة أحدمن  - »أقلّت الغرباء من ذي هلجة أصدق من أيب ذر 

مثّ كان من  ،احلديث حتى صرخ بأن ذحبه أهون عليه من كتمان حديث رسول اهللا 
  .أمره ما هو معلوم من نفيه إىل الربذة حتى مات منفياً وحيداً يف عهد عثمان

هـو ابـن    - بحدثنا شـعي  ،أخربنا عبد الوهاب بن سعيد :يروي الدارمي يف سننه
وهو جـالس   ،أتيت أبا ذر :حدثين أبو كثري حدثين أيب قال ،حدثنا األوزاعي - إسحاق

 :مثّ قـال  ،فأتاه رجل فوقف عليه ،وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه ،عند اجلمرة الوسطى
لو وضعتم الصمصامة على [  ؟أرقيب أنت علي :فقال ،فرفع رأسه إليه ؟أملْ تنه عن الفتيا

قبـل أنْ   مثّ ظننت أني أنفذ كلمةً مسعتها من رسول اهللا  - وأشار إىل قفاه - هذه
  .)١(]جتيزوا علي ألنفذا 

* * *  
نلخص إذاً مما سبق إىل أنّ االتجاه الذي قاده اخللفاء الثالث ملنع كتابة ورواية وانتشار 

بل جاء خمالفـاً للنصـوص    ،سند من نص شرع هلمملْ يكن ذا  ،حديث رسول اهللا 
  .مبا تسقط معه أية دعوى لالحتجاج باالجتهاد ،ومغالباً إلرادة رسول اهللا 

  ؟ولكن ملاذا
  :إنّ هناك حادثتني أخريني نظن أنهما كفيلتان باإلجابة على هذا السؤال

____________________  
  .الكالم املوضوع بني املعكوفتني أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم )١(

   



٣٤٨ 

فنقرأ تفاصيلها يف احملاورة التالية اليت جرت بني عمر بن اخلطاب وعبد اهللا  ،فأما أوهلما
  :)١(بن عباس
  ؟أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمد  ،يابن عباس :عمر

  .فأمري املؤمنني يدريين ،إنْ ملْ أكن أدري :فقلت ،فكرهت أنْ أجيبه :سابن عبا
 ،فتبجحوا على قـومكم جبحـاً جبحـاً    ،كرهوا أنْ جيمعوا لكم النبوة واخلالفة :عمر

  .فاختارت قريش لنفسها فأصابت ووفقت
  .إن تأذن يل يف الكالم ومتط عني الغضب تكلّمت ،يا أمري املؤمنني :ابن عباس
  .تكلّم يابن عباس :عمر

فلو  ،اختارت قريش ألنفسها فأصابت ووفقت ،أما قولك يا أمري املؤمنني :ابن عباس
لكان الصواب بيدها غري مردود  ،أنّ قريشاً اختارت ألنفسها حيث اختار اهللا عز وجلّ هلا

  .وال حمسود
فإنّ اهللا عز وجلّ وصف قومـاً   ،إنهم كرهوا أنْ تكون لنا النبوة واخلالفة :وأما قولك
  .)٢()ذلك بِأَنهم كَرِهوا ما أَنزلَ اللّه فَأَحبطَ أعمالَهم  ( :فقال ،بالكراهية
 )٣(وقد كانت تبلغين عنك أشياء كنت أكره أنْ اُفـرك  !هيهات واهللا يابن عباس :عمر
  .فتزيل مرتلتك مني ،عنها

  ؟ؤمننيوما هي يا أمري امل :ابن عباس
____________________  

  .٢٢٣ : ٤مرجع سابق  ،الطربي )١(
  .٩ :سورة حممد  )٢(
  .أقرك :يف ابن األثري )٣(

   



٣٤٩ 

وإنْ كانت باطالً فمثلي أماط الباطل  ،فإنّ كانت حقّاً فما ينبغي أنْ تزيل مرتليت منك
  .عن نفسه
  !إنما صرفوها عنا حسداً وظلماً :بلغين أنك تقول :عمر
وأما قولـك   ،فقد تبين للجاهل واحلليم ،ظلماً :أما قولك يا أمري املؤمنني :عباسابن 
  .فنحن ولده احملسودون ،فإنّ إبليس حسد آدم ،حسداً
إالّ حسداً ما حيول وضغناً وغشاً مـا   ،أبت واهللا قلوبكم يا بين هاشم !هيهات :عمر

  .يزول
وب قوم أذهـب اهللا عنـهم الـرجس    ال تصف قل ،مهالً يا أمري املؤمنني :ابن عباس

من قلوب بين هاشم فإنّ قلب رسول اهللا  ،وطهرهم تطهرياً باحلسد والغش.  
  .إليك عني يابن عباس :عمر

  .أفعل :ابن عباس
* * *  

  .اختيار اهللا يف مقابل اختيار قريش :ولعمرك ها هنا لب القضية
 علي اس يذّكر عمر حبقي  بن أيب طالب فابن عبحود يف احلالفة بالدليل النصا

وحبيث تبين للجاهل واحلليم الظلم الواقع عليه من جراء منعه حقّـه   ،عن رسول اهللا 
  .بينما يقول عمر باختيار قريش لنفسها ،الذي هو اختيار اهللا

أنْ  نكتشف السبب الذي من أجله رفض عمر االستجابة ألمر رسول اهللا  وهنا
إني  « :أنْ قال ،فقد سبق لرسول اهللا  .يأتوه بكتاب يكتب فيه كتاباً لن يضلّوا بعده

اهللا حبل ممدود من كتاب  ،أحدمها أعظم من اآلخر ،تارك فيكم ما إنْ متسكتم به لن تضلّوا بعدي
فانظروا كيف ختلفـوين   ،ولن يفترقا حتى يردا علي احلوض ،وعتريت أهل بييت ،السماء إىل األرض

  .»فيهما 
   



٣٥٠ 

وهو ها  ،أنْ حدث بالكتاب الذي لن يضلّ بعده املسلمون فقد سبق إذاً للرسول 
فـإذا   ،كتاب ال يضلّون بعده :لفاظهنا ساعة الفراق يريد تأكيد احلديث كتابةً بذات األ

  !قد هجر إنه  :بل زاد أنْ قال ،مما أراد بعمر بن اخلطاب مينع الرسول 
 .لئن مات عمر ألبايعن عليـاً   :فعند ما قال عمار بن ياسر ،وأما احلادثة الثانية 

ةعمر فأثار هذا القول بشد فقـد جـاء يف    ،ونترك البخاري يروي لنا ما حـدث  ،بالغة
  :صحيحه بكتاب احلدود عن ابن عباس قوله

فبينما أنا يف مرتله مبـىن   ،كنت أقرئ رجاالً من املهاجرين منهم عبد الرمحن بن عوف
لو رأيت  :فقال ،إذ رجع إيلّ عبد الرمحن ،وهو عند عمر بن اخلطّاب يف آخر حجة حجها

لو قد مـات   :يقول ،هل لك يف فالن ،يا أمري املؤمنني :رجالً أتى أمري املؤمنني اليوم فقال
مثّ  ،فغضـب عمـر   .ما كانت بيعة أيب بكر إالّ فلتةً فتمت ،فواهللا ،عمر لقد بايعت فالناً

غصبوهم إني إنْ شاء اهللا لقائم العشية يف الناس فمحذّرهم هؤالء الذين يريدون أنْ ي :قال
   .أمورهم

ال تفعل فإنّ املوسم جيمـع رعـاع النـاس     ،يا أمري املؤمنني :فقلت ،قال عبد الرمحن
وأنا أخشى أنْ تقوم  ،فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حني تقوم يف الناس ،وغوغاءهم

ل فأمه ،وأنْ ال يعوها وأنْ ال يضعوها على مواضعها ،فتقول مقالةً يطيرها عنك كلّ مطيرٍ
فتقول ما  ،فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس ،حتى تقدم املدينة فإنها دار اهلجرة والسنة

   .فيعي أهل العلم مقالتك ويضعوا على مواضعها ،قلت متمكّناً
  .إنْ شاء اهللا ألقومن بذلك أول مقام أقومه باملدينة ،أما واهللا :فقال عمر

فلما كان يوم اجلمعة عجلت الرواح  ،ذي احلجة قال ابن عباس فقدمنا املدينة يف عقب
 ،حني زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالساً إىل ركن املنـرب 

  فلما ،فلم أنشب أنْ خرج عمر بن اخلطاب ،فجلست حوله متس ركبيت ركبته
    



٣٥١ 

مقالةً ملْ يقلها منذ  ليقولن العشية :قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ،رأيته مقبالً
   ؟ما عسيت أنْ يقول ما ملْ يقل قبله :فأنكر علي وقال .استخلف

إىل أنْ  ،فلما سكت املؤذّنون قام فأثىن على اهللا مبا هو أهلـه  ،فجلس عمر على املنرب
فـال يغتـرنّ    ،لو قد مات عمر بايعت فالناً ،واهللا :مثّ إنه بلغين أنّ قائالً منكم يقول :قال

ولكـن   ،أالَ وإنها قد كانت كـذلك  ،امرؤ أنْ يقول إنما كانت بيعة أيب بكر فلتةً ومتّت
مثل أيب بكر من بايع رجالً عن غري  ،وقى شرها وليس منكم من تقطع األعناق إليه ،واهللا

ن خربنا وإنه قد كان م ،فال يبايع هو وال الذي بايعه تغرة أنْ يقتال ،مشورة من املسلمني
أنّ األنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم يف سقيفة بـين سـاعدة    حني توفّى اهللا نبيه 
 ا علين معهما وخالف عنبري وموالز.  

* * *  
  :ولنا على قول عمر عدة مالحظات

وال  ،فـوراً ما الذي أغضب عمر إىل هذا احلد الذي جعله يعزم على القيام يف الناس 
فـأي   ؟الذين يريدون أنْ يغصبوهم أمورهم - حسب قوله - يتمهل ليحذّرهم من هؤالء
  ؟إذا مات عمر بايعت فالناً :غصب لألمر يف قول فالن

فـإنّ االتسـاق    ،وإذا كان منطق عمر هو اختيار قريش لنفسها يف مقابل اختيار اهللا
 - أو حتى من قريش فقط بزعمهم - املنطقي يفرض بالضرورة أنّ كلّ أحد من املسلمني

  ؟فمن إذاً الذي يغضب حق الناس .له احلق يف ترشيح أو اختيار من يراه
 ،مثّ يسن قاعدةً من عنده بعدم مبايعة من بايع ،إنّ بيعة أيب بكر كانت فلتةً :يقول عمر

  .وال الذي بايع له
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قط تلك الفلتة وحرمها علـى  فكيف أحلّ عمر لنفسه ف ،وبافتراض جواز الفلتة جدالً
فإنّ  ،وال يمكن أنْ ينهض لعمر العذر يف خصوصية تلك الفلتة باعتبار دقّة الظرف ؟غريه

أو املرحلـة أو   ،كلّ أحد يستطيع املماحكة بذات االدعاء وخاصةً يف الظروف الدقيقـة 
  .اللحظة التارخيية احمليطة مبوت كلّ إمام

ورمبا  ،فهي مسألة نسبية ،ر مبا ال تقطع األعناق إىل أحد مثلهوأما تربيرها بتفرد أيب بك
أنـه   - ومعه األنصار يرون - أنّ سعد بن عبادة كان يرى نفسه ،أقرب دليل على ذلك

  .أحق باخلالفة
رعـاع النـاس    :إنّ يف املوسم - الذي امتثل هلا - كانت نصيحة عبد الرمحن لعمر

  .وإنّ يف املدينة أهل الفقه وأشراف الناس ،وغوغاءهم
أفلست ترى هنا تلك النظرة القرشية املتعالية اليت تريد أنْ تستأثر وحدها بـاألمر دون  

من بايع رجـالً علـى غـري     :وكيف يستقيم ذلك مع قول عمر ؟مشورة عامة املسلمني
  ؟ا يف املوسموهل هناك مشورة املسلمني أكثر عمومية منه ؟مشورة من املسلمني

كما فعـل يف   ،أم أنّ املسلمني املعنيني هم فقط احملصورون فيمن خيتارهم عمر بنفسه
وهو عبد الرمحن بـن   ،وزاد فحصر الترجيح يف يد شخص بعينه ،اختياره الستة الشورى

  ؟عوف
 ؟على أنّ املأل من املسلمني كانوا على غري رأيهما ،أالَ تدلّك نصيحة عبد الرمحن لعمر

فإنهم الذين يغلبون على  :وقد قاهلا عبد الرمحن صراحةً ؟وإالّ ففيم اخلوف من مواجهتهم
  .قربك حني نقوم يف الناس

  ؟ومنذ مىت كان شهود موسم احلج رعاعاً وغوغاًء
   



٣٥٣ 

وكان شهوده يومئذ بعـد   أملْ يكن هذا املوسم هو حملّ عرض دعوة رسول اهللا 
  ؟كفّاراً

 مثّ بعلي  ،بأيب بكر يكن شهود املوسم هم الذين بعث إليهم رسول اهللا أملْ 
  ؟ليؤدي عنه سورة براءة

أملْ يكن شهود املوسم هم مستودع أمانة تبليغ الغائبني أخريات كالم ووصايا الرسول 
  ؟يف حجة الوداع 

 :ومن يرشحه كذلك بقولـه  ،تحريض عمر على قتل املرشحويصل األمر إىل منتهاه ب
  .تغرةً أنْ يقتال

* * *  
أنّ كثرياً من األحـداث يف   :يقودنا التحليل السابق بالضرورة إىل نتيجة واحدة مؤداها

كانت ختضع لتحكّم وسيطرة عوامل  - ومنها منع كتابة احلديث وروايته - الصدر األول
وهي ذات العوامل اليت حدت بالوضـاع إىل وضـع    ،على السلطةتتعلّق أساساً بالصراع 

  .وال سيما ما يتعلّق حبكّام اجلور ،ومن مثّ وجد التناقض واالختالف ،األحاديث
هو الصراع السياسي  ،إذاً املفتاح احلقّيقي لفهم األحداث اليت تلت وفاة الرسول 

ويف سـبيل   ،ويف سبيل ذلك كان على املبادئ والقيم أنْ تتنحى .السلطة واملال :بركيزتيه
  .ذلك متّ إهدار الكثري

ولكنها نتاج عمل  ،واليت ملْ تكن وليدة اللحظة - أملْ تتابع أحداث سقيفة بين ساعدة
ومن عدم االستجابة لرسـول   ،من منع قريش للحديث - على ما رأينا ،سبقها ومهد هلا

مثّ إنك جتد املنطق السائد  ،ومن عدم تنفيذ أمر بعث جيش أسامة ،بكتابة كتاب اهللا 
بينما  .حنن أوسط العرب داراً ونسباً :فيقول أبو بكر ويؤكّد عمر ،يف السقيفة قبلياً صرفاً
  يستحثّ قائل األنصار
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ـ  :احلباب بن املنذر قومه على املهاجرين أنهم غرباء بينهم ويتهددهم مثّ  .دا جذعـةً لنعي
يستغلّ املوقف إلحداث الصدع بني األنصار فتستدعى اإلحن القبلية القدمية بـني األوس  

  .واخلزرج
 ،وعلى غري مشورة وباستبعاد املهاجرين إالّ ثالثـة  ،ويف سبيل ذلك متت بيعة أيب فلتةً

وحبيث ال تدع ألحد فرصـة لالحتجـاج بالنصـوص     ،ويف عجلة ال تناسب املقام حبال
  .والتذكري باالختيار اإلهلي

ومنذ حلظة البيعـة الفلتـة إىل أسـلوب القهـر      ،ويف سبيل ذلك جلأ عمر من فوره
مثّ أقدم على حتريق بيت فاطمة  ،فدعا إىل قتل سعد بن عبادة ،واإلرهاب بزعم درء الفتنة

حتى  ،والزبري ومن معهما كعلي  ،ن إمضاء البيعة الفلتةعلى من امتنع ع الزهراء 
أنْ يدعي أحد أنّ تلك البيعـة   ،فهل حيق مع ذلك القهر .أخرج الزبري عنوةً وكُسر سيفه

  ؟جاءت حرةً
مـن   ويف سبيل ذلك متّ التعتيم متاماً على حديث غدير خم منصرف الرسـول  

 بينما سلّم الناس يومئـذ علـى علـي     ،وملّا متضِ عليه بضعة أسابيع ،حجة الوداع
أصبحت اليـوم   ،بخٍ بخٍ يابن أيب طالب  :ويومها قال عمر ذاته لعلي  ،باإلمرة

  .موىل كلّ مؤمن ومؤمنة
وهم من  ،وللسائل أنْ يسأل كيف حدث كلّ ذلك ممن شرفوا بصحبة الرسول 

  ؟هم يف سابقتهم وفضلهم وبالئهم
  :ونعيد توكيدها فيما يلي ،وإجابة ذلك قد سبق سوقها يف التحليل السالف

  :الصحابة بشر معرضون للخطيئة
ومثـال   .أو بغري تأويل سائغ ،إتيان فعل باملخالفة للشرع :إذ هي ،واخلطيئة غري اخلطأ

  وقد هم عمر ذاته ، بلتعة جلرمية خيانة عظمىمقارفة حاطب بن أيب :ذلك
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ومثاله شرب قدامة بن مظعـون   .بضرب عنقه ونعته بالنفاق لو ال منعه رسول اهللا 
ومثاله الفرار يوم الزحف كما حدث يوم حنني من أغلبية الصحابة لو  .للخمر وحده عليه

وهو ليس على شـيء   ،فيه االستبسال حسبة اهللا ومثاله من ظن .ال من اهللا تعاىل عليهم
  .كقزمان يوم اُحد

  :النقالب احتمال واردا
وما حممد إِلّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِنْ مـات أَو قُتـلَ    ( :قال اهللا تعاىل

فَلَن يضر اللّه شيئاً وسيجزِي اللّه الشـاكرِين  عقبيه   أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى  انقَلَبتم علَى
()١(.   

كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه النبِيني مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم  ( :وقال تعاىل
  ـدعن بم وهأُوت إِلّا الذين يهف لَفتا اخمو يهلَفُوا فتما اخيالناس ف نيب كُمحيل بِاحلق ابتالْك

ب ناتيالْب مهاَءتا جم  اللّـهو بِإِذْنِه احلق نم يهلَفُوا فتا اخموا لنآم الذين ى اللّهدفَه مهنيياً بغ
  .)٢() صراط مستقيمٍ  يهدي من يشاُء إِلَى

الناس وخاصة أصحابه من الوقوع يف االخـتالف بعـده    وكم حذّر رسول اهللا 
  .ولكن من تنافسهم على حب الدنيا ،أبدى هلم أنه ال خيشى عليهم الشركو ،وتبديل سنته

وإنـي ألنظـر إليـه     ،وإنّ موعدكم احلوض ،وأنا عليكم شهيد ،إني فرطكم « :فقال 
رواه  .»تكفروا ولكن الدنيا أنْ تنافسوا فيهـا   « :أو قال »ولست أخشى عليكم أنْ تشركوا 

  .البخاري وأمحد
____________________  

  .١٤٤ :سورة آل عمران  )١(
  .٢١٣ :سورة البقرة  )٢(
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أنـه   ،عن ابن املسـيب  ،عن ابن شهاب ،أخربين يونس ،حدثنا قال :وروى البخاري
 ث عن أصحاب النيبكان حيد،  يرد على احلوض رجـال مـن    « :قال أنّ النيب

إنهـم   ،إنك ال علم لك مبا أحدثوا بعدك :فيقول .يا رب أصحايب :فأقول ،أصحايب فيحلّؤون عنه
  .»ارتدوا على أدبارهم القهقهري 

إنّ اهللا بعثين  « :فقال هلم ،خرج على أصحابه أنّ رسول اهللا  :)١(وروى ابن هشام
وال ختتلفوا علي كما اختلف احلواريون على عيسى بن مرمي  ،ا عني يرمحكم اهللافأدو ،رمحةً وكافةً

«.  
إنّ نظرة اإلسالم تقوم ابتـداًء   :)٢(ويفسر سيد قطب هذا االختالف بعد البينات بقوله

ال حتيل هذا الشيء حقّـاً إذا   ،وإقامة حيام على شيء ،على أساس أنّ فعل الناس لشيء
وال جتعله التفسري الـواقعي هلـذا    ،وال جتعله أصالً من أصول الدين ،كان خمالفاً للكتاب

  .ألنّ أجياالً متعاقبةً قامت عليه ؛وال تربره ،الدين
   .وهذه احلقيقة ذات أمهية كربى يف عزل أصول الدين مما يدخله عليها الناس

إنّ هـذا   :فال يقـال  ،وقع احنراف وظلّ ينمو وينمو - مثالً - ويف التاريخ اإلسالمي
إنّ  ،كـالّ  ؟فهو إذاً الصورة الواقعية لإلسالم ،االحنراف مىت وقع وقامت عليه حياة الناس
ويظلّ هذا الذي وقع خطأ واحنرافاً ال يصـلح   ،اإلسالم يظلّ بريئاً من هذا الواقع التارخيي

يعود وأن  ،ويبطله ومن واجب من يريد استئناف حياة إسالمية أنْ يلغيه ،حجة وال سابقة
 إىل الكتاب الذي أنزله اهللا باحلق)  يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحي٣()ل(.   
____________________  

  .٦٠٧ : ٤مرجع سابق  ،السرية )١(
  .٢١٧ : ١مرجع سابق  ،يف ظالل القرآن )٢(
  .٢١٣ :سورة البقرة  )٣(

   



٣٥٧ 

وكانـت   ،ومع ذلك كان اهلوى يغلب الناس من هنا ومن هناك ،ولقد جاء الكتاب
والرجـوع   ،املطامع والرغائب واملخاوف والضالالت تبعد الناس عن قبول حكم الكتاب

وما اختلَف فيه إِلّا الذين أُوتوه من بعد ما جاَءتهم الْبينـات   ( :إىل احلق الذي يردهم إليه
هنيياً بغب ١()م(.  
هو الذي قـاد   ... وبغي اهلوى ،وبغي احلرص ،وبغي الطمع ،بغي احلسد ... فالبغي

واملضي يف التفـرق واللجـاج    ،الناس إىل املضي يف االختالف على أصل التصور واملنهج
  .والعناد

  :االحنراف يعقّب دائماً الرساالت
   .)٢()تاب إِلّا من بعد ما جاَءتهم الْبينةُوما تفَرق الذين أُوتوا الْك ( :قال اهللا تعاىل

   .)٣() بِالْبينات مثّ اتخذْتم الْعجلَ من بعده وأَنتم ظَالمونَ  ولَقَد جاَءكُم موسى (
)  ناب ِسيحى الْمارصالن قَالَتو اللّه ناب ريزع ودهالْي قَالَتو هِماهبِأَفْو ملُهقَو كذل اللّه

   .)٤() يؤفَكُونَ  يضاهئُونَ قَولَ الذين كَفَروا من قَبلُ قَاتلَهم اللّه أَنى
)   ـذَابع ملَه كأُولئو اتنيالْب ماَءها جمدعن بلَفُوا متاخقُوا وفَرت وا كَالذينكُونالَ تو
يمظ٥( )ع(.   
)  كُملن قَبا ملَوخ ثَلُ الذينم كُمأْتملا ية ولُوا اجلنخدأَن ت متِسبح ٦( )أَم(.  

____________________  
  .٢١٣ :سورة البقرة  )١(
  .٤ :سورة البينة  )٢(
  .٩٢ :سورة البقرة  )٣(
  .٣٠ :سورة التوبة  )٤(
  .١٠٥ :سورة آل عمران  )٥(
  .٢١٤ :سورة البقرة  )٦(

   



٣٥٨ 

 .»ليأتني على اُميت ما أتى على بين إسرائيل حذو النعل بالنعـل   « :وقال رسول اهللا 
رواه  .»ال ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعـض   « .وسبق ذكره ،رواه الترمذي

  .رواه البخاري .»فإني ألرى الفنت تقع خالل بيوتكم كوقع القطر  « .البخاري
  :شيوع رد األحكام البينة

نـورد   ،حتفل كتب التاريخ والفقه بكثري من املخالفات واألحدوثات ألحكام الشرع
يف متابعة حكّامهم على ما  - يف الصدر األول لإلسالم - بعضها لترى كيف وقع الناس

  .الناس على دين ملوكهم :وكما قيل ،هم عليه من خمالفة
فأيسر منه وقوعـه يف   ،وقوع ذلك فيما خيص أحكاماً بينةً يف ظروف خمتلفةفإذا ثبت 

  .ظلّ صراع حمموم على السلطة
كيف أنّ خالد بن الوليـد قتـل    ،فقد علم من تاريخ حروب الردة على عهد أيب بكر

وكيف أنه نزا على امرأته فنكحها من ليلته بـال   ،مالك بن نويرة رغم شهادته باإلسالم
وقد طلب عمر من أيب بكر وأحلّ عليـه يف عـزل    .انتظار لعدة من زوجها املقتول مالك

ولكن تأول فـودى   ،فلم يسمع أبو بكر وملْ يعزل وملْ يقم احلد ،خالد وإقامة احلد عليه
  .بقتل مالك مسلماً بغري حق وهو حبد ذاته اعتراف ،وأعطى ديته ألخيه ،مالكاً

فلن جتد مطلقاً مـا يوافـق    ،ومهما حبثت أليب بكر وخالد عن خمرج من هذا الفعل
إالّ أنْ يكون املخرج الذهيب لفقهاء السـالطني اجلـاهز دائمـاً يف كـلّ      ،حكماً شرعياً
  .وإنْ كان غري سائغ ،التأول :أالَ وهو ،املعضالت

   



٣٥٩ 

 :فهم يقولون - ال أعلم كيف غم عليهم - يف تناقض بين ومن املعذرين خلالد من يقع
قد فهموا خطأً أمر  - الذين باشروا قتل مالك بأمر خالد - إنّ ضرار بن األزور ومن معه

ورغـم   .القتل :وهي تعين يف لغة كنانة .أدفئوا أسراكم :خالد يف تلك الليلة الباردة بقوله
فهم يوقعون أنفسـهم يف   - يقول طه حسني كما - ما يف هذه الرواية من تكلّف ظاهر

  .ذلك أنه يعين أنّ خالداً ملْ ير قتل مالك على الردة ؛تناقض
  !؟فلم تأولوا نزوله على امرأة مالك على اعتبار أنه رآها سبياً ،فإذا كان األمر كذلك

مثل  - وخالد يف هذا الفعل ،مثّ إننا ملْ جند عند أشد الناس خصومة ملعارضي أيب بكر
فهـو أحـال    :إالّ تغريباً للمسألة وإبعاداً هلا عن موضعها مبا ال يقنع أحداً - )١(ابن تيمية

وطاملا أنّ قتلة  ،كتلك اليت بني مقتل عثمان ومقتل مالك ،املسألة إىل مقارنات ال حملّ هلا
  .فكذلك ملْ يطالب أبو بكر بقتل قاتل مالك ،عثمان ملْ يقتلوا
انسياح املسألة وانشعاا حتى يغفل القارئ عن أصـل   - على عادته - وهو قد تعمد

 ... وعن كافر أو مرتـد  ،فأغرقها يف تفصيالت استرباء املعتدة من وفاة أو طالق ،املسألة
  .اخل

وهو حيضة واحدة  ،ولكنه يف النهاية ملْ يستطع التهرب من أقلّ قول قيل يف اإلسترباء
فنحن ملْ نعلم أنّ القضـية   :بقوله ، كالم ملبس ال غناء فيهوعندها جلأ إىل ،وليس ثالث

  .وقعت على وجه ال يسوغ فيها االجتهاد
____________________  

  .١٣٠ : ٣منهاج السنة  )١(
   



٣٦٠ 

كمـا ملْ   ،وملْ يذكر ابن تيمية بالطبع شهادة أيب قتادة وآخرين معه على إسالم مالك
  .وأقسم أالَ يقاتل حتت لوائه أبداً ،د إتيانه فعله ذاكيذكر أنّ أبا قتادة ترك جيش خالد عن

بدعوى احلفاظ على حـدود   ،وهكذا ضيع حد من حدود اهللا على يد أيب بكر وخالد
  .وتابعهم الناس على ذلك ،وسكت عمر عما أمضاه أبو بكر ،اهللا

املتواترة  ـ وأقدم عمر إبان خالفته على خمالفة لنص صريح من الكتاب والسنة العملية
متعتان كانتا على  :يقول عمر برواية مالك .بنهيه عن متعيت احلج والنساء مبجرد رأي رآه

  .متعة النساء ومتعة احلج :وأنا أى عنهما وأضرب عليهما عهد رسول اهللا 
 ،أنّ خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن اخلطاب :ويروي مالك عن عروة بن الزبري

فخرج عمر بن اخلطاب فزعاً جيـر   ،قالت إنّ ربيعة بن اُمية استمتع بامرأة فحملت منهف
  .ولو كنت تقدمت فيها لرمجت ،هذه املتعة :فقال ،رداءه

فَـإِنْ     وأَتموا الْحج والْعمرةَ للّه ( :وقد نص القرآن على متعة احلج يف قول اهللا تعاىل
يبلُغَ الْهدي محلّه فَمن كَـانَ    أُحصرتم فَما استيسر من الْهدي والَ تحلقُوا رؤوسكُم حتى
و نسك فَإِذَا أَمنتم فَمن تمتع منكُم مرِيضاً أَو بِه أَذى من رأْسه فَفديةٌ من صيامٍ أَو صدقَة أَ

بسو جي الْحامٍ فأَي ثَالَثَة اميفَص جِدي ن لَميِ فَمدالْه نم رسيتا اسفَم جإِلَى الْح ةرمبِالْع ةع
ي الْمسجِد الْحرامِ واتقُوا اللّه إِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ ذلك لمن لَم يكُن أَهلُه حاضرِ

  .)١()واعلَموا أَنّ اللّه شديد الْعقَابِ 
____________________  

  .١٩٦ :سورة البقرة  )١(
   



٣٦١ 

املتعة أنْ حترم بعمرة من امليقات يف أشهر احلج شوال وذي القعدة وذي احلجة :وحج، 
فإذا انتهيت من عمرتك قصرت فيحلّ لـك   ،على أنّ أهلك غري حاضري املسجد احلرام

وعليك أنْ تذبح ما قدرت عليه  ،حتى حترم حبج يوم التروية من نفس العام ،كلّ ما حرم
  .من اهلدي وأقلّه شاة

 :عن جابر بن عبـد اهللا  :ووردت فيهما أحاديث كثرية منها ،واملتعتان ثابتتان بالسنة
وأيب بكر حتـى   كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق األيام على عهد رسول اهللا 

  .رواه مسلم .ى عنه عمر يف شأن عمرو بن حريث
ليس  :فقال له اُيب بن كعب ،أنّ عمر أراد أنْ ينهى عن متعة احلج :وعن احلسن 

رواه  .فأضرب عن ذلك عمـر  ،وملْ ينهنا عن ذلك ذاك لك قد متتعنا مع رسول اهللا 
  .أمحد

أنزلت آية املتعة يف كتاب اهللا ففعلناها مـع رسـول اهللا    :وعن عمران بن حصني قال
رواه  .وملْ يرتل قرآن حيرمه وملْ ينه عنها حتى مات قال رجل برأيـه مـا شـاء    ،

  .البخاري
وهـذا   ،إنه عمر ،هذا الذي قال برأيه ما شاء :يقال ،قال البخاري )١(وذكر ابن كثري

  .الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أنّ عمر كان ينهى الناس عن التمتع
كما جاء حبديث ابن عبـاس   ،كان النهي عن العمرة يف أشهر احلج من سنن اجلاهلية

شهر احلج من أفجر الفجـور يف األرض  كانوا يرون أنّ العمرة يف أ :الذي رواه البخاري
  وعفا األثر  - برأت ظهور اإلبل من الترحال - وجيعلون احملرم صفراً ويقولون إذا برا الدبر

____________________  
  .٢٣٤ : ١مرجع سابق  ،تفسري ابن كثري )١(

   



٣٦٢ 

يـوم   - به صبيحة رابعةوأصحا قدم النيب  ،وانسلخ صفر حلّت العمرة ملَن اعتمر
يا رسـول   :فتعاظم ذلك عندهم فقالوا ،مهلّني باحلج فأمرهم أنْ جيعلوها عمرة - األحد

  .»حلّ كلّه  « :قال ؟أي احللّ ،اهللا
* * *  

ولك أنْ تتساءل ما الذي حدا بعمر أنْ يحيد عن الكتاب والسنة يف أمر حمكـم غـري   
  !؟وال خالف فيه إىل سنة من سنن اجلاهلية ،مشتبه

وأَتموا الْحـج   ( :بلغنا أنّ عمر قال يف قول اهللا تعاىل :)١(يذكر ابن كثري قول الزهري
 ةَ للّهرمالْعد كلّ واحد منهما من اآلخر .)ووأنْ تعتمر يف غري أشهر  ،من متامهما أنْ تفر

إنّ اهللا تعاىل يقول ،احلج: ) الْحاتلُومعم رهأَش ج (.  
ألنه قد ثبت أنّ رسـول اهللا   ؛هذا القول فيه نظر :ويرد ابن كثري قول عمر ذاك بقوله

  .اعتمر أربع عمرات كلّها يف ذي القعدة 
فـالنظر يـوحي    - كما يقول ابن كـثري  - ولكن هذا األمر يف الواقع ليس فيه نظر

ويدحضـه قطعـاً    ،بل يرده باتاً ما ذكرنـاه  ،ليس كذلك حبالوهو  ،خبضوعه الحتمال
خرجنـا مـع رسـول اهللا     :مثل حـديث عائشـة قالـت    ،األحاديث االُخر املؤكّدة

ومنا من أهـل   ،ومنا من أهل حبجة وعمرة ،فمنا من أهل بعمرة ،عام حجة الوداع 
وأهل رسول اهللا  ،باحلج والعمرة ملْ حيلّـوا   ،باحلج أو مجع احلج ا من أهل باحلجفأم

  .رواه البخاري .حتى كان يوم النحر
رواه  .»دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة وخلل بني أصابعه  « :وقال رسول اهللا 

  .أمحد
____________________  

  .٢٣٠ :املرجع السابق  )١(
   



٣٦٣ 

  .رواه ابن ماجة .إالّ يف ذي القعدة ملْ يعتمر رسول اهللا  :باس قالوعن ابن ع
فهل جيوز بعدها لعمـر أنْ   ،فهذا إذاً كتاب اهللا تعاىل، وهذه إذاً سنة رسول اهللا 

لعمر وهل جيوز بعدها لفقهاء أنْ حييدوا بالكلم عن مواضعه متأولني  ،ينهى من عند نفسه
  !؟بغري سائغ

فإنّ ذلك أمتّ حلج أحدكم وأمتّ  ؛افصلوا بني حجكم عمرتكم :يقول عمر بن اخلطاب
رواه مالك .لعمرته أنْ يعتمر يف غري أشهر احلج.  

إنما كان ينهى عنها ليكثـر   ،ينهى عنها حمرماً هلا ملْ يكن عمر  :ويربر ابن كثري
  .قصد الناس للبيت حاجني ومعتمرين

العمرة  :ويرد قول عمر ذاك الذي تأول فيه معىن إمتام احلج والعمرة قول ولده عبد اهللا
رواه  .ونزل ا كتـاب اهللا تعـاىل   عمل ا رسول اهللا  ،يف أشهر احلج تامة تقضى

  .أمحد
عندما أراد عمران أنّ يطلعـه   ،خرب نصيحة عمران بن سوادة لعمر )١(ويروي الطربي

ذكروا أنك حرمت العمرة يف أشهر  ،عابت اُمتك منك أربعاً :عما عابته عليه االُمة بقوله
هـي   :فقال عمر .وهي حالل ،وال أبو بكر  وملْ يفعل ذلك رسول اهللا  ،احلج

  .أنهم اعتمروا يف أشهر احلج رأوها جمزية من حجهم لو ،حالل
ملْ حيـدث   ،أنّ أحداً ملْ يقل أبداً إنّ العمرة جمزية من احلج ،ولكن يرد هذا القول أيضاً

حتـى   ،وال على عهد أيب بكـر  أنْ خال املوسم من احلجيج على عهد رسول اهللا 
  .مربراً هلذا الذي أحدثه تكون هناك سابقة حيتج ا عمر
____________________  

  .٢٢٥ : ٤مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(
   



٣٦٤ 

لو  :وواضح من تعبري عمر يف رده على عمران أنه يفترض حالة غري واقعية ال سابقة هلا
مثّ إذا به يؤسس حكماً على هذه احلالة االفتراضية الـيت ملْ   .... لرأوها ... أنهم اعتمروا

  .ختطر على بال أحد وملْ يقل ا أحد
 وهل كان احتمال خلو البيت من املعتمرين أو احلجيج غائباً عـن رسـول اهللا   

  .حاشا هللا ... ؟أم كان ربك نسياً ؟عندما شرع دخول العمرة يف احلج إىل يوم القيامة
ولكنهم تابعوه وعملوا  ،أن اضطرب الناس ،وقد كانت النتيجة الغريبة لنهي عمر ذاك

  !به رغم علمهم مبخالفته للكتاب والسنة
 :- وقد اعتمر يف موسم احلج - قال ،أنّ أبا موسى األشعري :يروي أمحد يف مسنده

 ،باملوسم إذ جـاءين رجـل  فإني لقائم  ،فكنت أفيت الناس بذلك يف إمارة أيب بكر وعمر
ويبـدو االضـطراب    -. إنك ال تدري ما أحدث أمري املؤمنني يف شأن النسـك  :فقال

من كنا أفتيناه بشيء  ،أيها الناس :فقلت - واملتابعة على املخالفة يف قول أيب موسى عندئذ
  .فبه فائتموا ،فهذا أمري املؤمنني قادم عليكم ،فليتئّد

  .ا بظن الناس أنها األصل احلق وغريها ضاللوتبلغ أحدوثة عمر مبلغه
ما ذاك يا  :قال! ؟حتى مىت تضلّ الناس يابن عباس :قال عروة البن عباس :يروي أمحد

  .تأمرنا بالعمرة يف أشهر احلج :قال ؟عرية
كيف  :فكان الناس يسائلونه ،أنّ ابن عمر كان يفيت الناس باملتعة :ويروي أمحد كذلك

 ؟ملَ حترمون ذلك وقد أحلّه اهللا وعمل به رسـول اهللا   :حتى قال هلم ؟ختالف أباك
   ؟أحق أنْ تتبعوا سنته أم سنة عمر أفرسول اهللا 

فتصـدى   ،أنّ عثمان يف خالفته تابع عمراً يف منع العمرة يف احلـج  :ويروي البخاري
 ما مجيعاً ،لذلك علي ّوأهل.   

  اختلف علي  :قال ،عن سعيد بن املسيب
   



٣٦٥ 

ما تريد إالّ أنْ تنهى عن  « :فقال علي  ،ومها بعسفان يف املتعة ،عنه اهللا رضيوعثمان 
 أمر فعله النيب «.  ا رأى ذلك عليما مجيعا فلم ّأهل.  
  .يف قصر الصالة مبىن فأتمها عثمان أيضاً سنة رسول اهللا وخالف 

فصـلّى   ،من املدينة إىل مكّة خرجنا مع النيب  :يذكر أنس يف احلديث املتفق عليه
   .أقمنا ا عشراً :قال ؟أقمتم ا شيئاً :قلت ،حتى رجعنا إىل املدينة ،ركعتني ركعتني

  .مثّ ذكر مثله .خرجنا من املدينة إىل احلج :ويف لفظ مسلم
كما قال  - جييء املربرون ليقولوا إنّ عثمان تأول - كما يف كلّ مرة - ومرة اُخرى

  .وأما ترك القصر فاجتهاد - ابن العريب يف العواصم
مثّ خلف من بعدهم خلف قعدوا للمخالفات على صريح خمالفتها للكتـاب والسـنة   

فلجأ بدوره  ،ومن هؤالء تقرأ البن القيم الذي ملْ جيد مستنداً ألحدوثة عمر ،عمالً بالرأي
  .العمل بالسياسة :إىل إنشاء شرعية من عنده أمساها

وأنْ يعتمروا يف غري أشـهر   ،للناس إفراد احلج ومن ذلك اختيار عمر  :)١(فيقول
اج واملعتمرين فال يزال البيت احلرام معموراً ،احلجباحلج.  

متعتان كانتا على عهد رسول  :إنّ عمر قال :)٢(ومن هؤالء أيضاً ابن أيب احلديد القائل
وهذا الكالم وإنْ كان  ،متعة النساء ومتعة احلج :وأنا حمرمهما ومعاقب عليهما اهللا 

  .فله عندنا خمرج وتأويل ،ظاهره منكراً
  .التأويل :جند املخرج الذهيبوهنا أيضاً 

إنه  :تعليقاً على ي عمر ،وقد مر بنا تواً قول عمران بن احلصني يف حديث البخاري
  .قال رجل برأيه ما شاء ،الرأي

____________________  
  .٣٧٤ : ٤مرجع سابق  ،أعالم املوقعني )١(
  .١٨٢ : ١مرجع سابق  ،ج البالغة بشرح ابن أيب احلديد )٢(

   



٣٦٦ 

حدث نظن فيه الغناء داللـةً علـى القضـية     )١(إنّ ما سقناه من أمثلة قليلة من كثري
وهو ما يقودنا إىل إجابات عما عـن   ،أنّ العمل بالرأي يف وجود النصوص قدمي :اخلطرية

 .ينجلي غموض ما وراء أحداث سقيفة بين ساعدة :فأوالً ،لنا من أسئلة طرحناها من قبل
لنا ملاذا كان هناك اتجاه عام من السلطة احلاكمة حيثّ على عـدم روايـة   يفسر  :وثانياً

  ؟احلديث فضالً عن كتابته
يبصرنا باملنهج املتبع لدى غالبية فقهاء السنة يف استفراغ اجلهـد يف تكلّـف    :وثالثاً

 ،لتربير أفعال السلطة احلاكمة مهما كانت بعيدة عن صحيح النصـوص  ؛انتحال األعذار
وحتى إنهم خيطئون  .ذلك إىل كلّ بعيد ومستغرب على ما رأيت لقد ذهبوا يف سبيلحتى 

 .إذا ما عارض صحابياً آخر حاكماً - الذي على نفس درجة العدالة بزعمهم - الصحايب
تصري أفعاله كلّهـا   - بسبب معارضته للصحايب احلاكم - بل إنّ الصحايب الواحد املخطّأ

  .سلطةمربرة مبجرد حيازته ال
طاملا  ،مثّ إىل التوهني من أمر احلديث ،أفضى كلّ ذلك حتماً إىل االختالف والتضارب

على  - فال عجب إذاً ممن وضع احلديث متأوالً يف غري حياء ،يعمل مبا خيالفه بزعم التأويل
  .أو إنما أضعه حسبة هللا ،قائالً إنما أكذب له ال عليه - ما أوردناه من قبل
أنهـم يف الوقـت الـذي     ،هؤالء الفقهاء وما طبعوا عليه قلوب العامةوالعجيب من 

ما فتئـوا يـرددون    ،بزعم التأويل - على ما رأينا - يربرون فيه كلّ خمالفات النصوص
  .ال اجتهاد مع النص :ويزعمون التزامهم بقاعدة .شر األمور حمدثاا :حديث

____________________  
  .م ١٩٩٢ :مؤسسة البعثة  - طهران - ٢ :معامل املدرستني  ،ى العسكريد مرتضالسي :راجع )١(

   



٣٦٧ 

مثّ إذا ـم ميتدحونـه عنـدما     ،بل يزيد العجب إذا رأيتهم يشجبون التأويل بالكلّية
بعدما امتـدح   ،اقرأ ما قاله ابن القيم يف التأويل .ولكن على جهم ،يستخدمونه للتربير

ويكفـي   :)١(يذكر ابـن القـيم   .قف على موضع العجبت ،تأويل عمر يف يه عن املتعة
 ،وملْ يدلّ عليهـا كـالم اهللا   ،بالتأويالت اليت ملْ يردها املتأولني كالم اهللا ورسوله 
وجعلوا عياراً على كالم  ،وقدموا آراءهم على نصوص الوحي ،أنهم قالوا برأيهم على اهللا

  .اهللا ورسوله 
 إنما هو من التأويل الذي ملْ يـرده اهللا ورسـوله    ،فأصل خراب الدين والدنيا

وهـل   ،وهل اختلفت االُمم على أنبيائهم إالّ بالتأويـل  ،وال دلّ عليه أنه مراده ،بكالمه
وهل أريقت دماء املسلمني  ،فمن بابه دخل إليها ،وقعت فتنة كبرية أو صغرية إالّ بالتأويل

  .يف الفنت إالّ بالتأويل
بل سائر أديان الرسل ملْ تزل علـى االسـتقامة    ،وليس هذا خمتصاً بدين اإلسالم فقط

  .فدخل عليها من الفساد ما ال يعلمه إالّ رب العباد ،والسداد حتى دخلها التأويل
____________________  

  .٢٥٠ : ٤مرجع سابق  ،أعالم املوقعني )١(
   



٣٦٨ 

  مناهج التغيري االجتماعي و احلُسني 
   



٣٦٩ 

  ؟ملاذا خذل احلُسني  :السؤال األساس
 ،ميثّل هذا السؤال يف الواقع إحدى مشكالت منظومة إشكالية اخلروج احلُسـيين  

وهو بدوره يستدعي العديد من املسائل االُخرى يف تشابك غري يسري التفكيـك ضـمن   
 ،من خالل زاوية الرؤية هلذا اخلـروج  - بطبيعة األمور - على أنه يتحدد ،املنظومة الكلّية

  .ويستتبع كيفية توصيفه
 ،تكشف ابتداًء عن احنياز ملوقف اخلروج ،وبديهي أنّ صياغة السؤال على هذا النحو

وال غرابة يف ذلك  .يف خروجه حمال لالستفهام األساس حبيث صار خذالن احلُسني 
  .بعدما استعرضنا من قبل أدلّة شرعية اخلروج
  :وهنا تتدافع األسئلة يف افتقارها إىل إجابة

كيف يمكن توصيف  ؟أم خنبوياً أم مجاهريياًعمالً فردياً  هل كان خروج احلُسني 
هل كان مسار اخلروج  ؟... ملحمة ،مأساة ،ثورة ،ترك للجماعة ،انقالب ،مترد :اخلروج

  ؟الكوفة ،مكّة ،املدينة :صحيحاً من ناحية استيعاب الظروف احمليطة
 ،دو حميراًتلك يف تقديرنا احملددات اليت يمكن على أساسها فهم ذلك اخلروج الذي يب

  .بعدما دللّنا على شرعية اخلروج على وجه العموم
   



٣٧٠ 

  :احلالة العامة حال اخلروج
احلزب االُموي يف تطوره  :عكفنا من قبل على التوفّر على تشريح خطّة ما أطلقنا عليه

منذ كان جتمعاً غري منظم وحتى صيغ مشروعه النهائي علـى يـد    ،عرب املراحل التارخيية
ومروراً بالعهد النبـوي وعهـد    ،عرب ممارسات طويلة امتدت من اجلاهلية األوىل ،معاوية

اً يف نظام ملكي وراثي مستقرائي دى جتساخللفاء حت.  
يربهن  ،أنّ ذلك النظام ذو طبيعة استبدادية مطلقة :وقد قادنا البحث إىل نتيجة مؤداها

  .ات النموذج املعياري للنظام االستبداديعليها مطابقة حيثياته لكافّة حمددات ومؤشر
ومستأثراً مبا ال حيق له من خـريات   ،كان النظام إذاً بالضرورة مناقضاً ملصاحل الغالبية

 - وانساحت احلـدود  ،إنْ شاء أعطى وإنْ شاء حبس ،ومتحكّماً يف أرزاق العباد ،البالد
وغـرق النظـام    ،ملسلمنيبني مال احلاكم اخلاص وبيت مال ا - حسب تعبري سيد قطب

وألّب القبائل  ،يف الوقت الذي عمق فيه النظام من أبعاد الرتعة القبلية ،وحاشيته يف الترف
كلّ ذلك يف أجـواء مـن    ،وفرق بني العرب ومواطين البالد املفتوحة ،بعضها على بعض

وقتل علـى الظنـة    ،وكبت املعارضة ،وعدم مراعاة حرمة الدماء ،القهر البدين واملعنوي
وتشـويه مفتعـل ويف    ،مع إشاعة التلبيس واخللط العمد يف املفاهيم واملعتقدات ،والشبهة

  .إصرار ألطهر الرموز اإلسالمية
أنّ التناقضات بني النظام واجلماهري كانت صارخةً وحادة مبا  ،إنّ كلّ ذلك كان يعين

فماذا  ،ولكن ذلك ملْ حيدث ،اجلذوركان كفيالً بإحداث ثورة شاملة تأيت على النظام من 
  ؟حدث

   



٣٧١ 

  ؟هل كانت الكوفة معقالً للثورة
وهل  ؟فهل كانت كذلك حقّاً ،حتفل كثري من كتب التاريخ مبثل هذا الوصف للكوفة

وهل كان هناك مناخ سائد قابـل لـدعم    ؟كانت هناك بؤر ثورية اُخرى خبالف الكوفة
  ؟لهاأو حتم ،أو تقبلها ،الثورة إنْ هي نشبت

إنك إنْ استعرضت حال الناس يومئذ يف املراكز ذات الفعاليـة املـؤثّرة يف الدولـة    
  :لوجدم منقسمني على النحو التايل ،اإلسالمية

  :موقف النخبة
  :عبد اهللا بن عمر

 ،ولكنه مهادن دائمـاً للسـلطة   ،ينظر إليه تقليدياً على أنه مثال للتقى والورع والزهد
متخضت دائماً عن إضافة لرصيد النظام االُمـوي   ،ستجدات بسلبية واضحةويتعامل مع امل

وتبدى ذلك بشدة يف موقفه من امتناعه عن مـؤازرة   .خصماً من حق اجلماهري يف العدل
 واعتزاله الصراع ضمن املعتزلني علي.  

وبايع يزيد مثلما فعل  ،خلروجعن ا مثّ إنه ملْ يفعل أكثر من حماولة ختذيل احلُسني 
  .بادعاء لزوم بيعة يزيد يف عنقه ،من بعد يف ختذيل أهل املدينة عن ثورم

  :عبد اهللا بن عباس
ولكي نتعرف على حقيقة موقفـه فلننظـر يف    .بعد اخلروج أشار على احلُسني 

  :)١(كما روى الطربي ،الذي يوجز يف اآليت خطابه للحسني 
____________________  

  .٣٨٣ : ٥مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(
   



٣٧٢ 

ال آمن عليك أنْ يغـروك   ،إنما دعوك أهل العراق للحرب والقتال ،أعيذك باهللا من ذلك
فـإن   ،أختوف عليك يف هذا الوجه اهلالك واالستئصـال  ،وخيالفوك وخيذلوك ،ويكذّبوك
لقد أقررت عني ابن الزبري بتخليتك إياه واحلجاز  .فال تسر بنسائك وصبيتك ،كنت سائراً
فـإني أرجـو أنْ    ،وتبث دعاتك ... إنْ أبيت إالّ اخلروج فسر إىل اليمن ،واخلروج منها

  .يأتيك عند ذلك الذي حتب يف عافية
  :ولنا على هذا املوقف عدة مالحظات

  .كشخص على احلُسني  جممل كالم ابن عباس ينحصر يف ختوفه -
فلم يذكر ظلم  ،هلا نفسه ملْ يتعرض ابن عباس مطلقاً للقضية اليت نذر احلُسني  -
وتعمد إغفال أو تعمد عدم التورط يف جمرد مـس أمـر    ،وال حقوق املسلمني ،بين اُمية
ته يف ،وهو مبايعة يزيد على اخلالفة ،ساعتئذذلكومدى أحقي .  
يبدو ذلك من قوله للحسني  ،كأني بابن عباس ملْ يرها إالّ صراعاً على احلكم جمرداً -
  .يأتيك الذي حتب يف عافية ،أقررت عني ابن الزبري :
وكأنـه   ،من اخلارج فخاطب احلُسني  ،نزع ابن عباس نفسه كلّية من القضية -

 ،وحـده  وإنما كأنه أمر خيـص احلُسـني    ،أمر ال خيص املسلمني مجيعاً وهو منهم
  .وبالتايل فإنه يقف موقف الناصح له من بعد

فبعدما  ،واملتأمل هلذا املوقف يستطيع بيسر أن يرى اتساقه وما آل إليه حال ابن عباس
 ى قُبيل وفاته أبلى بالًء حسناً نصرةً إلمامه عليإذا به يتراجع  ،منذ بداية خالفته وحت

 إدبار الدنيا عن علي القهقرى عندما أحس،  
   



٣٧٣ 

ليـذهب يف   - عليهـا  وكان عامل علـي   - فأقدم على نزح بيت مال البصرة
بعد أنْ بايع يزيـد   مثّ كان من أمره من ،ليستأمن مبكّة )١(حراسة أخواله بين هالل بن عامر

  .يف أمان
  :حممد بن احلنفية

وال يكاد خيرج خطابـه   ،وال يقلّ سلبية عن سابقيه ،شخصية يكتنفها غموض شديد
عن  إذ ملّا أبان له احلُسني  ،بل هو أنكد وأمر ،عن خطاب ابن عباس للحسني 

وإنْ نبـت بـك    ،مأنت بك الدار فسبيل ذلكفإنْ اط ،فانزل مكّة :)٢(قال ،عزمه املسري
وخرجت من بلد إىل بلد حتى تنظر إىل ما يصـري أمـر    ،حلقت بالرمال وشعف اجلبال

  .... وتعرف عند ذلك الرأي ،الناس
أنه مثري للّوعة واألسى على فقدان الناصر مـن أقـرب    :وهذا كالم أقلّ ما يقال فيه

 ودعك من ابن عمر - ولكنه يف ذات الوقت عندما يضاف إىل كالم ابن عباس ،املقربني
فإنه يدلّ داللةً واضحةً على تغافل ال يمكن أنْ يوصف إالّ بأنه عمدي عـن صـلب    -

  .مبحاولة حصرها يف كوا قضية شخصية خاصة باحلُسني  ،القضية
اس وابن احلنفية عن وجهها احلقّيقي على ذلك النحـو وعندما يصرف ابن عبة القضي، 

  .فإنهما بذلك يكونان قد ضمناها مربرمها بعدم املشاركة واخنالعهما منها
مكن اعتبارمها غـري   ،نرى أنّ وصف ذلك املوقف بالتغافل العمدي حقملّا كان ال ي

  وعامله  ذاك أنّ أحدمها كان مستشاراً لعلي  ،واعيني بلب القضية
____________________  

  .١٤٢ :املرجع السابق  )١(
  .٣٤٢ :املرجع السابق  )٢(

   



٣٧٤ 

 ،يف اجلمل والنهروان وأما اآلخر فصاحب راية علي  ،ومشاركه يف حروبه كلّها
  .وذلك فضالً عن قرابتهما القريبة مبا تعين من معايشتهما الكاملة لكافّة تفصيالت القضية

إىل كتابة كتابـه إىل   كان ذلك املوقف أحد األسباب اليت حدت باحلُسني  ورمبا
وإنما  ،إني ملْ أخرج أشراً وال بطراً وال مفسداً وال ظاملاً « :وفيه قوله الشهري ،حممد بن احلنفية

وأسري بسرية  ،أريد أنْ آمر باملعروف وأى عن املنكر ،خرجت لطلب اإلصالح يف اُمة جدي 
  .» ... جدي وأيب

فركنا  ،أم ترامها قد طال ما العهد ؟أفترامها كانا على غري علم حبقيقة دواعي اخلروج
أم ترى أصحاب احلُسـني   ؟على نفسه فاختارا لنفسيهما ما أىب احلُسني  ،إىل الدعة
  ؟أكثر وعياً منهما 

ترى الفرق واضحاً بـني املوقـف املتقـدم     ،هذه الثلّة أهوال اهليعة )١(استعد مقاالت
ته والثائر النقيعي احلكمة اجلوفـاء واملسـتعيض    ،للمجاهد الواعية بأبعاد قضيوبني مد

  .بالقول عن الفعل ساعة الفعل
نذار لكم مـن   :قتال يف كربالءيقول زهري بن القني خماطباً جيش يزيد قُبيل نشوب ال

وعلـى   ،وحنن حتى اآلن إخوة ،إنّ حقّاً على املسلم نصيحة أخيه املسلم !عذاب اهللا نذار
فإذا وقع  ،وأنتم للنصيحة منا أهل ،ما ملْ يقع بيننا وبينكم السيف ،دين واحد وملّة واحدة
تالنا وإياكم بذرية نبيه حممـد  إنّ اهللا قد اب ،وكنا اُمة وأنتم اُمة ،السيف انقطعت العصمة

إنا ندعوكم إىل نصرهم وخذالن الطاغية عبيد اهللا بـن   ،لينظر ما حنن وأنتم عاملون 
  فإنكم ،زياد

____________________  
  .وما بعدها ٤١٩ :مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(

   



٣٧٥ 

ويقطعـان أيـديكم    ،ليسمالن أعينكم ،ال تدركون منهما إالّ بسوء عمر سلطاما كلّه
 ،ويقتالن أمـاثلكم وقـراءكم   ،ويرفعانكم على جذوع النخل ،وميثّالن بكم ،وأرجلكم

  .وهانئ بن عروة وأشباهه ،حجر بن عدي وأصحابه :أمثال
! ؟وملا نعذر إىل اهللا يف أداء حقّك ،أحنن خنلّي عنك :ويقول مسلم بن عوسجة األسدي

وأضرم بسيفي ما ثبت قائمـه يف يـدي وال    ،يف صدورهم رحمي حتى أكسر ،أما واهللا
  .ولو ملْ يكن معي سالح أقاتلهم به لقذفتهم باحلجارة دونك حتى أموت معك ،أفارقك

ال خنلّيك حتى يعلم اهللا أنا حفظنا غيبة رسول  ،واهللا :ويقول سعيد بن عبد اهللا احلنفي
يفعـل ذلـك يب    ،مثّ أُحرق حياً مثّ أُذر ،لمت أينّ أُقتل مثّ أُحيالو ع ،واهللا ،فيك اهللا 

وإنما هـي قتلـة    ،فكيف ال أفعل ذلك ،سبعني مرةً ما فارقتك حتى ألقى محامي دونك
  !مثّ هي الكرامة اليت ال انقضاء هلا أبداً ،واحدة

  :عبد اهللا بن الزبري
ية وإنْ اشـترك معهـا يف   صاحب مشروع سياسي مناقض يف أصوله للقضية احلُسـين 

ولكن انطالقاً من أسبابه اخلاصة املتعلّقة مبشروعه القبلي املتعصب  ،مناهضة النظام االُموي
  .واملنحصر يف أسبقية حق املهاجرين وانسحابه على أبنائهم ،القائم على االمتياز القرشي

علـى علـي    وهو ذو شره قدمي للسلطة انعكس يف تأجيجه الصراع وتعميقه اخلالف
حتى إنه عندما استرجعت السيدة عائشة يف مسريها إىل حـرب   ،منذ بداية خالفته 

أقسم ابن الـزبري   ،فيها وتذكّرت قول رسول اهللا  ،اجلمل ملّا نبحتها كالب احلوأب
  .)١(كيما تستمر احلرب ،أنها ليست احلوأب ،كذباً

____________________  
  .٤٦٩ : ٤مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(

    



٣٧٦ 

 يل حبديث رسـول اهللا   ،أباه الزبري يوم اجلمل باهللا وعندما ذكّر عليوق: » 
فإذا ابنه عبد اهللا يستحثّه  ،وأقسم على ترك احلرب ،استذكر الزبري ،»لتقاتلنه وأنت له ظامل 

  .)١(اصلة احلرب والتكفري عن ميينه والعودة للقتالعلى مو
فقـد دعـا    ،أو عن غريه وملْ تكن حقيقة طموحات عبد اهللا غائبة عن احلُسني 

فقـال عبـد اهللا    ،على عزمه إىل اخلروج إىل الكوفة ملّا أطلعه احلُسني  احلُسني 
  .أما لو كان يل ا مثل شيعتك ما عدلت ا :مستحثّاً

إذ أنّ دعواه يف ظاهرها  ،واملالحظ أنّ قول ابن الزبري خيتلف عن أقوال الثالثة السابقني
من حيث حتقّق ظلم بين اُمية ووجـوب اخلـروج علـيهم     تتفق ودعوى احلُسني 
وإالّ كان موقفه بـال   ،ثل كالمهمولذلك فال يمكنه التحدث مب ،واالمتناع عن بيعة يزيد

معىن.  
 ،حائل ال حمالة بينه وبني إدراك مـراده  إالّ أنّ ابن الزبري يعلم أنّ وجود احلُسني 

على اخلروج حتقّق عدة أهـداف   ولذلك فإنّ متابعته احلُسني  ؛فإنّ الناس ال تعدله به
بل يظاهر الناس بأنه مؤيد لكلّ خارج على  حلُسني ملْ خيذّل ا :فهو أوالً ،يف آن معاً

 :مثّ هـو ثالثـاً   .له يف احلجاز يتخلّص من مزامحة احلُسني  :وهو ثانياً .ظلم االُمويني
يف العراق ريثمـا   ويشاغله باحلُسني  - االُمويني - يرمي عدوه الرئيسي ذا الشوكة

  .يف احلجازميكّن لنفسه 
وأنّ منظور اخلروج  ،ولو ال أنّ هذه االعتبارات كانت واضحة يف ذهن احلُسني 

 :لكان السؤال الطبيعي الذي ال بد أنْ يطرح نفسه ،عنده خيتلف كلّية عنه عند ابن الزبري
  ؟ملاذا ملْ تتوحد جهودمها معاً ضد العدو املشترك

____________________  
  .٥٠٢ :رجع السابق امل )١(

   



٣٧٧ 

وكانـت   ،فمن املفترض أنّ التناقض الرئيسي كان قائماً بينهما وبني نظام بين اُميـة 
ولو  ،فكان من املنطقي أنْ تتحد قوامها الثورية يف تلك اللحظة ،تناقضهما يف العلن ثانوياً

حتى ولو كان هـذا االتفـاق يف    ،ضد العدو الرئيسي) تكتيك ( باتباع اتفاق مرحلي 
مع احلرص على إمخاد مظاهر التناقض الثـانوي إىل   ،أضعف صوره على أساس جبهوي

  .ولكن بعد أنْ يكون اهلدف املشترك قد حتقّق بشكل حاسم ،حني بروزها التلقائي
 إنّ إجابة هذا السؤال متضمنة بوضوح يف موقـف ابـن الـزبري إزاء احلُسـني     

وإنْ كان قابالً  ،بالذّات فهو ملْ يكن على استعداد لالتفاق مع احلُسني  ،يحته لهونص
على ضبط حركة ووترية هذه العالقـة   ،للتحالف مع آخرين بشرط ضمان إحكام قبضته

 !ها « :)١(على نصيحة ابن الزبري بقوله ويدلّ على ذلك تعليق احلُسني  .حسبما يشاء
وقد علـم أنـه    ،ذا ليس شيء يؤتاه من الدنيا أحب إليه من أنْ أخرج من احلجاز إىل العراقإنّ ه

  .»فود أني خرجت منها لتخلو له  ،وأنّ الناس ملْ يعدلوه يب ،ليس له من األمر معي شيء
بقوله يف  - فيما رواه البخاري يف كتاب الفنت - وهو ما ذهب إليه أبو برزة األسلمي

  .إنْ يقاتل إالّ على الدنيا ،واهللا ،وإنّ ذاك الذي مبكّة :ابن الزبري
فإنّ ذلك ما  ،وال يظنن أحد أنّ استفهامنا عن سبب عدم طرح االتفاق اجلبهوي ببعيد

 ،ولكن اخلوارج غري احلُسـني   ،حدث فعالً مع طرف آخر يف الصراع وهم اخلوارج
فضـالً   ،ون على كره شديد للنظام االُمويوينطو ،فهم من جانب قوة بأس وذوو عزمية
 م ال يرون رأي شيعة عليوهم من  ،بل أكفروه عن كو  

____________________  
  .٣٨٣ : ٥مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(

   



٣٧٨ 

وذلك يعين إمكان استفادة ابن الـزبري   ،جانب آخر ال يلقون قبوالً من عامة املسلمني
ويف الوقت ذاته يظلّون ورقـةً   ،فيفيد من شوكتهم إىل املدى الذي يراه ،من اجلانبني معاً

 ،وعلى هذا حتالف ابن الزبري مع نافع بـن األزرق وأصـحابه   .قابلةً للحرق يف أية حلظة
  .مثّ تفارقا ،وقاتلوا معه جيش يزيد
اكروا أنّ اخلوارج تذ :إذ يذكرون ،سياقاً غري مقنع لسبب االفتراق )١(ويسوق املؤرخون
 ،أنه رمبا كان ابن الزبري خمالفاً هلم يف رأيهم وعلـى غـري طريقتـهم    ،فيما بينهم من بعد

فلما أعلن ابن الـزبري   ،فسألوه فجأةً عن رأيه يف عثمان بن عفّان وهم يعلنون منه الرباءة
  .تربأ كلّ فريق من اآلخر وافترقوا ،تولّيه عثمان

لطرفني على التغافل عن أوجه اخلالف فيمـا  وأغلب الظن أنّ ما حدث كان تراضي ا
أشـهروا   ،حتى إذا ما حانت اللحظة املناسبة وفق حسابات كلّ طرف ،بينهما يف البداية

ومما يعـزز   .وجه اخلالف حني شعر كلّ فريق أنّ مصلحته يف تلك اللحظة فض االتفاق
كلّ فريق أنها الفرصـة  وحسب  ،أنّ ذلك اخلالف ملْ يقع إالّ حني مات يزيد ،هذا الرأي

فافتعل اخلوارج استذكارهم الفجائي ملوقف ابن الزبري وأبيه  ،املالئمة للعمل حلسابه اخلاص
  .يا لثارات عثمان :املناديني

وكان قـد أكّـد عنـد     ،ورجع ابن الزبري عن إعطائهم الرضا الذي أعطاهم من قبل
  .مقدمهم األول أنه على رأيهم من غري متحيص

تت األيام دوماً أنّ لعبة التحالفات املؤقتة بني فرقاء ال جيمعهم نسق قيمي واحد وقد أثب
  ال تجدي شيئاً يف سبيل إحقاق حق وإبطال ،ينعكس يف رؤية شاملة

____________________  
  .٥٦٤ :املرجع السابق  )١(

   



٣٧٩ 

ذلك أنّ األولـني هـم خرجـوا يف     ؛وإنما هي تليق بطالب دنيا ال طالب عدل ،باطل
  .وألوقعوا خالهلم يبغوم الفتنة ،اآلخرين ال يزيدوهم إالّ خباالً

 ،باشتراك ومتويل بين اُمية يف حرب اجلمـل  ،وقد حارب ابن الزبري باألمس علياً 
اليـوم أنْ   فال يتوقّع منه .فكانت نتيجتها رصيداً مضافاً إىل رصيد معاوية املتربص بالشام

ولكن منفعته  ،إالّ أنْ يحقّق له نفعاً ،على مشروع قاتله عليه باألمس يؤازر احلُسني 
 ،ويدفعه وحده إىل قتال يزيـد  ،فليؤازره إذاً بالكالم ،اليوم هي التخلّص من احلُسني 

  .مثّ يبكيه بعد مقتله
مـن العنـت    ،يون على يد ابن الزبري وعمالهفلقي اهلامش ،وقد جاءت األيام من بعد

حتى ترك ابن الـزبري ذكـر    ،واإلحصار والشدة ما ال يقلّ عما القوه على أيدي بين اُمية
عمر بن  :وعلى رأسهم ،)١(وحتى ملْ جيد قتلة احلُسني  ،كراهةً يف اهلامشيني النيب 
ملجأ عندما طُوردوا إالّ مصعب بن الـزبري   ،وشبث بن ربعي ،وحممد بن األشعث ،سعد

  .أخا عبد اهللا وعامله على البصرة
ختذيل التوابني عن مالقـاة   ،وحني أراد عبد اهللا بن يزيد عامل ابن الزبري على الكوفة

ال أرى اجلهاد مع ابـن الـزبري إالّ    :)٢(قال زعيم التوابني سليمان بن صرد ،جيش الشام
  .حلقيقة الدور القائم به ابن الزبري مبا يعنيه ذلك من فطنة أنصار احلُسني  .ضالالً

  :شيوخ صفّني
فلقد كانت مرحلـة مبـا    ،وصفّني أعين ا املرحلة واملوقف بكامله ال املعركة وحدها

  اشتملت عليه من حرب وما انتهت إليه من حتكيم وما تاله من
____________________  

  .٣٠١ :مرجع سابق  ،األخبار الطوال ،الدينوري )١(
  .٥٩٢ : ٥مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )٢(

   



٣٨٠ 

حتى كان التخاذل األعظم مبعسكر النخيلة وعودة علي يائساً من قومه حتـى   ،تداعيات
مثّ ما كان بعد ذلك من نكوص عن حرب معاوية اسـتمراراً   ،رمحه اهللا بأشقى هذه االُمة

ى خلص األمر ملعاوية يف النهايةيف التخاذل حت.  
أسفرت مفرزة صفّني يف معسكر علي عن تصنيف لفئات الناس ملا يزل قائمـاً حتـى   

  :بل أحسبه كذلك يف كلّ عصر وحتى آخر الزمان ،خروج احلُسني 
حتـيط علمـاً    ،الفكرة لديها واضحة وضوحاً ال لبس فيه ،فئة ممتازة ذات وعي كلّي

ولكنها كالعهد ا دائماً  ،وعلى يقني من أمرها ال شك فيه. .بأبعاد قضيتها إحاطة مشول
فقـال اهللا   ،وقد جاء القرآن بثبوت ذلـك  ،فإن غالبية الناس على غري ذلك ،قليلة العدد

  :تعاىل
   .)١()ولكن أَكْثَر الناسِ الَ يشكُرونَ  (
   .)٢()  يعلَمونَولكن أَكْثَر الناسِ الَ (
  .)٣() ولكن أَكْثَر الناسِ الَ يؤمنونَ (

  .واألشتر وعمرو بن احلمق ،عمار بن ياسر وحجر بن عدي :وهذه الفئة تضم أمثال
فتحتاج أنْ  ،ولكن يلتبس عليها أمر احلق ،تنطوي على إخالص وحسن نية :وفئة ثانية
فإذا ما استوثقت حلقت بالفئـة   ،عينها على إدراكهوتفتقر يف ذلك إىل من ي ،تستوثق منه

وال أراين خمطئاً أحلقت ذه  ،خزمية بن ثابت ذو الشهادتني :ومن هؤالء ،األوىل أو كادت
  .الفئة كثرياً من اخلوارج

____________________  
  .٢٤٣ : سورة البقرة )١(
  .١٨٧ : سورة األعراف )٢(
  .١٧ :سورة هود  )٣(

   



٣٨١ 

بينما  ،ولكن احلق له تكاليفه وأعباؤه ،تعرف احلق معرفتها لذوات أنفسها :وفئة ثالثة
فتقف مترددة متثاقلة بني احلياء من  ،طاقاا النفسية ال تعينها على اجتياز الصراط خبفّة إليه

وتـارةً تثـوب إىل    ،فتارةً تغلبها الدنيا فتؤثر السالمة ،وبني إغراء الدنيا ،عدم التزام احلق
  .ها ومتتثل ألمثل قناعاا فتغصب نفسها على احلق غصباًرشد

سليمان بن صرد واملسيب بن جنبـة   :وعلى رأسهم ،وخري متثيل هلذه الفئة هم التوابون
ولكنهم قصروا يف  ،يف حروبه الذين كان هلم شأن يف مؤازرة علي  ،ورفاعة بن شداد
عـني  ( كانت توبتهم باإلقبال على الشهادة خمتـارين يف   إىل أنْ ،مؤازرة احلُسني 

  .فنالوها يومئذ عدا رفاعة ،)الوردة 
خالـد بـن    :ومن هؤالء ،النفاق :عنواا الرئيسي يوجز يف كلمة واحدة :وفئة رابعة

وكان على شاكلة عبد اهللا بن أيب بـن سـلول    - واألشعث بن قيس زعيم كندة ،املعمر
وحيـرض   ،فكان يكتب ملعاوية وهو يف معسكر علي  - على عهد رسول اهللا 

 وألّـب علـى األشـتر     ،يظفر يف املعركة على وقف القتال حني كاد جيش علي
علـى   - إىل قبول أيب موسى األشعري وعبأ الناس حتى يلجئ علياً  ،إلحداث الفتنة
وفيـه يقـول علـي     ،حمكّماً مقابل عمرو بن العـاص  - عن علي  تاريخ املخذّل
فما فداك مـن واحـدة    ،لقد أرك الكفر مرة واإلسالم اُخرى ،واهللا ،منافق ابن كافر « :)١(

حلري أنْ ميقتـه   ،وإنّ امرءاً دلّ على قومه السيف وساق إليهم احلتف .منهما مالك وال حسبك
  .» يأمنه األبعد األقرب وال

____________________  
  .١١٠ :مرجع سابق  ،بشرح حممد عبده ،ج البالغة )١(

   



٣٨٢ 

فأقبلت عليها تعب من  ،وشرت اآلخرة بالدنيا ،قلبت للمبدأ ظهر ان :وفئة خامسة
حتى لكانت الدنيا أكرب مهّها من غري إلقاء بال إىل دين أو حساب أو  ،أوزارها يف غري تأمث

  .معاد
الذي فاق يف شناعاته من حسم أمره منذ البدايـة   ،وأظهر ممثّل لتلك الفئة زياد بن أبيه

كعمرو بن العاص الذي انضم ابتداًء إىل معاوية وهو يعلم أنّ عنده مبتغاه من  ،ألجل الدنيا
  .الدنيا

شـبث بـن ربعـي     :لبوا من النقيض إىل النقيض حال خروج احلُسني وممن انق
الذين كاتبوا احلُسـني   ،ويزيد بن احلارث ،وقيس بن األشعث بن قيس ،وحجار بن أجبر
 ،وطمت اجلمـام  ،قد أينعت الثمار واخضر اجلناب :)١(وقالوا ،قبل خروجه ليخرج 

إذا م هم أنفسهم رؤوس  فلما أقبل احلُسني  .فأقبل ،وإنما تقدم على جند لك جمند
  .جيش ابن زياد لقتاله

مسلم بن عقيل  :مثل ،وهكذا ال ترى من بني فئات القيادات كلّها إالّ ثلّة من األولني
وقليالً آخرين من الذين حسموا  ،ومسلم بن عوسجة وقيس بن مسهر ،وحبيب بن مظاهر

 - بطبيعة احلال - وهؤالء ال يغنون ... زهري بن القني واحلر بن يزيد :مثل ،ترددهم ائياً
  .يف مواجهة نظام عتيد مثل نظام بين اُمية

أقرب إىل  - حسب منطوقهم إبان املعركة فيما أوردنا بعضه من قبل - وهؤالء كانوا
اطمئنام إىل قدرم اإلقبال على الشهادة خالصة يف سبيل اهللا، مهما كانت العواقب من 

  .على إحداث التغيري الشامل
وربما كان ذلك أحـد   ،وهنا توجد اهلوة العميقة بني الدور املفترض واألداء الواقعي

  ؛أسباب اإلخفاق من منظور استهداف التغيري الكلّي
____________________  

  .٤٢٥ : ٥مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(
   



٣٨٣ 

دة أنه منوط ا قيادة اجلماهري وتثويرها وتوعيتها وتوجيههـا  ذلك أنه يفترض يف القيا
حبيث تـؤدي القيـادة دورهـا     ،حنو حتقيق املستهدف من احلركة ،عرب الوسائل املختلفة

الستخراج مكنوا لتوظّفه التوظيف املالئم  ؛الطليعي للقاعدة الشعبية بالغوص يف أعماقها
يف الوقت الذي يضـمن فيـه    ،رات اجلزئية وتكاملهامبا يكفل فعالية القد ،لقدرات كلّ

 .مثّ املمارسة املتواصلة للمهام يف كلّ مرحلة ،كنتيجة للوعي باألهداف ،املشاركة الواسعة
اختزل دورها من الـدور   ولكن القلّة القليلة القيادية املخلصة من أصحاب احلُسني 

فـإنّ   ،لى الرغم من تعدد انتماءات هذه القياداتفع ،القيادي الشامل إىل أداء فردي حبت
وقد كان ال يزال هذا اال هو  ،أحداً ملْ يعظّم من قدرته عن طريق تفعيلها يف جماله املؤثّر

فلم تر قبيلة أو عشرية حتركت ملساندة صاحبها ال على ديـن وال علـى    ،االنتماء القبلي
  .حسب

حد أقوى األسباب لنجاح عبيد اهللا بـن زيـاد يف   أنّ أ ،بينما جتد على اجلانب اآلخر
الذين استطاعوا فـض   ،)األشراف ( هو جلوؤه إىل قيادات القبائل فيما عرف بـ ،مهمته

   .اجلمع املصاحب ملسلم بن عقيل يف حصاره لقصر ابن زياد
 ،أنه كان مع ابن زياد يف قصره يومئذ ثالثون رجالً مـن الشـرط   :)١(يروي الطربي

فدعا ابن زياد األشراف ليسريوا يف  ،وعشرون رجالً من أشراف الناس وأهل بيته ومواليه
أشرفوا علـى   :قائالً هلم ،مثّ دعاهم إىل قصره ليشرفوا على الناس ،الكوفة ليخذلوا الناس

 ،وخوفوا أهل املعصـية احلرمـان والعقوبـة    ،الناس فمنوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة
   .ل اجلنود من الشام إليهموأعلموهم فصو

  وحممد بن  ،عبيد اهللا كثري بن شهاب بن احلصني احلارثي :وكان من هؤالء
____________________  

  .٣٦٩ : ٥مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(
   



٣٨٤ 

وحجار  ،وشبث بن ربعي التميمي ،والقعقاع بن شور الذهلي ،األشعث بن قيس الكندي
  .جلوشن العامريومشر بن ذي ا ،بن أجبر العجلي

أطوع يف أقوامها مـن القيـادات   ) األشراف ( فهل كانت القيادات املوالية لبين اُمية 
أم أنّ هنـاك   ؟أم كانت القيادات احلُسينية غري ذات فاعلية يف حمـيط أقوامهـا   ؟احلُسينية

  ؟عوامل اُخرى حتكّمت يف مسار األحداث
أنّ القيادات احلُسينية  :ا املوضوع مبا موجزهاليت تناولت هذ )١(تجيبنا إحدى الدراسات

ومن حيث هي كذلك فهي متثّل النقيض  ،متثّل النخبة الواعية لإلسالم يف اتمع اإلسالمي
إالّ أنه من املرجح أنّ مجهورها صغري احلجم بالنسـبة   ،االجتماعي للنخبة القبلية التقليدية

لقد كـان ثـوار كـربالء     :)٢(مثّ تصل الدراسة إىل النتيجة التالية  .إىل اجلمهور التقليدي
 ،ولكنه كـان ميثّـل النخبـة    ،جبناحيه من عرب اجلنوب وعرب الشمال ،مجهوراً صغرياً

 ،أشخاصهم أو أسـرهم  - عددياً - فيجب أنْ نالحظك أنّ كثرياً من الثائرين ال ميثّلون
ين على السيطرة على املوقف لو قُدر للثورة أنْ تنتصر فقد كانوا قادر ،وإنما ميثّلون النخبة

كما حدث يف  ،إذا ملْ يتح هلم النصر - وكانوا قادرين ،ومتكنوا من االستيالء على احلكم
أنْ يفجروا طوفاناً من الغضب ضد احلكم املنحرف يف قلوب مجاهري غفرية مـن   - الواقع
  .الناس

____________________  
عـام   : الدار اإلسالمية - بريوت - ٢ط  ،١٨٨ : أنصار احلُسني  ،مهدي مشس الدين الشيخ حممد )١(

  .م ١٩٨١
  .٢٠١ :املرجع السابق  )٢(

   



٣٨٥ 

يقرر أنّ مجهور النخبـة   :فهو أوالً ،وهذا الرأي يف الواقع حيتاج إىل كثري من املراجعة
إالّ أنه يعود ليذكّر أنّ النخبة متثّل  ،إضافة إىل صغر حجم النخبة ذاا ،صغري احلجم نسبياً

وأنها قادرة على تفجري طوفان من الغضب يف قلوب مجاهري  ،مجاعات كربى من القبائل
فالقضـية مبوضـوعاا    ،فإنه يشتمل على استدالل ال منطقـي  :وثانياً .غفرية من الناس

ولكن جيب ترتيبـها   ،منطقياًمرتبة مبا ال يعكس قياساً  - كما يقول املناطقة - وحمموالا
  :على النحو التايل

   .الثوار هم النخبة الواعية
  .الثوار ميثلون مجاعات كربى من القبائل

  .انتصار الثورة مرهون بتفجري طاقة اجلماعات الكربى
   .النخبة قادرة على نصر الثورة نإذ

إذا  :ادغـري املـر   رتب املسألة علـى  - ال أدري كيف - ولكن الشيخ مشس الدين
  .فإنّ النخبة قادرة على السيطرة على املوقف ،انتصرت الثورة

  .فإنّ النخبة قادرة على تفجري طوفان الغضب ضد احلكم املنحرف ،إذا ملْ تنتصر الثورة
بينما املطلوب هو أن تقوم النخبة ابتداًء بتفجري طوفان الغضب ضد احلكم املنحـرف  

فستكون تلقائياً قـادرة   ،النخبة تتمتع مبثل هذه القدرة وطاملا أنّ ،لكي يتم انتصار الثورة
مثّ كيف تكون النخبة قادرة علـى   .أيضاً على السيطرة على املوقف حال انتصار الثورة

أنّ هذا ما حدث يف الواقـع   :ويذكر الشيخ ؟تفجري الغضب يف حالة عدم انتصار الثورة
   .بينما هي قد استئصلت أو كادت مع احلُسني 

  .وبالتايل تظلّ أسئلتنا بال إجابة حتى اآلن ،الواقع أنّ كلّ ذلك ملْ حيدث تارخيياً
   



٣٨٦ 

حسب تعبري  ،يف شأن هانئ بن عروة املرادي من أشراف العرب )١(اقرأ ما رواه الطربي
ملّا عرف ابن زياد مرتل مسلم بن عقيل بدار  :تقف على حجم حمنة النخبة ،ابن زياد نفسه
 :قال هانئ .لتأتيين به أو ألضربن عنقك ،واهللا :أتى انئ وحبسه وقال له ،هانئ بن عروة
  .حول دارك - السيوف :يعين - إذاً تكثر البارقة
  !؟أبالبارقة ختوفين !وا هلفاً عليك :قال ابن زياد
فاستعرض ابن زيـاد   ،عشريته سيمنعونه يظن أنّ - هانئ :أي - وهو :يذكر الراوي

وسيل الـدماء   ،فلم يزل يضرب أنفه وجبينه وخده حتى كسر أنفه ،وجه هانئ بالقضيب
  .ونثر حلم خديه وجبينه على حليته حتى كسر القضيب ،على ثيابه

فأين أهـل   ؟أهلكت عشرييت !يا للمسلمني ،يا اهللا :قال ،وملّا دخل شريح على هانئ
  !تفاقدوا خيلّوين وعدوهم وابن عدوهم ؟أين أهل املصرو ،الدين

إىل سوق يباع فيه الغـنم   - بأمر ابن زياد - وحني قُتل مسلم بن عقيل أُخرج هانئ
وا  !وال مذحج يل اليـوم  - قبيلته :يعين -! وا مذحجاه :جعل هانئ يقول ،لتضرب عنقه

   !وأين مني مذحج !مذحجاه
أما من عصـا أو   :مثّ قال ،ينصره جذب يده فرتعها من الكتاففلما رأى أنّ أحداً ال 

  !؟سكني أو حجر أو عظم جياحش ا رجل عن نفسه
  ،ومن كبار زعماء اليمنية بالكوفة ،فهذا الرجل من النخبة من سادات العرب

____________________  
  .وما بعدها ٣٦٧ : ٥مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(

   



٣٨٧ 

ولك ذلـك   ،مثّ يذبح ويجر من رجليه بسوق الغنم ،ى بينه وبني عدوهيسلّم وخيذل وخيلّ
  .وهو يستصرخهم وال جميب ،حيدث يف حملّه وبني قومه وعشريته األدنني

يذهب باحث آخـر إىل أنّ التشـيع    ،ويف سياق البحث عن أسباب اخلذالن الكويف
  .)١(ساس غري عصبويأحدث اختراقاً قبلياً حبيث أدى إىل وجود انتماء سياسي على أ

يتوقّع معه أالّ يـؤدي   ،إالّ أنه ميثّل عنصراً إجيابياً ،وهذا الرأي يف الواقع وإنْ كان حقّاً
  .ولكن يزيده إاماً ،وبالتايل فهذا العنصر ال يفسره ،إىل اخلذالن بالقدر الذي حدث

ولفظ  ،)القبلي االختراق ( غري أنّ الباحث قد أصاب حني وصف التغري احلاديث بـ 
وهو يعـين يف النهايـة سـيادة     ،االختراق داللته واضحة يف احلجم النسيب احملدود للتغري

  .القيادات القبلية التقليدية
 ،وواضح أنّ املسألة القبلية كانت أحد العوامل املؤثّرة بشـدة يف مسـار األحـداث   

وليس يف قواعدها  ،بلية التقليديةوواضح أيضاً أنّ لب املسألة يكمن يف فعالية الزعمات الق
  .الواسعة املرهونة حركتها قيد توجهات األوىل

كما هي حتى يومنا هذا مما نعاينه من طبيعة األداء السياسي  ،ولقد كانت الرتعة القبلية
 ،عائقاً أعظم حيول دون التطور االجتماعي بشـكل عـام   ،يف اتمعات النامية واملتخلّفة

  .إحدى أدوات األنظمة االستبدادية يف بسط هيمنتها على الشعوب وهي دائماً
____________________  

 ١٩٨٦ :عام  ،معهد اإلمناء العريب - بريوت - ١٦٧ :اتجاهات املعارضة يف الكوفة  ،إبراهيم بيضون .د )١(
  .م

   



٣٨٨ 

ا احليز الكبري عن سبب شغل القبلية هلذ ،إالّ أنّ هذه املسألة تدفعنا إىل التساؤل يف حرية
بعدما أتى اإلسالم مبفهومه  ،وحنن نتناول أحداث عام واحد وستني هجري - يف الصراع

  ؟املناقض للمفهوم اجلاهلي
وانتهينا إىل أنّ القبلية هي إحدى حمـددات   ،لقد بسطنا القول من قبل يف هذه املسألة

موي ملْ جند اختالفاً يذكر عمـا  وعند اختبار هذا احملدد بالنسبة للنظام االُ ،النظام اجلاهلي
 كنظام استبدادي ذي طموحات خاصة - بل إنّ النظام االُموي ،كان سائداً قبل اإلسالم

  .عمد إىل تعميق هذه الرتعة موظفاً آليات فعلها ومستثمراً عوائدها يف تثبيت دعائمه -
فـتح   ،نـه خباصـة  والكويف م ،ولكن حبثنا يف أسباب اخلذالن الشامل للحسني 

ال بد وأنْ تقودنا بالضرورة إىل  ،أبصارنا على معطيات واقعية وكم من اجلزئيات التفصيلية
وإالّ أصـاب اتسـاق البِنـاء     ،مراجعة التعميمات النظرية وإخضاعها للمحكات العملية

  .الفكري لدينا خلل خطري
ولكنا نعلم أنّ الكوفـة   ،قد رأينا أنّ أمر الكوفة حيسمه تقسيمها القبلي ،فألول وهلة

ال بد إذاً من العودة القهقري على  ؟فلماذا انسحبت عليها هذه السمة ،منشأة يف اإلسالم
وهو ما حنسبه يتحقّق بالتوقف قلـيالً يف احملطّـات    ،نتتبع فيها مسار هذه الرتعة ،مراحل
  :التالية

حتى إنّ علياً  ،كان تقسيم كال اجليشني املتحاربني تقسيماً قبلياً حبتاً :يف حرب صفّني
فأمر كلّ  .»اكفوين خثعم  « :وقال خلثعم .»اكفوين أزد الشام  « :ألزد الكوفة )١(قال 

  .قبيلة من أهل العراق أنْ تكفيه أختها من أهل الشام
____________________  

  .١٨١ :مرجع سابق  ،األخبار الطوال )١(
   



٣٨٩ 

هـ على يد أيب اهلياج األسـدي   ١٧يف متصري الكوفة اليت اختطت يف عهد عمر عام 
فخـرج   ،فكان أنْ أسهم بني عرب الشمال واجلنوب ،موفد عمر إىل سعد بن أيب وقّاص

 .وصار لـرتار اجلانـب الغـريب    ،فصارت خططهم يف اجلانب األيسر ،سهم اليمن أوالً
وكانت نزار مثّانية  ،اثين عشر ألفاً - أهل اليمن :يعين - كنا :)١(كما قال الشعيب ،وكانوا
  .أالَ ترى أنا كنا أكثر أهل الكوفة ،آالف

  :)٢(مثّ قسموا كالتايل
  .وهم بنو عمرو بن قيس عيالن ،كنانة وحلفاؤها من األحابيش وغريهم وجديلة

  .وخثعم وكندة وحضر موت واألزد وجبيلة - ومنهم يومئذ غسان بن شيام - قضاعة
  .مذحج ومحري ومهدان وحلفاؤهم

  .متيم وسائر الرباب وهوازن
  .أسد وغطفان وحمارب والنمر وضبيعة وتغلب
  .إياد وعك وعبد القيس وأهل هجر واحلمراء

  :)٣(كالتايل ،وظلّ هذا التقسيم سارياً حتى ربعهم زياد يف عهد معاوية
  .أهل املدينة - ١
  .متيم ومهدان - ٢
  .ربيعة وكندة - ٣
  .مذحج وأسد - ٤

____________________  
  .م ١٩٨٧ :مؤسسة التعارف  - بريوت - ٣٨٩ : فتوح البلدان ،البالذري )١(
  .٤٨ : ٤مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )٢(
  .٢٦٨ : ٥املرجع السابق  )٣(

   



٣٩٠ 

 ،أمام أيب سفيان أنه عند مرور جيوش رسول اهللا  ،)١(يف فتح مكّة ذكر ابن هشام
 :فـأقول  ؟من هـذه  ،يا عباس :قال ،كلّما مرت قبيلة ،ومرت القبائل على راياا :قال
 .مزينـة  :فأقول ؟من هؤالء ،يا عباس :مثّ متر القبيلة فيقول .ما يل ولسليم :فيقول .سليم

 ،فإذا أخربته م ،ما متر به قبيلة إالّ يسألين عنها ،حتى نفدت القبائل ،ما يل وملزينة :فيقول
 :قال ابن إسحاق ... يف كتيبته اخلضراء حتى مر رسول اهللا  ،ما يل ولبين فالن :قال

  .فيها املهاجرون واألنصار
تـه إىل  كتاباً عنـد هجر  كتب رسول اهللا  :كتاب املدينة عند اهلجرة الصحيفة

يوضح فيه أُسس العالقات اجلديدة بني املهاجرين واألنصار واليهـود ومـواليهم    ،املدينة
  :)٢(ونربز من هذا الكتاب ما يتصل مبوضوعنا فيما يلي .وحلفائهم وأعدائهم

إنهـم   ،ومن تبعهم فلحق م وجاهد معهم ،ـ املؤمنون واملسلمون من قريش ويثرب
  .اُمة واحدة من دون الناس

وهم يفدون عـانيهم بـاملعروف    ،املهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم
وبنو النجـار   ،وبنو احلارث وبنو جشم ،بنو عوف وبنو ساعدة .)٣(والقسط بني املؤمنني
 ،على ربعتهم يتعاقلون معاقلـهم األوىل  :وبنو االنبيت وبنو األوس ،وبنو عمرو بن عوف

  .عروف والقسط بني املؤمننيوكلّ طائفة تفدي عانيها بامل
* * *  

____________________  
  .٤٠٤ : ٢مرجع سابق  ،السرية )١(
  .٥٠١ : ١املرجع السابق  )٢(
  .احلال اليت جاء اإلسالم وهم عليها :على ربعتهم ،األسري :والعاين ،الديات :املعاقل )٣(

   



٣٩١ 

عندها ليوحي بأنّ هنـاك  وإنّ فُحص مدى الترابط بني احلوادث يف احملطّات اليت وقفنا 
وليس لتفكيك بنياا كما يعتقـد ويتوقّـع مـن املفهـوم      ،اتجاهاً عاماً لتكريس القبلية

وذلك ما حدا بالبعض إىل فهم اإلسالم علـى أنـه    ،اإلسالمي النقيض للمفهوم اجلاهلي
نّ فـإ  ؛ومبا أنه كـذلك  ،مشروع تآلفي بني متناقضات قائم على توازنات عصبية حمددة

  .)١(طبيعته التآلفية ال تفترض وال تقتضي السعي إىل حتطيم أو إزالة العصبيات
وكـذلك   ،ولكن معاودة الفحص للحوادث السالفة يف ضوء كلّيات الطرح اإلسالمي

تقودنا إىل نظر متسق وحقيقة التصـور   ،مراجعة مضاهاا مبثيالا من اجلزئيات التفصيلية
وينطوي عضوياً علـى   ،كونه مشروعاً متكامالً ومترابط األبعاداإلسالمي الذي يوجز يف 

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتـي   ( :وقد قال اهللا تعاىل ،شروط حتقيقه
مبا يعين أنّ اهللا تعاىل وضع للمجتمع املسلم املبادئ الكلّية  ،)٢() ورضيت لَكُم الْإِسالَم ديناً

وما  ،فيما هو قابل للتحور بطبيعة تغري الزمان واملكان ،والقواعد األساسية الكفيلة بتطويره
وكذلك األحكام التفصيلية والقوانني اجلزئية فيما هـو   ،هو مستهدف للتغيري عرب الزمان

  .ثابت
وال االنتماءات الناجتـة   ،ينفي حقيقة وجود التجمعات البشرية واملشروع اإلسالمي ال

ولكنه يف ذات الوقت يشدد علـى   ،أو تلك املرتبطة بعالقات نسبية ،عن التواجد املكاين
ويسلبها إدعاء التزامات تلحقها يف مقابـل االلتـزام    ،نفي ترتيب أية قيم مؤسسة عليها

  .ألوحد هو التقوىوميزانه ا ،األساس وهو صلة اإلميان
____________________  

  .م ١٩٩٦ :دار املنتخب العريب  - بريوت - ٥١ :اإلقطاع الشرقية  ،فؤاد خليل .د )١(
  .٣ :سورة املائدة  )٢(

   



٣٩٢ 

   .)١() والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ ( :يقول تعاىل
وجعلْناكُم شعوباً وقَبائـلَ    يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى ( :ويقول تعاىل

 قَاكُمأَت اللّه ندع كُممفُوا إِنّ أَكْرارعت٢()ل(.  
كـي   ؛ووضعوا يف مواقف االختيار الصـعبة  ،ولقد ابتلي املسلمون ابتالءات شديدة

 .وهنا يقع الفرز احلقّيقي ،مالبسة املفهوم النظري للواقع املعاشميحصوا ويثبتوا عن طريق 
بل حدث ما هو أشـد   ،حدث ذلك يف مالقاة املهاجرين لذويهم وجهاً لوجه يف احلروب

  .وهو استنصار املهاجرين باألنصار على ذوي قرباهم ،من ذلك
ث ذلـك  وحد .وحدث ذلك بوضع األنصار يف مواجهة مواطنيهم من اليهود باملدينة

وحدث ذلك يف مواقف كثرية غري  .مبواجهة األنصار ألنفسهم بأنفسهم يف حادث اإلفك
  ؟وهل ثبت اجلميع ،فهل خلصت نيات اجلميع ،اليت ذكرنا
وليس هذا من سـنن الكـون حتـى ورسـول اهللا      ،وليس هذا من طبائع البشر ،ال
رسالة تضمنت شـروط حتقيقهـا بوضـع    ومن هنا قولنا السالف إنّ ال ،حي بينهم 

وتظـلّ   ،من داخله على مدى الزمان إنْ اُلتزمت الشروط ،القواعد الكفيلة بتطوير اتمع
  .تبعة حتقيق املشروع منوطة بسلوك املسلمني أنفسهم

ونذكر منـها علـى    ،إننا نستطيع أنْ ندللّ على صحة هذا الرأي بالعديد من املواقف
فقـد ذكـر    .استمرار املفاخرة وحماولة انتزاع الفضل بن األوس واخلـزرج  :سبيل املثال

  يف معرض حديثه عن مقتل أيب رافع )٣(الكاندهلوي
____________________  

  .٧١ :سورة التوبة  )١(
  .١٣ :سورة احلجرات  )٢(
  .م ١٩٩٣ :هر املكتب الثقايف باألز - القاهرة - ٣٥٦ : ١حياة الصحابة  ،حممد يوسف الكاندهلوي )٣(

   



٣٩٣ 

األوس واخلزرج كانا يتصاوالن مـع   :إنّ هذين احليني من األنصار :سالم بن أيب احلقّيق
إالّ  ال تصنع األوس شيئاً فيه غناء عن رسول اهللا  ،تصاول الفحلني رسول اهللا 

فال ينتهون حتى  ،ال تذهبون ذه فضالً علينا عند رسول اهللا  ،واهللا :وقالت اخلزرج
  .قالت األوس مثل ذلك ،وإذا فعلت اخلزرج شيئاً ،يوقعوا مثلها

ونذكر كذلك كيف أنّ املنافسة بني األوس واخلزرج أدت إىل املخالفة على سعد بـن  
  .لكال احلينيوذلك فضالً عن مدافعة قريش  ،عبادة يوم السقيفة

ونذكر أيضاً كيف أنّ استعالء قريش عقيب السقيفة أدى إىل تذّمر بقية قبائل العـرب  
  .فيما عرف حبرب الردة

 - حني وفاة الرسول  - كلّ ذلك يعين أنّ املشروع ملْ يكن قد مكّن له يف الواقع
جـة ماسـة إىل قيـادة مؤهلـة     ومن هنا كانت احلا ؛بالرغم من استكمال بنائه النظري

  .الستكمال تعميقى جذور املشروع يف الواقع حتى يرسخ
أنّ نلفت النظر إىل عدم صواب الرأي القائـل   ،ومما هو جدير بالذكر يف هذا السياق
وخنص منه متيزه حبدوث فجوة فجائيـة علـى    ،بتفرد اجليل األول بعوامل التميز بإطالق

لقد  :)١(وهو الرأي الذي يعبر عنه سيد قطب بقوله ،ية واإلسالممستوى الشعور بني اجلاهل
كانت هناك  ؛كانت الرجل حني يدخل يف اإلسالم خيلع على عتبته كلّ ماضية يف اجلاهلية

تنشأ عنها عزلـة   ،عزلة شعورية كاملة بني ماضي املسلم يف جاهليته وحاضره يف إسالمه
فهو قد انفصل ائياً من  ،حوله وروابطه االجتماعية كاملة يف صالته باتمع اجلاهلي من

  .بيئته اجلاهلية واتصل ائياً ببيئته اإلسالمية
____________________  

  .٢٠ : ١٩مرجع سابق  ،معامل يف الطريق )١(
   



٣٩٤ 

  .وواضح أنّ ذلك ملْ حيدث أبداً مبثل ذلك التعميم الذي ارتآه
فنجد أنّ ما توهمه  ،ذكرناه يف احملطّات اليت وقفنا عندهاواآلن نستطيع إعادة قراءة ما 

وإنما ال يعـدو   ،البعض من استبقاء اإلسالم للعصبيات واستهدافه التوازن بينها ال حملّ له
مع احلـرص   ،األمر كونه تنظيماً اجتماعياً جرى مرحلياً على عادات القوم يف االجتماع

  .النتماء العقيدي حملّهعلى تفريغ حمتواه اجلاهلي وإحالل ا
وآية ذلك تأكيد الصحيفة على أنّ املؤمنني واملسلمني ومن تبعهم اُمة واحدة من دون 

لنقباء من القبائل يف بيعة  وإحدى آيات كونه تنظيماً اجتماعياً طلب الرسول  .الناس
 ؛أخرجوا إيلّ منكم اثـين عشـر نقيبـاً    « :قال رسول اهللا  :)١(يذكر ابن هشام .العقبة

تسعة من اخلزرج وثالثة من  ،فأخرجوا منهم أثين عشر نقيباً .»ليكونوا على قومهم مبا فيهم 
  .األوس

أي طاملا أنّ هناك التزامات حمـددة   .»ليكونوا على قومهم مبا فيهم  « :فتأمل قوله 
فكان وجود النقباء علـى   ،فال بد من وجود كفالء على تنفيذ املسؤوليات ،ومسؤوليات

  .القبائل نوعاً من التنظيم السياسي
إضافة إىل  ،وعلى هذا النحو يفهم تكتيب علي للكتائب على القبائل يف حرب صفّني

ـ  ،أنه رأى ذلك أدعى لعدم اإلثخان واإلمعان يف القتل طاملا  ،هاأنّ كلّ قبيلة تقابل بعض
ه كان يسعى فقط إلقامة احلقوليس االنتقام أو اإلرهاب أو  ،وتلك كانت سريته دائماً أن

  .اإلذالل
واآلن نعود أدراجنا إىل سؤالنا األول عن حال النخبة املخلصة يف مقابـل القيـادات   

ه فنجد أنه ليس من العسري فهم ملاذا كانت السيطرة حمسومة لصاحل هـذ  ،القبلية التقليدية
  ؟يف مقابل النخبة العقائدية ،الزعمات مبحتواها القبلي النفعي
____________________  

  .٤٤٣ : ١مرجع سابق  ،السرية )١(
   



٣٩٥ 

حبيث صاروا  ،ولكن إذا كنا قد وضعنا أيدينا على سبب قلّة ملتزمي اجلوهر اإلسالمي
وأرجعنـا ذلـك إىل عـدم     ،خنبة فقط وسط مجوع القيادات التقليدية مبفهومها النقيض

  ؟ملاذا ملْ يتم استكمال املشروع :فإننا ال نزال على تساؤل ،استكمال املشروع يف الواقع
وحتى نفرغ من مناقشة حال  ،وحنن نرجئ حماولة اإلجابة على هذا التساؤل إىل حني

  .القوى الفاعلة يف ذلك الظرف
  :القاعدة الشعبية

ر للمجتمع اإلسالمي متسماً بسمات خاصـة ظـلّ   أسفرت احلقبة الراشدية عن تبلو
هذه السمات حتددت باألساس على يد عمر بن اخلطاب وزيراً  .حمتفظاً ا ألمد غري قصري

بينمـا ملْ تـتح    ،وال نرى عهد عثمان إالّ نتاجاً طبيعياً ملّا استنه عمـر  ،للخليفة مثّ خليفة
 أساس من قناعاته أنّ يقيم بناءه على الفرصة لعلي.  

فقد كان هناك التميز القرشي املستحدث املستمد شرعيته من بالئه يف اإلسالم فيمـا  
مثّ تأكد بسياسة عمـر مـن    ،واليت تكرست حبدث السقيفة ،مسي باألرستقراطية القرشية

  .بعد
هائـل  وتلك متيزت بقدر  ،وكانت هناك األرستقراطية القدمية ويف القلب منها بنو اُمية

كيما تظـلّ حمتفظـة    ،من املرونة حبيث استطاعت أنْ تكيف نفسها بسرعة مع األحداث
  .مبكانتها املتميزة يف ظلّ الوضعية اجلديدة حتى تسنمتها فيما أسلفنا بيانه

كرد فعل لعوامل التميز األرستقراطي وما ميثّله من حيود  ،وكان هناك تيار شعيب متايز
  .وبلغ رد فعل هذا التيار ذروته يف أحداث الثورة بعثمان ،سالميةعن األيديولوجيا اإل

   



٣٩٦ 

أنّ عمر ممثّل األرسـتقراطية املسـتحدثةُ مكّـن     ،ومما يسترعي النظر يف هذا السياق
يف الوقـت   ،متثّل ذلك يف متكينه معاوية من الشام .لألرستقراطية القدمية على حساب فئته

على عدم التمكني لقيادات التيار الشعيب مـن   ،الذيُ حبس الصحابة يف املدينة حرصاً منه
خاصة وأنّ هذا التيـار   ،حذراً من خماطر حمتملة ميكن أنْ دد نظامه ،االنتشار يف األرض

 يف النهاية عند علي يصب.  
ملوازنـة   ،ه ممثّلي األرستقراطية القدميةهذه السياسة من عمر تكشف أيضاً عن استعمال

مبـا   ،إضافة إىل عدائها املفهوم لقيادات التيار الشعيب ،طموحات األرستقراطية املستحدثة
  .يزيل القناع عن الطبيعة االستبدادية للسلطة الشديدة املركزية اليت أرسى دعائمها عمر

فكذلك رأيناهـا   ،حدة ليست مبستغربةهذه الطبيعة التناحرية داخل الفئة أو الطبقة الوا
وكـذلك   .بني طلحة والزبري يف مسريمها حنو حرب اجلمل حتى اختلفا فيمن يؤم الصالة

  .بين سفيان وبين العاص :رأيناها بني جناحي السلطة االُموية
 ار عليى عمر حياته حرصاً على عدم التمكني لتيبالتمكني لعبد الرمحن بن ،وأ 

ليمكّن بـدوره لـنظريه    ،القاسم املشترك بني األرستقراطيتني القدمية واملستحدثة ،عوف
  .عثمان

ار الشعيب الرافض  ،أفضت سياسة عثمان إىل استقطاب حادى إىل زيادة سعة التيمبا أد
 ،حتى ض هذا التيار بثورته الـيت أودت بعثمـان   ،ومبا أوجده من روافد له يف األمصار

  .لقيادات املنحازة لألغلبية وعلى رأسها علي وأتت با
مما أدى إىل حصـار   ،إالّ أنّ األرستقراطيتني رأتا أنّ مصلحتهما تتحقّق بالتحالف معاً

  مما أفضى إىل حسم الصراع ،وإاك واستنفاد قوى التيار الشعيب
   



٣٩٧ 

بينما فقد التيـار الشـعيب    ،فيما اكتفت املستحدثة جبوارها ،لصاحل األرستقراطية القدمية
 بينما غُلـب الـبعض    ،وكذلك بعضاً من طليعته الواعية قيادته العليا املتمثّلة يف علي

  .وجرى تصفيته فيما بعد على مراحل ،اآلخر على أمره
وعة إلجياد حالة مـن  استخدمت الفئات املعادية للتيار الشعيب كلّ األسلحة الغري مشر

ومثال ذلك خـروج السـيدة    .االرتباك وااللتباس الشديدين لدى معسكر التيار الشعيب
 عائشة مع طلحة والزبري لقتال علي،  ى قال عليا أربك الناس حتال  « :مم احلق

 ،ومثاله أيضاً املوقف املخـذِّل للمعتـزلني   .»ولكن اعرف احلق تعرف أهله  ،يعرف بالرجال
مكيدة عمرو بـن   - كذلك - ومثاله .كعبد اهللا بن عمر وسعيد بن أيب وقاص وغريهم

  .وقد كاد النصر يلوح ،العاص يف صفّني حني رفع املصاحف
حبيث أدى إىل  ،ساهم كلّ ذلك بال ريب يف تفتيت قوى التيار الشعيب ونقض وحدا

وإىل ترك الكتلة الكربى منها يف حالة ميوعـة   ،ا ليس باهلني كاخلوارجانشقاق جزء منه
  .وعدم استقرار ملْ يسبق هلا مثيل

وبني أيدينا كثري مـن   ،هذه الكتلة ظلّت على حالتها املائعة حتى خروج احلُسني 
ـ  ي الشواهد تدلّ على حال هذه الكتلة اآلخذة يف التفكك والتراجع منذ أدمت قلب عل

  .ذاته وحتى كان خذالا الشهري للحسني  
 ي واهللا « :)١(رأي عليأنّ هؤالء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم  ،إن ألظن

  .وطاعتهم إمامهم يف الباطل ،ومبعصيتكم إمامكم يف احلق ،وتفرقكم عن حقكم
____________________  

  .مرجع سابق ،ج البالغة بشرح حممد عبده )١(
   



٣٩٨ 

وتفرقكم عن  ،وجيلب اهلم من اجتماع هؤالء القوم على باطلهم ،واهللا يميت القلب !فيا عجباً
 ،وتغزون وال تغزون ،يغار عليكم وال تغريون ،حني صرمت غرضاً يرمى !فقبحاً لكم وترحاً ،حقّكم

   .»ويعصى اهللا وترضون 
لوددت أني ملْ أركم وملْ  .وعقول ربات احلجال ،حلوم األطفال ،يا أشباه الرجال وال رجال «

   .»أعرفكم 
صاحبكم يطيع  .املبتلى م اُمراؤهم ،املختلفة أهواؤهم ،الغائبة عقوهلم ،أبدامأيها الشاهدة  «

  .»وصاحب أهل الشام يعصي اهللا وهم يطيعونه  ،اهللا وأنتم تعصونه
   .»وأصحبت أخاف ظلم رعييت  ،د أصبحت االُمم ختاف ظلم رعااولق «
وعمى ذوو أبصـار   ،وبكم ذوو كالم ،صم ذوو أمساع :منيت منكم بثالث ،يا أهل الكوفة «

«.   
وبالذلّ مـن العـز    ،أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة عوضاً ،لقد سئمت عتابكم !أف لكم «
  .»خلفاً 

   :)١(إىل أهل الكوفة رأي مسلم بن عقيل موفد احلُسني 
ال يغرك أهل  :برسالته سأل مسلم حممد بن األشعث حني أسره أنْ خيرب احلُسني 

إنّ أهل الكوفـة   ،فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم باملوت أو القتل ،الكوفة
  .ذّب رأيوليس ملك ،قد كذّبوك وكذّبوين

  :)٢(وهو عمر بن عبد الرمحن املخزومي ،رأي ناصح للحسني 
____________________  

  .٣٥٧ : ٥مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(
  .٣٨٢ :املرجع السابق  )٢(

   



٣٩٩ 

إنك تأيت بلداً فيه  ،وإني مشفق عليك من مسريك ،إنه بلغين أنك تريد املسري إىل العراق
وال آمـن   .وإنما الناس عبيد هلذا الدرهم الدينار ،ومعهم بيوت األموال ،أعماله وأمراؤه

  .ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه ،عليك أنْ يقاتلك من وعدك نصره
  .والسيوف مع بين اُمية ،القلوب معك :)١(رأي الفرزدق

  ؟هل هو انفصام يف الشخصية اجلمعية
وهو يطابق  ،يلّخص قول الفرزدق تلخيصاً وافياً حال الناس حني خروج احلُسني 

  .متاماً رأي عمر املخزومي السالف ذكره
فهل يعين ذلك أنّ هناك انفصاماً أصاب الشخصية اجلمعية للكتلة الشعبية اليت يفترض 

  ؟وهي يف الوقت ذاته صاحبة املصلحة احلقيقية فيها ،أنها الرصيد احلقيقي للثورة
على أنه  )٢()  E. Bleuler(يعرفه بلوير  ) Psychic Splitting( هذا االنفصام النفسي 

ويتجلّى يف امليل أو الفصل أو  ،) Schizophrania( مميز جوهري من مرض الشيزوفرانيا 
 ،النفسية والدوافع يف مزيج ذي نتاج واحدحبيث ال تتكامل املركّبات  ،التفرقة أو التقسيم

( ويعبر عن ذلك أيضاً بامليل املزودج  ،وإنما تعمل املركّبات منفردة يف انفصال عن غريها
Ambivalence ( ةة والعقلية واإلراديجـاه   ،على مجيع املستويات االنفعاليخذ تحبيث يت

  .املوضوعات مواقف موجبة وسالبة يف آن واحد
____________________  

  .٣٨٦ :املرجع السابق  )١(
  .م ١٩٨٠ :دار املعارف  ،القاهرة ،١١٣ - ٨٥ :ز يف التحليل النفسي املوج ،فرويد )٢(

   



٤٠٠ 

هو ذُهان ينشـأ عـن اضـطراب     ،على مستوى الشخصية الفردية )١(ولكن االنفصام
أي أنه تعبري ائي عن تاريخ ممتد  .وظيفي تشكل العوامل النفسية ال العضوية غالباً جوهره

فكانـت هـذه    ،ألزمة نفسية متفاقمة ملْ تجد مع كثافتها الوسائل األولية إلعادة التوازن
  .النتيجة احلادة

  :ومها ،ويهمنا يف هذا التحليل عنصران أساسيان مييزان االنفصام
  .وجود أزمة نفسية حادة لدى املصاب باالنفصام

  .االستبصار حبالته فقد املصاب
التعارض  :أي ،إما عن مواجهة عقبات أو صراع دافعي ؛واألزمة النفسية تنشأ أساساً
ولكن األزمـة ـذا    .والقيم والضوابط من ناحية أخرى ،بني إشباع الرغبات من ناحية

ة من املفهوم تتعلّق أساساً بكيفية إدارك هذا التعارض والشعور به مما يتالزم معه وجود حال
  .مثّ قد تشتد فتصري فصاماً ،قد تشتد فتكون أزمة ،املعاناة

بينمـا تكـون    ،وبذلك فإنّ البداية تكون باألساس إدراكاً شعورياً مرهفاً بالتعارض
  .النهاية فقداً هلذا الشعور

تلك اخلاصة مبوقف القاعدة الشـعبية مـن    - وحنن إنْ طبقنا هذه املعايري على حالتنا
لوجدنا أنّ حالة االنفصام بعيدة كلّ البعد عن تشخيص حالة هذه  - سني خروج احلُ
 ،وما وجدنا صراعاً يعتصر أحداً ،وملْ خنرب مبعاناة أحد ،فلم نطالع أزمة لدى أحد .القاعدة

  خيرج من املدينة حرم جده رسول اهللا  ولكن وجدنا احلُسني 
   



٤٠١ 

فلما دانت ساعة املواجهة وجد الداعني له هم  ،ونكص من نكص ،وارتكس من ارتكس
وبال  ،بال أدىن مشكلة لديهم ،ولقي األنصار املفترضني هم الذين يقاتلونه ،الذين حياربونه

  .مواربة وال حياء
وأشعرتنا خطـأً أنّ هنـاك    .قلوم معك وسيوفهم عليك :إذاً خدعتنا مقولة الفرزدق

  .نتيجة عدم استشعارهم أصالً أزمة فيما يقترفون ،وهو غري صحيح ،فصاماً لدى القومان
  .ال بد إذاً من البحث عن تفسري آخر أكثر إقناعاً ملَا حدث

 - إنّ اجلماعة :ونقول .لعلّنا جند يف حتليل شخصية اجلماعة ما عساه يهدينا إىل إجابة
ولكنهـا يف   ،ال انفصال بينها يف الواقـع تتكون شخصيته من عناصر عدة  - كما الفرد

وبذا فإنّ الذات  ،عالقات تبادلية وختضع لتنظيم خاص هو الذي مييز شخصية عن أخرى
ة هي يف النهاية تنظيم ينتظم عالقات بني عناصر بشكل خاصالشخصي.  

ليست حاصل اجلمـع احلسـايب    :أي ،ليست جمرد تراكم بشري ،وكذلك اجلماعة
( تكمن حيويتها يف كوا وعاًء لتفـاعالت   )١(وإنما هي نظام ذو ذات مفترضة ،لألفراد
  .وتبدالت متاثلية بني األشخاص) دينامية 

كونـه يعـيش يف    ،وال يسلك يف استقالل ،وهكذا فإنّ الشخص ال يعيش يف فراغ
بل إنّ هناك شبه تطابق بني مسات شخصية أعضاء اجلماعة والسـمات العامـة    ،مجاعة
يف الشخصية )  Cattel( نظرية كاتل  :منها ،وهو ما تؤكّده الدراسات احلديثة ،للجماعة

  .)٢()  Group Syntality Theory(العامة للجماعة 
____________________  

  .م ١٩٩٠ :الكتاب للنشر  - القاهرة - ٦ : سعاد حرب .ترمجة د ،اجلماعة والالوعي ،ديدية أنزيو )١(
 القاهرة - ٢ط  ،٤٣ : حميي الدين أمحد .مصري حنورة ود .ترمجة د ،ديناميات اجلماعات ،ما رفن شو )٢(
  .م ١٩٩٦ : دار املعارف -

   



٤٠٢ 

دالّة يف متغير أساسـي   - مبا تتضمنه من عالقات تبادلية - والسمات العامة للجماعة
واخلـربات   ،ونسق القيم ،يتعلّق بناموس الثقافة مبحتواه الواسع واملتضمن للقواعد النظرية

  .ومكتسبات املواجهات يف املواقف املختلفة ،والتقاليد املتبعة ،التطبيقية املتراكمة
وتترسب يف خمزن عميق واسع هو ما أمساه  ،كلّ تلك العناصر تعمل على مهل وتترسخ

  .)١(بالالوعي اجلماعي)  Jung( يونج 
لعلّنا جند ضالتنا تلك اليت جتعل األشـخاص   ،علينا إذاً أنْ نفتش يف هذا املخزن العميق

 .ويأتون بأكرب الكبائر وكأنها ملْ تبلـغ حـد الصـغائر    ،يقترفون االثام دومنا شعور بإمث
وواعـون حبـد    ،وإنما مدركون ملعىن اخلطيئة ،واملشكل يف كلّ ذلك أنهم ليسوا مبغيبني

  .الكبرية
إنـه يف كلمـة    ،مباشرةً على السـبب  ال أظن أنه من العسري على أحد أنْ يضع يده

وميارسونه  ،فذلك ما مارسه الناس على مر األزمان ،) Rationalisation( التربير  :واحدة
  .وعلى امتداد األرض ،اليوم

هو إضفاء الشرعية  ،هو عقلنة الضالل ،هو التمويه على الباطل مبا يشبه احلق )٢(والتربير
بغرض  - قبل األغيار - فاعية اليت يلجأ إليها خلداع الذاتوهو احليلة الد ،على احملرمات

ونفياً للقيم والضوابط بليها هي ذاا حلساب املتعارض معها مـن   ،التنصل من االلتزامات
  .مصاحل وأهواء

هو تلـك   ،إنّ أخطر ما أصاب دولة اإلسالم وأصاا يف مقتل :وأنت ال تغلو إنْ قلت
  وال توالت عليها  ،فلم يعيها عدو خارجي ،احليلة اخلداعية التربير

____________________  
  .م ١٩٨٤ :دار األندلس  - بريوت - ٥ط  ،٢٦٦ :مذاهب علم النفس  ،علي زيعور .د )١(
  .٥٦٠ :مرجع سابق  ،م النفسأصول عل )٢(

   



٤٠٣ 

 ومل يزل ـا ناهكـاً   ،وإنما فتك ا ذلك املرض العضال الذي باكرها ،كوارث طبيعية
  .قواها حتى أسقطها وهي بعد ملْ تزل يف املهد
ويف  ،وهو حي يف قضية بعـث أسـامة   تلمح البداية األوىل يف خمالفة رسول اهللا 

 ،مثّ توالت التربيرات يف السقيفة ،عدم االنصياع ألمره مبوافاته بدواة وكتاب ليكتب لألمة
وخمالفة النصـوص   ،خالد ومالك على يد أيب بكر :مثل قضية ،مثّ على يد اخللفاء الثالث
مثّ موبقات معاوية حتى  ،واالحنراف املايل واإلداري يف عهد عثمان ،احملكمة على يد عمر
  .كانت كارثة كربالء

تتضح فيه املشـاة   ،ويف جمتمع ساد فيه نظام شديد املركزية كاتمع اإلسالمي األول
مبا يعينه ذلك من مسايرة غـري   - باملصطلح الفرويدي - لسلطة األبويةبني نظام الدولة وا

حتى وإنْ ملْ تف تلك السلطة بشـرط   ،منطقية وإذعان ووالء وطاعة غري معقولة للسلطة
  .فهاهنا تعمل عملها العالقات الغري املرئية من التقليد والعادة ،الطاعة احلاسم وهو اإلشباع
بالنظر إىل  - وعلى مدى طويل نسبياً ،تكرار من السلطة األبويةفلما مورس التربير وب

 ،انساب هذا املدرك من عـلٍ  - جمتمع إسالمي وليد ملْ يتمثّل بعد واقعياً حمدداته النظرية
ليستحضـر يف أوقـات    ،وصار أحد مكونات الالواعي اجلمـاعي  ،وختلّل خاليا اتمع

  .لطفلية جتاههاويستظهر يف أمناط السلوك ا ،األزمات
فإنّ أشد الناس إحلاحاً على  ،ال حيسنب أحد أنّ هذا التحليل غلو يف تقدير القوة النفسية

تؤيـد   )١(فالنظرية املاركسـية  ،للظواهر يتفقون وهذه النتيجة) السوسيولوجي ( التفسري 
  فكرة أنّ اإلذعان للسلطة تعتمد على العادات والتقاليد

____________________  
دار  - القـاهرة  - سعاد الشرقاوي .ترمجة د ،٢ط  ،١٤٣ :املاركسية والتحليل النفسي  ،اُوسبورن .د )١(

  .م ١٩٨٠ :املعارف 
   



٤٠٤ 

نتيجة عمليات التربية املوجهة والتطبيـع االجتمـاعي    ،والقبول النفسي لسيطرة طبقة ما
  .والتدعيم

عن حادثة قتل عمار بن ياسر يف  ،نقول فيما أسلفنا بيانهلنتذكّر املثل الصارخ على ما 
فماذا  .»تقتلك الفئة الباغية  « :وحتقّق قول رسول اهللا  ،صفّني على يد جيش معاوية

  ؟قال معاوية
  .إنما قتله الذين دفعوا به للقتل :قال

  :)١(إبان املعركة أفتراك تعجب إذاً عند مساعك أقوال قاتلي احلُسني 
  .استعجلت النار يف الدنيا قبل يوم القيامة ،يا حسني  :يقول مشر بن ذي اجلوشن
  .أبشر بالنار ،يا حسني  :ويقول عبد اهللا بن حوزة
  .يا كذاب ابن الكذاب ،يا حسني  :ويقول علي بن قريظة

 ،الزموا طاعتكم ومجـاعتكم  ،يا أهل الكوفة :الكوفة ويقول عمرو بن احلجاج ألهل
  .وخالف اإلمام ،وال ترتابوا يف قتل من مرق من الدين

 ،أبشر بالنار :وأنت تالحظ الغلو واإلسراف والفحش يف تلك األقوال للحسني 
لـيس اكتفـاًء بقتـل     ،ويبلغ الغلو مداه بالفعل .املروق من الدين ،الكذاب ابن الكذاب

واإلصرار على دكّه بطناً وظهـراً بسـنابك    ،وإنما بالتمثيل به جبز رأسه ،احلُسني 
تأكيداً حلاجة يف النفس إمعانـاً   ،الغلو يف سوقه :وتلك أيضاً خصيصة بارزة للتربير .اخليل

  .باالستغراق فيهاوكأنه يؤكّد لنفسه أنه صاحب قضية جديرة  ،يف الزيف وخداع الذات
لوجدت فوراً املصلحة الشخصـية املباشـرة ذات    ،مثّ إنك إنْ حبثت عن مربر التربير

  فهذا عمر بن سعد بن ،لتشمل كال حسب طاقته ،املدى الواسع
____________________  

  .وما بعدها ٤٢٤ : ٥مرجع سابق  ،الطربي )١(
   



٤٠٥ 

إنْ كفاه  ،مينيه عبيد اهللا بن زياد والية الري ،صحبهو أيب وقّاص قائد قاتلي احلسني 
كنت يف أوائل اخليـل ممـن    :يقول ،وهذا أحد القتلة وهو مروان بن وائل .احلسني 

فأصيب  ،أكون يف أوائلها لعلّي أُصيب رأس احلسني  :فقلت ،سار إىل احلسني 
 ولكن سنان بن أنس جعل ال يدنو أحد من احلسني  .ادبه مرتلة عند عبيد اهللا بن زي

مثّ أتى به فسطاط عمر بن  ،حتى ذحبه واحتز رأسه ،إالّ شد عليه خمافة أنْ يغلب على رأسه
  :سعد منادياً بأعلى صوته

ــا   ــةً وذهب ــايب فض ــر رك   أوق

ــ     ــأن ــا ا قتل ــك احملجب   ت املل

  
فبات به ليلتـه يف   ،ليذهب به إىل عبيد اهللا بن زيادوملّا دفع الرأس إىل خويل بن يزيد 

  .جئتك بغىن الدهر :قال المرأته ،بيته
وهكذا استظهرت املصلحة القريبة الوقتية واملباشرة العمياء حيلتها تلقائياً من خمزوـا  

 ،وصاغته يف قالب يناسب منط املرجعية السائد امسياً وهو الـدين  ،وهي التربير ،الالواعي
  .املروق من الدين مبخالفة اإلمام :ان التربير هوفك

تلقائية استخراج احليلة إنما يعين أنه لو ال السـوابق   :وحنن نعيد التأكيد على أنّ قولنا
ما كان يمكن هلذه التلقائيـة   ،التارخيية املمارسة طويالً من السلطة والراسخة يف األعماق

ملْ يـتح   :مرةً اُخرى ،ر مبثل هذه البساطة الشديدةوما كان يمكن سوق التربي ،أنْ توجد
  .هلذا الدين املستكمل نظرياً أنْ يمكّن له يف أرض الواقع بعد وفاة رسول اهللا 

أيضاً جنحت السلطة يف اللجوء إىل استثارة أشكال التفكري الطفلية لدى الكتلة الشعبية 
بالتعامـل مـع    - أريد هلا كذلك منذ وفاة الرسول وهو ما  - لإلبقاء على إذعاا

يتضح ذلك من خطّة  ،يف بنائها النفسي من خماوف وقلق وأطماع وتردد ،عوامل االهتزاز
  عبيد اهللا بن زياد يف تفريق اآلالف

   



٤٠٦ 

صر ابـن  إذ ملّا أحاطوا بق ،إىل الكوفة من أصحاب مسلم بن عقيل مبعوث احلُسني 
فمنوا أهل الطاعـة الزيـادة    ،أشرفوا على الناس :مجع األشراف يف قصره وقال هلم ،زياد

وأعلموهم فصول خروج اجلنود مـن   ،وخوفوا أهل املعصية احلرمان والعقوبة ،والكرامة
  .الشام إليهم

وبقي وحيداً يتلدد يف أزقة الكوفـة ال   ،فما كان إالّ أنْ انفض الناس من حول مسلم
وبذا خسر  ،على حرف إذاً كان أهل الكوفة يناصرون احلُسني  .)١(يدري أين يذهب

  .آخر رهان إلحداث التغيري
فضـالً   ،ملْ تكن القاعدة على مستوى الوعي الذي يؤهلها لالنفالت مما اعتادت عليه

باإلضافة إىل استشراء اخلراب يف األعماق بنائها  ،عن الطموح الستشراف مستقبل أفضل
ملْ يكن إخالص العرب من أهل الكوفة آلل البيت بريئاً من  :)٢(يقول فان فلوتن .الداخلي

  .جهاد كثرية
يدلّ على  .من أعطانا الدراهم قاتلنا معه :أنهم كانوا يقولون يف الكوفة :ويذكر أيضاً
  :ذلك هذا البيت

ــبيل اهللا  ــهوال يف س ــى محام   الق

  أبوكم ولكـن يف سـبيل الـدراهم       

  
من سيطرة النخبة القبليـة   - كربالء :الكارثة - وهكذا تضافرت عوامل حتقّق احلدث

إىل قاعدة شـعبية متهرئـة    ،التقليدية وهي قيد قبضة احلاكم ذي السيطرة املادية والنفسية
  قليلةإىل احنسار الوعي والنضج يف فئة  ،مردت على اإلذعان

____________________  
  .٣٧١ : ٥مرجع سابق  ،الطربي )١(
حسن  .د :ترمجة ٢ط  ،٧٥ - ٧٠ :السادة العربية والشيعة واإلسرائيليات يف عهد بين اُمية  ،فان فلوتن )٢(

  .م ١٩٦٥ :مكتبة النهضة املصرية  - القاهرة - حممد زكي إبراهيم ،إبراهيم
   



٤٠٧ 

ولكنها  ،أنْ تكون الطليعة عن طريق تعظيم فاعليتها يف حميطهاللغاية كان من املفترض 
  .متتعت مبثالية ملْ يدعمها يف الغالب حنكة ومراس

على أنّ أخطر ما أسفر عنه هذا احلديث اجللل هو ذلك التشوه الشديد الذي أصـاب  
وال هـي   ،فال هي متثلت قيم اإلسالم بتغليب احلق على اهلوى ،الشخصية العامة للجماعة

 ،التزمت حتى مقتضيات احلمية اجلاهلية كما اُسلم وخل هانئ بن عروة املستغيث بقبيلته
  .وما من مغيث

جمتمع يرفـع   ،تحار يف توصيفه على وجه الدقة ،لقد أضحينا بإزاء مسخ شديد التشوه
ـ  ،وسلطة تستمد شرعيتها من هذه الراية ،راية الدين عون الورع حتى الزهـد واُناس يد، 

وفقهاء خييل لك أنهم من احليطة واحلذر لدينهم حتى تراهم يتدارسون حكم دم الربغوث 
وجيوش تنطلق يف االجتاهات األربعة باسـم   ،وشعائر تقام يف كلّ مكان ،يصيب الثوب

   ... الفتح
ع وخنوعاً وإذعاناً يترفّ ،ومع كلّ هذا جتد نفوساً منطوية على نفاق ال تعرف له مثيالً

وقهراً وجربوتـاً   ،وعبادة للدرهم والدينار تأبت نفوس اجلاهليني عن مثلها ،عنهما العبيد
   .من سلطة غامشة تنافس أعىت نظم االستبداد على مر التاريخ

سواء الذين ولغوا مباشرةً يف دماء األبرياء أو الـذين   ،واجلميع متواطئون على الضالل
ن أنْ اقترفوا ما تتصاغر إزاءه فظائع الرومان من قبل فكا ،كانوا شهوداً عليهم دون حراك

القتل والذبح والتهافت على فصل الرؤوس والطواف ا علـى أسـنة    ،أو التتار من بعد
وحتـى   ،واهلجوم علـى النسـاء   ،وسلب ودك اجلثث بسنابك اخليل ،الرماح يف البلدان

وفيمن  ... كعبد اهللا الرضيع بن احلسني  ،األطفال وفيهم الرضع ملْ يسلموا من القتل
 ،يفعل كلّ هذا يف اُناس خرجوا مصلحني ملّا اُعوج من أمر هذه االُمة لريدوها إىل اجلـادة 

  .أهل بيته وحرمه ناهيك عن كوم عترة رسول هذه االُمة 
   



٤٠٨ 

وال جمرد  ،س جمرد معتقدات خبيئه يف الصدورإنه لي ،ومن هنا تتضح حقيقة هذا الدين
 ،ومع ذلك جتد جمتمعـاً فاسـداً   ،فكلّ ذلّ يتصور حدوثه ،شعائر تقام فردياً أو اجتماعياً

الذي يسود اتمع ويتخلّـل عالقاتـه    ،هو النظام - بالدرجة األوىل - ولكن هذا الدين
  .ويعيد صياغة اإلنسان على مثال أمثل مناذجه ،كلّها

اخنالع اإلنسان اجلاهلي كلّية من جاهليته على عتبة إسالمه أخطأوا  )١(والذين تصوروا
 ،إذ ذلك هو املفترض حدوث فقط لو مكّن للنظام أنْ يتمثّل الـدين يف الواقـع   ؛التقدير

ولكن ذلـك   ،فتكون البيئة صاحلة وكافية حلماية وصيانة هذه النفسية اجلديدة من التردي
 )٢(املودودي يعبر عن ذلك أبو األعلى .ل وئد النظام وهو بعد ملْ يزل يف املهدب ،ملْ حيدث

مما فرض  ،بأنه حدث تغري يف مزاح وهدف ودستور الدولة :معلّالً استشهاد احلسني 
  .فرضاً على سليل النبوة اخلالصة التصدي لالحنراف اخلطري ولو كلّفه حياته

 :)٣(قال أحد البـاحثني حـديثاً   ،ي يعبر عن حسن نية ال إدراكومبثل ذلك التصور الذ
فعوضاً عن أنْ يبقى العريب فرداً يـذوب   ،حصل انقالب جذري يف ذهنية ووجدان العرب

ويتصـل عموديـاً    ،صار شخصاً يشعر بشخصيته يف ذاا ،يف القبيلة داخل اتصال اُفقي
  .بكائن مطلق

____________________  
  .معامل يف الطريق :سبق بيان رأي سيد قطب يف )١(
  .املختار اإلسالمي - القاهرة - ٩ : ملاذا استشهد اإلمام احلسني  ،أبو األعلى املودودي )٢(
  .م ١٩٨٣ :دار املعارف  - القاهرة - ٢ط  ٢٣ :الشخصانية اإلسالمية  ،حممد عزيز احلبايب .د )٣(

   



٤٠٩ 

وهـو حقـاّ    - أيضاً أنّ هذا االتصال العمودي الذي قال بهولكن فات هذا الباحث 
كما أنّ قوته تتوقف على الوسط احمليط الذي جيـب أنْ   ،ال يتم يف فراغ - هدف الدين

وبالتايل  ،وبذا تتعاظم قدرة االتصال ،يتمتع خباصية حتجيم قدرة الشوشرة إىل أدىن حد هلا
  .يبدو مردوده يف وضوح ونقاء السلوك

يعين البِناء الداخلي النموذجي  ،إنّ استهداف الدين هلذا االتصال العمودي املباشر باهللا
أو البوصلة الداخلية ذاتيـة التحديـد    ،للشخصية بتضمينها القوة احملركّة الكامنة التلقائية

تسـق  باعتبار االتجاه هو ذلك األسلوب املنظّم وامل ،لالتجاه املتوافق مع مستهدفات الدين
ولكن هـذه البوصـلة    .وردود األفعال تجاه النفس وتجاه اجلماعة ،يف التفكري والشعور

الداخلية شأا شأن البوصلة الطبيعية قد ينحرف مؤشرها بتواجدها داخل جمال خـارجي  
  .ذي قوة مغايرة

ولكن ما حدث من احنراف كان أخطر بكثري من وجـود جمـال خـارجي أدى إىل    
فسهل بعدئـذ توجيـه    ،إذ حدث فقد لالتجاه املعياري األصلي ؛ر الداخلياحنراف املؤش

  .املؤشر حيثما أُريد له
فكـان   ،ممارساته كبديل لالتجـاه املعيـاري   - منذ البدء - لقد طرح نظام اخلالفة

وتراكمت مبا أفقد االتجاه األصلي عـرب   ،مثّ توالت من بعده املمارسات ،االرتباك األول
 ،يف ظلّ سياق اجتماعي ثقايف ضاغط ،عمليات التنشئة االجتماعية املتطلّبة مطاوعةً مطلقةً

حبيث أصبح نقد السلطة أو جمـرد إسـداء    ،يوحد بني السلطة يف كامل استبدادها واهللا
  .النصح هلا اجتراء على الدين ذاته يبيح الدم

وحشد  ،املعيارية يف ممارسات السلطة اليت أضحت هي مصدر الشرعيةوهكذا تقولبت 
  :على غرار حديث ،هلا ما أمكن من أسانيد مزيفة لتعضدها

   



٤١٠ 

وكان قد متّ حصر نطاق السلطة أصـالً منـذ    .بأيهم اقتديتم اهتديتم ،أصحايب كالنجوم
أصحاباً فكـان   - رسول اهللا  - مثّ ارتضى له :)١(البداية فيما عبر عنه معاوية بقوله

وال يصلح ذلـك إالّ   ،وجعل هذه اخلالفة فيهم ،مثّ بىن هذا امللك عليهم ،خيارهم قريشاً
  .عليهم

وكانـت هـذه    ،فلما كانت ممارسات السلطة قد أضفي عليها مثل هذه القدسـية 
كانـت   ،اوعة الشعبية املطلقةوكان املطلوب املط ،املمارسات تنطوي على آليات التربير

  .النتيجة إذاً احلال اليت وجد عليها القوم ساعة كربالء
  :يذكر ابن كثري يف تفسري موقف األحبار والرهبان يف سورة التوبة

ــوك ــدين إالّ املل ــل أفســد ال   وه

ــ     ــاوأحبـ ــوء ورهباـ   ار سـ

  
____________________  

  .٣٢٠ : ٤مرجع سابق  ،الطربي )١(
   



٤١١ 

  الذرائعية - الالّيقني املعريف :أفعال الشيخنيأخطر 
من خالل البحـث اجلـاد    - مرت على البشر حقب طويلة قبل أنْ يدرك نفر منهم
مدى غرور اإلنسان يف ومهـه   - واتهد أالَ يحمل مبعقّبات مؤثرات داخلية أو خارجية

  .إمكانه إدراك اليقني بوسائله اخلاصة
اليونانية وحتى عهد قريب اختلف البشر يف درجة يقـني مصـادر   فمنذ فجر الفلسفة 

إالّ  ،بتنويعاا وتداخالا املختلفة ،واحلدس ،والعقل ،احلس :وقد ردوها إىل ثالثة ،املعرفة
ملّا وصل إليه العلـم   ،أنّ العصر احلديث كان أكثر العصور جرأة يف ادعائه امتالك احلقيقة

ظن معه أنه عصر احلقيقة النهائيـة الـيت    ،من تنظيم وتقنني) ي الفيزيوكيميائ( الطبيعي 
إنّ نيوتن ملْ يترك شـيئاً   :حتى قال أحد العلماء الكبار وهو البالس ،اعتربوا نيوتن رائدها
  .ألحد غريه ليأيت به

 ،متخض هذا االعتقاد عن نسق معريف كاد أنصاره ينصبونه مقدساً جديداً ال جيوز نقده
وه عنوان العلم ،مي ناقده بالتخلفوإالّ رأو هو العلم وحده وما عـداه جهـل    ،ملّا عد
 ،اطراد الطبيعة ،العلّية ،االستقراء :هذا النسق املعريف يتلخص يف عناصر أساسية هي .بدائي

  .حتمي) ميكانيكي ( مبا يعين كلّ ذلك من تصور لكون آيل  ... الضرورة
عن طريق مفـاهيم   ،تهد ذلك النسق من أساسهولكن جاءت كشوف العلم املعاصر ل

  والطبيعة املوجية للمادة مبا أظهر ،) Quantum ( والكوانتم  ،النسبية
   



٤١٢ 

فكان أنْ حلّت  ،يف تفسري طبيعة األجسام املتناهية الصغر) الكالسيكية ( فشل امليكانيكا 
مبا يعرف بامليكانيكا املوجيـة أو ميكانيكـا   )  Schrodinger( حملّها معادالت شرودجنر 

  .)wave or quantum mechanics(الكوانتم 
 Heisenberg( ولعلّ أخطر مبادئ العلم املعاصر هو ذلك الذي ينسب إىل هايزنربج 

 ،)١()  Uncertainty principle(واملعروف مببدأ الالحتمية أو عدم اليقني أو عدم اتعني  ،)
  .دم إمكانية التحديد الدقيق لكلّ خواص أي نظام طبيعي يف آن معاًوالذي يعين ع

وبالتـايل   ،بنظريات االحتمـال ) الكالسيكية ( قاد ذلك إىل استبدال القوانني احلتمية 
وبدورها التنبؤات اليت يقدمها العلم املعاصر احتمالية وليست يقينيـة   ،أضحت التفسريات

  .حبال
سقطت معها مفاهيم العلّة  ،املعاصرة مفاهيم جديدة) ولوجيا اإلبستم( وهكذا قدمت 
وليست هنـاك قـوانني    ،فالترابط بني األحداث احتمايل وليس علّياً ،واالطراد يف الطبيعة

وأنّ املقدمات احملتملة تـؤدي إىل نتـائج حمتملـة     ،بل فرضيات قد تكون ناجحة ،ثابتة
هـو   - كما يتصوره البعض - معرفة اليقينيةوأنّ االستقراء كمصدر لل ،وليست مؤكّدة

ملّا كان مرتكزه األساسي هو تلك القفزة التعميمية اليت  ،ال ميت للعلم بصلة ،تصور ساذج
 )٢()  philosophy(ملْ يستطع أحد أنْ يقدم هلا تربيراً منطقياً فيما عرف بفضيحة الفلسفة 

  حتى إن أرسطو أبا
____________________  

)١(  (for all physical systems - not limited to electrons in a metal - there is always an 
uncertainty in the position and in the momentom of a particle and the product of these two 
uncertainties is of the order of magnitude of plank's constant .)  

  .م ١٩٩٦ :دار الثقافة  - القاهرة - ٢ط  ،١٨١ :مشكلة العلوم اإلنسانية  ،يف اخلويلميىن طر .د )٢(
   



٤١٣ 

فالقول بالربهان املنطقي األرسـطي يتضـمن لزوميـة     ،املنطق ملْ يستطع جتاوز أشكاهلا
كلّ مقدمة مبنية على  ؟ولكن كيف ،وهي بدورها مؤسسة على صدق املقدمات ،النتيجة

لية يف العقل البشري ،ةمعرفة سابقة أووبالتايل  ،ولكن أرسطو ال يقول بوجود مبادئ فطري
ولكنه بدوره يقوم على معطيات الوقائع اجلزئية وهي ال تفيـد   ،فليس هناك إالّ االستقراء

مبـا   )١(تكثيف الواقع التجـرييب   :وهنا ملْ جيد مناصاً من مقولة مبهمة مساها .العلم الكلّي
  .يكون هو املعرفة الكلّية السابقة ،ي مباشرحيدث معه حدس عقل

الذي يتشـدد يف تقريـر    )٢(ويف تراثنا من أوقع نفسه يف عدم االتساق مثل ابن تيمية
سالكاً يف ذلك سبيل ابن  ،ظاناً أنه يذب بذلك عن الدين ،االستقراء رامياً غريه بالتهافت

  .رشد
واليت هي عينها خالصة مـا   ،ألشعريةا) التجويز ( ولكنك جتد يف التراث أيضاً فكرة 

املعاصرة من احتمالية النتـائج املناقضـة لفكـرة العلّيـة     ) اإلبستمولوجيا ( انتهت إليه 
  .والضرورة واالطّراد

املبادئ احملورية اليت تقوم البِناء املعـريف   - وكلّ األديان - ولقد طرح الدين اإلسالمي
إِنّ هذَا لَهو  ( .)٣()وإِنه لَحق الْيقنيِ  ( :وأساسه أنّ اليقني مصدره اهللا وحده ،لإلنسان

  فال  ،وأنّ املعرفة اإلنسانية مهما بلغت ،)٤()حق الْيقنيِ 
____________________  

 :حدة العربيـة  مركز الدراسات الو - بريوت - ٣ط  ،٣٨٣ :بنية العقل العريب  ،حممد عابد اجلابري .د )١(
  .م ١٩٩٠

مطبعـة   - القـاهرة  - ٢ط  ،١٨٧ : نظرية املنطق بني فالسفة اإلسالم واليونان ،حممد سيد اجلليند .د )٢(
  .م ١٩٨٥ :التقدم 

  .٥١ :سورة احلاقّة  )٣(
  .٩٥ :سورة الواقعة  )٤(

   



٤١٤ 

سواء يف ذلك املعرفة العقلية الذاتية أو املعرفة املختص ا  ،تعدو أنْ تكون قاصرة وحمدودة
 :وهل أدلّ على ذلك من علم طائر اهلدهد مبا ملْ يعلمه نيب اهللا سليمان .البعض من قبل اهللا

   ؟)١()أَحطت بِما لَم تحطْ بِه وجِئْتك من سبإِ بِنبإٍ يقنيٍ  :فَقَالَ (
فيما قصصه القـرآن يف سـورة    ،مغزى خرب موسى واخلضروهل أدلّ على ذلك من 

ولكن أراد اهللا أنْ يعلّمه ويعلّمنا أنْ وراء الظاهر علمـاً   ،فحكم موسى بالظاهر ،الكهف
  ؟يقينياً ال يدرك بوسائل اإلنسان احملدودة

تلك الدعوى اليت تبنتها بعـض الفـرق    ،وهنا تسقط دعوى حجية العقل يف احلكم
وعسى أَنْ  ( :واهللا تعاىل يقول ،بتقريرهم التحسني والتقبيح العقلينيِ ،املعتزلةاإلسالمية ك

تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَـم وأَنـتم الَ   
   .)٣()إِن الْحكْم إِالَّ للَّه  ( :ويقول .)٢()تعلَمونَ 

العقل عند مجهور الفقهاء ليس لـه أنْ يشـرع    :)٤(وأليب زهرة تعليق على تلك املسألة
 ،بل إنّ لـه عمـالً   ،وليس معىن ذلك أنه ال جمال لعمله .وال يضع التكليفات ،األحكام

كليفـات اإلسـالمية   ذلك أنّ الت ،ولكنه ينطلق يف عمله حيث يطلقه اهللا سبحانه وتعاىل
وما كـان اهللا   ،ومها أمران يتوالّمها العليم احلكيم يوم القيامة ،يتعلّق ا الثواب والعقاب

وما كُنـا معـذّبِني    ( :ولذا قال تعاىل ،تعاىل ليعذّب أحداً على عمل ملْ يبين له طلبه فيه
  .)١() نبعثَ رسوالً  حتى

____________________  
   .٢٢ :رة النمل سو )١(
   .٢١٦ :سورة البقرة  )٢(
  .٤٠ :سورة يوسف  )٣(
  .٦٨ :مرجع سابق  ،اُصول الفقه )٤(
  .١٥ :سورة اإلسراء  )١(

   



٤١٥ 

وجوب األفعـال   :يف بيان ما يعلم بالعقل وما ال يعلم إالّ بالشرع )١(ويقول البغدادي
فإنْ أوجب اهللا عز وجـلّ   ،وحظرها وحترميها على العباد فال يعرف إالّ من طريق الشرع

وكـذلك إنْ   ،على عباده شيئاً خبطابه إياهم بال واسطة أو بإرسال رسول إليهم وجـب 
وقبل اخلطاب واإلرسال ال  ،اهم عن شيء بال واسطة أو على لسان رسول حرم عليهم

  .يكون شيء واجباً وال حراماً على أحد
إذ هو وحده مصدر اليقني ،إذاً األصل هو النصاً فهـو   ، وما عداه فظنوما كان ظن
أنها افتئات  ،وأي حماولة الستخدام العقل يف أمر الدين فهي باطلة .حيتمل اخلطأ والصواب

  .على اهللا ورسوله 
استعمال الرأي يف أحد الفروع بادعاء معرفة العلل  - وهو ال جيوز - وإذا جاز جدالً

  ؟لك بالنص احملكمفما با ،أو غريها
  .ها هنا حتديداً وقع التبديل الكارثي

 ،لقد كانت حمدثات عمر بن اخلطاب أخطر انقالب على أسس اليقني املعريف الـديين 
 مثل ،أو من بعده وقد سبق مناقشة بعض مظاهر هذا االنقالب سواء يف حياة النيب:  

  .التذمر لتولية أسامة بن زيد إمرة البعث إىل الروم بعلّة حداثته -
حـال   ببعث جيش أسامة حتى إغضابه  التلكّؤ يف إنفاذ أمر رسول اهللا  -
  .مرضه
  .ن توليتهواحليلولة دو ،يف إمرة علي بن أيب طالب  خمالفة الرسول  -
بزعم عمـر أنّ   ،طبقاً ملنطوق اآلية ،إبطال سهم املؤلّفة قلوم من مصارف الزكاة -

اإلسالم قد عز.  
____________________  

  .٢٤ :مرجع سابق  ،أصول الدين )١(
   



٤١٦ 

منع العمرة وقت احلج، عاء توفري الرواج ملكّة على مدار العامباد.  
كمـا  ) العمل بالسياسة (  :سنداً شرعياً لعمر فيها فسماهاتلك اليت ملْ جيد ابن القيم 

  .سبق ذكره
إضافة إىل جريرتـه   - إنّ اخلطر اجلوهري يف إقحام الرأي الشخصي يف الشرع يكمن

مبا أسلمه إىل حالة هالمية تتعايش فيهـا   ،يف نقض اُسس البِناء املعريف اإلسالمي - الدينية
  .ا اإلمساك بشيء البتةمبا ال تستطيع معه ،املتناقضات

يا أَيها الذين آمنوا الَ تقَدموا بين يديِ اللّه ورسوله واتقُوا اللّـه إِنّ   ( :يقول اهللا تعاىل
يملع يعمس ١() اللّه(.  

  :ويورد ابن كثري يف تفسري هذه اآلية األقوال التالية
  .ال تقولوا خالف الكتاب والسنة :ابن عباس
  .ال تفتاتوا على رسول اهللا  :جماهد

  .ال تقضوا أمراً دون اهللا ورسوله من شرائع دينكم :الضحاك
وما كَانَ لمؤمنٍ والَ مؤمنة إِذَا قَضى اللّه ورسولُه أَمراً أَن يكُـونَ   ( :ويقول اهللا تعاىل

ملَه مرِهأَم نةُ مري٢() الْخ(.  
وال  ،وذلك أنه إذا حكم اهللا ورسوله بشيء فليس ألحـد خمالفتـه   :فيقول ابن كثري
  .وال رأي وال قول ،اختيار ألحد هنا

وال يفتـأ خـواص    .ال اجتهاد مع الـنص  :والقاعدة الفقهية املستقرة تنص على أنه
  .االبتداع االتباع وليس :املسلمني وعوامهم يهتفون

 .إنه العمـل بالسياسـة   :ومع كلّ هذه النصوص والقواعد جتد من يقول بكلّ بساطة
  .وكأنّ شيئاً ال يناقض شيئاً

____________________  
  .١ :سورة احلجرات  )١(
  .٣٦ :سورة األحزاب  )٢(

   



٤١٧ 

وما أعقبته من آثار ترسبت يف الذهنيـة   ،تكاملت مع تلك احملدثات العمرية باألساس
ضمن  - وتلك هي احلادثة العظمى على عهد أيب بكر ،صورة ال تقلّ خطراً عنها ،العامة

ملّا قتل مالكاً فيما أسـلفنا مناقشـته    ،وصاحبها خالد بن الوليد - ما مسي حبروب الردة
  .تفصيالً

ج الذرائعي الذي ساد املوقف وقتئذ يكشف عن املنه ،إنّ التحليل النهائي لتلك احلادثة
وتقهقرت اُألسس القيمية يف موقف  ،فقد تصدرت احلاجة العملية للدولة .وأمضاه اخلليفة

  .تناقضي شامل ملّا كانت هذه اُألسس هي املربر الوحيد للدولة
وعـدم اسـتيعاب    ،ما يبدو أنه عدم يقني باهللا أيضاً - إنّ مشولية هذا التناقض حتوي

فهل كان هناك ظرف أقسى  .روس القاسية اليت مر ا املسلمون على عهد نبيهم للد
وهل كان هناك أشد من اجتماع األحزاب  .كان املسلمون فيه أقلّ عدداً وعدة ؟من بدر

لقد كان حقيقاً ؤالء إذاً إدراك أنّ الدين ال يتوقّف نصـره   ؟حتى بلغت القلوب احلناجر
  .لى سيف خالد ذي اخلطاياع

جتمعت هذه العوامل معاً لتعيد صياغة العقلية والنفسية اجلمعية على منط مغاير ملَا أُريد 
ومفتقدة لالتسـاق   ،فكان أن أفضت إىل وضعية غري مهيكلة وملتبسة ،هلا من هذا الدين

 ،ات يف جـوار معـاً  وقابلة ألنْ تكونَ مسرحاً تتعايش فيه املتناقضات واملتنـافر  ،املنطقي
  .وكأنها تعكس وضعاً طبيعياً ال غرابة فيه

وجيد أفراده يف نظامهم غري املتسق منبعاً  ،قاد ذلك بالضرورة إىل جمتمع يسوده التشوه
وتلـك   ،آليام للتربير - وبال عناء - ويستمدون منه تلقائياً ،يتسع لسلوكيات متناقضة

  .كانت حالة اتمع ساعة كربالء
   



٤١٨ 

  :الطاعنون على الدين حيتجون بأفعال عمر
خلصنا مما سبق إىل سيادة وضعية مستحدثة مستها األساسـية االنفصـال والتجـاوز    

  :وقد حدث ذلك على مستويني ،التناقضي
أعين االنقالب األساس على  ،وهو املستوى احلاد واجلريء كلّ اجلرأة :املستوى األول
مر بإهدار النصيد ع.  

 ،بإسقاط احلاجات النفعيـة عليهـا   ،وهو متذهب أو أدجلة النصوص :املستوى الثاين
  .- التربير - وليها لتحميلها ما ال حتتمل عرب آليات التأويل

ما كان يمكن له أنْ يوجد لوال االنقـالب األول الـذي    ،واملستوى الثاين يف الواقع
بـل صـار    ،يضمن أهواءه ورغباته نصاً مما أباح لكلّ امرئ أنْ ،أفسح له الطريق واسعاً

 ،مما أفقد املرجعيـة املعياريـة مضـموا    ،النص الواحد مستنداً للرغبات على اختالفها
فانعكس ذلك يف بينات سياسية واقتصادية واجتماعية مفارقة كلّ املفارقة لبنيـة كلّيـة   

  .إسالمية رشيدة
داخل الطعـن واسـعاً علـى البنيـة     إىل فتح م - ضمن ما أدى - أدى ذلك اخللط

وبذلك ساعد فقهـاء التـراث    .باعتبار أنّ سلطة السلف متثّل مرجعاً شرعياً ،األساسية
ملّا اعتربوا مصادر التشريع تتضـمن مـذهب الصـحايب     ،الطاعنني على الدين يف طعنهم

  .وممارسات السلطة يف عهدها األول بعد الرسول  ،وفتواه
 - مبا أنّ التنافس كان على مدونة من األلفاظ حمصـورة حمـدودة   :)١(يقول اجلابري 

ومبا أنّ كلّ صاحب مقالة وصاحب مذهب كان يطلـب املصـداقية    - القرآن واحلديث
  فإنّ ،واملشروعية آلرائه ومذهبه جبعلها مضمنة يف األلفاظ والعبارات نفسها

____________________  
  .٥٦٢ :مرجع سابق  ،بنية العقل العريب )١(

   



٤١٩ 

ما كان حيدث هو أنّ اللفظ الواحد أو العبارة الواحدة كانت تضمن آراء خمتلفـة مـن   
من هنا صـار اللفـظ    .مذاهب متباينة متناقضة كان يدعى هلا مجيعاً أنها املراد من اللفظ
وصار من اجلائز أنْ يكون  ،هحيمل من املعاين عن طريق التأويل واملماثلة ما ال يمكن حصر

  .املراد منه هذا املعىن أو ذاك أو ذلك
تثري ) حضارة نصية ( بوصفه الساخر للحضارة اإلسالمية باعتبارها  )١( ويأيت أدونيس

وهي يف النهاية قراءة أيديولوجيـة علـى    ،إشكاالت كثرية ذات بواعث ذاتية وموضوعية
  :النحو التايل

من أجل تعمـيم حقائقهـا    ،األيديولوجية العمل للفوز بالسلطة تقتضي القراءة - أ[ 
  .حقائق القراءة

  .تتماهى احلقيقة مع القوة :والسلطة معرفة ،تصبح املعرفة سلطة - ب
  .تثري بالضرورة قراءة أو قراءات اُخرى ،هذه القراءة األيديولوجية السياسية - ج
أعين مكانـاً حلـرب    .- التأويالت - تيصبح النص الديين مكاناً حلرب القراءا - د

  .من حيث أنّ القراءة األيديولوجية حتوله إىل وسيلة للتغلب والسيطرة ،السلطات
وبوصف كـلّ   ،- السلطات - يسوغ العنف بوصفه جزءاً من هذه القراءات - هـ

ومن حيث أنها تبعاً لذلك تفسر كـلّ   ،من هذه أنها متثّل احلق وتتطابق مع اإلرادة اإلهلية
ه تعارض مع احلقتعارض معها على أن.  

توصلنا هذه القراءات املتصارعة إىل عامل مغلق تتحرك فيه عقائد أو مذاهب كلّ  - و
  .منها عامل مغلق بدوره

____________________  
  .م ١٩٩٤ :دار الساقي  - بريوت - ٧ط  ،٢٥ : ١ الثابت واملتحول ،أدونيس )١(

   



٤٢٠ 

ندرك  ،دنيوية حبسب الفهم السائد - اإلسالمية دينية - ومبا أنّ قراءة النص الديين - ز
 ،يف بعض احلاالت ،وكيف يصبح العنف نفسه ،كيف يتبادل املقدس والدنيوي موقعيهما

  .]دينياً أو مقدساً
ويف خلفيته  فيجب أنْ نذكر أنه يكتب هذا ،ولكي تكتمل الصورة عن طرح أدونيس

 - واليت هي إرادة إهليـة  - قناعته مبا حدث يوم السقيفة من خمالفة إرادة رسول اهللا 
على أنّ النيب أراد  ،جتمع األخبار املأثورة مبختلف رواا وصيغها :)١(فيقول  ،نتيجة األهواء

  .ه اإلرادة ملْ تتحقّقلكن هذ ،قبيل موته أنْ يعهد خبالفته لشخص خيتاره هو بنفسه
(  :صاحب مقوالت - )٢(فذلك مثال نصر أبو زيد ،وأما أوضح األمثلة على ما نقول

الذي ملْ  - )التحرر من سلطة النصوص ( و ،)القرآن منتج ثقايف ( و ،)تارخيية النصوص 
ما الـرأي يف   :)٣(فيقول ،يستطع الرد على ناقديه إالّ باالحتجاج بأفعال عمر بن اخلطاب

يف إعطاء  وممارسات النيب  ،عدم انصياع عمر بن اخلطاب لبعض أوامر القرآن الكرمي
   ؟واملنصوص عليه يف القرآن نصاً ال حيتمل التأويل ،املؤلفة قلوم نصيبهم من الزكاة

 ،إالّ بالتسـليم وهو ال يرى لناقدية خمرجاً من مأزقهم الذي يضعهم فيه تساؤله السابق 
  .وليست ذاتية ،بأنّ سلطة النصوص سلطة مضافة
____________________  

  .١٦١ :املرجع السابق  )١(
 ،م ١٩٩٤ : وصدر حكم قضائي بالقاهرة عام ،أثار ضجة بآرائه - جامعة القاهرة - أستاذ بكلية اآلداب )٢(

  .بالتفريق بينه وبني زوجه الرتداده عن الدين
  .م ١٩٩٥ :مكتبة مدبويل  - القاهرة - ٢ط  ،١٤٢ :التفكري يف زمن التكفري  ،نصر أبو زيد .د )٣(

   



٤٢١ 

عدم انصياع عمر بن اخلطاب لألوامر القرآنية ينفي نفياً كـامالً صـواب    :)١(مثّ يقرر
 ،)الطاعة ( و ) االنصياع ( و  ،)العبودية ( لتكريس مفاهيم  - بالنصوص - االستشهاد
  .الذي يفضي إىل اخلروج عن حد اإلميان ،لفةوعدم املخا

____________________  
  .١٤٣ :املرجع السابق  )١(

   



٤٢٢ 

  املنهج الفريد 
  .»أنا أحق من غري  «

  اإلمام احلّسني 
  

  »وال يدرك احلق إالّ باجلد  ،ال مينع الضيم الذليل «
 اإلمام علي  

  
  »وال أفر فرار العبيد  ،ال أعطي بيدي إعطاء الذليل ،واهللا «

  اإلمام احلّسني 
  
حينئذ فقط يمكننا التدليل على أنّ جوهر  ،ليس بالوسع نيل احلرية إالّ باملخاطرة باحلياة

  .وعي اإلنسان بذاته ليس جمرد البقاء على قيد احلياة
  الفيلسوف هيجل

   



٤٢٣ 

  الردىوحني صوب العدو مدفع 
  واندفع اجلنود حتت وابل

  من الرصاص والردى
  .تقهقروا .تقهقروا :صيح م

  يف امللجأ الوراء مأمن من
  الرصاص والردي

  لكن إبراهيم ظلّ سائراً
  إىل األمام سائراً

  .وصدره الصغري ميأل املدى
  .تقهقروا ،تقهقروا

  يف امللجأ الوراء مأمن من الرصاص والردى 
  سائراًلكن إبراهيم ظلّ 

  .كأنه ملْ يسمع الصدى
* * *  

   



٤٢٤ 

  وقيل إنه اجلنون
  لعلّه اجلنون

  ،لكنين عرفت جاري العزيز من زمان
  من زمان الصغر

  عرفته بئراً يفيض ماؤها
  ال وال ،وسائر البشر ال تشرب منها

  .ترمي ا حجر ،ترمي ا
    يوسف اخلال

  .البئر املهجورة :من ديوان
   



٤٢٥ 

  .ومنبع آلليات التربير اهلابط بال حياء ،املتناقضات جبرأةمسرح تتجاور فيه 
  .تلك كانت خالصة دراسة واقع حال اتمع ساعة كربالء

بدأ االيار املفجع لثورة اخلالص اإلنساين يف آخر أسبوع آلخر عهد الرسول األعظم 
ينـه مـن طلبـه دواة    وعدم متك ،ساعة خولفت أوامره ببعث جيش أُسامة ،بالدنيا 

حتى فارق الـدنيا   ،باهلجر حني رماه عمر ،يكتب ا كتاباً ال يضلّ معه أبداً ،وصحيفة
  .وهو غاضب

وأساسـها   ،وقوامها الرمحـة  ،وتالشى آخر حلم نبيل للبشرية يف حياة مبناها العدل
لي بن أيب ع ،يوم أنْ شارك القوم مجيعاً يف سفك دم أكمل البشر من غري األنبياء ،التقوى
  .وإنْ بوشر القتل بسيف ابن ملجم طالب 

  .عطلّت النصوص القرآنية احملكمة برسم اخلالفة
  .ومنعت السنة املطهرة من التدوين والتدول بادعاء احليطة

  .وبوشر الزىن والقتل بدعوى احلفاظ على الدين ورد املرتدين
  .فدهاء األولني أنفع من تقوى اآلخرين ،وولّي الطلقاء على رقاب الصلحاء

  .فاملطلوب الواقعية ال املثالية ،ودفن النقاء الثوري وحيداً غريباً يف صحراء الربذة
فحق التصرف املطلق للخليفة  ،وانساحت احلدود بني املال اخلاص وبيت مال املسلمني

  .أسبق من كلّ احلقوق
فهذا جزاء من خيـرج   ،بيح دم كلّ ناصحواست ،وكُتم كلّ صوت رقايب على السلطة

  .ويبغي الفتنة ،على اجلماعة
  .فذلك ادعى الستقرار الدولة ،وقُتل الربيء بالظنة ،وأخذ احملسن باملُسيء

    



٤٢٦ 

وكذلك رفعت املصاحف علـى أسـنة    ،وبذلت الوالية رشوة ،وحيكت املؤامرات
 .أنَّ احلكم هللا :الرماح

ودفنت طهارم مقيدة باألغالل جامدة عليها دماؤهم يف  ،وأطيح برؤوس بقايا الثورة
أنهم كفـروا كفـرة    :يشهد عليها قراء املصرين ،والبينة عليهم معدة سلفاً ،مرج عذراء

 .صلعاء
والنفوس مرجتفة حتـى لتسـتبق    ،وإنْ شاء منع ،إنْ شاء منح ،واألرزاق بيد السلطان
   .فقد هلك سعيد ،نج سعدا :فشعار املرحلة ،التهافت من فرط الوجل
وجتيش اجليوش وتبعث البعوث  ،أمني اخلليفة الصحايب ابن هند ،فهكذا أرادها ابن مسية

  .ولكن باسم الفتح واجلهاد يف سبيل اهللا ،لتقيم إمرباطورية
ومن يأمل يف املساواة كما كانت أول مـرة   ،ويستعلى العنصر العريب وتستذلّ املوايل

  .فالعرب مادة اإلسالم ،والشعوبيةيرمى بالزندقة 
حتى يصري هو السمة  ،ويشيع السوء ،وخترب النفوس ،فتقسو القلوب ،ويطول األمد

  .ذلك كان حال القوم ساعة كربالء ،الغالبة
تزييف يف ثوب احلقيقة اليت أوشكت على  ... تدجيل يف تضليل ... تلبيس يف تدليس

  .الضياع
  .وها هنا دور احلُسني ... ها هنا خرج احلُسني
  عجز عن - )١(كما يقول علي شريعيت  - رهني عجزين لقد كان احلُسني

____________________  
 ١٩٩٦ :دار األمني  - القاهرة - ١٨٤ :الدسوقي شتا  .ترمجة د ،عن التشيع والثورة ،علي شريعيت .د )١(
  .م

   



٤٢٧ 

دف التغيري  ،وعجز عن الثورة الشاملة ،إزاء االستبدال الكلّي لإلسالم اإلذعان والصمت
  .عودة لألصول احملمدية ،اجلذري

إالّ ذلك االختيـار   ،ووارث إمام املتقني وسيدة نساء العاملني ،ملْ يكن أمام بقية النبوة
إنه اختيار املنـهج الفريـد    ،النابع من أعماق الوعي حبقيقة الرسالة ومشولية الرؤية الكونية

  .الشهادة :بكلمة واحدة
فهي ليسـت   .والشهادة تعين االختيار احلر يف أكثر حلظات اإلنسان كثافة وعياً بذاته

ولكنها االختيار األخالقي القيمي املتعايل علـى البواعـث    ،موتاً باالضطرار وال مصادفة
ألخص خصائص اإلنسان وهي  - عبري اهليجليبالت - إنها التجاوز احلر أو النفي. .املادية

  .وحب البقاء ،حفظ الذات
وهنـا   ،إنها االنفالت الواعي من قيود وضرورات الطبيعة تغليباً للقيمة على الغريـزة 

واليت ال تقتصر على  ،أو هي احلرية يف أرقى متثالا الكيفية ،يكمن املعىن اجلوهري للحرية
مبعىن عـدم وجـود    ،السائدة من طرح صوري سليب للحرية) اليةالليرب(ما تقدمه املفاهيم 
  .كما يقول هوبز ،للحركة عوائق خارجية
 - بل خنبة النخبـة  ،شكلت تواصالً تارخيياً لفعل النخبة - مبا هي كذلك - والشهادة

كلّمـا   ،وم حفظت راسيات احلياة أنْ متيـد ـا األرض   - أو أكثر الناس ال يعلمون
وبذلك ظلّـت   .وهو تغليب الغريزة على القيمة ،اهلالك بالفعل املعاكس هلاأشرفت على 

  .متثّل قطب اجلذب األبدي للشوق اإلنساين حنو اخلالص
تشكّل جـوهر الـدرس    ،إنّ ممارسة االنعتاق الداخلي من ربقة الضرورة لتسييد احلق

  .للبشر أمجعني األبدي الذي قدمه احلُسني
لّ نظام مستبد جيعل وسيلته املثلى إلحكام قبضته وضمان هيمنتـه هـي   فطاملا أنّ ك

  حبيث تصري اجلماعة جمرد ،التفكيك والتجزئة ألية روابط مجاعية
   



٤٢٨ 

سواء حتقق ذلك بالقهر أو مبخاطبة حمـال التـوتر    - مجع عددي ألفراد ال تفاعل بينهم
ال ميتد نظـره   ،نهاية على ذاتهحبيث ينكفئ يف ال ،والضعف يف الفرد إزاء حاجاته ورغباته

فهنـا يـأيت رد    - بل يقصر بصره على حلول علـى املسـتوى الفـردي    ،إىل مجاعة
 ،واالستعالء على إحلاحات الذات ،ليعلن بشهادته رفض النجاة الفردية ،الفذّ احلُسني

  .التحدي التام ألقصى ما تراهن عليه نظم االستبداد :أي
أنّ بإمكـام   ،وللناس ،بإعالنه سقوط رهانه األخري ،للسلطان :مزدوجهذا إذاً درس 

م بشكل كامل باالستعالء عليها حال وعيهم التامحتقيق ذوا.  
 ،وقع يف روعه أنّ هذه املكنة حمتملة من قبل الناس - كلّ سلطان - ولو أنّ السلطان

  .وما أهلك ظامل نفسه بظلم ،ما أقبل طاغٍ على الطغيان
ما وجـد   ،وترسخ يف أعماقهم إدراك هذه املكنة ،نّ الناس استوعبوا هذا الدرسولو أ

  .مستبد أصالً
يف إطاره االستشهادي حدث جلل يف تاريخ اإلنسانية  ومن مثّ فإنّ خروج احلُسني

ويبقى مردوده قابالً لالتساع والتعميق بقدر اتساع املعانـاة اجلمعيـة مبضـامني     ،كلّها
نات الدرس احلسيينمكو.  

وتعلى مـن شـأن    ،بالنساء واألطفال يف قوم تفرض تقاليدهم لقد خرج احلُسني
أراد أنْ يعلم القوم أنّ الذود عـن   ولكن احلُسني ،والذود عن الظعائن ،محاية الذمار

  .قبل التجزئةفاحلق كلّ ال ي ،منظومة احلق الكلّية أوىل من التهالك على جزئياته
وابنه الرضيع عبد  ،يف املواجهة وما أظن أحداً روع يف حياته مبثل مشهد احلُسني

فيسـتملئ   ،فريمي جالوزة الطواغيت هذا الرضيع بسهم خيتـرق عنقـه   ،اهللا يف حجره
  .خياصم به الظاملني عند أعدل العادلني ،كفيه من دم فلذة كبده املسفوح احلُسني

   



٤٢٩ 

وال أوجـع   ،فليس هناك حبال أمض على النفس ،فهذا أيضاً برهان درس التجرد املطلق له
يأىب  ولكن احلُسني ،وال أشد زلزلة للكيان كلّه من رضيعك يذبح بني يديك ،للقلب

  .مهما برحت به يف سبيل اهللا ،إالّ أنْ يرتفع فوق آالمه
ويف يـوم الترويـة    ،بعد أنْ ترك احلج املندوب ،خرج خروجه ذاك مثّ إنّ احلُسني
ليعلم الناس أال ينساقوا وراء فقهاء السالطني الذين يزينون هلم االستغراق يف  ،ذروة املوسم
 ،ويرمسون هلم طريق اخلالص عن طريق تكريس الفردية فيهم ،جتزئياً للدين ،الشعائر فقط

وتغريبـاً   ،إهلاًء هلم عن حقيقة هذا الدين ،أحكام الفروع ومينعون يف إغراقهم يف شكليات
  .هلم عن واقعهم أالّ يقتربوا من منطقة السلطان احلرام

فقد سـد   ،ألحد فرصة اهلروب من السعي إلحقاق احلق ملْ يترك احلُسني ،وبعد
باب واحد يؤدي  وملْ يبق إالّ ،وأغلق مجيع أبواب فاسد التأويالت ،مجيع ثغرات التعالت

وتلـك   ،وتلك هي حقيقة هذا الدين .وهو االستعباد هللا وحده ،إىل النهج الذي سار عليه
كما  - امتالك احلرية املطلقة بالتفاين يف العبودية هللا ،هي خالصة شهادة أنْ ال إله إالّ اهللا

ت احلياة بل ولو كان ،ولو كانت ضرورات احلياة ،ونبذ كلّ ما عداها - يقول سيد قطب
قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشريتكُم  ( :يقول اهللا تعاىل .ذاا

   اللّـه ـنكُم مإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو
 هولسرىوتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو    نيـقالْفَاس مي الْقَـودهالَي اللّهو رِهبِأَم اللّه يأْتي 

()١(.  
  ،بإقباله على الشهادة ضد عوامل الطبيعة تلك احلقيقة اليت جسدها احلُسني

____________________  
  .٢٤ :سورة التوبة  )١(

   



٤٣٠ 

متثّلها أناس أطلق الكشف سـرح   ،تواصالً تارخيياً للمبدأ الواحد - كما ذكرنا - كانت
 ،ونسخت املعـايري  ،عند تلك اللحظة الفارقة تبدلت املوازين ،أرواحهم ملّا تشبثوا باليقني
تعد الدنيا أكرب اهلم أثقل ميزاناً من الدنيا وما فيهـا  ،وال مبلغ العلم ،فلم بل إعالء احلق. 

بـل   ،فلم تعد كلمة املوت تعين النهايـة  ،تغيرت داللة مفردات اللغة ،تلك اللحظةعند 
وجاذبة لكلّ  ،البداية بداية حياة سرمدية طاردة لكلّ معاين الفناء والعناء لصاحب الكشف

 ،وذلك هو املعىن العميق الكامن يف كلمة الفداء ،من عداه أنْ يتخذ تلك اللحظة له غرضاً
  .املوت شهادة حياة :ذلك هو الدرس
والَ تحسبن الذين قُتلُوا في سبِيلِ اللّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء عند ربهِـم   ( :يقول اهللا تعاىل

فَرِحني بِما آتاهم اللّه من فَضله ويستبشرونَ بِالذين لَم يلْحقُوا بِهِم من خلْفهِم * يرزقُونَ 
يستبشرونَ بِنِعمة من اللّه وفَضلٍ وأَنّ اللّه الَ يضـيع  * أَالّ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ 

 نِنيمؤالْم ر١()أَج(.  
وال نعين بالكشف الفدائي ما ميكن أنْ يتبادر إىل الذهن من تلك التجربـة الفرديـة   

مبعىن الوعي  ،ولكنه العرفان ،املؤدية إىل التماهي الومهي الصويف ،الباطنية والرياضة الروحية
التام املؤدي إىل االستمساك إىل القبض على اليقني بكامل الكيان حتى املوت أو هو املوت 

  .وعياً
 ( :وهو يتهددهم حلظة الكشف أنْ آمنوا برب موسـى  ،تأمل سحرة فرعون الطاغية

 لَه منتقَالَ آم    كُميـدأَي نفَلَـأُقَطّع رـحالس كُملّمالذي ع كُملَكَبِري هإِن لَ أَنْ َآذَنَ لَكُمقَب
نلَمعلَتلِ وخذُوعِ الني جف كُمنلّبلَأُصو الَفخ نلَكُم مجأَرو  

____________________  
  .١٧١ - ١٦٩ :ران سورة آل عم )١(

   



٤٣١ 

فما كان جوام إالّ االستعالء على ذوام وآالمهم وما هـم   .)١()باً وأَبقَى أَينا أَشد عذَا
قَالُوا لَن نؤثرك  ( :واالستغناء عن رغد العيش يف كنف فرعون ،مقدمون عليه من العذاب

هذه الْحياةَ الدنيا  ما جاَءنا من الْبينات والذي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضي  علَى
()٢(.  

يتكرر فيها مشهد التعايل على األمل واإلقبال على  ،ويف قصة أصحاب األخدود لنا مثل
  .التحريق بالنار على أالّ يتخلّوا عن اليقني

فيستشهد ويرى موقعه من اجلنة  ،ينصح قومه وهم يكفرون ،وكذلك مؤمن آل ياسني
  .حلظة الكشف البارقة

ن أسطورة أوزيريس منذ فجر التاريخ اإلنساين إالّ تعبرياً عن اإلدراك الفطـري  وملْ تك
يقطّع أوزيريس أشالء تتخلّط بالتراب من أجل  .الطريق إىل النور حالك الظالم :هلذا املعىن

ورمبا هلذا ال يغسـل الشـهيد يف    ،مطلق الطهارة شرطه الغسل بالدماء ،اخلصب والنماء
  .فدماؤه أزكى من كلّ األمواه ،اإلسالم

علـى أالّ   ،ويقدم رأسه على طست لبغي بين إسـرائيل  ،وهذا النيب حيىي يذبح متعبداً
خيالف احلق.  

يعدم مثامنئة ألف قبطي على يد طاغية الرومان اإلمرباطور دقلـد   ،ويف التراث املسيحي
  .)٣(يانوس أنْ آمنوا

  :تقرأ يف إجنيل يوحنا ،فداء واحلياة وعن العالقة اجلدلية بني موت الشهيد
____________________  

  .٧١ :سورة طه  )١(
  .٧٢ :سورة طه  )٢(
  .م ١٩٨٧ :مطبعة القديس أنبا مقار  - القاهرة - ٣ط ،٤١ :الشهادة والشهداء  ،األب متى املسكني )٣(

   



٤٣٢ 

ة احلنطة اليت تقع على األرض إنْ ملْ متت فإنأقول لكم إنّ حب ها تبقى وحـدها احلق، 
  .وإنْ ماتت أتت بثمر كثري

خمرجه من مكّة راداً على أتبـاع يزيـد    - قول اهللا تعاىل فقد تال احلُسني ،وبعد
لي عملي ولَكُم عملُكُم أَنتم برِيئُونَ مما أَعمـلُ   ( :- الذين رموه باخلروج من اجلماعة

  .)١()ٌء مما تعملُونَ  وأَنا برِي
  .»ليس لعني ترى اهللا يعصى فتطرف حتى تغري أو تنتقل  « :وقال الرسول 

  .وإنا هللا وإنا إليه راجعون
____________________  

  .٤١ :سورة يونس  )١(
   



٤٣٣ 

  مسألة خطرية من فقه اخلروج: ملحق
   



٤٣٤ 

  استحالل أموال النظام 
وهو على قدر كبري من األمهية فيما يتعلّق بفقـه   ،هناك خرب تقصه علينا كتب التاريخ

كمـا ملْ خيضـع    ،وهو على أمهيته وخطورته القصوى ملْ حيظَ باهتمام الباحثني ،اخلروج
   .لتحقيق احملقّقني
من مكّة خروجه األخري  عن خروج احلُسني )١(فيما يروي الطربي  - يقول اخلرب

فلقي ا عرياً قد أقبل ـا   ،أقبل حتى مر بالتنعيم مثّ إنّ احلُسني :-متجهاً إىل العراق 
 وكان عامله على اليمن - بعث ا حبري بن ريسان احلمريي إىل يزيد بن معاوية ،من اليمن

مثّ قال  ،فانطلق ا فأخذها احلُسني ،العري الورس واحلُلل ينطلق ا إىل يزيد وعلى -
أوفينـا كـراءه وأحسـنا     ،من أحب أنْ ميضي معنا إىل العراق ،ال أُكرهكم « :ألصحاب اإلبل

 ؟أعطيناه من الكراء على قدر ما قطع مـن األرض  ،ومن أحب أنْ يفارقنا من مكاننا هذا ،صحبته
«.  

   .أنّ أموال النظام حلّ له وألصحابه اخلارجني باحلق إذاً رأى احلُسني
فهناك عدة حاالت حتتاج إىل فرز وتدقيق فلعلّها تفي املسـألة   ،ولكي ال يلتبس األمر

  :حقّها من اإليضاح
  :)٢(يف حروب علي كلّها ضد البغاة كانت أوامره الصارمة إىل جنوده - ١

____________________  
  .٣٨٥ : ٥مرجع سابق  ،تاريخ الطربي )١(
  .١٧٠ : ٤املرجع السابق  )٢(

   



٤٣٥ 

وترككم إياهم حتـى   ،فأنتم حبمد اهللا عز وجلّ على حجة ،ال تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم «
 ،وال جتهزوا على جريح ،فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فال تقتلوا مدبراً ،يبدؤوكم حجة اُخرى لكم

وال تـدخلوا   ،فإذا وصلتم إىل رحال القوم فال تكوا ستراً ،وال متثّلوا بقتيل ،وال تكشفوا عورةً
  .» ... وال يجوا امرأة بأذى ،داراً إالّ بإذن

 ن حاربه على اختالف توصـيهم  إذاً ملْ جيز اإلمام عليالسلب أو أخذ أموال م، 
  .إالّ ما أجلبوا به ،وناملارق ،القاسطون ،الناكثون :وهم

  .أنْ ال يغنم منهم شيء :عن النفس الزكية واحلنفية والشافعية )١(ويف رواية
 ر بقـوهلم  ،يوم اجلمل ويؤكّد ذلك أنّ الناس يف معسكر عليأبدوا بعض التذم: 

  ؟أحتلّ لنا دماؤهم وال حتلّ أمواهلم
 ر ذلك أنّ حروب عليالنـهروان  ،صـفّني  ،اجلمل :الثالث ورمبا يفس،  ضـد: 

من  - سواء بتأويل أو بغريه - كانت حروباً ،على الترتيب .املارقني ،القاسطني ،الناكثني
حال خالفته حدود  وقد رسم علي  .خارجني على اإلمام احلق بإمجاع السنة والشيعة

وملّ مشل اجلماعة علـى   ،ن يسعى إالّ إىل درء الفتنةأنه ملْ يك ،السلوك جلنوده حال النصر
جيز أخذ أموال اخلارجني عليه وإنْ هزمهم ،احلق ه كان ال يرى فيهم ؛فلمرغم  - ذلك أن

  .بغض النظر عن حرابة قادة القاسطني ،خروجاً عن امللّة من مجلتهم - خروجهم
 ع عليوصالته علـى قتلـى    ،اجلمليوم  - رغم انتصاره - يشهد بذلك توج

  .على خوارجك يوم النهروان )٢(وكذلك رده املتاع والعبيد واإلماء ،الناكثني
  .إذاً اإلمام ال يأخذ أموال البغاة املسلمني

____________________  
  .١٧٠ : ٧مرجع سابق  ،نيل األوطار )١(
  .٨٨ : ٤مرجع سابق  ،الطربي )٢(

   



٤٣٦ 

جند أنّ اهللا تعاىل قد وعد املـؤمنني   ،وإىل وقعة بدر حتديداً ،إذا رجعنا إىل الوراء - ٢
  .غري قافلة قريش بقيادة أيب سفيان أو مالقاة قريش حرباً :إحدى الطائفتني أنها هلم

وإِذْ يعدكُم اللّه إِحدى الطّائفَتينِ أَنها لَكُم وتودونَ أَنّ غَيـر ذَات   ( :يقول اهللا تعاىل
الش رِينالْكَاف ابِرد قْطَعيو هاتمبِكَل احلق قحأَن ي اللّه رِيديو كُونُ لَكُمت كَة١()و(.  

  .إذاً أموال الكافرين حلّ للمسلمني سواء كانت غنيمة حرب أو مصادرة بغري حرب
جنـد أنّ الـنيب    ،وإىل يـوم اهلجـرة   ،وإذا رجعنا قليالً إىل مـا قبـل بـدر    - ٣
 أنّ يتخلّف بعده مبكّة حتى يؤدي عـن الـنيب    أمر علياً  وآله عليه اهللا صلى

  .)٢(الودائع اليت كانت عنده للناس
 ،أنّ هناك فرقاً بني أموال النظام وأموال األفراد :خنلص مما سبق إىل نتيجة هامة مؤداها

  .أو األموال العامة واألموال اخلاصة
وإنْ  ،على أداء األمانات إىل أهلها وإنْ كـانوا كـافرين   فقد حرص رسول اهللا 

  بينمـا خـرج الرسـول     ،كان املسلمون قد أخرجوا من أمواهلم وديارهم بغـري حـق
  .يف املهاجرين واألنصار قُبيل بدر إلحراز غري قريش أنها ختص النظام كلّه 

وذلك ألنّ املسلمني إنما خرجوا  ؛تجن أحد أنّ أموال قريش قد أحلّت يف حربوال حي
  .وفيها أيضاًَ كانت غنيمة ،فلما أفلتت كانت احلرب ،ابتداء العتراض القافلة

____________________  
  .٧ :سورة األنفال  )١(
  .٤٨٥ :مرجع سابق  ،سرية ابن هشام )٢(

   



٤٣٧ 

اختلـف بعـد    ،مع الكافرين فيما خيص األموال وال حيتجن أحد كذلك بأنّ املوقف
فإنما  ،)١()نصرِهم لَقَدير   أُذنَ للّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنّ اللّه علَى ( :اإلذن بالقتال

يرد ذلك ويؤكّد ما ذهبنا إليه من التفرقة بني أموال النظام وأموال األفراد ما جاء يف سورة 
من األداء املتبادل ألصدقة النساء بني املسلمني واملشركني يف حالة هجرة النساء  ،املمتحنة

  .بني اجلانبني من وإىل املدينة
جناح علَـيكُم أَن تنكحـوهن إِذَا آتيتمـوهن    وآتوهم ما أَنفَقُوا والَ  ( :يقول تعاىل

  .)٢()أُجورهن والَ تمِسكُوا بِعصمِ الْكَوافرِ وسأَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسأَلُوا ما أَنفَقُوا 
بني كلّ من اإلمام والبغـاة إالّ   ،وكما ملْ يعرف املسلمون تفاصيل احلقوق والواجبات

فكذلك علم من مسـلك اإلمـام    ،يف قتال البغي ية إىل سلوك اإلمام علي باملرجع
أنّ أموال النظام اجلائر حلّ للخارجني باحلق وإنْ ملْ يوصف النظام بـالكفر   احلُسني
  .الصراح

____________________  
  .٣٩ :سورة احلج  )١(
  .١٠ :سورة املمتحنة  )٢(
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