المعيّة الصّادقة
من منّا ال يتمنّى أن يكون مع اهلل ومع الرسول وأهل بيته (صلوات

اهلل وسالمه عليهم أمجعني)!

ال أظ ّن أحد ًا يطلب ال ُبعد عنهم؛ إذ يف ال ُبعد عنهم ُبعد عن احلق،

وعم يدركه العقل ،وعن الطهر والنّقاء والصفاء .ال ُبعد عنهم يعني
ّ

االلتصاق بالرذيلة واالنحطاط والرتاجع يف غالب املستويات.

والعزة يف الدنيا واآلخرة-
إذ ًا ال يسع أحدنا -ما دام يصبوا للرفعة
ّ
إال ّ
مستمسك ًا بحبلهم ،آخذ ًا عنهم ،سائر ًا
أن يكون معهم ملتصق ًا هبم،
ّ

عىل هنجهم وطريقهم.

ّ
تيست
وعىل هذا
فالكل يتمنّى أن يكون معهم ال مع غريهم ،فإن ّ

تتيس فهناك مع ّية أخرى ال بد من
املع ّية املكانية فهي نور عىل نور ،وإن مل ّ

االلتفات إليها وهي تكمن عىل مستوى الطاعة واالنتامء إليهم كمع ّية

12

ٍ
واحد من املعصومني بقوهلم:
املحمدي؛ حيث شهد لذلك غري
سلامن
ّ
سلمان منّا أهل البيت»(((.
«
ٌ

واملع ّية األوىل :قد ال تعطي اإلنسان ميزة إذا انفصلت عن
املع ّية األخرى وسيكون كاخلشب املسنّدة التي كان بعضها يزاحم

الرسول أو الفئة املنافقة التي ما برحت إال وتطلب الفتك به
وبمن جاء من بعده من املعصومني.

أما املع ّية الثانية :فهي خترق الزمان واملكان ،وتعطي الفرصة للجميع

لالنتامء إليهم (صلوات اهلل عليهم) وإن رأوا منه صدق االنتامء قبلوا
مع ّيته فكانوا معه كام هو معهم.
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وهنا جتدر اإلشارة إىل ّ
أن املع ّية متبادلة بيننا وبينهم؛ فمنهم -اهلل

والرسول وأهل بيته -مع ّية جتاهنا ،ومنّا مع ّية جتاههم.

أما مع ّيتهم جتاهنا فالشواهد عليها كثرية نشري إىل بعضها:

معيّة اهلل:

ُ َ
ُ
ُ
أ ّما مع ّية اهلل فهي متح ّققة كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :وه َو َم َعك ْم أ ْي َن َما ك ْن ُ ْت
َ َ ْ َ َ َ َّ
اهلل َي ْع َل ُم َما ف َّ
ُ
َ
َ
واهلل َبا َت ْع َم ُل َ
َ
ات
او
م
الس
ن
ون َب ِص ٌير﴾(احلديد ،)4 :وقوله﴿ :أل تر أ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ َ ُ ُ ْ ََْ َ َ
الث ٍة إ َّل ُه َو َراب ُع ُه ْم َوال َ ْ
َ َ
َْ
خ َس ٍة ِإل ُه َو َس ِاد ُس ُه ْم َوال
ض ما يكون ِمن نو ى ث
ِ
وما ِف األر ِ
ِ
َ
َ َ َ ْ َ َّ
ْ
ُ
َ َ
َ ُ َُ
َ
أ ْدن ِم ْن ذ ِلك َوال أ كث َر ِإال ُه َو َم َع ُه ْم أ ْي َن َما كانوا ّث ُي َن ِّب ُ ُئ ْم ِ َبا َع ِملوا َي ْو َم ال ِق َي َام ِة ِإ ّن
((( ملزيد اطالع عىل هذا يمكن مراجعة مقال بعنوان (سلامن منّا أهل البيتِ ..وسام رشف) ،جملة
رسالة القلم2011م ،العدد ،28ص.75

َ
اهلل ِب ُك ّ ِل َ ْ
ش ٍء َع ِل ٌمي﴾ (املجادلة ،)7 :وغريها مما ّ
يدل عىل كونه تعاىل مرشف

عىل مجيع خلقه وال خيفى عليه من أمرهم يشء.

ٍ
ألفراد من خلقه قد
ويف قبال هذه املع ّية توجد مع ّية أخرى هي

أهلتهم لنيل هذا املقام الرفيع عند اهلل كام يف قوله تعاىل:
اتصفوا بصفات ّ

َ
َ
ون﴾(النّحل ،)128 :وقوله﴿ :إ َّن َ
﴿إ َّن َ
ين ُه ْم ُ ْم ِس ُن َ
ين َّات َق ْوا َو ّال ِذ َ
اهلل َم َع ّال ِذ َ
اهَّلل َم َع
ِ
ِ
َّ
شك ّ
الص ِاب ِر َين﴾(البقرة )153 :وغريها ،وال ّ
أن يف هذه املع ّية حالة التسديد

هلؤالء العباد.

معيّة الرسول  واألئمة

أما مع ّية الرسول واألئمة من ولده عىل اخللق فلها شواهد
عديدة تد ّلل عىل إفاضة اهلل تعاىل عليهم هذا الفضل لتكون عندهم
املع ّية مع اخللق ال س ّيام األولياء منهم سواء:

-عىل مستوى الشهادة واالطالع:أعين
فمن هذه ما عن اإلمام الباقر«:أترون أن ليس لنا عليكم
ٌ

وأسماع سامعة ،لبئس ما رأيتم ،والله ال يخفى علينا شيء من
ناظرة،
ٌ
وعودوا أنفسكم الخير وكونوا من أهله
أعمالكم ،فاحضرونا جميع ًا،
ّ

تعرفوا فإنّي بهذا آمر ولدي وشيعتي»((( وغريها مما تدلل عىل إفاضة اهلل

((( وصدر اخلرب أنّه قال أبو بصري :سمعت اإلمام الباقر يقول لرجل من أهل أفريقيه« :ما حال
راشد؟ قال :خ ّلفته ح ّي ًا صالح ًا يقرئك السالم ،قال :رحمه الله .قال :مات؟ ،قال :نعم ،بعد
خروجك بيومين ...إلى أن قال أبو بصير بعد أن انصرف الرجل ،من يكون راشد؟ قال :رجل لنا
ٍ
ثم قال :أترون ،»...منتهى اآلمال ،القمي ،ج ،2ص .128عن اخلرائج و
موال ولنا
ّ
محبّ .
اجلرائح ،قطب الدین الراوندي ،ج  ،2ص .596
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هلم هذا املقام العايل حيث تعرض عليهم أعامل اخلالئق وال خيفى

عليهم يشء.

-أو عىل مستوى التأييد والتسديد:ٍ
حديث:
كام عن يونس بن ظبيان يف قول اإلمام الصادق إليه يف

أي :الموت -أتاه محمد وعلي وفاطمة«يا يونس ،إذا كان ذلك
ْ
والحسن والحسين والمالئكة المقربون ،فإذا قبضه الله ص ّير
تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا ،فيأكلون ويشربون ،فإذا قدم عليهم

شك ّ
القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا»((( وال ّ
أن يف شهادهتم
ِ
املحتض َع ٌ
يمر هبا.
هلذا
ون له عىل هذه املرحلة التي ّ
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وغريها من الروايات الدالة عىل تسديدهم -وإعانتهم يف غري هذا

املوضع -التي ليس الغرض عرضها هنا.
معيّتنا إىل اهلل وإىل الرسول واألئمة

وهذه املع ّية ال بد من أن نعيشها ونرتمجها يف سلوكنا دائ ًام ،وهي التي
نلهج هبا يف كثري من األدعية والزيارات ويع ّلام أهل البيت ذلك
ويدعوننا إىل أن نكون معهم ومن قبلهم اهلل تعاىل كام يف:
قوله تعاىل:

َُ

َّ

ُ

َّ ُ

َ ُ ُ

َ

َّ

﴿ َيا أ ّ َيا ال ِذ َ
اد ِقني﴾(التوبة)119 :
ين َآمنوا اتقوا اهَّلل َوكونوا َمع الص ِ

((( قال :كنت عند أيب عبد اهلل فقال« :ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ فقلت :يقولون:

تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش ،فقال أبو عبد الله :سبحان الله
المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير ،يا يونس إذا كان ذلك »..الكايف،
الكليني ،ج ،3ص 245باب يف أرواح املؤمنني ،ح.6

واملصداق للصادقني هم النبي وآله الطاهرون.
ويف الزيارة اجلامعة« :معكم معكم ال مع غيركم».

ويف زيارة عاشوراء« :فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن

يرزقني طلب ثأرك[ثأري] مع إمام منصور من أهل بيت محمد».

وغريها.

فهذا التوجيه والتلقني املتكرر للكون مع اهلل تعاىل ومع املعصومني

إنّام هو راجع للعبد نفسه ،وهو املحتاج إليهم ال العكس ليصل إىل

وأي مقام هذا الذي
رضوان اهلل تعاىل فيكون ممن ريض اهلل عنه(((ّ ،
يتمنّاه ّ
وأي فوز هذا!.
كل األولياء والصاحلنيّ ،
ولكي نحقق هذه املع ّية يف سلوكنا ال بد من االلتفات إىل مجلة
من األمور التي هبا نكون معهم وال نغفل عن كون املع ّية معهم
حتقق املع ّية مع اهلل تعاىل؛ ّ
وحده قبِل
ألن «من أراد الله بدأ بكم ،ومن ّ
عنكم»((( وال مع ّية صادقة مع اهلل تعاىل إال بمع ّية صادقة معهم.

ولتكون هذه املع ّية صادقة ال بد من ترمجتها بصدق من خالل مجلة
من األمور:

األول :اتّباعهم واألخذ عنهم ،فام دام قد ثبت يشء عنهم فالبد من

ألنم هم األبواب التي من خالهلا نصل إىل اهلل تعاىل ،ألسنا
التسليم به ّ

َ َ ُ ََ
َْ
َ
َ َ ََ ً َ َ
ْ ْ َ َ َ َْ ْ ُ َ
الصادق َني ص ْد ُق ُه ْم ُ َل ْم َج َّن ٌ
ات ْ َ
ض
ر
ا
د
ب
أ
ا
هي
ف
ين
د
ال
خ
ار
ن
ر
ت
((( ﴿قال
ال
ا
ت
ت
ن
م
ي
ِ
ِ
اهَّلل هذا َي ْو ُم َينف ُع ّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
اهَّلل َع ْ ُن ْم َو َرضوا َع ْن ُه ذ ِلك الف ْو ُز ال َع ِظ ُمي﴾ ،املائدة.119 :

((( عيون أخبار الرضا ،الشيخ الصدوق ،ج ،2ص.308
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نقول« :وقلبي لقلبكم سلم وأمري ألمركم متّبع»((( فمقتىض هذا االتباع
بحجة عدم
هو القبول عنهم ،فام ثبت صدوره عنهم ليس لنا ر ّده ولو ّ
قبول العقل هلو مثالً.

الثاين :جعلهم القدوة يف ّ
كل وجودنا وحياتنا ،فكام ّأنم حريصون

عىل رفع كلمة التوحيد فنحن ال بد أن نكون كذلك ،وكام ّأنم
أئمتنا
هم اإلسالم وإعزازه فنحن ال بد أن نكون كذلك ،فهم ّ
حيملون ّ

ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ َ َ َّ
ُْ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُُ ُ
اهَّلل َو َيغ ِف ْر لك ْم ذن َوبك ْم
اهَّلل فات ِب ُعو ِن ي ِببكم
وقداوتنا﴿ ،قل ِإن كنت ِتبون
ُْ َ
ْ َ
َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َّ َ َ ُ
َ ُ َُ
اهَّلل ل ِي ُّب الك ِاف ِر ين﴾
اهَّلل غف ٌور َر ِح ٌمي * قل أ ِط ُيعوا اهَّلل والرسول ف ِإن تولوا ف ِإن
و

(آل عمران ،)32-31 :وال بد أن يسعى الفرد منّا ليمتزج بام حيمله هؤالء
القادة ولو عىل مستوى ّ
التأل -إن مل يقدروا عىل املدافعة -لوجود
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احلق وأهله وصريورة املنكر ومرتكبه
الباطل وانتشاره
وعلوه عىل ّ
ّ
عزيز ًا بدالً من ذ ّلته.
الثالث :استحضار الكون يف حمرض اهلل واملعصومني كام أشار إليه

اإلمام يف قوله« :فاحضرونا جميع ًا» وهو ما ذكر يف القرآن يف قوله تعاىل:
ُ ْ
ُ َ ُ
ُ َ
ُ
اهَّلل َع َملك ْم َو َر ُسول ُه َو ُال ْؤ ِم ُنون﴾ (التوبة )105 :وال ّ
شك
﴿ َوق ِل ْاع َملوا ف َس َي َر ى
ّ
الكون مانع عن التقيص يف جنب اهلل وعن
أن يف استحضار هذا ْ
ارتكاب املحظورات ،بل هو مانع حتى عن الكسل يف أداء العبادات
والكثري من األعامل ...وهذه نِعم املع ّية معهم حيث يعيش اإلنسان يف
ّ
كل مكان وزمان مستشعر ًا اطالع اهلل عليه واطالع املعصومني عليه،
((( من زيارة اإلمام احلسنياملعروفة بزيارة وارث.

ّ
ّ
التحل باإلخالص،
فإن هذا باعث -مضاف ًا ٕالی ما أرشنا إليه -عىل
رسي الذي هو
وأنّه ما دام اهلل تعاىل والرسول
ّ
واألئمة م ّطلعون عىل ّ
طاعة هلل وهلم فام الضري يف أن يصلني ذ ّمي من جاهل بذلك بدالً من
أن يصلني ما فيه مدحي ورفع شأين؛ ّ
ألن املهم عندي هو أن أرتفع
شأن ًا عند اهلل وعندهم.

الرابع :فعل اخلريات كام أشار إىل ذلك اإلمام يف قوله:
وعودوا أنفسكم الخير وكونوا من أهله تعرفوا» ،وال ّ
شك أن تط ّبع
« ّ
العبد عىل فعل اخلري حتى يبلغ به األمر إىل أن ُيعرف به وأنّه من أهل
اخلري والصالح ّ
يب عىل الفرد وعىل غريه،
فإن هذا مما له انعكاس إجيا ٌّ

الرش ويرفضه ،بل يقف يف
فالفرد هبذا التط ّبع يكون خري ًا حمض ًا ّ
يمج ّ
وجهه ،وغري الفرد جيد األمن مع أهل اخلري فيقبل عنهم ويميل إىل

السبب الذي جعلهم أهل خري فإن مل يرتبط هبذا السبب فإنّه لن يكون
عدو ًا له ،وهذا مفاد «كونوا دعاة ألنفسكم بغير ألسنتكم»(((.
ّ
اخلامس :رضورة تعميق االرتباط مع اإلمام املهدي «:فأسأل

الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك[ثأري] مع إمام

منصور من أهل بيت محمد» ،وهذا يستلزم إعداد العدّ ة مع حلاظ ما

((( عن أيب أسامة ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :عليكم بتقوى الله والورع ،واالجتهاد،
وصدق الحديث ،وأداء األمانة ،وحسن الخلق ،وحسن الجوار ،وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير
فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه
ألسنتكم بطول الركوع والسجودّ ،
وقال :يا ويلتاه أطاعوا وعصيت ،وسجدوا وأبيت» املحاسن ،الربقي ،ج ،1ص ،18باب 11من
كتاب األشكال والقرائن ،ح.50
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تقدّ م نقاط أربع كيام يكون الفرد منّا كواحد من أصحاب الرسول
اخل ّلص الذين ال يقدّ مون إال أمره وقوله ،وال يعرتضون عىل فعله
وقوله ،وإليه يسلمون ،وله متّبعون ،فيبلغون الفتح والفوز العظيم.

العدد احلادي والستون ۔ السنة السادسة عشرة /حمرّم  1441هـ ۔ سبتمرب  2019م

المنبر الحسينيّ ‹همومٌ وآمال›!
يف حوار مع مساحة الشيخ حسن اهلودار

(((

حاوره :الشيخ علي عقيل الجمري
احلسيني اليوم ومن ٍ
ّ
زمن بعيد هو الواجهة األوىل يف نرش
إن املنرب
ّ
هدی أهل البيت يف ّ
كل العامل ،وهو الرافد األول لربط الناس

اخليين األطياب من آل الرسول ،ولذا
باإلسالم ورموزه
ّ
احلري جد ًا أن تكون األ ّمة ّ
ّ
بكل أطيافها مسؤولة أمام هذا
فإن من
ّ

املوقع اخلطري ،وتشتدّ املسؤول ّية عىل عاتق العلامء واحلوزة العلمية
ّ
اخلط األصيل لإلسالم ومذهب أهل البيت ،فيناط الدور
ألنا
ّ
((( سامحة الشيخ حسن عبداهلل اهلودار ،ولد يف األحساء ،والتحق بحوزة قم املقدّ سة ،وواصل
دراسته بجدّ حتى وصل إىل البحث اخلارج وحرض عند ّ
كل من:
 -1الشيخ الوحيد اخلراساين.
 -2السيد منري اخل ّباز.
 -3الشيخ حممد تقي شهيدي.
وهو مستمر حال ّي ًا يف تدريس السطح العايل يف حوزة قم ،له عدّ ة مؤ ّلفات وتقريرات (مل تطبع
احلسيني وغريه
بعد) .باإلضافة إىل مشاركاته التبليغ ّية عىل مستوى اخلليج العريب من خالل املنرب
ّ
حتى يومنا هذا.
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الضخم وتوجيه مساره عند
األبرز عىل احلوزة حلفظ هذا الوجود ّ
ّ
كل املنعطفات ،واألخذ به إىل األهداف التي خ ّطها احلسني بدمه
املبارك.

ومن هنا جاء هذا احلوار من رسالتنا -رسالة القلم -مع سامحة
األستاذ الشيخ حسن عبداهلل اهلودار كي نس ّلط الضوء عىل مجلة
نتوجه له بوافر
من التساؤالت احلاملة يف ط ّياهتا مهوم وآمال املنرب ،كام ّ

الشكر عىل إتاحته لنا فرصة إجراء هذا احلوار املثمر:

يكرر تارخي ًا ال نفع لألجيال
 السؤال األول :البعض ينظر إىل املنرب أنّه ّ

فيه ،فام هو تعليقكم عىل هذه الفكرة؟
*أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وصىل
اهلل عىل حممد وآله الطاهرين وال ّلعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني إىل
يوم الدين.
نبدأ بحول اهلل لإلجابة عىل هذا السؤال ،فنقول:
يمكن اجلواب عن هذا السؤال بعدّ ة أجوبة:

اجلواب األول :األبعاد املنرب ّية؛ من يدعي ّ
يكرر
بأن املنرب
احلسيني ّ
ّ
تارخي ًا فهو مشتبه؛ ّ
احلسيني أبعاد متعدّ دة؛ فمن مجلة هذه
فإن للمنرب
ّ
األبعاد ال ُبعد العقدي حيث ّ
احلسيني هو املدرسة ملذهب أهل
إن املنرب
ّ

البيت الذي يمكن من خالهلا نرش األصول واألسس العقد ّية
اإلسالم ّية واإلمام ّية املتينة والصحيحة ،والذي يمكن من خالله أيض ًا
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تربية األجيال املتالحقة؛ حيث إنّه من الواضح عدم نرش األصول

العقدية واملعارف العقدية الصحيحة املأخوذة عن أهل البيت

يف املعاهد العلم ّية من املدارس والكليات واجلامعات وغري ذلك يف
األوساط اإلسالمية عموم ًا.
احلسيني هو الذي ينرش هذه املعارف العقدية األصيلة
فاملنرب
ّ
والسليمة املأخوذة عن أهل البيت ،كام ّ
احلسيني أيض ًا
أن املنرب
ّ

يدحض الكثري من الشبهات التي تطرح قدي ًام وحديث ًا حول اإلسالم

والقرآن والنبي وحول مذهب أهل البيت ،فهذا بعد من أبعاد املنرب
احلسيني.

البعد الثاين :ال ُبعد الرتبوي األخالقي؛ حيث ّ
احلسيني أيض ًا
إن املنرب
ّ

مدرسة مهمة يف بث التعاليم اإلسالمية والقيم األخالقية ،وشحذ

النّفوس بنور اإليامن والتقوى والصالح ملا يشتمل عليه من املواعظ

ومن التذكري من خالل هذه النصوص الواردة عن املعصومني،

فهو يعالج الكثري من األمراض الروحية التي يعاين منها اإلنسان من
َ
اإلنسان باهلل
رب
الغفلة والقسوة واجلفاف الروحي وغري ذلك ،فريبط املن ُ
تبارك وتعاىل ،ويذكره بمصريه احلتمي الذي ينتظره ،هذا ُبعدٌ آخر.

البعد الثالث ال ُبعد االجتامعي؛ حيث ّ
احلسيني -أيض ًا-
إن املنرب
ّ
مدرسة مهمة يف عالج وإصالح الكثري من القضايا االجتامعية

واملشاكل املتجدّ دة التي يعاين منها املجتمع بحسب الظروف الزمانية
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واملكانية ،ويتم عالج هذه املشاكل من خالل النصوص الدينية من

القرآن والسنة وعرب أهل البيت.

البعد الرابع ال ُبعد الفقهي؛ ّ
فإن هناك بعض ًا من املنابر احلسينية التي

امللحة والتي حيتاج
تتصدّ ى لعالج الكثري من القضايا واملسائل الفقه ّية ّ
إليها املجتمع وبيان هذه األحكام الرشع ّية.

البعد اخلامس :ال ُبعد الثقايف؛ حيث ّ
احلسيني -أيض ًا-
إن املنرب
ّ
مدرسة مهمة لتثقيف املجتمع واالرتقاء به معرفي ًا من خالل طرح
املعارف والنّظريات العلم ّية املتواكبة مع مستجدات هذا العرص والتي

ال تتصادم مع املبادئ واألسس والقيم الدينية.

البعد السادس :ال ُبعد التارخيي؛ حيث ّ
احلسيني -أيض ًا-
إن املنرب
ّ

يتصدّ ى لعرض الكثري من املشاهد واألحداث التارخي ّية سواء عىل
املستوى اإلنساين عموم ًا أم عىل املستوى اإلسالمي وغري ذلك ،فمن
احلسيني ال ُبعد التارخيي ال ّ
أن املنرب عبارة عن
يتعرض له املنرب
ّ
مجلة ما ّ

رسد تارخيي فهذا ظلم للمنرب يف هذا العرص الذي نعيشه اليوم؛ ّ
فإن
املنرب يشتمل عىل أبعاد متعدّ دة وأحد أبعاده ال ُبعد واجلانب التارخيي،
يتعرض فيه ملرشوع اإلمام احلسني
ومن خالل هذا ال ُبعد التارخيي ّ

«سالم اهلل عليه» وثورته العظيمة.

أن القول ّ
اجلواب الثاين :هو ّ
بأن النّقل التارخيي ال نفع فيه فهذا أمر

غري صحيح حيث إنّنا لو الحظنا حياة الكثري من احلضارات واألمم
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والشعوب املتعدّ دة لوجدناهم هيتمون كثري ًا بتارخيهم واألحداث املهمة
يف مسريهتم ويف حياهتم؛ وذلك ملا للتاريخ من أمه ّية يف حياة اإلنسان
ومن هنا نجد ّ
أن القرآن الكريم قد اشتمل عىل كثري من األحداث

والقصص التارخيية حتى أنّا ال نبالغ حينام نقول ّ
أن ثلث القرآن عبارة
عن نقل لألحداث التارخيية ملا يف ذلك من فوائد متعدّ دة؛ منها مث ً
ال أخذ
ٌ ُ
ََ َ
َ
ِ
ِ
العربة والعظة كام أشار القرآن الكريم ﴿لق ْد ك َان ف ق َصصه ْم ع ْب َرة لول
َْْ

َ
اب﴾(يوسف.)111 :
ال لب ِ

ِ

ِ ِ

ِ

ِ ِ

ُ َ َ
من الفوائد االنتعاش واالستلهام كام يقول القرآن الكريم﴿ :أول ِئك
َ
ُ َ
ْ
ّال ِذ َ
اهَّلل ف ِ ُب َد ُاه ُم اق َت ِد ِه﴾ (األنعام ،)90 :فحينام نطالع حياة األنبياء
ين َه َدى

وحياة العظامء الذين سبقونا ّ
فإن أرواحنا تتع ّلق هبم وتنجذب نحوهم

القوة من خالهلم يف
مما يؤ ّدي إىل االنتعاش الروحي لنا واستلهام ّ
نفوسنا فنتأثر بمسريهتم.
ومن مجلة الفوائد -أيض ًا -االستفادة من التجارب ،كام يقول
أمري املؤمنني« :وفي التجارب علم مستأنف»(((؛ ّ
فإن اإلنسان

بحاجة شديدة ألن يالحظ جتارب من سبقه فيستفيد من جتارهبم يف
القوة والضعف يف مسريهتم
الوصول إىل مبتغياته بعد مالحظة نقاط ّ
لينتفع هبا.

الزمنية كام يشري إىل ذلك أمري
فائدة رابعة وهي اختصار املسافة ّ

((( الكايف ،الكليني ،ج ،8ص ،22من خطبة الوسيلة ألمري املؤمنني.
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املؤمنني يف وصيته لولده احلسن كام يف هنج البالغة حيث يقول:

«فبادر باألدب قبل أن يقسو قلبك؛ ويشتغل ل ّبك ،لتستقبل بجدٍّ رأيك من
األمر ما قد كفاك أهل التجارب بعينه وتجربته ،فتكون قد كفيت مؤنة

الطلب ،وعوفيت من عالج التجربة»((( ،فعمر اإلنسان قصري ،فألجل
ذلك هو بحاجة فعال ألن خيترص املسافة بدالً عن أن يقع يف أخطاء
متكررة ويتالىف بعد ذلك أخطائه فيستفيد من جتارب الغري ليخترص
ّ

املسافة عىل نفسه.

ومن الفوائد -أيض ًا -التعظيم والتكريم للعظامء ،وألجل ذلك نحن

هيتمون
حينام نراجع حياة كثري من الشعوب وأهل األديان نجدهم كانوا ّ
باألحداث التارخيية تعظي ًام ألصحاب تلك األحداث التارخيية أو ملا يف

تلك الوقائع التارخيية من تأثري يف حياهتم ،فمث ً
ال حينام نأيت للمسيحيني
نجدهم حيتفلون بيوم امليالد للمسيح وهو الكريسامس مث ً
ال كام ّأنم
حيتفلون ّ
كل سنة بعيد رأس السنة الذي يصادف  31ديسمرب ،حينام
نأيت كذلك إىل اليهود نجدهم يعظمون وهيتمون بسبعة أيام وتعترب
أعياد ًا رسم ّية عندهم ومن أبرز تلك األيام واألعياد التي حيتفلون

يسمى عندهم بعيد الغفران؛ حيث
هبا سنوي ًا عيد الفصح ،وهو الذي ّ
يستذكرون فيه حدث ًا تارخي ّي ًا مؤمل ًا لإلرسائيليني.
كذلك حينام نأيت إىل غري أهل الديانات الساموية كاليابانيني مثالً،

فإنّك ستجدهم اآلن ملدة ثالث وسبعني سنة حتى هذه السنة بعد
املحجة لثمرة املهجة ،السيد ابن طاووس ،ص.161
((( كشف
ّ
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احلرب العاملية وما طحنته وسحقته احلرب العاملية يف هريوشيام
وناجازاكي بسبب القنبلتني ال ّلتني وقعتا عىل هاتني املدينتني التي راح
أن اليابانيني يف ّ
ضح ّيتهام ربع مليون إنسان جتد ّ
كل عام حييون هذه
املناسبة وهذا احلدث التارخيي ،ويعيشون حداد ًا يف ذلك اليوم تعظي ًام

وتكري ًام هلؤالء الضحايا يف تلك احلرب.

فإذا جئنا حلياة األمم وجدناهم يعظمون كثري ًا من األحداث

التارخيية ،فكيف إذا كان هذا احلدث التارخيي هو حدث عاشوراء
الذي له تأثري كبري عىل مستوى اإلنسانية عموم ًا ،بل عىل مستوى مجيع
اقشعرت
الزيارة« :أشهد لقد
الكائنات احل ّية ،ولذلك نقرأ نحن يف ّ
ّ

لدمائكم أظ ّلة العرش مع أظ ّلة الخالئق وبكتكم السماء واألرض،

والبر والبحر»((( فهذا احلدث العظيم يستحق أن خي ّلد
وسكّان الجنان
ّ
كل يوم -كام يقال -عاشوراء ّ
ويتكرر وأن يكون ّ
وكل أرض
ويبقى
ّ

كربالء.

حينام نلتفت إىل ّ
أن صاحب هذا احلدث هو خامس أصحاب

الكساء وهو س ّيد شباب أهل اجلنّة الذي قال فيه رسول اهلل:

«الحسن والحسين س ّيدا شباب أهل الجنّة»((( وحينام نلحظ من جانب
آخر اهلدف واملرشوع الذي خرج من أجله احلسني وهو اإلصالح

يف أ ّمة جدّ ه حيث كان حيمل رسالة عظيمة من أجل اإلنسانية «إنّي ما
((( إقبال األعامل ،السيد ابن طاووس ،ج ،3ص.342

((( األمايل ،الشيخ الصدوق ،ص ،112املجلس الثالث عرش ،ح.10
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خرجت أشر ًا وال بطر ًا وال ظالم ًا وال مفسد ًا وإنّما خرجت لطلب اإلصالح
في ّأمة جدّ ي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة

علي بن أبي طالب»((( وحينام نالحظ حجم املأساة
جدّ ي وأبي ّ
التي جرت عىل س ّيد الشهداء (صلوات اهلل عليه) وعىل أهل بيته حتى

نجد يف زيارة عاشوراء «مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في اإلسالم

وفي جميع السماوات واألرض»((( نجد أنّه ليس من القليل أننا نحيي
كل عام ويف ّ
عاشوراء ونستذكر هذه األحداث التارخي ّية ّ
كل سنة ملا يف
ذلك من الفوائد العظيمة يف حياتنا.

اجلواب الثالث واألخري :هو ّ
أن النّقل التارخيي يف حدّ ذاته لواقعة
كربالء ومشاهدها هو عبادة هلل تبارك وتعاىل ونحن ما خلقنا إال من
أجل عبادة اهلل ونفس هذا العمل واستذكار ما جرى عىل س ّيد الشهداء
(صلوات اهلل وسالمه عليه) هو عبادة هلل وعمل راجح مستحب بل قد
ّ
يستدل عىل ذلك
يصل يف بعض الظروف إىل حدّ الوجوب ويمكن أن
بعدة عناوين وأد ّلة:

التأس
فإنم هم الذين
ّ
العنوان األولّ :
بالنبي وأهل البيت؛ ّ
كانوا جيدّ دون احلزن والعزاء عىل س ّيد الشهداء يف ّ
كل عام ،فأول

من ندبه من املسلمني وبكى عليه هو رسول اهلل وأخرب املسلمني
بام سيجري عليه ،ثم جرى ُ
أهل البيت إمام ًا بعد إمام عىل إحياء
((( بحار األنوار ،املجليس ،ج ،44ص.329
((( بحار األنوار ،املجليس ،ج ،98ص.292
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عاشوراء واالهتامم هبذا احلدث التارخيي ،ولنا فيهم األسوة احلسنة

ُ
ََْ َ َ َ ُ
ان َي ْر ُجو َ
اهَّلل أ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة ِ َل ْن َك َ
َ
اهَّلل
ول ِ
كام يقول القرآن﴿ :لقد كان لك ْم ِف ر ُس ِ
َ َْْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ
اهَّلل ك ِث ًيرا﴾ (األحزاب.)21 :
واليوم ال ِخر وذ كر

العنوان الثاين املح ّبة؛ حم ّبة أهل البيت عبادة هلل ،ولذا يقول القرآن

ُ ْ َ َ َُ ُ

َ

َ

َّ

ْ َ

ْ

﴿قل ل أ ْسألك ْم َعل ْي ِه أ ْج ًرا ِإل َال َو ّد َة ِف ال ُق ْر َب﴾ (الشورى )23 :والقربى منهم
سيد الشهداء (صلوات اهلل وسالمه عليه) الذي يقول النبي يف ح ّقه

أحب حسين ًا وأبغض الله من أبغض حسينا»((( ،فاستذكار ما
أحب الله من ّ
« ّ
حب للحسني
جرى عىل احلسني واالهتامم هبذا احلدث التارخيي هو ّ

(صلوات اهلل عليه).

العنوان الثالث :اإلحياء؛ حيث ورد عن اإلمام الصادق« :أحيوا

أمرنا ،رحم الله من أحيا أمرنا»((( ّ
وأن من إحياء أمرهم االهتامم هبذا
احلدث التارخيي الذي جرى عىل سيد الشهداء (صلوات اهلل وسالمه

عليه).

ّ
َ َ
العنوان الرابع :عنوان الشعائر؛ كام قال القرآن﴿ :ذ ِلك َو َم ْن ُي َع ِظ ْم
َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ
َ
وب﴾ (احلجّ )32 :
فإن احلسني من شعائر
ش َع ِائ َر ِ
اهَّلل ف ِإنا ِمن تقو ى القل ِ

اهلل ،نفس احلسني هو من شعائر اهلل فإذا كان جبل الصفا وجبل
َّ َّ َ َ ْ َ َ
َ
ال ْر َوة ِم ْن ش َع ِائ ِر
املروى من شعائر اهلل كام يقول القرآنِ ﴿ :إن الصفا و

اهَّلل﴾ (البقرة ،)158 :إذا كانت الناقة التي تنحر يف منى هي من شعائر اهلل
((( بحار األنوار ،املجليس ،ج ،45ص.314

األئمة ،احلر العاميل ،ج ،5ص ،137رقم.860
((( هداية األ ّمة إىل أحكام ّ
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ْ

َ ُ

ْ

كام يقول القرآنَ ﴿ :وال ُب ْد َن َج َعل َن َاها لك ْم ِم ْن َش َع ِائ ِر ِاهَّلل﴾ (احلج )36 :فكيف

بسيد الشهداء وخامس أصحاب الكساء ال يكون من أعظم شعائر
اهلل والطرق املقربة هلل ،لذلك تعظيم احلسني (صلوات اهلل عليه)

واالهتامم هبذا احلدث التارخيي الذي جرى عليه هو من شعائر اهلل،

وهو مما يوجب تقوى القلوب.

إذ ًا فدعوى ّ
أن املنرب يرسد تارخي ًا ال نفع فيه كالم خال من الصحة.

 السؤال الثاين :هل من املمكن اجلمع بني املنرب والفضيلة العلمية يف

احلوزة .كونك خطيب ًا وأستاذ ًا يف احلوزة؟
إذا أردنا أن نجيب عن هذا السؤال جواب ًا شافي ًا فال بدّ أن نذكر نقاط ًا
ثالث:

احلوزوي
النقطة األوىل :حول أمهية املنرب لطالب العلم
ّ
تكمن أمهية املنرب لطالب العلم احلوزوي من خالل عدّ ة أمور:

يوسع املدارك املعرف ّية لطالب العلم،
أن املنرب
األمر األولّ :
احلسيني ّ
ّ
حيث إنّنا يف احلوزة نشغل ّ
جل أوقاتنا يف علم األصول وعلم الفقه

احلسيني سوف
وعلم اللغة وعلم الرجال ،لكن إذا دخلنا يف املنرب
ّ
ٍ
حينئذ لالطالع يف علم التفسري ،وعلم الكالم القديم واجلديد،
نضطر
ويف علم التاريخ ،وقد نضطر للخوض حتى يف علم النّفس وعلم

االجتامع وغري ذلك.
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أن املنرب احلسني يفتح آفاق ًا تبليغ ّية واسعة لطالب
األمر الثاينّ :
العلم ،فلو ّ
أن طالب علم مل جيد فرصة للتبليغ وخدمة املؤمنني من
خالل املسجد؛ ّ
ألن املساجد يف البالد مشغولة بأئمة اجلامعات ،إال

أنّه يمكنه أن يب ّلغ رسالته ومرشوعه الذي حيمله من خالل املنرب
احلسيني ،ولو فرضنا أنّه مل ُيتح له التبليغ يف بلده ،إال أنّه يمكنه من
خالل املنرب أن يب ّلغ يف رشق األرض وغرهبا.

األمر الثالث :رشف االنتامء لسيد الشهداء (صلوات اهلل وسالمه
أن طالب العلم يرتبط باإلمام احلسني؛ ّ
عليه) ،فمن املهم جد ًا ّ
فإن
يف ذلك توفيقات كبرية دنيوية وأخروية ملن ارتبط باحلسني ّ
فإن

االرتباط باحلسني عرب خدمته من خالل املنرب أو من غريه يساعد
عىل توفيق اإلنسان حتى يف دراساته احلوزو ّية ،وأيض ًا يساعده عىل
واألهم من ّ
كل
االكتفاء املعييش واحليايت فال حيتاج ملدّ يده إىل أحد،
ّ
ذلك هو الثواب العظيم بربكة االنتامء إلی احلسني.

النقطة الثانية :حول أمهية املنرب ألصحاب الفضيلة يف احلوزة:
تكمن أمهية املنرب ألصحاب الفضيلة احلوزوية من خالل عدّ ة أمور:
أوالً :املسؤول ّية الكبرية امللقاة عىل رجال الدين :حيث ّ
إن املنرب

احلسيني هو واجهة املذهب اليوم ،فمن يعرف املذهب ومن يستبرص
ّ

ويدخل يف مذهب أهل البيت ومن يطرح الشبهات واإلشكاالت
احلسيني ،فمن هنا يتحتّم عىل أصحاب
عىل املذهب ك ّله من خالل املنرب
ّ
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احلسيني ويلتحقوا
الفضيلة يف احلوزة العلم ّية أن يدخلوا يف سلك املنرب
ّ

حق مذهب أهل البيت ويعكسوا صورة مرشقة عن
به حتى يؤ ّدوا ّ
هذا املذهب وعن هذا الدين.

تشوه صورة املذهب :فإنّه
ثاني ًا :سدّ الطريق أمام املنابر اهلزيلة التي ّ
احلسيني سيؤ ّدي ذلك
رب
إذا ترك أهل الفضيلة وأهل
ّ
ّ
التخصص املن َ
ْ
احلسيني منرب ًا هزي ً
أي كان ،حتى من مل يكن
ألن يكون املنرب
ال يصعده ٌّ
ّ
متخصص ًا يف احلوزة ،وهذا فيه رضر عىل مذهب أهل البيت ،فإذ ًا
ّ
حتى ينسدّ الباب أمام املنابر اهلزيلة التي نرى البعض منها اليوم صار
يروج له وفيه بعض اخلرافات وبعض اخلزعبالت ،بل ّ
أن بعضها
منرب ًا ّ
فيه بعض األكاذيب مع األسف ،فيتحتّم عىل أهل الفضيلة اخلوض يف
احلسيني حتى يسدّ الطريق أمام تلك املنابر اهلزيلة.
املنرب
ّ

ثالث ًا :حتفيز املستمعني عىل احلضور والتفاعيل :فإنّه إذا كانت هناك
التخصص وأهل الفضيلة كان ذلك حم ّفز ًا عىل احلضور
منابر ألهل
ّ
وعىل تفاعل اجلمهور وهذا أمر حممود ومطلوب.

احلسيني والفضيلة احلوزوية:
النقطة الثالثة :طرق اجلمع بني املنرب
ّ
ال ّ
شك وال ريب يف أنّه يصعب للغاية اجلمع بني األمرين بحيث
قوي
يكون املنرب منرب ًا قوي ًا ويكون طالب العلم أيض ًا طالب عل ٍم ٍّ
وصاحب فضيلة؛ ّ
ألن املنرب يأخذ من وقت احلوزة واحلوزة تأخذ من
وقت املنرب ،إال أنّه مع ذلك يمكن اجلمع مع تنظيم الوقت ،واستثامر
ٍّ
كل من األمرين يف وقته ،فوقت احلوزة للحوزة وموسم التبليغ للمنرب،
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ال أن يكون أحدمها عىل حساب اآلخر ،فتنظيم الوقت وإشغال ّ
كل
ٍ
واحد يف وقته يمكن من خالل ذلك اجلمع ،إال ّ
أن هناك طرق ثالثة
للجمع:
الطريق األول :حتصيل الفضيلة أوالً ،وبعد أن يكون طالب العلم
ذا فضيلة يلتحق بعد ذلك يف املنرب احلسيني ،فبعد أن يقطع مشوار ًا يف
ٍ
فحينئذ يلتحق باملنرب احلسيني،
احلوزة حتى يدخل البحث اخلارج،
فهذا طريق وهناك من سار عليه.

ثم االلتحاق باحلوزة العلمية ،فأوالً
الطريق الثاين :حتصيل املنرب ّ
يشتغل يف اخلطابة وأدواهتا وآلياهتا حتى يتمكّن منها ثم بعد ذلك يلتحق

باحلوزة العلمية إىل أن يكون صاحب فضيلة ،وهذا طريق وهناك من

سار عىل هذا الطريق.

التواكبي ،بمعنى أنّه يف نفس الوقت الذي
الطريق الثالث :الطريق
ّ
ُيشتَغل فيه باحلوزة أيض ًا ُيشتَغل فيه باملنرب احلسيني ،ولكن مع تنظيم
ٍ
الوقت ،وإعطاء ّ
اخلاصة به ،فمثالً :بعد سنتني
واحد وقته ومناسبته
كل
ّ
أو ثالث من الدارسة احلوزوية يعني بعد ما يقطع طالب العلم املقدّ مات
احلسيني ولو كبداية ويتع ّلم
ويرشع يف السطوح يبدأ اآلن بخوض املنرب
ّ
يتدرج شيئ ًا فشيئ ًا ،فال يصبح
آليات اخلطابة ويتع ّلم النّعي ثم بعد ذلك ّ
قوي ومؤ ّثر
بالتايل صاحب فضيلة حوزوية إال وقد صار صاحب منرب ّ
وفعال ،فالطريقة إذ ًا للجمع الذي أراها مناسبة «الطريقة الجمعية
التواكبية» ،فأوالً يشتغل طالب العلم بمقدار ثالث سنوات يف احلوزة،
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ثم بعد ذلك يبدأ شيئ ًا فشيئ ًا يف املنرب احلسيني.

مر العصور ،ح ّبذا لو
لألمة عىل ّ
 السؤال الثالث :ماذا قدّ م املنرب ّ
ٍ
جتوال يف هذه النّقطة بحسب ا ّطالعكم يف هذا املجال؟
أخذمتونا يف

* إذا أردنا أن نجيب عن هذا السؤال بجواب عميق فال بدّ أن نبني
يف البدء أمرين:
األمر األول :ما هو مقصودنا من املنرب احلسيني حينام نقول ماذا قدَّ م

احلسيني:
املنرب .فام هو املراد من املنرب؟ هناك معنيان للمنرب
ّ

املعنى األول :هو املعنى األخص واملتبادر لألذهان يف هذا اليوم وهو

ّ
واملنصة التي يعتليها اخلطيب ليخاطب هبا
أن املنرب عبارة عن املرقى
ّ
املجتمع حول رسالة ومرشوع ومأساة اإلمام احلسني.

املعنى الثاين :هو املعنى األعم وهو ّ
احلسيني
أن املقصود من املنرب
ّ
يتم من خالهلا
عبارة عن النّداء والصوت
والصخة احلسين ّية التي ّ
ّ
نرش وإعالم رسالة ومرشوع ومأساة احلسني ،سواء كان ذلك

احلسيني أعمق مما
واملنصة أم مل يكن كذلك ،فاملنرب
عرب املرقى
ّ
ّ
نتصوره اليوم ،وألجل ذلك يتّضح لنا ّ
احلسيني باملعنى
أن هذا املنرب
ّ
ّ
الثاين كان موجود ًا قبل اإلسالم من أ ّيام األنبياء السابقني ،بل حتى

لع ّله قبل وجود األنبياء السابقني يف العوامل األخرى ،ولذا أول
من أعلم وأطلع عىل مأساة احلسني هو اهلل فأطلع األنبياء
وأطلع املالئكة ،ولذا يف كامل الزيارات عىل سبيل املثال ال احلرص
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باب خاص بعنوان علم األنبياء بقتل احلسني ،وباب آخر علم
املالئكة بقتل احلسني.

احلسيني ،فتُحدّ ثنا األخبار
كذلك املالئكة أيض ًا مارسوا دور املنرب
ّ

أنّه كام يف كامل الزيارات يف يوم والدة احلسني هبط جربيل مع

ألف ملك عىل النبي األعظم هينئونه باحلسني وأخربوه بقتله
ومأساته.

كذلك النبي األعظم مارس نفس الدور فكم أخرب األ ّمة بام سيجري

عىل ولده احلسني والروايات يف ذلك معتربة يف كتب الفريقني حتى

يبق أحد من أصحاب رسول اهلل إال وعلم بام سيجري عىل
أنّه مل َ
احلسني يف كربالء ،بل ّ
إن احلسني نفسه مارس دور املنرب
احلسيني يف املدينة ويف مكة ويف كربالء وأخرب من خالل منربه عن
ّ

مرشوعه ورسالته ،بل حتى املأساة التي ستجري عليه كام يف خطبته
يف مكة حيث قال للحجيج« :كأنّي بأوصالي تق ّطعها عسالن الفلوات،
بين النواويس وكربالء ،فيملئن منّي أكراش ًا جوفا وأجربة سغبا ،ال محيص

عن يوم ّ
خط بالقلم ،رضا الله رضانا أهل البيت ،نصبر على بالئه ،ويوفينا

أجور الصابرين»(((.

وهكذا مارست احلوراء زينب (صلوات اهلل وسالمه عليها) بعد

احلسيني سواء يف كربالء أو يف الكوفة أو ملا
واقعة كربالء دور املنرب
ّ
((( بحار األنوار ،املجليس ،ج ،44ص.367
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ُأخذت إىل ّ
الشام أو حتى رجعت إىل املدينة بتلك اخلُطب احلرارية
والنارية التي أ ّلبت عربها اجلامهري ضدّ بني أم ّية.
وكذلك زين العابدين (صلوات اهلل وسالمه عليه) الذي قىض

احلسيني،
ما بقي من عمره قرابة األربعني سنة ليله وهناره يف منرب
ّ
و َأع َل َم بام جرى عىل سيد الشهداء (صلوات اهلل وسالمه عليه) ،وإىل
احلسيني باقي ًا وخالد ًا ،وسنميض وتأيت من
يومنا هذا وال يزال املنرب
ّ
بعدنا أجيال تش ّيد هذا املنرب وإىل يوم احلرش ،حيث تقيم هذا املنرب
احلسيني فاطمة الزهراء (صلوات اهلل وسالمه عليها) ليعلم ّ
الكل بام
ّ

فيتفجع يف ذلك اليوم أهل املحرش .هذا ما
ُصنع بولدها احلسني
ّ
يرتبط باألمر األول.

األمر الثاين :ما هو املراد من األ ّمة؟ حينام نقول ماذا قدّ م املنرب لأل ّمة؟

فام هو املراد من األ ّمة؟

ٍ
معان لأل ّمة:
عندما نرجع إىل القرآن الكريم نجده قد ذكر عدّ ة

ِ
َان
يم ك َ
املعنى األوىل :هو النبي إبراهيم كام يف قوله﴿ :إِ َّن إِ ْب َراه َ
ِ
ُأم ًة َقانِتًا لِ َّل ِه حنِي ًفا و َلم ي ُ ِ
ين﴾(النحل.)120 :
ك م َن ا ْل ُم ْش ِرك َ
َ
َ ْ َ
َّ

ْ ُ
ُ ٌَُ
املعنى الثاين :اجلامعة من الناس كام يف هذه اآليةَ ﴿ :ول َتك ْن ِم ْنك ْم أ ّمة
َ ْ ُ َ َ َْ
ال ْي ِر(﴾..آل عمران)104 :؛ يعني مجاعة من الناس.
يدعون ِإل
ُ
َ َُ ُ ْ
املعنى الثالث :املسلمون كام يف قوله تعاىل﴿ :ك ْن ُ ْت خ ْي َر أ ّم ٍة أخ ِر َج ْت
َّ
لن
اس﴾(آل عمران)110 :؛ يعني األ ّمة اإلسالمية هي خري األمم.
ِل ِ
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َ َّ َ ُ َّ ُ ُ ْ ُ َّ ً
املعنى الرابع :اإلنسانية عموم ًا كام يف قوله تعاىل﴿ :و ِإن ه ِذ ِه أمتكم أمة
َ
ُ َ َ
َو ِاح َد ًة َوأ َنا َر ُّبك ْم ف ّات ُق ِون﴾(املؤمنون)52 :؛ يعني اإلنسانية هي أ ّمة واحدة.

معنى خامس ًا ،وهو :مجيع الكائنات احل ّية
بل يمكن أن نذكر
ً
َْ
َ
َ
ال ْ
ض َول
ر
خيتص باإلنسان ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َما ِم ْن َد ّاب ٍة ِف
وال
ّ
ِ

َ َ َ َّ
َط ِائ ٍر َي ِط ُير ِبن
اح ْي ِه ِإل
ُ
ْي َش ُر َون﴾(األنعام.)38 :

ْ َ ْ َُ َ
ُأ َم ٌم َأ ْم َث ُال ُك ْم َما َف َّر ْط َنا ف ْالك َ
ش ٍء ّث ِإل َر ِ ّ ِب ْم
اب ِمن
ت
ِ
ِ ِ

فإذا اتّضح ذلك ،نقولّ :
احلسيني بمعنى الصوت والنّداء
بأن املنرب
ّ
احلسيني الذي كان حتى قبل كربالء أ َّثر يف هذه األ ّمة بجميع
واإلعالم
ّ

املعاين ،سواء كانت بمعنى إبراهيم أم كانت بمعنى مجاعة من الناس

أم كانت بمعنى املسلمني أم كانت بمعنى اإلنسانية أم كانت بمعنى
احلسيني يعني احلسني ومرشوع
الكائنات احل ّية عموم ًا ،فاملنرب
ّ

احلسنيومأساة احلسني ،فقد أ َّثرت يف ّ
ذرات هذا
ذرة من ّ
كل ّ
ٍ
الكون ويف ّ
موجود يف هذا العامل.
كل

بأن ّ
وهذا ما أشارت إليه النّصوص التارخيية واملعصوم ّية الكثرية ّ
كل
يشء قد تأ ّثر باحلسني ،فاحلسني قدّ م بمنربه الكثري هلذه األ ّمة بجميع
ما حتويه كلمة (األ ّمة) من معنىٌّ ،
وكل بحسب قدرته واستيعابه ،ولذا

فحتّى الطيور بكت عىل احلسني والوحوش ،بل وحتى احلجر كام يف
مضامني بعض الروايات ،بل حتى السامء والشمس انكسفت حزن ًا عىل
احلسني.
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إال أنّه حينام نتساءل :ما الذي قدّ م املنرب هلذه األ ّمة بجميع معانيها؟

احلسيني قدّ م احلياة ،وأعظم يشء احلياة،
نقول :قدّ م احلياة ،فاملنرب
ّ
فاملنرب احلسني بمثابة املاء الذي ّ
يبث احلياة ،فاملنرب هو املاء هلذه األ ّمة،

وهو نبع احلياة هلا ،ومن هنا لو أردنا أن نذكر صور ًا هلذه احلياة التي ب ّثها
احلسيني لأل ّمة فيمكن أن نذكر عدّ ة صور:
املنرب
ّ

الصورة األوىل :حياة اإلرادة ،فاأل ّمة إن مل تكن هلا إرادة كانت
م ّيتة ،وهذا هو الداء العضال الذي كانت تعيشه األ ّمة اإلسالم ّية
قبل ثورة احلسني؛ فقد كانت تعيش اخلوف وتعيش االهنزام،
احلسيني
وتعيش اخلنوع واخلضوع للسلطة األمو ّية ،فهذا املنرب
ّ
احلسيني هو الذي خلق يف األ ّمة اإلرادة وأحيا األ ّمة بالعزيمة
والنّداء
ّ
والصمود والثبات والعنفوان.

ومن هنا نجد الثورات املرتامية من خالل املنرب احلسيني ،ومن
خالل صوت زينب احلوراء ورصختها يف الكوفة وغريها
احلسيني
الزينبي
استطاعت أن تؤ ِّلب اجلامهري ،وخيرج عرب هذا النداء
ّ
ّ
التوابني ،وثورة املختار الثقفي ،وثورة العلويني املرتامية
الثوار بثورة ّ
ّ
املستمرة ،وهكذا إىل عرصنا احلارض فإنّنا رأينا الثورة العظيمة وكيف
استطاعت أن تتغ ّلب عىل مجيع القوى املستكربة العاملية من خالل
صوت احلسني ،ومن خالل منرب احلسني (صلوات اهلل وسالمه عليه)،
وكذلك رأينا احلزب اإلهلي يف لبنان كيف استطاع وال يزال ُيابه قوى
االحتالل ّ
بكل طاقاهتا وإمكاناهتا إال أنّه مل يتزلزل -هذا احلزب -وما
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زال صامد ًا ثابت ًا باسم احلسني ومن خالل منرب احلسني ،ورأينا
املؤزر الذي ح ّققته احلشود الشعبية يف أرض العراق بعدما
النّرص ّ
الرافدين حتى كادت أن تسيطر
دامهت اجلامعات اإلرهابية بالد ّ
عىل مجيع األرض العراقية وتستويل عىل خرياهتا وتد ّمر مقدّ ساهتا
وتستبيح أعراضها ،فاستطاعت تلك احلشود التي خرجت من خالل
هتز وتزلزل اإلرهابني
منرب احلسني وصوت احلسني ونداء احلسني أن ّ
وتدحرهم من األرايض املقدّ سة ،وكذلك حتى غري املسلمني فقد
احلسيني يف إرادهتم ويف احلفاظ
احلسيني والصوت
استفادوا من املنرب
ّ
ّ
عىل كرامتهم كام يقول اهلندويس القائد غاندي يف عبارته املشهورة:
مت من الحسين كيف أكون مظلوم ًا فأنتصر«.
»تع ّل ُ

احلسيني خلق يف األ ّمة حياة اإلرادة.
فإذ ًا ،املنرب
ّ
الصورة الثانية :حياة اهلدايةّ ،
فكل أ ّم ٍة ال تعيش حالة االهتداء وحالة
النّور ،وتعيش حياة الظلامت وحياة املنكرات وحياة الذنوب واملعايص
فهي أ ّمة م ّيتة ،وهذا داء حاول األمو ّيون أن ينرشوه يف وسط املسلمني،
األمة برا ٍع
ولذا قال سيد الشهداء« :على اإلسالم السالم إذ قد بليت ّ

مثل يزيد»((( فخرج احلسني من أجل ّ
بث احلياة حياة اهلداية يف
نفوس هذه األ ّمة وقلب هذه األ ّمة ،ومن هنا نجد ّ
بأن إبراهيم بن طلحة
حينام سأل زين العابدين بعد كربالء :من املنترص يف كربالء أبوك أم
يزيد؟ أجابه اإلمام بام مفاده :إذا أردت أن تعرف املنترص فانتظر حتى يؤذن

((( مثري األحزان ،ابن نام احليل.15 ،
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املؤذن فتعرف جواب سؤالك.

احلسيني بث النور واهلداية يف قلب هذه األ ّمة ،فكم هم
إذ ًا فاملنرب
ّ
الذين اهتدوا وكم هم الذين استبرصوا وكم هم الذين تابوا وأنابوا
إىل اهلل عرب منرب سيد الشهداء ،فاملنرب هو صامم األمان ،وهو املقاوم
هلذه التحدّ يات الرشسة ،واهلجامت املرتاكمة يف الرشق والغرب ضدّ
املسلمني وعرب سائر الوسائل من أجل إذابة اهلو ّية اإلسالم ّية ،وحرف
املسلمني عن دينهم ،إال ّ
احلسيني ال يزال صادم ًا ومقاوم ًا،
أن املنرب
ّ
ويبث النّور ويبث اهلداية يف نفوس املسلمني ،ومن هنا نجد الكثري
الذين تابوا وأنابوا واستبرصوا وصلحوا عرب منرب احلسني.
احلسيني الذي كان مالكي ًا وإذا به يستبرص
فمثال السيد إدريس
ّ
بربكة منرب احلسني وإعالم احلسني ويؤلف كتاب ًا باسم (لقد شيعني
احلسني).

يقرون هبذه احلقيقة ّ
وأن احلسني ومنربه هو طريق
حتى املسيحيني ّ
للهداية والنور ولذلك ّ
فإن أنطوان بارا يف كتابه (احلسني يف الفكر
املسيحي) يقول" :لو كان الحسين منّا ألقمنا له منبر ًا في ّ
كل أرض ،ولرفعنا
له راية في ّ
كل أرض ،ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين".

الصورة الثالثة :حياة االجتامع؛ ّ
كل أ ّمة تعيش حالة التفرق والتشتت
قوة هلا ،وهذه احلقيقة
والترشذم وحالة
ّ
التحزب فهي أ ّمة م ّيتة ال جتد ّ
ُ
َْ
َ ْ َ
َ َ
تشري إليها اآليات القرآنية كقوله تعاىلَ ﴿ :ول ت َن َاز ُعوا ف َتفشلوا َوتذ َه َب
ُ
ِر ُحيك ْم﴾(األنفال )46 :وهذا هو داء أيض ًا كانت تعيشه األ ّمة اإلسالم ّية قبل
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متزق وحالة تفكّك،
ثورة احلسني (صلوات اهلل عليه) كانت تعيش حالة ّ
ويوحد ص ّفها ،إال ّ
أن منرب احلسني
وما كان هناك من جيمع كلمتها
ّ
احلسيني اليوم
يوحد األ ّمة كثري ًا ،فاملنرب
ونداء احلسني استطاع أن ّ
ّ
نحن نراه سبب ًا لالجتامع ،وسبب ًا للتكاتف ،وسبب ًا للتآلف ،وسبب ًا
للتعاون ،فمهام كثرت األحزاب وكثرت التيارات واختلفت وجهات
النّظر واختلفت األفكار إال ّ
أن اجلميع يتّفق عىل احلسني (صلوات
اهلل عليه) ،واجلميع يتفق عىل املحافظة عىل منرب احلسني (صلوات اهلل
وسالمه عليه) ،فمنرب احلسني ونداء احلسني وصوت احلسني استطاع
الصفوف ،وجيمع القلوب ،ويط ّيب
يرص ّ
أن يغ ّيب اخلالفات ،وأن ّ
النّفوس ،ويؤ ّلف يف الكلمة بيننا نحن اليوم ،فهذه صورة من صور
احلياة ،فكم كان أهل البيت يريدون منّا أن نعيش هذه احلالة كام يف
فإن لقيا بعضهم بعض ًا حياة
وصاياهم الكثرية...« :وأن يتالقوا في بيوتهمّ ،
(((
ألمرنا ،رحم الله من أحيا أمرنا».
الصورة الرابعة :حياة اإلبداع؛ ّ
كل أ ّمة ال تعيش اإلبداع وال تعيش
التأ ّلق فهي أ ّمة ميتة.
احلسيني و ّلد الكثري من اإلبداعات والكثري من العطاءات
املنرب
ّ
مر العصور:
والكثري من النتاجات عىل ّ
فكم هم اخلطباء الذين انطلقوا وأبدعوا..

وكم هم الشعراء الذين خرجوا وأبدعوا..
((( الكايف ،الكليني ،ج ،2ص ،176باب زيارة اإلخوان ،ح.1
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وكم هم الكتّاب الذين خرجوا وأبدعوا يف هذه األ ّمة..

وكم هم ال ّثوار الذين تأ ّلقوا وسطروا التاريخ ببطوالهتم وأجمادهم

وتضحياهتم ..وكم هم رجال اخلري الذين أوقفوا األوقاف الكثرية
وعملوا املشاريع اخلريية املتعددة بربكة احلسني..

وكم هم املصلحون االجتامعيون الذين خرجوا وأبدعوا من خالل

احلسيني..
املنرب
ّ

فكثرية هي اإلبداعات والعطاءات التي نراها يف هذه األ ّمة ،وما هي

يف واقع األمر إال ثمرة من ثمرات املنرب احلسيني.

الصورة اخلامسة واألخرية :حياة القرب والعروجّ ،
كل أ ّمة تعيش
احلسيني ع ّيش هذه األ ّمة حالة
بعد ًا عن اهلل هي أ ّمة ميتة ،واملنرب
ّ

احلسيني فتح
القرب إىل اهلل ،وأعطى حالة العروج نحو اهلل ،فاملنرب
ّ

النّافذة الواسعة والباب العظيم نحو اهلل تبارك وتعاىل ،فمن أراد أن
يعرج إىل اهلل فعليه أن يتّصل ويرتبط بمنرب احلسني.

«يا بن شبيب ،إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على

خدّ يك غفر الله لك ّ
كل ذنب أذنبته ،صغير ًا كان أو كبير ًا ،قلي ً
ال كان أو

كثير ًا»((( إذ ًا عرب هذا املنرب ومن خالل هذا املنرب تنزل الرمحات اإلهل ّية
ّ
وحتط الربكات وتقبل التوبات ومتحى اخلطيئات وترفع الدرجات،
ونعرج إىل ساحة امللكوت وحظرية القدس.

((( األمايل ،الصدوق ،ص ،192املجلس السابع والعرشون ،ح.5
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وهنا ال بأس أن أشري إىل ّ
أن األنبياء كانوا يعرجون إىل اهلل

يتقربون
عرب احلسني ومن خالل منرب احلسني ،فكانوا ّ
إىل اهلل باحلسني (صلوات اهلل وسالمه عليه) وبمنربه والبكاء عىل

ما جرى عليه ففي هذه املعتربة وهي معتربة الفضل بن شاذان
وهي طويلة اقترص منها عىل ّ
حمل الشاهد فعن الرضا (صلوات

ِ
َان ا ْبن ِ ِه
يم َأ ْن َي ْذ َب َح َمك َ
اهلل وسالمه عليه)َ « :ل َّما َأ َم َر ال َّل ُه إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
إ ِ سم ِ
يم َ
اع َ
ُون َقدْ َذ َب َح ا ْبنَ ُه
أ ْن َيك َ
يل ا ْل َك ْب َش ا َّلذي َأ ْن َز َل ُه َع َل ْيه ت ََمنَّى إِ ْب َراه ُ
ْ َ
إِسم ِ
يل بِ َي ِد ِهَ ،و َأ َّن ُه َل ْم ُي ْؤ َم ْر بِ َذ ْبحِ ا ْل َك ْب ِ
اع َ
ش َمكَا َن ُه لِ َي ْر ِج َع إِ َلى َق ْلبِ ِه َما َي ْر ِج ُع
ْ َ
ب ا ْلوالِ ِد ا َّل ِذي ي ْذبح َأع َّز و ْل ِد ِه ع َلي ِه بِي ِد ِهَ ،فيست ِ
َح َّق بِ َذلِ َ
ك َأ ْر َف َع
َ َ ُ َ ُ
إِ َلى َق ْل ِ َ
َْ
َ ْ َ
ِ
ِ
درج ِ
اب َع َلى ا ْل َم َصائِ ِ
ات َأ ْه ِل ال َّث َو ِ
يم،
ََ َ
بَ ،ف َأ ْو َحى ال َّل ُه إِ َل ْيهَ :يا إِ ْب َراه ُ
ب َخ ْل ِقي إِ َل ْي َ
ب إِ َل َّي ِم ْن
ك؟ َف َق َالَ :يا َر ِّبَ ،ما َخ َل ْق َ
ت َخ ْلق ًا ُه َو َأ َح ُّ
َم ْن َأ َح ُّ
ٍ
ِ
َحبِيبِ َ
ك َأ ْم َن ْف ُس َ
ب إِ َل ْي َ
ك؟
ك ُم َح َّمدَ ،ف َأ ْو َحى ال َّل ُه َت َعا َلى إِ َل ْيه :أ َف ُه َو َأ َح ُّ
ِ
ِ
ب إِ َل ْي َ
ك َأ ْم ُو ْلدُ َك؟ َق َال:
ب إِ َل َّي م ْن َن ْفسيَ .ق َالَ :ف ُو ْلدُ ُه َأ َح ُّ
َق َالَ :ب ْل ُه َو َأ َح ُّ
َب ْل ُو ْلدُ ُهَ .ق َالَ :ف َذ ْب ُح ُو ْل ِد ِه ُظ ْلم ًا َع َلى َأ ْي ِدي َأ ْعدَ ائِ ِه َأ ْو َج ُع لِ َق ْلبِ َ
ك َأ ْو َذ ْب ُح
ُو ْل ِد َك بِ َي ِد َك فِي َطا َعتِي؟ َق َالَ :يا َر ِّبَ ،ب ْل َذ ْب ُح ُو ْل ِد ِه ُظ ْلم ًا َع َلى َأ ْي ِدي َأ ْعدَ ائِ ِه
ِ
ِ
يمَ ،فإِ َّن َطائِ َف ًة َت ْز ُع ُم َأن ََّها ِم ْن ُأ َّم ِة ُم َح َّم ٍد َس َت ْقت ُُل
َأ ْو َج ُع ل َق ْلبِيَ .ق َالَ :يا إِ ْب َراه ُ
ون
ا ْل ُح َس ْي َن ا ْب َن ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه ُظ ْلم ًا َو ُعدْ َوان ًا ك ََما ُي ْذ َب ُح ا ْل َك ْب ُشَ ،و َي ْست َْو ِج ُب َ
ِ
ِ
يملِ َذلِ َ
بِ َذلِ َ
ك َوت ََو َّج َع َق ْل ُب ُه َو َأ ْق َب َل َي ْبكِيَ ،ف َأ ْو َحى
ك َسخَ طيَ ،ف َج ِز َع إِ ْب َراه ُ
ك إِسم ِ
ِ
ِ
ِ
اع َ
ت َج َز َع َ
يل َل ْو َذ َب ْح َت ُه
يمَ ،قدْ َفدَ ْي ُ
ك َع َلى ا ْبن َ ْ َ
ال َّله إِ َل ْيهَ :يا إِ ْب َراه ُ
ك َأر َفع درج ِ
بِ َي ِد َك بِ َج َز ِع َ
ات َأ ْه ِل
ك َع َلى ا ْل ُح َس ْي ِن َو َقتْلِ ِهَ ،و َأ ْو َج ْب ُ
ت َل َ ْ َ َ َ َ
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َ

ِ
ك َقو ُل ال َّل ِهَ ﴿:وف َد ْي ُ
اب َع َلى ا ْل َم َصائِ ِ
ال َّث َو ِ
ناه ِب ِذ ْب ٍح َع ِظ ٍمي﴾»(((؛
بَ ،و َذل َ ْ
إذ ًا فمنرب احلسني قدّ م الكثري هلذه األ ّمة ،قدّ م الكثري إلبراهيم

ّ
ذرات هذا الكون،
ولألنبياء وللمالئكة ولإلنسان
وللجان وجلميع ّ
كل بحسب طاقتهّ ،
ّ
وكل بحسب سعته واستيعابه.

املتدن لبعض من يصعد
 السؤال الرابع :ما هي رسالتك للمستوى ّ

مربر لبقائهم يف هذا املوقع؟
املنرب ،وهل احلاجة إىل التنوع يف الطرح ّ
* اجلواب:

أوالً :عليهم أن يقدّ روا حجم املسئولية الكبريةّ ،
احلسيني
وأن املنرب
ّ
الذي قد اعتلوا عليه يعدّ اليوم هو الواجهة األوىل ملذهب أهل

البيت ،فبالتايل يتحتّم عليهم أن يشتغلوا بتطوير أنفسهم أكثر،
املهمة ،والقيام هبذه
حتى تكون لدهيم الكفاءة العالية للتصدّ ي هلذه ّ
املسئولية الكبرية.

ثاني ًا :عىل فرض عدم قدرهتم عىل تطوير أنفسهم علمي ًا وثقافي ًا أكثر

مما هم عليه فبالتايل عليهم مراعاة احلدود ،وأن ال خيوضوا ويدخلوا يف

أمور ليست من اختصاصهم وليسوا عارفني هبا ،كي ال يقعوا يف مفاسد
وحماذير رشعية والتغرير بالناس وتنفري املجتمع من الدين.

ثالث ًا :عليهم طلب التقوى ،وأن ال يسعوا وراء اإلعالميات الزائدة،

ووراء الظهور والشهرة ،ونرش منابرهم عرب اإلعالم ،مع كوهنا
((( اخلصال ،الصدوق ،ج ،1ص .58
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منابر ضعيفة ،منابر حمدودة ال تصلح ألن تكون واجهة ملذهب أهل
البيت ،فعليهم أن ال يسعوا وراء ذلك لكي ال ُيسيئوا ملذهب أهل
البيت ،وال يسيئوا أيض ًا ألنفسهم.
بأي من هذه األمور التي ذكرناها
رابع ًا :عىل فرض عدم التزامهم ّ

فعليهم أن يتّقوا اهلل ،ويدعو املنرب ألهله وألصحاب االختصاص،
حتى ال يقعوا يف العقوبة األخروية واملسائلة ،وأما إذا التزموا هبذه
الضوابط فال مشكلة أن يبقى هذا النوع من املنابر ما دام املجتمع حيتاج

إىل هذا النوع ،وحيتاج إىل أنواع متعددة من املنابر احلسينية.

 السؤال اخلامس :إذا كان املنرب هو الرافد األول لتحصني األجيال

وتعليمها أمور الدين واملعتقد ،فكيف للخطيب أن يقف أمام هذه

املسؤولية الكربى؟
* اجلواب:

هناك عدة آليات تعني اخلطيب عىل ذلك أشري لعرش منها:

اآللية األوىل :إخالص العمل هلل ،واالبتعاد عن طلب الظهور

وحب الشهرة ،واستغالل املنرب بالرتويج للذات أو جلمع املال وغري
ّ
ذلك ،بل ال بدّ وأن يكون املنرب خالص ًا هلل تعاىل ،وألجل هذا الدين،
ونرصة املذهب ،ونفع املؤمنني ،ولذا إذا أخلص اخلطيب عمله هلل تعاىل

حظي بالتسديد والتقويم اإلهلي كام يف احلديث القديسَ « :ما َأ َّطلِ ُع َع َلى
ص لِ َطاعتِي لِوج ِهي وابتِغ ِ
ِ ِ
َق ْل ِ ٍ
ب ِْ
ال ْخ َل ِ
َاء َم ْر َضاتِي إِ َّل
َ ْ
َ ْ
َ
ب َع ْبد َف َأ ْع َل ُم فيه ُح َّ
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ت ََو َّل ْي ُت َت ْق ِو َيم ُه َو ِس َي َاس َت ُه» (((.

اآللية الثانية :االستهداء باهلل
والتوسل باملعصومني ،فال بدّ
ّ
أن يطلب اخلطيب العون واملدد اإلهليني ألن يؤ ّدي واجب هذه املسئولية،
وأن ال يكله اهلل إىل نفسه ،ولذا جتد يف بعض أدعية الزهراءَ « :يا
ك َأ ْست َِغ ُ
َح ُّي َيا َق ُّيو ُم ،بِ َر ْح َمتِ َ
يث َف َأ ِغ ْثنِيَ ،و َل تَكِ ْلنِي إِ َلى َن ْف ِسي َط ْر َف َة َع ْي ٍن،
َو َأ ْصلِ ْح لِي َش ْأنِي ُك َّله»((( وال بدّ من التوسل بسيد الشهداء صاحب

هذا املنرب حتى يو َّفق اخلطيب للقيام بواجبه.

احلسيني
اآللية الثالثة :إدراك األمانة ،أي أنّه ال بدّ وأن يعي اخلطيب
ّ
حجم هذه األمانة التي قد استأمن عليها وأنّه سوف يسأل عن ّ
كل حلظة

اعتىل فيها منرب سيد الشهداء وسوف حياسب عن ّ
كل كلمة ذكرها عىل

َّ َ ْ ُ َ ُ َ ُّ ْ َ
مانات
منرب سيد الشهداء فال يضيع هذه األمانة ﴿ ِإن
اهَّلل َيأ ُم ُرك ْم أ ْن تؤدوا ال ِ
ٍ
إىل َأ ْ
ّ
احلسيني يف تصفية
املنرب
يستغل
ال
أن
حينئذ
فال
)58
(النساء:
﴾
ها
ل
ه
بدّ
ِ
ّ
ِ

حساباته مع غريه أو يف عرض قضاياه الشخصية أو بطرح املوضوعات
التي تن ّفر الناس من الدين أو بإثارة الشبهات أو بطرح املعلومات
املغلوطة أو األخبار املكذوبة أو غري ذلك.

اآللية الرابعة :التخلق بأخالق احلسني ،ال بدّ أن يكون للخطيب
واعظ من نفسه أوالً ويكون متخ ّلق ًا بأخالق احلسني وبأخالق
املعصومني الذين حيمل رسالتهم وحيمل مرشوعهم وكام تقول

((( مصباح الرشيعة ومفتاح احلقيقة ،املنسوب لإلمام الصادق ،ص.92
((( املصباح للكفعمي (جنّة األمان الواقية) ،ص .302
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الرواية« :كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ،ليروا منكم الورع واالجتهاد

فإن ذلك داعيه»((( وأما إذا كان اخلطيب يأمر الناس
والصالة والخيرّ ،
بالرب والتقوى والصالح وال يرون منه ذلك فلن يؤ ّثر إجياب ًا ،بل سوف

َ
َ
َ َ ْ ُ ُ َ َّ
الن َاس ب ْالب ّر َو َت ْن َس ْو َن أ ْن ُف َس ُك ْم َو أ ْن ُ ْت َت ْت ُل َ
ون
حياسب حساب ًا شديد ًا ﴿أتأمر ون
ِ ِِ
ْ
َ ََ َْ ُ
ال ِكتاب أفال تع ِقلون﴾(البقرة.)44 :

اآللية اخلامسة :عدم طرح املوضوعات أو املعلومات التي مل تتقن

معرفتها ،فال بدّ للخطيب من أن يعرف حجم نفسه وال يتعدّ ى حدوده
فإذا مل يكن متمكن ًا من موضوع معني أو ليس متخصص ًا يف هذا املجال
أو مشكك ًا يف املعلومة فعليه أن يتّقي اهلل وال يتعدّ ى حدّ ه ويقف عند

ذلك ولذا ورد يف الرواية عن أمري املؤمنني« :رحم الله أمرء عرف
قدر نفسه ولم يتعدّ طوره»((( ويف رواية أخرى «أعظم الناس قدرا من ترك

ما ال يعنيه»(((.

اآللية السادسة :عدم الرضا عن النّفس ،أي أنّه ال بدّ للخطيب
احلسيني أن يستشعر النّقص والتقصري والقصور ومهام سمع من املدح
ّ
والثناء واإلطراء فمع ذلك ال يزال بحاجة إىل التّطور والتّطوير وال
التاجع
يقنع عن نفسه أبد ًا وأما إذا قنع فهذا معناه بداية اخلطأ وبداية ّ
تسوله له»((( ويف
ولذا ورد يف الرواية «هلك من رضي عن نفسه ووثق بما ّ

((( الكايف ،الكليني ،ج ،2ص ،78باب العفة ،ح.14

((( عيون احلكم واملواعظ ،عيل بن حممد الليثي الواسطي ،ص.261
((( األمايل ،الشيخ الصدوق ،ص ،73املجلس السادس ،ح.4

((( عيون احلكم واملواعظ ،عيل بن حممد الليثي الواسطي ،ص.512
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أخرى« :الراضي عن نفسه مغبون»(((.

احلسيني بعض
اآللية السابعة :االستشارة؛ إذا وقفت عند اخلطيب
ّ

املوضوعات أو بعض املعلومات أو بعض الشبهات التي ال يمتلك
القدرة الكافية عىل العطاء فيها فعليه أن يستفيد من اآلخرين ومن

جتربة من هو أكثر خربة منه ويشاورهم يف أمره وليس يف ذلك عيب وال
أي عيب وال حزازة
حرج فاخلطيب
احلسيني النّاجح هو الذي ال جيد ّ
ّ

يف االنتفاع من اآلخرين ويف مشاورهتم ولذلك جاء يف الرواية« :من

استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها»(((.

اآللية الثامنة :القبول بالنّقد؛ ال بدّ ّ
احلسيني يعرف
أن اخلطيب
ّ
نفسه ويكون منصف ًا معه ًا وواقعي ًا وال يستعيل عىل النّقد فيستمع آلراء
اآلخرين ونقدهم فام كان من النّقد حمق ًا ومصيب ًا أخذ به وحاول من
خالله أن يصلح اخللل ويسدّ الفراغ وأما ما مل جيده مصيب ًا يرتكه لكن ال

أحب أخواني إلي
يسدّ األبواب عن النّقد ولذا ورد عن الصادقّ « :

من أهدى إلي عيوبي»(((.

احلسيني أن ال
اآللية التاسعة :اجلذب؛ أي أنّه ال بدّ من اخلطيب
ّ
احلسيني فهذه مسئولية
ين ّفر الناس عن املنرب بل جيلبهم نحو املنرب
ّ
كبرية وهذا ال يتأتى إال إذا كان اخلطيب له قدرة عىل اجلذب من

((( ميزان احلكمة ،الريشهري ،ج ،3ص.1817
((( عيون احلكم واملواعظ ،عيل بن حممد الليثي الواسطي ،ص.440

((( الكايف ،الكليني ،ج ،2ص ،639باب من تكره جمالسته من كتاب العرشة ،ح.5
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خالل أسلوب الطرح ومن خالل املواضيع املتعلقة بحاجة الناس
ومن خالل عدم التعرض إىل اآلخرين بالسخرية واالستهزاء أو

التشهري هبم ومن خالل عدم طرح قضاياه الشخصية ومن خالل
استخدام األلفاظ والعبارات املالئمة واملناسبة حتى يمكنه جذب

احلسيني كام كانت هذه هي طريقة األنبياء وطريقة
املستمعني إىل املنرب
ّ

الرسول األعظم كام يقول القرآن الكريمَ ﴿ :فبما َر ْ َ
اهَّلل ِل ْن َت
ح ٍة ِم َن ِ
ِ
َ َ ُ
َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ ْ ْ
ليظ ال َقل ِب ال ْنف ّضوا ِم ْن َح ْو ِل َك﴾(آل عمران.)159 :
لم و لو كنت فظا غ

اآللية العارشة :التخصص يف العلوم واإلحاطة هبا؛ فام دامت هناك
يتخصص يف العلوم التي تعينه
مسئولية كبرية عىل اخلطيب إذ ًا البد أن
ّ
عىل أداء واجب هذه املسئولية ويشتغل حثيث ًا وبجد كبري إىل أن يكون

من أهل االختصاص فيها حتى تكون له مقبول ّية أكثر عند الناس
ويتمكّن من إيصال الرسالة احلسينية.

 السؤال السادس :يكثر الكالم حول :رشائط ارتقاء املنرب ،ومن الذي

له صالحية حتديدها؟ ثم كيف نضمن االلتزام بتوافر هذه الرشائط عند
ٍ
ّ
بعدئذ ،فام تقولون سامحة الشيخ؟
كل من يصعد املنرب
اجلواب :بذكر أمور ثالثة:

األمر األول :رشائط ارتقاء املنرب :هناك حدّ أدنى من الرشائط وهناك

حد أقىص وسوف أقترص عىل ذكر احلدّ األدنى من هذه الرشائط والتي

ال خيتلف فيها اثنان وال يتنازع فيها متنازعان وهي:
العدد احلادي والستون ۔ السنة السادسة عشرة /حمرّم  1441هـ ۔ سبتمرب  2019م

47

48

لامآو ٌمومه‹ّينيس لحا ربنملا

احلسيني من أهل اإليامن والصالح
الرشط األول :أن يكون اخلطيب
ّ
مراعي ًا للحدود الرشعية ومتخلق ًا باألخالق احلسينية وأما إذا كان من
أهل الفسوق والتجاهر باملعايص والعياذ باهلل فال يليق باملنرب احلسيني.

احلسيني ملتزم ًا بالدعوة للمرشوع
الرشط الثاين :أن يكون اخلطيب
ّ
احلسيني واألهداف احلسينية ال أن يدعو يف منربه ملا خيالف مبادئ
ّ
احلسني وما حيارب مرشوع احلسني كام لو كان يطرح بعض
الشبهات واألفكار العلامنية أو الليربالية أو الالدينية التي تتناىف مع منرب
احلسني ومرشوع احلسني (صلوات اهلل وسالمه عليه) ّ
ألن هذا نقض
للغرض الذي خرج من أجله احلسني وتأسس له منرب احلسني فال يليق
بمثل هذا اخلطيب أن يصعد املنرب.
الصدق فيام
الرشط الثالث :أن يكون اخلطيب
احلسيني ملتزم ًا يف ّ
ّ
يطرحه بعيد ًا عن الكذب وعن القصص اخلرافية واألوهام واخلزعبالت

وغري ذلك.

احلسيني بطرح ما يستوعبه وما
الرشط الرابع :أن يلتزم اخلطيب
ّ
يفهمه وال يتعدّ ى طوره وحده ويطرح أكثر مما يفهم ومما يستوعبه ّ
ألن

يف ذلك إخالل بالغرض.

األمر الثاين :من الذي له الصالحية لتحديد هذه الرشائط؟
أقول :الذي له صالحية حتديد هذه الرشائط هم أهل ّ
احلل والعقد
وهم عموم عقالء مذهب أهل البيت من العلامء ومن أهل النّظر
واملثقفني فهم الذين يتّفقون عىل ما أرشت إليه بعد التأمل من هذه
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الرشائط.

األمر الثالث :من الذي يضمن هذه الرشائط وحتققها؟
يصعب فع ً
ال ضامن حتقق هذه الرشائط مائة يف املائة إال أنّه يمكن
ٍ
بنسبة كبرية من خالل عدة طرق:
ضامهنا
أوالً :توصيات املرجعية الدينية ،فحينام تتفق املرجعيات الدينية

عىل توصيات معينة حول اخلطباء احلسينيني ومن الذين يسمح هلم
احلسيني فهذا سيكون له دور كبري يف ضبط املسألة
بالصعود عىل املنرب
ّ
وأنّه ال يعتيل املنرب إال من تتو ّفر فيه هذه الرشائط.
ثاني ًا :التوعية االجتامعية من خالل الندوات واملحارضات

واملنشورات وغري ذلك؛ بأنّه ال بدّ أن يكون اخلطباء احلسينيون عىل
احلسيني والتي ال
التزام هبذه الرشائط املذكورة واملطلوبة للخطيب
ّ

وأنم ال يفتحوا
خيتلف فيها اثنان وتنبيه أصحاب املآتم عىل ذلك ّ
الطريق أمام من ال تتوفر فيه هذه الرشائط وحتذير املجتمع أيض ًا من
ألي خطيب ولو مل تتوفر فيه هذه الرشائط.
االستامع ّ

ثالث ًا :التزام ومراعاة أصحاب املآتم بتعاليم املرجعية الدينية

وتعاليم العلامء واملهتمني بشؤون املجتمع وأما إذا مل يلتزم أصحاب
املآتم وفتحوا األبواب أمام ّ
كل خطيب ولو مل تتوفر فيه الرشائط فلن
ّ
تنحل هذه اإلشكالية.

رابع ًا :التزام القائمني عىل وسائل األعالم والتواصل االجتامعي
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بعدم الرتويج والنرش للمنابر اهلزيلة املسيئة ملذهب أهل البيت.

 السؤال السابع :هناك من يقول :نحن ال نامنع من كون املنرب( :منرب
ِعربة وعربة) ولكن نرجو من اخلطباء عدم الرتكيز عىل ِ
(العربة) عىل
َ

حساب (ال َعربة) يف شهر حمرم احلرام ،وذلك خلصوصية فيه ،وال بأس

بذلك يف غريه من املناسبات والشهور .ما هو تعليقكم عىل ذلك؟
* اجلواب:

أوالً :هناك أصوات يف املقابل تدعو إىل إلغاء جانب ال َعربة ّ
وأن

أسلوب احلزن ومنهج الدمعة غري عرصي ونحتاج إىل استبداله بمناهج
جديدة وجذابة هذا أوال ،فإذ ًا هناك رأي آخر معاكس متام ًا.

ثاني ًا :ال شك ّ
بأن جلانب املصيبة والعربة أمهيته سواء كان ذلك يف
حمرم أم غري حمرم ،لكن ال ينبغي أن يكون الرتكيز األكرب يف حمرم عىل
جانب املصيبة ،بل الصحيح إنصاف املصيبة وإنصاف املوضوع وإعطاء
ّ
حق أهل البيت ّ
ألن إحياء أمرهم إنّام
كل ح ّقه ملن أراد أن يؤ ّدي ّ
يتحقق بمراعاة جانب املصيبة ومراعاة جانب املوضوع ألن رسالة
احلسنيومرشوعه خياطبان الوجود العقيل والفكري لإلنسان كام
يستفاد ذلك مث ً
ال من روايات الفضيل عن الصادق« :يا فضيل
تجلسون وتتحدثون؟ قلت :نعم ،قال :تلك المجالس أح ّبها ،فأحيوا أمرنا

رحم الله من أحيا أمرنا...من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج عن عينه مثل جناح

الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر»((( وكذلك مرشوع

((( وسائل الشيعة ،العاميل ،ج ،12ص ،20باب 10من أبواب أحكام العرشة يف السفر واحلرض ،ح.1
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احلسنيخياطب الوجود العاطفي اإلحسايس وهذا ما يستفاد من
رواية ابن شبيب كام يف قول الرضا له«:يا بن شبيب إن بكيت على
الحسين حتى تصير دموعك على خدّ يك غفر الله لك ّ
كل ذنب أذنبته،
صغير ًا كان أو كبير ًا ،قلي ً
ال كان أو كثير ًا».
إذ ًا فإحياء أمر أهل البيت ال يتحقق واقع ًا إال بمراعاة العربة ِ
والعربة
َ
يف أيام حمرم وغريها وإعطاء ٍّ
كل ما يستحقه فال الذين دعوا لألول وهو
تركيز عىل العربة حم ّقون وال الذين دعوا إىل الرتكيز عىل ِ
العربة حمقون،
َ
بل اإلنصاف مالحظة كال اجلانبني.

ثالث ًا :هناك عدّ ة أسباب تدعو إىل الرتكيز يف حمرم عىل جانب ِ
العربة

كام هو احلال بالنسبة لل َعربة أشري ألهم األسباب:

السبب األولّ :
بأن أيام عاشوراء تعترب هي أيام احلادثة وأيام الواقعة

وأ ّيام الرسالة احلسينية فام دامت هي أيام الرسالة فاملناسب لذلك
بيان رسالة احلسني ومرشوع احلسني وأهداف احلسني (صلوات اهلل

عليه) من خالل نفس تلك األيام -يعني أيام حمرم -ال أن نستغلها
ك ّلها ويكون االهتامم البالغ فيها باملصيبة ،بل ال بدّ أن نعطي جانب
ِ
ألنا هي أيام املناسبة.
العربة حقه ّ

السبب الثاين :التفاعل اجلامهريي الكبري الذي ال يتحقق وال
يوجد إال يف هذه األيام ،فكثري من الناس أص ً
ال ال حيرضون مآتم
أهل البيت إال يف أيام املناسبات خصوص ًا موسم عاشوراء من
العدد احلادي والستون ۔ السنة السادسة عشرة /حمرّم  1441هـ ۔ سبتمرب  2019م

51

52

لامآو ٌمومه‹ّينيس لحا ربنملا

الكبار والصغار واملثقفني وغريهم والنساء والرجال إىل غري ذلك
ّ
ّ
والكل يريد أن يعرف رسالة احلسني ومرشوع
والكل متع ّطش

احلسني وأهداف احلسني فهذه احلشود املليونية التي تزدلف نحو
حمرم هي بحاجة وبتع ّطش شديد ملعرفة حقيقة
مآتم احلسني يف ّ
احلسني ،ومكانة احلسني ،وفضل احلسني ،ومرشوع احلسنيّ ،
وكل ما
يمت إىل احلسني بِصلة.
ّ

السبب الثالثّ :
أن قضية عاشوراء أصبحت يف الواقع قض ّية
ّ
وحمط أنظار العامل سواء أصحاب الديانات املتعدّ دة أم املذاهب
عاملية
فالكل يف أيام عاشوراء ينظر إىل الشيعة من ّ
ّ
كل أرجاء الدنيا
املختلفة

كيف حييون عاشوراء وما هي أهدافهم من هذه الشعائر ومن هذه

املامرسات التي يامرسوهنا من البكاء ومن اللطم وإىل غري ذلك فمن
َ
للعال بأرسه جتذب اآلخرين
هنا نحن ال بدّ أن ننقل رسالة واضحة

َ
العال باحلسني وهذا ال يمكن حتقيقه من
وتعرف
نحو احلسني
ّ
خالل استغالل املوسم باملصائب وبالعويل وبالبكاء وباللطم ال
بدّ من إيضاح الرسالة احلسينية للعامل بأرسه وكام تقول اآليةْ ﴿ :اد ُع
َ ْ
ال ْو ِع َظ ِة ْ َ
ك ِة َو ْ َ
ال ْ َ
َٰ َ
ال َس َن ِة﴾ ( النحل ،)125 :إذ ًا ال بدّ أن ندعو
يل َر ّ ِبك ِب ِ
ِإل س ِب ِ

للحسني (صلوات اهلل عليه) بطريق العربة ِ
والعربة أيض ًا وهي مهمة.
َ

السبب الرابع :هو ّ
أن ال َعربة ال تعطي أكلها وال تؤ ّدي النّتيجة
املطلوبة إال إذا رافقتها وصاحبتها ِ
العربة ،وأ ّما إذا كان النّاعي ينعى
والباكي يبكي والالطم يلطم من دون وعي وبصرية ،فال ثمرة وال
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جدوى حقيق ّية من هذا البكاء ومن هذا العويل ومن هذا اللطم.

إذ ًا ال بدّ أن تكون ال َعربة من خالل وعي ومن خالل بصرية وليس
من خالل ممارسة تقليدية ومسرية عىل سرية السلف الصالح بل ال بدّ

ُْ
أن تكون عن طريق وعي وبصرية وكام تقول اآلية املباركة ﴿ :قل َه ِذ ِه
َ
َ
َ
َ
َ
َس ِب ِيل أ ْد ُعو ِإل ِاهَّلل َعل َب ِص َير ٍة أ َنا َو َم ِن ّات َب َع ِن﴾(يوسف ،)108 :فاحلسني

رسالة ساموية وإنسانية والرسالة الساموية اإلنسانية ال بدّ أن تكون عن
وعي وبصرية ال بتقليد أو بتعصب فلذلك نحن بحاجة شديدة إلعطاء
العربة ح ّقها وإلعطاء ِ
العربة ح ّقها.
َ

 السؤال الثامن :ما هي العلوم والقراءات التي ينبغي للخطيب أن

رقي املنرب ،وهل تكفي دراسته
يتل ّقاها وي ّطلع عليها؛ كيام يسهم يف ّ

احلوزوية لتأمني ذلك؟
* اجلواب:

هناك جمموعة من العلوم التي ينبغي عىل اخلطيب املعرفة هبا
واالطالع عليها كي يكون ذا ٍ
نقسم هذه
منرب ناجح وفاعل ويمكن أن ّ
العلوم إىل أقسام ثالثة:

واملقومة
القسم األول :العلوم األساسية؛ وهي التي تعترب املا ّدة اخلام
ّ

احلسيني من قبيل:
للمنرب
ّ

1 .1علم التاريخ والسرية :فال شك ّ
أن اخلطيب بحاجة ألن يكون
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م ّطلع ًا عىل تاريخ املعصومني ،وعىل سريهم وعىل األحداث
واملجريات التي عارصهتم واملشاهد التي واجهوها يف احلياة

حتى ينقل هذه املجريات واألحداث لآلخرين ،ويأخذوا من
خالهلا الدروس ِ
والعرب ويعرف أحوال املعصومني ومقاماهتم

(صلوات اهلل عليهم أمجعني).

2 .2كذلك علم الكالم ،سواء علم الكالم القديم أم علم الكالم
اجلديد فال إشكال ّ
احلسيني حيتاج إىل اإلحاطة قدر
بأن اخلطيب
ّ
املستطاع بعلم الكالم حتى يستطيع ترسيخ املعارف العقدية يف

نفوس الناس ويتمكّن من دفع الشبهات املثارة من هنا وهناك.

3 .3كذلك حيتاج إىل علم التفسري ،حتى يتمكّن من االستدالل
احلسيني إذا
ومن االستشهاد باآليات القرآنية فال طعم للمنرب
ّ
كان جاف ًا وخالي ًا من اآليات القرآنية وال يتمكّن اخلطيب من
االستدالل واالستشهاد باآليات القرآنية إال حينام يكون م ّطلع ًا

عىل علم التفسري.

4 .4وكذا علم الفقه ،فينبغي عىل اخلطيب أن يكون م ّطلع ًا عىل
يبي للناس ما حيتاجون
األحكام الرشعية احلالل واحلرام حتى ّ

إليه من أحكامهم وحتى ال يقع يف االشتباه والغلط عند تعرضه

لبيان بعض األحكام الرشعية.

5 .5كذلك حيتاج إىل علم احلديث ،حتى يتمكّن من نقل أحاديث أهل
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البيت (صلوات اهلل عليهم أمجعني) ونقل وصاياهم وتعاليمهم بل
واالستشهاد بأخبارهم ورواياهتم بام يرتبط باملوضوع املطروح.

هذا ما يرتبط بالقسم األول.

القسم الثاين :العلوم اآللية؛ وهي التي تعترب آل ًة ختدم اخلطيب

احلسيني يف املنرب ومن هذا القبيل:
ّ

1 .1علم النّحوّ ،
فإن علم النّحو آلة قانونية تعصم مراعاهتا اللسان
عن اللحن واخلطأ يف اإلعراب ،فمن الالئق واجلدير باخلطيب
جير
أن يكون م ّطلع ًا عىل علم النّحو وحميط ًا به ،وأ ّما إذا كان ّ
الفاعل وينصب االسم املجرور وهكذا فهذا قد ي ِ
ضعف منربه
ُ
ويق ّلل من تفاعل الناس معه خصوص ًا عند العارفني بقواعد
اللغة العربية حينام جيدون هذا اخلطيب دائ ًام يلحن وخيطأ يف
اإلعراب ،وأما إذا أخطأ يف كلمة أو يف كلمتني أو ثالث فهذا

مغتفر وأ ّما إذا كان الطابع العام عىل اخلطيب هو اللحن واخلطأ
يف اإلعراب فهذا قد يربك املنرب.

2 .2وكذا علم املنطق ،والذي هو آلة قانونية تعصم مراعاهتا الذهن
عن اخلطأ يف الفكرّ ،
فإن اخلطيب حيتاج إىل املنطق من أجل
معرفة طريقة االستدالل وصناعة الربهان وكيف ينتقل من
املقدّ مات إىل النتائج.

3 .3وكذلك أيض ًا حيتاج إىل علم الرجال ،ليتسنّى له من خالل هذا
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الضعيف
العلم حتقيق الروايات وغربلتها وبيان الصحيح من ّ

منها ،وأن ال ينقل عىل املنرب األخبار غري املعتمدة ومن املصادر
إن ذلك سيعينه أيض ًا عىل دحض الشبهاتّ ،
الضعيفة ،بل ّ
فإن

كثري ًا من الشبهات التي تطرح ال يستطيع اخلطيب اإلجابة عنها
إذا مل يكن مطلع ًا عىل علم الرجال وعارف ًا بأحوال الرواة.

4 .4ومن هذا القبيل أيض ًا علم األصولّ ،
فإن اخلطيب إذا أراد
أن يكون ذا منرب قوي فهو بحاجة إىل علم األصول ومعرفة
املنربي ويف
القواعد العامة األصولية ليستعني هبا يف تقوية طرحه
ّ

جيل وواضح
استدالالته عرب املنرب ويف ر ّد الشبهات وهذا أمر ّ
احلسيني أنّه فع ً
ال بحاجة إىل اإلملام هبذه العلوم
ملن مارس املنرب
ّ
اآللية.

القسم الثالث :العلوم الكاملية؛ وهي التي تعطي املنرب صورة كاملية

أكثر وأكرب ومن هذا القبيل:

1 .1علم األدب :فإذا كان اخلطيب أديب ًا فهذا سيعطي املنرب صورة
من الكاملية وصورة من اجلاذبية أكثر.
2 .2ومن هذا القبيل مث ً
ال علم النفس.
3 .3وكذلك علم االجتامع.
4 .4علم القانون.
5 .5وعلم الفلسفة.
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الرضوري حتصيلها
وغريها ،فهذه العلوم هي علوم كاملية ليس من
ّ
ملم بيشء منها ال ّ
للخطيب لكن إذا كان ّ ً
أقل فسوف تعطي منربه صورة

كامل ّية أكرب وجاذب ّية أكثر.

 السؤال التاسع :ماذا تقرتحون من خطوات عمل ّية بشأن تطوير

إن الطبع السائد يف مآتم النساء هو
«املنرب
احلسيني النسائي» ،حيث ّ
ّ

القراءة من املرو ّيات واألشعار -مع ما فيها من مالحظات -دون
التطرق إىل املواضيع واملحارضات التوعو ّية إال ما ندر منها؟ بعبارة
ّ

أخرى :ما هي الطرق التي يمكن ّاتاذها لرفع مستوى الثقافة النّسائية؟
اجلواب هناك عدة خطوات:
اخلطوة األوىل :االلتحاق باحلوزات العلمية؛ بمعنى أنّه ال بدّ
احلسيني النسائي
للخطيبات احلسينيات الراغبات يف االرتقاء باملنرب
ّ

والتخصص يف املعارف الدينية
وتطويره من االلتحاق باحلوزة العلمية
ّ
سواء يف علم الكالم أم يف علم التفسري أم يف علم الفقه أم يف علم
احلديث أو غري ذلك حتى تطور اخلطيبة من نفسها ،فيمكنها بالتايل أن

بمجرد األشعار
احلسيني وتصلح فيه وال تكتفي بالتايل
تطور من املنرب
ّ
ّ
ّ
وكتب املقاتل التي ما أنزل اهلل بكثري منها من سلطان.

اخلطوة الثانية :تفعيل املعاهد اخلطابية النسائية؛ بمعنى أنّه ال بدّ وأن

تكون هناك جمموعة من املعاهد اخلطابية للنساء لتعليم آليات ،أدوات،
املؤهالت
فنيات ،اخلطابة احلسينية ويتم من خالل هذه املعاهد ختريج َّ
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ويتم يف تلك املعاهد حتديد املصادر املعتمدة
ملزاولة وممارسة اخلطابة ّ

املعول يف نقل مصائب أهل البيت وال يعتمد
وكتب املقاتل التي عليها ّ
عىل كثري من الكتب والقصص التي هي موجودة اليوم يف كثري من
املنابر احلسينية النسائية والتي ال مصادر معتمدة هلا أصالً.

الرجالية؛ بمعنى أنّه إذا أرادت
اخلطوة الثالثة :االستفادة من التجربة ّ

احلسيني فال بدّ أن يستفدن من
اخلطيبات احلسينيات االرتقاء باملنرب
ّ

وتفوقت عىل التّجربة النسائية يف هذا
التجربة الرجالية التي مت ّيزت
ّ
امليدان وال بدّ أن خترتن املنابر احلسينية الرجالية املوثوقة ديني ًا وأخالقي ًا

وذات الكفاءة العلمية واملشهود هلا بالتأثري والعطاء والنتاج يف املجتمع

وأما إذا أمهلت اخلطيبات احلسينيات التجربة الرجالية أو استفادت

من بعض املنابر الرجالية التي هي أص ً
ال بحاجة إىل تطوير وإصالح
احلسيني النسائي عىل حاله.
فسيبقى املنرب
ّ

اخلطوة الرابعة :التأهيل االجتامعي؛ بمعنى أنّه ال بدّ وأن يكون
هناك تأهيل من قبل املجتمع من هلا قابلية واستعداد لاللتحاق
باحلوزة العلمية أوالً ثم هبذه املعاهد اخلطابية ثاني ًا ثم الصعود عىل
احلسيني فإذا وجد املجتمع النسائي مثالً ،بل حتى املجتمع
املنرب
ّ
احلسيني وعندها استعداد للمنرب
حب للمنرب
الرجايل فتاة لدهيا
ّ
ّ
تؤهلها لذلك فينبغي عىل املجتمع
احلسيني وعندها إمكانيات خاصة ّ
ّ

تأهيلها وتشجيعها وحتفيزها لذلك حتى تعشعش هذه املعاين يف
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نفسها يعني معاين احلسني ومنرب احلسني معها من نعومة أظفارها
احلسيني واستطاعت أن
حتى إذا نمت وكربت التحقت بالركب
ّ
احلسيني ألن التّجارب أثبتت ّ
بأن ما يكون مع
تؤ ّثر يف تطوير املنرب
ّ

اإلنسان يف صغره ومن نعومة أظفاره هو الذي يكون فاع ً
ال معه يف
حياته ومؤثر ًا ومنتج ًا من خالله.
اخلطوة اخلامسة :التشجيع االجتامعي؛ بمعنى أنّه ال بدّ وأن يكون
هناك تشجيع من قبل املجتمع وحركة تشجيع ّية إعالمية سواء من

احلسيني النسائي فإذا
الرجال أو من النساء ودعوى كبرية بتطوير املنرب
ّ

كانت هناك حركة اجتامعية كبرية واهتامم بالغ استشعرت النساء حني
ذلك باألمهية القصوى للتطوير وأدركت اخلطيبات احلسينيات األمهية
واملسئولية الكربى امللقاة عىل عتاقه ّن يف التطوير واالرتقاء يف أنفسهم

احلسيني فال بدّ أن تكون هناك حركة تشجيع ّية
واالرتقاء كذلك باملنرب
ّ
وتوعوية وإعالمية كبرية يف هذا السياق.
اخلطوة السادسة :الثقة بالنّفس؛ بمعنى أنّه ال بدّ وأن تكون لدى
اخلطيبات احلسينيات ثقة كبرية بقدرهتن عىل التّطوير وبجدارهتن عىل
وأنن ال يقللن شأن ًا وقدر ًا وقدرة وإمكانية
اإلصالح يف املنرب
احلسيني ّ
ّ

احلسيني فها هي أ ّم سلمة
ممن سامهن من السابقات والالحقات يف املنرب
ّ
احلسيني حيث كان هلا قصب
استطاعت أن ختطو خطوة كبرية يف املنرب
ّ
السبق يف ذلك فهي التي ب ّلغت عن مرشوع احلسني وناحت عىل احلسني
واحتفظت برتبة احلسني وبينت معامل احلسني (صلوات اهلل عليه) من

العدد احلادي والستون ۔ السنة السادسة عشرة /حمرّم  1441هـ ۔ سبتمرب  2019م

59

60

لامآو ٌمومه‹ّينيس لحا ربنملا

خالل حديث جدّ ه رسول اهلل ،كذلك مارية العبدية التي هنضت

بكثري من الناس ألجل نرصة احلسني (صلوات اهلل عليه) وفتحت بيتها

ومارست الدعوة واخلطابة ألجل احلسني حتى استطاعت أن خترج من

بيتها ثامنية من العبديني الذين حرضوا يف كربالء واستشهدوا بني يدي
احلسني (صلوات اهلل وسالمه عليه) .

وهكذا كانت املرأة أيام الدولة العباسية من خالل خلب النائحة

يف بغداد التي قضت عمرها وحياهتا بالنياحة عىل احلسني واخلطابة
احلسينية حتى طاردهتا والحقتها الدولة العباسية إذ ًا حينام تالحظ املرأة
اليوم هذه النامذج ّ
الفذة سيو ّلد ذلك يف نفسها الثقة الكبرية بقدرهتا عىل

التطوير واإلصالح يف املنرب احلسيني.

اخلطوة األخرية :التي أشري إليها اإلخالص ك ّلام أخلص اإلنسان
عمله هلل زاده اهلل هدى وزاده اهلل عطاء وزاده اهلل تأثري ًا وتوفيق ًا فال
بدّ أن ختلص اخلطيبة احلسينية عملها هلل إخالص ًا قلبي ًا بأن ال تعمل إال
هلل إخالص ًا عملي ًا أيض ًا بأن تعمل بوفق ما تقول ال أن تأمر الناس بيش

وهي ال تعمل به ،بل تعمل عىل وفق ما تقول فيكون لدهيا إخالص

عميل بعفافها بالتزامها الديني وبخلقها ،فإذا كانت كذلك استطاعت
ّ
تطور وترتقي وتؤ ّثر وتنتج.
أن ّ

بأن هناك مسائل خالفية
 السؤال العارش :كام تعلمون سامحة الشيخ ّ

يف بعض القضايا التارخيية املرتبطة بعاشوراء بني املح ّققني والعلامء،
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وهذا يلقي بظالله من إجياد حالة نزاع بني اخلطيب ومجهوره ،فإن وافق
رأي ًا ما مل يؤ ّيده آخرون ُ
وأشكل عليه بام قاله املح ّقق اآلخر ،فكيف نحدّ

من هذه اإلشكالية؟
* اجلواب:

يمكن ذلك من خالل نرش ثقافة االختالف يف املجتمع حيث ّ
إن
كثري ًا من القضايا واملسائل سواء يف علم الفقه أم يف علم األصول أم
يف علم التفسري أم يف علم الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغريها
وقعت ّ
حمل خالف ونزاع بني العلامء ،ومع ذلك فال ينبغي أن يوجب
يتفهم
هذا االختالف إفساد ًا يف الو ّد بني األطراف املختلفة وينبغي أن ّ
بأن كثري ًا من القضايا التارخيية وقعت ّ
املجتمع ّ
حمل اختالف سواء فيام
يرتبط بعاشوراء أو غريها فإذا كان اخلطيب قد اعتمد يف نقله لقض ّية

تارخي ّية عىل أحد الطرق التي سنذكرها فاملفروض أنّه ال يعرتض عليه
ما دامت املسألة قابلة لالختالف.

متخصص ًا يف علم
احلسيني
الطريق األول :أن يكون اخلطيب
ّ
ّ
التاريخ وباحث ًا خبري ًا بحيث يمتلك األدوات التي تساعده عىل حتقيق
حيق له طرح القضايا
القضايا التارخيية بأسلوب
علمي متني ،فبالتايل ّ
ّ
حيق لآلخرين
التارخيية التي يصل إليها من خالل بحثه العلمي وال ّ
االعرتاض عليه ما دام بحثه بحث ًا علمي ًا حيث مل يطرح قضية تتصادم
مع األد ّلة القطع ّية العقل ّية أو النّقل ّية إنّام نقل قضية د ّلت عليها الشواهد
ِ
بسبب ما
والنّصوص التارخيية بحسب بحثه العلمي أو ترك نقل قضية
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وصل إليه من بحث علمي موزون فينبغي تق ّبل رأيه.

احلسيني يف نقله للقضايا التارخيية
الطريق الثاين :أن يعتمد اخلطيب
ّ

عىل رأي املشهور من العلامء ،فيالحظ ما نقله املشهور من األعالم يف
قض ّية تارخي ّية مع ّينة فيعتمد عليهم وينقلها اعتامد ًا عىل كالمهم ،وهنا

حيق لآلخرين االعرتاض عىل اخلطيب ما دام قد نقل ما هو
أيض ًا ال ّ
املشهور واملعروف بني املحققني وأصحاب السري.

احلسيني يف نقله بل حتى يف عدم
الطريق الثالث :أن يعتمد اخلطيب
ّ
نقله لقضية تارخيية عىل بعض األعالم املحققني كالشيخ املفيد مث ً
ال أو
ٍ
فحينئذ ال حيق أيض ًا
ابن طاووس مثالً ،أو ابن نام احليل ،أو غريهم،
لآلخرين االعرتاض عليه ما دام قد اعتمد يف نقله عىل رأي بعض
وجمرد عدم قبول بعض املحققني والعلامء اآلخرين
األعالم واملحققنيّ ،
ربر عدم النّقل وال يوجب عدم النّقلّ ،
فإن القضايا
هلذا الرأي ال ي ّ

التارخيية كثري منها إن مل يكن األكثر هي ّ
حمل خالف بني املؤرخني
يتفهم الثقافة
فالبعض ينقلها والبعض ال ينقلها فال بدّ عىل املجتمع ّ
لالختالف ّ
احلسيني معذور فيام نقله إذا كان نقله ألحد
وأن اخلطيب
ّ
الطرق الثالثة التي أرشنا إليها.

إن للموضوعات التي يطرحها اخلطيب فوق
 السؤال احلادي عرشّ :

يتم حتديدها ،وكيف ،وهل
املنرب
احلسيني أمه ّية بالغة ،فعىل ّ
أي أساس ّ
ّ

يكون ذلك باستشارة اجلمهور وتشخيصهم ،أم يكون ذلك بانفراد من
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اخلطيب وخربته؟
اجلواب :عن هذا السؤال حيتاج لذكر أمور ثالثة:

األمر األول :أقسام اخلطباء ،يمكن أن نقسم اخلطباء من هذه الناحية

أي ناحية طرح املوضوع إىل أربعة أقسام:

القسم األول :اخلطباء الذين يكون تركيزهم واهتاممهم عىل جانب
املصيبة والنّعي وال يديرون أهتامم ًا للموضوع إطالق ًا فعىل طيلة أيام

السنة وهم حيشدون ويستعدّ ون ألجل املصيبة والنّعي وجتديد القصائد
وابتكار املصائب اجلديدة من خالل اخليال الواسع أو من خالل لسان

احلال أو من خالل البحث والتتبع لكتب املقاتل وغري ذلك ،وهذا
القسم طبع ًا من اخلطباء نجد هلم مجهور ًا كبري ًا يف الواقع وقد يكون

مجهورهم أكثر حتى يف بعض األحيان من اخلطباء الذين هلم كفاءة عالية
وهلم علم ّية وفضيلة بدرجة كبرية وهذا القسم طبع ًا من اخلطباء خارج
عن ّ
حمل البحث؛ ّ
ألن اهتاممهم مرتكّز عىل جانب املصيبة والنّعي.

القسم الثاين :اخلطباء الذين يكون تركيزهم عىل املشاركة يف

املوسم كيفام كانت هذه املشاركة فاملهم أن يشارك يف إحياء عاشوراء

من دون اهتامم بالغ بجانب املصيبة أم بجانب املوضوع فاملهم لديه
أن حييي املوسم وهذا القسم طبع ًا أيض ًا خارج عن ّ
حمل البحث؛ ألنّه
بأي موضوع وكيف كان حتى لو كان من خالل االستفادة من
يكتفي ّ
حمارضات اآلخرين وتدوينها ثم إلقائها عىل اجلمهور وهذا القسم
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موجود من اخلطباء.

القسم الثالث :من اخلطباء هم الذين يكون تركيزهم الغالب عىل

جانب املوضوع فطوال العام وهم يشتغلون يف إعداد املوضوعات
اجلديدة واملواكبة حلاجة املجتمع ويبذلون جهد ًا كبري ًا يف هذا اجلانب

وحشد املعلومات والتتبع واالستقصاء للمستجدّ ات وقد يغلب

بأي يشء
اهتاممهم بل هو كذلك باملوضوع عىل املصيبة فيكتفون ّ
من املصيبة بمقدار قليل منها وكذلك حتى من األبيات وهؤالء هلم
مجهورهم طبع ًا وهذا القسم من اخلطباء هو الذي يدخل يف ّ
حمل بحثنا
والسؤال.

القسم الرابع :اخلطباء الذين يبذلون جهدهم البالغ إلعداد املصيبة

إعداد ًا جيد ًا وإلعداد املوضوع أيض ًا إعداد ًا جيد ًا فيحاولون املوازنة

كيف ما استطاعوا بأن يؤ ّدوا جانب املصيبة وجانب املوضوع ويعطوا
االثنني حقهام وهذا القسم أيض ًا يدخل يف ّ
حمل السؤال.
إذ ًا حينام نحن نسأل فنقول كيف يعدّ اخلطيب ال بدّ أن نحدد أنّا
نقصد من هذا القسم الثالث والقسم الرابع أما القسم األول والثاين
فهذا أصال خارج عن ّ
حمل كالمنا ،هذا ما يرتبط باألمر األول.
األمر الثاين :كيف يعد اآلن اخلطيب الذي هيتم باملوضوع؟

هناك عدّ ة طرق وخطوات يزواهلا اخلطيب حتى يعدّ موضوعه:

اخلطوة األوىل :هي رصد األحداث والوقائع احلاصلة عىل طيلة أيام
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السنة فمنذ أن ينتهي موسم عاشوراء وهو حياول أن يرصد ّ
كل حدث
ّ
وكل واقع مستجدّ سواء سياسي ًا أم اجتامع ّي ًا أم اقتصادي ًا أم أرسي ًا أم

ويدون هذه األحداث املستجدّ ة عىل طيلة
أخالقي ًا أم علمي ًا أم غري ذلك ّ
أيام السنة ّ
ويدوهنا ،هذه اخلطوة األوىل.
يسجلها
ّ
مهمة ّ
فكل واقعة ّ
اخلطوة الثانية :سامع رأي النّخبة من املجتمع بعد ما حشد

الشواهد والوقائع ورصد األحداث يبدأ اآلن من بعد شهر شوال
مث ً
ال يف استخالص مقرتحات املجتمع واملثقفني من املجتمع وقد
يكون بعض اخلطباء عندهم جلنة من املث ّقفني والنّخبة هم يتت ّبعون
حاجات املجتمع من املوضوعات وإىل أن خيرج اخلطيب بعد ذلك

بعد سامع رأي النّخبة وقد يستفيد حتى من آراء بعض العلامء باخلروج
بمجموعة معينة من املوضوعات قد تصل إىل ثالثني موضوع ًا إىل
أربعني موضوع ًا ،هذه هي اخلطوة الثانية.

اخلطوة الثالثة :بعد ما مجع املوضوعات ومجع الشواهد حياول أن يربط

فيام بينها فتأيت اخلطوة الثالثة وهي التشاور مع اخلطباء وهذه املرحلة عاد ًة
حمرم جلس النّخبة من اخلطباء
ما تكون يف شهر ذي ّ
احلجة فإذا قربت أيام ّ
ال يتداولون األمور ّ
يف البلد مث ً
وكل ما وصلت إليه من املوضوعات وما
األهم واملالئمة للطرح يف هذه
أعده من الشواهد ،فام هي املوضوعات
ّ

السنة ويف أ ّية ليلة يناسب طرحها ،ثم هذا املوضوع ما هي املحاور التي

ينبغي طرحها ،فيتشاور اخلطباء فيام بينهم إىل أن خيرجوا مثال باالتفاق
عىل جمموعة من املوضوعات قد تصل إىل عرشة مثال يتّفقون عىل رضورة
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يتم ربط هذه الشواهد التي خرج هبا اخلطيب خالل
طرحها ثم بعد ذلك ّ
السنة مع هذه املوضوعات فمع ّ
كل موضوع يلقي عليه الشواهد والواقع
التي ترتبط به ،هذا األمر الثاين.

األمر الثالث :اخلصائص للموضوع
ّ
كل خطيب عاد ًة ما يالحظ جمموعة من اخلصائص للموضوع الذي
يريد طرحه وهي أربع خصائص غالب ًا:

اخلاصية األوىل :األمه ّية؛ خيتار املوضوع األهم والذي يتالءم مع
حاجة املجتمع فعالً ،فمث ً
ال بعد ما صارت لديه عرشة مواضيع أو أكثر
األهم منها من اآلخر فهذا أمه ّيته بنسبة مث ً
ال تسعني اآلخر
يالحظ ما هو
ّ

بنسبة مخسني فيقدم األهم.

اخلاصية الثانية :الواقعية؛ يعني يالحظ هذا املوضوع األهم وهل
هو واقع ويالمس احلاجة االجتامعية أم ال قد يكون املوضوع مه ًام
وهو مثال موضوع اإلحلاد لكنّه ليس موضوع ًا واقعي ًا يف جمتمعنا فليس
املجتمع مبت ً
ال هبذا املوضوع مثال فال ُيطرح هذا املوضوع ،إذ ًا األمه ّية

ولكن ال بدّ أن تصاحبها الواقعية.

اخلاصية الثالثة :هي الشمولية؛ بمعنى ّ
هيتم بأن
أن اخلطيب عاد ًة ّ
يكون املوضوع شام ً
ال -يعني ينفع أغلب ال أقل الطبقات من املجتمع-
فينفعل اجلانب النسائي ،واجلانب الرجايل ،واألطفال يستفيدون منه،
والشباب يستفيدون منه ،والكبار يستفيدون منه قدر إمكان ذلك.
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اخلاصية الرابعة :هي اإلمكانية؛ أيض ًا ال بدّ أن يكون اخلطيب قبل
أن يطرح املوضوع قد استعد له استعداد ًا تام ًا ومتكّن منه متكّن ًا جمزي ًا يف
الطرح من حيث االستدالل ،من حيث الشواهد ،من حيث اإلسقاطات

عىل واقع املجتمع أما إذا كان املوضوع مهام ويالمس الواقع وقد يكون
شام ً
ال للناس لكنّه مل يتمكّن منه اخلطيب ومل يعدّ له إعداد ًا جيد ًا فال
ٍ
حينئذ طرحه إذ ًا فخصائص أربعة ال بدّ منها للخطيب حينام
يناسب
يريد أن يطرح موضوعه.

وصل اهلل عىل ٍ
ّ
حممد وآله الطيبني الطاهرين.
رب العاملني
واحلمد هلل ّ
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امللخص:
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منطلق ًا من زيارة اإلمام احلسني يف األربعني حتدّ ث سامحة

الشیخ رضورة فهم اإلسالم والرسالة وارتباط ذلك بأهل
البيت ،ثم ركّز عىل اهلدف الرئيس من هذه اإلحياءات املتم ّثل
برضا اهلل تعاىل ،مستعرض ًا يف سبيل حتقيق ذلك س ّت ًا من املسؤوليات

يف سبيل حتقيق هذا اهلدف العظيم وهي( :ازدياد الوعي العام وال
س ّيام الشيعي  ،الوعي بمقام أهل البيت واإلمامة ،كون الزعامة
ِ
للعال باإلسالم ،إبراز روح الوحدة ،انعكاس اإلسالم عىل الفرد

األخوة اإليامن ّية) ،فختم بجملة من التوصيات التي
واألمة ،تعزيز
ّ
ّ
هتم املحيني هلذه الذكرىَ ،
وش ِم َل اخلطباء والرواديد والشعراء.
ّ
الرضا البحران ّية يف قم املقدّ سة ،بتاريخ  11صفر 1441هـ،
((( حمارضة ألقيت يف حسين ّية اإلمام ّ
املوافق  ١٠أكتوبر .٢٠١٩
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الغوي الرجيم ،بسم اهلل
أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان
ّ
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف
الرمحن الرحيم ،احلمد هلل ّ
األنبياء واملرسلني حممد وآله الطيبني الطاهرين ،واللعن الدائم عىل
أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.

السالم عىل احلسني ،وعىل الشهداء بني يديه يف سبيل اهلل تبارك

وتعاىل ورمحة اهلل وبركاته.

زيارة األربعني زيارة مشهودة مليونية ،واملفروض أن تعطي حضور ًا
لإلسالم ،وأن تكون سبب ًا من األسباب املوضوعية القائمة عىل جهد
املؤمنني ،وأن تعطي لإلسالم انتشار ًا يف األرض ،وأن تكون طريق ًا

إلعطاء صورة مشعة عن كربالء وإن كانت ستبقى كربالء بثورة اإلمام
احلسنيأكثر إشعاع ًا وأكثر قدرة عىل العطاء.
األربعون تشهد جتمع ًا ماليیني ًا يف كربالء ،قليل أن تتوفر عليه مناسبة
أخرى من املناسبات يف العامل ديني ًة كانت أو غري دينية ،ق َّلام تتو ّفر عىل
مثل هذا العدد.

احلسني شخصية إنسانية قرآنية تا ّمة ،ومن خالل األربعني نحن
نقدم صورة عن اإلمام احلسني ونقدّ م صورة عن القرآن؛ ّ
ألن

احلسني قرآن ناطق ،ونقدّ م صورة عن اإلسالم ،وإذا قدّ منا صورة
َ
للعال عن اإلسالم فنحن ندَّ عي ّ
أن هذه الصورة من رسول اهلل،
وندَّ عي ّ
أن هذه الصورة صورة وضعها قلم القدرة اإلهلية ،فكم هي
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املسؤولية يف إحياء هذه الذكرى؟!

املامرسات يف كربالء أو غري كربالء باسم احلسني تدّ عي ّ
أن

هذه املامرسات هي ممارسات حسين ّية ،ويرضاها احلسني ،ويقررها
احلسني ،وهي مت ّثل فكرة وجدانه ،وعقيدته ،وفكره ،وهي متثل
يتوجب هنا؟
اإلنسان ،فامذا
ّ

فهم اإلسالم وأهل البيت

يتوجب هنا ّ
أي ممارسة باسم
أن نفهم احلسني قبل أن نأخذ ّ

ذكراه ،نحن نسيئ للحسني ،ونسيئ للقرآن ،ونيسء لإلسالم،
ونيسء هلل عندما يأيت إحياؤنا أو أشياء منه أو يشء واحد منه بعيد ًا
عن فهم احلسني وعن روح ّية احلسني ،وعن تقوى احلسني ،وعن إيامن
احلسني ،وعن رشع ّية احلسني.

وك ّلام اقرتبنا من شخص ّية اإلمام احلسني وهي الشخصية
البعيدة عنّا أفق ًا هي يف السامء ونحن يف األرض ولكن ك ّلام اقرتبنا من

هذه الشخصية فه ًام ،وجاء إحياؤنا بام يرضاه اإلمام احلسني ،ك ّلام
تو ّفرنا عىل رشف كبري ،وتوفرنا عىل خدمة كبرية لإلسالم ،ولإلمام
احلسني.

علينا أن نكون أمناء جد ًا وحريصني جد ًا عىل أن نبلغ يف إحيائنا

وعم عليه شخصيته
عم عليه احلسنيَّ ،
مستوى يعطي صور ًة ط ّيبة َّ
يتعرف عليها ،ليضع ّ
العمالقة التي حيتاج العامل ّ
كل
كل العامل أن ّ
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وكل إرادته ّ
إمكاناته ّ
وكل وعيه عىل طريق احلسني ،الناس
ستعشق احلسني ،والعامل ك ّله سيعشق احلسني عندما نجيد
تقديم صورة عن احلسني فيها مقاربة لشخصيته.

مزورة ،وصورة
ونحن نيسء للحسني كثري ًا حينام نقدّ م صورة ّ
مشوهة ،وصورة قارصة جد ًا عن واقع شخصية اإلمام احلسني

باسم شخصية اإلمام احلسني.

نحن يف األربعني كشيعة وحم ّبني ألهل البيت نكون عظامء جد ًا
وأصحاب دور عظيم جد ًا فيه عطاء لإلنسانية ك ّلها عندما نستطيع أن

نقدّ م صورة عن اإلمام احلسني فيها مقاربة لشخص ّيته احلقيقة،
وعىل العكس سنكون حماسبني ،وسنكون مسييئن لإلمام احلسني

ولإلسالم لو أحيينا اإلمام احلسني بأخالقية غري كريمة ،وبمستوى
اجتامعي غري الئق ،وبمستوى ثقايف غري الئق ،وبمامرسات غري
صحيحة من ناحية رشعية ،أو فيها تشويه من الناحية الرشعية.

يف القرآن الكريم آيات وهي حسب مفادها وأسباب نزوهلا ال تسمح

للمسلم أن يتجاوز يف فهم اإلسالم -إذا أراد أن يفهم اإلسالم بصورته
الكاملة -إال بأن يقف عند أهل البيت يف القرآن ،ورأي القرآن

يف أهل البيت ،وموقع أهل البيت الذي يراه القرآن هلم يف

الدين ،وإمامة أهل البيت يف القرآن ،ستأيت صورة اإلسالم ناقصة
جد ًا وخمتلة جد ًا وغري كفؤة بالدرجة التي عليها اإلسالم حينام يدرس
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اإلسالم بعيد ًا عن مطالعة القرآن ،وبعيد ًا عن مطالعة السنَّة للتّعرف

عىل املوقع اإلهلي ألهل البيت ومنهم اإلمام احلسني.

وإذا أردنا أن نعرف اإلسالم ال بدّ من الرجوع إىل املصدرين
املطهرة.
العظيمني الكريمني؛ ومها :القرآن والسنَّة
ّ
ومن هنا نعرف هذا الضلع املهم جد ًا يف تركيبة اإلسالم ،فاملسلمون
ّ
كل املسلمني يكونون قد حرموا أنفسهم أمر ًا عظي ًام جد ًا -وهو فهم

اإلسالم الفهم احلقيقي ،وبام هو عليه واقع اإلسالم وبصورة شاملة-
حينام هيملون الوقفة الطويلة املتأملة يف القرآن والسنَّة الكريمة وسرية

أهل البيت للتوصل إىل مقام هذا البيت الكريم الذي ال قيام

لإلسالم إال به.

النبوة ما وجدت اإلسالم.
لو أنقصت من اإلسالم ّ

النبوة يف وظائفها دون ما هي عليه مل
ولو فهم املسلمون اإلسالم ّ

يفهموا اإلسالم ،ولو مل يفهم املسلمون مقام رسول اهلل ما فهموا
اإلسالم.

ولو مل يتزودوا بعطاء رسول اهلل وبعطاء السنَّة من قوله وفعله

وتقريره ملا فهموا اإلسالم ،فتكون الصورة ناقصة جمزوءة ،بعيدة عن
فهم اإلسالم الكبري ،وبعيدة عن احلقيقة اإلسالمية التي هي أعىل

حقيقة ،ويكون هذا احلاصل حينام نلغي دراسة أهل البيت

وفهمه ،وال نقف عند القرآن ،وال نقف عند السنَّة ،وال نقف عند
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عطاء أهل البيت ،وال نقف عند التفحص عن مصداقيتهم

احلقيقة ملا يصفه القرآن الكريم من أوصاف اإليامن وإمامة املسلمني.

فمن مسؤولية ّ
كل مسلم أن يعطي من وقته الكثري؛ من اجلامعات
وكل الكت ِ
وكل املراكز العلميةّ ،
اإلسالميةّ ،
واجب من
َّاب والعلامء،
ٌ
واجبات اإلسالم األصيلة واألصلية أن يتوقفوا كثري ًا وأن يعطوا كثري ًا

من أجل فهم أهل بيت الرسالة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.

نحيي األربعني وعاشوراء يف كربالء ،وإذا أردنا
ونحن إذا أردنا أن
َ
ٍ
جهل
أن نتحدّ ث باسم احلسني فوا ظلامه حينام نتحدّ ث عنه عن

به ،وعن تقييم غري صحيح به ،وما أظلمنا للحسني حينام ننسب
ِ
ٍ
وأي ممارسة بعيدة عن ساحة مجال
وأي
شعارّ ،
وأي كلمةّ ،
إليه فعاليةّ ،
احلسني.
اهلدف الرئيس :رضوان اهلل

ٍ
حلظة من حلظات حياته ،ويف ّ
كل ممارسة من
أي
ال هدف ملسلم يف ّ

وأي عالقة إال رضا اهلل
وأي سكون ّ
أي حركة ّ
ممارسات حياته ،ويف ّ

تبارك وتعاىل.

اإلسالم من أجل معرفة اهلل والرسول ،من أجل معرفة اهلل
واألئمة األطهار ،ومعرفة ّ
أن دماءهم استبیحت کانت من أجل

وشهادتم كانت من أجل معرفة اهلل .ومتاعبهم ون ََصبهم
معرفة اهلل،
ُ
كان ك ّله يف ذات اهلل تبارك وتعاىل ،ومن أجل أن نعرف اإلسالم ،ومن
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أجل أن نرتبط باإلسالم ،ومن أجل أن نصل إىل رضوان اهلل تبارك
وتعاىل.

هدف احلسني جيب أن يكون هديف ،وهديف جيب أن يكون هو
هدف إال أن ِ
يعرف
من هدف احلسني ،وليس لإلمام احلسني
ٌ
ٍ
يقر َب من اهلل وينال
اهللَ أكثر فأكثر ،وأن يعبده بصورة أشدّ وأشدّ  ،وأن ُ
رشف رضوانه سبحانه وتعاىل ،فهل أصطنع يل هدف ًا غري هذا اهلدف!

وهل أتبنّى هدف ًا غري هذا اهلدف! وهل أقف هبديف عند احلسني،
معبي إىل اهلدف األعظم الذي عاش من
أو أن يكون احلسني َ
وأضحي من أجل تبنّي
أجله اإلمام احلسني ،وأحببته من أجله،
ّ

وأضحي بنفيس له ،واهلدف هو الوصول إىل رضوان اهلل
هذا اهلدف،
ّ

تبارك وتعاىل.

توصلية ،نطلب
وهناك أهداف مقدَّ مية هلذا اهلدف ،وأهداف
ّ

أهداف ًا يف هذه احلياة جزئية ،وهذه األهداف هي مقدمية لرضا اهلل

تتزوج،
تبارك وتعاىل ،وأنت تستهدف أن تبني بيت ًا ،وأن تستهدف أن ّ
وهذا هدف قصري ،والبيت هدف قصري ،والراتب والوظيفة أهداف

قصرية ،جيب أن تكون هذه األهداف مو َّظف ًة عىل طريق اهلدف
الرئيس وهو الوصول إىل رضوان اهلل تبارك وتعاىل.

وكل حياتنا حني تصح العقول وترشد النفوس وتفيق القلوب ّ
ّ
كل
حياتنا جيب أن تكون وصلة إىل رضوان اهلل تبارك وتعاىلّ ،
بكل أنشطتها،
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وبكل حركاهتاّ ،
ّ
وبكل ممارستها ،وتكون هذه املامرسة مطلوبة لرضا اهلل

تبارك وتعاىل.

التوصلية لإلحياء بخصوصه -وشيعة أهل البيت
األهداف
ّ
عىل درجة من االنشداد واالرتباط بأهل البيت ،-هذا املستوى
غري ٍ
كاف ،فال مستوى وعينا بأهل البيت ،وال مستوى تبع إرادتنا
إلرادة أهل البيت ،واقتدائنا بأهل البيت عندنا نصيب،

ولنقل عندنا يشء كمجموعة من كامل أهل البيت ،لكن ال زلنا
عميل
بعيدين عن ساحتهم بعد ًا كبري ًا ،واإلحياء من أجل إعطاء انشداد
ّ
وعميل أكرب بمسرية أهل البيت.
وإرادي
ونفيس
فكري
ّ
ّ
ّ
ّ

نطلب أن تكون قيادة أهل البيت يف حياتنا بدرجة أكرب وأقوى،

وهناك قيادة ألهل البيت حلياتنا اليومية ،وحلياتنا العامة ،ولكن
بدرجة قليلة وصغرية جد ًا ،فاملطلوب أن نرفع مستوى حضور قيادة

أهل البيت ،وفعالية القيادة والرسالة حلياتنا.
األربعني ومسؤوليّات مهمّة

 -1مسؤولية ازدياد الوعي العام وال س ّيام الشيعي
اإلحياء -موس ًام أو هو يوم وأكثر من يوم -هذا جيب أن يكون
للتوجه بالوعي الشيعي ،ولإلرداة الشيعية ،واملامرسة
دفعة قوية جد ًا
ّ
الشيعية ،واملعاملة اليومية ،لإلنسان الشيعي ،جيب أن يكون فيه دفعة
ٍ
ّ
بدرجة أكرب وأشدّ وأمتن.
لكل هذا بأن يلتحم بقيادة أهل البيت
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كانت زيارة اإلمام احلسني عند الكثريين استجابة ملا ثبت

وبتصور ثواب الفرد الذي يكتسبه من هذه الزيارة ،بينام
استحبابه،
ّ
اليوم أخذت الزيارة بعد ًا أكرب من هذا ،وأنت اليوم إذا ذهبت إلی

الزيارة ال ترجع بثواب الزيارة فقط ،والشيعة اليوم ال يرجعون بثواب

الزيارة فقط ،وإنّام حيملون اإلسالم ورايته ويقدّ مونه ،و[يرجعون] دعا ًة
لإلسالم ،ويعطون ممارسة ح ّية عن التّوجيه اإلسالمي ،وعن الرتبية
اإلسالمية ،وعن الفكر اإلسالمي ،وهذا إما أن ُي َف ِّعلوه فريجعوا بثواب

عظيم وثواب جلهاد يف طاعات متعددة ،أو يرجع البعض -واملستجار
باهلل -مسييئن إالی اإلمام احلسني بتشويه صورة اإلسالم ،وصورة
اإلمام احلسني ،وبام نفرضه من عند ّياتنا وأهوائنا واجتهاداتنا عىل

األربعني ،وعىل اإلسالم ،وعىل احلسني ،وعىل اهلل تبارك وتعاىل.
جيب أن نحذر فنحن عبيد ،وجيب أن نتق ّيد بام يتق ّيد به العبد من أمر

سيده ،والسيدُ هو اهلل تبارك وتعاىل الذي ال سيد مثله.

 -2مسؤولية الوعي بمقام أهل البيت واإلمامة
االنشداد الفكري والوجداين لشيعة أهل البيت باإلمام
احلسني ،وثورته ودروسها وتعاليمها ،وخط أهل البيت
واإلسالم ،وهذا مطلب وهدف من أهداف الزيارة.
جيب أن نجعله يف وعينا ،وخاصة للمرشفني عىل اإلحياء؛ ّ
أن من

مهمة اإلحياء هو إحداث إنشداد فكري وجداين لشيعة أهل البيت
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بأهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ،فيجب أن يكون
التحضري هلذا اهلدف يف هذه الزيارة.

ألي ّ
خط مناوئ ألهل البيت،
تثبيت الرفض الفكري والعميل ّ

فالناصبي نناوئه ،ونناوئ الكفر بصورة واضحة جل ّية ،فنحن نناوئ
الظلم ،وهذه املناوئة جيب أن ترتكّز ،وجيب أن تكون مناوءة واعية،

خملصة للمناوئ ،تستهدف إنقاذه من ضاللته وجهله ،ونريد تثبيت

رافيض ولكن أرفض بغض أهل البيت،
هذه املناوءة ،فأنا
ّ
كل خطأ يراد أن ُي َ
وأرفض الكفر واجلهالة ،وأرفض ّ
دخل يف اإلسالم،

كل يشء يف اإلسالم ،وأرفض ّ
وأقبل ّ
ُ
كل يشء
ويف الفكر اإلسالمي،
أسب
خيالف اإلسالم ،وهذا الرفض هبذا املعنى ،وليس بمعنى ّأن
ّ
فالن ًا ،وأشتمه ،وأرفض املستوى اإلنساين واملستوى الديني لفالن

وأنكره ،ففالن لديه مستوى إنساين ال بدّ أن اعرتف به ،وآخر لديه
مستوى ديني سواء اتفق معي أو اختلف ،ولديه التزام ديني ،فيجب
حق ٍ
أحد،
أن اعرتف له به ،فال أنكر عىل أحد ح ّقانيته ،وال أجحد ّ
ولكنّي أرفض الباطل.

هذا الرفض للباطل جيب أن يرتكز نفسي ًا وفكري ًا عىل املستوى

يتحمل هذا األمر ،وأن تأيت
العميل ،فاملفروض من أحياء األربعني أن
ّ
عملية اإلحياء بأن يرتفع هذا الرفض بمستوى اإلنسان الشيعي.

عندنا وعي األ ّمة ّ
كل األ ّمة املسلمة -أوسع من الشيعة ،-فواضح
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جد ًا أننا نحرص عىل سالمة اإلسالم ّ
وكل املسلمني ،فرياد لوعي األ ّمة
مجعاء أن ينفتح عىل املنزلة اخلاصة بأهل البيت ،وهل ّ
أن هلم منزلة

خاصة يف اإلسالم أم ليس هلم منزلة خاصة؟

املنزلة اخلاصة التي يراها املسلمون ّ
-كل املسلمني -ألهل البيت

إال من نصب -هي منزلة وجوب مو ّدهتم ،ولكن هل هذه املنزلة التييراها املسلمون هي املنزلة الواقعية يف أعىل درجاهتا التي قررها القرآن

الكريم ألهل البيت؟! وهذه صورة منزلة أهل البيت يف القرآن؛
وهي منزلة اإلمامة ،إمامة الدين والدنيا ،وهذا ما ال يفهمه كثري من
املسلمني وال يؤمن به ،صحيح يرون ّ
أن أهل البیتصاحلني

لإلمامة ،أنا مع ذلك ،ال أرى أخ ًا مسل ًام غري الناصبي ال يری ألهل
أن إمامتهم واجبة أو ّ
البيت صالحية اإلمامة ،لكن اخلالف هل ّ
أن
ف عليه هو وجوب اإلمامة لألئمة
إمامتهم جائزة صاحلة فقط ،املخت َل ُ
أهل البيت ،ال ّ
أن عيل بن أيب طالب صار خليفة املسلمني،

فإنه ال ينكر خالفته أحدٌ أبد ًا.

هناك من يقولّ :
إن اإلمام عيل بن احلسني إمام ،وأنّه أهل
لإلمامة ،ولكن ال يعرتف أنّه إمام واجب ،والكالم ّ
كل الكالم يف
وأنا يف املرتبة الثانية من وجوب
وجوب إمامة أهل البيتّ ،
النبوة لرسول اهلل أو ال؟ القرآن الكريم حسب ما يقر ُأ بالقراءة
تقرر أن إمامتهم واجبة،
الصحيحة والسنَّة وسرية أهل البيت ّ
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وأنم يصلحون لإلمامةّ ،
وأن
وليس ّأنم أئمة صاحلون فقطّ ،
إمامتهم ليست مفرتضة من أحد ،وهذا األمر يف إحياء األربعني
وإحياء عاشوراء ّ
وكل املامرسات املذهبية جيب أن تتّخذ من هذا

هدف ًا ،وإلفات املسلمني الكرام إىل ّ
أن إمامة أهل البيت ليست
اإلمامة الصاحلة فقط ،وليس أهل البيت الذين تصلح إمامتهم

هدف
للمسلمني فقط ،وإنّام إمامتهم واجبة ،وأنّه ال بدّ منها ،وهذا
ٌ
مقدمي لرضوان اهلل تبارك وتعاىل.
آخر ،ونرى هذا اهلدف هدف
ٌّ

ِ
للعال باإلسالم
 -3مسؤولية كون الزعامة
هدف آخر لزيارة األربعني ،وهو ّ
أن املسلمني يتساهلون اآلن يف
الزعامة لأل ّمة ،والتساهل قائم اليوم ،وربام قام غد ًا ،وهو التساهل
أمر ّ
الزعامة لأل ّمة اإلسالمية ،والفصل بني زعامة الدين والدنيا،
يف موقع ّ
وإذا مجعت الزعامتني لشخص ما ،كان يلزم أن يكون عامل ًا باإلسالم
ّ
كل العلم ،وال معصوم ًا بالعصمة العمل ّية وال الفكرية حتى تكون له
األهلية إلمامة اإلسالم واملسلمني ،وهذا الوعي ليس موجود ًا ،وهذا
ُدر ُك أمهيته ،ويقبل كثري من املسلمني حكومات وضعية
الرشط ال ت َ
قائمة اآلن ،وهي حكومات تنتمي لإلسالم والبالد اإلسالمية وحتكم
املسلمني ،وهل مقبول يا مسلمون أم ال من ناحية إسالمية؟ هناك كثري
من املسلمني شيعة وسنة يرون ّ
أن هذه احلكومات الوضعية غري مقبولة

من ناحية إسالمية ،وهي وضع شا ّذ ومنحرف عن اإلسالم ،لكن هذا

وحمرك ّيته يف نفوس
الفهم والوعي ما مدى تغلغله وجدّ يته وفاعليته ّ
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وألي درجة؟ وهذا بالنسبة لرشحية من املسلمني واعية،
املسلمني؟
ّ
وماذا عن الرشحية األكرب من املسلمني؟ هل يعون رضورة ّ
الزعامة
أن ّ

لأل ّمة اإلسالمية جيب أن تكون إسالمية؟ فالكثري ال يعي ،ويرى األمر
عادي ًا جد ًا ،وأن تقوم حكومات هنا وهناك من حكومات وضعية ،وأن
يسلم هلا ،فمن ناحية إسالمية خالصة هذا غري صحيح.

مسؤولية مسريات األربعني ومواكب األربعني ّ
وكل الفعاليات
األخرى يف األربعني هي إعطاء هذا الوعي؛ ّ
أن احلكومات الوضعية

املخالفة لإلسالم حتكم بقانون وضعي ،وتبتعد عن اإلسالمّ ،
وحتل
ّ
وتترصف يف اإلسالم ومؤسساته
حمل القانون اإلسالمي قانون ًا آخر،
ّ
الترصف الذي يتوافق مع القانون الذي تضعه ،وهو القانون الوضعي

ومصدر هذا القانون أمريكي وفرنيس وأوريب وغري ذلك ،وهذا
وضع حلد اآلن يمتلك استمرار ًا ويمتلك قبوالً مستقر ًا يف نفوس

غالبية األ ّمة وهذا خطأ جد ًا.

تصحح هذا الفهم ،وأن تستبدل عن هذا
مسؤول ّية األربعني أن
ِّ
الفهم فه ًام إسالمي ًا صحيح ًا من حيث قيام احلكومات الوضعية املنافية

لإلسالم ،وجيب السعي والعمل الدؤوب من أجل الوصول باأل ّمة إىل
وعي جديد يعد هبا إىل فهم اإلسالم ،واألخذ به ،ورفض هذا الوضع
املرض باأل ّمة والقايض عليها.
الشا ّذ
ّ
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 -4مسؤولية إبراز روح الوحدة

من مسؤولية إحياء ذكرى أربعين ّية اإلمام احلسني إبراز روح

الوحدة اإلسالمية ،ال نكون شيعة تقابل السنة ،وسنة تقابل الشيعة،

أن السنة يبنوا وجودهم ويسحقوا الشيعة ،أو ّ
أو ّ
أن الشيعة يبنوا
وجودهم ويسحقوا وجود السنة ،وال ُيسحق هذا لذاك أو ُيسحق
ذاك من هذا ،وال أبني نفيس وأمهل اآلخر ،ويبني اآلخر نفسه وهيمل

شأين ،فهذه ليست أ ّم ًة واحدةً ،وال يستطيع أحدٌ أن يقول ّ
بأن القرآن
وأن ّ
يعرتف ويفرض علينا أن نكون أ ّمتنيّ ،
كل أ ّمة جيب أن تواجه األ ّمة
األخرى ،أو ال تكرتث يف مصريها!

نحن أ ّمة واحدة ،وجيب أن يعطي إحياء األربعني هذا الطابع يف نفس

ّ
كل مسلم ومسلمةّ ،
هم اإلسالم ،وإنّام اجلاهلية،
وأن ما يشتتنا ليس ّ

والعصبيات اجلاهلية ،وأطامع الطامعني ،ودسائس الفكر الكافر ومؤامراته.
جيب أن نفهم ّ
أن وحدتنا التي حيرص عليها اإلسالم مستهدفة من

القوى الطاغوتية العاملية ،وعلينا أن نواجهها ،ومواجهتهم باإلرصار

عىل وحدتنا اإلسالمية ،ومن يتبع أهل البيت أوىل إىل أن يلتفت
ورص صفوفها
إىل هذا ،وأن يعمل عليه ،وهو وجوب توحيد األ ّمة
ّ
كل اإلسالم ،ومصلحة املسلمني ّ
ملصلحة اإلسالم ّ
كل املسلمني.

جيب أن يكون يف اإلحياء وقف ٌة ضدّ مؤامرات التّجهيل واإلفساد
َ
للعال يف
والتّحلل والتمزيق ،وإنّام يكون اإلحياء مدرسة عملية تقدّ م
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األبعاد املختلفة دروس ًا كريمة عالية من اإلسالم ،تفتح واعيتهم ،وتثري
عنده شه ّية وجدانه الكريم ،وأخالقه الكريمة ،ووجدانه العقائدي
يف النّفس البرشية ،وهي حتمل فطرة توحيد ّية ،وحتمل شوق ًا إىل اهلل،

صحت هذه الفطرة ولو مل يغتاهلا املغتالون ولو مل يغتاهلا اإلنحراف
ولو ّ

يتوجه إىل اهلل سبحانه وتعاىل،
والفسوق لبقت تضغط عىل صاحبها بأن ّ
وهذا الوجدان الكريم لو حصل من يعطيه اإلفاقة ومن يفتح له عىل نور

اهلل،وضحى
اهلل سبحانه وتعاىل لطلب اهلل تبارك وتعاىل وسعى إىل
ّ
يف سبيل اهلل ،وأعطى ّ
كل حياته هلل تبارك وتعاىل.

واألمة
 -5مسؤولية انعكاس اإلسالم عىل الفرد
ّ

َ
للعال يف األبعاد
مسؤولية اإلحياء أن يكون مدرسة عمل ّية تقدّ م

املختلفة دروس ًا عالية خمتلفة من اإلسالم ،وأكون يف ممارسايت صورة

عن اإلسالم ،والصورة اإلسالمية جتتذب أم ال؟! وهذه املامرسات
واإلحياء يربز صورة عن اجتامع اإلسالم املتقدّ م ،وعن املستوى

الصدق ،وعن التعاون يف اخلري ،وعن التّعاون
الثقايف املتقدّ م ،وعن ّ

عىل الباطل ،صور من هذه الصور واحلقائق اإلسالمية واألشياء التي
فلم نربز بثقافة إسالمية واعية ،وبنظافة
أراد لنا اإلسالم أن نتخ ّلق هباّ ،

شارع ،ونظافة قلوب ،وحياة اجتامعية محيدة جد ًا ،ونظام وتنظيم باهر،
تتقدّ م بصورة حضارية إسالمية للعامل ،فهذا ُيدث عشق ًا لإلسالم،
وي ِدث حس َن ظ ّن ّأويل باإلسالم ،ويدفع للبحث عنه.
ُ
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مطلوب أن نعطي صورة ح ّي ًة ما استطعنا عن جنبات عديدة وكثرية

مما تعطيه الرتبية اإلسالمية والوعي اإلسالمي والفكر التوحيدي،
ونقول :هذا هو إسالمنا ،وها نحن الذين جئنا صناع ٌة إسالم ّية

ومن صناعة اإلسالم وإذا أردتم أن تنظروا إلی اإلسالم فانظروا إىل
َ
والعال فع ً
ال ينظر إىل اإلسالم من خالل ممارستنا ،فإن جئنا
ممارستنا،
بمامرسات خسيسة نقولّ :
إن اإلسالم خسيس ،وإن جئنا بمامرسات
متقدّ مة ،ووعي كبري ،ونظافة ،وطهر ،وتعاون ،وانفتاح عىل العامل،

نقول :هذا اإلسالم.

ندَّ عي ّ
أن اإلسالم يتحدّ ث من خاللنا فكيف سيأيت احلديث

اإلسالمي فكام يزعمه سلوكنا؟! وكام تزعمه ممارساتنا؟! فعلينا أن نتق
اهلل تبارك وتعاىل ،وإذا أردنا أن نخلص لإلسالم أن نربز صور ًة مشع ًة

عن اإلسالم جتتذب عقول العامل وقلوب العامل.
ٍ
صورة ح ّية مش ّعة صادقة عن اإلسالم من خالل
إذا أجدنا تقديم
ممارساتنا اإلحيائية لشعائر الدين ،ومنها شعرية ذكر أهل البيت
سيعرف العامل ّ
واحلرية والكرامة واخللق الكريم والعدالة
أن اإلنسانية
ّ
والصدق واإليثار هذا ك ّله وأكثر منه مما هو من جنسه ومن مستواه ال
ّ
جيتمع يف األرض وال ينال منه واقع ًا إال يف ظل اإلسالم.
جمسدة يف اإلنسان
ستقولون للعامل ك ّله بأنّكم إذا أردتم هذه الصفات ّ

فعليكم باإلسالم ،سيقولون هذا اإلسالم ،واإلسالم صنع هذا اإلنسان
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ّ
بكل هذه الصفات.

هذا الذي قلناه حتى يعرف َ
العال ّ
أن هؤالء املحيني تدفعهم عقيدهتم
وتربيتهم الدين ّية إلنقاذ اإلنسانية ّ
تنوعاهتا من مأيس الطاغوتية التي
بكل ّ

أبتليت هبا فحني يرى َ
ومجاهري ومستضعفي العامل أنّنا حريصون
العال
َ
ِ
عىل إنقاذ َ
الظال ومن فرعون ّية الفراعنة،
العال من الطاغوتية ومن احلكم
َ
العال مع
سيقدروننا ويقدروا اإلسالم وستتعاطف شعوب كثرية من
املسلمني واإلسالم.

األخوة اإليامن ّية
 -6مسؤول ّية تعزيز
ّ

ومما ينبغي حتصيله من عملية اإلحياء الضخمة يف مثل عاشوراء

لألخوة اإليامنية داخل املذهب
واألربعني رفع املستوى العميل
ّ
الشيعي نفسه.

املوسم -سواء األربعون أم عاشوراء ّ
وكل املناسبات -جيب أن
احلق،
يكون موسام ًلبناء عالقات قو ّية وإجياب ّية وتالح ٍم أشدّ من أجل ّ

وليس تآمرنا عىل أحد بباطل ،وإخالص ًا للشيعة أنفسهم ،وإخالص ًا
َ
للعال ،حينام أقول تالحم وتنارص وتعاضد
للمسلمني ك ّلهم ،وإخالص ًا
ّ
العال ك ِّله.
من أجل اخلريفهو لرفعة املسلمني ورفعة

ومرة
هناك طلب ّ
للقوة من أجل اهلدم ،وبنا ٌء لنفيس وهد ٌم لآلخرّ ،

القوة التي
القوة من أجل أن تقوى ويقوى بك اآلخر ،طلب ّ
تطلب ّ
قوة ترفع هبا من
يرىض هبا اإلسالم ويرىض هبا أهل البيت هي ّ
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قوتك وترفع من مستوى غريك .صحيح ّأن أحاول أن أنقذ اآلخر من
ّ
خطئه وهذا نفع وليس إرضار ًا.
أمريكا تفتح بلدان ًا وأقطار ًا وتستويل عىل أمم ،ولكن ليس لتقوى

هذه األمم ،بل من أجل أن تستبدّ بخرياهتا ،ومن أجل أن تستبعدها،
وتستثمر أرضها ،وتستفيد من كنوزها ،ولكن اإلسالم ليس كذلك،

اإلسالم حتى يف جهاده االبتدائي يريد القضاء عىل الطاغوتية وليس
عىل الشعوب ،ويريد أن يرتفع بالشعوب وال يريد أن يستغ ّلها ،ويريد

يصحح
أن يرفع من مستوى اإلنسان من أدنى األرض إىل أقصاها ،وأن
ّ
ّ
ويستغل
مساره ،وأن يسعده دني ًا وآخرة ،إال أنّه ال يريد أن يستغ ّله
ثروات أفريقيا وهي غنية بالثروات ،فاإلسالم ال يسعى للسيطرة عىل
ثروهتا وإنّام من أجل رفعة إنساهنا.

حني نقول إنّه موسم للمزيد من التالحم ،واملزيد من تراص

اهلمة ،والتوجيه
الصفوف ،ومزيد من حماولة رفع الوعي ،ورفع ّ
الواعي ،وكسب املعرفة املوضوعيةّ ،
فكل ذلك ليس من أجل الشيعة
وحدهم وإنّام من أجل اإلنسانية بكاملها.

هناك تد ّفق كثري من املؤمنني يف يوم األربعني ،فهذه احلالة تارة:

تقترص عىل العزاء ولطم الصدور فقط ونرجع ،وتارة أخرى :تكون
لنا فعاليتنا األخرى التي تبني عالقات من مؤمترات ،وملتقيات ثقافية،
وندوات ،ومشاورات ،والتفكري يف شؤون املسلمني ،وكيف ّية تصحيح
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َفع بمستوى األ ّمة.
األوضاع ،وكيف ُيرت ُ

وهذا املوسم جيب أن ينال من مثل هذه املامرسات والفعاليات ،وتكون
لقاءات فكرية عالية من خمتصني خمتلفني ،وجيب أن توضع خ ّطة سنوية
لرفع املستوىّ ،
وكل ما تقدم يتّسع له إحياء األربعني يف هذه األيام.
توصيات

تصب يف صالح
هذه أهداف [ومسؤوليات] تفصيلية جزئ ّية ،وك ّلها
ّ

اهلدف الكبري وهو الوصول إىل رضوان اهلل تبارك وتعاىل.
وحت ّقق هذه األهداف:

	-هذه األهداف حيتاج ّ
كل منها إىل فريق خمتص يعمل عىل إعداد

خطة هلذه اجلنبة أو تلك ،وهلذا اهلدف أو غريه من األهداف التي

ذكرت ومن األهداف التي مل تذكر.

	-حيتاج إىل فريق يعد اخلطة وفريق ينفذها.
	-حيتاج إىل أن يظهر املحييون للذكرى باملظهر اإليامين الذي
وحق املؤمن
حق الدين ّ
يفرضه الوعي والتقوى واحلكمة ورعاية ّ
عىل املؤمن وحتى نصل إىل هذه األهداف ،واملؤمن واملحيي الذي
فمرة يأخذون عىل أنفسهم أن يعيشوا حالة اإليامن قلب ًا
حيرض ّ
وعمالً ،وأن ُيربزوا وجه اإليامن وعطاء اإليامن واآلثار والربكات
التي تكون يف ّ
ظل اإليامن ،وهذا عن طريق املامرسات املدروسة،
ّ
وكل ذلك عن طريق التق ّيد بأمر اهلل سبحانه وتعاىل وهنيه يف
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ممارساتنا بال تك ّلف.

اإلسالم ليس فقط صالة وصيام ،وإنّام هو نظام وتعاون ،واإلسالم
اجتامعي ووعي شامل ،فحينام
مستوى
اقتصادي ،ور ْفع
مستوى
ر ْفع
ً
ّ
ً
ّ

مر ذكرها.
نأيت هبذه الصورة فإنّا عىل طريق حتقيق األهداف التي ّ

	-مطلوب للطهر اإليامين أن يربز يف سلوكنا وعالقاتنا وعرشتنا،

ويف وجودنا كوجود جمموعي .وهناك ّ
حق املؤمن عىل املؤمن ال بدّ
أن يظهر ،وليس إمهال املؤمن للمؤمن وس ّبه وشتمه يف اإلحياء!

حلق املؤمن ،واملسلم عىل املسلم،
املطلوب إظهار رعاية املؤمن ّ
واإلنسان عىل اإلنسان ،فقد يكون هناك نرصاني ًا أو هيودي ًا أو بوذي ًا

فنتعامل معه تعام ً
ال إنسان ّي ًا.

مرة نعطي انعكاس ًا عن اإلسالم بأن نتعامل مع اإلنسان تعام ً
ال غري
إنساين ،ومرة نعطي انعكاس ًا ّ
بأن املسلم يتعامل مع اإلنسان املسلم

ومع غري املسلم تعام ً
ال إنساني ًا فيعرتف له بحقوقه اإلنسانية ،ويعرتف
بكرامته اإلنسانية ،فيجب أن نكون يف صورة تتك ّلم عن اإلسالم بأنّه
ال يعادي اإلنسانيةّ ،
وأن اإلسالم أحرص ما يكون عىل حرمة اإلنسان

من حيث إنسانيته وبمستوى إنسانيته.

أهل البيت هلم حق ثابت عىل األ ّمة ّ
كل األ ّمة ،وعلينا نحن الذين

ندَّ عي التع ّبد بام جاء عنهم من حكم فنحرص أن ال ننقص من وزهنم،
وزن اإلمامة يف الدين والدنيا ،فنعرف هلم هذا احلق فكر ًا ،ونعرف هلم
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عمالً ،وأن تكون حياتنا ك ّلها منقادة هلذا الفهم وهذا االعرتاف الفكري
ّ
بأن هلم إمامة الدين والدينا وهذه منزلة.
حق اإلمامة؛
أيُّ :
وأئمة أهل البيت ال يرضون بإنقاصهم ح ّقهمْ ،

حق اهلل تبارك وتعاىل ،وال يرضون بالتزيد يف ح ّقهم واملغاالة،
ألنّه ّ

ولقد كانوا أشدّ عىل من غاىل فيهم منهم عىل من عاداهم ،فلقد كانوا
صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني شديدین عىل أعدائهم ،ومن ينكرون
احلق ،وشدّ هتم عىل الباطل فال يرضون ممن أنكر
حقهم ،وشديدین يف ّ

عليهم ح ّقهم وجحد عليهم ح ّقهم وقدّ م عليهم غريهم ،ولك ّن إعالهنم
بالعداوة ملن غاىل فيهم كان أوضح وأشدّ .

فنحن الشيعة -أخص الشيعة -من واجبنا أن نعيش حالة االعرتاف
الفكري والعميل يف أقىص درجة نستطيعها ّ
بأن أهل البيت هم
ٍ
أمر ٍ
حق هادون مهديون ،ال جتوز خمالفتهم يف ٍ
صغري،
كبري أو
أئمة ّ
وينضاف عىل هذا أن ال نحاول أن نتزحزح هبم إىل يشء خاص باهلل
تبارك وتعاىل ،فهذا حرام ّ
كل احلرمة ،فأهل البيت يعادوننا،
ٍ
بصفة من صفات اهلل تبارك
ويتربؤون منّا ،ويلعنونا حينام نصفهم

وتعاىل ،فاحلذر احلذر.

ومما خيدم تلك األهداف تكثيف الزيارة ،واملشاركة يف املواكب،
ّ
وكل اخلدمات التي تتط ّلبها عملية إنجاح اإلحياء وتغطي احتياجاته.
حراس ًا أمنيني يف ّ
أن يكون ّ
كل حسينية ،وموكب،
كل املؤمنني ّ

العدد احلادي والستون ۔ السنة السادسة عشرة /حمرّم  1441هـ ۔ سبتمرب  2019م

89

90

لا وع ربأ
كاوَمو ًةرايز ..نيسُحلا ما إم ن

كل مكان من كربالءّ ،
وشارع ،ونقطة من ساحات اإلحياء يف ّ
وكل
بلدان املؤمنني ،ويكون ذلك بقاعدة ٌ
«كل وما يمكنه».
ٌ
مسألة ملحقة:

ينقل أنّه حيدَ ث يف البحرين يشء من االختالف بني الرواديد

املحرتمني أنفسهم ويف داخلهم بعض االختالف ،أو بني البعض منهم

وآخرين من أصحاب الفضيلة املشايخ من حيث طريقة األداء عندهم
يف الر ّدات ،فهذا يقولّ :
أن هذه الر ّدة تلحينها خارج عن املباح وعام هو
حالل ،وآخر يقول :إنّه داخل يف احلالل .هذه مسألة تُطرح بني حني
وآخرّ ،
أن هناك تعدٍّ عن احلدّ احلالل واملباح أو غري تعدٍّ .
املسألة عىل مستوى احلكم الرشعي ّ
الكل الذي يتك ّفل بالتمييز
ووضع حدّ ًا ملا هو حالل وما هو حرام
الوصفي بني ما هو مباح وحرامَ ،

من التلحني ،فهذه الوظيفة اجتهادية ،أو من مل جيتهد يأخذ بالتقليد يف
هذا األمر ،ومن مل يكن جمتهد ًا رجع فيها إىل مقلده ،ومع رجوعه إىل

رأي [مق ّلده] يف املسألة ال لوم عليه.

من أقلده يقولّ :
إن هذه التلحينة ليست من األحلان احلرام وليست

من أحلان أهل الفسق والطرب ،وليست مما يتناسب مع جمالس أهل
الفسق ،وهو يأخذ هبذا ،فهذا يف نفسه ال لوم عليه.

قلت هذا ،و ُيلتفت مع ذلك ّ
أن الرادود ال يرد ّد ر ّداته ببينه وبني
نفسه ،فليس جالس ًا يف حجرته وير ّدد الردات باللحن الذي يراه
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حالالً ومباح ًا ،وهذا يف خط خمتلف ،وأحيان ًا جالس مع من يشرتك
معه يف التقليد أو يقلد فقيه ًا آخر ويرى رأي ًا مثل رأي مق َّلده ،فهنا ال
مشكلة ،كذلك فيمن يتواجدون يف احلسينية مثال وهم يرجعون ملثل
يرى مثل رأي مق َلدي.
إذا جاء باللحن بينهم وهبذه الشكل فال لوم عليه؛ ألنّنا نؤمن ك ّلنا

ّ
بأن هذا اللحن حالل ،ولكن ليس هذا هو وضع العزاء واملواكب،
وإنّام وضعها ّ
أن هذا الرادود يق ّلد فقيه ًا واحد ًا وهناك عرشة مق َلدين
أو أكثر من ذلك يرجع إليهم املعزون ،فهل أستطيع أنا الرادود الذي
أق ّلد من يبيح يل هذا التلحني وهذا النّغم هل أستطيع أن أفرض نفيس

عىل عرشة آالف أو عرشين ألف يف املوكب يق ّلدون مق َّلدين خمتلفني؟
هل هذا صحيح؟

أنا ال أراه صحيح ًا أن أفرض عىل اآلخرين ،فأنا لست لوحدي،

فاألحسن األخذ باملشرتك من األحلان ،وهناك أحلان كثرية جمازة ومتفق

عليها ،فألستغني عن هذا اللحن وأذهب البيت وأنشد لوحدي.

ولكي نقيض عىل الفتنة وعىل االختالف فليتنازل األخ الرادود

َلف عليه ،ويأخذ باملجمع عليه،
الكريم عن مثل هذا التلحني املخت ُ
وهذا اقرتاح منّي لألخوة الكرام أخويت الرواديد.

واضح جد ًاّ ،
أن فرض النّفس سيخلق تصدّ عات يف العزاء ،وسوء

ومتزق ،وربام أكثر من ذلك ،فام أغنانا
وتفرقّ ،
ظ ّن ،واهتامات ،ولغطّ ،
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عن هذا ك ّله؛ حيث يستغني األخ الرادود الكريم عن األخذ بالتلحني
َلف عليه واملسبب للفتنة ،وجزاه اهلل خري اجلزاء ،ويف هذا احتياط
املخت ُ
للرادود.

أي مسألة كالنكس يف الوضوء مثال أن مق َلدي جييز ولكن
ففي ّ
يوجد ثالث أو أربعة مق َلدين ال يرون به وال جيوزنه فال جيب أن أمسح

بأن جيب أن أط ّبق ما يراه مق َلدي؟ مق َلدك يرى ّ
بأن املق َلد
بالنكس وأعاند ّ
اآلخر صحيح فخذ به ،ويف ّ
كل األحكام من صالة ووضوء ك ّلام أخذت
باألحوط من األحكام كان أفضل لك وإن مل يكن احتياط ًا وجوبي ًا.

خطاب للخطباء والرواديد وشعراء املنرب الحُسيني

اسمحوا يل بأن أخاطب األخوة األعزاء من خطباء املنرب احلسيني،

ورواديد ،وشعراء املنرب احلسيني.

مع األسف ّ
أن شعراء املنرب احلسيني حلدّ اآلن مل يوجدوا بشكل

ملحوظ ،فنحن حمتاجون لشعراء للمنرب احلسيني؛ فاملنرب احلسيني ال
زال يعيش يف كثري من األبيات النّبطية عىل عطاء الفكر السابق ،والثقافة

السابقة ،واملستوى السابق ،والتصور املوضوعي السابق ،والنّفسية
السابقة ،والرتبية السابقة ،واإلرداة السابقة ،وجوانب كثرية ارتفعت
ٍ
بدرجة ما والتفاته
من املستوى الثقايف ،وإرادة اإلنسان املؤمن ارتفعت
ووعيه املوضوعيّ ،
وكل هذا ونحن ما زلنا نعيش عىل أبيات القدماء،
جزاهم اهلل خري اجلزاء ،أعطوا ما كانوا يملكون وفيه الصحيح الكثري،
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ولكن يف سبق من الطرح الشعري بعض اهلنات ،وبعض الضعف،
وبعض التجبني والتهويل ،والبعد عن الواقعّ ،
وكل هذا فيه.
انظر إىل ر ّدت((( األمس ور ّدت اليوم يف ر ّدات املواكب ،وقايس

بينها ،فال زلنا نحتاج إىل تصحيح ،ورفع مستوى ،فلقد دخلت
إجيابيات جديدة ،وربام دخلت معها بعض سلبيات ،وبعض الرواديد

أداؤهم يبعث عىل النوم ،واملطلوب منكم أن حتيوا النّفوس .بارك اهلل
فيكم مجيع ًا فلكم اجلميل ،ولكم امل ُّن والكثري من الكلامت عندكم

حتيي ،وأسلوبكم قد ال يروق للسابقني ،ولكنّكم ٌ
جيل جديد ولكم
أسلوبكم.

نحتاج إىل شعراء للمنرب احلسيني تغ ّطي حاجة األبيات النبطية ،لكن

بفكر جديد ،وحتى لو كانت أشعار عربية تأخذ طور الشعر النبطي
فهذا أمر حسن ،ويرتفع بمستوى الطرح ،وخماطبة القلب ،وخماطبة

الفكر ،واملعاجلات املوضوعية اخلارجية.

والكالم هنا ليست إزاحة للقديم وإحالالً للجديد مكان القديم،

حس َن منه ،وستكون
حس َن منه ومن اجلديد ما ُ
وإنّام األخذ من القديم ما ُ
هناك فرصة أكرب لالنتقاء ،وال شك ّ
أن املوجودين يملكون شيئ ًا

جديد ًا مفيد ًا بال أدنى إشكال .ونفس اللغة جيب أن يرتفع مستواها
بأن نقرتب من العربية أفضل ،عىل أنّكم تعرتفون ّ
بأن مستوى اإلرادة
عند ّ
اخلارجي
معي ،والفهم املوضوعي
ّ
كل شعوبنا ارتفع بمستوى ّ

((( املقصود هو تفاعل املعزین مع الرادود يف موکب العزاء.
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ارتفع ،ومعرفة اإلنسان اتسعت وعوجلت قضايا معينة ،وتلك اختفت
تعج هبا الساحة الثقافية
واستجدّ ت قضايا ،ويوجد موضوعات كثرية ّ
واخللقية واالجتامعية والسياسيةّ ،
وكل هذه الساحات هلا موضوعاهتا

اجلديدة ،ومشاكلها اجلديدة ،ومتط ّلباهتا اجلديدةّ ،
وكل هذه مهملة،
فلم يأيت شعر جديد ويعمل عىل هذا اجلانب سيغ ّطي بعض النّقص.
ّ
األخوة اخلطباء والروايد األعزاء وشعراء املنرب احلسيني صاروا

بقوة ،واختاروا ألنفسهم هذا املوقع الرشيف الكريم ،وهو
يشاركون ّ
موقع املشاركة واإلسهام يف صناعة وعي األ ّمة وإرادهتا وسلوكها،
وهم اليوم ال يشاركون بقصد إدرار الدمعة فقط ،وحتى إدرار الدمعة
احلق ،وهذه
هي من أجل البناء ،ومن أجل ربط وشدّ النّفس إىل جبهة ّ
الدمعة حتمل معنيني؛ فيجب أن تعطى هذين البعدين ،وهذا من
ِ
الذاكر املصيبة ،وصورة املشهد املؤمل.
مسؤولية
الدمعة حتمل بعدين؛ ارتباط ًا وانشداد ًا وح ّب ًا والتحام ًا باحلق وبرموز
احلق ّ،وسخط ًا ونأي ًا وحنق ًا ومواجهة جلبهة الباطل وأهل الباطل.

فأي دمعة
هذه هي الدمعة ،وأرادها أهل البيت هلذين البعدينّ ،
خالية من هذين البعدين فال قيمة هلا ،فأنا أبكي كثري ًا عىل ولدي ،وعىل

جمرد عاطفة ،قد يرضبون طف ً
ال أمامك وترید أن
زوجتي ،وعىل أ ّمي ّ

تنقذه ،فقد تبكي ألجله ،وقد يكون لك ثواب عاطفة كريمة بدرجة ما.
لكن أهل البيت ليسوا حمتاجني أن نذرف دموع ًا عليهم ،وإنّام
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الدموع من أجل أن تصنع دين ًا والتحام ًا بالدين ،وارتباط ًا بجبهة
احلسني ،وانفكاك ًا عن جبهة يزيد ،تبكي ّ
ألن األمة ترتك احلق إىل
هذا احلد فهذا هو سبب البكاء.

دور األخوة الكرام دور يرفع من شأن صاحبه بني املؤمنني ما
صدق ،وإذا صدق هذا الدور سواء كنت رادود ًا أو خطيب ًا أو شاعر ًا،

فإذا صدق مع هذا الدور كان من شأنه أن يرفعني بني املؤمنني الرتباط
املؤمنني هبذا الدور ،ولتقديرهم هلذا الدور ،وليس للذات نفسها
فينعكس عىل صاحبه.
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ٌ
آخذ بقولك  ،،،مع إما ٍم منصور
ّ
امللخص:

الصددي
الشيخ علي فاضل
ّ

حتدّ ث الكاتب حول عبارة (آخذ بقولك) الواردة يف بعض

الزيارات من جهتني :األوىل :كانت حول اإللزامات الرشعية
وفرض تعارضها مع املصالح الشخصية؛ حيث ال بدّ من تقديم
الدين .والثانية :حول الرخص الرشعية واألخذ هبا والتص ّلب

يف تركها.

ثم حتدّ ث حول عبارة (مع إمام منصور) الواردة أيض ًا يف بعض

الزيارات وحتدّ ث حول االعتداء واالفرتاء الواقعني عىل اإلمام
احلسني ،وأوضح كيفية أن يكون اإلمام احلسني منصور ًا
باإلمام املهدي.

98

كلوب ٌذخآ
روصنم ٍمامإ عم  ،،،ق

ّ
حممد نب ّيه وآله وس ّلم تسلي ًام
بسم اهلل الرمحن الرحيم
وصل اهلل عىل ّ

إليك ّأيا القارئ الكريم مقالتني خطاب ّيتني ،أوالمها تناولت فيها

شعار عاشوراء لعام  1440هـ بحسب بلدنا البحرين ،وهو «آخذ
بقولك» ،والثانية تناولت فيها شعار عاشوراء لعام  1441هـ  ،وهو

«مع إمام منصور».

املقالة األولی :آخذ بقولك
تصدير:

احلراين يف كتابه حتف العقول عن
روى الشيخ األقدم ابن شعبة ّ
ِ
عل أنّه قال« :يف مسيره إىل
آل الرسول ،عن أيب عبد اهلل احلسني بن ّ
ّ
كربالءّ :إن هذه الدنيا قد ّ
تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ،فلم يبق مهنا إال
صبابة كصبابة اإل ناء ،وخسيس عيش كاملرعى الوبيل ،أال ترون ّأن ّ
احلق
ًّ
ال يعمل بهّ ،
وأن الباطل ال يتناهى عنه ،ليرغب املؤمن يف لقاء اهلل حمقا،
ً
ّ
برماّ ،إن ّ
الناس
فإن ال أر ى املوت إال سعادة وال احلياة((( مع الظاملني إال
َ
عبيد الدنيا ،والدين ل ْعق عىل ألسنهتم حيوطونه ما ّدرت معائشهم ،فإذا
ّحمصوا بالبالء ّقل ّ
الديانون»(((.
مقدّمة:

شعار عاشوراء هلذا العام ( 1440هـ) بحسب البلد(البحرين)

((( يف بعض املصادر (واحلیاة) ،انظر مناقب آل ابی طالب ،ج  ،3ص .223
((( حتف العقول عن آل الرسول.245 :
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هو «آخذ بقولك» ،يف خطاب من ا ُملوايل إلمامه ،وكأنّه يعاهده

عىل ذلك ،وهذا بلفظه موجود يف إحدى زيارات أمري املؤمنني

بحسب البحار ،يف هذه الزيارة« :إنّي عبدك وابن عبدك((( ،وموالك وابن

موالك-إلى أن يقول الزائر -آخذ بقولك ،عامل بأمرك»((( ،كام ّ
أن هذا
وأمي وأهلي
اللفظ موجود بصيغة اجلمع يف الزيارة اجلامعة« :بأبي أنتم ّ
ومالي وأسرتيُ ،أشهد الله وأشهدكم أنّي مؤمن بكم وبما آمنتم به-إلى
أن يقول الزائر -مح ّقق لما ح ّققتم ،مبطل لما أبطلتم مطيع لكم -إلى أن

يقول -آخذ بقولكم ،عامل بأمركم»(((.

واحلديث حول لفظ الشعار يف حمورين ،وهذا احلديث بمحوريه كام

اخلواص-
قد يواجه به العا ّمي من الناس -يواجه به غري العوام -أي
ّ
ومنهم طلبة العلوم.

املحور األول :اإللزامات الرشع ّية واملصالح الشخص ّية:
ومصب هذه التكاليف
ثمة إلزامات ووظائف وتكاليف رشعية،
ّ
ّ
مر ًة يكون هو الذات ،وأن تفعل أو ال تفعل ،وأخرى يكون مص ّبها
ّ
مث ً
ال املال ،وأن يرصف أو ال يرصف ،وأن يرصف يف هذا املورد ،وأن
ال يرصف يف ذاك ،وثالث ًة يكون مص ّبها اجلاه ،وأن يو ّظف يف كذا أو ال.
ثم ّ
كل هذه اإللزامات يف هذه املص ّبات الثالثة وغريها ممّا يتقاطع
ّ

((( والعبودية هنا كام يف غريها من الزيارات هو عبودية الطاعة واالنقياد ال عبودية العبادة.
((( بحار األنوار.350 :97

((( من ال حيرضه الفقيه.614 :2
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األعم األغلب ،وعىل تقدير
مع هوى النّفس واملصلحة الشخص ّية يف
ّ
االلتزام هبذه اإللزامات تتق ّلص مساحة املشتهيات والنزوات ،فلمن

وعمن أصدر؟ وما هو قطب الرحى ا ّلذي
القرار؟ ومن احلاكم؟
ّ
أدور وأمتحور حوله؟
يقر ّ
بأن ا ّلذي جيب أن نصدر عنه هو اهلل ورسوله
(نعم) ك ّلنا ّ
ّ
ّ
يشك
فيمن يصدر عنه ،وال
وأولياؤه ،وال أحد من املتد ّينني
يشك ّ
ِ
قطب رحى أدور حوله -لك ّن
وأي
فيمن له القرار ،ومن هو احلاكمّ ،
االلتزام النفساين يشء ،والسلوك اخلارجي يشء آخر ،وهنا نطرح عىل

أنفسنا هذا السؤال :هل لغري اهلل يف أنفسنا وأموالنا وجاهنا وغري ذلك
نصيب أم ال؟
من مص ّبات لإللزامات الرشعية
ٌ

الترصفات ّ
وأن
نعم ال بدّ من إعادة احلسابات يف كا ّفة
وكل سلوكّ ،
ّ
أي يشء ،وما هي منطلقاته؟ ما هي بواعثه احلقيق ّية-
أصدر فيه عن ّ
بأن ال أريد إال اهلل والدار اآلخرة-؟ وهل
وإن
ُ
أوحيت إىل اآلخرين ّ

أتقرب بام صدر منّي إىل اهلل سبحانه ،فأضيفه إليه سبحانه
يمكن أن ّ
بال تر ّدد وتلكّؤ؟

ويف مقام اجلواب قد يقول الواحد منّا :إنّه ليس لغري هلل سبحانه يف

نصيب أصال!
أنفسنا أو جاهنا أو غري ذلك
ٌ

نصيب يف ذلك ولو يف ظرف
فنعاود السؤال هل لغري اهلل سبحانه
ٌ

السعة والرخاء.
البالء؟ إذ ال ينبغي منّا التعويل عىل اجلواب يف ظرف ّ
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عم مىض من األيام بـ :أرجو أن يكون ّ
كل يشء قد و ّظف
فلو أجبت ّ
هلل تعاىل ،وليس لغري اهلل نصيبّ -
فإن هذه اإلجابة قد ال ختلو من
وترسع ،وعليها فنحن مدعوون ألَن نعيد حساباتنا وبد ّقة ،وأن
ارجتال
ُّ
يتبي لنا واقع احلال ،وأنّه هل لغري اهلل يف
نراجع ما مىض عىل تَؤ ّدة حتى ّ
متع َّلقاتنا نصيب أم ال؟
وأما ما هو ٍ
آت من مستقبل األ ّيام ،فالسواد األعظم -حتى من
ّ
اخلواص -ال حيسب حساب ًا لساعات العرسة والبالء والفتنة ،وبالتايل ال
ّ

حتسب واستعداد وإعداد ملثل هذه الساعات ،وكأنّه غافل
يكون له أدنى ُّ
ٍ
تفرق بني شخص وآخر من
عن ُسنّة إهل ّية عا ّمة تطاله وتطال غريه ،وال ّ
َ
َ َ َ َّ
الن ُاس أ ْن
حيث الشمول ،وهي سنّة االبتالء ،يقول اهلل سبحانه﴿ :أح ِسب
َ
ََ َْ َ ُ َ
َ
َ
ُي ْت َر ُكوا أ ْن َي ُق ُولوا َآم َّنا َو ُه ْم ال ُي ْف َت ُن َ
اهَّلل ّال ِذ َ
ون* َو َل َق ْد َف َت َّنا ّال ِذ َ
ين
ين ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم فل َيعل َم ّن
َ ُ َ َ َ ْ َ
يتبجح اإلنسان ،ويرفع
َصدقوا َول َي ْعل َم ّن الك ِاذ ِبني﴾ (العنكبوت ،)3-2 :وقد ّ

ألي
عقريته ،ويقول بلسانه اليشء الكثري فيام يعود ل ُعدّ ته ا ّلتي أعدّ ها ّ
ظرف من ظروف البالء والفتنة ،ولك ّن هذا ال جيدي؛ ّ
ألن البالء إذا
ما أتى -واحلال ّ
أن أمر اإلعداد إذا ما كان إال لقلقة لسان -فستصدمه
املحنة ،ويصاب بنحو من البلبلة ،وقد خترجه من دين اهلل سبحانه.

لنتذكّرّ -أيا اإلخوةّ -
أن صورة التد ّين ا ّلتي عندنا قد ال يكون
ّ
هلا باطنّ ،
متجذر ،كام ن ّبه عىل ذلك اإلمام
سطحي وغري
وأن التد ّين
ّ
إن الناس عبيد الدنيا ،والدين َل ْعق على ألسنتهم
احلسني يف املأثور عنهّ « :
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محصوا بالبالء ّ
قل الد ّيانون» ،نعم غالب
درت معائشهم ،فإذا ّ
يحوطونه ما ّ

الناس كذلك ،يتمحورون حول الدنيا ،وتكون قطب رحاهم ،وهي
عبارة عن اهلوى واملشتهيات ،وليست الدنيا التي تقابل اآلخرة؛ ّ
فإن
ثم الدين
يف الدنيا ما يوصل إىل اهلل تعاىل ،وفيها ما خيلد به إىل األرضّ ،
عند أولئك ما هو إال حلسة ،يف مبالغة للقول ّ
بأن التد ّين ال يتجاوز

والترصف ،وإذا
الشفتني ،وأنّه قول من دون أن يأخذ حم ّله من السلوك
ّ
ما رأيت يف اخلارج ّ
بأن هناك نحو ًا من احلياطة واحلفظ من مثل أولئك

تتوهم ّأنم حيوطون دينهم؛ ّ
فإن عبد الدنيا قد حيفظ دينه
لدينهم -فال ّ
ويعض عليه بالنّواجذ يف بعض املواقف واملح ّطات ،ولكن هل ذلك
ّ
ألجل الدين أو ألجل الدنيا؟

ّ
إن حياطة الدين ال تتقاطع دائ ًام مع حياطة الدنيا ،فقد حيوط دنياه

بدينه ،فإذا ما رأيته حيوطه يف يوم من األيام أو يف مساحة مع ّينة فهو ال

حيوط إال دنياه ،وال تظهر حقيقة احلال إال عند البالء ،أي عندما تصل

البلية إىل حفظ الدنيا ،وال يمكن حفظها إال بذهاب اآلخرة أو الدين،
فهل حيفظ دينه ،أو حيفظ دنياه؟ واجلواب العميل من أولئك إنّه ال ّ
حمل
للدين أصالً!!

وأما أصحاب الدين وا ّلذين يضافون إىل الدين ،ويضاف الدين
إليهم -فهم النّفر القليل جد ًا.
وهلم نعيد السؤال السابق -ولو بنحو آخر :-كم للهوى يف مساحة
ّ
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وترصفايت بحيث عدت أسري ًا له؟
سلوكي
ّ

يتحدّ ث اهلل تبارك وتعاىل عن أحد عباده ا ّلذين كانوا قريبني منه

َ َ َّ
ُْ َ
َ ْ َ َ
ََْ
َ
أ ّيام قرب ،فيقولَ ﴿ :واتل َعل ْ ِي ْم ن َبأ ال ِذي آت ْي َن ُاه َآي ِات َنا فان َسلخ ِم ْ َنا فأت َب َع ُه
َ
َّ
َّ
ين َ
ان َف َك َ
الش ْي َط ُ
*و َل ْو ِش ْئ َنا َل َر َف ْع َن ُاه َبا َو َل ِك َّن ُه أ ْخ َل َد إ َل ْ
ان ِم َن ْال َغاو َ
ض َوات َب َع
األر
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ََْ
َه َو ُاه(﴾..األعراف ،)176 ،175 :نعم ﴿ات َب َع َه َو ُاه﴾ ،وماذا بعده؟ ﴿فأت َب َع ُه
َّ
الش ْي َط ُان﴾ ،واملراد من هذا التعبري -وهو الوحيد يف القرآن فيام يرجع

بعالقة الشيطان مع أخٍ له :-أدركه إىل أن استوىل عليه ،فصار هو
حيركه ويديره ،حتى يصري هذا اإلنسان من الغاوين؛ ملطابقة
ا ّلذي ّ

لترصفات الشيطان ،مع ّ
أن هذا اإلنسان قد أويت آيات اهلل
ترصفاته
ّ
ّ
وكأنا ال
ا ّلتي من الالزم أن يرتفع هبا ،لكنّه انسلخ وخرج عنها،
ّ
تعني له شيئ ًاّ ،
وأن وجود هذه اآليات عنده كعدم وجودها.

ثم اهلل سبحانه إنّام يمدّ يده إىل العبد إذا ما أراد العبد ذلك ،أما
ّ
إذا رفض ذلك ،وأخلد إىل األرض فال يطلب ما عنده اهلل والدار
اآلخرة ،ويدعها؛ لوجاهة يف هذه الدنيا ،واتّبع هواه ،واملشكلة ّ
كل

املشكلة يف اتّباع اهلوى!

أخي الكريم :ما عندك من علم هل هو س ّل ٌم لتصعد وتتكامل به أم
ِ
ٍ
وحيازة أكرب قدر ممكن من قاذوراهتا؟ -وإن كان
إخالد إىل األرض
ملزيد

يف ظاهر احلال يشء تروق له النّفس ،وتنشدّ إليه ،ولكنّه ما دام مربوط ًا
باألرض وال َأ ِص ُل به إىل اهلل فهو قاذورة وإن كانت صورته رائقة.-
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يسيك؟
وبعبارة أخرى ،من
حيكمك؟ ومن ّ
ُ

يا طالب العلمّ :
مطلوب هلل سبحانه
ختصصك -ا ّلذي أنت فيه-
ٌ
إن ّ
مطلوب ّ
لكل بازارات األرض -حتى لو كانت
وآلخرتك ولدينك ،وهو
ّ
فكل األبواب مرشعة أمامكّ ،
شهادتك مز ّيفةّ ،-
وكل البازارات مفتوحة
وتنوعها ،ولن تتع ّطل ،وال تقاعدَ يف هذا التخصص يف
لك عىل اختالفها ّ
تلك البازارات((( ،وإن استقلت من بازار ّ
فإن سائر البازارات ستتل ّقفك،
وستخلع عليك ما يمأل عينيك وستفيض عليك ك ّلام مددت عينيك.
تترصف بعلمك
لذا ،حاذر! من أن يكون علمك أمام دينك ،بحيث ّ

بمعزل عن دينك.

حاذر! أن جتعل من علمك مط ّية ملآربك.

أي بازار من
أي خطوة ختطوها يف ّ
حاذر! أن يغيب الدين كحاكم يف ّ

بازارات األرض ،وما أمكنك حياطة دينك فافعل ،ففي اخلرب« :فاحتط

لدينك بما شئت»((( ،نعم بام شئتّ ،
فكل ما سوى دينك اجعله فدا ًء
لدينك ،ولست مغامر ًا وال خمطئ ًا أبد ًا.
حيط الناس ُخرب ًا بذلك فليس
وأقول :إذا ما استز ّلك الشيطان ومل ُ
ذلك عزائك ،فا ّطالع الناس ليس هو الفجيعة(((.

((( مجع بازار ،وهو السوق.

((( األمايل للمفيد 238 :املجلس 33ح.9
فإن هذا يكون سلوته ،ويظ ّن ّ
((( البعض يستز ّله الشيطان ،وإذا ما خفي ذلك عىل الناس ّ
بأن
هي ،وهتون عليه مصيبة املعصية.
األمر ّ
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تسل نفسك ّ
ال ّ
بأن هلاثك ما هو إال هلاث قليل بلحاظ هلاث اآلخرين؛
ّ
ويمردك
فإن القليل من اللهاث وراء الدنيا يقود إىل الكثري من اللهاثّ ،

َ
َّ
ين َت َو َّل ْوا ِم ْن ُك ْم َي ْو َم ْال َت َق ْ َ
عىل ارتكابه ،يقول اهلل سبحانه﴿ :إ َّن ّال ِذ َ
ال ْم َع ِان ِإ َنا
ِ
ْ َ َ َّ ُ ُ َّ
الش ْي َط ُان ب َب ْعض َما َك َس ُ
ّ
جرأ هؤالء
ذي
ل
ا
فام
،
)155
عمران:
(آل
﴾
وا..
ب
استزلم
ّ
ِ
ِ

الزحف؟ إنّه الشيطان وقد استعان ببعض
عىل ارتكاب كبرية الفرار من ّ
ما كسبوا ،فلو مل يكن القليل والصغري مل يقدر الشيطان أن يقودهم إىل
الكبري والكثري؛ ّ
عيل ،بل أنا ا ّلذي أس ّلطه
فإن الشيطان ال سلطان له ّ

وأمكّنه من نفيس إىل أن يتمكّن من إداريت وقياديت إىل املهالك واملوبقات.

وقد يلهث وراء القليل ويف ظنّه سوف يتو ّقف بعده ،إال ّ
أن بعض
البازارات وإن تظاهرت بقناعتها بام تقدّ مه هلا من القليل إال ّ
أن غاية

مأموهلا هو دينك ّ
وكل دينك ،فهي ال تقنع بالقليل أبد ًا ،وعليه فال
تتقدّ م خطوة غري حمسوبة وبمعزل عن دينك وعىل غري هديه.

أي ٍ
ثمن كائن ًا ما
أنت مغبون إذا ما بذلت دينك أو بعض دينك بإزاء ّ

يكون ،حتى لو قال خرباء البازارات بأنّك رابح ،فهم ال يعرفون قيمة
دينك وخطره.

نظر ًا خلطر دينك فال جتازف بالدخول يف بازار من بازارات األرض
اعتامد ًا عىل إجابة باإلجياب عن سؤالك ا ّلذي صاغه اهلوى ،فأفرغ

كل حمذور ،بل خلع عليه ّ
البازار ا ّلذي تريد دخوله من ّ
وهون
كل مجيلّ ،
فيه ّ
كل خطب ،وال ت ُقل بعد ذلك سألت مرجعي الفقيه العادل ،واحلال

ّ
أن السؤال وصياغته فيها ما فيها.
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بىل ّ
إن العاقل منّا فيام يرجع إىل غري أمر الدين كاملرض العضال -ال
يقنع بإجابة طبيب واحد ،ويبقى مرتاب ًا من جوابهَ ،ف ِل ْم ال تبقى مرتاب ًا

إذا ما أردت الدخول يف تلك املداخل وإن أجابك فيه الفقيه العادل؛
إذ لع ّلك أغفلت بعض معطيات اإلجابة ،أو لع ّله مل يلتفت إىل بعض
املعطيات وإن ذكرهتا أمجع.

طوعت
ّأيا اإلخوة :حقيق بنا وألجل ديننا أن نتّهم أنفسنا إذا ما ّ

أي بازار من بازارات األرض؛
لنا وباسم الدين والعلم أن ندخل يف ّ
لذا تو ّثق من رائدك ومن يكشف لك الطريق وأنّه غري خمطور ،وأنّه

مع ّبد وسالك -فلم ُيرتك لك أمر اختياره ،فقد اختار لك أولياؤك
رائدك يف طريقك ،وهو الفقيه العادل((( ،فال تستبدل به أحد ًا ،وال خترت

عىل اختيار أوليائك ،وراجع خمتارهم يف الصغرية والكبرية من األمور،
هذا.

واملعجب -يا إخوة -ا ّلذي ال ينقيض منه العجب ممن يراجعه يف
ِّ

وحيق له وعليه أن ال يتجاوزه فيهام ويف
مثل االستنجاء واالسترباءّ ،

غريمها ،ولكنّه يرغب عنه وعن الرجوع إليه يف موبق الدين بتزيني من
حيرك ساكن ًا إال أنّه
النفس وعبيد الدنيا ،فرتاه يف مثل تلك املسائل ال ّ
ترصف الفقيه العادل!
يترصف يف املسائل ذات اخلطر ّ
ّ

وحجة اهلل عليك ،و ُد ْم عىل هذا
ختام ًا ،كن عىل عهدك مع إمامك
ّ

يسموه باسمه إال أنّم ذكروه بمواصفاته.
((( ُ
وهم وإن مل ّ
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ٍ
صدق وعىل ّ
العهد وامليثاق ،وقلّ -
كل حال وأنت تزوره:-
بكل
ٌ
(آخذ بقولك).

املحور الثاين :الرخص الرشعية والتص ّلب:
رخص رشع ّية ،ولنضع نصب
ثمة
ٌ
إىل جانب اإللزامات الرشعية ّ
أعيننا ّ
أن الذي له والية الرتخيص هو الذي له والية األمر والنهي،
وعليه فال يسوغ أن ألزم نفيس أو ألزم اآلخرين بيشء يف مورد
وإن الوفاء ِ
الرخصة ،مثلام ال يسوغ الرتخيص يف مورد اإللزامّ ،
بعهدنا
ِ
يتم إذا ما تص ّلبنا يف
وميثاقنا مع اإلمام وبقولنا له آخذ بقولك -ال ّ
موارد الرخص وإن مل نتجاوز اإللزامات ،وقد عاتب اهلل تبارك وتعاىل
َْ َ َ
َ َ ُّ َ َّ ُّ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ
َ
ْ
نب ّيه الكريم بقوله﴿ :يا أيا الن ِب ِل ت ِرم ما أحل اهَّلل لك تبت ِغي مرضاة
َ
أ ْز َو ِاجك(﴾..التحريم ،)1 :حيث إنّه التزم برتك ما هو حالل له رغم أنّه
مل يقل( :هو حرام) فجاءه العتاب يف هذه اآلية.

وال فرق يف التص ّلب املذموم بني ا ّلذي يل ّبى من خالله رغبة النفس
كالزوجات يف اآلية ،كام ال فرق يف التص ّلب بني
أو يل ّبي رغبة اآلخرين ّ
ا ّلذي يكون حم ّله النفس وبني ا ّلذي يكون موضعه ومص ّبه اآلخرون،

فالبعض يف إطار األرسة قد يلزم عياله أو زوجته بيشء ليس الزم ًا
عليهم فيعود ملكي ًا أزيد من امللك -كام يف املثل السائر ،-إىل جانب
التساهل يف بعض الواجبات أو املحرمات ،وهذا ينبئ عن وجود ٍ
خلل
ال حمالة.
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عم هو جائز ،وكأنّه أغري
نعم ترى البعض يمنع نفسه أو يمنع عياله ّ
من اهلل ورسوله وأوليائه (صلوات اهلل عليهم) ،مث ً
ال تراه يتشدّ د يف أمر
تغطية زوجته لوجهها ،وتغطيتها لوجهها وإن كان أمر ًا راجح ًا رشع ًا-
جيمل باملرأة ،ولئال يطمع ا ّلذي يف قلبه
ولو من باب االحتياط ،-وممّا ُ
مرض ،فلو اختذت سرت الوجه فهو شأهنا ،ولكن لو مل يلزمها مرجعها

بذلك ،وألزمها زوجها به إرضا ًء لنفسه ،وقد يتساهل يف أمرها بسرت ما
فوق ك ّفيها أو أمرها بسرت قدميها ،مثل هذا التشدّ د والتص ّلب ال يلتقي
ٌ
(آخذ بقولك) ،هذا.
من امليثاق الغليظ مع اإلمام:

ومتتدّ بعض التص ّلبات إىل احلياة االجتامعية العا ّمة ،فيتّخذ البعض
منحى من التص ّلب عىل أساس من تغاير مرجع التقليد ،أو املباينة

ّ
اخلط واملنهج ،إىل غري ذلك من الفروقات املصطنعة ،واحلال أنّه
يف
يوجد جامع ينبغي عىل أساسه بناء العالقات ومتتينها وتوثيقها أال
وهو اإليامن ،ولك ّن املشكلة ّ
كل املشكلة وعىل مستوى املامرسة مل نف ّعل
عيل،
هذا العنرص رغم إحاطتنا ُخرب ًا به ،وبمتط ّلباته ،وما جيب لك ّ

وما جيب يل عليك ،انظر يف مثل كتاب (املؤمن) للحسني بن سعيد

األهوازي ،وهو كتاب معدّ ملا للمؤمن عىل أخيه بحيث إذا ما قرأته
ّ
حق للمؤمن ،عىل غرار (حتى ظننت أنّه
ستقول :ما ا ّلذي مل جيعل من ٍّ
قلت :سأبذل نفيس فدا ًء له ملا كنت مبالغ ًا.
سيورثه) ،وهنا لو َ
ّ
ّ
حممد وآله األطيبني األطهرين.
رب العاملني،
واحلمد هلل ّ
وصل اهلل عىل ّ
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املقالة الثانیة :مع إمام منصور
(شعار عاشوراء  ١٤٤١هـ)

نقرأ يف زيارة عاشوراء« :فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك(((،

وأن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد».

ونحن نستقبل عاشوراء احلسني صلوات اهلل وسالمه عليه ويف

ّ
ظل الشعار لعاشوراء املقبل وهو (مع إمام منصور) حديثي معكم ّأيا
اإلخوة واألخوات يف ثالث نقاط:

النّقطة األوىل :حول انتصار احلسني
احلسيني فبعد
ولن يكون حديثي يف هذه النقطة حول طبيعة النّرص
ّ
أن مل يكن النّرص احلسيني نرص ًا عىل مستوى املعركة ،بل حديثي عن
انتصار احلسني بموجب وعد اهلل سبحانه ،فاحلسني -كام ّ
كل
منصور ومنترص ال حمالة ،ففي بعض الروايات فيام يرجع إىل
مظلوم-
ٌ
ألنتصرن لك ولو بعد حين»((( ،واآلية الكريمة أيض ًا
املقتول أو املظلوم «
ّ
ْ ً
ْ
َ َ ْ ُ ُ َّ
ُ َ ْ ُ ً ََ
اهلل إ ّال ب ْ َ
الن ْف َس َّالت َح َّر َم ُ
ال ّ ِق َو َم ْن ق ِتل َمظلوما فق ْد َج َعل َنا ِل َو ِل ِیه ُسل َطانا
﴿وال تقتلوا
ِ ِ
ِ
ْ َ ْ َّ ُ َ َ ْ ُ ً
ْ
َ
فال ْیس ِرف ِف القت ِل ِإنه کان منصورا﴾ (اإلرساء )33 :فالذي قتل مظلوم ًا فإنّه
فمر ًة ينترص اهلل له عىل مستوى الترشيع بأن
ال حمالة سينترص اهلل لهّ ،
جيعل لول ّيه سلطان ًا بحيث يقتدر و ّيل الدم بموجب هذا احلكم الرشعي
ومر ًة أخرى -وهذا ا ّلذي يتفق للحسني وألبيه-
أن يأخذ بدم ول ّيهّ ،
(((أو :أن يكرمني بك.

((( اخلصال ،الصدوق ،ص.197
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ثار
حيث نقرأ يف زيارة وارث وغريها «السالم عليك يا ثار الله وابن ثاره» ٌ
يطلبه اهلل تعاىل ويأخذ به ،فاهلل سبحانه وتعاىل ينترص للحسني بنفسه

بأدوات هي ّيؤها لذلك ،وهذا ما يدعونا إىل أن نلمح إىل طبيعة عالقة
ٍ
ثورة احلسني وهنضة اإلمام املهدي ّ
تعانق من
نحو
وأن هناك َ

اجلهتني ،من جهة املهدي واإلمام احلسني ،ففي أكثر من رواية
تطالعنا عىل ّ
أن اهلل تبارك وتعاىل هو الذي ينترص للحسني باملهدي
ففي رواية عن اإلمام الصادق« :بهذا انتصر منهم ولو بعد حين»(((،
أي :باإلمام املهدي أنترص للحسني من أولئك ا ّلذين قتلوه وظلموه ولو
ْ
بعد حني .ويف بعض الروايات« :بهذا انتصر منهم لهذا»((( أي باملهدي
انترص منهم للحسني.

إذ ًا هناك انتصار للحسني ،والقائم عىل هذا االنتصار هو

يوسطه اهلل ألن ينترص للحسني هو
اهلل تبارك وتعاىل ،والذي ّ
ا ملهد ي .

ويف هذه النقطة ال بدّ من اإلملاح إىل:
	ّ -
ثمة من اعتدى عىل احلسني ومارس فنون التنكيل
أن ّ
بجسده ولو بصورة غري مبارشة ،كام لو کان هو اآلمر كابن زياد
وابن سعد.
وثمة من اعتدى عىل احلسني بصورة مبارشة بأن أوقع عىل جسده
	ّ -

((( الغيبة ،ابن أيب زينب النّعامين ،ص ،96الباب الرابع ،ح.26
((( نفس املصدر.
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الرشيف رضبة سيف أو طعنة رمح وما شاكل ،وما أكثر من
أعمل ذلك ،فالروايات التي تتحدّ ث عن جراحات كثرية جدّ ًا،

حتّى ّ
األئمة
أن العدد يبدو ملن سمعه أنّه مبالغ فيه ،ولك ّن
ّ
يتحدّ ثون عن هذا العدد ويؤكّدونه بقوهلمّ :
بأن «الضربة على

الضربة» فام أكثر ما أوقع عىل احلسني من جراحات.

فإذا ثمة من اعتدى عىل احلسني بصورة غري مبارشة ،وثمة من

اعتدى عليه بصورة مبارشة.

ومن جهة أخرى يقابل هذا االعتداء اجلسدي هناك من مارس

االعتداء ولكن بصورة أخرى وهو االعتداء عىل شخصية احلسني

بأن افرتى عليه ،فهو وإن عدّ رضبا من رضوب االعتداء عىل احلسني
إال أنّه من الشناعة بمكان ،فنحن نقرأ يف دعاء الندبة «أين المنصور على

من اعتدى عليه وافترى» فهناك من اعتدى وهناك من افرتى ،وقد
عطف االفرتاء عىل االعتداء ،وهو من عطف اخلاص عىل العام ّ
الدال

عىل أمهية اخلاص كام يف قوله تعاىل﴿ :فهيما فا كهة وخنل ّ
ورمان﴾(الرمحن)68 :

فالرمان من الفاكهة ولكن ملا كان له مزيد خصوصية وامتياز عطف
عىل الفاكهة .وكذلك االفرتاء عىل اإلمام احلسني فإنّه رضب من
رضوب االعتداء عليه ،إال أنّه لشناعته وألشدّ يته وو ْقعه الكبري
ُعطف عىل االعتداء وإال فهو من أفراده.

نعم هناك من افرتى عىل احلسني بأن وصفه بأنّه ظامل ،أو مارق عن
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يستحق القتل ،مع علم من ألصق
الدين ،أو متجاوز عن احلدّ  ،أو أنّه
ّ
مثل هذه األمور باحلسني ّ
بأن هذه األوصاف جمانبة للواقع ،ويعلم
املفرتي من نفسه بأنّه يامرس االفرتاء!

فالبعض قد يفعل فعلته بجسده الرشيف لكنّه يقول هو ابن

رسول اهلل ،وابن اإلسالم الذي مل يشذ عن اإلسالم ،وال عن رسول

اإلسالم ،ولكن تدعوه نفسه وطمعه يف الدنيا ألن يفعل هذا الفعل
بجسد احلسني.

ولكن َمن يعرف ِمن احلسني أنّه كذلك -ابن اإلسالم وابن رسول
اإلسالم ومل يتخ ّلف عن اإلسالم قيد أنملة -ومع ذلك يرميه هبذه
األوصاف ففي هذه احلالة فإنّه يعود مفرتي ًا عىل احلسني.

ٌّ
وكل من املعتدي واملفرتي ال حمالة سيدال منهم صاحب األمر

وسينترص عليهم ،وانتصاره عليهم وإن خرجوا من هذه الدنيا إ ّما
أن يكون انتصار ًا عسكر ّي ًا بعد رجعتهم يف ضمن من حمّض الكفر

والنّفاق كام يرجع من حمّض اإليامن ،وإ ّما أن يكون انتصاره عليهم
بإهناء وتقويض مشاريعهم ،فهم أصحاب مرشوع وهو ليس مرشوع ًا
آن ّيا بل هو مرشوع يمتد ما دامت الدنيا ،وهو مرشوع النّفاق والكفر،
ويقابله مرشوع اإليامنٍّ ،
ولكل رجاالته وآلياته ،فاملهدي يتصدّ ى

لتقويض مشاريع أولئك فـيقيض عليها ،ويقصم شوكة اعتدائهم،
وهيدم أبنية رشكهم ونفاقهم ،وحيصد فروع غ ّيهم وشقاقهم ،ويطمس
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آثار زيغهم وأهوائهم ،ويقطع حبائل كذهبم وافرتائهم ..هذا دور
املهدي فيام يرجع إىل االنتصار للحسني.

فخالصة هذه النقطة :أنّه من املؤكّدات ّ
أن اهلل تعاىل سيأخذ

للحسني بثأره ،وسينتقم ،وينترص له بواسطة و ّيل دمه ،وهو
املهدي ،ولذا نقرأ يف هذا املقطع من دعاء الندبة «أين املنصور
عىل من اعتدى عليه وافرتى».

النقطة الثانية :طلب الثأر للحسني مع صاحب األمر
ّ
استحل منه هو أحد املشاريع الكربى
طلب الثأر لدم احلسني وملا

لصاحب األمر وواحد من أدواره صلوات اهلل وسالمه عليه.

فإنّه مهام سعى سا ٍع ليأخذ بثأر احلسني فإنّه لن يدرك ثأره ّ
كل

ثأره كام هو احلال يف املختار ،فهو وإن أعمل سيفه يف قتلة احلسني
إال أنّه مل يأخذ ّ
بكل ثأره .ولذا فاملهدي هو من يأخذ هبذا الثأر
بتاممه.

ومن جهة أخرى :ما من مؤمن إال ويتمنّى أن ينجح هذا املرشوع

للمهدي ،وأن يكون يف ضمن ركب اآلخذين بثأر اإلمام
احلسني ،فأمن ّية املؤمن الكربى أن يكون نارص ًا للحسني
كام نارصه أنصاره ،طالب ًا بثأره ِّ
كل ثأره ،لذا فهو يتمنّى ذلك مع
صاحب األمر ويف ضمن ركبه ،فهو املظنّة الوحيدة لذلك ،وقد ُل ّقن
املؤمن أن يقول« :فأسأل الله الذي أكرم مقامك ،وأكرمني بك أن يرزقني
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محمد»((( ،وأن يقول:
طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت
ّ

« َ
مهدي) ظاهر
وأسأله ..أن يرزقني طلب ثاركم (ثاري) مع إما ِم هدى (إما ٍم
ٍّ

بالحق منكم»((( ،فهذه أمنية ّ
كل مؤمن وهو مما ل ّقنه األئمة صلوات
ناطق
ّ
اهلل عليهم ألوليائهم بأن يرجوا من اهلل تعاىل أن يكونوا يف ضمن من
يأخذ الثأر ويكون يف ضمن ركب املهدي يف نرصته.
َ ُ ُ َ َ َّ
الص ِاد ِق َني﴾
النقطة الثالثة :حول﴿ :وكونوا مع

نقرأ يف املقطع (مع إمام منصور)

وللمع ّية أنحاء ،ففيام يرجع إىل نرصة احلسني أن تكون يف معسكر

املهدي ويف ضمن ركبه صلوات اهلل وسالمه عليه يف أخذه للثأر

ممن قتله وممن ريض بقتله وبالفعل الذي أوقع عليه.

وهناك مع ّية بنحو آخرى وهي التي د ّلتنا عليها اآلية الكريمة،
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ َّ
الص ِ َ
اد ِقني﴾(التوبة:
وهي قوله سبحانه﴿ :يا أيا ال ِذين آمنوا اتقوا اهَّلل وكونوا مع
 )119فالصادقون كام ورد يف تفسريها هم األئمة ولئن اتّصف
أحدنا بالصدق فهو صدق حمدود ،وليس صدق ًا مطلق ًا كام هو احلال
عند األئمة؛ حيث ّإنم ال يتخ ّلفون عن الصدق قوالً وفع ً
ال بام
يساوق العصمة اإلهلية هلم ،لذا نقرأ يف دعاء الندبة «أين الحسن ،أين
الحسين ،أين أبناء الحسين ،صالح بعد صالح ،وصادق بعد صادق» ،إذ ًا
َ ُ ُ َ َ َّ
الص ِاد ِق َني﴾ أي كونوا مع األئمة.
فقوله تعاىل﴿ :وكونوا مع
((( مقطع من زيارة عاشوراء املشهورة.
((( املصدر نفسه.
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والسؤال عن معنى هذه املع ّية؛ فهي ليست مكانية وال زمانية ،وإنّام
ٍ
بنحو مطلق وبصورة عا ّمة-
هي مع ّية طاعة ،وقد أمرنا اهلل سبحانه-
ُ ُ
والتمسك هبم ،والكون معهم حيث يقولَ ﴿ :وكونوا
بالطاعة للصادقني،
ّ
َ َ َّ
ِ
جهاد
الص ِاد ِق َني﴾ ،وهم الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه من
مع

ِ
ِ
ِ
وإعزاز دينه حيث
ونرصة رسوله،
وبذل أنفسهم يف سبيله،
عدوه،
ٌ

ُ

َ

يقول﴿ :ر َجال َص َدقوا َما َع َاه ُدوا َ
اهَّلل َعل ْي ِه﴾(األحزاب ،)23 :فال تكون مع
ِ

الصادق من أهل البيت إال حيث تطيعه وتأخذ عنه وتكون يف فلكه.
مهمة فيام يرجع إىل
نتعرض إىل ثالث مع ّيات ّ
وهذا يدعونا ألن ّ

الصاحب ،وهذه املع ّيات هي مع ّيات بالغة األمهية ،ولئن كانت
لنا جتاه غريه من املعصومني معيات وطاعات فيام أمروا وفيام هنوا إال ّ
أن
خاصة بالصاحب وهي مفصلية جد ًا:
هذه مع ّيات ّ

املع ّية األوىل :األخذ عن الفقهاء من الكون مع صاحب الزمان
ففي زمن الغيبة -صغرى كانت أو كربى بحيث ينقطع الشيعة
عن إمامهمّ -
فإن األئمة مل يرتكوا شيعتهم مه ً
ال بال مرجع ،بل نصبوا
هلم فقهاء يرجعون إليهم بمواصفات مع ّينة ،ويكون األخذ عنهم من
الكون مع الصاحب فيعدّ طاع ًة له ،فهي وإن كانت طاعة للفقيه إال ّأنا
ٌ
وكون معه
ملا كانت طاعة ناشئة عن طاعة الصادق اخلاتم ،فهي طاعة
يف إرجاعه إىل الفقهاء بقوله يف التوقيع الرشيف املعترب صدوره:
حجتي عليكم
«وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم ّ
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حجة الله عليهم»((( فرجوعنا إىل من نصبهم الصاحب وطاعتنا
وأنا ّ

هلم هي بعينها طاعة للمهدي ،وهذا يعني أن ال تأخذ إال عنهم،
فال يسعك األخذ عن غريهم بعد هذا اإلرجاع من اإلمام إىل الفقهاء،
ّ
وأن اإلرجاع إليهم بمثابة إرجاع األ ّمة من ِق َبل
النبي إىل أمري
ّ

وعلي
املؤمنني بقوله يف احلديث املشهور« :أنا مدينة العلم،
ّ
(((
النبي به باب
بابها ،فمن أراد المدينة فليأتها من بابها»  ،فقد أوصد ّ

الرجوع إىل غري األمري ،حتى ال يطرق إال بابه ،فيعود الرجوع إىل
غريه من إتيان البيوت من غري أبواهبا.

وعندما نقول ّ
بأن املهدي أرجعنا إىل الفقهاء وألزمنا اتباع

الفقيه فهذا ال خيتص بموارد الفتيا واملرافعات فنأخذ عن الفقيه فيهام

احلكم الرشعي العا ّم واخلاص بالواقعة ،بل يمتدّ ذلك إىل الشأن العا ّم
والسيايس ،ففي عهدته وحده حتديد الوظيفة الرشع ّية فيه،
االجتامعي
ّ
ياوز رأيه ،وال رأي لغريه فيه ،فال يسع أحد ًا
وله كلمة الفصل فيه ،فال ُ َ

أن يأخذ عن غري الفقيه.

واملعجب جد ًا من تق ّيد بعضهم برأي الفقيه يف ّ
أدق املسائل الرشعية
ِّ

مستحب!
الفرد ّية كمثل ما يرتبط باالستنجاء أو االسترباء الذي هو
ّ
وكيف هو؟ وكم هو؟ وبنحو دقيق ولع ّله مبالغ فيه ،وعىل أنّه من دين
ِ
بمصادرة رأيه ،فال يصدر عنه عىل
العميل
اهلل سبحانه ،مع االلتزام
ّ
((( وسائل الشيعة ،ج ،27ص ،140ب 11من أبواب صفات القايض ،ح.9
((( عیون أخبار الرضا ،الصدوق ،ج ،1ص.211
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مستوى الشأن االجتامعي العام ،ما لكم كيف حتكمون!

املع ّية الثانية :إبطال السفارة عنه من الكون مع صاحب الزمان
أن نلتزم ببطالن سفارة ّ
كل من ادعى السفارة عن املهدي قبل
الصيحة وظهور السفياين؛ ففي التوقيع الرشيف املعترب صدوره ،وهو
آخر كتاب صدر من الناحية املقدّ سة إىل السفري الرابع عيل بن حممد
السمري ،فيه« :من ادعى المشاهدة قبل ظهور السفياني والصيحة فهو
كاذب ٍ
مفتر»((( فحتى نعود مع املهدي مطيعني له ال بد من أن نبطل
ما أبطله ،بأن نعتقد بطالن ما أبطله ،ونوافق هذا االعتقاد عىل مستوى
العمل.

املع ّية الثالثة :تكذيب توقيت ظهور الصاحب من الكون معه
فمن األخذ عنه والكون معه عدم االعتداد بتوقيت ظهوره،
وتسجيل الرجم بالغيب عليه ،ففي التوقيع الرشيف املعروف واملعترب
ّ
صدوره عنه قولهّ :
«وأما ظهور الفرج فإنه إىل اهلل تعاىل ذكره،
ّ
وكذب الوقاتون»((( ،ويف توقيع آخر معترب سنده ،رواه الصدوق
يف اإلكامل ،قالّ :
«حدثنا ّ
ّ
الطالقاين قال:
حممد بن إبراهمي بن إسحاق
حممد بن ّمهام يقول :مسعت ّ
عيل ّ
ّ
مسعت أبا ّ
العمري
حممد بن عثمان
خبط أعرفه :من ّ
ّقدس اهلل روحه يقول :خرج توقيع ّ
جممع من
يف
اين
مس
ٍ
ٍ
ّ
عيل ّ
الناس بإمسي فعليه لعنة اهلل ،قال أبو ّ
حممد بن ّمهام :وكتبت أسأله
((( كامل الدين ومتام النعمة 544 :ح.44
((( املصدر نفسه 512 :ح.4
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ّ
عن الفرج مىت يكون؟ فخرج إيل :كذب الوقاتون»(((.

رب العاملنيّ ،
حممد نب ّيه وآله وس ّلم تسليام.
واحلمد هلل ّ
وصل اهلل عىل س ّيدنا ّ

(((املصدر نفسه 511 :ح.3
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على حبّ الحسين يُطعمون
ّ
امللخص:

الشيخ علي يعقوب المعامیري

يعالج هذا املقال بعض ما يثار حول مسألة اإلطعام يف
ُ
املناسبات الدينية ،وأبرزها ما ارتبط بإحياء ذكر احلسني،
مس ّلط ًا الضوء عىل نظر الشارع يف هذا السلوك وهو اإلطعام،
خص الكالم يف بيان وجوه اإلطعام عىل ح ّبه ،ثم ختم
ثم ّ
ّ

يف ذكر عدد من التوصيات النافعة حال تطبيق هذا السلوك يف
جمتمعاتنا.
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توطئة

دأب املؤمنون يف جمتمعنا املوايل ألهل البيت عىل التّفاعل
َ
مع مناسبات أهل البيت (صلوات اهلل عليهم)َ ،
وت َّيز هذا التفاعل
املحرم احلرام ،وكان -وال
يف جمالس احلسني ،ال س ّيام يف عرشة
ّ
زال -أهم مظاهر التفاعل هو املجلس احلسيني الذي ُتكى فيه
مصائبهم ،ورافقه جمموعة من املامرسات التي مت ّيز بعضها يف
بعض املجتمعات املوالية دون بعضها اآلخر ،ومن أبرزها« :اإلطعام

حب الحسين».
على ِّ

وهذه املامرسة -أعني اإلطعام عىل ح ِّبهِ -مَّا صار يف جمتمعاتنا
مؤخر ًا [عند بعضهم] حم ًّ
ال للجدل واألخذ والر ّد ،يف أصله وتفاصيله،
ِ
طرح يف هذه النقاشات ّ
جمرد ممارسة جاءت
أن اإلطعام َّ
فمثالً :مَّا ُي َ
حديث ًا يف السنوات العرش األخرية أو شبهها ،وهذا ما ال نعتقد به؛
ّ
األخريين
فإن هذه املامرسة وإن اختذت أطوار ًا جديدة يف العقدَ ين
َ
يتصور بعض اإلخوة ،لك ّن كالمنا يف هذا
إال َّأنا ليست وليدهتام كام
َّ

ويفصل فيه ،بل نركِّز إن شاء اهلل
هيتم هبذا ال ُبعد التارخيي
ِّ
املقام لن َّ
ٍ
نقاط ثالث:
عىل
 -سلوك «اإلطعام» يف نظر الرشع.

 -وجوه اإلطعام عىل حب احلسني.

ٍ
تواص يف التطبيقات.
-

العدد احلادي والستون ۔السنة السادسة عشرة /حمرّم  1441هـ ۔ سبتمرب  2019م

یماعملا بوقعي يلع خيشلا

     

              

سلوك اإلطعام يف نظر الشرع

ِ
أي من
البذل خصل ٌة محيدة ذات ُب ْعد ق َيمي ال خيفى ُحسنُه عىل أحد يف ٍّ
املجتمعات البرشية ،وحينام جاء اإلسالم أكَّد عىل ُحسنِها ورجحاهنا.
واإلطعا ُم -كام ال خيفى -هو أحد مصاديق البذل ،لك ّن اإلسالم
ِ
ّ
خص
يكتف بالتأكيد عىل ُحسن البذل
مل
واحلث عليه فحسب ،بل َّ
ّ
واحلث ،فقال اهلل عند امتداحه
-أيض ًا -عنوان «اإلطعام» باملدح

َ
َ ُ ْ ُ َ َّ
الط َع َام َعل ُح ِّب ِه ِم ْس ِك ًينا
أهل الرسالة (صلوات اهلل عليهم)﴿ :و يط ِعمون
َو َي ِت ًيما َو َأ ِس ًيرا* إ َّ َنا ُن ْط ِع ُم ُك ْم ِل َو ْ
اهَّلل َل ُنر ُيد ِم ْن ُك ْم َج َز ًاء َو َل ُش ُك ً
ورا﴾(اإلنسان:
ه
ج
ِ
ِ
ِ
ِ

 ،)9-8واستفاضت الروايات عنهم (صلوات اهلل عليهم) باملدح واحلث
أيض ًاِ ،
فم َّم جاء عنهم يف ذلك ما رواه الصدوق (رمحه اهلل) بسنده عن

رسول اهلل أنّه قال« :خيركم من أطعم الطعام ،وأفشى السالم ،وص َّلى

والناس نيام»((( ،وما رواه الكليني (رمحه اهلل) بسنده عن أيب عبد اهلل
المنجيات :إطعام الطعام ،وإفشاء السالم ،والصالة
الصادق أنّه قال« :
ُ

بالليل والناس نيام»(((.

ومل يقترص ّ
احلث عىل عنوان إطعام الطعام لسدّ جوع اجلائع أو إطعام
توزع عىل هذه
املؤمن أو اإلطعام إكرام ًا للضيف وما أشبه ذلك ،بل ّ

العناوين وحتى عىل أصل اإلطعام.

((( اخلصال ،ب الثالثة ،خري الناس ثالثة ،ح ،32ص[ 117ط 9مؤسسة النرش اإلسالمي].

((( الكايف ،ج ،7ك الزكاة ،ب 85فضل إطعام الطعام ،ح ،)6199(5ص[ 333-332ط 3دار
احلديث].
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ٍ
بخصلة تنال هذا املدح ليس شيئ ًا عبثي ًا -كام يظ ّن بعض اإلخوة،
واالهتامم

وإن كان االهتامم بغريها مطلوب ًا أيض ًا ،بل االهتامم ببعض األمور األخرى
كعقائد املؤمنني وفِكرهم -أهم وأوىل ،إال َّاجلمع غري ممتن ٍع هنا.
أن
َ
وجوه اإلطعام على حبّ احلسني

ونحن هنا ال نتحدَّ ث عن أصل عنوان «اإلطعام» فحسب وإن
حب الحسين»،
كان حسن ًا يف نفسه ،بل نتحدَّ ث عن «اإلطعام على ّ
ٍ
بنحو خاص يف
واملامرسة املنضوية حتت هذا العنوان وإن مت َّيزت
بعض جمتمعاتنا املوالية -كاملجتمع البحراين والعراقي -دون غريها
من املجتمعات املوالية إالَّ َّ
ختتص بمجتم ٍع
أن هلا خلفيات ووجوه ال
ُّ
دون آخر ،يتَّضح ذلك من خالل االلتفات إىل وجوه «اإلطعام عىل
حب احلسني» ،وأبرزها:
ّ

التأس بالسجاد
 األولّ :
روى ا ُملحدِّ ث أمحد بن حممد بن خالد الربقي يف كتاب املآكل
من كتابه املحاسن ضمن باب «اإلطعام يف املأتم» بسنده عن عمر بن
عليَ ،ل َب ْس َن نساء
لما ُقتِ َل الحسين بن ٍ
عيل بن احلسني أنّه قالَّ " :
بني هاشم السواد والمسوح ،وكُن ال يشتكين من حر وال ب ٍ
رد ،وكان علي
َ
َْ
َّ
ٍّ

بن الحسين يعمل لهن الطعام للمأتم"(((.

فاستمدَّ الكثري من املؤمنني سريهتم يف ذلك ِمَّا روي عن حال اإلمام

((( املحاسن ،ج ،2ك املآكل ،ب 25اإلطعام يف املأتم ،ح ،)1564(200ص[ 195ط 3املجمع
العاملي ألهل البيت].
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السجاد؛ تأسي ًا به (صلوات اهلل عليه).

التقوي عىل املصيبة
 الثاينّ :
َّملا كان إحيا ُء ذكرهم وذكر مصيبتهم والبكاء عليهم (صلوات اهلل
عليهم) أمر ًا راجح ًا َّ
التقوي
حث عليه اهلداة (صلوات اهلل عليهم) ،كان ّ
عليه -هو اآلخر -أمر ًا مطلوب ًا راجح ًا ،و ّملا كان اإلطعام وتناول الطعام
ِمَّا يقع يف هذا السبيل ،كان من الطبيعي أن يوليه املؤمنون اهتاممهم.
ويرشد إىل ذلك ما رواه الكليني يف أبواب التاريخ من الكايف
سمعت أبا عبد اهلل يقول« :لما
الطحان ،قال:
بسنده عن مصقلة
ُ
َّ

ُقتِ َل الحسين ،أقامت امرأته الكلبية عليه مأتم ًا ،وبكت وبك ْي َن النّساء
والخدم حتى ج َّفت دموعهن وذهبت ،فبينا هي كذلك [إذ] رأت جاري ًة من
لك ِ
جواريها تبكي ودموعها تسيل ،فدعتها ،فقالت لها :ما ِ
أنت من بيننا تسيل

الجهد شربت شربة سويق .قال :فأمرت
لما أصابني
ْ
دموعك؟ قالت :إنّي ّ
وأطعمت وسقت ،وقالت :إنّما نريد
بالطعام واألسوقة ،فأكلت وشربت
َ
نتقوى على البكاء على الحسين» (((.
بذلك أن َّ

وشأن الكثري من املؤمنني يف ذلك شأن امرأة احلسني الكلبية

وجوارهيا والنساء اللوايت معها -والكلبية هي الرباب بنت امرئ

يتقوون بالطعام عىل إحياء
القيس (رضوان اهلل عليها) ،أم الرضيعَّ -
مصائبهم (صلوات اهلل عليهم).

((( الكايف ،ج ،2ك احلجة ،أبواب التاريخ ،ب 116مولد احلسني بن عيل ،ح،)1268(9
ص .511
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تفرغ املؤمن إلحياء مصاهبم
 الثالثّ :
ٍ
ال خيفى ّ
جمموعة من املؤمنني بإعداد الطعام لبقية املؤمنني
أن تك ُّفل
ِمَّا يعني عىل جعل الفرصة متاح ًة أكثر ألوسع رشحية من بقية املؤمنني
لتفرغهم لإلحياء.
حلضور جمالسهم وإحياء مصائبهم أو ُّ
ويتبي أكثر حينام يكون حديثنا عن يوم العارش؛ إذ قد
ويتَّضح ذلك َّ
روى الصدوق ٍ
ٍ
معترب عن أيب احلسن الرضا أنّه قالَ « :من
بسند

ومن
ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء ،قضى الله له حوائج الدنيا واآلخرةَ ،

كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه ،جعل اللهيوم القيامة يوم فرحه

وقرت بنا في الجنان عينه ،(((»...فا ُملستفاد من كالم اإلمام
وسرورهَّ ،
حمم ٍد وآل حممد ،وال
للتفرغ للمصاب يف هذا اليوم العظيم عىل َّ
الدعوة ُّ
ّ
استحباب اإلمساك حتى ما بعد الظهرية أو العرص.
بمحل الشاهد
يرض
ُ
ُّ

 الرابع :كوننا زين ًا هلم
ظاهرة تربز يف أتبا ِع ٍ
ٍ
ٍ
ّ
حممد وآل حممد من شأهنا -وإن مل
خصلة
أي
إن َّ
نقصد -أن تعكس صور ًة وتعطي انطباع ًا عند اآلخر عن طبيعة تعاليم
ٍ
ٍ
جذب أو
حممد وأثرها يف أتباعهم ،وبالتايل يتو ّلد لآلخر
حممد وآل
ٌ

نفور ،مع قطع النّظر عن صحة هذا االنطباع أو عدمه ،وقد يرشد إىل
االلتزام بمؤ َّدى ذلك ما رواه املفيد عنهم« :كونوا لنا زين ًا وال
جروا إلينا َّ
كل مو َّد ٍة
تكونوا علينا شين ًا ،ح ِّببونا إلى النّاس وال ُت َبغِّضونا إليهمُّ ،
((( األمايل ،الصدوق ،املجلس  ،27ح ،)201(4ص[ 191ط 2مؤسسة البعثة].
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كل قبيح ،فما قيل فينا من ٍ
وادفعوا عنَّا َّ
شر،
خير ،فنحن أهله ،وما قيل فينا من ِّ

فوالله ما نحن كذلك.(((»...

وممارسة «اإلطعام» ال ُ
تش ُّذ عن ذلك ،فهي من اخلصال احلسنة التي
حمم ٍد وآل حممد ،وارتبا ُطه
تعكس انطباع ًا إجيابي ًا عند اآلخر عن أتباع ِّ
باحلسني يؤكِّد لآلخر ارتباط هذه اخلصلة هبذا االنتامء واالرتباط
اآلخر من مقيمني يف بلداننا
ا ُملقدَّ س ،ال س َّيام حينام يشمل اإلطعام
َ
ٍ
زوار هلا أو سامعني عن أحواهلا ،وهذا ما شهدنا أثره عىل سلوك
أو
رصحت به ألسنتهم.
اآلخرين نحونا وهو ما َّ

ٍ
تواص يف التطبيق
ّ
إن مبدأ التوايص ِمَّا دعا اهلل املؤمنني له وح َّثهم عليه ،فقال (سبحانه):

َّ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َّ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ
َّ
ال ّق َو َت َو َ
اص ْوا ب ْ َ
ات َو َت َو َ
الص ِ َ
ل
﴿ ِإن ِال نسان ل ِف خس ٍر* ِإل ال ِذين آمنوا وع ِم
اص ْوا
ال
وا
ِ
ِ ِ
َّ
الص ْب ِر﴾(العرص ،)3-2 :وكَون ٍ
ِب
عمل ما حسن ًا ال ُيغني عن التوايص حياله،

ٍ
عم قد
ألدائه كام حيب اهلل ويرىض ،أو ألدائه بأكمل صورة وحفظه َّ
ِ
حب
يشوش مالمح مجاله ،ومَّا جيدر التوايص بشأنه يف اإلطعام عىل ّ
ِّ
احلسني:

1 .1عدم تنافر الطعام مع حال احلزن
َّ
لعل من الواضح عدم لياقة ممارسة ما يتناىف وحال احلزن يف حرضة
((( احلكايات 10 ،من أحاديث أهل البيتيف الوصية بالورع والعمل والشكر ،ح ،2ص93
[ط 2دار املفيد (ضمن ج 10من موسوعة املفيد)].
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أهل املصاب كإقامة جمالس العرس وإبراز مظاهر الفرح وما جرى جمرى
ذلك ،وك ّلام اشتدَّ احلزن واملصاب ،كان عدم اللياقة أوضح وأجىل،
ّ
األخف
ولعل حدود ما ال يليق -حينها -تتسع أيض ًا -نسب ًة للمصاب
ّ
نسبي ًا ،-ومن ذلك مسألة الطعام الذي ُي َقدَّ م يف مصائبهم (صلوات
اهلل عليهم)؛ ّ
فإن هنالك ألوان ًا من األطعمة تتنافر وحال احلزن ،بل
توضع وت َُو َّزع تعبري ًا عن الفرح أو يف حال الرسور واالنبساط ،أو
إنّام َ

تكون هي سبب ًا إلدخال الفرح عىل َمن ُت َقدَّ م له ،ومن أبرزها وأجالها
يف جمتمعاتنا أطباق احللوى بشتّى أصنافها.

ٍ
طرق
ويرشد إىل ذلك ما رواه الصدوق وابن قولويه بعدّ ة

-وفيها املعترب -عن عيل بن احلكم ،عن بعض أصحابنا ،قال :قال

أن قوم ًا إذا زاروا الحسين بن علي ،حملوا
أبو عبد اهلل« :بلغني َّ
الس َفر فيها الجداء -وفي بعض النّسخ :الحلواء -والخبيصة وأشباهه،
معهم ُّ

لو زاروا قبور أحبائهم ما حملوا ذلك»((( .إذ محل احللواء -وشبهها -ال
يتناسب مع حالة احلزن املندوب هلا يف زيارة احلسنيَّ ،
ولعل ذلك
يزيد وضوح ًا بام ن َّبه به يف ذيل احلديث.

الطحان عن الصادق
وأوضح منه ما ورد يف رواية مصقلة
ّ

((( رواه الصدوق يف :من ال حيرضه الفقيه :ج[ ،2احلج] ،ب 170السفر الذي يكره فيه اختاذ
السفرة ،ص[ 281ط 5مؤسسة النرش اإلسالمي] .وثواب األعامل[ :الزيارات] ،ثواب من زار
قرب احلسني ،ح ،23ص[ 115ط مكتبة الصدوق] .ورواه ابن قو َلويه يف :كامل الزيارات:
ب 47ما يكره اختاذه لزيارة احلسني بن عيل ،ح ،)368(1ص 272وح ،)370(3ص283
[ط 1دار احلجة (عجل اهلل فرجه)].
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املتقدِّ م ذكرها-؛ إذ قالُ « :نوع من
وأهدي إلى الكلبية ُج ٌ
ون -وهو ٌ

فلما رأت الجون قالت :ما
الطيور -لتستعين بها على مأتم الحسينَّ ،

فالن لتستعيني على مأتم الحسين .فقالت:
هذه؟ قالوا :هدي ٌة أهداها
ٌ
بهن ُفأ ِ
ٍ
فلما
لسنا في
خر َ
عرس ،فما نصنع بها؟! ثم أمرت ّ
جن من الدارّ ،
ُأ ِ
جن من الدار ،لم ُي َح ّس لها ِح ٌس كأنَّما طِرن بين السماء واألرض،
خر َ
ولم ُي َر َل ُه َّن بها بعد خروجهن من الدار أثر»((( .فإنّه َّملا كان إطعام هذا

الطري مناسب ًا ملجالس الفرح والرسور كاألعراس ،مل تقبله (رضوان
اهلل عليها) إلعداده وإطعا َمه يف مأتم احلسني.

نعم ،من املحتمل حصول اختالف يف تفاصيل ذلك ٍ
بنحو يساهم يف

توسعة وتضييق دائرة الطعام واإلطعام الذي ال يناسب يف مصائبهم،
مثل أن حيصل االختالف يف بعض أنواع األطعمة -بحسب العرف-
بني جمتم ٍع وآخر ،فيكون الطعام الفالين من أطعمة الرسور يف جمتمع
ومن أطعمة العزاء يف جمتم ٍع آخر.

2 .2احلذر من اإلرساف
ِ
ومَّا جيدر بنا التوايص حياله واحلذر منه كذلك اإلرساف يف الطعام،
َ ُ ُ َّ
َ ُّ
ُ
َ ُُ
ُُ ْ
قال اهلل َ ﴿ :يا َب ِن آ َد َم خذوا ِز َين َتك ْم ِع ْند ك ِل َم ْس ِج ٍد َوكلوا َواش َر ُبوا َول ت ْس ِرفوا ِإن ُه
َل ُي ُّب ْ ُال ْسرف َني﴾(األعراف ،)31 :وهو ِ
الريب والشك يف لزوم
ينبغي
ال
ا
م
ِ
ِِ
َّ
ّ
احلذر منه؛ إذ اآلية والرواية يف شأن ذلك رصحية ،وفتاوى الفقهاء ب ِّين ٌة
((( الكايف ،ج ،2ك احلجة ،أبواب التاريخ ،ب 116مولد احلسني بن عيل ،ح،)1268(9
ص .512
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جراء
واضحة ،ولكن رغم ذلك ،حصلت الشبهة عند بعض اإلخوة ّ
ِ
بنصني:
ُّ
توه ٍم من ظاهر بعض النّصوصُ ،فأشكل َّ
ُ
َ ُ َ
ََ
ْ ْ
 أما األول ،فقوله (تعاىل)َ ﴿ :ولق ْد َج َاء ْت ُر ُسل َنا ِإ ْب َر ِاه َمي ِبال ُبش َر ى قالوا َسل ًما
َ َ َ َ َ
َقال َسل ٌم َفا ل ِب َث أ ْن َج َاء ِب ِع ْج ٍل َح ِنيذ﴾(هود.)69 :

ووجه اإلشكال ّ
أن النبي إبراهيم قد قدَّ م لضيوفه عج ً
ال رغم

ّ
أن عدد الضيوف الذين كانوا عىل هيئة برش -وهم يف الواقع مالئكة-
ٍ
احتامل ذكره املفرسون(((،-
كان ال يتجاوز األحد عرش -عىل أقىص
والعجل يزيد عن احلاجة الطبيعية ألحد عرش رج ً
ال أو غالم ًا ،ولو
جرم يف اإلرساف
كان ذلك مبغوض ًا عند اهلل ملا فعله النبي ،فال َ

يف اإلطعام وال حرج.

وهذا غري ناهض؛ إذ اآلية النّاهية رصحية يف املطلوب ،وآية
ٍ
ظاهرة فيه أصالً ،بل ساكت ٌة عنه ،فذبح العجل
إبراهيم غري

أعم من اختصاص اإلطعام بالضيوف ،نعم داعي
وتقديمه للطعام ّ

ذبحه وتقديمه هو جميء الضيوف ،وهذا ال يمنع من تقديمه لغريهم
أيض ًا ،كام هو ٍ
جار عند بعض العرب حتى هذه اللحظة ،إذ يذبحون

يتم إطعام جمموعة من الناس
الذبيحة عىل رشف الضيف الفالين ،لكن ّ
سوى هذا الضيف أيض ًا ،سواء بدعوهتم معه ،أو تقديم الطعام هلم
((( راجع :جممع البيان :ج ،5سورة هود ،اآليات  ،76-69املعنى ص[ 179ط كتابفرويش
ّ
والكشاف :ج ،2سورة هود ،اآليات  ،73-69ص[ 409ط 1مكتب اإلعالم
إسالمية].
اإلسالمي].
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الحق ًا أو غري ذلك.

ٍ
ٍ
معترب عن أيب عبد اهلل من أنّه
بإسناد
 أما الثاين ،فهو ما روي

قال« :ليس في الطعام سرف»(((.
أن نفي اإلمام إما ُيستفاد منه ّ
ووجه اإلشكال ّ
أن حكم خصوص
ما حيصل من رسف يف الطعام ليس كحكم عموم الرسف ،أي ليس
به بأس كسواه ،أو نفي انطباق مفهوم الرسف عىل ما حيصل يف شأن
الطعام.
وهذا منقوض بالنّهي عن الرسف يف الطعام رصحي ًا سواء بداللة

مبارشة أو غري مبارشة ،فمن هذا النهي:
ُُ

َ

ُ

 ما يف اآلية املتقدِّ مة إذ قال (تعاىل)َ ﴿ :وكلوا َو ْاش َر ُبوا َول ُت ْس ِرفوا﴾(األعراف.)31 :ربين -ظاهر ًا -عن إسحاق بن عامر عن
 -ومنه ما روي بسندَ ين معت َ

أيب عبد اهلل أنّه قال -واللفظ من الكايف« :-أدنى اإلسراف :هراقة

الصون ،وإلقاء النّوى»((( .إهراقك املتبقي يف
فضل اإلناء ،وابتذال ثوب َّ

إناء طعامك إرساف ،فام ظنّك بام يتجاوزه؟

بل كذا ورد عنهم (صلوات اهلل عليهم) النهي حتى عن ملء البطن.

(((الكايف :ج ،12ك األطعمة ،ب 33يف التقدير وأن الطعام ال حساب له ،ح،)11610(4
ص.323
والتجمل واملروءة بُ 14لبس اخللقان ،ح ،)12534(1ص .62من
((( الكايف :ج ،13ك الزي
ّ
ال حيرضه الفقيه :ج ،3ك املعيشة ،ب 372املعايش واملكاسب ، ...ح ،)3629(16ص.167
أيضا.
وورد عن غري إسحاق عن الصادق  ً
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وأما وجه الرواية النافية للرسف عن الطعام -يف ظاهرها ،-فالظاهر
ّأنا يف سياق نفي دعوى ّ
أن التكلفة العالية للطعام -املناسبة حلال الباذل
واملنفق وجهة النفقة -تأخذ حكم الرسف ،ويمكن أن يشهد لذلك:

 ما تقدَّ م من ٍهني عن الرسف يف الطعام؛ فإنّه لو كان الرسف منتفي ًا

معنى ُم َ َّصل.
يف شأن الطعام ،ملا كان للنهي عنه ً

 وما ورد من روايات تُشري إىل ّأن الرسف -عموم ًا -إنّام يكون يف ما
يفسد البدن أو املال ،ومنها ما رواه الكليني ٍ
ٍ
معترب عن إسحاق
بسند

بن عبد العزيز ،قال :سئل أبو عبد اهلل عن التد ُّلك بالدقيق بعد
النّورة ،فقال« :ال بأس» .قلت :يزعمون أنّه إرساف .فقال« :ليس في ما

ت لي بالزيت ،فأتد َّلك به،
أصلح البدن إسراف ،وإنّي ربما أمرت بالنقي ،ف ُي َل ُّ

وأضر بالبدن»(((.
إنّما اإلسراف في ما أتلف المال
َّ

 -وما ورد من روايات تشري لوجود هذه الدعاوى وتعقيب

األئمة عليها ،ومنها الرواية السالفة الذكر؛ إذ قال السائل :قلت:

يزعمون أنّه إسراف(((.

فاألقرب الظاهر بمالحظة جمموع هذه الشواهد هو ما ذكرناه.
ِ
ص ذلك بالطعام دون سواه يف رواية شهاب بن
فإن قيل :فل َم إ ًذا ُخ َّ
عبد ربه؟

والتجمل واملروءة ،ب 43احل َّمم ،ح ،)12777(14ص.162-161
((( الكايف ،ج ،13ك الزي
ُّ
ٍ
ٍ
بطرق أخرى مع اختالفات يسرية.
وورد
((( املصدر السابق.
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تعرض لغريها
تعرضت للطعام ،وغريها َّ
قلنا :هذه الرواية بعينها َّ
كالثياب والطيب ،بل كان لسان العموم يف بعضها ظاهر ًا ب ِّين ًا رغم كون

عم يرتبط ببعض هذه األصناف.
مورد السؤال أو احلديث ّ

وإن مل ُيس َّلم هبذا الوجه ،فال أقل من كَون النهي من املحكامت
الواضحة -قرآن ًا وسنّة ،-واستفادة ذلك الوجه من رواية ابن عبد ربه

من املتشاهبات ،وليس من شأن املؤمن اتباع املتشاهبات والركون إليها.
واحلمد هلل رب العاملني.
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القصص القرآنيّة حقائق واقعة
(نقد فكرة وجود األساطري والقصص اخلياليّة يف القرآن)

ّ
امللخص:

الشيخ عبد الرؤوف حسن الربيع

تعرض الكاتب يف مقالته إىل شبهة أحد األدباء املعارصين
ّ
أن القرآن ال جيب أن
فبي مدّ عاه وهو ّ
يف القصص القرآن ّيةّ ،
وأنا من نسج اخليال باالستعانة
الصادقةّ ،
يأيت بالقصص ّ

ثم أشار إىل بعض اآلثار اخلطرية املرتتبة عىل
بخرافات النّاسّ ،
ثم
هذه الدّ عوة ا ّلتي من أبرزها تكذيب النّاس للقرآن الكريمّ ،

وقف عىل أد ّلة صاحب الدّ عوى وناقشها دلي ً
وبي
ال بعد آخرّ ،
ما فيها من مغالطات وما يلزم بفسادها.

ةعقاو قئاقح ةّينآرقلا صصقلا

134

املقدّمة

املهمة ا ّلتي
السالفة من العنارص
تعدّ
ّ
ّ
القصة وذكر أحوال األمم ّ
يتشكّل منها القرآن الكريم ،و ُينطلق منها لتبليغ املفاهيم الدّ ين ّية وأسس
ومرب ورسيع النّفاذ والتّأثري
اهلداية واملواعظ احلسنة ،بأسلوب بليغ
ٍّ
يف القلوب ،وما ذاك ّإل الحتوائها -باإلضافة إىل اهلادف ّية -عىل سمة

التّح ّقق والوقوع ا ّلتي جتعل ارتباط املستمعني معها بأعىل مستوى من
اإلهلي،
التّفاعل والوثوق والتّصديق ،وهي واحدة من مم ّيزات الكالم
ّ
ََ
والصيانة والقدرة واألداء واألمانة﴿ :هذا ِك َت ُاب َنا
ا ّلذي ال يضاهى يف املنزلة ّ
َ ُ

ْ

َي ْن ِط ُق َعل ْيك ْم ب َ
وبالرغم من وضوح هذا األمرال ّ ِق﴾( اجلاثية ،)29 :بيد أنّه
ّ
ِ
والتّسامل عليه من قبل عا ّمة علامء اإلسالم -قد ظهرت بعض األفكار ا ّلتي

بالصدق والتّح ّققّ ،
وأن
ترصح بعدم رضورة اتّصاف القصص القرآن ّية ّ
ّ
الصبغة الغالبة عليها ّأنا أمثال وخياالت ،لتقريب األفكار إىل األذهان
ّ
والسيطرة عىل عواطف النّاس ومشاعرهمّ ،
وأن هذا األسلوب يعدّ من
ّ

يتعمدها القرآن يف إيصال أغراضه ،حتّى
األنامط الفنّ ّية األدب ّية ،ا ّلتي ّ
اجلاهيل
لو أ ّدى به احلال إىل التّأ ّثر باألساطري املبثوثة لدى أبناء العرص
ّ
حممد أمحد
ا ّلذي نزل يف أوساطهم ،ورائد هذه اآلراء الشا ّذة هو الدّ كتور ّ
خلف اهلل
املرصي((( ا ّلذي كان يقول يف أطروحته ا ّلتي أصبحت كتاب ًا
ّ

خترج يف مدرسة
حممد أمحد خلف اهلل ( ،)1983-1904أديب
ّ
مرصي وعامل باللغة العرب ّيةّ ،
((( دّ .
ثم درس الفلسفة وعلم النّفس بجامعة لندن وعاد إىل مرص ليشتغل
دار العلوم العليا ّ ،1928
وتدرج يف املناصب اجلامع ّية حتّى صار رئيس ًا لقسم اللغة العرب ّية بك ّل ّية اآلداب بجامعة
بالتّعليمّ ،
ثم وكي ً
ال جلامعة عني شمس . 1916وبعد بلوغه=
اإلسكندر ّية  1947فعميد ًا للك ّل ّيةّ 1951
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ّ
ّ
نتحرج من القول ّ
"فإنا ال ّ
بأن يف القرآن أساطير ،ألنا
مثري ًا للجدل بعد ذلك:
ّ ً
ً
نصا من نصوص القرآن"(((.
يف ذلك ال نقول قوال يعارض

ونظر ًا خلطورة هذا املدّ عى ،وفداحة هذه األفكار ،وتناغمها إىل حدّ
يروجه املسترشقون حول القرآن ،من مطاعن ونقوض (((،
كبري مع ما ّ
يصبح من الالزم الوقوف عىل حيث ّيات وأبعاد املسألة ،وتقييم ونقد
املباين ا ّلتي ارتكزت عليها ،وسيكون حمور احلديث منص ّب ًا بالدّ رجة
األساس عىل مناقشة أقوال الدكتور وذلك ضمن املطالب التّالية.

والقصة اخليال ّية واألساطري
القصة الواقع ّية
ّ
ّأوالً :املراد من ّ
فاقتص أثره بمعنى
ص وهو التت ّبع،
ّ
القصة مأخوذة من ما ّدة َق َص َ
ّ
واقع (((.
والقص هو البيان واإلخبار(((،
تت ّبعه(((،
والقصة رواية ملا هو ٌ
ّ
ّ
عي مدير ًا ملعهد البحوث والدّ راسات العرب ّية التّابع جلامعة الدول العرب ّية...
=س ّن التّقاعد ّ
احلرة (ويكيبيديا).]ar.wikipedia.org :
[راجع :موقع املوسوعة ّ

حممد أمحد خلف اهلل ،ص.207
((( الف ّن
القصيص يف القرآن الكريمّ ،
ّ

((( يوجد قاسم مشرتك بني بعض أفكار الدكتور وبني أفكار املسترشقني ،منها تأثر القرآن بام
لدى العرب وذكره لألساطريّ ،
وأن العربة يف القصص يف مضموهنا ال يف رسدها ووقوعها ،وغري
ذلك ممّا يمكن مالحظته أكثر يف تضاعيف البحث .انظر :قضايا قرآن ّية يف املوسوعة الربيطان ّية،
لـفضل حسن ع ّباس ،ص59؛ آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه ،عمر بن إبراهيم
رضوان ،ج ،2ص.602
اجلوهري ،ج ،3ص1051 :؛ معجم مقاييس اللغة،
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العرب ّية)،
ّ
((( ّ
ابن فارس ،ج ،5ص.11
((( جممع البحرينّ ،
رحيي ،ج ،4ص.179
الشيخ ال ّط ّ
املصطفوي ،ج ،9ص.275
الس ّيد
ّ
((( التّحقيق يف كلامت القرآن الكريمّ ،
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ويراد منها هنا القصص القرآن ّية ا ّلتي تذكر شطر ًا من حياة األمم

السابقة واألنبياء وحواراهتم ومواقفهم.
ّ

والقصص الواقع ّية هي ال ّثابتة ا ّلتي حصل مضموهنا((( ،وتقابلها
تصور عىل هيئة اجلارية واحلاصلة وإن
القصص اخليال ّية ،وهي ا ّلتي ّ
مل ِ
يشاهد يف املنامات(((.
جتر ،حاهلا من حيث التّش ّبه
والتلون كحال ما َ
ّ
نعم ،قد يقال ّ
واقع واستعامهلا يف
القصة هو حكاية ملا هو ٌ
إن أصل ّ

ّجوز ،بمعنى أنّه أخذ يف مفهومها الوقوع،
غري ذلك يكون من باب الت ّ
أي
ويمكن استفادة ذلك من نفس معنى التّت ّبع ا ّلذي هو اقتفاء لألثرّ ،
ا ّلذي حدث وجرى ،ومنه جاء معنى ِ
القصاص ،يقول ابن فارس:
َّ
ُ
ُ
اجلراح ،وذلك أنه ُي َفعل ِبه مثل ِف ِعله
يف
صاص
الق
اشتقاق
"ومن ذلك
ِ
ِ
ُ
َ
ّ
َ
َ
ّ
فكأنه َّ
ّ
الق ّصة والق َصص ،كل ذلك ُي َت َّتبع
باألول،
اقتص أثره .ومن الباب ِ
فيذكر"(((.

َ
الحديث :رويتُه على وجهه"(((،
ت
ويقول
اجلوهري" :قد ا ْقت ََص ْص ُ
ّ
العلمة املصطفويّ :
ولربام إىل هذا يشري ّ
"والتحقيق ّأن األصل الواحد
ّ
ً
ً
يف ّ
املادة :هو رواية واقعة جارية مضبوطة ّ
بأي وسيلة كانت ،قراءة أو مساعا،

األصفهاين ،ص.880
الراغب
ّ
((( مفردات ألفاظ القرآنّ ،

األصفهاين،
الراغب
ّ
((( معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،ج ،2ص235؛ مفردات ألفاظ القرآنّ ،
ص.304
((( معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،ج ،5ص.11

اجلوهري ،ج ،3ص.1051 :
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العرب ّية)،
ّ
((( ّ
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عىل ما طابق الواقع"(((.

مجع ألسطورة ،وهي احلديث الباطل املفتعل،
وأما األساطري فهي ٌ
ً
يقول اخلليل" :ويقالّ :
سطر فالن علينا تسطيرا إذا جاء بأحاديث

تشبه الباطل .والواحد من األساطير إسطارة وأسطورة( ،وهي) أحاديث
ّ
ّ
ويسطر معناه يؤلف وال أصل له"(((.
ال نظام هلا بيشء.

ثاني ًا :خالصة آراء الدكتور حول القصص القرآن ّية
ارتأى الدكتور -بحسب ذوقهّ -
أن القصص القرآن ّية عىل ثالثة
ألوان ،وهي(((:
ّارخيي :ويعني به املرتبط ّ
بالشخص ّيات التّارخي ّية،
1 .1اللون الت
ّ
قصة
كاألنبياء واملرسلني نظري قوله تعاىل حكاية عن ّ
ُ ُ
َ
َ َ
َ
َ َ
لوطَ ﴿ :و َّلا َج َاء ْت ُر ُسل َنا ل ًوطا ِس َء ِ ِب ْم َوضاق ِ ِب ْم ذ ْر ًعا َوقال
َه َذا َي ْو ٌم َع ِص ٌ
يب﴾(هود.)77 :

ويعتقد ّ
القصة يف هذا اللون متح ّقق تارخي ّي ًا ،ولكن طبيعة
أن أصل ّ

القرآين ألحداثها ال ينظر إىل املجريات وتفاصيلها وتسلسلها
العرض
ّ
يب
املنطقي أساس ًا بقدر ما يرتكز
وينصب عىل األسلوب الفن ّّي واألد ّ
ّ
ّ
ّ
وكأن هذا
الرفيع يف البيان ا ّلذي جيتذب األفئدة ويؤ ّثر عىل النّفوس،

املصطفوي ،ج ،9ص.275
الس ّيد
ّ
((( التّحقيق يف كلامت القرآن الكريمّ ،
الفراهيدي ،ج ،7ص.210
((( كتاب العني ،اخلليل
ّ

حممد أمحد خلف اهلل ،ص.152
((( الف ّن
القصيص يف القرآن الكريمّ ،
ّ
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املهم واهلدف من القصص ٍ
بنحو عا ّم وليس الصدق فيها من عدمه،
هو ّ

يقول يف هذا اإلطار:

ارخيي) من أحداث ّ
"يأخذ القرآن مواد القصص فيه (اللون ّ
ّ
التاريخ
الت
ً
ً ًّ
ووقائعه ّ
عاطفي ًاّ ،
ّ
يبي املعاين
أدبيا ويسوقها سوقا
لكنه يعرضها عرضا
ّ
ً
ّ
ويؤثر هبا ّ
ّ
التأثير الذي جيعل وقعها عىل األنفس وقعا
ويؤيد األغراض
ًّ
ًّ
خطابيا يستثير مهنا العاطفة والوجدان"(((.
اسهتوائيا
ًّ
ً
"القصة ّ
ّ
ّ
التار ّ
الواقعية
تارخييا تطلب فيه املطابقة
خيية ليست عرضا
ّ
القصة ّ
ارخيية يف القرآن ّ
العقيل ...وانهتينا إىل ّأن ّ
املحق ّقة ّ
الت ّ
ّ
قصة
للصدق
أدبية يقصد مهنا غير ما يقصد من ّ
ّ
التاريخ"(((.

ويرى ّ
أن القرآن جييز لنفسه أن ينقل القصص التّارخي ّية باخللف ّية
املنطبعة عند النّاس املخاطبني حفاظ ًا عىل التّأثري يف نفوسهم وانسجام ًا
مع التفنّن األديب" :عىل ّأنا نستطيع أن منعن يف ّ
الدال لة عىل ّأن ّ
القصة
ّ
ّ
خيية يف القرآن ّ
قصة ّ
التار ّ
أدبية يعتمد فهيا القرآن عىل تصوير األحداث كما

يعتقدها املخاطبون ،وهو األمر الذي أجازه بعض القدماء ،بل رآه بعضهم
ً
أمرا ال ّبد من القول به ليسلم القرآن من املطاعن ويستقمي األسلوب ّ
األديب

يف قصص القرآن الكر مي"(((.

حممد أمحد خلف اهلل ،ص.156
((( الف ّن
القصيص يف القرآن الكريمّ ،
ّ
السابق ،ص.163
((( املصدر ّ
((( املصدر نفسه ،ص.172
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ّمثييل :ويريد به ما حيتوي املثال والفرض واخليال ،أي:
2 .2اللون الت ّ
األديب الذي يكون نتيجة ّ
"العمل ّ
ختيل القاص حلوادث وقعت من
بطل ال وجود له ،أو من بطل له وجود ولكن األحداث ّاليت ّ
أملت به
ٍ
ٍ
ً
مل تقع أصال "(((.
ٍ
وحينئذ" :ال يلزم أن تكون أحداثه من احلقائق ،فقد يكتىف فيه

ّ
ّ
ّ
املتعي لديه ّ
أنا من نسج اخليال« :لن
واملتخيالت»((( ،بل
بالفرضيات
مثيلية يف القرآن الكر مي ّ
القصة ّ
جند من يعارض يف وجود ّ
الت ّ
وأنا وليدة

اخليال" (((.

َ َ َّ
نبي اهلل عزير﴿ :أ ْو كال ِذي
ومن أمثلة هذا اللون ا ّلتي ذكرها ّ
قصة ّ
اهلل َب ْع َد َم ْو ِ َتا َف َأ َم َات ُه اهللُ
وش َها َق َال َأ َّن ُ ْيي َه ِذ ِه ُ
َم َّر َع َل َق ْر َي ٍة َو ِه َي َخ ِاو َي ٌة َع َل ُع ُ
ر
ِ
َ ِ
َ َ َ
َ َ َ َ
َ
َُ
َ
(((
ِم َئة َع ٍام ّث َب َع َث ُه قال ك ْم ل ِب ْث َت قال ل ِب ْث ُت َي ْو ًما أ ْو َب ْعض َي ْو ٍم( ﴾...البقرة.)259 :

عرفه باللون ا ّلذي يستعني به القرآن
3 .3اللون
ّ
األسطوري :وقد ّ
يف تفسري غاية أو ظاهرة مع ّينة باألساطري املحك ّية لدى النّاس
ٍ
كأداة ووسيلة لتحقيق ذلك ،وهبذا تصبح
فيضمنها اآليات
ّ
األساطري أحد املوا ّد األدب ّية ا ّلتي تتشكّل منها القصص يف
القرآن (((.

((( املصدر نفسه ،ص.198
((( املصدر نفسه ،ص.153

((( املصدر نفسه ،ص .198

حممد أمحد خلف اهلل ،ص.192
((( الف ّن
القصيص يف القرآن الكريمّ ،
ّ
السابق ،ص.153
((( املصدر ّ
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ثالث ًا :اآلثار املرتتّبة عىل هذه اآلراء
ّ
ّ
ترتشح من االعتقاد هبذه
إن من أجىل وأوضح النّتائج ا ّلتي
والصادق بني القارئ وهذه
احلي
األفكار هو ضمور التّفاعل
ّ
ّ
ٍ
بنحو عا ّم؛ ّ
ألن القرآن بالنّسبة
القصص ،بل مع مجيع آيات القرآن
اإلهلي املعصوم واملعجز ا ّلذي ال
إىل املسلم هو الدّ ستور واخلطاب
ّ
ّص املقدّ س ا ّلذي جيزم بح ّقان ّيته وصدقه
يقاس بغريه ،ويم ّثل الن ّ
ومطابقة آياته للواقع ،وبسبب شدّ ة استيثاقه به وباخلالق ا ّلذي أرسله
يقبل أن يستقي منه األحكام واحلجج ،ويستلهم منه ومن قصصه
املواعظ والدّ روس والعرب ،ويقتدي ّ
بالشخص ّيات العظيمة املذكورة
يف ثناياه ،أ ّما لو تزلزل هذا الوثوق وتزعزع مستوى هذا االعتقاد،
فالنّتيجة احلتم ّية لذلك هي ضعف التّصديق بالقرآن وبمرجع ّيته يف
حياة وسلوك اإلنسان وصالح ّيته يف إدارة شؤونه ،ومن الواضح
ّ
احلقيقي واجلدّ ّي
أن مسايرة آراء الدكتور كفيلة يف عدم التّفاعل
ّ
مع املجريات التّارخي ّية والقصص ّية يف القرآن ،ويف اإلحساس بعدم
أحس
قابل ّيتها لالنطباق التّا ّم عىل الواقع املعاش ،وبعبارة رصحية :إذا ّ
ٍ
ٍ
وريبة جتاه القصص القرآن ّية ا ّلتي مت ّثل بعض ًا من
باضطراب
املسلم
القرآن فسوف يرتاب ويفقد ال ّثقة يف القرآن ك ّله.
ثم ّ
إن هذه األفكار تنسجم كثري ًا مع النّظر ّية ا ّلتي يذهب إليها الفريق
ّ
الواسع من املسترشقني وبعض املنفتحني ّ
بأن القرآن الكريم قد تأ ّثر
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بال ّثقافة والبيئة ا ّلتي ظهر فيها((( ،حتّى صار يستعمل أمثلة اجلاهل ّيني
العرب وآداهبم ورسومهم وأساليب قصصهم وحكايات أساطريهم،
وال خيفى ّ
الرأي العليل أحد أبرز لوازمه هو القول ببرش ّية القرآن
أن هذا ّ

بالزمن ا ّلذي نزل فيه ،ومل يعد صاحل ًا هلذا
وعدم إعجازه ،وأنّه مؤ ّطر ّ
خطري وهدّ ا ٌم وال يبقي للقرآن وزن ًا ،ويدعو رصاح ًا
العرص ،وهو الز ٌم
ٌ
يب معه.
إىل هجر التّعامل والتّعاطي اإلجيا ّ

رابع ًا - :مستندات الدكتور حول آرائه ونقدها
ّارخيي:
 .أمستنده حول رأيه يف اللون الت
ّ
التكيب بني جمموعة من األفكار
عمد الدكتور يف هذا اللون عىل ّ
وأوهلاّ :
أن القرآن ّ
اعتربها مستند ًا ودلي ً
ختل عن ذكر الكثري
ال عىل رأيهّ ،
ّارخيي ،ففي
من التّفصيالت التّارخي ّية مما يعني عدوله عن قصد النّقل الت
ّ
َ َّ
َ َ َ َ
قصة قوم عاد﴿ :كذ َب ْت َع ٌاد فك ْيف ك َان
قوله تعاىل -مثالً -حكاية عن ّ
ُ ْ َ ّ َ ْ ُ َّ
َع َذاب َو ُن ُذر * إ َّنا َأ ْر َس ْل َنا َع َل ْي ْم ر ًحيا َص ْر َص ًرا ف َي ْوم َ ْ
ن
الن َاس
س مست ِم ٍر * تن ِزع
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َْ َ َ َ َ َ ُُ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ
كأنم أعجاز ن ٍل منق ِع ٍر * فكيف كان عذ ِاب ونذ ِر﴾(القمر )21-18 :مل يذكر لنا

نبي اهلل
القرآن شيئ ًا عن صفة عاد أو بيوهتا أو ما دار بني قومها وبني ّ

هود.((( 

وثانيهاّ :
القصة وطبيعة ما يذكر فيها ال يتو ّقف أساس ًا عىل
أن رسد ّ
ّارخيي ،وإنّام يعتمد عىل مناسبتها لألغراض البالغ ّية املؤ ّثرة،
السري الت
ّ
ّ

((( انظر ً
أيازي ،ص.105
حممد عيل
ّ
الس ّيد ّ
مثال :قرآن وفرﻫﻨﮓ زمانهّ ،

حممد أمحد خلف اهلل ،ص.155-154
((( الف ّن
القصيص يف القرآن الكريمّ ،
ّ
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نبي اهلل نوح- مثالً -رغم كوهنا
فقض ّية أحداث ال ّطوفان مع ّ
ال ّ ً
مفص ً
قصته ،وتعدّ زاخرة باملواقف ،مل ُي ِش القرآن إليها ّإل
مهم يف ّ
بمقدار اآلية واآليتني ،ونحو ذلك ممّا يدخل يف الغرض واملقصد
املرجو بيانه من اآلية.
ّ
ّ
يقول ..." :املقاصد واألغراض هي اليت تدفع إىل ذكر بعض األحداث
ّ
ّ
البالغية
وحذف بعضها اآلخر ...،و ّإن هذا االختيار إنا يقوم عىل االعتبارات
األدبية ّاليت ّ
نردها إىل منطق العاطفة ال إىل منطق ّ
ّ
ّ
العقيل"(((.
النظر
وثالثها :وجود االختالف أحيان ًا يف ترتيب األحداث يف القصص
ويتحيون يف
املفسين خيتلفون
ّ
من سورة إىل أخرى ،وهو ا ّلذي جعل ّ
كيف ّية التّوفيق بني جمرياهتا والتّوحيد بينها(((.

ورابعها :تصوير القرآن لألحداث كام يعتقدها املخاطبونّ ،
وأن هذا

األمر البدّ من االلتزام به "ليسلم القرآن من املطاعن ويستقمي األسلوب
ّ
األديب"(((.

َ َُ ُ َ ََ ٌَ
وكشاهد عىل ذلك ذكر ّ
ون ثل ثة
أن القرآن يف قوله تعاىل﴿ :سيقول
ٌ
خ َس ٌة َس ِاد ُس ُه ْم َك ْل ُ ُب ْم َر ْ ً
ون َ ْ
جا ب ْال َغ ْيب َو َي ُق ُول َ
َراب ُع ُه ْم َك ْل ُ ُب ْم َو َي ُق ُول َ
ون َس ْب َعة
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ َ ْ َ ُ َّ
َ
َ
ْ
ٌ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ام ُ ُن ْم كل ُ ُب ْم قل َر ِ ّب أ ْعل ُم ِب ِع ّد ِ ِت ْم ما يعل ُمه ْم ِإل ق ِليل فل َت ِار ِف ِهي ْم ِإل ِم َر ًاء
َوث ِ
ْ َ
َ َ ْ
َ
ََ ُ
َْ ْ ََ َ
ً
َ
اه ًرا َول ت ْس َتف ِت ِف ِهي ْم ِم ُن ْم أحدا﴾(الكهف﴿ ،)22 :ول ِبثوا ِف كه ِف ِهم ثلث
ظ ِ
السابق ،ص.155
((( املصدر ّ
((( املصدر نفسه.158 ،

السابق ،ص.172
((( املصدر ّ
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ِم َئ ٍة ِس ِن َني َو ْاز َد ُادوا ِت ْس ًعا﴾(الكهف )25 :مل يقم بالتّنصيص عىل عدد أهل
الكهف أو بيان املدّ ة ا ّلتي لبثوا فيها ّ
ألن مرجع هذا التّحديد إىل قول

َّ
َ َ
ُْ
الر ّد بـ ﴿قل َر ِ ّب أ ْعل ُم ِب ِعد ِ ِت ْم َما
السائلني من القوم ،وأ ّما موقفه فهو ّ
ّ
َ
َ
ٌ
ّ
َ
ٍ
وحينئذ يصبح بيان هذا املقدار ّ
منترش
متشي ًا ملا هو
َي ْعل ُم ُه ْم ِإل ق ِليل﴾،
ٌ

عند النّاس وملا يعتقده املخاطبون" :فالقوم يسألون ّ
الن ّيب عن العدد
ً
وعن ّ
املدة وقد جعلوا آراء الهيود قياسا يقيسون به صدق النيب ،ولو
ّ
لكذبوا ّ
الن ّيب وملا آمنوا به أو
نزل القرآن بغير هذه اآلراء وخبالف هذا املقياس

بالقرآن"(((.

نقد وتقييم هذه املستندات:
يالحظ عىل ما تقدّ م األمور التّالية:
١.١القرآن الكريم هو كتاب هداية وإرشاد ،وهذا هو هدفه األساس
َ
َ َّ
َّ
ا ّلذي جاء يف نفس اآلياتَ ﴿ :و َما أ ْن َز ْل َنا َع َل ْي َك ْال ِك َت َ
اب ِإل ِل ُت َب ّ ِ َي ُل ُم ال ِذي
ً
َُ
ْاخ َتلفوا ِف ِيه َو ُه ًدى َو َر ْ َحة ِل َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُن َون﴾(النّحل ،)64 :وبالتّايل فام يرد فيه من
قصص وأخبار املاضني فالغاية منه بيان ما فيه العربة واالعتبار واهلداية،
السابقة بالنّحو املوجود يف كتب التّاريخ
وليس ذكر ما جرى عىل األمم ّ
ٍ
وأحوال ّ
بيعي أن خيتار من األحداث ما
الشعوب ،وحينئذ فمن ال ّط ّ
مني أو
يناسب هدفه وغرضه وإن أ ّدى ذلك إىل إغفال التّسلسل ّ
الز ّ
املنطقي جلرياهنا ،وال ّ
يدل هذا عىل عدم حت ّقق الوقائع.
التتيب
ّ
ّ
حممد أمحد خلف اهلل ،ص.174
((( الف ّن
القصيص يف القرآن الكريمّ ،
ّ
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املفسين يف تسلسل أحداث بعض القصص ناتج من
٢.٢اختالف ّ

تفاوهتم يف إدراك وفهم بعض النّكات والقرائن املع ْينة يف اكتشاف
الرتتيب بينها ،وال يصلح أن يعدّ دلي ً
ال عىل وجود التّهافت يف القرآن،
املفسين ال عىل الكتاب العزيز.
واألجدر أن حيمل ذلك عىل عجز ّ

٣.٣تصوير القرآن لألحداث كام يعتقدها املخا َطبون ال كام هي يف
الواقع هي دعوى فاقدة للدّ ليل ،وال يملك أصحاهبا برهان ًا شافي ًا
بدرجة من اإلحكامّ ،
وكل ما يذكرونه ال يعدو بعض االحتامالت
ّ
اخلاصة والتّأويالت البعيدة عن االرتكازات العرف ّية الواضحة
الذوق ّية
ّ

مهم كهذا هبذه
يؤسس رأي ّ
يف بعض اآليات ،ومن املؤسف أن ّ
البساطة؛ ففي مثال عدد أصحاب الكهف أو مدّ ة لبثهم يف الكهف
صور لنا الدكتور ّ
حمكي
أن القرآن كان مضطر ًا لذكر العدد ،ا ّلذي هو
ّ
ٌّ
يب ا ّلذي يراعي
عن اليهود ليسلم عن املطاعن ويستقيم أسلوبه األد ّ
حال املخاطب ليؤ ّثر فيهم -أي لو ذكر غري هذا العدد ملا استطاع

القرآن أن يؤ ّدي دوره ويسلم من حماججة واعرتاض اليهود -وهذا
الركاكة ،فمن أين عرفنا -مثالًّ -
أن قوله تعاىل:
االستظهار يف غاية ّ
﴿و َلبِ ُثوا ِف ك َْه ِف ِه ْم َث َل َ
ني َو ْاز َدا ُدوا تِ ْس ًعا﴾(الكهف )25 :هو
ث ِم َئ ٍة ِسنِ َ
َ

حكاية عن اليهود وليس إخبار ًا من اهلل تعاىل بمدّ ة اللبث؟! َأوليس
اختيار احلكاية واخلروج عن اإلخبار -ا ّلذي هو أصل -حيتاج إىل
قرينة قو ّية وساطعة؟! وهل القول باحلكاية والتأ ّثر باليهود هو أقوى
من سياق اآلية الذي يتحدّ ث عن عقيدة البعث وقدرة اهلل العجيبة
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وآياته الباهرة ا ّلتي يناسبها التّنصيص عىل املدّ ة بجالء؟!!

العلمة ال ّطربيس يف تقريع وجه احلكاية" :وقد ّ
يقول ّ
ضعف
ّ
ّ
هذا الوجه ّ
بأن أخبار اهلل ال ينبغي صرفها إىل احلكاية ،إل بدليل قاطع،
ّ َ
مدة لبهثم مذكورة .ومن املعلوم ّأن اهلل
ولو كان األمر عىل ما قاله ،مل تكن

سبحانه أراد باآلية االستدال ل عىل عجيب قدرته ،وباهر آيته ،وذلك ال
يمت ّإل بعد معرفة ّ
ّ
مدة لبهثم" ((( وبالتّايل يصبح مفاد اآلية ا ّلتي بعدها
َ

َ

اهلل أ ْع َل ُم َبا َلب ُثوا َل ُه َغ ْي ُب َّ
﴿ ُقل ُالس َم َاو ِ َ ْ ْ
ض (﴾...الكهف -)26:إبطاالً
ِ ِ
ِ
ات والر ِ

رصح هبا اهلل سبحانه،
لقول اليهود وأمثاهلم عرب األخذ باملدّ ة ا ّلتي ّ

للسياق مع الدّ عوى
فأين هذا املعنى املتّزن والقويم واملناسب ّ
املذكورة؟!!
تنزلنا وقلنا ّ
نفس
ثم إنّنا لو ّ
إن العدد هنا ذكر للحكاية ،فكيف لنا أن ّ
ّ
ذلك باستسالم القرآن لليهود ،واضطراره لذكر عقيدهتم اخلاطئة
ضعف يف القدرة اإلهل ّية وهي ا ّلتي ال
وترجيحها عىل ذكر احلقيقة؟ أهو
ٌ
َ

يعوزها يشء و﴿ :إ َّن َ
ٌ
وديدن
أسلوب
اهلل َب ِال ُغ أ ْم ِر ِه﴾(ال ّطالق).3 ،؟! أم هو
ٌ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
يف ِ
َ
َ
ال ّق ُم َص ّد ًقا َلا َب ْيَ
اب ب ْ َ
َ
الكتاب وقد صدحت آياتهَ ﴿ :وأنزلنا إل ْيك الكت َ
ِ

ِ

ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
اهلل َو َل َت َّتب ْع أ ْه َو َاء ُه ْم َع ّماَ
اح ُك ْم َب ْي َ ُن ْم َبا أن َز ل ُ
َي َد ْي ِه ِم َن ْال ِك َتاب َو ُم َه ْي ِم ًنا َع َل ْي ِه َف ْ
ِ
ِ
ِ
َج َاء َك ِم َن ْ َ
ال ّ ِق(﴾...املائدة)48 :؟!!

لقوة األدب والف ّن والبالغة يف إيصال
٤.٤استعامل القرآن الكريم ّ
أمر ال ينكر ،بل ّ
إن من أوائل معاين اإلعجاز فيه هو
مطلوبه وأغراضه ٌ

((( جممع البيان يف تفسري القرآنّ ،
ربيس ،ج ،6ص.334
الشيخ ال ّط ّ
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املجردة عن احلكمة
اإلعجاز
البياين ،ولكن ال يكون بميزان العاطفة ّ
ّ

والزيادة
ّرصف يف األحداث التّارخي ّية ّ
والعقل؛ فاستعامل اخليال والت ّ
يب املقنع واملؤ ّثر يف حت ّقق الغرض،
فيها إذا اعتربناه ّ
معزز ًا لألسلوب األد ّ
كام يشري الدكتور فإنّه يقابله يف الوقت ذاته ما ينقض الفائدة منه ،ويب ّعد
ٍ
الصدق والواقع ّية ،وهذا
عن إصابة غرضه من ناحية أخرى وهو عدم ّ
خالف احلكمة واهلادف ّية اإلهل ّية ،ا ّلتي هي من أبرز سامت وصفات
املد ّبر واملرسل للقرآن ،وال يتناسب مع قدرته عىل البالغة.

ّمثييل:
.بمستنده حول رأيه يف اللون الت ّ
يقتنص من جمموع كالم الدكتور حول هذا اللون أنّه يرتكز عىل عدّ ة
حيث ّيات ،وهي بإعادة صياغة وترتيب كالتّايل:
األوىلّ :
يوضح
العادي
أن التّمثيل يمتاز عن الكالم
املجرد عنه أنّه ّ
ّ
ّ

للسامع ،فرتدفه
املعنى بصورة أجىل ،إذ قد تذكر
معنى فال يتّضح ّ
ً
وأتم كامالً ،فإذا
بمثال وتشبيه فريتفع اإلهبام فيه ويصبح األداء أرقى ّ

كان كذلك فالقرآن بحكم كونه تبيان ًا ّ
لكل يشء وكونه كام ً
ال فيجب
أن حتتوي قصصه عىل التّمثيل ،وجيدر بنا أن نتعامل مع قصصه هبذا

النّحو (((.

بالرغم من اتّفاق ّ
ّفيس للتّمثيلّ ،إل
ال ّثانيةّ :
الكل عىل وجود األثر الن ّ
ّ
الصدق
أن البعض ال يتعاطى مع القرآن والنّصوص الدّ ين ّية ّإل بمنطق ّ
ٍ
حينئذ
العقيل وينكر أو ينسى ما عداه ،ويعترب القول بالتّمثيل واخليال
ّ
حممد أمحد خلف اهلل ،ص.186
((( الف ّن القصيص يف القرآن الكريمّ ،
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الصنف مل يكتشف احلقيقة األدب ّية ،ومل يو ّفق
رضب ًا من الكذب ،وهذا ّ
هلضم ّ
أن استعامل التّشبيهات ال تعدّ يف البالغة كذب ًا وإن عدّ ت كذلك
يف املنطق(((.

ال ّثالثة :إذا عرفنا ّ
أن املتحدّ ث يسلك التّمثيل ويستعمله ،فلنا أن

يب وبام جيول يف نفوسنا وخياالتنا من
نتعامل مع كالمه باألسلوب األد ّ

جراء قراءتنا أو سامعنا أللفاظه؛ إذ هو قاصدٌ لذلك ونحن نعلم
معنى ّ
ٍ
تواطئ باألمر ،وال يعدّ صنيعنا كذب ًا وخالف ًا
به ،فنصبح مجيعنا عىل
للواقع؛ ألنّه يطابق ما بنفوسنا ومشاعرنا من خيال(((.

الرابعة :كام ّ
يب يقوم عىل الواقع كذلك يتّكئ عىل العرف
أن البيان العر ّ
ّ

واخليال والعاطفة واملبالغة" :فليس يلزم يف األحداث أن تكون قد وقعت،

وليس يلزم يف األشخاص أن يكونوا قد وجدوا ،وليس يلزم يف احلوار أن يكون
ّ
ّ
قد صدر ،و إنا قد يكتىف يف كل ذلك أو يف بعض ذلك بالفرض واخليال ومن
القصة ّ
هنا كانت ّ
أي ّ
املفسر ين ّ
الت ّ
قصة ّ
قصة ّ
مثيلية عند ّ
بيانيةّ ،
فنية"(((.

أقواهلم(املفسين) يف التّفسري ،والكثري ممّن اعترب
وهذا يعرف باقتفاء
ّ

عاجز عن فهم التّمثيل
القصص التّمثيل ّية من اآليات املتشاهبة هو
ٌ
املعاين منه(((.
واستخراج
ّ
((( املصدر نفسه ،ص.187-186
((( املصدر نفسه ،ص.187
((( املصدر نفسه ،ص.183
((( املصدر نفسه ،ص.183
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ومن ّ
املفسين انتصار ًا
الشواهد ا ّلتي اقتبسها الدكتور من كلامت ّ

لرأيه:

َ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ً
يعا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ْال ِق َ
يام ِة
.أما يف قوله تعاىل﴿ :و ما قدر وا اهَّلل حق قد ِر ِه و الرض ِج
ُ ْ َ
َو َّ
ماوات َم ْطو َّي ٌ
الس ُ
حان ُه َو َتعاىل َع َّما ُي ْشر ُك َ
ون﴾(الزّ مر)67 :
ات ِب َي ِم ِين ِه سب
ِ
ِ

نق ً
ال عن ّ
الكشاف:
"ّ ...مث ّنبهم عىل عظمته وجاللة شأنه عىل طر يقة ّ
التخييل فقال:
َْ

ً َ

ْ

ُ َ
يامة َو َّ
َ ُُ
ماوات َم ْطو َّي ٌ
ُ
ات ِب َي ِم ِين ِه﴾ والغرض من
الس
﴿ َوال ْرض ِجيعا ق ْبضته َي ْو َم ال ِق َ ِ
ِ
هذا الكالم إذا أخذته كما هو جبملته وجمموعه تصوير عظمته ّ
والتوقيف

عىل كنه جال له ال غير ،من غير ذهاب بالقبضة وال باليمني إىل جهة

حقيقة أو جهة جماز"(((.

َ َ َّ
َ
ٌ َ ُ
ََ َ َ َ َ
ْ
وشها قال
خاو َية عىل ع ُر ِ
 .ب يف قوله تعاىل﴿ :أو كال ِذي م ّر عىل ق ْر ي ٍة و ِه َي ِ
ُ َْ َ َْ ََ َُ ُ ََ
َ َ ْ
َُ َ َ َ َ ْ
َأ َّن ُ ْ
ف
ا
ت
و
م
د
ع
ب
اهَّلل
عام ّث َب َعث ُه قال ك ْم ل ِبث َت قال ل ِبث ُت
ه
هذ
ي
ي
ة
ائ
م
اهَّلل
ه
مات
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َِ
َْ ً
َ َْ َ ْ َ ََ
َ
ما أ ْو َب ْعض َي ْ
عام (﴾...البقرة )259 :نق ً
ب
قال
م
و
ال عن تفسري
ة
ائ
م
ت
ث
ب
ل
ل
يو
ِ
ِ
ٍ
ٍ

القصة من قبيل ّ
املنار" :وحيتمل أن تكون ّ
التمثيل واهلل أعلم"(((.

َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ َْ ْ َ ُ ً َ ُ َ
ال ّ ِق ِإذ ق َّر با ق ْر بانا ف ُتق ِّبل ِم ْن
.جيف قوله تعاىل﴿ :و اتل عل ِيم نبأ ابن آدم ِب
َ
َ
َ
َ َ
َ َ ْ
ََ َ َ
َ
َ َْ
ْ َ
أ َح ِد ِها َو ْل ُي َتق َّبل ِم َن الخ ِر  ...ف َط َّو َع ْت ل ُه نف ُس ُه ق ْتل أ ِخ ِيه فق َتل ُه فأ ْص َب َح ِم َن
ْ
ال ِاس ِر َين﴾(املائدة )30-27 :نق ً
ال عن تفسري املنار -أيض ًا:-
((( ّ
خمرشي ،ج ،4ص.142
الز
الكشاف عن حقائق غوامض التّنزيلّ ،
ّ

حممد رشيد رضا ،ج ،3ص.44
الس ّيد ّ
((( تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار)ّ ،
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ّ
ّ
"واحلق فيما ّ
قصه علينا الوحي من قتل قابيل أنه بيان ملا يف استعداد
التنازع بني غرائز الفطرة ّ
البشر ،من ّ
بالتعارض بني عاطفة وشيجة ّ
الرحم
والرجحان واالمتياز عىل األ قران يف رغائب ّ
وحب ّ
ّ
العلو ّ
النفس ومنافعها وما
ً
قد يلد من احلسد وما قد يتبع احلسد من البغي العدوان فضرب اهّلل مثال
ّ
ليرتب عليه بيان كون غر يزة ّ
الدين بل هدايته هي
لبيان هاتني احلقيقتني
ّ
ّ
املهذبة للفطرة البشر ّية بترجيح ّ
احلق عىل الباطل واخلير عىل الش ّر فكان
ً
ً
ّ
مثال ملن غلبت عليه ّ
النزعة الثانية وهابيل مثال ملن غلبت عليه
قابيل
األوىل بترجيح هداية ّ
الدين .((( "...

ْ َ ُ ْ ُُ ٌ َ َ َ ْ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
يار ِهم و هم ألوف حذر الو ِت
 .ديف قوله تعاىل: ﴿أ ل تر ِإل ال ِذين خرجوا ِمن ِد ِ
َ
َ َّ ْ َ َ َّ
َ َ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َّ َ ْ ُ ْ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ
اس ال
الن
ر
ث
ك
أ
ن
لك
و
اس
الن
فقال لم اهَّلل موتوا ث أحياهم ِإن اهَّلل لذو فض ٍل عل
ِ
ِ
ِ
ْ ُ
ون﴾(البقرة )243 :نق ً
ال عن تفسري ابن كثري" :وقال ابن جر يج عن
َيشك ُر َ 

عطاء قال :هذا مثل" (((.

اخلامسةّ :
أن وجود اخليال يف القرآن هو بسبب حاجة البرش إليه يف
ٌ
مستحيل عىل اهلل تعاىل
حيتج بأنّه
حمادثاهتم وتعابريهم وأحاسيسهم ،فال ّ
لغنائه عنه(((.

يتوصل الدكتور إىل ّ
القصة التّمثيل ّية
وبمجموع هذه احليث ّيات
أن ّ
ّ

موجودة يف القرآن ،وقد اعرتف بوجودها أهل التّفسري.

حممد رشيد رضا ،ج ،10ص.205
الس ّيد ّ
((( تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار)ّ ،
((( تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري ،ج ،1ص.502

حممد أمحد خلف اهلل ،ص.188
((( الف ّن
القصيص يف القرآن الكريمّ ،
ّ
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التّعليق واملالحظة عىل هذه احليث ّيات واملستندات:
ويرد عىل هذه احليث ّيات -اخلمس -النّقاط واملؤاخذات التّالية:

1.1ليس الكالم األكمل واألصوب هو املرتبط بالتّمثيل دائ ًام؛ فيمكن
وقوة بيانه ووضوح
أن يوسم بالتّامم والكامل من ناحية جودة تأليفه ّ
ٍ
دخل لوجود املثل فيه ،بل قد يصبح اقرتانه به أحيان ًا
مقصده من دون
يتم
عالمة وآية عىل ضعف تركيبه وركاكته ،ولو كان األداء الكامل ال ّ
ّإل به ألصبح هو األصل يف حمادثاتنا وتعابرينا ،ولكان ّ
كل متثيل حيتاج
يف كامله إىل متثيل أيض ًا؛ لنفس النّكتة.

يصح التّعامل مع القصص واإلخبارات القرآن ّية
وبناء عىل ذلك ال
ّ
ّ
بمجرد ا ّدعاء ّ
وكأن املدّ عي يريد
أن متام بياهنا بالتّمثيل،
عىل ّأنا خيال
ّ
بفكرته أن يقولّ :
إن األصل يف حكاية املواقف والقصص يف القرآن هو
الوقوعي،
الصدق
عدم وقوعها لعدم إرادة املتحدّ ث -وهو اهلل تعاىلّ -
ّ
وإنّام تتع ّلق إرادته بالتّبيني ا ّلذي ال حيصل ّإل برضب األمثال اخليال ّية،
ّإل إذا ثبت العكس بالقرينة ،وهو ٌ
للصواب وخمالف ملا
قول جمانب ّ
عليه العرف ونظام اللغة واالستعامل.
2.2ختطئة الدكتور ملن وصفهم بالتّعاطي مع القصص القرآن ّية بمنطق

العقيل فقط مع اعرتافه باتّفاق اجلميع عىل وجود األثر والنّفع
الصدق
ّ
ّ
يف استعامل املثال ليس يف حم ّلها؛ ّ
ألن تعاطيهم هذا ال يعني رفضهم

رصح القرآن نفسه يف
لتضمني بعض
اآليات لألمثال ،كيف وقد َ ّ
َ
َ َ
َ ْ َْ َ َ ُْ
َ َُ َ
اش ًعا ُم َت َص ّ ِد ًعا ِم ْن
بعض اآليات بـ﴿ :ل ْو أن َزلنا هذا الق ْر َآن عل َج َب ٍل ل َرأ ْيته خ ِ
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َْ

ُ

َ

                           
َ َّ

َ َّ

َخ ْش َية َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ّ
اس ل َعل ُه ْم َي َتفك ُر َون﴾(احلرش ،)21 :وإنّام كان
ِ ِ
اهلل و ِتلك المثال نض ِر با ِللن ِ
صحة التّعامل مع القصص واإلخبارات
موقفهم هذا مبن ّي ًا عىل عدم ّ

عىل ّأنا متثيل وخيال مع عدم وجود قرينة صارفة عن إرادة الوقوع
السياق
ا ّلذي هو األصل ،سواء كانت القرينة لفظ ّية
متضمنة يف نفس ّ
ّ

أي إخبار وحكاية يف
القرآين أو قرينة ل ّب ّية ،وهذا هو مقتىض ظهور ّ
ّ
العرف ،واخلروج عن هذه ال ّطريقة يعدّ خالف ًا لقصد املتك ّلم احلكيم
ترصح اآليات بالتّمثيل
ا ّلذي ال يقرص يف تبيني مراده ،وبالتّايل إذا مل ّ

أو
ّ
عقيل صارف عن إرادة اجلدّ
يستشف من سياقها ومل ينهض دليل ّ
الصدق والوقوع يف األحداث.
والتّح ّقق فال يمكن رفع اليد عن ّ

3.3كيف علمنا ّ
أن املتحدّ ث -وهو اهلل سبحانه -يسلك التّمثيل

يب يف قصصه بحيث نتواطأ معه يف مقصده ونتعاطى
واألسلوب األد ّ

معها بنفس النّ ّية؟!! وحتّى لو عرفنا أنّه يستعمل املثال يف بعض
املواضع -من باب الفرض -فمن أين لنا القطع بإرادته واستعامله

التّمثيل يف سائر املواضع؟!! واخلالصة :طاملا أنّه سبحانه مل يفصح

عن إرادة اخليال ومل يظهر ذلك من قرينة ال طريق لنا إىل القول بعدم

رصح يف آيات الكتاب العزيز بأنّه أنزل
واقع ّية القصص فكيف وقد ّ
للحق واألمر ال ّثابت
القرآن -بام فيه من إخبارات وقصص -مصاحب ًا
ّ
َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ
ْ َ
ال ّق﴾(آل عمرانِ ﴿ ،)62 :تلك
ا ّلذي ال خيالطه الباطلِ ﴿ :إن هذا لو القصص
ً
ات َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ّ
َآي ُ
اب ب ْ َ
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ال ّ ِق ُم َص ّ ِدقا
ِ
اهلل نتلوها عليك ِبال ِق﴾(البقرة﴿ ،)252 :نز ل عليك ال ِكت ِ
ِ َلا َب ْ َي َي َد ْي ِه﴾(آل عمران)3 :؟!!
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4.4قوله ّ
املفسين يتعاملون مع القصص التّمثيل ّية عىل ّأنا مقطع
بأن ّ
فن ّّي أشبه باملصادرة؛ فأصل القصص التّمثيل ّية مل يثبت بعدّ ،
وأن
ٍ
جماف للواقع؛
املفسين هو التّعامل مع قصص القرآن باخليال
ديدن ّ
إذ الغالب ّية العظمى منهم يس ّلمون بواقع ّيتها ،وإنّام النزر اليسري منهم
تو ّقف عند بعض املواضع ا ّلتي احتار يف كيف ّية تفسريها أو التّوفيق بينها
وبني نظائرها أو قام باالستيحاش منها واستبعادها فاحتمل التّمثيل

ناتج من ضيق خناقهم وعجز قدرهتم عن
أو جلأ إليه،
وترصفهم هذا ٌ
ّ
الوصول إىل التّفسري القويم واملعقول ،وال يقلب النّتيجة عىل األغلب

املفسين بشكل
الصواب،
ويصيها هي ّ
فمجرد استيحاش بعض ّ
ّ
ّ
قصة طالوت وغريها ال يعدّ دلي ً
ال
قصة عزير أو ّ
شخيص من مثل ّ
ّ
احلقيقي طاملا أنّه ال يصادم استحالة عقل ّية أو
علم ّي ًا صارف ًا للمعنى
ّ
خاصة إذا نظرنا إىل سعة قدرة اهلل املطلقة وحكمته
خيالف أمر ًا قطع ّي ًاّ ،
وتدبريه غري املحدود.

واخلروج عن ظاهر اآليات وإرادة املعاين البعيدة منها ال يعدّ
نبي
تفسري ًا ،ومنه يظهر اإليراد عىل ما ذكره الدكتور حول ّ
قصة ابني ّ

الش املوجودة يف البرش وتفسري
اهلل آدم- من تفسري قابيل بنزعة ّ ّ
والصفاء -نق ً
واضح
ف
ال عن تفسري املنار فهو تك ّل ٌ
ٌ
هابيل بنزعة اخلري ّ
وال يعد تفسري ًا لل ّظاهر.
ثم ّ
إن قس ًام من األمثلة ا ّلتي ساقها خلف اهلل ليست من قبيل القصص،
ّ

رضب من بيان بعض معاين التّوحيد والعقيدة والدّ ين وما
وإنّام هي
ٌ
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شاكل ذلك ،وا ّلتي تكون القرينة يف إرادة التّمثيل فيها بارزة وجل ّية،

َ َ
َ
اهَّلل َح ّق
وهي خارج نطاق موضوعنا أصالً ،كقوله تعاىلَ ﴿ :و ما ق َد ُر وا
َ
ً َ َ
َْ ُ
الشيفة
ق ْد ِر ِه َو ال ْرض َ ِجيعا ق ْبض ُت ُه (﴾...الزّ مر ،)67 :حيث استعملت اآلية ّ

السلطنة اإلهل ّية عىل املوجودات ،وأين هذا من
القبضة للكناية عن ّ
القول بوجود اخليال يف القصص القرآن ّية؟!!
5.5حاجة النّاس إىل اخليال باملعنى ا ّلذي أشار إليه خلف اهلل ال تعدو

توجههم للقرينة املكتنفة للكالم
استفادهتم للمعاين املجاز ّية عند ّ
ٍ
وحينئذ :ليست
احلقيقي ،وهي ال حتصل مع فقداهنا،
لترصفه عن معناه
ّ
السبب يف جلوء املتحدّ ث إىل استعامل
احلاجة إىل اخليال عند النّاس هي ّ
التّمثيل ،وإنّام نفس املتك ّلم إذا أراد املثال يقرن كالمه بام يشعر بذلك
فيفهم منه املستمعون أنّه يريد اخليال ال الواقع ،وهذه نقطة جوهر ّية
فال يقع اللبس فيها.

فيتّضح ممّا تقدّ م ّ
أن مجيع احليث ّيات ا ّلتي ساقها خلف اهلل إلثبات

فكرة التّمثيل يف القصص القرآن ّية مردودة وليست تا ّمة.

األسطوري:
.جمستنده حول رأيه يف اللون
ّ
املفسين عىل رفض وجود األساطري يف
رغم اعرتافه بإمجاع
ّ
منحى منفرد ًا وشا ّذ ًا عن مسلكهم بدأ خلف اهلل
القرآن ،وأنّه ينحى
ً
ويسمى جسم احلكاية أيض ًا-القصة
متهيده لرأيه بالتّفريق بني هيكل ّ
ّ
وهدفها ا ّلذي حيوي احلكمة والتّوجيه واإلرشادّ ،
وأن األدباء وأهل
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الف ّن أجازوا أن تكون ما ّدة اهليكل باطلة وخراف ّية وغري صحيحة يف
القصة يكون مقصود ًا منه
نفسها ،وال يعتقد هبا املتك ّلم بينام هدف
ّ

نص
ثم ع ّلق -مستفيد ًا من ّ
بداعي الوعظ والتّوجيه وبيان املبادئّ ،
للرازي يف تفسريه((( وآخر لصاحب املنار(((ً -
قائال" :إذ الواضح ّأن
ّ
ً
األستاذ اإلمام جييز أن يكون يف ّ
ّ
القرآين قصصا وغير قصص أثر
التعبير
ّ
ّ
ّ
اخلرافية ألنه حيكي من
لألساطير إجراء للعبارات عىل تلك الظواهر

عقائدهم ّ
احلق والباطل ،كما جييز أن يكون القرآن قد أجر ى أساليبه
الوثنية أداة ّ
ّ
للتعبيرات
كما هو املعروف عند األدباء فجعل اخلرافات
ّ
البالغية" (((.

ثم قام بجمع ّ
األولني) يف
كل اآليات ا ّلتي ورد فيها ذكر (أساطري ّ
ّ
القرآن -وعددها تسع -وذكر ّ
أن هبا أربع دالالت تقود إىل القول
ٍ
بنحو من التّلخيص(((:
بنظر ّيته حول األساطري ،وهي
الدّ اللة األوىلّ :
أن مجيع اآليات التّسع املتناولة ملفردة األساطري هي
رجح
من القرآن املك ّّي ،حتّى ا ّلتي
تضمنتها سورة األنفال املدن ّية؛ إذ ّ
ّ

كون بعض آياهتا مك ّية.
ويرتتّب عليها ٍ
تال ،وهو ّ
أن احلديث حول األساطري كان من أهل

مكّة ومجهرهتم من املرشكني وال ربط له بأهل املدينة.
ازي ،ج ،17ص.255
الر ّ
((( التّفسري الكبري (مفاتيح الغيب) ،الفخر ّ

الس ّيد حممد رشيد رضا ،ج ،1ص.330
((( تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار)ّ ،
حممد أمحد خلف اهلل ،ص.200
((( الف ّن
القصيص يف القرآن الكريمّ ،
ّ
((( الحظ :املصدر نفسه ،ص.208 - 202
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الدّ اللة ال ّثانيةّ :
أن القائلني باألساطري أغلبهم من ا ّلذين ينكرون

َ ُ َ َ
َُ
ظاهر من مثل قوله تعاىل﴿ :قالوا أ ِئذا ِم ْت َنا َوك ّنا
البعث واليوم اآلخر ،وهو
ٌ
َ َ َّ َ
َ
َ ُ
َُ ََ
ُ َ ً َ َ ً َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ْ َ
اط ُير
ترابا و ِعظاما أ ِئنا لبعوث
ون * لقد ُو ِعدنا ْن ُن َو َآباؤنا هذا ِم ْن ق ْبل ِإ ْن هذا ِإل أ َس ِ
َْ
ال َّو ِل َني﴾(املؤمنون).83-82 :وغريه.

الدّ اللة ال ّثالثةّ :
أن املرشكني ّملا جادلوا النّبيواعرتضوا عليه

كانوا يؤمنون بوجود األساطري يف القرآن بعقيدة صلبة وصادقة ال
َ ُ َ
يعرتهيا ٌّ
أنم كانوا يتحدّ ونَ ﴿ :و ِإذا ت ْتل
شك أو تر ّدد ،وإىل درجة ّ

َ َ َّ َ
ََ
ْ
َُ َ ُ َْ َ َ َ َ َ ََُْ َْ َ َ
ْ ََ
اط ُير ال ّو ِل َني * َو ِإذ
عل ْ ِي ْم َآياتنا قالوا قد ِس ْعنا ل ْو نش ُاء لقلنا ِمثل هذا ِإ ْن هذا ِإل أ َس ِ
ُ َّ ْ َ َ َ َ ُ ْ
َ ُ
َ ْ
ال َّق م ْن ع ْند َك َف َأ ْمط ْر َع َل ْي َنا ح َج َار ًة م َن َّ
الس َم ِاء أ ِو ائ ِت َنا
قالوا اللهم ِإن ك
ِ
ان هذا ه َو َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِب َعذ ٍاب أ ِل ٍمي﴾(األنفال.)32-31 :

ّ
يقول خلف اهلل" :وحنن إذ نعتقد بصدق القرآن ودقته يف تصوير
إحساساهتم ال ّبد لنا من ّ
بأن هذه العقيدة كانت ّ
التسلمي ّ
قوية عندهم وتقوم

يقر روا هبذه ّ
عىل أساس يطمئنون إليه من حيث وسعهم معه أن ّ
القوة وجود
ّ
األساطير يف القرآن ذلك ّ
ألنم ال يستطيعون هذا القول إل إذا كان هناك ما
ً
ّ
يؤكدونه هذا ّ
ّ
التأ كيد" (((.
يبر ر فعال هذا القول يف تقديرهم وجيعلهم

الرابعةّ :
أن القرآن مل حيرص أن ينفي عن نفسه وجود األساطري
الدّ اللة ّ
فيه؛ فاآليات إ ّما ّأنا مل تع ّقب عىل ذلك ،أو اكتفت بالتّهديد عىل إنكار

ّبي ،وإ ّما ّأنا ر ّدت وع ّقبت ولكن من
البعث أو ّ
الصدّ عن اتّباع الن ّ
أجل نفي كون األساطري من عند النّبييكتتبها ويم ّليها وإثبات ّأنا
حممد أمحد خلف اهلل ،ص.204
((( الف ّن
القصيص يف القرآن الكريمّ ،
ّ
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من عند اهلل تعاىل.

والنّتيجة من جمموع هذه الدّ الالت -بحسب زعمه -هي ثبوت
ً
ًّ
قويا عنيفا
نظر ّيته و" :إذا كان إحساس القوم بور ود األساطير يف القرآن
وعقيدهتم يف ذلك ّ
قوية ثابتة .و إذا كان القرآن ال ينيف ور ود األساطير
ّ
فيه و ّإنا ينيف أن تكون هذه األساطير هي ّ
الدليل عىل أنه من عند
ّ
ً ّ
ّ
ّ
نتحرج من
حممد وليس من عند اهلل .إذا كان كل هذا ثابتا فإنا ال
ّ ً
ً
ّ
القول ّ
نصا من
بأن يف القرآن أساطير ألنا يف ذلك ال نقول قوال يعارض
نصوص القرآن" (((.

مناقشة هذه الدالالت وأصل النظر ّية:
مهد هبا الدكتور عرض نظر ّيته حول األساطري
ونبدأ بالفكرة ا ّلتي ّ
يف القرآن ،وهي جتويز األدباء استعامل املا ّدة القصص ّية الكاذبة
والباطلة يف ّ
بث اإلرشادات والتّوجيهات واملبادئ إىل القارئ
ربر ًا لسامح
واملستمع ،فنقول :أجازوا أم مل جييزوا فال تعدّ إجازهتم م ّ
يقرر طبيعة األسلوب
ذلك وإمكانه يف القرآن ،وليسوا هم من ّ
القرآين يف ّ
بث الوعي والتّوجيه إىل النّاس ،فال يقاس القرآن
والنّهج
ّ
والقهار واملسيطر واملحيط بام
الصادر من القادر واحلكيم
ّ
املعجز ّ
لدى املقهور واملحاط من أسلوب ال يرقى بأكثر من مستواه وغرضه
الشيف هو يفصح
وحمدود ّيته يف أحسن التّقادير ،وإنّام نفس الكتاب ّ
حق ك ُّله وقد ُأنزل
عن ذلك ،وآياته الكريمة قد نطقت وحتدّ ثت بأنّه ٌّ
حممد أمحد خلف اهلل ،ص.207-206
((( الف ّن
القصيص يف القرآن الكريمّ ،
ّ
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َ َْ ّ َ ْ َْ َ ُ َ َْ ّ َ َ َ
احلق تعاىل﴿ :و ِبال ِق أنزلناه و ِبال ِق نز ل﴾(اإلرساء،)105 :
باحلق من لدن ّ
ّ

فلم يداخله باطل أو يساوره فساد أو كذب ،ال من جهة املا ّدة وال

نبي
من ناحية الغاية واهلدف ،وحتّى قصصه وأخباره -كقصص ّ
واقع
باحلق ا ّلذي بإزائه
ونبي اهلل عيسى -وسمت
اهلل موسى
ّ
ٌ
ّ
وس َو ِف ْر َع ْو َن ب ْ َ
وثباتَ ﴿ :ن ْت ُلوا َع َل ْي َك ِم ْن َن َبإ ُم َ
ال ّ ِق ِل َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُن َون﴾(القصص،)3 :
ِ
ِ
َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ
ّ
وكأن لسانه يشري إىل رفض
ال ّق﴾(آل عمران،)62 :
﴿ ِإن هذا لو القصص

مبدأ ّ
ربر الوسيلة ولو عرب االستعانة
أن الغاية -وإن كانت ح ّقة -ت ّ
باملا ّدة الكاذبة ،وأنّه عمل اهلل تعاىل ا ّلذي ال تقرص قدرته عن إبالغ
الواقعيُّ ،
فكل ما يف الوجود هو
بالصدق واإلخبار
والرشاد ّ
ّ
اهلدى ّ

َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ّ
اهلل ِلك ِل
خلقه وال خيرج عن تدبريه وتقديرهِ ﴿ :إن اهلل ب ِالغ أم ِر ِه قد جعل
َ ْ َ
ش ٍء ق ْد ًرا﴾(ال ّطالق )3 :فكيف يعوز ويفتقر إىل أسلوب وضيع كاالتكاء

عىل األساطري؟!!

السابق ا ّلذي نفيناه عن القرآن هو تضمينه املا ّدة
وكالمنا ّ
الكاذبة يف إخباراته وقصصه هبدف االستفادة منها يف ّ
بث األحكام
والتّوجيهات ،أ ّما إذا كان ذكره لألباطيل بداعي كشف غ ّيها وزيفها

الصدق
وبيان مواطن اخللل فيها فهو ال مانع منه وال يتعارض مع ّ
والواقع وهو خارج منظورنا.

أ ّما ما يرتبط بالدّ الالت ا ّلتي ساقها فهي غري موصلة إىل مبتغاه ،وقد
ّ
السياق أو تعني
شط هبا بعيد ًا جدّ ًا وتصنّع يف تأليفها بام ال خيدم عليه ّ
عليه القرينة ،وما بني عىل أساس فاسد فنتيجته مثله ،وتفصيل ذلك:
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ذكر الدكتور أربع دالالت ،والدّ اللتان األُ ْولتان منها جعلهام تدعي ًام
ومعرب ًا للتّاليتني اللتني مها العمدة ورأس احلربة يف استدالله ،ولذا ال
هيمنا التو ّقف كثري ًا يف الدّ اللتني األُولتني وال توجد حزازة وغضاضة
ّ
فع ً
وأنا
ال من جهتهام -إذ القول بم ّك ّية اآليات التّسع أو غالب ّيتها ّ
تتحدّ ث عن لسان أهل مكّة ومجهرهتم من املرشكني هو ممّا ال خيفى،
وكون أكثر القائلني باألساطري هم من ا ّلذين ينكرون البعث واملعاد ممّا

ال ينكر أيض ًا وال ضري فيه بحسب ما سنذكره من معنى ال ا ّلذي اختاره
والرابعة.
القائل باألساطري -وإنّام نقرص املناقشة عىل الدّ اللتني ال ّثالثة ّ

أ ّما الدّ اللة ال ّثالثة ا ّلتي يذكرها -وا ّلتي حاصلها ّ
أن املرشكني
صادقون يف اعتقادهم بوجود األساطري يف القرآن -فري ّد عليها:
ربر هلم قوهلم ّ
ّأوالً :من أين عرف الدكتور ّ
وأن
أن املرشكني لدهيم ما ي ّ
ٍ
بصدق وصالبة؟!! وهل اآليات التّسع يف
ما يذكرونه يعتقدون بصواب ّيته

مقام بيان صدق أحاسيسهم كام يدّ عي أم ّأنا يف مقام التّوبيخ ّ
والذ ّم هلم

عىل جلاجهم وعنادهم وتكذيبهم للقرآن والنّبي؟!!

ٍ
بمسح رسيع ملجموع هذه اآليات التّضح إلينا بجالء
لو نقوم
ّمسك هبا بدون موضوع ّية
هشاشة الدّ عوى ا ّلتي حاول الدكتور الت ّ
واستقامة يف فهم سياق اآليات ،ففي موضع ّ
الشاهد من سورة
َ
ين ُي َك ّ ِذ ُب َ
املط ّففني ذكرت اآلية التّايلَ ﴿ :و ْي ٌل َي ْو َم ِئ ٍذ ِل ْل ُم َك ّ ِذب َني * ّال ِذ َ
ون
ِ
َ َ
َُ َ َ َ
َّ ُ ُّ
َ َُْ ََ
َّ
ّ
اط ُير
ين * َو َما ُيك ِذ ُب ِب ِه ِإل كل ُم ْعت ٍد أ ِث ٍمي * ِإذا تتل عل ْي ِه َآياتنا قال أ َس ِ
ِب َي ْو ِم ِ
الد ِ
َْ
َ َّ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ
ْ
َ
ال َّو ِل َ
وب ْم َما ك ُانوا َيك ِس ُب َون﴾(املط ّففني ،)14-10 :أي
ل
ق
ل
ع
ان
ر
ل
ب
ل
ك
*
ني
ِِ
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أن هناك صفات ًا ثالث ًا ملن ّ
ّ
يكذب باملعاد ويوم الدّ ين ،وهي أنّه معتدٍّ
لألولنيّ ،
وأن اهلل
وأنّه أثيم وأنّه يصف القرآن باألساطري املكذوبة ّ
ربرات وصدق
تعاىل قد طبع عىل قلبه لتكذيبه ،فأين الداللة عىل م ّ
ّ
املستدل يف الوقت ا ّلتي يصفهم القرآن
كالم املرشكني ا ّلتي يذكرها
ّ
لغريب ح ّق ًا.
باملكذبني واملعتدين املتجاوزين؟!! إنّه
ٌ

َ ُ َ َ
ويف موضع ّ
الشاهد من سورة املؤمنون يقول تعاىل﴿ :قالوا أ ِئذا ِم ْت َنا
َ ُ ْ َ َ َّ
َ
َُ َ
َ ُ َّ ُ َ ً َ َ ً َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ
َ
ون * لق ْد ُو ِع ْدنا ْن ُن َو َآباؤنا َهذا ِم ْن ق ْبل ِإن هذا ِإل
وكنا ترابا و ِعظاما أ ِئنا لبعوث
َ
َ
ُ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ
َ
س
أ
اطير الو ِلني * قل ِل ِن الرض ومن ِفهيا ِإن كنت تعلمون * سيقول
ون ِ ّل قل أفل
ِ
َ
ّ
َت َذ ّك ُر َون﴾(املؤمنون ،)85-82 :ومضمونه ّ
واملكذبني باآلخرة
أن الكافرين

ويف سياق استهزائهم واستبعادهم للبعث يقولون ّ
إن مسألة املعاد
ِ
ِ
السابقني
والقيامة هي ممّا ُوعدْ نا هبا نحن وآباؤنا من ق َبل األنبياء ّ
وإىل اآلن مل تتح ّقق ،فلو كانت ح ّق ًا لوقعت فهي إذ ًا من األحاديث
ثم تر ّد عليهم اآلية بإثبات املعاد عرب بيان مالك ّية
الكاذبة واخلراف ّيةّ ،
اهلل تعاىل ومملكته ،وهذا املورد هو اآلخر يثبت ّ
أن جلوء الك ّفار إىل

وصف القرآن باخلرافات ناتج من استبعادهم وتسفيههم لليوم

اآلخر وليس بسبب اعتقادهم وجود ما ّدة األساطري فيه .ونفس
(((
هذا التّقريب واملضمون جيري يف موضع ّ
الشاهد من سورة النّمل
وسورة األحقاف(((.

((( سورة النّمل.68 :

((( سورة األحقاف.17 :
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َ َ َ َّ َ َ َ
َ َّ ْ ٌ
ين كف ُر وا ِإ ْن َهذا ِإل ِإفك
وأ ّما يف سورة الفرقان فيقول تعاىل﴿ :وقال ال ِذ
َ
َ
ََْ ُ َََ َُ َ َْ َْ ٌ َ ُ َ ََ ْ َ ُ ُ ًْ َُ ً ََ ُ
ْ
ْ
اط ُير ال َّو ِل َني ا ك َت َت َباَ
َ
افتراه وأعانه علي ِه قوم آخر ون فقد جاءوا ظلما وز ورا * وقالوا أس ِ
َ ُ َ َ َ ُ ْ ً َ ً ُ ْ َ ْ َ َ ُ َّ
َّ َ َ َ ْ َْ
ّ َُ
ََْ
َ
ّ
ُ
ّ
ض ِإنه
السر ِف السماو ِ
ف ِه َي ْتل عل ْي ِه بك َرة َوأ ِصيل * قل أنزله ال ِذي يعلم ِ
ات والر ِ
َك َان َغ ُف ًورا َر ِح ًيما﴾(الفرقان ،)6-4 :وتقريبهاّ :
أن ا ّلذين كفروا ّملا عرض عليهم

باتامه ظل ًام وكذب ًا بأنّه وباالستعانة ببعض
الرسولالقرآن قاموا ّ
ّ
ثم اختلق نسبته إىل اهلل ،أو أنّه كانت متىل عليه أكاذيب
اآلخرين افرتاه ّ
ٍ
يومي ومتتابع فيحفظها ويلقيها عىل ّأنا من
بشكل
السابقني
ّ
وخرافات ّ
بأن ما تدّ عونه ٍ
بالر ّد عليهم ّ
واه ومرفوض؛
ثم تأمر اآلية الن ّ
اهللّ ،
ّبي ّ
إذ إنّه ُم ٌ
نزل من ِق َبل ا ّلذي يعلم اخلفايا واألرسار وليس بحسب ما
تزرون من كونه أساطري وإمالءات من الغري .وهذا املوضع أيض ًا ال
خاصة مع تقريع
داللة فيه عىل كون الكافرين صادقني يف أحاسيسهمّ ،
ّبيبالر ّد عليهم.
اآليات هلم وأمرها للن
ّ
ٍ
بنحو قريب ينطبق عىل ّ
الشاهد يف سورة
وبنفس هذا البيان والكالم

النّحل((( وسورة القلم((( وسورة األنعام(((.

ّ
والشاهد التّاسع واألخري هو قول اهلل تعاىل يف سورة األنفال:

ْ َ ُ َ َّ
ُ
وك َأ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ر ُج َ
ين َك َف ُر وا ل ُي ْثب ُت َ
وك َو َ ْي ُك ُر َ
َ
ون َو َ ْيك ُر
ذ
ال
ي
و
أ
وك
ل
ت
ق
ي
و
﴿ َو ِإذ ْيك ُر ِبك ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ َُْ
َ ُ َ َ
ُ َ ُ َْ َ
اهلل َو ُ
ُ
الا ِكر َ
اهلل َخ ْي ُر ْ َ
ين * َو ِإذا ت ْتل َعل ْ ِي ْم َآيات َنا قالوا قد ِس ْع َنا ل ْو نش ُاء لقل َنا
ِ
َ َ َّ َ
ْ َ ُ
َْ ََ
ُ َّ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
ْ ََ
ال ّق ِم ْن
اط ُير ال ّو ِل َني * َو ِإذ قالوا اللهم ِإن كان هذا هو
ِمثل هذا ِإ ْن هذا ِإل أ َس ِ
((( سورة النّحل.24 :
((( سورة القلم.15 :

((( سورة األنعام.25 :
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َ
ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ً َ َّ َ َ ْ َ َ َ
ِعن ِدك فأم ِطر علينا ِحجارة ِمن السم ِاء أ ِو ائ ِتنا ِبعذ ٍاب أ ِل ٍمي﴾(األنفال،)32-30 :

ّعرض إىل
ولساهنا ال خيتلف عن سابقاهتا من اآليات من حيث الت ّ
صورة العناد والتّكذيب من قبل املرشكني لنزول القرآن من اهلل
ّبيأيض ًا ،فبعد ذكر ما خي ّطط
تعاىل ا ّلذي مصريه إىل تكذيب الن ّ
له املرشكون من ٍ
الرسوليردف عليه بيان كيف ّية
مكر إىل شخص ّ
الشيف؛ حيث يدّ عون ّأنم
استهزائهم واستهانتهم بمقام الكتاب ّ
عقلوا ما به من آيات فوجدوها ّ
هشة وال قيمة هلا ،وال تعدو كوهنا
السابقني وا ّلتي بوسعهم اإلتيان بمثيالهتا،
تأليف ًا من أساطري وأباطيل ّ
والعجيب ّأنم يعلمون بعجزهم عن اإلتيان بمثله -إذ لو استطاعوا

لعارضوه وحتدّ وه به -ومع ذلك يتصنّعون القول بالقدرة ،وهذا
ٌ
الصدق
دليل عىل عدم اعتقادهم بوجود األساطري يف القرآن بنحو ّ
الشديد كام يدّ عي خلف اهلل؛ بل ّ
واإلرصار ّ
إن هلم مآرب وأغراض ًا

أخر ،ولو من باب التّمويه عىل أتباعهم وحفظ مركزهم.

متسك به الدكتور إلثبات وجود التّحدّ ي
وأ ّما ذيل املقطع -وا ّلذي ّ
من املرشكني الدّ ّال عىل صدق دعواهم لألساطري -فهو ال خيدم رؤيته
ٍ
بحال؛ وذلك ألنّه إ ّما أن يكون مواصلة لغرض الكافرين يف
أيض ًا
متويه احلقائق عىل النّاس وخداعهم باختالق التّحدّ ي بنزول العذاب
فيصبح تتمي ًام للمقطع املتقدّ م ،وإ ّما أن يكون له ٌ
آخر خيتلف مع
شأن ٌ
سابقه شك ً
ال ويتّحد معه روح ًا؛ وتوضيحه بحسب نظر صاحب
ْ َ َ َ َ ُ َ َْ َ
امليزانّ :
ال ّق ِم ْن ِع ْن ِد َك﴾ به ظهور
أن قوله تعاىلِ ﴿ :إن كان هذا هو
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السامء ّإل أنّه
يف احلرص فيالئم قول من كان يعتقد بالدّ ين ورسالة ّ
ّبي أو شطر ًا مع ّين ًا منه -كام لو مل حيتمله أو ثقل
أنكر ما أتى به الن ّ
عليه تصديقه وااللتزام به -فرتجم إنكاره ور ّدته بمخاطبة اهلل هبذا

األسلوب (((.

واخلالصة ممّا تقدّ مّ :
أن مجيع اآليات التّسع ا ّلتي تناولت لفظة
األساطري عىل لسان املرشكني ال تلوح منها قرينة أو إشارة إىل كوهنم
يعتقدون بصدق بوجودها يف القرآن.

ثاني ًا :يفهم من دعوى الدكتور ّ
والصادق
أن اعتقاد املرشكني اجلازم ّ

خيتص بالقصص واإلنباءات ،بينام يظهر
بوجود ما ّدة األساطري يف القرآن ّ
املكذبني والكافرين كانوا يصفون ّ
ّ
السابقة ّ
كل
أن
من اآليات ّ
الشيفة ّ
األولني ،فيلزم من كالمه ودعواه كون ّ
كل القرآن
القرآن بأنّه أساطري ّ
األقل غالبه -متشكّل من األساطري ،والتّايل ٌ
أو عىل ّبالضورة
باطل ّ
-باعرتافه هو أيض ًا -فاملقدّ م مثله.

تنزلنا وقلنا ّ
قمة جزمهم بصواب ّية
ثالث ًا :لو ّ
إن املرشكني كانوا يف ّ
مقولتهم ّ
وإن القرآن حكى ذلك عن واقعهم مع ذلك ال نس ّلم بفكرة
الدكتور ؛ إذ ّ
يصي املا ّدة الباطلة
إن عملهم يف حدّ ذاته ال اعتبار له وال ّ
موجود ًة فع ً
ال يف ثنايا اآليات.

الرابعة املدّ عاة وا ّلتي حاصلها ّ
أن القرآن مل
وأ ّما بالنّسبة للدّ اللة ّ

(بترصف).
الس ّيد ال ّط
باطبائي ،ج ،9ص ّ 68
ّ
((( امليزان يف تفسري القرآنّ ،
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ِ
ينف عن نفسه هتمة وجود األساطري فهي من العجائب والغرائب،
إذ ّ
كل األوصاف ا ّلتي أنزلتها اآليات التّسع عىل القائلني باألساطري
كالكاذبني ا ّلذين مصريهم جهنّم وا ّلذين قد ران عىل قلوهبم وقد أقاموا

عىل اإلثم واالعتداء والتّجاوز ونكران اآلخرة -كام يف آيات سورة
املط ّففني((( -يكفي واحد منها للدّ اللة عىل النّفي فكيف باجتامعها
نتصور ّ
أن اهلل احلكيم  يف احلال ا ّلذي
وانضاممها مع ًا؟!! وهل
ّ

يأمر فيه رسوله-يف آيات سورة الفرقان املتقدّ مة((( -بر ّد كالم
املفرتين ا ّلذين ّاتموا القرآن باألساطري واإلفك يربز بنفس الوقت

وعرب ذات اآليات أنّه ال ينفي وجود األساطري بل يؤكّد عليها؟!!
هذا ما ال يقبل اجلمع.

ويتحصل من ر ّدها
الرابعة أيض ًا،
ّ
وبذلك يتّضح سقم الدّ اللة ّ
صحة نظر ّية األساطري ا ّلتي نادى هبا الدكتور
ور ّد الدّ اللة ال ّثالثة عدم ّ

وبطالهنا بالكامل.

خامس ًا - :األد ّلة عىل واقع ّية القصص القرآن ّية

رغم ّ
تتضمن ذكر عدّ ة من
أن نفس املناقشات آلراء الدكتور وآثارها
ّ

األد ّلة عىل صدق وقوع القصص القرآن ّية ّإل ّ
أن مجعها يف موض ٍع واحد

ٍ
بشكل عا ٍّم:
ال خيلو من بركات وفائدة أيض ًا ،وهي
((( سورة املط ّففني.14-10 :
((( سورة الفرقان.6-4 :
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السامي
األول - :الغاية واهلدف
الدّ ليل ّ
القرآين ّ
ّ
شك ّ
ال ّ
أن من أعظم أهداف القرآن هو هداية النّاس وإرشادهم
وإيصاهلم إىل الكامل املنشودّ ،
وأن أسلوب القصص فيه يعدّ من أبلغ

بالسنن والتّجارب:
ال ّطرق وأرسعها يف إيصال العربة والعظة واالعتبار ّ

ََ َ
َ
﴿ َف ْاق ُصص ْال َق َص َص َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّك ُر َ
ون﴾(األعراف﴿ ،)176 :لق ْد ك َان ِف ق َص ِص ِه ْم
ِ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
ُ
ً
ْ
َ
َ
َ
ْ
ً
ُ
ْ
ِع ْب َر ٌة ِ ُلول ال ل َ
اب َ ...وتف ِصيل ك ِل ْ
ش ٍء َوهدى َو َر َحة ِلق ْو ٍم ُيؤ ِم ُن َون﴾(يوسف،)111 :
ب
ِ
ِ

فلو كانت قصصه خيال ّية وال ّ
حظ هلا من الواقع لكان ذلك أبعد من
ناحية االقتداء واالستيثاق والتّفاعل.

السابقة
السامو ّية ّ
الدّ ليل ال ّثاين -:دور القرآن يف اهليمنة عىل الكتب ّ
وتصحيحها
َ
ً
اب ب ْ َ
َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ال ّ ِق ُم َص ّ ِدقا ِ َلا َب ْ َي َي َد ْي ِه ِم َن
يقول تعاىل شأنه﴿ :وأنزلنا ِإليك ال ِكت ِ
َ
ْ َ
اب َو ُم َه ْي ِم ًنا َعل ْي ِه﴾(املائدة.)48 :
ال ِكت ِ
احلق والباطل
من خصائص القرآن املجيد أنّه
معيار وميزان ملعرفة ّ
ٌ
املحرفة وا ّلتي منها
السابقة
ّ
السامو ّية ّ
ا ّلذين امتزجا واختلطا يف الكتب ّ

الصدق والواقع ّية
السالفة ،فلو مل نقبل ّ
قصص األنبياء واألمم ّ

ومصحح ًا
املحرفة
يف إخباراته وحكاياته ملا كان مسيطر ًا عىل الكتب
ّ
ّ
ألخطائها.
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السامو ّية
الدّ ليل ال ّثالث -:دور القرآن يف تفصيل ورشح الكتب ّ
السابقة
ّ
َ
َ ْ َ َّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ ْ ُ َ
َ َ َ
ْ
اهلل َول ِك ْن تص ِديق ال ِذي
ون ِ
يقول تعاىل﴿ :وما كان هذا الق ْرآن أن يفت َر ى ِمن د ِ
ْ َ
ََْ ََ ْ ََْ َ ْ َ َ
اب ل َر ْي َب ِف ِيه ِم ْن َر ِّب ال َع ِال َني﴾(يونس.)37 :
بي يدي ِه وتف ِصيل ال ِكت ِ
واآلية فيها داللة عىل ّ
أن القرآن الكريم يمتاز بكونه تفصي ً
ال ملا
الروح واحدة،
السابقة عليه ،فك ّلها من حيث ّ
السامو ّية ّ
أمجل يف الكتب ّ
الشح والتّفصيل حتّى يف قصصها
متفوق عليها بسمة ّ
ولك ّن القرآن ّ

ومواعظها ،فام كان هذا شأنه كيف حيتوي اخليال واألساطري؟

باحلق
الرابع - :وصف القرآن لقصصه ّ
الدّ ليل ّ
َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ
َ ُ َ َ
ال ّق﴾(آل عمران﴿ ،)62 :ن ْتلوا َعل ْيك ِم ْن
يقول تعاىلِ ﴿ :إن هذا لو القصص

َ َُ ُ َ َ َ
وس َو ِف ْر َع ْو َن ب ْ َ
ال ّق ِل َق ْوم ُي ْؤ ِم ُن َ
َن َبإ ُم َ
ون﴾(القصصْ ﴿ ،)3 :ن ُن نق ّص َعل ْيك أ ْح َس َن
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
ْال َق َصص َبا أ ْو َح ْي َنا إ َل ْي َك َه َذا ْال ُق ْر َآن َو إ ْن ُك ْن َت ِم ْن َق ْب ِل ِه َ ِل َن ْال َغ ِ َ
اف ِلني﴾(يوسف:
ِ ِ
ِ
ِ

واحلق يعني املطابق ا ّلذي بإزائه واقع ،وا ّلذي ال جيامع الباطل
.)3
ّ
َ َ

ْ

َّ

َ َ ُ َ َ َّ

ُ

ّ
واخليال أبد ًاَ ﴿ :فاذا َب ْع َد َ
الضل ل فأن ُت ْص َرف َون﴾(يونس.)32 :
ال ّ ِق ِإل

وهذا النّعت ال خيتص بالقصص بل يشمل القرآن برمته﴿ :ت ْل َك َآي ُ
ات
ِ
ّ
ّ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ال ّق أ ْن َزل َن ُاه َو ب َ
ال ّق﴾(البقرةَ ﴿ ،)252 :و ب َ
اهلل َن ْت ُل َوها َع َل ْي َك ب ْ َ
ال ّ ِق َن َز ل﴾(اإلرساء.)105 :
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ

القص
الدّ ليل اخلامس -:استبطان الوقوع والتّح ّقق يف نفس مفهوم ّ
القصة لوحده كافي ًا يف
ر ّبام يذهب البعض إىل عدّ نفس مفهوم
ّ
املحكي بتقريبّ :
واقع؛
استفادة وقوع
القصة هو حكاية ملا هو ٌ
أن أصل ّ
ّ
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ألنا تت ّبع واقتفاء لألثر ا ّلذي حدث وجرى كام ذكرنا يف ّأول البحث،
ّ
ٍ
التجوز وحيتاج إىل
وحينئذ يكون استعامهلا يف غري معنى الوقوع من باب
ّ
ٍ
نصب القرينة ،وطاملا ّ
إضافة إىل يشء
أن القرآن استعملها مطلق ًة بدون
أو تضميم عالمة ّ
األصيل.
فتدل عىل معناها
ّ

الصدق من مجيع اجلهات
السادس - :القرآن ال يناسبه ّإل ّ
الدّ ليل ّ
عندما نالحظ سعة قدرة اهلل تعاىل وسيطرته عىل مملكته وشؤونه
َ
لكل أموره﴿ :إ َّن َ
وإحكامه اإلحاطة ّ
اهلل َب ِال ُغ أ ْم ِر ِه﴾(ال ّطالق ،)3 :ومن جهة
ِ
باحلق
الرسالة اخلالدة ا ّلتي أنزلت
ّ
أخرى نلحظ موقع ّية القرآن وكونه ّ
َّ
وح ِرص عىل صيانتها ومحايتها من ّ
الضعف والتّحريفِ ﴿ :إنا
كل أسباب ّ
ُ
َ ْ ُ َ َّ ْ َ ّ ْ َّ َ ُ َ ُ
عزيزَ ﴿ :و إ َّن ُه َل ِك َت ٌ
اب َع ِز ٌيز
منيع ٌ
نن نزلنا ِ
الذك َر َو ِإنا له َل ِافظ َون﴾(احلجر ،)9 :وأنّه ٌ
ِ
َ َْ َْ ُ ْ َْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َْ ٌ
َ
َ
ْ
يد
(فصلت،)42-41 :
﴾
ح
مي
ك
ح
ن
م
يل
ِ ٍ ِ ٍ
* ل يأ ِت ِيه الب ِ
ي يدي ِه ول ِمن خل ِف ِه تن ِز ِ
ّ
اطل ِمن ب ِ
الصدق والوقوع والتّح ّقق ،وال يليق
نصل إىل اطمئنان أنّه ال يالئمه ّإل ّ
بعظمته أن حيوي مثل اخلياالت وما ّدة األباطيل.
اخلـامتـة

ٍ
حممد أمحد خلف اهلل حول
يف النّهاية ،وبعد
عرض ّ
مفص ٍل آلراء ّ
القصص القرآن ّية واخليال واألساطري ومناقشة ّ
كل مستنداهتا وبيان

آثارها ،وبعد دراسة جمموعة وافرة من اآليات الكريمة حول املسألة
نستخلص النّتائج التّالية:

قسم الدكتور القصص القرآن ّية إىل ثالثة ألوان ،هي اللون
 .أ ّ
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بالضورة ،واللون
الت
ّارخيي ا ّلذي قد يكون واقع ّي ًا ولكن ليس ّ
ّ
األسطوري ا ّلذي
نسج من اخليال ،واللون
ّ
ّمثييل ا ّلذي هو ٌ
الت ّ
يستعني باخلرافات املوجودة لدى النّاس.

.بمن أبرز اآلثار املرتتّبة عىل آراء الدكتور حول األلوان ال ّثالثة هو
واحلي بني القارئ وهذه القصص ،بل
الصادق
ضمور التّفاعل ّ
ّ
ٍ
بنحو عا ّم.
مع مجيع آيات القرآن

.جتصوير القرآن لألحداث كام يعتقدها املخاطبون ال كام هي يف
الواقع هي دعوى فاقدة للدّ ليل ،وال يملك أصحاهبا برهان ًا
شافي ًا بدرجة من اإلحكام.

 .داآليات الكريمة قد وصفت القرآن -بام فيه القصص -بأنّه
احلق تعاىل،
حق ك ُّله وال خيالطه باطل وقد ُأنزل
باحلق من لدن ّ
ّ
ٌّ
ولساهنا يشري إىل رفض مبدأ ّ
ربر
أن الغاية -وإن كانت ح ّقة -ت ّ

الوسيلة ولو عرب االستعانة باملا ّدة الكاذبة واألساطري.

 .همجيع اآليات التّسع ا ّلتي تناولت فرية األساطري يف القرآن من
والرفض هلا ،ولقائليها
قبل املرشكني جاءت يف سياق االستنكار ّ
ووسمتهم بالكذب واالفرتاء والتّجاوز.

.و ّ
كل آراء الدكتور مردودة وال تتو ّفر عىل رشائط القبول،
متنوعة عقل ّية وتع ّبد ّية عىل كون مجيع
وبمقابلها توجد أد ّلة ّ
القصص القرآن ّية صادقة وواقعة.
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وهبذا نكون قد استوفينا الكالم حول املوضوع ،وآخر دعوانا أن

حممد وآله
رب العاملنيّ ،
احلمد هلل ّ
والسالم عىل س ّيد املرسلني ّ
والصالة ّ
الط ّيبني ال ّطاهرين املنتجبني.
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النبوّة أم زمن الخالفة؟

			

الشيخ عزيز حسن الخُضران

ّ
امللخص:

ال خيفى عظم وأمه ّية القرآن العظيم وكونه املعجزة الكربى

للنبي األعظم ،ومن هذا املنطلق وجد تساؤل حول تدوين هذا

أي زمن كان ،وهل يمكن إمهاله يف زمان النبي
القرآن يف ّ
فجاء هذا البحث جميب ًا عن هذا التساؤل مبتدئ ًا بتحرير ّ
حمل
النزاع وهو املراد من التدوين مستعرض ًا األقوال يف ذلك مع

مناقشتها.
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المقدّمة:

اللهم ِّ
حممد..
بسم اهلل الرمحن الرحيم،
حممد وآل َّ
صل عىل َّ
َّ

وأعظم من القرآن الكريم،
أهم
ال يوجدُ
ٌ
ُ
كتاب ساموي أو غريه ُّ
مه َيته:
وتكم ُن أ ِّ
1 .1يف كونه خاتم الكتب الساموية خلاتم األنبياء.

ختتص
2 .2ويف كونه املعجزة الكربى للنَّبي األعظم والتي ال
ُّ
بزمانه املبارك.
3 .3ويف كونه الكتاب املتك ِّفل هلداية البرشية إىل يوم القيامة.

وبذلك يمتاز هذا الكتاب عن بقية الكتبة الساموية التي وإن كانت

منزلة من عند اهلل تعاىل هلداية الناس ،إال َّأنا مل تكن معجزة خالدة
لنبي ُختم به األنبياء،
ودا َّلة عىل َّ
النبوة كالقرآن الكريم ،ومل تكن ٍّ

ُ
اإلمهال وعد ُم
تصور
ولذلك يستحق هذا الكتاب اهتامم ًا خاص ًا ،فال ُي َّ
ِ
املباالة يف حفظه ،سواء من قبل اهلل تعاىل أو من قبل نبيه ،ولذلك
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ّ ْ َّ َ
ِ
ِ
الذك َر َو ِإنا ل ُه
تعهد الباريبحفظه يف قوله تعاىلِ ﴿ :إنا نن نزلنا ِ
نرى َّ
َ
َل ِاف ُظ َون﴾(احلجر.)9 :

تصور اإلمهال من قبل أئمة الدين ،وكذلك
وأيض ًا ال يمكن ُّ

املؤمنني املخلصني احلريصني عىل الدين واملحامني عنه.

ٌ
مهم يتع َّل ُق بتدوين القرآن الكريم يف زمن
بنا ًء عىل هذا يأيت
تساؤل ٌ
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يدون ،أال ُّ
النبي ،وهل أنَّه ُد ِّون فع ً
يدل ذلك عىل
ال أم ال؟ فإذا مل َّ
ٍ
إمهال خيالف ما تقدَّ م من مكانة القرآن الكريم؟! وكيف يمكن تفسري

وتصور صدوره من قبل النبي؟!
ذلك
ُّ

وإذا ُف ِر َض تدوينُه يف زمن النبي فام معنى ما ن ُِقل يف التاريخ

من مجع القرآن الكريم زمن أيب بكر أو عمر أو عثامن عىل اختالف
ِ
اعتكاف ِ
أمري املؤمنني
النّقوالت؟! بل ما هو معنى ما ن ُِق َل عن
جلم ِع القرآن الكريم بعد رحيل النبي؟!

ولكي نصل إىل نتيجة مع َّينة نطمئ ُّن هلا يف زمن تدوين القرآن الكريم
نحتاج إىل طرح عدّ ة مطالب لع َّلنا نصل إىل ما يروي الفؤاد ويشفي

الغليل ،وهنا مطالب أربعة:

املطلب األول :حترير َّ
حمل النزاع

ال بدَّ من حرص موضع النزاع بينهم ،حتى حتاكم أد ّلة الطرفني عىل

وفق ذلك ،وكلامهتم يف املسألة ال ختلو من تشويش وارتباك يف معنى
التدوين واجلمع املختلف يف حصوله زمن النبي ،ويمكن أن

نحرص املسألة يف التايل:

القرآن الكريم َ
َ
الظاهر أنّه يوجدُ إمجا ِع عىل َّ
كان يف زمن النبي
أن
ِ
َب عليه ،ومل
الصحف واألوراق وما شاكل ذلك ممَّا ُيكت ُ
مكتوب ًا يف ُّ
خلو زمانه من الكتابة بشكل مطلق ،بل كانت
يذهب أحدٌ إىل ِّ
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اآليات والسور تُكتب عىل األلواح والرقاع واألكتاف والعسب((( ولو

متفرق غري جمموع.
بشكل ِّ

وكذلك من املفرتض أنَّه ال خالف يف كون عثامن ليس هو اجلامع؛
ِ
ألن روايات اجلمع يف زمانه ُّ
تدل عىل أنَّه َ
َّ
بسبب
كان مكتوب ًا قب َله ،وأنَّه
ِ
وح َر َق بقي َة املصاحف ،ال أنَّه
وحدَ ُه يف قراءة واحدة َ
اختالف القراءات َّ
مجعه ابتداء من دون وجوده سابق ًا ،وإن كانت بعض الروايات قد ت ِ
ُوه ُم
َ
ً
ذلك(((.
َ
ذهب إىل َّ
القرآن مجع
أن
بعضهم ممَّن
وجتدر اإلشارة إىل ما ذكره ُ
َ
ُ
َّ
يف عرص النبي حيث قال" :مث إن هذا القول -وهو األو ىل بالقبول -ال
ً
يستلزم أن يكون ُ
ُ
مصحف واحد ،قد خيط خبيوط ،ووضع
القرآن جمموعا يف
ٍ
َّ
له جلد ،بل املهم فيه هو إثبات أنه ُ ِج َع بأمره ،ولو يف ضمن قراطيس
ّ
متعددة كثيرة ،وقد أوىص النيب إىل ّ
مصحف واحد
وصيه أن جيمعه يف
ٍ
ِ
ِ
َ
يضيع ُ
َ
ُ
منه ٌ
ويكون النسخة األوىل اليت تنسخ عهنا املصاحف
يشء،
حىت ال
ُّ
ُ
ُ
وجود مصحف
كلها ،ويثق اجلميع به وبقرآنيته ،خبالف ما لو قلنا
بعدم ِ
ِ
َ
ٌ
فإن معىن ذلك أن ال يكون لدى املسلمني مثة ٌ
عند النيبَّ ،
مضبوط
قرآن
((( انظر :صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،ج ،5ص.210

((( كام رواه ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،ج ،39ص 243عن مصعب بن سعد قال« :قام عثامن،
فخطب الناس فقالّ :أيا الناس عهدكم بنبيكم منذ ثالث عرشة وأنتم مترتون يف القرآن ،وتقولون
قراءة أيب ،وقراءة عبد اهلل ،يقول الرجل :واهلل ما تقيم قراءتك ،فأعزم عىل ِّ
كل رجل منكم ما كان معه
من كتاب اهلل يشء ملا جاء به ،فكان الرجل جيئ بالورقة واألديم فيه القرآن حتى مجع من ذلك كثرة ،ثم
دخل عثامن فدعاهم رج ً
ال رجال ،فناشدهم لسمعت رسول اهلل وهو أمله عليك فيقول :نعم.»..
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َّ
ومرتب"(((.

أن َّ
ويمكن أن نستفيد من بعض ما ذكر َّ
حمل النزاع -وهو اجلمع
ٍ
بشكل دقيق؛ ُ
حيث ال يقال
بني الدفتني -ليس باملعنى املصطلح اليوم
للكتاب كتاب ًا إال إذا ُو ِض َع له جلدان يف الظهر والبطن ،وخيط ذلك
بحيث يكون املجموع شيئ ًا واحد ًا ال يمكن جتزأتُه إال بتمزيقه ،بل
بمعنى اجلمع يف الصحف واألوراق مرتَّب ًا ترتيب ًا متكام ً
ينقصه
ال وال ُ
إال التجليد فقط .وسيأيت يف املطلب اآليت ّ
أن ممَّن نسب إليهم القول
بالتدوين زمن النبوة إنّام ذهبوا إىل َّ
أن الرتتيب احلايل هو من قبل
النبي.

نعم ،يفهم من بعضهم أنَّه ال مالزمة بني القول َّ
بأن الرتتيب احلايل
َ
هو ترتيب النبي وبني التدوين زمنه ،قال النّووي" :اعلم ّأن
َّ
َ
القرآن العز يز كان مؤلفا يف زمن النيب عىل ما هو يف املصاحف اليوم،
ً
ً
ولكن مل يكن جمموعا يف مصحف ،بل كان حمفوظا يف صدور الرجال،
ً
ّ
فكان طوائف من الصحابة حيفظونه كله وطوائف حيفظون أبعاضا
منه"(((.

وقال الزركيش يف الربهان-تعليق ًا عىل رواية تربير عثامن عدم كتابة
َ
البسملة بني األنفال وبراءة(((" :فثبت ّأن القرآن كان عىل هذا التأليف

((( بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه ،سيد مري حممدي زرندي ،ص.121
((( التبيان يف آداب محلة القرآن ،النّووي ،ص.185

((( «قال ابن عباس :قلت لعثامن :ما محلكم أن عمدتم إىل األنفال وهي من املثاين ،وإىل براءة وهي=
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َّ
َّ
َ
ألن النسخ كان
مصحف واحد؛
يف
ه
مجع
ترك
ا
إن
واجلمع يف زمن النيب ،و
ٍ
يرد عىل بعض ،فلو مجعه مث رفعت تالوة بعض ألدى إىل االختالف واختالط

الدين ،فحفظه اهلل يف القلوب إىل انقضاء زمان النسخ"(((.

أن يبحث عنه من اخلالف هو:
فالذي ينبغي ْ
ِ
ُ
الكريم بشكل مصحف له ُّأول وآخر معلومان،
القرآن
ب
هل كُت َ
ُ
وبشكل مرت ٍ
ٍ
جمرد صحف متناثرة عند هذا وذاك؟
َّب أم كان َّ

أن َّ
وينبغي أن يعلم َّ
حمل النزاع أيض ًا ليس هو وجود نسخة واحدة
شخصية عند فالن من الناس؛ َّ
فإن إثبات ذلك مع عدم كون تلك
النسخة مرجع ًا للناس ،وعدم إمكان الوصول إليها ال يثبت إال

واملهم عندنا والذي
دون القرآن الكريم،
رشف كون فالن أول من َّ
َّ
يفيدنا يف البحث هو أن نثبت َّ
أن القرآن الذي بني أيدينا هل هو نفسه
ٍ
فحينئذ ال بدَّ من معروف ّية هذا
الذي كان عىل عهد النبي أم ال؟
اجلمع املفرتض عند عا َّمة الناس ووجود ن َُس ٍخ للقرآن ك ِّله.

=من املئني؛ فقرنتم بينهام ،ومل تكتبوا بينهام سطر * ( بسم اهلل الرمحن الرحيم ) *؟ قال عثامن :كان
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مما يأيت عليه الزمان وتنزل عليه السور ،وكان إذا نزل عليه يشء دعا
بعض من كان يكتبه فقال :ضعوا هذه اآليات يف السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ،وكانت « األنفال
« من أوائل ما نزل من املدينة ،وكانت « براءة » من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقبض
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ومل يبني لنا ّأنا منها؛ فمن أجل ذلك قرنت بينهام ،ومل أكتب بينهام
سطر * ( بسم اهلل الرمحن الرحيم ) * ،ثم كتبت.»..
((( الربهان ،الزركيش ،ج ،1ص.235
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يتكون من جمموع أمرين:
فاملطلوب إثباته أو نفيه -حسب نظرناَّ -
األول :تدوين القرآن بأكمله يف أوراق جمموعة مع بعضها البعض
يف ٍّ
حمل واحد.
الثاين :تعدُّ د تلك النسخ ،أو ال أقل وجود نسخة واحدة تعترب املرجع

للناس مع إمكانية الوصول إليها.
املطلب الثاني :األقوال يف املسألة

لقد اختلف العلام ُء واملح ِّق َ
قون يف تدوين القرآن الكريم يف زمن
النبي بني الدفتني ونستعرض رأي الفريقني باختصار:

رأي اإلمامية:
املعروف عىل لسان األساتذة َّ
أن مشهور اإلمامية يذهبون إىل
َّ
أن التدوين بدأ يف عرص النبي ،ومل أجد يف كلامت القدماء من
يرصح بذلك إال ما نقله الطربيس وغريه عن الس ِّيد املرتىض؛ حيث
ِّ
َّ
ادعى اإلمجاع يف املسألة وقال" :أن من خالف يف ذلك من اإلمامية
ُّ
ٌ
َّ
قوم من
إىل
مضاف
ذلك
يف
اخلالف
فإن
خبالفهم،
يعتد
واحلشوية ال
ٍ
ً
ً ُّ
َّ
صح َتا ،ال يرجع مبثلها عن
ظنوا
أصحاب احلديث ،نقلوا أخبارا ضعيفة
املعلوم املقطوع عىل صحته"((( .ويظهر من عبارته َّ
أن هناك من ذهب
وأن هناك روايات رصحية ُّ
إىل العدمَّ ،
تدل عىل ذلك ،ولكنَّه تركها ملا

اعتربه خمالفة للمقطوع به من التدوين زمن النبي.

((( جممع البيان ،الطربيس ،ج ،1ص ،43وزبدة التفاسري ،املال فتح اهلل الكاشاين ،ج ،1ص.10
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وقد يظهر من عبارات بعض املعارصين َّ
أن املشهور عكس ذلك(((،
وسيأيت كالم صاحب احلدائق أيض ًا.
وممَّن ذهب إىل ّ
أن اجلمع کان يف زمن النبوة من املعارصين السيد

اخلوئي يف البيان((( .وكذلك الشهيد احلكيم يف علوم القرآن(((،
والظاهر أنَّه رأي الس ِّيد الشهيد ،وإن كان كال ُم احلكيم يفهم منه َّ
أن
ٍ
صحف
معنى التدوين الذي يتحدَّ ث عنه هو أصل التدوين وإن كان يف
مفر قة (((.
َّ

ِ
بعضهم إىل نفي ذلكَّ ،
رحيل
وأن القرآن إنّام ُجِ َع بعدَ
وذهب ُ
ُ
القول املشهور ،يقول صاحب احلدائق يف
النبي ،وحيتمل أنَّه

إشكاله عىل وجود البسملة بني سوريت الضحى واالنرشاح ،والفيل
وقريش" :و(ثانيا) َّأن االستدال ل بإثباهتا يف املصاحف َّإنا ُّ
يمت لو كان هذا
القرآن املوجود بأيدينا مجع اإلمام ،وليس كذلك؛ ال تفاق األخبار،

((( يظهر ذلك من كالم الشيخ معرفة؛ حيث قال« :ما قدمنا (أي من حديث اجلمع أيام أيب بكر)

هو املعروف عن رواة اآلثار ،وعند الباحثني عن شؤون القرآن ،منذ الصدر األول فإىل يومنا
هذا ،ويوشك أن يتفق عليه كلمة أرباب السري والتواريخ ،ولكن مع ذلك نجد من ينكر ذلك
التفصيل يف مجع القرآن ،ويرى َّ
أن القرآن بنظمه القائم ،وترتيبه احلارض كان قد حصل يف حياة
الرسول .وقد ذهب إىل الرأي مجاعة من علامء السلف كالقايض وابن األنباري والكرماين
والطيبي ،ووافقهم علم اهلدى السيد املرتىض »..تلخيص التمهيد ،ج ،1ص.145
ويظهر ذلك أيض ًا من السيد مري حممدي زرندي حيث مل يذكر من متقدمي اإلمامية إال السيد

املرتىض ،انظر :بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه ،ص.121
((( انظر ،تفسري البيان ،السيد اخلوئي ،ص 248و .256

(((انظر :علوم القرآن ،السيد حممد باقر احلكيم ،ص.101
((( انظر :املصدر نفسه ،ص.105
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َّ
َّ
وأما القرآن الذي
وكلمة األصحاب وغيرهم عىل أنه َج َع اخللفاء الثالثة،

ألحد حىت يقوم القامئ"(((.
مجعه فلم خيرج ،ومل يظهر ٍ

وممن ذهب إىل ذلك:
ً
1 .1الفيض الكاشاين يف التفسري الصايف قالّ :
"وأما كونه جمموعا يف
عهد النيب (صىل اهلل عليه وآله وسلم) عىل ما هو عليه اآلن فلم

يثبت" (((.

ّ
"ويؤيده ما كان عليه األمر يف زمن
2 .2العالمة الطباطبائي :قال:
َِ
ّ ً
َّ
فإن القرآن مل يكن مؤلفا بعد ،ومل يكن منه إال سور أو
النيب؛
ّ
متفرقة يف أيدي الناس فكان يف تفسير كل قطعة قطعة منه
آيات ّ ِ

خطر الوقوع يف خالف املراد"(((.

3 .3الشيخ معرفة :قال "نعم ،كان التأليف آنذاك -أيام حياته عبارة
عن ترتيب اآليات ضمن السور ،إما حسب النزول كما هو األغلب-

أو حسب إرشاد النيب بتوقيف من جبرائيل ،كان يقول :ضعوا

هذه اآلية يف موضع كذا من سورة كذا"(((.

(((احلدائق الناظرة ،ج ،8ص.206
((( التفسري الصايف ،ج ،1ص.54

((( تفسري امليزان ،ج ،3ص.77
((( ويقول أيض ًا يف موضع آخر« :كانت السور مكتملة عىل عهده مرتبة آياهتا وأسامئها ،غري
ّ
أن مجعها بني دفتني مل يكن حصل بعد ،نظر ًا لرت ّقب نزول قرآن عىل عهده ،فام دام مل ينقطع
يصح تأليف السور مصحف ًا ،إال بعد االكتامل وانقطاع الوحي ،األمر الذي مل يكن=
الوحي مل
ّ
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4 .4الشيخ البالغي" :هذا وملا كان وحيه ال ينقطع يف حياة رسول
ُّ
ً
اهَّلل مل يكن كله جمموعا يف مصحف واحد ،و إن كان ما أوحي
ً
جمموعا يف قلوب املسلمني وكتاباهتم لهَّ ..
لرسوله
وملا اختار اهَّلل
منه
ِ
دار الكرامة وانقطع الوحي بذلك فال يرجى للقرآن نزول تتمة رأى
املسلمون ْأن ّ
يسجلوه يف مصحف جامع.((("..

رأي العامة:
واملعروف عند العامة َّ
اجلمع بني الدفتني إنَّام حصل بعد رحيل
أن
َ
النبي.

مجع آخر إىل الرأي اآلخر وهو التدوين زمن النبي:
ولكن ذهب ٌ
ُسب إىل القايض وابن األنباري والكرماين والطيبي(((،
منهم ما ن َ

=يتحقق إال بانقضاء عهد النبوة واكتامل الوحي» .ويقول أيض ًا« :مل يكن مجع زيد مرتب ًا وال منتظ ًام،
وإنّام كان االهتامم يف ذلك الوقت عىل مجع القرآن عن الضياع ،وضبط آياته وسوره حذر ًا عن=
فدونت يف صحف وجعلت يف إضبارة ،وأودعت عند أيب بكر مدة حياته
=التلف بموت حامليهّ ،
ثم عند عمر بن اخلطاب ،»..تلخيص التمهيد ،ج ،1ص133و143و.144

((( آالء الرمحن يف تفسري القرآن ،العالمة البالغي ،ج ،1ص.18
((( نسبه إليهم الشيخ معرفة يف تلخيص التمهيد ،ج ،1صً ،145
نقال عن اإلتقان ،وعبارة اإلتقان هكذا:

«وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيض ًا أو هو باجتهاد من الصحابة خالف ،فجمهور
العلامء عىل الثاين منهم مالك والقايض أبو بكر يف قوليه ..وذهب إىل األول مجاعة منهم القايض
يف أحد قوليه ،قال أبو بكر األنباري :أنزل اهلل القرآن ك ّله إىل سامء الدنيا ثم ّفرقه يف بضع وعرشين
فكانت السورة تنزل ألمر حيدث ،واآلية جواب ًا ملستخرب ويوقف جربيل النبي عىل موضع
اآلية والسورة ،فاتساق السور كاتساق اآليات واحلروف ك ّله عن النبي فمن قدّ م سورة أو
أخرها فقد أفسد نظم القرآن.
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ونقل عباراهتم السيوطي يف اإلتقان ،وكان الكال ُم حول اخلالف يف

توقيفية ترتيب السور ،فهؤالء ذهبوا إىل توقيفية ترتيب السور فنسب
إليهم القول بالتدوين زمن النبي.

وممن ذهب إىل ذلك ابن حزم يف اإلحكام(((.

ومن معارصي العا َّمة ممن ذهب إىل هذا الرأي حممد عزة دروزة

( 1404 - 1305هـ) (1984 - 1887م) ((( ،وكذلك الدكتور حممد
وقال الكرماين يف الربهان :ترتيب السور هكذا هو عند اهلل يف اللوح املحفوظ عىل هذا
الرتتيب ،وعليه كان يعرض عىل جربيل ّ
كل سنة ما كان جيتمع عنده منه ،وعرضه عليه يف
َ
َ
ُ
السنة التي تويف فيها مرتني ،وكان آخر اآليات نزوالً ﴿ َو ّاتقوا َي ْو ًما ُت ْر َج ُع َ
اهَّلل﴾ ،فأمره
ون ِف ِيه ِإل ِ
جربيل أن يضعها بني آيتي الربا والدين.

وقال الطيبي :أنزل القرآن أوالً مجل ًة واحدة من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا ،ثم نزل
مفرق ًا عىل حسب املصالح ،ثم أثبت يف املصاحف عىل التأليف والنظم املثبت يف اللوح املحفوظ».
اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين السيوطي ،ج ،1ص170ـ.171
َّ
الزهراء«أن
((( انظر :اإلحكام ،ابن حزم ،ج ،6ص833ـ :834قال ـ بعد نقله حديث
إن جربيل كان يعارضني القرآن يف ِّ
اهللسارها قبل وفاته فقال هلاَّ :
مرة ،وإنَّه
رسول
كل عام َّ
ّ
جيل عىل َّ
أن القرآن إنّام هو
عارضني به العام مرتني ،وال أرى األجل إال قد اقرتب»..ـ :فهذا ٌ
نص ٌ
مجعه وألفه اهلل تعاىل ..وإنَّه مل جيمعه أحدٌ دون اهلل تعاىل ،فهو كام هو اآلن عىل ذلك اجلمع األول،..
«فصح هبذا َّ
أن رتبة اآلي ،ورتبة السور مأخوذة عن اهلل إىل جربيل،
ثم قال بعد كالم طويل:
َّ
ثم إىل النبي ،ال كام يظنُّه أهل اجلهل أنَّه أ َّلف بعد موت النبي ،ولو كان ذلك ما كان القرآن
َّ
منقوال نقل الكافة.»..
((( قال يف تفسريه «التفسري احلديث ،ج ،6ص « :127أما ما روي عن تدوين القرآن أو مجعه يف
مدون ًا
زمن أيب بكر وعثامن (ريض اللَّ عنهام) فليس ذلك مجع ًا وتدوين ًا وترتيب ًا جديد ًا .فالقرآن كان َّ
ومرتَّب ًا ،وكان لكثري من أصحاب رسول اللَّ مصاحف ،غري َّ
أن القرآن كان مفتوح الصحف
فلم مات رسول اللَّومل يعد هناك احتامل لذلك رأى أبو
الحتامل نزول الوحي بقرآن جديدَّ ،
بكر وعمر وكبار الصحابة أن يكون هناك مصحف إمام ليكون املرجع ملا قد يكون من خالف يف=
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عناية اهلل أسد سبحاين يف كتابه هبجة اجلنان يف تاريخ تدوين القرآن،
ونقل أيض ًا عن أحد علامء اهلند وهو الشيخ عبد اللطيف رمحاين ممن
ذهبوا إىل ذلك وأ َّلف فيه كتاب ًا حتت عنوان «تاريخ القرآن» باللغة
األردية(((.

املطلب الثالث :أدلة املثبتني

واملهم البحث يف أد ّلة الطرفني ،فأ َّما أد ّلة املثبتني للتدوين زمن النبوة

فأمها ما ييل:

أن "القرآن كان ُي َ
الدليل األول :ما عن الس ِّيد املرتىض :من َّ
در ُس
َّ
ُ
وحيفظ ُ
عي عىل مجاعة من الصحابة يف
مجيعه يف ذلك الزمان ،حىت
َّ
ً
َ
حفظهم له ،و إنه كان يعرض عىل النيب ،ويتىل عليه ،و ّإن مجاعة
من الصحابة مثل عبد اهلل بن مسعود ،وأيب بن كعب ،وغيرمها ،ختموا

القرآن عىل النيب عدة ختمات"(((.

ُ
ُ
الس َور من دون
يصدق عىل من
اجلواب :أ َّما حف ُظه فإنَّه
حيفظ َ
مجيع ِّ

ْ
أن يقتيض ترتيب تلك السور عنده حتى لو فرضنا َّأنا مكتوبة عنده،
وموزعة غري مرتبة ،وهذا ليس َّ
حمل
متفرقة
َّ
فإنا قد تكون يف صحف ِّ
َّ
النزاع كام تقدَّ م.

=املصاحف املتداولة ،فكتب هذا املصحف الذي بذلت اجلهود العظيمة يف كتابته ،وقورن وقوبل
ّ
كل ما كان متداوالً خمطوط ًا وحمفوظ ًا من القرآن بسبيل ذلك».

((( انظر :كتاب هبجة اجلنان يف تاريخ تدوين القرآن ،ملحمد عناية اهلل أسد سبحاين ،ص.10

((( جممع البيان ،الطربيس ،ج ،1ص ،43وانظر :زبدة التفاسري ،املال فتح اهلل الكاشاين ،ج ،1ص.10
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العرض عىل النبي فأيض ًا هذا ال يقتيض أنَّه كان مكتوب ًا
وأ َّما
ُ
منظ ًام ومرتب ًا ،خصوص ًا أنَّه مل يكتمل حينذاك ،وأقىص ما يقتضيه أنَّه
السور ،ال أنَّه ُع ِر َض عليه املصحف
ُع ِر َض عليه ُ
بعض اآليات أو ِّ
املوجود بني الدفتني.

ً
الدليل الثاين :ما ذكره السيد اخلوئي من َّ
آيات
أن" :كثيرا من ِ
َّ ٌ
ُ
ّ ً
َّ
متميزة يف اخلارج بعضها
كانت
القرآن
سور
أن
عىل
ة
الكتاب الكر مية دال
ِ
ً
َّ
السور كانت منتشرة بني الناس ،حىت املشركني وأهل
عن بعض،
وأن ّ ِ
َّ
َّ
حتدى الكفار واملشركني عىل اإل تيان مبثل
الكتاب؛
فإن النيب قد
َ
القرآن ،وبعشر سور مثله مفتر يات ،وبسورة من مثله ،ومعىن هذاّ :أن سور

القرآن كانت يف متناول أيدهيم"(((.

ويرد عليهَّ :
أن كون القرآن الكريم يف متناول أيدهيم ال يلزم منه

تدوينه بني الدفتني ،فمن املمكن كام حصل عند التحدِّ ي مع بعضهم
ْ
أن يقرأ النبي سورة معينة ويعرضها عليهم للتحدي ،بل حتى لو
َ
ّهكان يعرض عليهم بعض السور مكتوبة ،ولكن ذلك
افرتضنا أن
ال يقتيض اجلمع والرتتيب يف املصحف كام هو املدعى ،خصوص ًا َّ
وأن

التحدي إنّام كان يف بداية الدعوة ومل يتنزل أكثر السور بعد.

الدليل الثالث :ما ذكره أيض ًا من إطالق لفظ الكتاب عىل القرآن

يصح إال عىل املكتوب املجموع ،قال:
يف بعض اآليات ،وهو ال
ُّ
ُ
ُ
"وقد أطلق لفظ الكتاب عىل القرآن يف كثير من آياته الكر مية ،و يف قول
((( البيان يف تفسري القرآن ،ص.251
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النيب« :إنّي تارك فيكم الثقلين :كتاب الله وعترتي» ،و يف هذا دال لة
ً َّ
َّ
ً
ُّ
يصح إطالق الكتاب عليه وهو يف
عىل أنه كان مكتوبا جمموعا؛ ألنه ال

الصدور ،بل وال عىل ما كتب يف اللخاف ،والعسب ،واأل كتاف ،إال عىل
َّ
فإن لفظ
حنو املجاز والعناية ،واملجاز ال حيمل اللفظ عليه من غير قر ينة،
ٌ
ظاهر فيما كان له وجود واحد مجعي ،وال يطلق عىل املكتوب إذا
الكتاب
ً
ً
كان جمزأ غير جمتمع ،فضال َّ
عما إذا مل يكتب ،وكان حمفوظا يف الصدور

فقط"(((.

رشف الدين فقال" :وقد كان القرآن
وذكر هذا الدليل أيض ًا السيد
ُ

َ َ ْ َ ُ َ
اب ل َر ْي َب ِف ِيه
زمن النيب يطلق عليه الكتاب قال اهلل تعاىل﴿ :ذ ِلك ال ِكت
ُ ُ َّ
ً
ً
َ
ْ َ
َّ
فإن ألفاظ
شعر بأنه كان جمموعا ومكتوبا،
ُه ًدى ِلل ُم ّت ِق َني﴾(البقرة ،)2 :وهذا ي

ً
ً
ً
كتابا ،و َّإنا َّ
مكتوبة ال ُت َّ
تسمى
سمى
القرآن إذا كانت حمفوظة ومل تكن

بذلك بعد الكتابة كما ال خيىف"(((.

واجلواب:
أوالًَّ :
إن هذا الدليل يعتمد عىل الظهور ،وهو عىل فرض تسليمه ال
يصح يف املقام؛ حيث ّ
إن املطلوب دليل يورث اليقني أو االطمئنان ال
ُّ
جمرد الظن.
ّ
وثاني ًاَّ :
إن إطالق لفظ الكتاب عىل القرآن الكريم من غري املعلوم

صحة إطالقه
إرادة املعنى اللغوي املتعارف لدينا اليوم ،بل من املعلوم َّ
((( البيان يف تفسري القرآن ،ص.251

((( أجوبة مسائل جار اهلل ،السيد عبد احلسني رشف الدين ،ص.37
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عىل الصحف واألوراق والرسائل ،حيث يقال كتب كتاب ًا إىل القبيلة

الفالنية مثال ،وهكذا.

ثم إنَّه بمالحظة اآليات الرشيفة يمكن القول َّ
بأن االستعامل القرآين

َ َ ْ
هلذه اللفظة خيتلف عن املعنى املتعارف ،قال تعاىل﴿ :قال ِعل ُم َها ِع ْن َد َر ِ ّب
ُّ
َ َ
َ
اب ل َي ِضل َر ِ ّب َول َي ْن َس﴾(طه .)52 :وكذلك تسمية املسيح واليهود
ِف ِكت ٍ

ِ
بأهل الكتاب ،فهل يشار إىل الكتاب املكتوب بني دفتني؟!

َ ُ
وكذلك ما ورد يف لفظ التنزيل واإلنزال كقوله تعاىل﴿ :ت ْن ِز يل
ْال ِك َتاب َل َر ْي َب ِف ِيه ِم ْن َر ّب ْال َع َ ِال َني﴾(السجدة ،)2 :وقوله تعاىلِ ﴿ :ك َت ٌ
اب
ِ
ِ
َ
َ
َْ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
أن َزل َن ُاه ِإل ْيك ُم َب َار ٌك ِل َي ّد ّب ُر وا آ َي ِات ِه(﴾..ص ،)29 :وقوله سبحانهَ ﴿ :وكذ ِلك
َْ ََْ ُ َ
َ
َ
َ
ّ
ات(﴾..احلج ،)16 :فهل هو إنزال وتنزيل كتاب مكتوب
ات ب ِين ٍ
أنزلناه آي ٍ

بني دفتني؟!

أن َ
الدليل الرابع :أنَّه ور َد يف الروايات ما ُّ
يدل عىل َّ
هناك جمموع ًة من

الصحابة قد مجعوا القرآن الكريم:

منها :مسند أمحد والبخاري عن قتادة عن أنس قالَ :
"مجع َ
القرآن عىل
ُ
ُّ
ّ
نفر كلهم من األنصار؛ أيب بن كعب ،ومعاذ بن
عهد رسول اهلل أربعة ٍ
جبل ،وز يد بن ثابت ،وأبو ز يد"(((.
ومنها :وعن عامر الشعبي قال" :مجع القرآن عىل عهد رسول اهللستة

من األ نصار؛ ز يد بن ثابت ،وأبو زيد ،ومعاذ بن جبل ،وأبو الدرداء ،وسعد بن
((( مسند أمحد ،ج ،3ص ،233البخاري ،ج ،4ص.229
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ً
عبادة ،وأيب بن كعب ،وكان جارية بن جممع قد قرأه إال سورة أو سورتني"(((.

ومنها :عن ابن أيب داود من طريق حممد بن كعب القرظي قال" :مجع

القرآن عىل عهد رسول اهلل مخسة من األنصار؛ معاذ بن جبل ،وعبادة
بن الصامت ،وأيب بن كعب ،وأبو الدرداء ،وأبو أيوب األنصاري ،و إسناده

حسن مع إرساله"(((.

ومنها :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال" :مجعت القرآن ،فقرأت
ُ
ّ
ّ
َ
كل ليلة ،فبلغ ذلك رسول اهلل فقال :إن أخىش أن يطول عليك
به يف ِ
ّ
كل شهر ،قلت :يا رسول اهلل ،دعين أستمتع من ّقو يت
زمان أن متل ،اقرأه يف ِ
ّ
كل عشر ين ،قلت :يا رسول اهلل ،دعين أستمتع من
وشبايب ،قال :اقرأه يف ِ
ّقو يت وشبايب ،قال :اقرأه يف عشر ،قلت :يا رسول اهلل ،دعين أستمتع من
ّ
ّ
كل سبع ،قلت :يا رسول اهلل ،دعين أستمتع من
قو يت وشبايب ،قال :اقرأه يف ِ
ّقو يت وشبايب ،فأىب"(((.

ويرد عليها:
نفس ما أورده السيد اخلوئي عىل روايات اجلمع يف زمن الصحابة،
فإنا روايات ضعيفة عىل مبانينا ،واختالفها يف عدد اجلامعني،
َّ
وخمالفتها القطعية للواقع وملقتىض احلال من أولوية أمري املؤمنني
باحلفظ واجلمع ،حيث كان املالزم للرسول ،وكان يعرض عليه

((( املعجم الكبري ،الطرباين ،ج ،2ص.261
((( فتح الباري ،البن حجر ،ج ،9ص.48
((( مسند أمحد ،ج ،2ص.163
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ّ
كل ما نزل ،وهو من ُكتَّاب الوحي .ومل تذكره هذه الروايات.

ثم َّ
إن اجلمع وإن كان ظاهر ًا يف املكتوب ،ولكنَّه ال يستلزم اجلمع بني
َّ

متفرقة ،باإلضافة إىل احتامل أن يكون معنى
الدفتني ،فربام هي
ٌ
صحف ِّ

اجلمع ليس هو الكتابة يف الصحف ،بل بمعنى القراءة عىل النبي

أو ما شابه ذلك ،كام ربام يشري إليه ما يف رواية الشعبي املتقدِّ مة يف قوله:
ً
"وكان جار ية بن جممع قد قرأه إال سورة أو سورتني".

الدليل اخلامس :النّصوص واآلثار األخرى
هناك عدة نصوص متناثرة يمكن أن تو ِّلد اطمئنان ًا عىل مج ِع القرآن
الكريم زمن النبي؛ خصوص ًا إذا ضممنا إليها األد ّلة السابقة حيث
تشك ُِّل قرائ َن تدعم هذا املدعى ،وهي واردة من طرق الفريقني.
  َّأما ما ورد من طرق اخلاصة:
1.1الكايف ،عن روح بن عبد الرحيم ،عن أيب عبد اهلل قال:
ِ
رشاء املصاحف ِ
ُ
الورق عند
يوضع
وبيعها فقال« :إنَّما كان
سألتُه عن
ُ
تمر الشاة أو رجل منحرف»
المنبر ،وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما ُّ
إنهم اشتروا بعد ذلك».
ثم َّ
قال« :فكان الرجل يأتي ويكتب من ذلكَّ ،
إلي من أن أبيعه»،
قلت :فام ترى يف ذلك؟ قال يل« :أشتري
ُّ
أحب َّ
قلت :فام ترى أن أعطي عىل كتابته أجر ًا؟ قال« :ال بأس ،ولكن هكذا
كانوا يصنعون»(((.

((( الكايف ،الكليني ،ج ،5ص.122
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2.2هتذيب األحكام .." :عن أيب بصير قال :سألت أبا عبد اهلل عن

بيع املصاحف وشراهئا فقال« :إنّما كان يوضع عند القامة والمنبر»قال:

«وكان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف ،فكان
الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجئ آخر فيكتب السورة وكذلك كانوا ،ثم
أحب
إنّهم اشتروا بعد ذلك» ،فقلت :مفا تر ى يف ذلك؟ فقال« :أشتريه
ُّ

أن أبيعه»(((.
إلى من ْ
والظاهر َّأن اإلمام خيبر عن زمن النيبّ ،
ويؤيده ما رواه يف
ِ
َّ
صحيح مسلم عن يز يد يعين ابن أيب عبيد عن سلمة وهو ابن األ كوع" :أنه
َ
كان َّ
يتحر ى موضع مكان املصحف يسبح فيه ،وذكر ّأن رسول اهلل كان
َّ
يتحر ى ذلك املكان ،وكان بني املنبر والقبلة قدر ممر الشاة"(((.
3.3جبلة بن سحيم عن أبيه عن أمري املؤمنني قال« :لو ثنيت لي الوسادة،

علي رسول الله(((».
وعرف لي حقي،
ُ
ألخرجت مصحف ًا كتبتُه ،وأماله َّ
ِ
بإمالء النَّبي ،ممَّا ُّ
يدل
وهذا احلديث يتحدَّ ث عن (مصحف) ،وأنَّه
عىل حصوله يف زمن النبي ال بعده.

وأما من طرق العامة:
  َّ
1.1مسند أمحد :عن أيب أمامة الباهيل ،قالَّ :ملا كان يف حجة الوداع
أن يقبض العلم،
قال رسول اهلل« :يا أ ّيها الناس خذوا من العلم قبل ْ
((( هتذيب األحكام ،الطويس ،ج ،6ص.366
((( صحيح مسلم ،ج ،2ص.59

((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب ،ج ،1ص.320
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َ َ ُّ َ َّ َ َ َ َ َ ُ
ين آ َم ُنوا ل ت ْسألوا
وقبل أن يرفع العلم» ،وقد كان أنزل اهلل﴿ :يا أيا ال ِذ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َُ
َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ
َ
ْ
َ
عن أشياء ِإن تبد لكم تسؤكم و ِإن تسألوا عنا ِحني ينز ل القرآن تبد لكم عفا
ُ َ َْ َ ُ َُ
اهَّلل غف ٌور َح ِل ٌمي﴾(املائدة( ،)101 :إىل قال الراوي) :فأتينا أعرابيا
اهَّلل عنا و

نبي اهللَ
ثم قلنا له :سل النبي قال :فقال له :يا َّ
فرشوناه برداءَّ ..
كيف يرفع العلم منَّا وبني أظهرنا املصاحف ،وقد تع َّلمنا ما فيها،
وع َّلمناها نساءنا وذرارينا وخدمنا ،قال :فرفع النبي رأسه ،وقد

علت وجهه محر ٌة من الغضب ،قال :فقال« :أي ثكلتك أمك ،وهذه
اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف ،لم يصبحوا يتع ّلقوا بحرف

وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته»(((.
مما جاءتهم به أنبياؤهم ،أال َّ

والتعبري بـ«بني أظهرنا املصاحف» ّ
تدل عىل انتشارها ،والتعبري

باملصاحف دون الصحف يدل عىل َّأنا بني دفتني ،وليست صحف
متفر قة.
ِّ

2.2السنن الكربى :عن عيل بن احلسني عن ابن عباس قال " :كانت

املصاحف ال تباع ،كان الرجل يأيت بورقه عند النيب صىل اهلل عليه[وآله]
وسلم فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب ،مث يقوم آخر فيكتب ،حىت يفرغ من

املصحف!"(((.

وهذه الرواية ُّ
تدل عىل وجود مصحف يرجع إليه لنسخ من يريد من

القرآن.

((( مسند أمحد بن حنبل ،ج ،5ص ،266وجممع الزوائد ،ج ،1ص.199

((( السنن كربى ،البيهقي ،ج ،6ص ،16وقريب منه يف الدر املنثور عن ابن أيب داوود ،ج ،1ص.83
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3.3شعب اإليامن للبيهقي :عن أنس ،قال رسول اهلل« :سبعة

يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره :من ع ّلم علم ًا ،أو كرى
نهر ًا ،أو حفر بئر ًا ،أو غرس نخال ،أو بنى مسجد ًا ،أو ورث مصحف ًا ،أو ترك

ولد ًا يستغفر له بعد موته»(((.

أن رسول الله
 4.4مسند أمحد والبخاري ومسلم ،عن ابن عمرَّ « :

أن يناله العدو»((( ،مما يشري
نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة ْ
إىل َّ
أن املسلمني كانوا حيملون معهم القرآن الكريم.

5.5السنن الكربى :عن عمرو بن حزمّ :
"أن رسول اهلل كتب إىل أهل

بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ..وفيه« :وال ميس القرآن إال
اليمن
ٍ
طاهر»"((( ،وهو ُّ
يدل عىل بعث القرآن مدون ًا ألهل اليمن.

6.6املعجم الكبري :عن أيب حمرز َّ
أن عثامن بن أيب العاص وفد إىل
رسول اهلل مع ٍ
ناس من ثقيف ،فدخلوا عىل النبي فقالوا له
احفظ علينا متاعنا أو ركابنا ،فقال :عىل أنَّكم إذا خرجتم انتظرمتوين

فدخلت عىل رسول اهلل،
حتى أخرج من عند رسول اهلل قال:
ُ
فسألته مصحف ًا كان عنده ،فأعطانيه ،واستعملني عليهم وجعلني
إمامهم" (((.

((( شعب اإليامن ،البيهقي ،ج ،3ص ،248وجممع الزوائد ،اهليثمي ،ج ،1ص.67

((( مسند أمحد بن حنبل ،ج ،2ص 7و ،55وصحيح البخاري ،ج ،4ص ،15وصحيح مسلم،
ج ،6ص.30
((( السنن الكربى ،البيهقي ،ج ،1ص 88و.309

(((املعجم الكبري ،الطرباين ،ج ،9ص ،61واآلحاد واملثاين ،للضحاك(م ،)287ج ،3ص.191
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وهذا احلديث ُّ
يدل عىل َّ
أن النبي لديه أكثر من نسخة من

املصحف ،وإال ملا أعطاه للسائل.

7.7املعجم الكبري :قال رسول اهلل« :قراءة الرجل في غير المصحف

ألف درجة ،وقراءته في المصحف تضاعف على ذلك ألفي درجة»(((.
ً
أصحاب
8.8جممع الزوائد ،عن واصل قال" :أدركت رجال من
ِ
النيبيقال له ناجية الطفاوي ،وهو يكتب املصاحف.((("..

وهذه الروايات وإن كان يمكن املناقشة يف بعضها سند ًا أو داللة
إال َّأنا قد تورث ظن ًا قو ّي ًا بوجود املصاحف باملعنى املختلف فيه زمن
وأنا كانت منترش ًة عىل نطاق واسع.
النبيَّ ،

الدليل السادس :حكم العقل
َّ
البعض بالدليل العقيل عىل التدوين زمن النبي ،وقال
استدل
ُ
َّ
"إن عظمة القرآن يف
السيد اخلوئي يف بيانه يف تفسري البيان ما لفظه:

نفسه ،واهتمام النيب حبفظه وقراءته ،واهتمام املسلمني مبا هيمت به
ُّ
النيب ،وما يستوجبه ذلك من الثواب ،كل ذلك ينايف مجع القرآن عىل
ُّ
َّ
فإن يف القرآن جهات عديدة كل واحدة
النحو املذكور يف تلك الروايات،
ً
ً
مهنا تكيف ألن يكون القرآن موضعا لعناية املسلمني ،وسببا الشهتاره حىت
((( املعجم الكبري ،الطرباين ،ج ،1ص.221
((( جممع الزوائد ،اهليثمي ،ج ،1ص.293
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بني األطفال والنساء مهنم ،فضال عن الرجال"(((.

ٍ
برشح مسهب من خالل مخس
وقد ذكر هذا الدليل السيد احلكيم

وسمه (طبيعة األشياء) ،واختصارها:
نقاط َّ

1.1أمهية القرآن الكريم ،وكونه املرجع الفكري الوحيد للمسلمني مما

يقتيض االهتامم الكبري به.

2 .2خطر تعرض القرآن للتحريف من دون تدوينه يف الصحف.
3 .3إدراك النبي هلذا اخلطر.

4 .4إمكانية التدوين ومع وجود املانع من ذلك.

5 .5إخالص النبي وحرصه عىل الدين والقرآن الكريم(((.

ومن املمكن اإلضافة إىل ذلكَّ :
أن ما تواتر من وجود عدد كبري
جد ًا من ُح َّفاظ القرآن الكريم من الصحابة ُّ
يدل عىل التدوين ،ببيان

َّ
أن هذا احلفظ من هؤالء ال ُق َّراء كيف كان؟ أمل يكونوا حمتاجني إىل

يتعرضون للنسيان بحيث
ترديده حتى ُيفظ ،وبعد احلفظ أال
َّ
حيتاجون إىل الرجوع إليه ،وهذا يقتيض تدوينه لدهيم حتى يرجعوا
إليه وقت احلاجة وعند النسيان.

وقد جياب عىل هذا الدليل:
َّ
أن الغاية من التدوين إذا كان هو حفظ القرآن من الضياع،
((( البيان يف تفسري القرآن ،السید اخلوئي ،ص.253

(((انظر :علوم القرآن ،السيد حممد باقر احلكيم ،ص.105-101
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يضيع بعدَ ه ،إ َّما لوجود ِ
أمري
فهذا يتح َّقق مع علم النبي أنَّه ال
ُ
ألي حماولة لتحريفه أو َّ
أن اهللَ سبحانَه ُييئ
املؤمنني وتصدِّ يه ِّ
تربير ذلك وبيان
الظروف لتدوينه ولو كان عىل يد الصحابة ،ويمكن ُ
ألنم سيعتربون َّ
أن ذلك فخر ًا
وجه احلكمة فيه ،أنَّه أدعى للحفظ؛ َّ

يغيوه بعد ذلك،
ومنقب ًة هلم حيث جرى عىل أيدهيم ،وبالتايل لن ِّ
وهذا يعترب من األسباب الطبيعية للحفظ.

تصور صدوره من قبل النبي إنّام هو إغفال
والذي ال يمكن ُّ

هذه املسألة ،وعدم إيصاء أحد هبا ،وأ َّما مع الوصية والتأكيد فال
حمذور عقيل يف ذلك ،ما دام ّ
أن الغرض يتحقق ،بل حتى مع عدم
حتققه كام يف مسألة حادثة اهتامه باهلجر عندما طلب الدّ واة والكتف،
فعدم كتابته ذلك كان لوجود مصلحة ،فإذا احتملنا هنا أيض ًا وجود
ٍ
مصلحة ما -حتى لو كنَّا نجهلها ،-فيكفي ذلك يف عدم صحة الدليل
العقيل الذي جيب أن تكون نتيجته قطعية.

نعم ،يبقى َّ
أن هذا الدليل يشكّل قرينة قو َّية عىل التدوين يف زمن
النبي ،وبانضاممه إىل بقية القرائن قد حيصل للباحث يقين ًا أو

اطمئنان ًا بذلك.

املطلب الرابع :أد ّلة النافني

َّ
استدل القائلون بحصول التدوين يف زمن الصحابة بعدِّ ة
يف املقابل

مهها:
أدلة ،من أ ِّ
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الدليل األولَّ :
أن القرآن َّملا مل يكتمل بعدُ  ،وكانت اآليات تتواىل
يف النزولَّ ،
مرات عديدة ،وذلك
فإن وض َعه بني دفتني يقتيض تغيريه َّ

خيالف احلكمة من تدوينه بني الدفتني ،ممَّا يقتيض عدم اجلمع.
واجلواب:

َّ
كثري من النّافني للجمع زمن النبيإنّام
أن هذا الدليل الذي َ
ذكره ٌ
كان كال ُمهم تعلي ً
كأنم قد فرغوا من ثبوت اجلمع
ال لعدم اجلمع؛ ْ
أي َّ
بعد رحيل النبي ،فكان كالمهم رد ًا عىل إشكال عدم مجعه من قبل
النبي.

إن عدم اكتامل القرآن الكريم ال ُّ
وعىل َّ
كل حال َّ
يدل عىل كالمهم؛
ألنَّه من املمكن ترتيب الصحف عىل وفق ما يريده النبي وك َّلام

نزل يش ٌء وضعه يف ذلك املصحف يف مكانه املناسب ،وال يلزم التغيري

والتبديل.

ويبدوا َّ
أن بعض العامة الذين ذكروا هذا الدليل اعتمدوا فيه أيض ًا
عىل القول بنسخ التالوة((( ،بمعنى َّ
أن بعض اآليات أو السور تنسخ

فيقتيض ذلك حذفها بعد تثبيتها يف املصحف ،ولكنّنا ال نقبل القول
بنسخ التالوة ،بل نعترب ذلك من القول بالتحريف.

ثم َّ
إن آخر آية نزلت من القرآن الكريم هي آية إكامل الدين ،نزلت

احلجة ،وبني ذلك وبني رحيل النبي أكثر من شهرين،
يوم  18ذي ّ
((( انظر :الربهان ،الزركيش ،ج ،1ص.235
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أمل يكن الوقت كافي ًا جلمع القرآن وهي جاهزة يف الصحف؟!

ُّ
يستدل عىل عدم التدوين زمن النبي َّ
بأن
الدليل الثاين :قد
أدوات الكتابة مل تكن متو ِّفر ًة بكثرة ،بسبب عدم معرفة غالبية العرب
َ

للكتابة إال ق ّلة منهم ،وكتابة القرآن -هبذا احلجم الكبري نسبي ًا-
ٍ
حيتاج إىل صح ٍ
كثرية جد ًا ،ولذلك إنّام كُتب عىل كتف احليوانات
ف
ُ ُ
وعظامها وصفائح احلجارة.

واجلوابَّ :
أن هذا غري مس َّلم بشكل مطلق ،فإنَّه وإن مل يكن غالبية

العرب يعرفون القراءة ،وكانوا يعتمدون عىل احلفظ ،ولكن مل تكن
ٍ
بشكل متنع من تدوين القرآن الكريم.
أدوات الكتاب نادرة
ِ
وجود الكتابة يف شتَّى األمور
بل هناك من الروايات الدا َّلة عىل
كتبت ُ
قريش
احلياتية ،ففي زمن اجلاهلية كانت املع َّلقات السبع ،وقد
ْ
وأول آية نزلت كانت تتحدَّ ُ
ث عن
كتاب املقاطعة ووضعته يف الكعبةَّ ،

َّ
َّ ْ َ َ
ََْ
الكتابة بالقلم﴿ :ال ِذي َعل َم ِبالقل ِم﴾(العلق ،)4 :ويف سورة القلم﴿ :ن َوالقل ِم
َو َما َي ْس ُط ُر َون﴾(القلم.)1 :

قصة إسالم عمر" :قال أعطو ين هذا الكتاب الذي
وقد جاء يف ِّ
َّ
عندكم فأقرأه ،قال :وكان عمر يقرأ الكتب ،فقالت أخته :إنك رجس ،وال
ميسه إال املطهرون ،فقم فاغتسل ،..فقام عمر فتوضأ ،مث أخذ الكتاب فقرأ

طه ،((("..وهذا يعني التسليم بوجود الكتابة يف ذلك الوقت املبكِّر من
((( الطبقات الكربى ،ابن سعد ،ج ،3ص.268
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تصح هذه الرواية.
اإلسالم ،حتى لو مل
ّ

وكتابة صلح احلديبية ،وكذلك كان النبي يكتب الكتب إلنفاذها

مع الرسل الذين يرسلهم للدعوة.

وما ورد عن حذيفة عن النبي أنَّه "قال« :أ كتبوا يل من تلفظ
ً
باإلسالم من ّ
الناس» ،فكتبنا له ألفا ومخسمائة رجل ،فقلنا :خناف وحنن

ألف ومخس مائة؟!.((("..

العوام وجهم بن سعد يكتبان أموال ّ
إن" :الز بير ابن ّ
وقيل ّ
الصدقة ،وكان
حذيفة بن اليمان يكتب خرص ّ
النخل ،وكان املغيرة بن شعبة واحلصني بن

منير يكتبان املداينات واملعامالت"(((.
ً
َّ
"أن عمر بن اخلطاب َّ
مر برجل يقرأ كتابا مسعه ساعة
وعن أيب قالبة

فاستحسنه ،فقال للرجل :أتكتب من هذا الكتاب؟ قال :نعم ،فاشترى
ً
أدميا لنفسه مث جاء به إليه ،فنسخه يف بطنه ،وظهره ،مث أىت به النيب
فجعل يقرأه عليه ،وجعل وجه رسول اهلل ّ
يتلون ،فضرب رجل من
األنصار بيده الكتاب ،وقال :ثكلتك أمك ،يا ابن اخلطاب! أال ترى إىل

وجه رسول اهلل منذ اليوم ،وأنت تقرأ هذا الكتاب ،فقال النيبعند
ً
ً
ّ
ذلك« :إنا بعثت فاحتا وخامتا ،وأعطيت جوامع الكلم ،وفواحته ،واختصر يل
ً
احلديث اختصارا ،فال هيلكنكم املهتوكون»"(((.
((( صحيح البخاري ،ج ،4ص.34

((( هناية اإلرب يف فنون األدب ،النّويري ،ج ،18ص.236
((( املصنف ،ابن أيب شيبة ،ج ،6ص.113
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مما يشري إىل سهولة احلصول عىل ما يكتب عليه.
َ
وعن أيب قبيل قالّ " :كنا عند عبد اهلل بن عمرو بن العايص ،وسئل
ً
ّ
أي املدينتني تفتح أوال ،القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد اهلل بصندوق
ِ
ً
له حلق ،قال :فأخرج منه كتابا ،قال :فقال عبد اهلل :بينما حنن حول
رسول اهلل نكتب ،إذ سئل رسول اهلل ّ
أي املدينتني تفتح أوال
ً
قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول اهلل« :مدينة هرقل تفتح أوال» ،يعىن

قسطنطينية"(((.

َ َ
َ َ
َ
َ َ
وكذلك آية الدين ﴿ َيا أ ُّ َيا ّال ِذ َ
ين آ َم ُنوا ِإذا ت َد َاي ْن ُ ْت ِب َد ْي ٍن ِإل أ َج ٍل ُم َس ًّمى
َفا ْك ُت ُب ُوه َو ْل َي ْك ُت ْب َب ْي َن ُك ْم َك ِات ٌب ب ْال َع ْدل َو َل َي ْأ َب َك ِات ٌب َأ ْن َي ْك ُت َب َك َما َع َّل َم ُه ُ
اهَّلل
ِ
ِ
َّ
ْ
َْ ْ
َ َ ْ ْ َ ُّ
فل َيك ُت ْب َول ُي ْم ِل ِل ال ِذي علي ِه الق(﴾..البقرة.)33 :

وهذا يعني ازدياد عدد العارفني للكتابة ،وتوفر األدوات حتى يف

السفر.

الدلیل الثالث :روايات مجع األمري للمصحف
بشكل مرت ٍ
ٍ
َّب
وهي ورايات متعدّ دة ورصحي ٌة يف عد ِم حصول اجلمع
وكامل يف زمن النبي ،وإنّام ُّ
تدل عىل أنّه كان متناثر ًا ،نذكر منها:

إن رسول الله
1.1ففي تفسري
القمي :عن أيب عبد اهلل قالَّ « :
ّ

قال لعلي :يا علي القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس،
فخذوه واجمعوه ،وال تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة ،فانطلق

(((مسند أمحد ،ج ،2ص.176
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ثم خت ََم عليه في بيته ،وقال :ال أرتدي
علي فجمعه في ثوب أصفرَّ ،

حتى أجمعه ،فإنَّه كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه»..
وصي
األمة جمع القرآن إال
ّ
عن أيب جعفر قال« :ما أحدٌ من هذه ّ
محمد » (((.

َ ُ
2.2ويف مناقب آل أيب طالب" :عن ابن عباس يف قوله ﴿ل َت ّ ِر ْك ِب ِه
َ َ َ
حيرك شفتيه عند الوحي ليحفظه ،وقيل
ِلسانك﴾(القيامة ،)16 :كان النيب ّ ِ
َ ُ
َ
له﴿ :ل َت ّ ِر ْك ِب ِه ِل َس َان َك﴾ ،يعين بالقرآن ﴿ ِل َت ْع َجل ِب ِه﴾ من قبل أن يفرغ
ً
ج َع ُه َو ُق ْر َآ َن ُه﴾ ،قال :ضمن ُ
به من قراءته عليك﴿ ،إ َّن َع َل ْي َنا َ ْ
اهلل حممدا
ِ

ْأن جيمع القرآن بعد رسول اهلل عيل بن أيب طالب .قال ابن عباس:
"فجمع ُ
اهلل القرآن يف قلب عيل ،ومجعه عيل بعد موت رسول اهلل بستة

أشهر".

و يف أخبار ابن أيب رافعَّ :أن النيب قال يف مرضه الذي تو ىف فيه ّ
لعيل:
ُ
ُّ
ُ
«يا ّ
ثوب مفىض إىل
عيل ،هذا
كتاب ِ
اهلل خذه إليك ،فجمعه َعيل يف ٍ
ّ
منزلهَّ ،
فلما قبض النيبجلس عيل ،فألفه كما أنزله اهلل ،وكان

به عاملا»"(((.

لما ُقبض رسول الله أقسمت لو حلفت أن ال
3.3وعن عيل قالَّ « :

أضع رداي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين ،فما وضعت رداي حتى
((( تفسري القمي ،عيل بن إبراهیم القمي ،ج ،2ص.451

((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب ،ج ،1ص.319

العدد احلادي والستون ۔السنة السادسة عشرة /حمرّم  1441هـ ۔ سبتمرب  2019م

ارضُخلا نسح زيزع خيشلا        		

جمعت القرآن»(((.

وأما الخامسة
4.4اخلصال :يف حديث طويل عن األمريَّ « :
فإن رسول اللهقال لي :سيفتتن فيك طوائف من أمتي
والخمسونَّ ،
إن رسول اللهلم يخ ِّلف شيئ ًا فبماذا أوصى علي ًا؟ أو ليس
فيقولونَّ :

بالحق لئن لم تجمعه
كتاب ربي أفضل األشياء بعد الله؟! والذي بعثني
ِّ
َّ
ٍ
"فخصين اهلل بذلك من دون الصحابة"»(((.
بإتقان لم يجمع أبد ًا

َّ
5.5وورد عنهم أيض ًا" :أنه آىل أن ال يضع رداءه عىل عاتقه إال
ّ
َّ
َ
مدة إىل ْأن مجعهّ ،مث
يؤلف القرآن وجيمعه ،فانقطع عهنم
للصال ة حىت ِ
خرج إلهيم به يف إزار حيمله ،وهم جمتمعون يف املسجد فأنكروا مصيره
بعد انقطاع مع البتة فقالوا :ألمر ما جاء به أبو احلسن ،فلما توسطهم
إن رسول الله قال :إنّي مخلف فيكم ما أن
وضع الكتاب بيهنم مث قالّ « :
تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله ،وعترتي أهل بيتي ،وهذا الكتاب ،وأنا

العترة» ،فقام إليه الثاين فقال له :إن يكن عندك قرآن فعندنا مثله ،فال

حاجة لنا فيمكا ،فحمل الكتاب ،وعاد بعد أن ألزمهم احلجة"(((.

وهذه الروايات تكاد تكون رصحي ًة عىل املدَّ عى ،والظاهر َّأنا
مقبولة عند الفريقني إمجاالً ،فبعد التسليم بأصل احلادثة يصعب
القول َّ
بأن القرآن كان مدون ًا زمن النبيواالطمئنان بذلك ،إال

((( املصدر السابق ،ج ،1ص.320
(((اخلصال ،الصدوق ،ص.579

(((مناقب آل أيب طالب ،ج ،1ص.320
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تؤول هذه الروايات عىل َّ
جمرد مجع
أن َّ
أن املقصو َد باجلمع ليس هو َّ
القرآن خالي ًا من التوضيح والتفسري والتأويل ،ومما يؤيد ذلك الرواية

األخرية التي قال فيها عمر« :إن يكن عندك قرآن فعندنا مثله ،فال
حاجة لنا فيكام» فإنَّه يفهم من كالمه َّ
أن اجلمع كان موجود ًا لدهيم
أيض ًا ،وإنّام رفض ما جاء به عيل؛ إ َّما َّ
ألن قبوله يكون تصديق ًا

بقوله ،فيلزمهم اتباعه فيام يقول يف أمر العرتة ،وإما كام قيل الحتواء
ما جاء به مشتم ً
ال عىل التأويل.

الدلیل الرابع :الدليل العقيل
من املمكن ذكر دليل عقيل -مل َّفق من وقائع تارخيية -عىل عدم
تدوين القرآن زمن النبيوذلك من خالل البيان التايل:
عىل فرض وجود القرآن بني الدفتني زمن النبي ،يمكن أن

نتسائل :هل كان عىل ترتيب النزول ،أم كام هو اآلن؟

غيو ُه؟ وملاذا مل َيعرتض أحدٌ عىل ذلك؟
فإن كان َّ
األول ،فلامذا َّ
ومل ينقل لنا التاريخ َّ
أن أحد ًا امتنع عن قبول الرتتيب اجلديد ملخالفته
ما عنده كام حدث يف توحيد القراءات وامتنع ابن مسعود عن قبول
القراءة التي اختارها عثامن خالف ًا لقراءته اخلاصة.

وإن كان الثاين ،فام هو معنى ما نقل َّ
ْ
مصحف األمري كان عىل
بأن
َ
ترتيب النزول؟! يعني خالف ًا للرتتيب الذي أمر به النبيحسب
الفرض!

العدد احلادي والستون ۔السنة السادسة عشرة /حمرّم  1441هـ ۔ سبتمرب  2019م

ارضُخلا نسح زيزع خيشلا        		

النتيجة:

َّ
أن األد َّلة من الطرفني متعارضة ومتضاربة ،وال يمكن القطع
معي يف ذلك ،وإن كانت النفس متيل حسب األد ّلة املتقدِّ مة إىل
برأي َّ

حصول التدوين زمن النبي؛ وذلك َّ
ألن املنقول عن مجع أيب بكر
أنَّه مل ينرش هذه النسخة ،بل بقيت حمفوظ ًة يف بيت اخلالفة وكانت عند
حفصة ،وهذا يعني ّ
أن املسلمني كانت هلم نسخ أخرى متداولة غري

نسخة اخلالفة.

وأما ما نقل عن عثامن من اجلمع -كام تقدّ م يف املقدّ مة -إنّام هو مجع

الناس عىل قراءة واحدة ،وليس مجع القرآن بني دفتني ،وهذا يعني
وجود النسخ بني الناس قبل ذلك ،فلم يبق إال القول َّ
بأن اجلمع

حصل يف زمن عمر ،وهذا لو كان موجود ًا لذاع صيتُه ،ووصلتنا

أخباره كفضيلة من فضائله ،بينام نرى روايات العامة إنّام تذكر اجلمع
ُ

يف زمن أيب بكر وعثامن ،ومل تركِّز عىل اجلمع أ ّيام عمر عىل فرض
وجوده(((.

واهلل العامل بحقائق األمور ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

((( من مصادر البحث:
1ـ القرآن الكريم.

2ـ أجوبة مسائل جار اهلل ،عبد احلسني رشف الدين ،مطبعة العرفان ،صيدا ،الطبعة الثانية،
1375هـ1953/م.
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3ـ اآلحاد واملثاين ،الضحاك(م ،)287حتقيق :باسم فيصل أمحد اجلوابرة ،دار الدراية ،الرياض،
الطبعة األوىل1411 ،هـ1991/م.
4ـ بحوث يف تدوين القرآن وعلومه ،مري حممدي زرندي ،مؤسسة النرش اإلسالمي (مجاعة
املدرسني) ،قم املقدسة ،الطبعة األوىل املحققة1420 ،هـ.
5ـ الربهان يف علوم القرآن ،حممد أبو الفضل إبراهيم لزركيش ،دار إحياء الكتب العربية ،الطبعة
األوىل ،سنة 1376هـ 1957 -م.

6ـ البيان يف تفسري القرآن(موسوعة اإلمام اخلوئي ،)50:أبو القاسم اخلوئي ،مؤسسة إحياء آثار اإلمام
اخلوئي ،قم املقدسة.
7ـ هبجة البيان يف تاريخ تدوين القرآن ،حممد عناية اهلل أيد سبحاين ،مؤسسة نظام القرآن ،اهلند ،الطبعة
األوىل1435 ،هـ2014/م.
8ـ تلخيص التمهيد ،حممد هادي معرفة ،مؤسسة النرش اإلسالمي (مجاعة املدرسني) ،قم املقدسة،
الطبعة الرابعة1422،هـ.

9ـ هتذيب األحكام ،حممد بن احلسن الطويس ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،الطبعة الثالثة1364 ،هـ
ش.

10ـ اخلصال ،حممد بن احلسني الصدوق ،حتقيق :عيل أكرب الغفاري ،دار النرش اإلسالمي (مجاعة
املدرسني) ،قم املقدسة1403 ،هـ.
11ـ زبدة التفاسري ،املال فتح اهلل الكاشاين ،مؤسسة املعارف اإلسالمية ،قم املقدسة ،الطبعة األوىل،
1423هـ.
12ـ شعب اإليامن ،أمحد بن احلسني البيهقي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1410هـ1990/م.
13ـ صحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل البخاري ،دار الفكر (طبعة باألوفست عن طبعة دار الطباعة
العامرة بإستانبول)1401،هـ1980/م.
14ـ صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج النيسابوري ،دار الفكر ،بريوت  -لبنان.

15ـ الكايف ،حممد بن يعقوب الكليني ،حتقيق :عيل أكرب الغفاري ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران،
الطبعة الرابعة1362،هـ.
16ـ علوم القرآن ،حممد باقر احلكيم ،جممع الفكر اإلسالمي ،قم املقدسة ،الطبعة الرابعة1419 ،هـ.

17ـ جممع البيان يف تفسري القرآن ،أبو عيل الطربيس ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة
األوىل1415 ،هـ1995/م.
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18ـ جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،عيل بن أيب بكر اهليثمي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1408هـ1988/م.
19ـ مسند أمحد ،أمحد بن حنبل ،دار صادر ،بريوت لبنان.

20ـ املعجم الكبري ،سليامن بن أمحد الطرباين ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة الثانية.

21ـمناقبآلأيبطالب،حممدبنشهرآشوب،املكتبةاحليدرية،النجفاألرشف1356،هـ1976/م.
22ـ امليزان يف تفسري امليزان ،السيد حممد حسني الطباطبائي ، ، ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم ،الطبعة
السابعة1423،هـ.
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نقد مقالة ‹التفسير الموضوعي ،مآزقه وإشكالياته›
			

ّ
امللخص:

السيد ياسين السید قاسم الموسوي

يناقش الكاتب يف هذا املقال بعض األفكار حول التفسري

املوضوعي ذكرت يف مقالة بعنوان (التفسري املوضوعي ،مآزقه
وإشكالياته) وذكر بعض األجوبة عليها ،مثل :انعدام مفهوم
واضح هلذا النوع من التفسري ،عرض أفكار خمتلفة خارجة عن

القرآن حال التفسري بحجة التفسري املوضوعي ...وغريها التي
أوصلها إىل تسعة عرش مورد ًا وأجاب عنها باإلمجال.

204

تايلاكشإو هقزآم ،يعوضوملا ريسفتلا‹ ةلاقم دقن
مقدمة:

كل جديد ال يمكن قبوله((( ،وليس ّ
ليس ّ
كل فكرة إبداعية ال بد أن

تعتورها اآلفات واملشاكل وتؤ ّدي إىل رفضها ،نعم ال يمكن أن تبدأ
املحاولة األوىل كاملة تامة من مجيع اجلوانب.

والقرآن الكريم بحر عميق وحميط واسع ،وك َّلام ابتكرت أنحاء
وتعددت أساليب لتفسريه وطرق فهمه كان ذلك سبب ًا القرتابنا من

آفاقه أكثر ،عىل أن تكون هذه األنحاء واألساليب والطرق والوسائل

تدر علينا أنواع الفوائد.
علم ّية صحيحة ،وبذلك نكون قد ظفرنا بغنيمة ّ

َّ
وإن علم التفسري وأقسامه وأنحائه مل جيمد عىل طريقة وأسلوب
واحد منذ عرص نزوله إىل يومنا هذا ،بل شهد تطور ًا كبري ًا عرب مراحل
والتنوع.
متعددة إىل أن وصل اليوم إىل ما هو عليه من السعة
ّ

ّ
تطور فهم النص
تطور العلم ومناهجه وجتدد آلياته له دور يف ّ
وإن ّ

اهتم علامء اإلسالم عرب
القرآين وجتدد أساليب التعامل معه ،وقد
ّ
فتنوعت دراساهتم حوله وكان
األجيال بالقرآن الكريم اهتامم ًا كبري ًا ّ

مهها تفسريه إال أنّه اقترص عىل لون واحد منه وهو أشهر أنحائه أعني
أ ّ
«التفسري الرتتيبي» ،إىل أن استحدث أسلوب جديد يف اآلونة األخرية

سمي بـ«التفسري املوضوعي».
ّ

((( خصوص ًا مع وجود أد ّلة عىل جوازه ،بل وقوعه عىل يد املعصوم كام هو احلال مع التفسري
املوضوعي ،انظر :قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة ،حممد فاكر املبيدي ،ص .402
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َّ
عم سبقه من أنحاء التفسري
وإن التفسري املوضوعي ال يستغني ّ
خصوص ًا التفسري الرتتيبي التجزيئي ،إذ يعدّ الرتتيبي مقدّ مة

للموضوعي؛ «ألنّه عن طريق ذلك يمكن الحصول على ٍ
كثير من القرائن
الموجودة في اآليات السابقة والالحقة لآلية (السياق) ،وال يحصل هذا األمر

إذا ما أخذنا التفسير الموضوعي لوحده»(((.

فضلنا املوضوعي عىل التجزيئي إال أنّنا ال يمكن أن نستغني
وإنّنا وإن ّ

عنه ،وهلذا يقول رائد التفسري املوضوعي يف عرصنا احلارض وهو السيد
الشهيد حممد باقر الصدر« :إذن التفسير الموضوعي في المقام هو أفضل
أن هذا ال ينبغي أن يكون المقصود منه االستغناء
االتجاهين في التفسير ،إال ّ

عن التفسير التجزيئي ،هذه األفضلية ال تعني استبدال اتّجاه باتّجاه ...وإنّما
ألن التفسير الموضوعي ليس إال خطوة إلى األمام
إضافة اتجاه إلى اتّجاه؛ ّ
بالنسبة إلى التفسير التجزيئي ،وال معنى لالستغناء عن التفسير التجزيئي

باالتجاه الموضوعي»(((.

حول مقالة« :التفسري املوضوعي ،مآزقه وإشكالياته»

(((

تعرض الكاتب فيها
املقالة من عنواهنا نعرف ّأنا نقد ّية ونقضية ،وقد ّ

إىل جمموعة من املناقشات التي تصل إىل عرشين مناقشة حول التفسري

توجهت إىل التعريف،
تنوعت هذه املناقشات حيث ّ
املوضوعي ،وقد ّ
((( دروس يف املناهج واالجتاهات التفسريية ،حممد عيل الرضائي األصفهاين ،ص.314
(((املدرسة القرآنية ،السيد حممد باقر الصدر ،ص.42

((( للكاتب الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة «نصوص
معارصة» ،فصل ّية ،العدد  ،26ص.81
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وإىل مراحل مجع اآليات ،وإىل مرحلة استخالص النّظرية منها.

وجه إشكاالته إىل التفسري املوضوعي
نعم ،سنالحظ أنّه وإن ّ
فإنا ال ترد عىل التفسري
إال ّأنا يف أغلبها غري متّجهة ،وإن اجتهت ّ
املوضوعي نفسه وإنّام عىل املتصدّ ي له ،بل عىل ّ
مفس سواء
كل ِّ

َّ
يتحل ببعض الصفات العلم ِّية يف مقام
كان موضوعي ًا أو جتزيئي ًا مل
البحث العلمي.

وقد قسّمها على ثالثة أقسام:
القسم األول :حول تعريف التفسري املوضوعي

 املناقشة األوىل :عىل التعريف
أن عدم إعطاء تعريف دقيق للمراد بالتفسير
يقول الكاتب« :المالحظ ّ

الموضوعي فتح المجال أمام إدراج بعض أنواع التفسير للقرآن ،أو بعض

المعارف المتعلقة بالقرآن تحت لواء التفسير الموضوعي.(((»...
-اجلواب:

من أجل أن نحاكم فكرة مع ّينة ال بد أن نحدد ُأ ُطرها ونستجيل
يسمى بـ«حترير ّ
حمل النزاع» ،أ ّما
أبعادها بصورة واضحة ،وهو ما ّ

جعل املشرتك اللفظي الذي تعدّ د فيه الوضع ملعاين خمتلفة من دون
تعيني املعنى املراد من بينها ،ومن َث ّم توجيه اإلشكال عىل اجلميع
((( الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة «نصوص معارصة»،
فصل ّية ،العدد  ،26ص .116
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التصور وهو عدم
بعدم الوضوح ،فهذا يعني كون املشكلة يف مرحلة
ّ
إدراك كونه متعدّ د املعاين ،فال نصل إىل مرحلة احلكم.

وهلذا فقد غاب عن ذهن الكاتب َّ
أن هناك أكثر من تعريف
للتفسري املوضوعي قدي ًام وحديث ًا ،عند العامة واخلاصة وهي
عب عنها بعض الباحثني بألوان التفسري
خمتلفة موضوع ًا ،وقد ّ
املوضوعي((( ،وبنا ًء عىل االختالف يف التعاريف تدخل بعض
يسميه البعض بالتفسري املوضوعي
املوضوعات واألبحاث ضمن ما ّ

عىل بعض املباين وخيرج بعض آخر.

وإذا ما أراد أن حياكم تعريف ًا من التعاريف فينبغي أن حيدّ ده بعينه ،أو

توصل إليه علامء الفن من تعريف هلذا العلم
أن يعمد إىل حماكمة آخر ما ّ
أو ذاك ،أو أن يس ّلط الضوء عىل تعاريف طائفة أو فئة أو مدرسة معينة،
أو التحديد بإحدى طريقتي التفسري املوضوعي ومها« :من داخل القرآن

أو من خارج القرآن»(((.

القسم الثاني :أخطاء تلحق مراحل اختيار املوضوع

 املناقشة الثانية :خروج بعض املواضيع عن النظرية القرآنية
يقول الكاتب« :اتباع التفسير الموضوعي ال يعني أن يأتي المفسر ّ
بكل

يتم ابتكارها أو اكتشافها يوم ًا بعد يوم ،ثم
موضوع
خارجي من العلوم التي ّ
ّ
يحاول أن يجعلها قرآنية بحيث يسقط عليها مدلول اآليات ،ثم يدّ عي في

((( انظر :امليبدي ،حممد فاكر ،قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة ،حممد فاكر املبيدي ،ص.419
((( انظر :أصول وقواعد التفسري املوضوعي للقرآن ،مازن التميمي ،ص .97
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النتيجة أنّها ضمن البعد الشمولي للقرآن.(((»...
-اجلواب:

رصح السيد الشهيد الصدر هبذا الرشط املهم يف ط ّيات
لقد ّ
بحثه حيث قال« :فنع ّبر عن التفسير بأنّه موضوعي على ضوء األمر
األول باعتبار أنّه يبدأ من الموضوع الخارجي وينتهي إلى القرآن الكريم،

يوحد بين التجربة البشرية وبين القرآن الكريم ،ال
وتوحيدي باعتبار أنّه ّ
بمعنى أنّه يحمل التجربة البشرية على القرآن ،ال بمعنى أنه ُيخضع القرآن

يوحد بينهما في سياق بحث واحد»((( ،أ ّما
للتجربة البشرية ،بل بمعنى أنّه ّ

تتحمل فهذا إخضاع لآليات
سعي البعض إىل حتميل اآليات ما ال
ّ
وحتميل للتجربة البرشية عىل القرآن ،وهو خلل واضح يف تطبيق

املفهوم الصحيح للتفسري املوضوعي ،ومن ذلك حماوالت البعض

االستغراق يف تطبيق نظريات علمية حديثة عىل بعض اآليات

بالقوة.
وحتميلها إياه
ّ

عىل َّ
غني باملوضوعات الكلية التي يمكن االستفادة
أن القرآن ٌّ
منها يف املوضوعات اجلزئية هنا أو هناك ،وإن كان األمر حيتاج إىل
حصافة ود ّقة وعمق.
َّ
وإن اخلطأ يف التطبيق ال يعني اخللل يف املنهج أو الفكرة أو املفهوم،

((( الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة «نصوص معارصة»،
فصل ّية ،العدد  ،26ص .117
((( املدرسة القرآنية ،حممد باقر الصدر ،ص .35
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فالتفسري املوضوعي هو حماولة الوقوف عىل النظرية القرآنية ال حتميل
تتحمل.
اآليات ما ال
ّ

 املناقشة الثالثة :انعدام استخالص نظرية مقننة
يقول الكاتب« :الذهاب إلى اختيار موضوع كلي ،بحيث ال يوجد نظر

محدد حوله ...حيث ال يمكن استخالص نظرية مقننة لمفهوم جميع اآليات

الناظرة إلى هذا الموضوع»(((.
-اجلواب:

التفسري هو حماولة كشف املراد من ظاهر الكالم ،وليس الوقوف

عىل حقيقة املوضوع الكيل يف نفس األمر ،أو الوقوف عىل املعاين
فاملفس يقف
الباطنية والروابط الكونية والروحية بني معاين القرآن،
ّ

مع معاين اآليات القرآنية بحسب ظواهرها ،وإال ور َد هذا اإلشكال
حتى عىل التفسري التجزيئي الرتتيبي ،بل وروده عىل التفسري الرتتيبي
أوضح؛ ألنّه ال يستقيص معنى املوضوع الكيل يف مجيع آيات القرآن،

ولذلك ال يمكنه اخلروج بمفهوم واضح له كام هو احلال يف التفسري
املوضوعي ،إال بنا ًء عىل نظرية تفسري القرآن بالقرآن.

  املناقشة الرابعة :عدم حتديد اهلدف
أن الهدف
يقول الكاتب« :ال يكفي في مجال التفسير الموضوعي اإلقرار ّ

أن المسألة علمية صرفة أو
الصرف هو توضيح جميع جوانب الموضوع ،أو ّ
((( الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة «نصوص معارصة»،
فصل ّية ،العدد  ،26ص.117
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نحوها ،بل ال بد أن يكون الموضوع ضمن المبتلى به بين أطياف المجتمع

المسلم ،أو المجتمع البشري ّ
بكل عام ،ويكون مساهم ًا في هداية البشرية؛

ألن القرآن كتاب هداية وليس مجرد كتاب نظريات علم ّية.(((»...
ّ
-اجلواب:

هدف نزول القرآن الكريم هو اهلداية ،وهو ليس كتاب ًا للنظريات

العلم ّية ،لكنّه كتاب معجز ،وليس بني األمرين -اهلداية واإلعجاز-
ٍ
تناف ،بل بينهم تناغم وتكامل ،فك ّلام أثبتنا بعد ًا جديد ًا إلعجاز القرآن

عززنا هدفه وقدّ منا خدمة جليلة له.
فإنّنا بذلك ّ

تصب يف طريق
وال يكاد خيلو بحث من البحوث القرآنية من فائدة
ّ
خدمة هدفه ،ولذلك ّ
كل ما استطعنا أن نستفيد من فيوضات القرآن
وعلومه وكنوزه فلننعم بذلك ،وما الضري.

نحوله
نعم ،ال نخرج القرآن عن هدفه األساس وغايته الكربى ،وال ّ

إىل ألعوبة يف يد النّظريات احلديثة البرشية الناقصة.

  املناقشة اخلامسة :حتميل القرآن ما ال يتحمل
يقول الكاتب« :يف إطار التفسير املوضوعي ال يقبل من املفسر أن

ً
تكون له نظرة مسبقة ملوضوع من املواضيع ،مث يأيت إىل القرآن حماوال إجياد

سند وشاهد شرعي.»...

((( الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة«نصوص معارصة»،
فصل ّية ،العدد  ،26ص .118
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-اجلواب:

هذه لنا ال علينا ،إذ ّ
إن هذه ليس مالحظة سلبية عىل التفسري
املوضوعي ،وإنّام هي ميزة لهّ ،
ألن التتلمذ عىل القرآن مطلوب ،و ُّيل

عنق آياته مرفوض ،وهلذا كانت املوضوعية وعدم الذاتية رشط من
املفس.
رشوط
ّ

 املناقشة السادسة :عدم اختيار االسم اجلامع
يقول الكاتب« :كأن خيتار ّ
املفسر عنوان احلرب والصلح يف القرآن ،أو

ً
ألفاظا أخر ى ،وحنو :احلرب ،القتال ،الضرب ،الثبات ،السالم ،اهلز مية،
ّ
الفرار ...واملفروض اختيار العنوان الشامل لكل هذه العناوين الصغيرة..

وهو اجلهاد يف سبيل اهلل»(((.
-اجلواب:

والتفسري املوضوعي يعطي الضابطة العامة عىل طبيعة اختيار

املعي فيخضع لطبيعة البحث
املوضوع املبحوث ،أ ّما اختيار العنوان ّ

وجوانبه وأبعاده.

ّ
وإن اختيار العنوان ف ّن من الفنون ،وخيضع اختيار العنوان سع ًة
وضيق ًا لسعة وضيق املعنون ،وقد ُذكر من الفوارق بني التفسري

املوضوعي والتجزيئي هو سعة املوضوع يف التجزيئي وضيقه يف
((( الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة «نصوص معارصة»،
فصل ّية ،العدد  ،26ص .118
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املوضوعي حيث« :يكون ّ
لكل آية من القرآن عىل حدة ،بخالف
التفسري املوضوعي فإنّه ال يكون له إال موضوع واحد»(((.
ِ
املفس ال يعد نقص ًا وال خل ً
ال
واإلخفاق يف اختيار العنوان من قبل ّ
وال إشكاالً عىل التفسري املوضوعي.

  املناقشة السابعة :إغفال العناوين املنتزعة
ً
يقول الكاتب« :كثيرا ما تكون مواضيع يف القرآن ال يوجد هلا يف

ّ
حد ذاهتا اسم ،لذا ال بد من انتزاع اسم هلا من ألفاظ قرآنية قر يبة هلا يف

اجلملة.((( »...
-اجلواب:

تقرر َّ
أن التفسري املوضوعي يتمحور حول املوضوع
بعد ُّ
سمي
القرآين وال يتمحور حول األلفاظ واملفردات القرآنية ،وأنّه ّ
باملوضوعي ملوضوعيته ،حيث تدور أبحاثه حول األفكار والرؤى

واملوضوعات القرآنية بغض النّظر عن ألفاظها ومفرداهتا ،فال يرد
املفس يتتبع ّ
إشكال املوضوعات االنتزاعية ،إذ َّ
كل ما يمس هذا
إن ّ

املوضوع أو ذاك سواء كان ضمن لفظ خاص أو مل يكن ،وسواء كان
مبارش ًا أو انتزاعي ًا ،و" ّإن هذه املسألة من مهمات التفسير املوضوعي يف

مضمار اختيار العنوان واملوضوع ،فإن كان مراد الباحث اال قتصار عىل ما
((( قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة ،حممد فاكر املبيدي ،ص .408

((( الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة (نصوص معارصة)،
فصل ّية ،العدد  ،26ص .118
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ً
يف القرآن من املوضوعات فهذا غير مقبول؛ إذ توجد كثيرا من املوضوعات
ّ
احلديثة يف كل زمان ومكان حتتاج إىل موقف نظري للقرآن الكر مي ،وجيب
عىل ّ
مفسر القرآن والباحث يف علومه أن يستنطق القرآن للوصول إىل نظر ية

قرآنية يف تلك املواضيع"(((.

 املناقشة الثامنة :االكتفاء بمعجم اآليات القرآنية
ّ
يقول الكاتب« :ال ينبغي اال كتفاء باملعاجم القرآنية ،حيث إنه ليس

ً
بعيدا أن ال تذكر املعاجم بعض اآليات اليت تدخل ضمن املوضوع؛ بسبب
ّأنا ال حتمل الكلمة نفسها.(((»...

-اجلواب:

شك َّ
ال ّ
أن أرباب هذا التفسري ال يعتمدون عىل جهود غريهم ،وال

يكتفون بام يرد باللفظ فقط ،وإنّام يبذلون قصارى جهدهم يف استقراء
اآليات بأنفسهم ليقفوا عىل املعاين قبل األلفاظ املسيسة بالبحث.

 املناقشة التاسعة :التساهل يف جتميع آيات املوضوع
ّ
يقول الكاتبّ :
حد كبير يف جتميع اآليات
«أن املفسر يتساهل إىل ٍ

ّ
مبجرد احتمال مشاهبهتا للموضوع ،أو قر هبا منه ،وال يتعب نفسه يف

دراسة اآليات عىل حدة.(((»...

((( قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة ،حممد فاكر املبيدي ،ص .418
((( الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة (نصوص معارصة)،
فصل ّية ،العدد  ،26ص .119
((( املصدر السابق.
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-اجلواب:

َّ
املفس ال يعدّ عيب ًا يف التفسري ،بل التفسري علم قائم بذاته
إن تساهل ّ
له قواعده وأسسه وضوابطه ومراحلهَّ ،
املفس يف االلتزام
وإن تقصري ّ
هبا ال يعد خلل يف التفسري بل يف املفرس.

 املناقشة العارشة :التشدد الناتج عن الوسوسة يف جتميع اآليات
يقول الكاتب« :وهذه النقطة تقع عىل طرف النقيض بالنسبة إىل

النقطة السابقة ...وهو ما يصدق عليه التشدد يف اختيار اآليات ،ملجرد

احتمال الناتج عن التخمينات ،الفاقدة إىل مؤيد أو دليل.(((»...
-اجلواب:

هذا اإلشكال يؤكّد كون املشكل يف املفرس ال التفسري.

 اإلشكاليات احلادية عرشة :عدم مزاولة التفسري بالقدر املطلوب
ّ
ّ ّ
ظن أنه يستطيع من دون مزاولة وسابق معرفة
يقول الكاتب« :كل من

بالتفسير أن جيمع اآليات ّ
املوحدة يف املوضوع ،وأن يضم بعضها إىل بعض،
ّ
أي :أن يدخل إىل التفسير املوضوعي هبذه الشروط فقد ضل أو أضل.(((»...

((( الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة (نصوص معارصة)،
فصل ّية ،العدد  ،26ص .120
((( الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة (نصوص معارصة)،
فصل ّية ،العدد  ،26ص .120
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-اجلواب:

أن هلذا التفسري ضوابط وأسسَّ ،
إن هذا اإلشكال يؤكّد ّ
ّ
وأن عىل من

أراد أن يدخل فيه أن يطوي تلك املراحل.

  املناقشة الثانية عرشة :األحكام املسبقة
يقول الكاتب« :وجود بعض املفاهمي واالعتقادات السابقة يف

خصوص موضوع من املواضيع جيعل ّ
املفسر يبين علهيا يف تفسيره

لآليات القرآنية ،أو ال أقل يطبعها بطابعه ويغلب علهيا لونه»(((.
-اجلواب:

هذا اإلشكال يرد عىل ّ
كل املناهج واالجتاهات التفسرييةّ ،
وإن
املفس
وروده عىل غري التفسري املوضوعي أشدّ وأوضح ،إذ « ّملا كان ّ
يف التفسري املوضعي يقترص عىل تفسري اآلية التي يواجهها ،فقد يؤ ّدي
تفسريه إىل ظهور التناقضات املذهبية ،بخالف التفسري املوضوعي ّ
فإن
املفس ملا خطى خطوة أخرى ومل يقترص عىل اآلية اخلاصة تفادى كثري ًا
ّ

من التناقضات»(((.

 املناقشة الثالثة عرشة :عدم املعرفة برتتيب النزول
يقول الكاتب« :من شروط ّ
املفسر معرفته بترتيب النزول ،حىت يكون

ً
ً
ّ
دقيقا يف تفسيره ،ألنه من غير هذه املعرفة قد جيعل اآلية األو ىل قيدا
((( الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة (نصوص معارصة)،
فصل ّية ،العدد  ،26ص .120
((( قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة ،حممد فاكر املبيدي ،ص .408
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ً
و إطالقا للثانية ،يف حني يكون العكس هو املراد»(((.

-اجلواب:

ّ
أهم خصائص التفسري املوضوعي" :االنسالخ من قيود الزمان
إن من ّ

واملكان حيث يلغي اخلصوصيات الزمانية واملكانية لآليات (كما هو احلال
يف قصص القرآن) ويستخرج ّ
لب املعىن من اآلية ويستخدمها كقاعدة
ّ
وقانون كل لإلجابة عىل األسئلة واملشا كل اليت تواجه الفرد واملجتمع"(((.

عىل ّ
أن املبنى األصويل يف الروايات أنّه يصح تقييد السابق منها

لالحق ،فيصح أن تق ّيد رواية عن أمري املؤمنني رواية أخرى مطلقة

عن اإلمام الصادق ،فإذا كان ذلك جائز يف الروايات ففي اآليات
من باب أوىل.

  املناقشة الرابعة عرشة :االنبهار بالعلوم
يقول الكاتب« :مال بعض املفسر ين إىل تفسير القرآن وفق النظر يات

العلمية اجلديدة ،وهو أسلوب يضرب يف العمق أصول التفسير املوضوعي؛
ّ
ألنه -وبشكل تدر جيي -سيعطي األصالة للعلوم اجلديدة ،وبالتايل سيرفع
قيمة نظر يات العلوم التجر يبية اليت تعتمد ّ
الظن واالحتمال ،وهذا سيلحق
األذى مبهنج التفسير املوضوعي؛ ّ
ألن التجربة ّكل يوم يف ّ
تطو ر بينما احلقائق
((( الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة (نصوص معارصة)،
فصل ّية ،العدد  ،26ص .120
((( دروس يف املناهج واالجتاهات التفسريية ،حممد عيل الرضائي اإلصفهاين ،ص .313
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القرآنية ثابتة»(((.
-اجلواب:

َّ
التلمذ بني يدي
أهم ضوابط التفسري املوضوعي هو ّ
إن ضابط ًا من ّ

القرآن الكريم وعدم إخضاعه للمس َّبقات الفكرية أو اآلراء الذاتية أو
العقائد اخلاصة.

املفسين إىل تفسري القرآن وفق النظريات العلمية
لك ّن ميل بعض ّ
خاص ًا بمن خاض التفسري املوضوعي وحسبّ ،
فإن تعدّ ي هذه
ليس ّ
أي منهج من مناهج التفسري واجتاهاته.
الضابطة قد حيصل عند ّ

إن هذا النحو من التعاطي يعدّ مشكلة عامة يصاب هبا ّ
بل ّ
كل من
ابتعد عن املوضوع ّية عند خوضه يف تفسري القرآن بل االجتهاد يف
النصوص عموم ًا.

  املناقشة اخلامسة عرشة :االنبهار بالغرب والتو ّدد إليه
يقول الكاتب« :من بني التفاسير القرآنية احلديثة تلك اليت كتبت

بواسطة ّ
مفسر ين إسالميني حركيني انعطفوا إىل تفسير اآليات وفق
ً
النظر يات الغر بية ،حيث تأثروا كثيرا باملفاهمي الغر بية وقوانيهنا يف األخالق
واالجتماع ،وعملوا يف هذه التفاسير عىل حماولة إجياد نوع من االنسجام

والتوافق بني املدارس الفكر ية أو الفلسفية الغر بية وبني املفاهمي القرآنية
((( الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة (نصوص معارصة)،
فصل ّية ،العدد  ،26ص .122
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والوحي اإلهلي.(((»...
-اجلواب:

املفسين دون نفس االجتاه التفسريي
يتكرر من الكاتب النقد لبعض ِّ
ومنهجه ،ويؤكّد بني ط ّيات كالمه ّ
أن املشكلة عند بعض املفرسين

يوجه إشكاالته إىل نفس التفسري
يف أسلوهبم وطريقتهم ،وال تراه ّ
املوضوعي وقواعده وأسسه.
القسم الثالث :اخللل الذي يلحق مرحلة استخالص النظرية

 املناقشة السادسة عرشة :عدم االلتزام الكامل بكل معاين اآليات
يقول الكاتب« :يف مرحلة استخالص النظر ية عىل ّ
املفسر أن يلتزم

ّ
باستحضار كل ما استخلصه من معاين ومفاهمي ،بدون زيادة أو نقيصة ...
وقد سلك هذا بعض ّ
املفسر ين حيث عمدوا إىل إخفاء بعض املفاهمي حىت
ال تعاب عىل القرآن ،أو تكون مورد إحراج هلم ،وهم ّ
يتصورون ّأنم حيسنون
ً
صنعا ،كما هو الشأن يف موضوع ّ
تعدد الزوجات ،والطالق ،والربا.(((»...

-اجلواب:

اجلواب هو اجلواب ،فاملشكلة ليست يف التفسري املوضوعي وإنّام

املفس ،وهي عدم الفهم الصحيح حلقيقة القرآن الكريم ،فهو
هي يف ّ
((( الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة (نصوص معارصة)،
فصل ّية ،العدد  ،26ص .123
((( املصدر السابق ،ص.127
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يعتقد النقص والعيب والعياذ باهلل يف القرآن ،وأنّه يقوم يف تفسريه
بتغطيتها وتوجيهها بام يراه عقله صحيح ًا.

  املناقشة السابعة عرشة :استبعاد القرآن واالشتغال بأمور أخرى
يقول الكاتب« :وهو أن يستغر ق ّ
املفسر يف توسيع املوضوع حبيث جيري
وراء أمور هامشية مما جيعله خيرج عن إطار التفسير املوضوعي.(((»...
-اجلواب:

واضح جد ًا َّ
أن إطار التفسري املوضوعي واضح وحمدّ د ،وأنَّه ال خيرج

عن إطار آيات القرآن وما يدور حوهلا وما يعني يف فهمها.

 املناقشة الثامنة عرشة :االستعجال يف استخالص النظرية
ّ
للمفسر وفق التفسير املوضوعي من التزام الدقة
يقول الكاتب« :ال بد

حني استخالص النظر ية القرآنية حول موضوع من املواضيع ،وال ينبغي
ّ
يتسرع وال يراعي الدقة يف جتميع اآليات املوحدة يف موضوعها...
أن
وقد وقع يف هذا املسلك اخلاطئ العديد ممن اشتغل يف حقل التفسير

املوضوعي» (((.
-اجلواب:

يتحرى الدقة واالستيعاب
نعم ،البحث العلمي هو البحث الذي ّ
((( الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة (نصوص معارصة)،
فصل ّية ،العدد  ،26ص .127
((( املصدر السابق ،ص .128
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ويراعي االستقراء التام قدر اإلمكان لآليات القرآنية ّ
حمل البحث.

  املناقشة التاسعة عرشة :عدم االعتناء بخصوصيات القرآن
ّ
«املفسر حني يغفل خصوصيات القرآن وال يضعها نصب
يقول الكاتب:

عينيه حني استخالص النظر ية القرآنية ّ
فإن اخلطأ واالشتباه سيرافقه يف

حتديد القواعد و إعالن احلقائق القرآنية»(((.
-اجلواب:

أهم هذه الرشوط هو
املفس ،ومن ّ
يذكر العلامء رشوط ًا معين ًة يف ّ
ٍ
بأمور يف القرآن الكريم وأنّه كتاب اهلل ،وهو املعجزة اخلالدة
االعتقاد

للنبي ،وأنّه ال يأتيه الباطل من بني يديه ومن خلفه.
ختام ًا..

يبقى القرآن الكريم بحر ًا ال ينضب ومعين ًا ال جيدب ،ومع هذا

التقدّ م املعريف واملناهجي يبقى القرآن هو القرآن املعجز ذو املكانة التي
متس واملنزلة املع ِّلمية.
ال ّ
وحيث انتقلنا من نظرية الفقه إىل فقه النظرية فنحن كام أننا بحاجة
ٌ
للحصول عىل نظرية إسالمية الستقصاء ّ
دخيل يف تكوين
كل ما هو

تلك النظرية من أدوات استنباطية ونصوص رشعية روائية كانت أو
قرآنية فكذلك هنا ،فلمعرفة النظرية القرآنية من حيث أسباهبا وأبعادها

((( الشيخ عيل رساقي2012،م ،التفسري املوضوعي مآزقه وإشكالياته ،جملة (نصوص معارصة)،
فصل ّية ،العدد  ،26ص .128
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ونتائجها حول موضوع من املوضوعات نحتاج إىل استقصاء مجيع ما
يتع ّلق به من آيات كريمة وهو ما نستفيده من «التفسري املوضوعي».
َّ
وإن ورود بعض اإلشكاالت عىل هذا املنهج التفسريي ال يعني
التنازل عنه أو نبذهّ ،
فإن ذلك يعدّ حرمان ًا ألنفسنا ولألجيال من املنهج

اجلديد إلثارة دفائن وكنوز القرآن الكريم.
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