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آية اهلل الشيخ جعفر السبحاني

إّن زيارة البيت احلرام، واملش��اهد املشرفة، ُتعّد من اآلمال السامية لكلَّ مسلم، 
ألّن��ه مهب��ط الوحي ومطاف املالئك��ة، وقد دعا اهلل س��بحانه إىل زيارته يف الذكر 
احلكي��م، ووصف تركه تهاوناً، كفرًا بالنع��م وقال: }َو ِلِ َعَلي النَّاِس ِح��جُّ اْلَبْيِت 
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َمِن اْسَتطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل َو َمْن َكَفَر َفِإنَّ اَل 

َغِنيٌّ َعِن اْلعاَلِميَن{.1 ويف آية ُأخرى أمر 

وا  بإمتام احلج والعمرة هلل وقال: }َو َأِتمُّ
اْلَحجَّ َو اْلُعْمَرَة ِلِ{.2

وقد رزقنا اهلل سبحانه ُنُسك العمرة 
يف ش��هر رجب اخلري ع��ام )1424ه (، 
وبعد ما فرغنا من األعمال اقرتح علينا 
العاّلمة املغفور له الشيخ »حممد شريف 
مهدوي« والعاّلمة »الس��يد عبدالفتاح 
نّواب � حفظه اهلل« لقاء الش��يخ صاحل 
بن عبدالرمحن احلصني، رئيس شؤون 
احلرمني الشريفني، حبجة أن الشيخ ذو 
خلق س��اٍم وعزمية صادق��ة يف تقريب 
اخُلطى بني املسلمني، فلّبيت اقرتاحهما، 
فالتقي��ت به فرّحب بن��ًا وتبادلنا معه 
أطراف احلديث، فوجدته رجاًل س��اعيًا 
يف التقريب وراغبًا يف تعزيز العالقات 
بني الطوائف اإلسالمية، واحلديث ذو 

شجون.
ومن البحوث اّليت دارت بيننا وبينه 
مسألة السجود على األرض اّلذي دعا 
إليه رس��ول اهلل9 يف حديثه املتضافر 

حيث قال: »جعلت األرض لي مسجدًا 
وطه��ورًا« اّل��ذي رواه اإلمام البخاري 
أيضًا وقد جعل رس��ول اهلل9 ما هو 
الطهور مس��جدًا، من املعلوم أن املراد 

من الطه��ور هو: ال��رتاب )وأمثاله( 
اّلذي يتيمم به اإلنس��ان املعذور بداًل 
عن الوضوء، والغسل، فعلى املسلمني 
السجود على األرض ال السجود على 

السّجاد وحنوه.
ث��م أضفت على كالمي وقلت: إن 
لكل ضيف ِقري وحنن ضيوفك، فأِقرنا 
بتمكينن��ا من الس��جود على األرض 

خصوصًا يف احلرم النبوي9.
اس��تمع الش��يخ إىل كالمي بوعٍي 
وّدقة، ولكن بدل أن جييب بش��يء من 
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الكالم، أت��ى بأحد أعداد جمّلة »ميقات 
احلج«، وه��و العدد اّلذي ُنش��ر على 
صفحات��ه خط��اب اإلم��ام اخلميين1 
حلّجاج بيت اهلل احلرام، وأفتى فيه جبواز 
الس��جاد وغريه، وأخذ  السجود على 

يقرأ كالم اإلمام من أّوله إىل آخره.
قل��ت: إن ما ذكره اإلم��ام اخلميين 
وهو ُأستاذي الكبري صحيح بال ريب، 
وأّنه أفتى بذلك حفظًا للوئام وصيانة 
لوح��دة األمة اّليت فيها قّوة اإلس��الم، 
وحذرًا م��ن تفّرق الكلم��ة اّلذي فيه 
اس��تنزاف وإهدار إلمكاني��ات اأُلّمة، 
فلّم��ا مّت كالم��ي رأيت على أس��ارير 
الشيخ عالمات الرضى مبا قلت وتلّقى 
ما أقرتحته أم��رًا منطقياً، ولكنه اعتذر 
بأّن ذلك األمر يثري اجلّهال علينا. وكان 

الشيخ راغبًا يف فهم فتوى اإلمام.
فقلن��ا له: إّن��ه من مقول��ة التقية 
لغاية حفظ  املدارائي��ة  أو  التحبيبي��ة 
الوئ��ام. وعندئ��ٍذ وقف��ت عل��ى أن 
املش��ايخ العظام يف احلرمني الشريفني 
غري واقف��ني على فقه أهل البيت وأن 

األحكام الشرعية تنقس��م إىل واقعية 
أولية وواقعية ثانوية، واإلفتاء بالسجود 

على السجاد من القسم الثاني.
هذا م��ا دعاني إىل كتابة هذا املقال 
خصوصًا بعد ما قرأت يف مقال لكاتب 
مّسى نفسه »أبو عامر« حول التقية. ومن 
العج��ب العجاب أّنه قّس��مها � بعد 
القول باجلواز � إىل شرعية وبدعّية وأن 
ما عند الش��يعة هو من القسم الثاني 
وأن بني التقيتني فروقًا س��بعة، فدفاعًا 
عن احلقيقة ندرس حنن ندرس ما ذكره 
الكاتب من الفروق، ليتّبني لنا، هل هلا 
مس��حة من احلق أو ملسة من الصدق 
أو أّنه��ا مّما اختلقتها أف��كار الكاتب، 
ودع��اه إليها حقده على الش��يعة أّواًل 
وع��دم تعرفه عل��ى عقائده��م ثانيًا؟ 
ول��وال هذان األمران ملا أتعب نفس��ه 
يف اخت��الق هذه الفروق. وإليك بيانها 
ونقدها: وس��يظهر للقارئ أن هنا تقية 
واحدة اصفقت عليها اأُلمة اإلسالمية 

مجعاء ال تقيتان.
٭     ٭     ٭
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1. يق��ول: يظن بعض املس��لمني 
أّن التقية خاّصة بالش��يعة اإلمامية وال 
يعلمون أّن التقّية من األحكام الشرعية 
ة  الثابتة يف كتاب اهلل تعاىل � ويف س��نّ
رسوله9 � وتعامل بها السلف �4 
ولكن السؤال هل هذه التقية الشرعية 

هي نفسها التقية الشيعية؟
اجل��واب: ال، لوج��ود الفروق بني 

التقيتني:
الفرق األّول: التقية الش��رعية من 
فروع الدين ال من اأُلصول، وأّما التقية 
الش��يعية فهي من ُأص��ول الدين. ثم 

استدّل باحلديثني التاليني:
أ. م��ا روي عن جعفر الصادق7: 
أّنه قال: »إّن تس��عة أعش��ار الدين يف 

التقية وال دين ملن ال تقية له«.3
ب. وروي عن��ه أيض��اً: »لو قلُت 
إّن تارك التقي��ة كتارك الصالة لكنُت 

صادقًا«.4
الكاتب  أّن  أّواًل:  يالح��ظ علي��ه 
قد اعرتف جبهل بعض املس��لمني بأّن 
التقي��ة من األحكام الش��رعية الثابتة 

ة رسوله، وطاملا كان  يف كتاب اهلل وس��نّ
هذا اجلهل سببًا للتحامل على الشيعة 
القائلني بها، حيث كانوا يعّدون الشيعة 
فنش��كر اهلل  بالتقية،  لقوهل��م  منافقني 
سبحانه على أّنه قد هدى الكاتب إىل 
ما هو احلق اّلذي كان عليه الشيعة منذ 
أن ن��زل بها الكتاب والس��ّنة. وكيف 
ميكن إنكار كون التقية أمرًا مش��روعًا 
وقد وقف األبك��م واألصّم على تقية 
عّمار يف س��ّب النيب وجميئ��ه إليه باكيًا 

ونزول القرآن يف حّقه.
قال سبحانه: }َمْن َكَفَر ِباِل ِمْن َبْعِد 
ِإيماِنِه ِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َو َقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإلِْيماِن 

َو لِك��ْن َمْن َش��َرَح ِباْلُكْف��ِر َص��ْدرًا َفَعَلْيِهْم 

َغَضٌب ِمَن اِل َو َلُهْم َعذاٌب َعِظيٌم{.5

وليس��ت هذه اآلية هي الوحيدة يف 
هذا املقام، ب��ل نزل الذكر احلكيم بها 
يف آي��ة ُأخرى قال س��بحانه: }ال َيتَِّخِذ 
ُدوِن  ِم��ْن  َأْوِلي��اءَ  اْلكاِفِري��َن  اْلُمْؤِمُن��وَن 

اْلُمْؤِمِنيَن َو َمْن َيْفَعْل ذِلَك َفَلْيَس ِمَن اِل 

ُرُكُم  ِفي َشْي ٍء ِإالَّ َأْن َتتَُّقوا ِمْنُهْم ُتقاًة َو ُيَحذِّ

اُل َنْفَسُه َو ِإَلی اِل اْلَمِصيُر{.6
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وقد مدح سبحانه وتعاىل فعل مؤمن 
آل فرعون حيث أخذ التقية ترسًا ودرعًا 

يف دفاعه عن نيب اهلل موسى7.
قال سبحانه: }َو قاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن 
آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيماَنُه َأ َتْقُتُلوَن َرُجاًل َأْن 

 اُل َو َقْد جاَءُكْم ِباْلَبيِّناِت ِمْن 
َ
َيُق��وَل َربِّي

َربُِّك��ْم َو ِإْن َيُك كاِذبًا َفَعَلْي��ِه َكِذُبُه َو ِإْن 

َيُك صاِدق��ًا ُيِصْبُكْم َبْعُض الَِّذي َيِعُدُكْم ِإنَّ 

اٌب{.7 اَل ال َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّ

إىل هنا تبنّي أّن التقية أمر مش��روع 
جاء به الصادع باحل��ق يف كتابه املنزل 
وأق��ّر ب��ه عم��اًل يف ما ج��رى على 
الصحابي عّمار بن ياسر يف تعامله مع 

مشركي قريش.
وثاني��ًا: ال أظّن أن فقيهًا من فقهاء 
الش��يعة عّد التقية من ُأصول الدين، 
فإّن ُأصول الدين عند الشيعة اإلمامية 

ثالثة، هي: التوحيد والنبوة، واملعاد.
وأّما القول بالع��دل واإلمامة فهي 
من خصائ��ص املذهب اّليت بها تتمّيز 
الشيعة عن سائر الطوائف، فإّن لكّل 
طائفة ميزة خاصة تتميز بها عن غريها. 

مثاًل إّن املذهب األشعري يتمّيز بالقول 
برؤي��ة اهلل يوم القيامة وأّن القرآن غري 
خمل��وق، وأّن أفعال العب��اد خملوقة هلل 
سبحانه حّتى أّن اإلمام األشعري عندما 
انتق��ل من االعت��زال إىل مذهب أمحد 
بن حنبل قام يف جام��ع البصرة وقال: 
أّيها الناس َمن عرفين فقد عرفين ومن 
مل يعرفين فأنا أعّرفه بنفس��ي. أنا فالن 
بن فالن كنت قلت: خبلق القرآن، واّن 
اهلل ال ُيرى باألبصار، وأّن أفعال الش��ر 
أنا أفعله��ا؛ وأنا تائ��ب مقلع معتقد 
بالرد على املعتزلة وخرج بفضائحهم 

ومعائبهم.8
وهذه كت��ب الش��يعة يف العقائد 
واألحكام ال ت��رى فيها من يعّد التقية 
من اأُلصول، بل التقية كسائر األحكام 

العملية.
وهي من ف��روع األم��ر باملعروف 
والنه��ي عن املنكر، وقد أورد الش��يخ 
احلّر العاملي عاّمة روايات التقية يف هذا 
املقام، ومع ذلك كيف ميكن رمي الشيعة 

بأّن التقية عندهم من اأُلصول؟!
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أض��ف إىل ذلك: أّن املائز بني كون 
الشيء من اأُلصول أو الفروع هو أّنه 
لو كان الش��يء من اأُلمور القلبية اّليت 
جيب االلتزام بها فيع��دّ من األصول، 
كالتوحي��د على عاّمة مراتب��ه، والنبّوة 
العاّم��ة واخلاّصة، واملعاد، إىل غري ذلك 
م��ن اأُلمور اّل��يت رمبا يق��ال بوجوب 
االلت��زام بها عند االلتف��ات، وأّما لو 
كان مصّب الش��يء هو العمل اجلاحني 
كالصالة وال��زكاة فهو م��ن الفروع، 
ومن املعلوم أّن التقية عبارة عن القيام 
باألعمال اّليت تدفع شر العدّو الغاشم 
من دون التزام بصّحة ما عمل، فيكون 

من الفروع ال حمالة.
التقية س��الح  ُأخ��رى:  وبعب��ارة 
الضعيف يف البيئ��ات اّليت ُكبتت فيها 
احلّرية، فال جيد املسلم الشيعي بّدًا من 
املماش��اة عماًل مع أخيه فيما يرجع إىل 
اأُلمور العبادية وغريها، فهل ميكن عّد 

مثل ذلك من اأُلصول؟!
أّما ما اس��تدل به من احلديثني فقد 
غفل عن س��بب صدورهما، فقد كان 

الش��يعة إّبان احلكم األم��وّي ُيقتلون 
حت��ت كّل حجر وم��در، ورمي الرجل 
بالكفر يوَم ذاك كان أس��هل عليه من 
رميه بالتشيع!! وذلك من أجل املرسوم 
معاوية بن  اّل��ذي أص��دره  احلكومي 
أبي س��فيان إىل األمصار، وبقي ساري 
نهاي��ة احلك��م األموي  إىل  املفع��ول 
وبعده أيضاً: »روى أبواحلسن علي بن 
حممد بن أبي س��يف املدائين يف كتاب 
األحداث ق��ال: كتب معاوية نس��خة 
واحدة إىل عّماله بعد عام اجلماعة!!: أن 
برئت الذّمة مّمن روى ش��يئًا من فضل 
أبي ت��راب وأهل بيته، فقامت اخلطباء 
يف كّل ك��ورة وعل��ى كّل منرب يلعنون 
عليًا7 ويربأون منه، ويقعون فيه ويف 
أهل بيته، وكان أشد الناس بالء حينئٍذ 
أهل الكوفة لكثرة من بها من ش��يعة 
علي7 فاستعمل عليها زياد بن مسية 
وضّم إليه البصرة فكان يتتّبع الش��يعة 
وهو بهم عارف، ألّن��ه كان منهم أيام 
علي7 فقتلهم حتت كّل حجر ومدر، 
وأخافهم وقطع األيدي واألرجل ومسل 
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يرى بعض ش��باب الش��يعة، التظاهَر 
بالعقي��دة لس��انًا وعماًل أم��رًا مقّربًا 
إىل اهلل س��بحانه، فألجل صيانة دمائهم 
وعدم إراقته��ا دون طائل صدرت هذه 
الروايات للمنع عن التظاهر بالتشّيع، 
ومل يكن هناك تعبري أردع لشيعة اإلمام 
عن التظاهر بالتش��يع إاّل أن يقول: »ال 

دين ملن ال تقّية له«.
وبعب��ارة ُأخرى: أّن اهلدف من هذه 
التعابري هو التأكيد على العمل بالتقية، 
ألّن كث��ريًا من ش��يعة األئمة كانوا ال 
حيتاطون فيعرِّضون أنفس��هم وأمواهلم 
للخط��ر بتظاهرهم بالتش��يع، و رمبا 
يتس��ّرعون إىل ذلك بال مباالة، تصّورًا 
منهم أّن ه��ذا النوع م��ن االضطهاد 
ش��هادة يف س��بيل اهلل، وألجل إيقافهم 
عن هذا األمر أخذ اإلمام خياطبهم بهذا 

اخلطاب ويؤّكد عليهم.
وهذا اأُلس��لوب م��ن الكالم غري 
بعيد عن كلمات الرس��ول9 وأهل 
بيته: نظري قوله9: »ال صالة جلار 

املسجد إاّل يف املسجد«.

العيون وصلبهم عل��ى جذوع النخل 
وطردهم وشّردهم من العراق، فلم يبق 

بها معروف منهم.9
ثم تفاقم األمر بعد قتل احلسني7 
وتوّل��ي عبدامللك بن مروان، فاش��تّد 
عل��ى الش��يعة ووىّل عليه��م احلجاج 
بن يوس��ف، فتقرب إليه أهل النسك 
والص��الح والدين ببغ��ض علّي7 
وم��واالة أعدائه ومواالة من يّدعى من 
الناس أّنه��م أيضًا أع��داؤه، فأكثروا 
من الرواي��ة يف فضلهم وس��وابقهم 
ومناقبه��م وأكث��روا م��ن الغّض من 
علي7 وعيبه والطعن فيه والش��نآن 
له حّتى أّن إنس��انًا وق��ف للحجاج � 
ويقال أّنه جّد األصمعي عبدامللك بن 
قريب � فصاح به: أّيها األمري إّن أهلي 
عّقوني فسّموني عّليًا وإّني فقري بائس، 
وأنا إىل صلة األمري حمتاج. فتضاحك له 
احلجاج وقال: ِلُلطف ما توّسلت به قد 

وّليتك موضع كذا.10
اّليت  القاس��ية  ففي ه��ذه األجواء 
يتقرَّب فيها بقتل الش��يعة إىل احلّكام 
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وملّا صار عدم االعتداد بهذا احلكم 
س��ببًا لس��فك الدماء وإزهاق أرواح 
الشيعة أخذ اإلمام بالتأكيد على النحو 
اّلذي عرفناه، وكذلك فمن أس��اليب 
املبالغ��ة يف املقام قول املعص��وم: »إّن 

تسعة أعشار الدين يف التقّية«.11
وهنا احتمال آخ��ر لقوله: »ال إميان 
مل��ن ال تقية له« وهو نفي اإلميان مبعنى 
االلت��زام العملي اّلذي ه��و من آثار 
اإلمي��ان، ال اإلميان القل��يب اّلذي يدور 

على وجوده وعدمه اإلميان والكفر.
وأفصح دليل عل��ى أّن التقية من 
األح��كام الش��رعية الفرعي��ة ال من 
اأُلصول، هو نفس ما رواه الكاتب عن 
الصادق7 من أّنه ش��ّبه تارك التقية 
بتارك الصالة، ومن املعلوم أن وجوب 
الص��الة حك��م فرعي م��ن األحكام 
الشرعية اّلذي لو تركه مسلم تساهاًل 

يعاقب وال يكّفر، وهكذا تارك التقية.
وثالث��ًا: إّن للتقّي��ة حقيقة واحدة، 
وهي املماش��اة مع املخالف إذا خيف 
من ضرره، فحقيقتها ال ختتلف باختالف 

األنظار، س��واء أقيل: إّنها من األحكام 
الش��رعية، أو قيل إّنها م��ن اأُلصول، 
فاحلقيقة واح��دة واختالف األنظار يف 
حتليلها ال يوجب التعّدد حّتى يقال: إّن 
هنا تقّية شرعية، وتقية شيعّية، ولنوضح 
احلال مبثال: إّن ترك الصوم تقّية يف يوم 
الش��ّك ومماش��اة للحكم الصادر مّمن 
ليس له أهلّية احلك��م، حقيقة واحدة، 
س��واء أقلنا بأّن التقية هنا من الفروع 
أو من األصول واختالف احملّللني اليؤثر 
يف حقيق��ة الش��يء وال يوجب تعدده، 
والعج��ب أّن الكاتب جعل اختالف 
األنظار على ف��رض ثبوتة أمرًا داخاًل 

يف حقيقة التقّية!!
وأظّن أّن الكات��ب لو كان منصفًا 
ألذع��ن خبطئ��ه، وأّن اس��تنباطه م��ن 
احلديث استنباط خاطئ. هذا كّله يرجع 
إىل الفرق األّول، وإليك دراسة الفرق 

الثاني.

٭     ٭     ٭

ق��ال: الف��رق الثان��ي: أّن التقية 
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الشرعية إّنا تستخدم مع الكّفار ال مع 
املؤمنني، وأّما التقّية الش��يعية فهي مع 

أهل السّنة.
يالحظ عليه: بأّن ما ذكره، هو نتيجة 
مجوده على م��ورد اآليات اّل��يت قّدمنا 
ذكرها مع غ��ّض النظر عن الغاية اّليت 
شّرعت ألجلها التقية، وإاّل فاملالك هو 
صيانة النف��س والنفيس من االعتداء، 
س��واء كان املعتدي كاف��رًا أم خمالفًا أم 
مؤالفاً، فقد ُيبتلى املسلم بأخيه املسلم 
اّلذي خيالفه يف بعض الفروع وال يرتدد 
يف إيذائه إذا عرفه. ففي تلك الظروف 
حيكم العق��ل بصيانة النفس والنفيس 
من ش��ّر املخالف، وذلك باس��تعمال 
التقية، فلو كان هناك و ِزر فإّنا يتوجه إىل 
من يتقي منه ال إىل املّتقي، إذ لو سادت 
احلرية بني مجيع أبناء املذاهب اإلسالمية 
ملا اتقى أحد إىل ي��وم القيامة، ولذلك 
نرى أّن مجعًا من علماء السّنة قد أفتوا 
جبواز التقية من السلطان السيّن إذا كان 

جائرًا، وإليك بعض كلماتهم:
1. يقول اإلمام الرازي يف تفس��ري 

قول��ه س��بحانه: }ِإالَّ َأْن َتتَُّق��وا ِمْنُه��ْم 
ُتق��اًة{ ظاهر اآلية عل��ى أّن التقية إّنا 

حتّل مع الكّفار الغالبني، إاّل أّن مذهب 
الش��افعي � رض��ي اهلل عن��ه � : أنّ  احلالة 
بني املسلمني إذا ش��اكلت احلالة بني 
التقّية  املس��لمني والكافرين، حّل��ت 

حماماة عن النفس.
وق��ال: التقّية جائزة لصون النفس، 
وهل هي جائزة لصون املال؟ حيتمل أن 
حيكم فيها باجل��واز لقوله9: »حرمة 
مال املس��لم كحرمة دم��ه« وقوله9: 

»من ُقتل دون ماله فهو شهيد«.12
2. ينقل مجال الدي��ن القامسي عن 
اإلم��ام مرتضى اليماني يف كتابه »إيثار 
احلّق على اخللق« م��ا هذا نصه: »وزاد 
احلق غموضًا وخف��اًء أمران: أحدهما: 
خ��وف العارف��ني � مع قّلته��م � من 
علماء السوء وسالطني اجلور وشياطني 
اخللق مع جواز التقّية عند ذلك بنّص 
القرآن، وإمجاع أهل اإلس��الم، وما زال 
اخلوف مانعًا من إظهار احلّق، وال برح 
احمل��قّ عدّوًا ألكثر اخللق، وقد صّح عن 
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أب��ي هريرة � رض��ي اهلل عنه � أّنه قال 
يف ذل��ك العص��ر األّول: »حفظت من 
رس��ول اهلل9 وعاءين، أّم��ا أحدهما 
فبثثته يف الن��اس، وأّما اآلخر فلو بثثته 

لقطع هذا البلعوم«.13
3. وق��ال املراغي يف تفس��ري قوله 
س��بحانه: }َمْن َكَفَر ِباِل ِمْن َبْعِد ِإيماِنِه 
ِإالَّ َم��نْ ُأْك��ِرَه َو َقْلُبُه ُمْطَمِئ��نٌّ ِباإلِْيماِن{: 

التقي��ة م��داراة الكفرة  ويدخ��ل يف 
والظلمة والفسقة، وإالنة الكالم هلم، 
والتبّسم يف وجوههم، وبذل املال هلم؛ 
لكّف أذاه��م، وصيانة العرض منهم، 
وال يعّد هذا من امل��واالة املنهّي عنها، 
بل هو مش��روع، فقد أخرج الطرباني 
قوله9: »ما َوَقى املؤمن به عرَضه فهو 

صدقة«.14
وحصيل��ة الكالم: أّن��ه يظهر من 
غضون التاريخ أّن التقية من السلطان 
اجلائر كان أمرًا شائعاً، وكان املسلمون 
يعملون بالتقية مس��تلهمني ذلك من 
قول��ه س��بحانه: }ِإالَّ َأْن َتتَُّق��وا ِمْنُه��ْم 

ُتقاًة{.15

فهذا هو ابن احلنفيه قد قال لبعض 
الغزاة: ال تفارق اأُلّمة. اتق هؤالء القوم 
بتقيتهم � قال ال��راوي: يعين بين ُأمية 
� وال تقات��ل معه��م. ق��ال: قلت: وما 
تقيته��م؟ قال: حتضره��م وجهك عند 
دعوتهم، فيدف��ع اهلل بذلك عنك عن 
دمك ودين��ك، وتصيب م��ن مال اهلل 

اّلذي أنت أحق به منهم.16
وقال ابن مسعود: ما من كالم يدرأ 
عيّن س��وطني من ذي سلطان إاّل كنت 

متكّلمًا به.17
وقد كان حذيفة يقول: فتنة السوط 
أشد من فتنة السيف. قال السرخسي: 

فكان حذيفة مّمن يستعمل التقية.18
ويف الرواي��ات: ق��ال جابر بن 
عبداهلل: ال جناح عل��يّ يف طاعة الظامل 

إذا أكرهين عليها.19
وع��ن بريدة بن عم��رية: قال: 
حلقت بعبد اهلل بن مسعود، فأمرني مبا 
أمره به رسول اهلل9 أن ُأصّلي الصالة 
لوقتها واجعل صالتهم تس��بيحاً، قال 
ابن عساكر: يعين أّن اأُلمراء إذا أّخروا 
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الصالة ُأصّليها لوقتها ثم ُأصّلي معهم 
نافلة خمافة الفتنة.20

وروى أمحد يف مسنده عن أبي ذر 
أّن رس��ول اهلل9 قال له: »كيف أنت 
إذا بقيت يف قوم يؤّخرون الصالة؟ ثم 
قال: صّل الص��الة لوقتها ثم انهض، 
فإن كنت يف املسجد حّتى تقام الصالة 

فصلِّ معهم«.21
إىل غ��ري ذلك مّما جي��ده املتتبع 
يف غضون التاريخ أّن املس��لمني كانوا 
يّتقون من السالطني، وكان من مظاهر 

التقية مسألة الزكاة.
قال أبان: دخلت على احلسن وهو 
متواٍر زمن احلجاج يف بيت أبي خليفة 
فقال له رجل: س��ألت ابن عمر أدفع 
ال��زكاة إىل اأُلمراء؟ فق��ال ابن عمر: 
ضعها يف الفقراء واملس��اكني، فقال لي 
احلس��ن: أمل أقل لك إّن ابن عمر كان 
إذا أم��ن الرجل قال: ضعها يف الفقراء 

واملساكني؟22
فالشيعة، إذًا تّتقي الكّفار يف ظروف 
خاصة لنفس الغاية اليت ألجلها يّتقيهم 

، غري أّن الش��يعي وألسباب ال  الس��يّنّ
ختفى، يلجأ إىل االّتقاء من أخيه املسلم 
ال لقصور يف الش��يعي، ب��ل يف أخيه 
الذي دفع��ه إىل ذلك: ألّن��ه يدرك أّن 
الفتك والقتل مصريه إذا صّرح مبعتقده 
الذي هو عنده موافق أُلصول الش��رع 

اإلسالمي وعقائده.
نعم كان الشيعي وإىل وقت قريب 
يتحاش��ى أن يق��ول: إّن اهلل لي��س له 
جه��ة، أو أّنه تعاىل ال ُيرى يوم القيامة، 
وإّن املرجعي��ة العلمي��ة والسياس��ية 
ألهل البي��ت: بع��د رحي��ل النيّب 
األك��رم9 أو إّن حك��م املتع��ة غري 
منسوخ؛ فإّن الش��يعي إذا صّرح بهذه 
احلقائق � اليت اس��تنبطت من الكتاب 
والسّنة � سوف ُيعّرض نفسه ونفيسه 
للمهال��ك واملخاطر. وق��د مّر عليك 
كالم ال��رازي ومجال الدي��ن القامسي 
واملراغي وغريه��م الصريح يف جواز 
ه��ذا النوع م��ن التقي��ة، فتخصيص 
التقية بالتقية من الكافر فحسب، مجود 
عل��ى ظاهر اآلية، وس��ّد لباب الفهم، 
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ورفض للمالك الذي ش��ّرعت ألجله 
التقية، وإعدام حلك��م العقل القاضي 

حبفظ األهّم إذا عارضه املهّم.
اّطالع  يظه��ر ضع��ف  وبذل��ك 

الكاتب على مذهبه وكلمات علمائه 
حيث خّص التقّية بالتقية من الكافر.

٭     ٭     ٭

التقي��ة  الثال��ث:  الف��رق  ق��ال: 
الش��رعية رخصة وليست عزمية. وقال 
يف توضيحها: التقية الش��رعية جاءت 
رخص��ة وختفيفًا عل��ى اأُلمة يف بعض 
األح��وال االس��تثنائية الضرورية وال 
ح��رج ملن ت��رك هذه الرخص��ة وأخذ 

بالعزمي��ة واّم��ا التقّية الش��يعية فهي 
عزمية، وواجبة وال فرق يف استخدامها 
ب��ني حاليت االك��راه واالضطرار وبني 

حالة السعة واالختيار.

يالح��ظ علي��ه: أّن الكات��ب غري 
واقف على فقه الش��يعة، ولذا وصف 
التقية عندهم بالوج��وب واللزوم يف 
حاليت االضطرار واالختيار، ولكّنه غفل 
عن أّن التقية عندهم تنقسم إىل أحكام 
مخس��ة حسب انقس��ام األحكام إليها، 
فهي بني واج��ب إىل مندوب إىل مباح 
إىل مك��روه وحرام، وهذا هو الش��يخ 
األعظ��م مرتضى األنص��ارى )1214� 
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1281ه  ( قد أّلف رسالة مستقّلة، وذكر 
انقس��ام احلكم  تنقس��م حسب  أّنها 

الشرعي إليها.
فالقس��م الواجب م��ا يكون لدفع 
ضرر متوّجه إليه من النفس أو العرض 
فتك��ون التقّية واجبة باعتب��ار غايتها 
وهي حف��ظ النف��س والنفيس نزواًل 
على حكم العق��ل احلصيف، أفيصّح 
يف منط��ق العقل أن يعّرض اإلنس��ان 
نفسه للهالك وعرضه إىل التهّتك، مع 
أّنه ميكن صيانتهما مبجّرد املماشاة مع 
العدّو لفظًا أو عماًل؟! فمن قال جبواز 
التقية فلعّل��ه أراد به اجل��واز باملعنى 

األعم اّلذي جيتمع مع الوجوب.
وأّم��ا القس��م احملّرم فه��و كما يف 
الدماء، فاذا توقف العمل بالتقية على 
قتل املؤمن الربيء فالتقية عندئٍذ حرام، 
فقد ُأثر عن أئمة أهل البيت: قوهلم: 
إّنا جعلت التقية لُيحَقن بها الدم، فإذا 

بلغ الدم فليس تقّية.23
أراد  وأّما س��ائر األقس��ام فم��ن 
التع��ّرف عليه��ا، فلريجع إىل رس��الة 

الش��يخ األنصاري وغريها مّما أّلف يف 
هذا املقام.

ومّما جيب التنبيه عليه أّن التقية حترم 
يف غري موضع الدم أيضاً، وهذا فيما إذا 
تعّلق بأس��اس الدين، كما إذا تعرض 
املسلم من قبل أعداء الدين بعمل فيه 
ه��دم الدين. فتحرم التقية وجيب عليه 
حتمل الضرر مهما بلغ وإن كان بقيمة 

نفسه.
ونظري ذل��ك فيم��ا إذا كان املكره 
عليه أمرًا جتوز فيه التقية، كما يف شرب 
اخلمر أو اللعب بالقمار، ولكن إذا أكره 
الس��لطان اجلائر أحد القادة الروحيني 
أو مرجع��ًا من مراجع الدين على مثل 
هذه اأُلمور فتح��رم عليه التقية، إذ يف 
ذلك العمل تراجع الناس عن الدين 
وزعزعة إميانهم، وبذلك تقف على سّر 
صمود حجر بن عدي وأصحابه الذين 
قتلوا يف م��رج العذراء، فمّدوا الرقاب 
للس��يف ومل يت��رّبأوا م��ن علي7، 
ومثلهم ميثم الّتمار وغريه، وذلك ألّن 
هذه الش��خصيات من األماثل الكبار 
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م��ن أصح��اب عل��ي7 الذين بهم 
عرف الناس التشّيع واعتمدوا عليهم، 
فلو اس��تجابوا ملا دعوا إليه من الرباءة 
عن علي7 خلرج الناس عن دين اهلل 

وارتدوا.
قال سيدنا اأُلستاذ اإلمام اخلميين1 : 
إذا كان االتقاء موجب��ًا لرواج الباطل 
وإضالل الن��اس وإحياء الظلم واجلور 
حبي��ث لو ُعم��ل بالتقي��ة أصبح دين 
اإلس��الم الذي هو دي��ن كّل فضيلة 
رابية، دي��َن املكر والغدر واحليلة، مثاًل 
إذا أوعد السلطان اجلائر عامل الشريعة 
وخرّيه بني إنكار ضرورة من ضروريات 
اإلس��الم وبني قتله، كان اختيار الثاني 
هو املتعنّي، حت��ى ولو خرّيه بني القتل 
وارت��كاب معصية م��ن املعاصي اليت 
تورث تزلزل الناس عن الدين، فعندئٍذ 

حترم عليه التقية.
مثاًل ل��و ُخرّي املرج��ع الديين بني 
لعب القمار أو شرب اخلمر أو كشف 
حجاب زوجته بني الناس وبني احلبس 
والقتل، فالثاني ه��و املتعنّي، فال أظن 

أّن��ه خيطر ببال أّي فقي��ه يف هذا املقام 
العم��ل بالتقية، وحتكي��م أدّلتها على 
حف��ظ الدي��ن وس��المة العقيدة بني 

الناس.
فاملقام من باب التزاحم الذي يقّدم 
فيه األهم فاألهم على غريه، فلو كانت 
هن��اك مؤام��رة على الدي��ن وقوانينه 
وأحكامه، فالتقية تصبح حمّرمة وإن بلغ 

األمر ما بلغ.
وبذلك تقف على أّن كالم القائل 
باّنه ليس للتقية عند الش��يعة إاّل قسم 
واحد وهو الوج��وب والعزمية، يعرب 

عن عدم اّطالعه على فقه الشيعة.
٭     ٭     ٭

قال: الفرق الرابع: التقية الشرعية 
إّنا يلج��أ إليها يف حال��ة الضعف ال 
يف مجيع األحوال، وأّما التقية الش��يعية 
فهي يف مجيع األحوال بال اس��تثناء، وال 
تفريق بني حالة الضعف وحالة القوة، 
وينقلون عن الصادق7 أّنه قال: »ليس 
منا من مل جيعلها شعاره وِدثاره مع من 

يأمُنه، ليكون سجّيته مع من حيذره«.
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يالح��ظ علي��ه: أّن التقية س��الح 
الضعي��ف يف البيئ��ات اّل��يت ُكبتت 
فيها احلرية، ف��إذا كان هناك خطر على 
النفس والنفي��س فالتقية أمر واجب 
عقاًل وشرعاً، وهذا ما يعرب عنه بالتقية 

اخلوفية.
وهناك تقية ُأخرى يعرب عنها بالتقية 
املداراتي��ة، وهي املماش��اة مع س��ائر 
املسلمني يف احلرمني الشريفني، وذلك 
ال ألجل اخلوف بل ألجل حفظ وحدة 
اأُلمة اإلسالمية ومصاحلها، فال شك أّن 
وحدة الكلمة هي مصدر قوة اأُلّمة وأّن 
اختالفها س��بب انهي��ار أركان اجملتمع 
وضعفه، فظهر أّن رمي الكاتب الشيعة 
بالقول بوجوب التقي��ة يف االضطرار 
واالختيار خالف ما عليه فقهاء الشيعة، 
فه��م يفّرقون ب��ني التقيت��ني اخلوفية 
واملداراتية، وحيكم عليها بالوجوب يف 

اأُلوىل وباالستحباب يف الثانية.
٭     ٭     ٭

قال: الفرق اخلامس: التقّية الشرعية 
إّنا تكون باللسان ال باألفعال، وأّما التقية 

الشيعية فهي باللسان وباألفعال.
يالحظ عليه: ما ه��و الدليل على 
ختصيص التقية باللس��ان، فإذا كانت 
الغاية هو حفظ النفس والعرض، فال 
فرق بني دفع الش��ّر باللسان أو بعمل 
من األعمال، وقد مّر عن الشيخ املراغي 
قوله ويدخ��ل يف التقية مداراة الكفرة 
والظلمة والفس��قة وإالنة الكالم هلم 
والتبّس��م يف وجوههم، وبذل املال هلم 
لك��ّف أذاهم وصيان��ة العرض منهم 
وال يعّد هذا من امل��واالة املنهّي عنها، 
بل هو مش��روع، قد أخ��رج الطرباني 
قول��ه9 : »ما وق��ى املؤمن به عرضه 

فهو صدقة«.24
وقد م��ّر عن بريدة بن عمرية. قال: 
حلقت بعبداهلل بن مس��عود، فأمرني مبا 
أم��ره به رس��ول اهلل أّن ُأصلي الصالة 
لوقتها واجعل صالتهم تس��بيحاً. قال 
ابن عساكر: يعين أّن اأُلمراء إذا أّخروا 
الصالة ُأصّليها لوقتها ثم ُأصّلي معهم 

نافلة خمافة الفتنة.25
أفيصح بعد هذا أن يقول الكاتب 
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باختصاص التقية باللسان؟!
٭     ٭     ٭

قال: الفرق السادس: التقية الشرعية 
ال جيوز أن تكون س��جّية للمس��لم يف 
مجيع أحواله، وأّما التقية الشيعية فهي 
مالزمة بطبيعة الفرد الشيعي ومستمّرة 

معه فهو يستخدمها يف مجيع أحواله.
يالح��ظ عليه: مضاف��ًا إىل أّن هذا 
ليس فرقًا جدي��دًا، وإّنا هو تعبري آخر 
عن الفرق الرابع، أّن��ه قد تقدم: وأّن 
الش��يعة تتقي إّما خوفًا وإّما مداراة يف 
احلرمني الش��ريفني، وأّما يف غري هذين 
املوردي��ن فال جتد فيه أي أث��ر للتقية، 
وهذه كتب الشيعة وجماّلتها وإذاعاتها 
وخطباؤها كّل ينطقون بلس��ان واحد 
على ض��وء الكتاب والس��ّنة دون أن 

يعدلوا عنهما قيد شعرة.
واّل��ذي يوضح ذلك: أن التقية أمر 
طارئ عل��ى حياة الش��يعي وإاّل فهو 
على مذهبه وعقيدته. يكتب وينطق مبا 
هو احلّق عن��ده من دون هوادة، فكيف 
تكون التقية أمرًا مالزمًا بطبيعة الفرد 

الشيعي؟
نعم، يف القرون الس��ابقة خصوصًا 
يف عه��د األموّي��ني وش��يء من عهد 
العباس��يني � عندما وثبوا على منّصة 
احلكم باجلور والتعّسف على كل من 
ال يوافقهم � مل جيد الشيعي خمرجًا دون 

أن يتقي ما دام يعيش بينهم.
ُأقسم باهلل }َو ِإنَُّه َلَقَس��مٌ َلْو َتْعَلُموَن 
َعِظي��ٌم{26 لو سادت احلرّية الدينية بني 

املس��لمني يف عامة األج��واء واألماكن 
مل��ا جتد أي أثر للتقية يف حياة املس��لم 
س��نيًا كان أو شيعياً، ولو ترى وجودها 
يف حياة الش��يعي يف بيئة أو ظرف فإّنا 
يرجع وزره إىل من أجلأه إىل التقية وإاّل 
لعمل��ت كل طائفة بفقه إمامها، ولقد 
مسعت من صديقي املغفور له الش��يخ 
حممد جواد مغنية قال: دعيت إىل مؤمتر 
يف مص��ر فلّما ش��اركت يف اجللس��ة 
التحضريي��ة رأيت أّن بعض أس��اتذة 
األزهر يش��ري إلّي ويقول: إّن الش��يخ 
قائ��ل بالتقي��ة، فقلت بص��وت عاٍل: 
نعم أنا قائل بالتقية وعامل بها، لكْن 
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لعن اهلل على من محلنا على التقية.
٭     ٭     ٭

قال: الفرق الس��ابع: ال يفهم من 
التقية الش��رعية أّنها م��ن أجل إعزاز 
الدي��ن، وإّنا يكون إع��زاز الدين من 
خالل إظه��اره على املأل وعدم كتمانه. 
وأّما التقية الشيعية فهي من أجل إعزاز 
دينهم، فدين الشيعة � كما يعتقدون � 

ال يعّز إاّل إذا ُكتم.
يالحظ عليه: إذا كان إعزاز الدين 
مبني��ًا عل��ى إظهاره عل��ى املأل وعدم 
كتمانه مطلقاً، واج��ه اخلطر أو ال فإذًا 
تصبح التقية املش��روعة إذالاًل للدين 
وتضعيف��ًا ل��ه؟ أفيصّح أن يق��ال: إّنه 
سبحانه وتعاىل أذّل بتشريع التقية دينه 
وأضعفه ولو يف ف��رتة خاّصة؟ ما هذا 

الكالم ياترى؟
ال شّك أّن الواجب أّواًل وبالذات 
هو إظهار الدي��ن وعدم كتمانه، وهذا 
مّما ال ش��كّ فيه، ولك��ن ال حميص من 
السكوت عن إظهار الدين، واملماشاة 
مع املخالف، يف ظروف خاّصة، ولكّنه 

قضية جزئي��ة يف مواقع خاّصة، ال يؤثر 
يف إعزاز الدين.

وأخ��ريًا: إّن الكاتب قد خرج عن 
األدب اإلس��المي، ووصف الش��يعة 

بالزندقة والكذب والنفاق.
ولو ص��ّح ما نقله ع��ن إمامه ابن 
تيمية: »قد اتفق أه��ل العلم على أّن 
الرافضة أك��ذب الطوائف« فما معنى 
قول الذهيب يف ترمج��ة أبان بن تغلب 
أّن البدعة على ضربني: فبدعة صغرى 
كغلّو التشيع، أو كالتشيع بال غلّو وال 
حترف؛ فهذا كثري يف التابعني وتابعيهم 
م��ع الدين والَوَرع والص��دق. فلو ُردَّ 
حديُث هؤالء لذه��ب مجلٌة من اآلثار 

النبوية؛ وهذه مفسدة بيِّنة.27
وحنن نّر عليه م��رور الكرام، وال 
نقول في��ه إاّل قول ربنا: }َو ِإذا خاَطَبُهُم 

اْلجاِهُلوَن قاُلوا َسالمًا{.28

وأدعه وسّبه مرتنًا بقول القائل:
ولقد أمّر على اللئيم يسّبين

فمضيت مثَت قلُت ال يعنيين  
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حيدر حّب اهلل

متهيد يف املشهد الفقهي
املعروف يف الفقه اإلس��المي أّن احلّج إذا حتّققت شروطه وصار واجبًا بالفعل 
على املكّلف كان فورياً، مبعنى وجوب املبادرة إليه يف سنة االستطاعة نفسها، وعدم 
ج��واز تأخريه إىل الس��نة الالحقة، فضاًل عّما بعدها، لكن ل��و فرض أّنه تركه يف 
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سنة االس��تطاعة وجب عليه يف السنة الالحقة مباش��رًة أيضاً، وال جيوز تأخريه 
مّرًة أخرى إىل السنة اليت تليها وهكذا؛1 بل قد اّدعي يف كلمات بعض الفقهاء 

اإلمجاع واالتفاق وأمثال ذلك عليه، وهو إمجاع واضح املدركّية ال يعتّد به.
وذهب الس��يد السيس��تاني إىل أّن وجوب الفورية عقليٌّ من باب االحتياط 
لئال يلزم اإلخالل بالواجب، وليس ش��رعيًا كما لعّله املشهور، وبنى على ذلك 
أنه إذا مل يبادر إىل احلج من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك كان متجّريًا لو أمكنه، 

وأتى به بعد ذلك، أما لو مل يوّفق فيكون مرتكبًا للكبرية.2
وق��د خالف يف أصل هذا احلك��م بعٌض قليل، فمنعوا من التس��ويف 
والته��اون أو التأخري لغري عذر عقالئي ومل ُيلزموا بالفورية،3 ونس��ب القول 
بالرتاخي إىل الش��يباني أو الشافعي،4 ونسب إىل سحنون إعطاء مهلة إىل بلوغ 
س��تني سنة، وإال فبنحو الفور؛5 كما نسب الرتاخي � كما قيل � إىل الكثري من 
مالكي��ة املغرب وبعض العراقيني، ونقلت كلمات خمتلفة فيما نس��ب إىل كثري 
من فقهاء أهل الس��ّنة املتقّدمني،6 فيما ذهب النووي إىل استحباب الفور وعدم 

الوجوب.7

اجتاه القول بالفورية، األدّلة واملناقشات

وبصرف النظر عن طبيعة االنقس��ام الفقهي يف املس��ألة، فقد استدّل على 
الفورّية هنا بعّدة أدّلة أهّمها:

1 ـ مرجعّية حكم العقل بتفريغ الذّمة

الدلي��ل األول هنا هو ما ذكره غري واحٍد من االس��تناد حلكم العقل، حيث 
إّن العقل قاض ٍ � عندما تتحّقق ش��روط التكليف على العبد � بأن يفّرغ ذّمته 
باإلتي��ان مبا أمره املوىل به؛ بهدف األمن من العقاب ودفعًا للضرر احملتمل، ومن 
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ثم فال يكون معذورًا يف التأخري.
نعم، يف بعض املوارد ل��و اطمأّن بالبقاء وأّنه يتمّكن من إتيان الواجب 
ولو أّخره بعض الوقت، فال جتب عليه املبادرة، وهذا هو الذي يرّبر جواز تأخري 
الصل��وات عن أّول وقتها، حيث حيصل لإلنس��ان اطمئناٌن ووث��وٌق ببقائه مبا 
ميّكنه من اإلتيان بالواجب يف وقته، والس��بب يف ذلك هو قصر املّدة يف أوقات 
الص��الة، على خالفه يف مثل احلّج، فإنه لو مل حيّج اآلن لتأّخر احلج إىل عام ٍ قادم، 
وهذا الفاصل الزمين طويٌل، كما أّن الطوارئ واملوانع يف سفر احلج كثرية، على 
خالفها يف الص��الة اليت قد نلتزم فيها بالفورية لو مل حيصل يف موردها اطمئناٌن 

بالطريقة املذكورة.8
ويظهر من الش��يخ حممد إسحاق الفياض تبّنيه لوجهة النظر هذه، لكّنه يرى 
أّن حص��ول االطمئنان ممكٌن أحيانًا حتى يف احلج، ومن ثم أمكن التأخري فيه لو 
حتّق��ق هذا االطمئنان، وهذا يعين أّن موضوع حكم العقل باس��تحقاق العقوبة 
إنا هو احتمال الفوت على تقدير التأخري، بل ترقى الشيخ الفياض أكثر بنفي 
البعد عن جريان استصحاب بقاء االستطاعة بوصفه دلياًل شرعّيًا رافعًا ملوضوع 

حكم العقل.9
ولعّل��ه من هنا أورد الش��يخ اللنكراني وغريه ب��أّن الدليل هذا أخّص من 
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املدعى؛ لعدم جريانه يف حال الوثوق بالبقاء.10
ولعّل هذا الدليل هو مستند السّيد السيستاني يف فتواه املتقّدمة؛ حيث قّوى 
� تبعًا ملثل الش��يخ األنصاري وغريه،11� العقلية يف املسألة دون الشرعية، وأّنه 
خالف حكم العقل، ومن ثم فحصول التأخري � بنظره � انطالقًا من هذا الدليل 
يكون جتّريًا لو أمكنه اإلتيان بالواجب بعد ذلك؛ ألنه ليس هناك دليل ش��رعي 
آخر يف البني غري وجوب احلج؛ ووجوب الفورية منش��ؤه التحّفظ على الواجب 
األصل، ومن ثّم فالنصوص البد من فرضها مرشدًة حلكم العقل، كما هو ظاهر 

الشيخ األنصاري.

وقفات مع مرجعّية اإللزام بتفريغ الذّمة

وميكن ذكر بعض التعليقات على جممل ما تقدم، فيما يلي:
أواًل:

 إّن حكم العقل متفّرع على عدم البيان من الش��ارع، واملفروض أّن خطاب 
الشارع بوجوب احلّج مطلٌق، فيفيد الرتاخي، ومن ثم يكون رافعًا ملوضوع حكم 

العقل.

وأجيب عن هذا التعليق جبوابني:

أحدهم��ا: إّن إطالق النصوص ال يفيد جواز التأخري كي يتقّدم بالورود على 
حك��م العقل، وإّنا غاية ما تدّل عليه النص��وص هو مطلوبية االمتثال ولو كان 
متأخرًا، فمع الشك يف حتّقق االمتثال يف املستقبل نتيجَة الشك يف البقاء يتحّقق 

موضوع حكم العقل املتقّدم.
وثانيهم��ا: إّن احتفاف النصوص حبكم العقل البديه��ّي هذا بلزوم املبادرة 
عند الشك يف البقاء مانٌع عن إطالقها ملثل هذا الفرض؛ ألّن مثل هذه األحكام 
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العقلية تكون مبثابة القرينة املتصلة.12
وسيأتي التعليق يف مناقشتنا اخلاّصة على هذا التعليق األّول ومناقشَتيه.

ثانيًا:
ما ذكره العالمة حممد حسني فضل اهلل من اإلقرار بكربى حكم العقل املذكور 
يف الدليل، إال أّن النقاش يف الصغرى، وذلك أّن هناك فرقًا بني اإلنسان مبالحظة 
طبيعة حركته يف احلياة وبينه مبالحظة األمور الواقعية، واألّول حمكوم لطول األمل 
عند اإلنسان، خبالف الثاني فهو حمكوٌم لعناصر الواقع، ومن هنا فال يبين اإلنسان 
مش��اريعه على الواقع واحتماالته بل على عنص��ر طول األمل هذا، وهلذا جنده 
يستقرض أو ُيقرض بقروض متتّد لسنوات، ولو الحظ اإلنسان وقائع األمور ملا 

أقدم على عمل ٍ قّط يف حياته.
وه��ذا يعين أّن الوثوق النوع��ي حاصٌل هنا أيضًا بالبق��اء إىل العام القادم، 
وحي��ث إّن النصوص ال تدّل على الفوري��ة وإنا على الطبيعة بال توقيت، كان 

باإلمكان االعتماد على هذا الوثوق النوعي.13
وهذه املناقش��ة صحيحة، لكّن هلا امتداده��ا اخلاص، مبعنى أنها الجتري نوعًا 
يف بع��ض املوارد كحالة كرب الس��ّن أو تقّلب الظ��روف املالية واألمنية، حيث 
يفقد اإلنسان نوعًا مثل هذا الوثوق بعد طول املّدة لعام من الزمن، وسيأتي يف 

مناقشتنا اخلاّصة ألصل هذا الدليل مزيد إيضاح.
ثالثًا:

ما نراه هوالصحيح يف مناقشة هذا الدليل، وهو إنكار أصل وجود حكم عقلي 
به��ذه الطريقة هنا، فضاًل عن أن يكون بديهياً؛ فإّن العقل يف باب عالقة العبيد 
باملوالي أو املأمورين باآلمرين عندما ال ينّص اآلمر على الفورية املستعجلة، إنا 
يقضي بوجوب حتقيق املأموربه فقط، وعلقة العبودية ال تستدعي أكثر من ذلك 
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م��ا مل حيرز ممانعة املوىل من التأخري، خالفًا ملا قي��ل يف هذا اجملال من قبل بعض 
الفقه��اء،14 وأما غري ذلك فليس بواجب ما مل ميّس أصل االمتثال، ومعنى ذلك 
أنه لو طلب شخٌص من آخر شيئًا مع عدم النّص على الفورية أو ما هو يف قّوة 
الن��ص فاملطلوب من املأمور به هو االمتثال، وكّل ما يصدق عليه عرفًا وعقالئيًا 
أن��ه متّرد على قانون االمتثال أو تهاون أو ع��دم انصياع فهو ممنوع، األمر الذي 

خيتلف باختالف أنواع املأمور به أيضًا وطبيعته.
ولكي نوضح املس��ألة نقول: لو طلب زيد من عمرو أن يأتيه مباء ليش��رب 
كي يرفع عطش��ه، فإّن ترك عمرو للتحّرك بعد صدور األمر يكون تهاونًا باألمر 
واآلمر، أما لو طلب زيٌد من عمرو يف ظروف طبيعية أن يشرتي له ساعًة يدوّيًة 
فلم يش��رت عمرو الساعة يف اليوم األول وإنا اشرتاها يف اليوم الثاني، فال يقول 
العق��ل بأنه ارتكب معصيًة أو حتى جتّرأ على اآلمر حتى لو مل يكن مطمئّنًا من 
بقائ��ه حّيًا إىل ي��وم الغد؛ ألّن الطلب الثاني مل يتحّقق في��ه عنوان التمّرد على 
االمتثال، فلو مات عمرو قبل ش��راء الساعة فال يقول زيٌد بأنه قد عصى أمري، 
أو حيّق له توجيه اللوم إليه أساس��اً؛ لعدم صدق التمّرد على األمر يف هذه احلال، 

واإلباء عن االمتثال الذي هو ما حيكم العقل بقبحه هنا.
فاملطلوب عقاًل حتّقق الس��ري يف ص��راط االمتثال، وعدم صدق التمّرد أو 
التهاون أو االستخفاف، وهنا نقول بأّن عدم الصالة يف أّول الوقت اليعّد تهاونًا 
بالتكليف واآلمر، وهلذا لو تويّف قبل انتهاء الوقت اليعّد عاصيًا وال متجرئًا على 
املوىل، ليس ألجل الوث��وق بالبقاء وعدمه، بل قبل ذلك؛ ألجل أّن املأخوذ عقاًل 
هو التهاون واالس��تخفاف وهو غري صادق هنا عرفًا وعقالئّيًا مادام املوىل نفسه 
مل  يل��زم بالفورّية، وع��دم صدقه ميكن حتّققه نتيجه الوث��وق أحياناً، ال أّن حكم 

العقل هو املبادرة، وجاء الوثوق عارضًا وطارئاً.
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ورمبا لذلك عرّب السيد الشاهرودي بأّن أحدًا مل يقل بهذا الدليل العقلي يف 
غري البحث.15

ورمبا هلذا رفضه بعض الفقهاء املعاصرين.16

من هنا نعلّق:

أ � اليوجد حكم عقلي بديهي يشّكل قرينًة متصلة لّبية أساساً؛ لكي ننع به 
إطالق النصوص على فرض وجود إطالق فيها.

ب � إّن��ه وإن مل تدّل النصوص على الرتاخي، لكن يكفي عدم داللتها على 
الفورية، األمر الذي جيعل املطلوب فيها هو االمتثال؛ والش��كّ يف حتّقق االمتثال 
يف املس��تقبل نتيجة الشك يف البقاء، ال يفرض حكم العقل بلزوم املبادرة، وإال 
دّل��ت كّل النصوص على الفور حينئٍذ حبكم القرينة املتصلة هذه، وهذا خالف 
م��ا ذهب إليه صاحب هذا الكالم من أّن النص��وص    ال تدّل إاّل على مطلوبّية 
االمتث��ال ولو متأخرًا؛ ألّن القرائن املتصلة اللبّية � كالبديهيات العقلية � تصبح 
ج��زءًا من الكالم، فيلزم انقالب مجلة من نص��وص الواجبات والفرائض من 

الرتّفع عن الفورية والرتاخي إىل القول بالفورية.
فالصحيح أّن الش��ك يف البقاء ال ميانع عدم االنبعاث الفوري، إذا مل يصدق 
عنوان التهاون واالس��تخفاف والتمّرد ال مطلقاً؛ وال نقصد من ذلك إلزام هذا 
القائل بداللة الصيغة على الفور؛ إذ من الواضح أّنه ال يلتزم بداللتها حتى بناًء 
عل��ى ما قلناه، وإنا نقصد قوله بنتيجة الف��ور، ألّن أحكام العقل البديهي وإن 
ش��ّكلت قرينًة متصلة لبّية حاّفة بالكالم مما يرف��ع ارتباط الفور بأصل الصيغة 
� صيغ��ة األمر � إال أّن هذا النوع من القرائن دائم االلتصاق بأصل النّص، وما 
مل يربز املوىل إرادة الرتاخي، فس��يكون الن��صّ � حبكم هذه القرينة اليت ال تكاد 
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تنفّك � مفيدًا للفورية.
أما على م��ا ذهبنا إليه، فإّن الصيغة وإن مل تدّل أو توضع للفور أو الرتاخي 
وإنا لنفس النس��بة الطلبية؛ لكّن جواز الرتاخ��ي ميتاز عن الفور بأّنه مقتضى 
اإلط��الق؛ ألّن الواجب مادام غري حمّدد ب��أّول أزمنة اإلمكان، دّلت الصيغة على 
أصل املطلوبية، أما زمانها فإن مل تربز قرينة الفور اليت ُتقّدم معطى إلزاميًا أزيد، 
كان اإلطالق وقرائ��ن احلكمة لصاحل جواز الرتاخي؛ وهلذا نقول جبواز الرتاخي 
لإلطالق املس��تفاد من أصل إرادة الطبيعة، ما مل يبلغ الرتاخي حّد صدق عنوان 
التم��ّرد والتهاون بأصل املطلوبية، وهذا مّنا غري القول بالرتاخي؛ ألننا نتحدث 

يف جواز الرتاخي ال أخذ الرتاخي قيدًا يف املكّلف به.
بل لعّل التأّمل على مستوى البحث األصولي يقضي بأّن القائلني بالرتاخي 
قصدوا جوازه ال مطلوبّيته، وال كونه جزءًا من املأمور به بنحو تعّدد املطلوب أو 
وحدته، ومعه فال يصّح القول بنفي جواز الرتاخي باإلطالق حبّجة أّن الصيغة ال 
تدّل إال على مطلوبية االمتثال، فإّن هذين ال يتنافيان، ومن ثّم فمقتضى اإلطالق 

الفور، وفاقًا ملا ذهب إليه بعض الفقهاء املعاصرين.17
ج � إّن م��ا ذكره العالم��ة فضل اهلل تاّم جدًا يف حّد نفس��ه، لكّنه يعاني من 
مش��كلة تسليمه بالكربى وقد ناقشناها، وحديثه عن الوثوق النوعي لو حّللناه، 
لكان يفرتض أن يس��وقه إىل إنكار الك��ربى؛ ألّن الوثوق النوعي هذا يثبت أّن 
املطلوب هو االمتثال، وأّن العقل ال يريد س��وى عدم التمّرد، ال أنه يريد املبادرة 
إىل إفراغ الذّمة، ولكن ألجل الوثوق يرتفع هذا األمر؛ فإّن الوثوق املذكور يقف 
يف مقاب��ل إلزام العقل باالمتثال وع��دم التهاون به، فيأتي الوثوق أحيانًا ليثبت 
عدم التهاون، وال يقف يف مقابل حكم العقل بلزوم البدار عند الشك يف البقاء، 
فإنه لو صدر هذا احلكم ملا أفاد الوثوق النوعي ش��يئاً؛ ألّن عدم البدار قد حتّقق 
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معه أيضًا إذا مل حيصل الوثوق الشخصي، كما هو واضح.
وهذا الكالم بعينه يرد على السيد اخلوئي نفسه يف متييزه بني احلّج والصالة، 
فإن��ه لو كان العقل قد حكم بل��زوم البدار فال فرق بني احل��ّج والصالة؛ ألّن 
موض��وع حكم العقل متحّقق، ولو حكم بلزوم البدار عند خوف الفوات خوفًا 
عقالئيًا معتّدًا به، فإّن هذا احلكم العقلي ليس سوى حكمه بلزوم االمتثال؛ ألّن 
عدم امتثاله ثم موته قد يصدق عليه عرفًا أحيانًا � مع خوفه املذكور � أنه مل يراع 
للتكلي��ف حرمًة وأّنه تهاون به، فليس يف البني إال حكم عقلي واحد له جانب 
إجيابي، وهو ضرورة االنصياع والتس��ليم لألمر، وجانب س��ليب وهو املنع عن 

التمّرد والتهاون واالستخفاف.
د � إّن ما ذكره الشيخ الفياض من إجراء االستصحاب االستقبالي � بصرف 
النظر عن صّحته يف نفس��ه على نقاش ب��ني األصوليني فيه يراجع يف حمّله � ال 
ينفع إال بنحو األصل املثبت؛ ألّن اس��تصحاب بقاء االستطاعة إىل العام القادم 
كما ذكره حفظه اهلل الزم��ه العقلي اإلتيان باملكّلف به أو واقع امتثال التكليف، 
وه��ذا الالزم العقلي هو الذي يرفع موض��وع حكم العقل، حيث يلغي خوف 

فوات االمتثال، واألصل املثبت ال يثبت.
نعم، بناًء على ما قّويناه يف االس��تصحاب من جريانه حتى يف األصل املثبت 
يف غري موارده الغريبة عن العرف قد يكون هذا االستصحاب تامًا هنا، بصرف 

النظر عن إشكالّية االستصحاب االستقبالي يف علم أصول الفقه.
وعلي��ه، فهذا الدليل األّول غري صحيح، ال هنا وال يف س��ائر الواجبات، إّما 
مطلق��ًا بالطريق��ة اليت بّيناها، أو على األقّل مبالحظة ما ذكره الس��يد فضل اهلل 

والشيخ الفياض.
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2 ـ مستند السرية املتشّرعّية

ثاني األدّلة هنا هو س��رية املتشّرعة القائمة على اخلروج إىل احلّج أّول أزمنة 
اإلمكان، حي��ث جندهم عندما تتحّقق عندهم االس��تطاعة يب��ادرون إىل تهيئة 
املقّدمات للتوّجه إىل مّكة يف موسم احلّج األّول، وهذا اإلصرار منهم شاهٌد على 

ارتكاز الفورّية يف هذا اجملال.
ويناقش:

بأنه لو مّت إثبات وجود هذه السرية يف عصر النّص، قد يكون منشؤها حسن 
املسارعة إىل اخلري يف حّد ذاته، وال شاهد يثبت ذّمهم يف تلك العصور من الخيرج 

يف أّول األزمنة مع عدم التسويف واالستخفاف.

3 ـ مستند داللة صيغة األمر على الفور

اس��تند بعض الفقهاء هن��ا إىل داللة صيغة األمر على الف��ور،18 حيث إّن 
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النصوص القرآنية واحلديثية اآلمرة بفريضة احلّج قد ورد فيها اس��تخدام صيغة 
األم��ر، واملفروض داللتها على الفور، فيثبت وج��وب احلّج فورًا، وحيث مل يرد 

ترخي��ص من الش��ارع يرفع هذه الفورّي��ة نبقى على 
االلتزام بها.

واجلواب:
مبا ثبت يف علم األصول من عدم داللة األمر � ماّدًة 
وهيئ��ًة � ال على الفور وال عل��ى الرتاخي، بل قد بّينا 

آنفًا أّن مقتضى اإلطالق هو جواز الرتاخي.

4 ـ داللة شرعّية االستنابة على الفورّية

الدليل الرابع الذي يذكر إلثبات وجوب الفورّية 
يف احلج أّن تشريع االستنابة مع العذر شاهد الفورية؛ إذ 
لو مل يكن األمر بنحو الفورية ألمكنه التأخري ومل يكن 

هن��اك معنى لالس��تنابة، إذ املفروض أّنه ال جيب 
عليه احلّج يف العام األّول، فما هو املس��تدعي 

الستنابته يف هذا العام بعد إمكان ذهابه 
يف العام الالحق بنفسه؟!

ونوقش:

األم��ر، واملفروض داللتها على الفور، فيثبت وج��وب احلج فورا، وحيث مل يرد 
ّالفورّي��ة نبقى على الفوري��ة نبقى على الفورّي��ة نبقى على  ترخي��ص من الش��ارع يرفع هذه 

االلتزام بها.
واجلواب:

ّ ماّد ماّدًة �مبا ثبت يف علم األصول من عدم داللة األمر �مبا ثبت يف علم األصول من عدم داللة األمر �
ّ ال على الفور وال عل��ى الرتاخي، بل قد بّينا  ال على الفور وال عل��ى الرتاخي، بل قد بينا  ال على الفور وال عل��ى الرتاخي، بل قد بينا  � وهيئ��ًة

ّ أّن أّن مقتضى اإلطالق هو جواز الرتاخي. آنفًا

ةّةة االستنابة على الفوريةّةّة االستنابة على الفورّيةة االستنابة على الفوريةة االستنابة على الفورّية ة االستنابة على الفوريّة االستنابة على الفوري ـ داللة شرعية االستنابة على الفوريّة االستنابة على الفوريّ ـ داللة شرعّية االستنابة على الفوري ـ داللة شرعية االستنابة على الفوري ـ داللة شرعي 4

ّالدليل الرابع الذي يذكر إلثبات وجوب الفورّية الدليل الرابع الذي يذكر إلثبات وجوب الفورية الدليل الرابع الذي يذكر إلثبات وجوب الفورّية 
ّأّنأّن تشريع االستنابة مع العذر شاهد الفورية؛ إذ  أنيف احلج أنيف احلج 
لو مل يكن األمر بنحو الفورية ألمكنه التأخري ومل يكن 

ّأّنه ال جيب أنه ال جيب أّنه ال جيب  أنهن��اك معنى لالس��تنابة، إذ املفروض أنهن��اك معنى لالس��تنابة، إذ املفروض 
ّاألّول، فما هو املس��تدعي األول، فما هو املس��تدعي األول، فما هو املس��تدعي  ّعليه احلّجعليه احلج يف العام 

الستنابته يف هذا العام بعد إمكان ذهابه 
يف العام الالحق بنفسه؟!

ونوقش:
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بأّنه متني لو كانت االس��تنابة واجبًة حتى م��ع العلم بزوال العذر؛ إذ ميكنه 
التأخ��ري حينئٍذ فال معنى لالس��تنابة، لكّن احلّق أّن االس��تنابة تكون يف صورة 
اس��تمرار العذر دون العلم بزواله الحقاً،19 بل   الروايات منصرفة عن وجوب 

االستنابة يف  العام األول.20
وبص��رف النظر عن هذه األجوب��ة، ميكن اجلواب أيضًا بأنن��ا نلتزم حبرمة 
التس��ويف واالس��تخفاف، كما نعلم بأّن النيابة جعلت بدياًل يف احلّج، وعليه 
ميك��ن القول ب��أّن تأخريه احلّج � باألصال��ة والنيابة معًا � بنح��و يصدق عليه 
التس��ويف حراٌم، فيجب عليه اإلتيان به، وحيث ال يقدر بنفسه، وقد قام النائب 

مقامه لزمته االستنابة.

5 ـ حظر النيابة عن الغري مع شغل الذّمة

استدّل هنا � خامسًا � مبا دّل على عدم جواز أن ينوب عن الغري من اشتغلت 
ذّمته حبّجة اإلس��الم،21 وذلك أّن هذا األمر كاش��فٌ عن فورّية احلج عليه وإال 

أمكن أن حيّج هذا العام نيابًة عن غريه، ثم حيّج عن نفسه يف العام القادم.
وجياب عنه مبا ذك��ره بعض الفقهاء املعاصرين من أّن هذا ال يالزم الفورية؛ 
إذ لعّل��ه حكٌم خاص، وق��د أفتى بعض الفقهاء بعدم ج��واز التطّوع يف وقت 
الفريضة حتى مع س��عة الوقت،22 ومن ثّم فأّي مانع من أّنه إذا تزامحت النيابة 

مع األصالة، منع من النيابة قبل اإلتيان باألصل؟!

6 ـ مرجعّية النصوص الدينية اخلاّصة، مطالعة جتزيئّية حتليلّية

الدليل الس��ادس هنا هو النصوص احلديثية اخلاّصة بعد عدم وجود معطى 
قرآن��ي يفيد ذلك، واإلمج��اع واضح املدركية، وال أقّل م��ن احتماهلا؛ فال يكون 

حّجًة.
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والبّد لنا من استعراض هذه النصوص وحتليلها، للنظر يف مدى وفائها بالقول بالفورية 

وعدمه، وهي:

1 � خ��رب معاوية بن عمار، ع��ن أبي عبد اهلل7 قال: »ق��ال اهلل عز وجل: 
)َوِل َعَلي النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسبِياًل(، قال: هذه ملن كان عنده مال 
وصّحة، وإن كان س��ّوفه للتجارة ال )فال( يس��عه، فإن مات على ذلك، فقد ترك 

شريعًة من شرائع اإلسالم، إذا هو جيد ما حيّج به..«.23
فإّنه��ا ظاهرة يف املن��ع عن تأخري احلّج م��ع وجود االس��تطاعة، فتدّل على 

الفورّية.

وقد يناقش االستدالل بهذه الرواية:

أواًل:
أنها وإن كانت تاّمة السند على املشهور، لكّننا يف موضعه مل نقبل بتصحيح 
طرق الشيخ الطوسي إىل احلسني بن سعيد األهوازي رغم تعّددها، وهذه الرواية 
ينقلها األه��وازي عن فضالة بن أيوب، عن معاوية ب��ن عمار، فتكون ضعيفة 

السند.
ثانيًا:

ما ذكره السيد حممد الروحاني من أّن فقرة: »إن كان سّوفه للتجارة فال يسعه« 
ملحوقة بفقرة: »وإن مات على ذلك فقد ترك ش��ريعة من ش��رائع اإلس��الم«، 
وعطف الثانية على األوىل قرينة على أّن مورد النهي هو التس��ويف املؤّدي إىل 
ترك احلج حتى املوت، ال مطلق التس��ويف، وذلك بضميمة أّن عدم التس��ويف 
ليس يف نفس��ه شريعًة من شرائع اإلسالم، فيكون حديث الرواية عن حالة ترك 

احلج، ومن ثّم ال ربط هلا بوجوب الفورية.24
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وأجيب عن هذه املناقشة مبا حاصله:
إّن اجلملة الثانية جاءت على س��بيل الرتقي بعد اجلملة األوىل، فتدالن على 
مطلب��ني، ال على مطلب واحد، وال يظهر من الرواي��ة قرينية أو تعليلية الثانية 
لألوىل حتى يتم ما ذكره املناقش هنا،25  أو فقل: إّن اجلملة الثانية بناء على أحد 

الفرضني يف اجلملة األوىل وهو عدم بقائه.26
ولعّل السيد الروحاني فهم من الفاء يف بداية اجلملة الثانية »فإن مات على 
ذلك« مايدّل على التعليل، فيكون املعنى: ال يس��عه التس��ويف للتجارة، فإنه إن 
مات كان كذا وكذا، واجمليب على مناقشة الروحاني مل يالحظ وجود حرف الفاء 
يف اجلملة الثانية؛ ألنه اعتمد على الرواية يف كتاب »تفصيل وس��ائل الش��يعة«، 
والذي ُعطف��ت فيه اجلملة الثانية على األوىل حبرف ال��واو، فيما العطف بني 
اجلملتني جاء يف املصدر � وهو كتاب تهذيب األحكام � حبرف الفاء، مما يس��مح 

بفرضية التعليل.
لكّن اإلنصاف أنه حتى لو فرضنا حرف الفاء موجودًا، يصعب فهم التعليل 
من��ه وإن كان حمتم��اًل، ما مل جيعل احتمال التعليل حب��دٍّ يوجب اإلمجال يف داللة 
الرواي��ة، والصحيح أّنه ال يوجبه؛ ف��إّن اجلملة الثانية وإن كانت تعلياًل لألوىل، 
لكنها حتافظ على داللة اجلملة األوىل؛ ألّن معنى الرواية س��وف يكون حينئٍذ: ال 
يسعه التسويف ألنه إن س��ّوف فمات فقد ترك الفريضة، فيكون احلكم الثاني 
قائمًا بنفسه، فيما احلكم األّول وهو التسويف جاء احتياطًا لعدم حصول الثاني، 
فيكون املوىل قد حّرم التسويف طريقّيًا حذرًا من فوات الفريضة، وهذا هو املائز 
بني نوعية احلكم يف اجلملة األوىل والثانية؛ وهو ال يضّر بأصل حرمة التسويف 
ش��رعاً، وإن كان بنح��و الطريقية حلفظ املالك وعدم فوات��ه، فبهذا املقدار تدّل 
الرواية ال أزيد، فلو س��ّوف فلم ميت فحّج يف العام القادم، فقد خالف املوىل يف 
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الوجوب الطريقي جترؤًا، ولعّل املستشكل يرضى بهذا املقدار؛ نعم سوف يأتي 
ما يرتبط خبرب احلليب فانتظر.

ثالثًا:
إّن الرواية واردٌة يف سياق تفسري آية االستطاعة كما هو واضح، وهذه القرينة 
الس��ياقية جتعل الرواية ظاهرًة يف النهي عن ترك امتثال ما أفادته اآلية، أي ترك 

احلج ال فعل التسويف.
وأجي��ب بأّن جميء اجلملة األوىل يف الرواية يف مقام ش��رح اآلية القرآنية، ال 
يعين أّن سائر فقرات الرواية متمركزة على أصل فريضة احلج على املستطيع، بل 
الذي يبدو أنها تفريع على املفهوم من اآلية، حبيث أوضح اإلمام وجوب الفورية 

بعد أخذ مبدإ الوجوب من اآلية الكرمية.27
لك��ّن هذا اجلواب غري واضح؛ فإننا لو الحظنا فقرات الرواية س��نجد أنها 
قّررت أّن اآلية الكرمية جاءت فيمن له صّحة ومال، ثم فّرعت حبالة التس��ويف 
للتجارة، وأّن ذلك ال يس��ع العبد، مردفًة ذلك بأنه لو مات على حالة التسويف 
تلك، فقد ترك ش��ريعًة من شرائع اإلسالم، رابطًة ترك هذه الشريعة بأنه جيد ما 
حيّج به، وهذا الذي جيده هو عني ما شرحته الرواية يف بداية حديثها من الصّحة 
وامل��ال، مما يفيد أّن الرواية فّرعت تفريعًا طبيعيًا من اآلية، ال أنها أضافت مطلبًا 

جديدًا.
وبعبارٍة أخرى: كأّن الرواية تريد أن تقول: إّن االس��تطاعة هي الصّحة واملال 
فمن وجدهما لزمه احلج وال حيّق له التسويف؛ إذ لو مات فقد ترك الفريضة؛ ألّن 
االستطاعة موجودة؛ فمركزية االستطاعة فيما قبل التفريع وبعده بنحو التعليل، 
له ش��اهٌد على أّن اإلمام ال يريد بيان مطل��ب جديد، وإنا يرى أّن ما يذكره هو 
نتيٌج طبيعي ملسألة االستطاعة، فحيث هي متوفرة حرم التسويف، وهذا ما حيافظ 
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على الس��ياق التفس��ريي، ال أنه تفريٌع جديد على أصل ما تفيده اآلية، وكأنها 
توقفت قبل التفريع، ثم جاء اإلمام ليبين على ما قّدمته، فاإلمام يرصد نتائج اآلية، 

ال أنه يبين على مفادها مطلبًا إضافيًا فالحظ.
نعم، ميكن حينئٍذ مناقش��ة صاحب اإلشكال، بأّن وقوع الرواية يف سياق 
شرح اآلية الكرمية، ال يبطل فهم حرمة التسويف من احلديث؛ إذ بصرف النظر 
عن املالحظة الس��ابقة، تكون الرواية داّل��ة على أّن اآلية الكرمية بفرضها احلج 
أف��ادت الفورية، وعدم فهمنا حنن للفورية من اآلية ال يعين عدم كون الرواية يف 
س��ياق التفس��ري، وأّن اإلمام فهم منها ذلك، فسياق التفسري ال يبطل فهم اإلمام 

منها، بعد عدم فهم العرف ملعنى من اآلية الكرمية، إذا مل نفهم حنن ذلك 
تقع املعارضة املوجبة لس��قوط مباي��ن للفورية من اآلية الكرمية حتى 

الرواية عن احلجّية.
رابعًا:

يكون ه��و املراد ما ذكره العالمة فضل اهلل، ورمبا 
اجلّدي للسيد الروحاني، وحاصله: 

الرواية ظاهرة يف  إّن 
حّصة 

ّ، وأّن، وأّن اإلمام فهم منها ذلك، فسياق التفسري ال يبطل فهم اإلمام  �ريس��ياق التفس��ريس��ياق التفس��ري
منها، بعد عدم فهم العرف ملعنى من اآلية الكرمية، إذا مل نفهم حنن ذلك 
تقع املعارضة املوجبة لس��قوط مباي��ن للفورية من اآلية الكرمية حتى 

ّالرواية عن احلجّية.الرواية عن احلجية.الرواية عن احلجية.
رابعًا:

يكون ه��و املراد ما ذكره العالمة فضل اهلل، ورمبا 
ّاجلّداجلّدي للسيد الروحاني، وحاصله: 

الرواية ظاهرة يف  إّن 
ة حصة حّصة 
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خاّصة من التس��ويف، وهو ذاك التسويف املمتّد حتى ميوت اإلنسان وهو تارٌك 
للحج، وما أش��ري إليه من أّنه ميوت، وهو تارٌك ش��ريعًة من شرائع اإلسالم ال 
ينس��جم مع الفورية؛ إذ لو فرض أّن احلج كان فورياً، فإّن تأخريه لس��نة واحدة 
يصدق معه ترك ش��ريعة من ش��رائع اإلس��الم دون حاجة لفرض املوت، ومعه 

فيكون الذيل معّطاًل للظهور يف إرادة التأخري من التسويف.28
ومرجع هذه املناقشة إىل أخذ مفهوم اجلملة الشرطية من الذيل؛ ألّن مفهومها 
قاض ٍ بأنه لو مل ميت على ذلك ما صدق عليه أنه ترك شريعًة من شرائع اإلسالم 

رغم تسويفه، مما يدّل على أّن الفورية ليست من شرائع اإلسالم.
وهذا الكالم ينفي الوجوب الشرعي، وال يعارض الوجوب العقلي؛ كما هو 

واضح على بعض النظريات على األقّل.
وروح هذه املناقشة � السيما مع ضّمها جململ ما أفاده السيد الروحاني � جّيد، 
إذا مل نفهم من كلمة »ش��ريعة« هنا معنى أزيد من مطلق شيء شّرعه اهلل، أما إذا 
فهم أصول ش��رائع اإلسالم وأساسّيات الفرائض كالصالة والصوم و... أشكل 

األمر حينئٍذ.
وعلى أّية حال، فقد جياب عن هذه املناقشة اليت ذكرها العالمة فضل اهلل بأّن 
ظهور مجلة »فال يس��عه« يف النهي عن التس��ويف ظهوٌر منطوقي، خبالف البيان 
الذي ذكره حيث يقوم � كما بّينا � على مفهوم اجلملة الش��رطية، ومعه ال حيرز 

انعقاد مفهوم هلذه اجلملة بعد وضوح داللة املنطوق املتصل.
خامسًا:

ما ذكره بعض املعاصرين من أّن غاية ما تفيده هذه الرواية هو حرمة التسويف 
فه للتجارة فال  ال لعذر عقالئي ال مطلقاً؛ إذ هو الظاهر من قوله: »وإن كان س��وّ

يسعه«.29
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وقد فهم املناقش هنا أّن التجارة جاءت يف س��ياق بيان مصداق من مصاديق 
عدم وجود عذر عقالئي، مع أّن عنوان التجارة قد يكون عذرًا عقالئيًا بنفس��ه، 
كما لو كانت حياته قائمًة على التجارة، أللهم إال إذا قيل بأّن التجارة تنصرف 
إىل حاالت الغنى، اليت ال يضّر معها ترك التجارة يف موس��م احلج، فإن ُقبل فبها، 

وإال كان غاية ما تدّل عليه الرواية حرمة التسويف للتجارة خاّصة.
والنتيج��ة إّن هذا احلديث ضعيف الس��ند، ولو صّح فغاي��ة ما يفيد حرمة 
التس��ويف ألجل التجارة، إذا مل نفهم التس��ويف عرفًا عل��ى أنه حالة املماطلة 
املتك��ّررة، ال مطل��ق التأخري ولو ملّرة واح��دة، وإال كان احلديث ظاهرًا يف حرمة 

االستخفاف والتهاون بالتأخري عامًا بعد عام.
2 � صحيح��ة احلليب، عن أبي عبد اهلل7 قال: »إذا قدر الرجل على ما حيّج 
به، ثم دفع ذلك عنه وليس له ش��غل يعذره به، فقد ترك ش��ريعًة من ش��رائع 

اإلسالم«،30 بدعوى صدق الدفع بالتأخري يف العام األّول.31
إاّل أّن االس��تدالل بهذه الرواية مش��كل؛ ألّن ظاهرها أنه ترك احلج ال أّخره، 
فقد كان مستطيعًا مطالبًا باحلج، لكنه دفعه عنه بال عذر، وهلذا جاء التعبري برتك 
ش��ريعة وهي فريض��ة احلج، فال يكون هلذه الرواية ارتب��اط ببحثنا، وإن أوردها 
بعض الفقهاء واحملّدثني هنا، وال أقّل من احتمال ذلك احتمااًل موجبًا لس��قوط 

استظهار املعنى املّدعى منها.
3 � صحيح��ة احلليب وخرب أبي الصب��اح الكناني، عن أبي عبد اهلل7، قال: 
قلت له: أرأيت الرجل التاجر ذا مال حني يس��ّوف احلج كّل عام وليس يش��غله 
علي��ه إال التجارة أو الدين، فقال: »ال عذر له يس��ّوف احلج، إن مات وقد ترك 

احلج، فقد ترك شريعًة من شرائع اإلسالم«.32
إال أّن هذا اخلرب ظاهر أيضًا يف التس��ويف واملماطلة والتهاون عامًا بعد عام، 
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بقرينة »كل عام«، واجلواب تابٌع للسؤال هنا، وكاشف عن أّن املالك األساس هو 
نفس احلج، وأّن املنع من التس��ويف كان حلفظ مصلحة أداء احلج ال يف نفس��ه، 
فيك��ون الوجوب � على تقدي��ره � طريقياً؛ هذا فضاًل عن املناقش��ة يف جعلها 

التسويف بسبب التجارة والّدين ممنوعًا ال مطلقاً، على تأّمل يف مسألة الدين.
4 � خرب أبي بصري، قال: سألت أبا عبد اهلل7 عن قول اهلل عّزوجّل: )َوَمْن 

كاَن فِی َهِذِه َأْعَمی َفُهَو فِی اْلِخَرِة َأْعَمی َوَأَضلُّ َس��بِياًل(؟ فقال: »ذلك الذي يسّوف 

نفسه احلّج � يعين حّجة اإلسالم � حتى يأتيه املوت«.33
ف حتى يأتيه امل��وت، إاّل إذا قيل بأّن  وهذا اخلرب ظاهر يف الرتك؛ ألنه يس��وّ
التسويف مّرًة واحدة بال تهاون ثم يأتيه املوت يكون مصداقًا للحرمة،34 وحيث 
إّن املوت غري اختياري يف العادة مل يكن معنى لربط احلكم به مّما يكش��ف عرفًا 
ع��ن أّن مطلق التس��ويف حرام ال أن��ه حالل، لكن إن ص��ادف يف هذا العام 
موته صار تس��ويفه حراماً، فإّن هذا غري معقول هنا؛ وإنا أوردت الرواية املوت، 
للكش��ف عن أّن نكتة النهي عن التس��ويف ليست يف نفس��ه، وإنا يف كونه 
يعّرض اإلنس��ان لفوات الفريضة املأمور بها، فلكشف طريقّية هذا احلكم، جاء 
احلديث يف بعض الروايات عن مسألة فوات أصل احلج، ال أّن ذلك كاشف عن 

عدم حرمة التسويف، ومعه فيكون احلكم طريقّياً.
لكن مع ذلك قد يس��تفاد الوجوب النفسي هنا للفورية دون الطريقي، من 
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خالل أّن الوعيد على ترك احلج بقول ٍ مطلق كاش��ف عن الوجوب الفوري، إذ 
لو كان احلّج واجبًا موّس��عًا مل يكن يف تأخريه حتى املوت وعيد وعقاب كما هو 

واضح.35
ونوقش:

بأّن العقاب كاش��ٌف عن املنجز، وهو موج��ود يف باب احلج، وتفي به حيثية 
الوجوب الطريقي بال حاجة إىل الوجوب النفسي، والوجوب الطريقي موضوعه 

الشك يف البقاء فلو علم أو اطمأّن بالبقاء فال موضوع له.36
وأجيب:

ب��أّن ذلك ال يتم يف فرض إطالق النصوص هنا حلالة االطمئنان بالبقاء، فإّن 
مشول الوعيد باإلطالق هلذه احلال كاشف عن الوجوب النفسي دون الطريقي؛37 
وهو إشكال متني السيما بضّمه إىل ما تقّدم من الوثوق النوعي بالبقاء، ويكون 
ذكر املوت يف الرواية لربط املوضوع باآلية، وإال فهو يف نفسه حرام، لكّن صدق 
اآلية عليه حالة خاّصة من التسويف؛ إال أنه مع ذلك يف النفس شيء من صدق 
الرواية على التس��ويف ملرة واحدة هنا؛ ألّن تعبري سّوف احلج حتى يأتيه املوت، 
يفهم منه عرفًا الرتاخي يف التأخري، وال أقّل من اإلمجال، فهو مغاير لقولنا: سّوف 

احلج ففاجأه املوت، فالحظ.
هذا، واخلرب ضعيف السند بالبطائين.

5 � خرب زيد الشحام، قال: قلت ألبي عبد اهلل7: التاجر يسّوف نفسه احلج؟ 
قال: »ليس له عذر، وإن مات فقد ترك شريعًة من شرائع اإلسالم«.38

وهذا احلديث ضعيف الس��ند بأبي مجيلة، كما تتعّلق به مجلة من املالحظات 
السابقة، فال نعيد.

6 � 7 � صحيحة معاوية بن عمار، قال: س��ألت أبا عبد اهلل7 عن رجل له 
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ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمی( قال:  مال ومل حيّج قط، قال: »هو مّمن قال اهلل تعاىل: )َوَنْحُش��رُ
قلت: سبحان اهلل، أعمى؟! قال: أعماه اهلل من )عن( طريق اجلّنة«.39

وحنوها صحيحة أبي بصري.40
ومناقش��تها بأنها واردة يف الرتك فتكون خارجًة ع��ن حمّل البحث؛41 وغري 

ذلك، قد تقّدم فال نعيد.
8 � 9 � خرب حممد بن الفضيل، قال: سألت أبا احلسن7 عن قول اهلل عّزوجل: 
)َوَمْن كاَن فِی َهِذِه َأْعَمی َفُهَو فِی اْلِخَرِة َأْعَمی َوَأَضلُّ َس��بِياًل(، فقال: »نزلت فيمن 
س��ّوف احلج � حجة اإلس��الم � وعنده ما حيّج به، فقال: العام أحّج، العام أحّج، 

حتى ميوت قبل أن حيّج«؛42 وحنو هذا اخلرب املرسل عن كليب.43
ويناقش أواًل:

رة حتى ميوت،  بعدم مش��ول هذين اخلربين ملن أّخ��ر احلج ال بطريقة متك��رّ
ولعّلها تعّزز ما احتملناه من معنى التس��ويف حيث ال تش��مل التأخري مرة أو 
مرتني مع الوثوق النوعي بالبقاء، مضافًا إىل أّن هذا النوع من التسويف املذكور 

يف اآلية الكرمية يصدق عليه التهاون واالستخفاف.
وثانيًا:

إّن اخلرب ضعيف الس��ند مبحمد ب��ن الفضيل األزدي املضّع��ف، علمًا أّن 
الصدوق مل يذكر طريقه يف مش��يخة الفقيه إىل حممد بن الفضيل، فيكون اخلرب 
مرس��اًل أيضاً؛ وكذا احلال يف خرب كليب حيث رواه العياش��ي، وهو مرس��ل يف 
نس��خة تفس��ري العياش��ي اليت وصلتنا، فضاًل عن عدم ثبوت وثاقة كليب بن 

معاوية األسدي الصيداوي، كما حبثناه يف حمّله.
10 � خرب علي بن أبي محزة البطائين، عنه7، أنه قال: »من قدر على ما حيّج 
به، وجعل يدفع ذلك، وليس له عنه ش��غل يعذره اهلل فيه حتى جاء املوت، فقد 
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ضّيع شريعًة من شرائع اإلسالم«.44
ويرد عليه أواًل:

إّن اخلرب ضعيف السند بعلي بن أبي محزة البطائين.
ثاني��ًا: إّنه داّل على حالة الدفع املتك��ّرر »جعل يدفع... حتى...« فال تدّل على 

الفورية، كما بّينا آنفاً.
ثالثًا: إّن احلديث اس��تثنى ش��غاًل يعذره اهلل فيه، مما يوح��ي أّن هناك بعض 
األش��غال اليت ترّبر عدم الذهاب إىل احلج رغم االس��تطاعة، وليس ظاهره حالة 
االضط��رار وحنوها، بل حالة العذر العريف والعقالئي، فال يكون يف احلديث لو 

مّت إطالق حلرمة التأخري.
11 � صحيح��ة ذريح احملاربي، عن أبي عب��د اهلل7، قال: »من مات ومل حيّج 
حجة اإلسالم مل مينعه من ذلك حاجة جتحف به أو مرض ال يطيق فيه احلج أو 

سلطان مينعه، فليمت يهوديًا أو نصرانيًا«.45
واحلديث حاله حال ما تقّدم، فال نعيد.

12 � 13 � خرب ابن عباس، عن النيب9: »تعّجلوا إىل احلج � يعين الفريضة 
� فإّن أحدكم ال يدري ما يعرض له«،46 ويف خرب آخر: »من أراد احلّج فليتعّجل، 

فإنه قد ميرض املريض، وتضّل الراحلة، وتعرض احلاجة«.47
ويناقش أواًل:

بضعف س��ندهما معًا بإمساعيل ب��ن خليفة العبس��ي، وأّن حديثه خيالف 
أحاديث الثقات، وأّنه ضعيف احلفظ، واملواقف فيه خمتلفة،48 وال أقّل من عدم 
وجود دليل حاس��م على وثاقته، كما ويوجد يف السند أيضًا مهران أبا صفوان 
)بن صف��وان( وهو جمهول احلال،49 ويف بعض املواض��ع جاءت رواية مهران 
املش��ار إليه عن ابن عباس، فيكون الس��ند ضعيفًا به كما أشرنا، ويف بعضها 
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اآلخ��ر جاءت رواية صفوان اجلمال عن ابن عب��اس، فإن أريد بصفوان والد 
مهران، فيكون جّد صفوان بن مهران اجلمال الثقة املعروف، فهو جمهول احلال، 
بل إّن جّد صف��وان املعروف امسه املغرية وليس صفواناً، وإن أريد صفوان بن 
مهران نفس��ه الثقة املعروف، فال ميكن أن يروي ع��ن ابن عباس؛ إذ صفوان 
يف طبق��ة اإلمام الصادق7 )148ه�( ومن بعده، ومل يرو عن اإلمام الباقر7 
)114ه���( وال ُذكر يف طبقته، فكيف يروي عن اب��ن عباس املتوّفى عام 68 أو 
69 أو 70ه���، أي يف طبقة اإلمام زين العابدين7 على أبعد تقدير، فالبّد أن 
يفرض وجود س��قط يف الس��ند وهو مهران مّرًة أخرى فيعود الس��ند ضعيفاً، 

فاحلديثان ضعيفا السند.
ثانيًا:

إّن احلدي��ث األّول وإن كان واضح الداللة جلّياً، إال أّن احلديث الثاني يعّلق 
على إرادة احلّج ال على وجوبه، فكأنه قال: إذا اس��تقّرت النية وعزمتم فعّجلوا، 
فال يكون دااًل على وجوب الفورية،50 أللهم إاّل أن يراد أصل النية نتيجة حتّقق 
الوجوب كما ليس بالبعيد، مبعنى أنه بعد الوجوب الفعلي، حتصل إرادة الفعل 

نوعًا عند املتشّرع فيكون مريدًا، وقد ذكروا وجود مثله يف النصوص.51
هذا، وهناك مجلة من األحاديث عند الش��يعة والس��ّنة تتكّلم عن ترك احلّج 
ال نتعّرض هلا؛ ألننا ال نراها متصلًة مبوضوع حبثنا، وقد اتضح حاهلا مبا أس��لفناه 

وسيأتي، فال نطيل.

مقاربة إمجالّية للنصوص احلديثّية

ه��ذا هو مهم األحاديث يف هذه املس��ألة، ولو رصدناها جمتمعًة ألخذ موقف 
نهائّي منها، ميكن ذكر بعض التعليقات:
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أواًل:
إّن بع��ض الروايات � وهي الروايات رق��م 4، 6، 7، 8، 9 � حتّدثت عن آية: 
)َوَم��ْن كاَن فِی َهِذِه َأْعَمی...(، واعتربت تارك احلّج أو مس��ّوفه مصداقًا هلا، وهذا 
مّما ال ضري فيه إذا كان بنحو بيان املصداق، إال أّن اخلربين رقم 8 � 9، دااّلن على 
نزول هذه اآلية يف مسّوف احلج، وهو بعيد؛ ألّن سورة اإلسراء مكية، ومن البعيد 
نزوهل��ا بصدد احلديث عن موضوع احلّج بهذه الطريقة، علمًا أّن س��ياق اآليات 
اليرب��ط املعنى بأّي ش��يء يتصل باحلج، حيث وقعت املقابل��ة مع الذين أوتوا 

كتابهم بيمينهم. والذي يسّهل األمر أّن هاتني الروايتني ضعيفتا السند.
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ثانيًا:
إّن ما صّح س��ندًا من هذه األخبار عب��ارة عن اخلرب رقم: 2، 3، 6، 7، 11؛ وأما 
ما دّل على لزوم الفورية بصرف النظر عن الس��ند فهو على أبعد تقدير، اخلرب 
رق��م: 1، 3، 4، 5، 6، 7، 11، 12، 13، بن��اًء على جتاوز بعض املالحظات الس��ابقة، 
فيكون التام داللًة وس��ندًا هو احلديث رق��م: 3، 6، 7، 11، بناًء على ختّطي بعض 

املشكالت الداللية.
وأّم��ا بناء على ما توّصلنا إليه يف املش��كالت الداللّي��ة، فال يكون هناك أّي 

حديث تام الداللة والسند يثبت وجوب الفورّية مطلقاً.
ثالثًا:

إّن غاية ما تدّل عليه النصوص هو الوجوب الطريقي ال النفسي، والوجوب 
العقلي مل يثبت. والوجوب الطريقي موضوعه الش��ك يف البقاء واالمتثال، فإذا 

حصل الوثوق بالبقاء فال يكون هناك وجوب.
رابعًا:

إّن املقدار املتيّقن مّما تدّل عليه النصوص هو حرمة التسويف مبعنى املماطلة 
املتكررة الكاش��فة عن قدر ٍ من التهاون، أما ما هو أزيد من ذلك، فكانت لدينا 
بع��ض املالحظات فيه؛ حيث إّن النصوص الواردة في��ه ال تبلغ � عددًا وقرينًة 

حاّفةً  � حّد الوثوق بالصدور الذي هو املعيار يف حجّية األخبار.
خامسًا:

املالح��ظ يف بعض األخبار اليت تنزلنا وقبلنا داللتها، وهي رقم: 1، 3، 5، أنها 
واردة يف التاج��ر، ولي��س ببعيٍد أن يكون املقصود تأخ��ري احلج مبالحظة مصاحل 
دنيوية صرفة، حيث ال تدّل على النهي عن التأخري يف مورد املرّبر غري الدنيوي، 
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مثل االهتمام مبريض أو ذي رحم، أو أموال فقراء ومس��اكني أو نش��اطات دينية 
وإس��المية، ومنها النشاطات السياس��ية واالجتماعية اإلس��المية وغري ذلك، 
فيصع��ب فهم اإلطالق منها ملثل ذلك بعد أن كان موردها ال ينطبق عليه، األمر 
الذي يعّزز فرضية أّن التس��ويف احملرم هو ذاك الذي خيتزن التهاون يف احلج من 
خالل تقديم مصاحل دنيوية صرفة � كاملال من التاجر، ال املال ملثل العامل فالحظ 
� ال مطلق التس��ويف، فيساعد على ما استقربناه من حرمة التسويف الكاشف 

عن استخفاف أو تهاون.
ولعّله هلذا قيد الس��يد حممد باقر الصدر وغريه حرمة التأخري بكونه تكاساًل 

أو مماطلًة أو للدنيا.52
سادسًا:

إّن االس��تدالل على عدم وجوب الفورية بأّن الرسول9 مل حيّج بعد نزول 
آي��ة وجوب احلّج فورًا، ب��ل حتى بعد فتح مّكة مل حيج ف��ورًا مما يدّل على عدم 
الوجوب،53 غ��ري دقيق؛ ألّن الفعل دليل ليّب ال حت��رز ظروفه املوضوعية دائماً؛ 

السيما وأّن حّج الرسول9 كانت له وقائعّيته السياسية والعامة آنذاك.
ورمبا يكون التأخري ألجل النس��يء � كما قيل،54 � وهو غري ظاهر، كما قيل 

بأّن وجوب احلج نزل سنة تسع،55 وهو غري دقيق أيضاً.

نتيجة البحث والرأي املختار

وبعد هذه التعليقات مبجملها، وبإضافة احتمال أّن كلمة التسويف منصرفة 
عرفًا إىل التأخري املتكّرر الكاشف عن التهاون، خنرج بالنتيجة التالية:

إّن املقدار الذي ميكن حتصيل الوثوق به سندًا وداللًة بنظرٍة جمموعية لألخبار 
ليس وجوب الفورية، بل حرمة التسويف الكاشف عن التهاون واالستخفاف، 
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وهو حيصل تارًة بالتأخري مرًة واحدة مع ظّنه عدم القدرة يف املس��تقبل، أي العام 
عي أّن تقدميها  القادم، وأخ��رى بالتأخري ملصاحل دنيوية حبتة يرى الذهن املتش��رّ
فيه اس��تخفاف باحلج، وثالثة بكون التأخري مكّررًا حبّد املماطلة، اليت يفهم منها 
الع��رف التهاون باألمر بال عذر منطقي معقول، أما يف غري ذلك فال حيرز ثبوته؛ 

نعم، ال شك يف أّن الفورية حسنة لو مل يكن هناك مزاحٌم أهم.
ولعّل��ه من هنا ميكننا أن نربط بني هذه النصوص ونصوص االس��تخفاف 
باحلج،56 لتك��ون اجملموعتان هادف��ًة إىل أمر ٍ واحد، وليس االس��تخفاف بداّل 
عل��ى وجوب الفورية كم��ا ذكره بعض الفقهاء،57 إذ م��ن الواضح أّن الذهن 
العقالئي ميكنه تصّور حاالت متعّددة لتأخري احلّج عامًا واحدًا دون صدق عنوان 

االستخفاف كما الحظنا.
ومنه يظهر أّن القول حبرمة التسويف يف فرض عدم وجود العذر العقالئي،58 
غري دقيق كما الحظنا؛ فإّنه وإن كان يف نفسه صحيحًا كما أشرنا، إال أّنه أخّص 

من النتيجة اليت توّصلنا إليها، ومغايٌر هلا يف اجلهة أيضاً. واهلل العامل.
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مساحة العالمة السيد كمال احليدري

احللقة األوىل: املنهج الصحيح يف فهم املعارف الدينية
قب��ل أن أدخل هذا البحث: املنهج الصحيح يف فهم املع��ارف الدينية، وبيانه، 
وما هو س��بب االختالف بني املدارس يف الساحة اإلسالمية، مادام مصدر التشريع 
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ومصدر الفهم العقائدي لدى املسلمني 
هو كتاب اهلل وسنة رسول اهلل، بوّدي أن 
أوضح املنهج أو األسلوب الذي أعتقد 
صحت��ه، وأمتن��ى أن يس��ود مناظراتنا 

وحواراتنا وحبوثنا.
يتألف املنهج ال��ذي أدعو إليه من 
حماور ثالثة، أذكرها بإجياز على أمل أن 

يأتي تفصيلها خالل البحوث:
األول:

أن املناظ��رة واحلوار تارة تكون بني 
املتخصصني، فلها شرائطها وأحكامها 
وآدابها؛ وأخ��رى تكون حوارات عامة 
يريد أن يس��تفيد منها عم��وم الناس، 
سواء كانوا من املتخصصني أو من غري 
املتخصصني، وهذه أيضًا تراعى آدابها 
وأحكامه��ا؛ وإن  الطريقة الفضلى يف 
احلالتني، اليت أدعو إليها أن نبحث يف 
املوضوعات اليت تهم مجيع املسلمني . . 
أطرح اطروحيت العلمية يف هذا اجملال، 
ويف املقاب��ل فليط��رح اآلخر اطروحته  
العلمي��ة، وعلى مجيع من يش��اهد أو 
يس��مع أو يق��رأ أن يتمس��ك بقوله 

تعاىل:
)الَِّذي��َن َيْس��َتِمُعوَن اْلَق��ْوَل َفَيتَِّبُعوَن 
َأْحَس��َنُه(.1 إما هذا االجت��اه وإما ذاك 

االجتاه.
الثاني: تحديد الهدف

لك��ي نبعد احل��وار والبحث عن 
العبثي��ة، وتتحقق منافع��ه، ال بد من 
بيان الغ��رض أو اهلدف املرتتب على 
مثل هذه احلوارات؛ ألّنه ال إشكال وال 
ش��بهة يف أن أي عمل يقوم به إنسان 
عاقل وحكيم، البد أن يكون هناك غاية 
عقالئية وه��دف عقالئي يرتتب على 
ذلك العمل، وإال لكان العمل جزافياً، 
وعم��اًل عبثياً؛ ونلخص ما نهدف إليه 

يف أحاديثنا بالتالي:
� ما هو دور العرتة الطاهرة: يف 

فهم املعارف الدينية؟
� ما ه��و دور الصحاب��ة من غري 

العرتة يف فهم املعارف الدينية؟
� ما هو املنه��ج الصحيح  يف فهم 

املعارف الدينية؟
بهذه اخلالص��ة لألهداف،  نكتفي 
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وسيأتينا بيانها.
الثالث:

هو االلتزام باألسلوب القرآني يف 
إج��راء احلوار، فالرس��ول األعظم9 
عندما جي��ري حوارًا مع اآلخر، أي آخر 
كان، سواء أكان متفقًا معه يف الدين أو 
غري متفق معه  يف الدين، كان أس��لوبه 

ما ذكره القرآن الكريم:
)َوِإنَّ��ا َأْو ِإيَّاُك��ْم َلَعَل��ی ُه��ًدی َأْو ِفی 

َضاَلٍل ُمِبيٍن(.2

 َس��ِبيِل َربِّ��َك ِباْلِحْكَم��ِة 
َ
)ُاْدُع ِإل��ی

َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة(.3

)َفِبَم��ا َرْحَم��ٍة ِم��َن اِل ِلْن��َت َلُه��ْم 
وا ِمْن  ا َغِليَظ اْلَقْل��ِب اَلْنَفضُّ َوَلْو ُكْن��َت َفظًّ

َحْوِلَك(.4

)َفُقواَل َلُه َقْواًل َليًِّنا(.5
ه��ذا هو املنطق القرآني، أن يتكلم 
م��ع أي كان مبنطق الل��ني واحلكمة . . 
وم��ن املعلوم أن م��ن أوضح مصاديق 
الفضاض��ة؛ الفضاضة يف اللس��ان، يف 

املخاطبة والتخاطب وحنو ذلك.
لق��د كان النيب األك��رم9 يدعو 

الناس إىل القرآن وإىل اإلس��الم مبنهج 
، فالق��رآن الكريم  وأس��لوب قرآن��يٍّ
ل��ه أطروحة كاملة يف ه��ذا اجملال، بنّي 
األس��لوب الذي ينبغي أن يتخذ بأي 
ح��وار علمي، علمًا ب��أن ذلك احلوار 
مل يكن بني طرفني ُمس��لَمني، وإنا كان 
بني طرف مس��لم وطرف مش��رك أو 
كاف��ر، ال توجد مش��رتكات بينه وبني 
الطرف اآلخر، فكيف وحنن توجد بيننا 
مش��رتكات كثرية، نق��اط اتفاق كثرية، 
وحتى تتضح أطروحة القرآن هذه اليت 
ندعو إىل التمس��ك بها عند احلوارات 
واملناظرات فيما بيننا، نقف عند آيتني:

اآلية األوىل:
 َس��ِبيِل َربِّ��َك ِباْلِحْكَم��ِة 

َ
)ُاْدُع ِإل��ی

َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة(.6

بطبيعة احلال حنن أتباع مدرسة أهل 
البيت: نعتقد أّن س��بيل الرب هو 

مدرسة أهل البيت:.
ويف الط��رف اآلخ��ر هو مدرس��ة 
الصحابة ومدرس��ة اخللف��اء، وأرجح 
عب��ارة الصحابة على عب��ارة اخللفاء؛ 
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ألّن تعبري اخللفاء عام، وهم ال يقولون 
بأنه��م تابعون ل��كل اخللف��اء، وإنا 
تابعون للصحابة، ولذا تعبري مدرس��ة 
اخللفاء تعبري عام، والتعبري الدقيق هو 
مدرسة الصحابة يف قبال مدرسة العرتة 

أو مدرسة أهل البيت:.
وأيض��ًا ال أوافق عل��ى تعبري أهل 
السّنة واجلماعة، باعتبار أننا مجيعًا أهل 
السّنة واجلماعة، فنحن ندعو أيضًا إىل 
الس��ّنة النبوية، ونؤكد على دور السّنة 
يف فهم املعارف الدينية، لعل هناك من 
يقول: ال دور للس��ّنة، حسبنا كتاب اهلل، 
فيما حنن نؤكد على دور السّنة النبوية 
يف فهم الدين، ويف تأصيل الدين،  ويف 
تأس��يس املعارف الديني��ة ويف فهمها، 

إذن حنن أهل السّنة بهذا املعنى.
فلس��نا م��ن الذين يقول��ون ضع 
البخ��اري على جان��ب، و ضع أصول 
الكايف عل��ى جانب، تكل��م معي يف 
القرآن؛ فالذي يذهب إىل هذا املذهب 
ليس هو إذن من أهل السّنة أبدًا، أهل 
الس��ّنة من يرى أّن الن��يب األكرم9 

وس��نته مع القرآن الكري��م جنبًا إىل 
جنب ال يفرتقان.

فاآلي��ة املباركة وهي قول��ه تعاىل: 
 َس��ِبيِل َربِّ��َك( أش��ارت إىل 

َ
)ُاْدُع ِإل��ی

األس��لوب الذي ينبغي اتباعه للدعوة 
إىل اهلل س��بحانه وتع��اىل وللدعوة إىل 
احلق، القرآن يعطينا � س��واء كنا أتباع 
مدرسة أهل البيت: أوأتباع  مدرسة 
الصحابة �  األسلوب والطريق الذي 
البّد من اتباعه؛ انظروا بش��كل دقيق 
ِباْلِحْكَمِة  َربِّ��َك  َس��ِبيِل   

َ
ِإلی )ُاْدُع  قال: 

 
َ
َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَس��َنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهی

َأْحَس��ُن (فما هو املراد من احلكمة؟ ما 

هو املراد من املوعظة؟ يف الواقع أنا ال 
أريد أن أقف عند تفسري اآلية املباركة، 
بل أريد فقط أن أش��ري إىل نكات منها 
 
َ
كما يف قوله تعاىل: )َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهی

َأْحَس��ُن( وأنا أتصور اإلنس��ان عندما 

ينظر إىل بعض ه��ذه الفضائيات أجيد 
حكمة وموعظة؟ من الواضح أنه ال هو 
حكمة وال ه��و موعظة، وإنا هو جدل 
وج��دال بني طرفني وبني ش��خصني، 
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ولي��س ج��دااًل كم��ا يصف��ه القرآن 
 َأْحَسُن (، 

َ
الكريم: )َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهی

بل كله اتهام وتكفري وتس��فيه وسب 
وشتم وطعن . . أهذا هو منطق القرآن 
ال��ذي دعتنا اآلية املذك��ورة إليه؟ أين 
هذا من منطق القرآن؟! فالقرآن مل يقل: 
 
َ
)َوَجاِدْلُهْم( فقط، وإنا قال: )ِبالَِّتی ِهی

َأْحَسُن( فاجلدال على أحناء ثالثة:

النحو األول: اجل��دال مطلقًا حتى 
ولو كان بنحو اهلتك والسب والشتم 
إىل غ��ري ذلك، وهذا حن��و من اجلدال، 
وه��و ما جنده يف األع��م األغلب على 

الفضائيات.
النح��و الثاني: اجل��دال باليت هي 

حسن.
 والنح��و الثالث: اجلدال باليت هي 
أحس��ن، القرآن يدع��و إىل أن يكون 
اجلدال بالنحو الثالث، وال يوافق على 

النحو الثاني فضاًل عن النحو األول.
إذن كي��ف ميك��ن أن نق��ول: حنن 
م��ن أتب��اع الق��رآن، وأس��لوبنا ذاك 
األسلوب الذي جنده؟ وأربأ بنفسي أن 

أذكرالكلمات واالتهامات اليت تقال يف 
مثل هذه الفضائيات.

اآلية الثانية:
)َوِإنَّ��ا َأْو ِإيَّاُك��ْم َلَعَل��ی ُه��ًدی َأْو ِفی 

َضاَلٍل ُمِبيٍن(.

وهي م��ن اآليات املهم��ة يف هذا 
اجملال، فاآليات اليت قبلها: )ُق��لِ اْدُعوا 
الَِّذي��َن َزَعْمُت��ْم ِم��ْن ُدوِن اِل ال َيْمِلُكوَن 

اَواِت َواَل ِفی األرض  ��مَ ٍة ِفی السَّ ِمْثَقاَل َذرَّ

َوَم��ا َلُهْم ِفيِهَما ِمْن ِش��ْرٍك َوَما َلُه ِمْنُهْم ِمْن 

��َفاَعُة ِعْن��َدُه ِإالَّ ِلَمْن  َظِهي��ٍر ٭ َواَل َتْنَفُع الشَّ

إذن َلُه َحتَّی إذا ُفزَِّع َعْن ُقُلوِبِهْم َقاُلوا َماَذا 

َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا اْلَحقَّ َوُهَو اْلَعِلیُّ اْلَكِبيُر  

َماَواِت َواأْلَْرِض  ٭  ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن السَّ
ُ َوِإنَّا أو ِإيَّاُك��مْ َلَعَلی ُهًدی أو ِفی 

َّ
ُق��ِل ال

َضاَلٍل ُمِبيٍن(.7

فحديث الرسول9 مع الكفار مع 
املش��ركني: )ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن 
ُدوِن اِل( هؤالء كان هلم شرك صريح 

وواضح وجلّي،  وم��ع هذا  جتد النيب 
األكرم9 عندما يتكلم معهم ال يقول 
أنا عل��ى احلق وأنتم عل��ى الضالل، 
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اليتكلم بهذا املنطق.  وأنا أستغرب أن 
بعض من ينسب نفسه إىل أهل العلم 
يقول:  بأن مدرس��ة أه��ل البيت: 
وأّن الش��يعة مذه��ب مدخ��ول على 
اإلسالم؛ أهذا منطق القرآن؟! أهذا هو 
األسلوب الذي علمنا القرآن؟! القرآن 
الكريم يعلم رس��وله أن ال يتكلم مع 
من هم على الش��رك اجللي والش��رك 
الصراح والواضح، بلغة أنه على احلق، 
وال ريب يف ه��ذا، وأنهم على الباطل 
والش��رك والكف��ر. كان يتكلم معهم 
بلغ��ة: )َوِإنَّ��ا َأْو ِإيَّاُك��ْم ...( يعين لعّلي 
أن��ا على احل��ق وأنت عل��ى الباطل، 
ولعل األمر يك��ون بالعكس، أنظروا 
السيد الطباطبائي1 يف ذيل هذه اآلية 
املباركة من تفسريه القّيم امليزان، يقول: 
»تتمة قول الن��يب9 وهذا القول بعد 
إلقاء احلجة القاطعة ووضوح احلق يف 
مسألة األلوهية، مبين على سلوك طريق 
اإلنصاف، ومفاده أّن كل قول إما هدى 
أو ض��الل ال ثالث هلما نفي��ًا وإثباتاً، 
وحنن وأنت��م على قول��ني خمتلفني ال 

جيتمعان، فإما أن نكون حنن على هدى 
وأنت��م يف ضالل، وإما أن تكونوا أنتم 
عل��ى هدى وحنن يف ض��الل، فانظروا 
بعني اإلنص��اف إىل ما ألق��ي إليكم 
من احلجة، وميزوا املهدي من الضال، 

واحملق من املبطل...«.
يعين بع��د أن ألقيت عليهم احلجة 
ومتت عليه��م، ليس قبل ذلك، قل مع 
ذل��ك لعل��ي على ه��دى وأنتم على 
ض��الل أو يكون األمر بالعكس، ليس 
قب��ل إلقاء احلجة، وأن��ا ال أتصور أّن 
أحدًا من املتكلمني يف هذه الفضائيات 
يس��تطيع أن يقول: إن��ه ألقيت احلجة 
عليه كاملة وحن��ن مل نقبل. ليس األمر 
كذلك، وم��ع هذا كث��رت اتهاماتهم 
ب��أن هؤالء كذا وأن هؤالء جموس، وأن 
ه��ؤالء أصوهل��م فارس��ية، وأن هؤالء 
أصوهلم يهودي��ة . . من أين جاءنا هذا 
املنهج؟ ليس هو منهج القرآن، وليس 
ه��و منهج النيب األك��رم9 ليس هو 
رس��الة الن��يب األك��رم9 ليس هو 
أس��لوب النيب األكرم9 أسلوبه هذا 
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الذي أشار إليه القرآن الكريم. إما أنا 
على احلق وم��ا يقابلين على ضالل أو 
بالعكس، وماذا بعد احلق إال الضالل، 
واحلق واحد من ربه ال ميكن أن يتعدد، 

وهو غري معقول.
وكل هدفنا أن نذكر حجتنا، ونذكر 
دليلن��ا، ونذك��ر ما نعتق��ده، فإن متت 
احلج��ة واقتنع بها الطرف املقابل فبها 
ونعمت، وإن مل يقتنع فهو حر، من شاء 

فليقبل ومن شاء فلريفض..
طبعًا أنا هنا بودي أن أشري إىل نكتة 
يف غاية األهمية يف اآلية املباركة، قالت:  

 إذا نظرنا إىل اجلملة األوىل، هذا 
االحتمال قائم أّن الرسول األعظم9 

يكون على اهلدى 

ومقابله يكون على الضالل، أو يكون 
األمر معكوس��اً. ولكن اجلملة الثانية 
بينت وبشكل لطيف غري مؤذ، اليوجد 
فيه إهانة للط��رف اآلخر، ال يوجد فيه 

توجي��ه أنك على باطل، قالت: )َََ وهو غري معقول.
وكل هدفنا أن نذكر حجتنا، ونذكر 
دليلن��ا، ونذك��ر ما نعتق��ده، فإن متت 
احلج��ة واقتنع بها الطرف املقابل فبها 
ونعمت، وإن مل يقتنع فهو حر، من شاء 

فليقبل ومن شاء فلريفض..
طبعًا أنا هنا بودي أن أشري إىل نكتة 
يف غاية األهمية يف اآلية املباركة، قالت:  

 إذا نظرنا إىل اجلملة األوىل، هذا 
ّاالحتمال قائم أّناالحتمال قائم أّن الرسول األعظم9

يكون على اهلدى 

)توجي��ه أنك على باطل، قالت: )توجي��ه أنك على باطل، قالت: )
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ُه��ًدی َأْو ِف��ی َض��اَلٍل( على حنو اللّف 

والنش��ر املرتب كما ذكروا يعين »وإنا« 
مرتبطة بلعلى هدى، »أو إياكم« مرتبطة 

بالضالل املبني.
إذن اآلية بشكل دقيق، وبأدب رفيع، 
وببيان بلي��غ، أوصلت لنا أّن النيب9 
هو عل��ى اهلدى واآلخر على الضالل، 

ولكن بهذا األسلوب، وبهذا املنطق.
واآلية مل تقل: وإنا وإياكم. لتساويا 
يف النتيج��ة . . إذن ال يق��ول لنا قائل: 
إّن الرس��ول األعظم9 كان يش��ك 
يف نفس��ه أنه على احلق، واآلخر على 
الباطل حتى يقول هذا الكالم، ال، كان 
عل��ى بينة من ربه أنه على اهلدى، وأّن 
اآلخ��ر على ضالل، ولك��ن ال جيابهه 
بذل��ك؛ ألّنه لو جابهه مباش��رة وقال: 
أنت عل��ى ضالل وآباؤك على ضالل، 
وأنت على س��فه وآباؤك على سفه . . 
فس��يوجد بهذا جدارًا بينه وبني اآلخر 

ال ميكن اخرتاقه..
ال أق��ول كل هذا فقط ملدرس��تنا 
وألتب��اع مدرس��تنا وللمبلغ��ني من��ا 

وللخطب��اء وألهل املنرب وللفضائيات، 
ب��ل ألتباع الطرف اآلخ��ر، أقول هلم: 
إذا أردمت أن تنف��ذوا إىل قلوب الناس، 
فبدلوا هذا األس��لوب فه��و ال ينفع، 
بل أس��لوبكم هذا يوج��د جدارًا من 
البغضاء والش��حناء والفتنة والتفتيت 
وحنو ذلك، فاألس��لوب الذي اعتمده 
القرآن الكريم اعتمدوه، فهو أسلوب 
اللني كما جاء بقول��ه تعاىل حني يأمر 
موسى وهارون أن يذهبا إىل من ادعى 
)َأَن��ا َربُُّك��ُم اأْلَْعَلی(،)َفُقواَل  الربوبية: 
َل��ُه َق��ْواًل َليًِّن��ا(. وهو منط��ق القرآن 

ومنطق النبوة ومنطق الرسالة واملنطق 
الصحيح، فيما املنط��ق الفرعوني هو 

االستكبار والتعالي.
وقوله تعاىل لرسول اهلل9 : )َوَلْو 
��وا ِم��ْن  ��ا َغِلي��َظ اْلَقْل��ِب اَلْنَفضُّ ُكْن��َت َفظًّ

َحْوِلَك(.

ومن أوض��ح مصاديق الفّظ هو أّن 
اإلنس��ان يتهم اآلخر، يس��قط اآلخر، 
يهني اآلخر، يتجاوز على من يعتقد به 
اآلخر، هذا ليس صحيحاً، وليس منطق 
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القرآن الكريم القائل:
)َواَل َتُس��بُّوا الَِّذي��َن َيْدُع��وَن ِمْن ُدوِن 
وا اَل َعْدًوا(.8  وهذا قانون  ِ َفَيُس��بُّ

َّ
ال

إهلي، ه��ذا منط��ق قرآن��ي، ال ينبغي 
التجاوز على معتقدات اآلخرين، على 
أف��كار اآلخرين، نعم جادهلم باليت هي 
أحسن. أمتنى أن يسود املنطق القرآني 
يف املواق��ع االلكرتونية، ويف احلوارات 

العلمية، وفيما ُيكتب، وفيما ُيقرأ . .
هذا وحن��ن عندما نأت��ي إىل أهل 
ُعوَن ِفيَها َلْغًوا  اجلنة جند بأنهم: )اَل َيْس��مَ
َواَل َتْأِثيًم��ا(؛ وخطابه��م احلاكم بينهم: 

)َس��اَلًما َس��اَلًما( إنه خطاب الس��الم، 
خط��اب األمن . . ولك��ن عندما نأتي 
إىل منطق أهل النار وخطاب أهل النار 
ٌة  بعضهم مع بعض: )ُكلََّم��ا َدَخَلْت ُأمَّ

َلَعَنْت ُأْخَتَها(؛ خطابهم اللعن.

إذا كن��ا نعتقد أنن��ا نعيش جمتمعًا 
إهلي��اً، فالبد أن يك��ون خطابنا خطابًا 
ًما(؛ فإذا وجدمت أّن 

َ
قرآنياً: )َساَلًما َس��ال

ًما َساَلًما( إىل: 
َ

اخلطاب تبدل من: )َس��
ٌة َلَعَن��ْت ُأْخَتَها(. فقد  )ُكلََّما َدَخَل��ْت ُأمَّ

حت��ول منطقنا من منطق إهلي إىل منطق 
شيطاني، من منطق أهل اجلنة إىل منطق 

أهل النار.
فالفضائيات إذا كان املنطق واخلطاب 
احلاكم عليها هو منطق: )َساَلًما َساَلًما( 
اطمئنوا، هذا هو املنطق القرآني، وهذا 
هو منطق أه��ل اجلنة،  وهذا هو منطق 
أهل اإلميان، وهذا هو منطق املسلمني، 
ومنطق املسلم واملؤمن، وحنن اآلن نسّلم 
على اجلمي��ع من نعرفه ومن ال نعرفه؛ 
ولذا جند بأن الس��الم ش��عار املسلم 
أينم��ا دخل وأينما ح��ّل وأينما ارحتل، 
الفضائي��ة والقائلني  إىل  فإذا نظ��رمت 
منطقه��م:  وكان  فيه��ا  واملتحدث��ني 
)َساَلمًا َساَلمًا( فمنطقهم منطق الوئام، 
منطق امل��ودة واحملبة والس��الم، منطق 
كشف احلقيقة، هذا هو املنطق القرآني 
واألص��ل القرآني. أم��ا إذا وجدمت أّن 
منطقهم منطق االتهام ومنطق التكفري 
م��ن أي كان، من ه��ذا الطرف أو من 
ذاك الط��رف، وإن مسي نفس��ه عاملاً، أو 
مسي نفسه من أهل العلم، أو مسي نفسه 
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أحد األعالم، يبقى كم��ا وصفه اإلمام 
أمرياملؤمنني7: »وآخر قد تسمى عاملًا 
ولي��س به، أخذ جهائل م��ن جهال...«؛ 
والتش��تيت ومتزيق  الفرقة  فهو منطق 

األمة.9
ولإلم��ام س��الم اهلل علي��ه خطبة 
مفصلة، يبني خصوصيات هذا اإلنسان، 
ويوضح فيها كيف متّيز أّن هذا اإلنسان 
عامل حقيقي أو أنه متلبس بالعلم، عامل 
حقيقي أو إنسان جاهل ظاهره العلم، 
فإذا كان ينقلك من الش��ك إىل اليقني 
فهو عامل، أما إذا كان ينقلك من اليقني 

إىل الشك فهو جاهل.
س��الم  أمرياملؤمنني  اإلم��ام  وهلذا 
اهلل علي��ه يف آخر تل��ك اخلطبة يقول: 
»فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب 
حيوان، ال يعرف باب اهلدى فيتبعه، وال 
باب العمى فيصد عن��ه؛ وذلك ميت 

األحياء«.10
ه��ذا اإلنس��ان ميت م��ن حيث 
االنس��انية، وإن كان حّي��ًا م��ن حيث 

احليوانية والبهيمية والسُبعية.

أقول: هذا الكالم عام حتى لنفسي 
أوجهه، ينبغي أن يكون منطقنا أسلوبنا 
خطابنا خطابًا قائمًا على أساس اإلميان 

واملودة:
)ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة(.

وال يق��ول لنا قائل ب��أّن املراد من 
اإلميان هن��ا يعين أتباع مدرس��ة أهل 
البي��ت:، أن��ا ال أقب��ل ال أواف��ق 
على ه��ذا، نعم يف بع��ض الروايات 
أطلق اإلميان على أتباع مدرس��ة أهل 
فالقرآن يطلق اإلميان  البيت:، واال 
حتى على أتباع الشرائع السابقة، هم 
مؤمنون أيض��اً، إذن اإلميان له درجات 
وهؤالء كلهم واملؤمنون مجيعًا يشرتكون 

يف مسألة االميان.
كم��ا أّن س��يدنا وموالن��ا اإلمام 
أمرياملؤمنني عليًا )عليه أفضل الصالة 
والس��الم( يقول: »... إم��ا أخ لك يف 
الدين أو نظري لك يف اخللق..« فيوسع 
الدائرة، فيجعل هذا املنطق منطق احلوار 
احلس��ن، منطق احلجة، منط��ق: )ُاْدُع 
ِإَلی َس��بِيِل َربِّ��َك ِباْلِحْكَم��ِة َواْلَمْوِعَظِة 
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اْلَحَسَنِة(، منطق: )َفُقواَل َلُه َقْواًل َليًِّنا(، 

منطق: )َلْو ُكْنَت َفظ��اًّ...( ، ليس خمتصًا 
مبن هم إخ��وان لنا يف الدي��ن: )ِإنََّما 
اْلُمْؤِمُن��وَن ِإْخَوٌة( بل يكون هذا املنطق 

حتى مع من مل يشاركنا يف الدين، اإلمام 
علي7 يدعو إىل أن هذا املنهج، و إىل 
هذا املنطق أن يس��ود م��ع الذين هم 

شركاؤنا يف اإلنسانية.
املصدران األساسيان:

األمة اإلس��المية وأمجعت  اتفقت 
على أّن املصدرين األساسيني يف تلقي 
املعارف الدينية وأخذها وفهمها، هما:

� القرآن الكريم.
� السنة النبوّية.

وقد ج��اءت اآلي��ات، لتؤكد هذا 
املعنى وتبّينه بش��كل واضح وصريح، 

ومنها:
قوله تعاىل: )َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِإالَّ 
ِرَجااًل ُنوِح��ی ِإَلْيِهْم َفاْس��َألُوا َأْهَل الِّذْكِر 

ِإْن ُكْنُتْم اَل َتْعَلُم��وَن ٭ ِباْلَبيَِّناِت َو الزُُّبِر َو 

َأْنَزْلَن��ا ِإَلْيَك الِّذْكَر ِلُتَبيِّ��َن ِللنَّا ِس َما ُنزَِّل 

ُروَن(.11 ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

)َو َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الِّذْك��َر ِلُتَبيَِّن ِللنَّا ِس 
َم��ا ُن��زَِّل ِإَلْيِه��ْم( خط��اب موج��ه إىل 

الرسول األعظم9.
إذن الس��نة النبوي��ة تب��ني القرآن 

الكريم.
وأن��ا ال أتصور أن��ه يوجد خالف 
ب��ني أح��د م��ن املس��لمني يف هذين 
املصدري��ن، وهو أّن اإلنس��ان إذا أراد 
أن يقف على احلقائق الدينية واملعارف 
الدينية على س��عة دائرتها فيما يتعلق 
فيما  واألح��كام،  والفروع  بالعقائ��د 
يتعل��ق باألخ��الق والعالق��ات، فيما 
يتعل��ق بالعوامل والنش��ئات، اليت قبل 
هذه النش��أة و بعدها من عامل الربزخ 
إىل عامل احلش��ر األك��رب، فاجلنة والنار، 
وإىل اخللود، وعش��رات بل مئات بل 
آالف املسائل سواء كان ما يرتبط منها 
اإلميانية،  العقدي��ة واألركان  باألصول 
أو ما يتعلق باألمور العملية واألحباث 
اليت ترتبط بالبع��د العملي ال بالبعد 
اإلميان��ي والعق��دي والكالمي. فعليه 
الرجوع إىل هذي��ن املصدرين: القرآن 
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الكريم والسنة النبوية.
)َوَلَعلَُّه��ْم  اآلي��ة:  قال��ت  ث��م 

ُروَن(. َيَتَفكَّ

فم��ا هو دور الفك��ر؟ وما هو دور 
التفك��ري؟ وم��ا ه��و دور التدبر؟ وما 
هو دور التعقل؟ وم��ا هو دور العقل 
واالس��تدالالت العقلية؟ أحباث عديدة 

ال أريد الدخول يف تفاصيلها.
والقدر املتيقن م��ن املصدر األول 

وهو القرآن الكريم أنه جاء تبياناً:
)َو َنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَت��اَب ِتْبَيانًا ِلُكلِّ 
َش��ْيٍء ...(.12 ولك��ن ه��ذا التبيان فيه 

مبنّي، واملبنّي هو الرسول األعظم9 : 
)َو َأْنَزْلَن��ا ِإَلْيَك الِّذْكَر ِلُتَبيِّ��َن ِللنَّا ِس َما 

ُنزَِّل ِإَلْيِهْم(.

وهنا البد أن يعلم أّن كلمة علماء 
املس��لمني مبختلف اجتاهاتهم الفقهية 
والكالمية وغريها، اتفقت على أّن ما 
جاء من الرس��ول األعظم9 إنا هو 
من الوحي: )َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوی ٭ ِإْن 
ُهَو ِإالَّ َوْحٌی ُيوَحی( .13 وأمرنا القرآن 

الكريم بذلك فقال: )َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل 

َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا(.14

أنا ال أتص��ور أنه توجد آية أوضح 
داللة من هذه اآلية املباركة: )َوَما آَتاُكُم( 
أي كل اإلتيان س��واء أكان إتيانًا قوليًا 
أم فعلياً، تقريري��اً، موضوعياً، حكمياً، 
فاإلتيان يكون شاماًل لكل هذه األبعاد. 
وهذا دليل واضح أّن اهلل سبحانه أمرنا 
أن نأخذ ب��كل ما آتانا الرس��ول9 

وننتهي عن كل ما نهانا عنه.
إذن حنن أمام مصدرين أساس��يني 
هما الكتاب والس��نة النبوية، وهو أمر 
متفق عليه من حيث الواقع ومن حيث 
االصطالح ومن حيث الثبوت. وما دام 
األمر كذلك، مل��اذا وقع االختالف بني 
املسلمني يف هذين املصدرين؟ وما هو 
منشأ هذا االختالف؟ وما هي فلسفته؟ 

وما هو دليله؟
حن��ن ال نري��د اآلن أن نتكل��م يف 
النواي��ا أنه كان��ت هن��اك مؤامرة أو 
مل تكن، كان هناك م��ن يبّيت أن يدمر 
هذا الدين أو مل يك��ن، كان هناك من 
يريد أن يقضي عل��ى املعارف ...، هذه 
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أحباث أخرى لست اآلن بصدد إثباتها 
وال بصدد نفيها، فلها حديث آخر.

 أن��ا أري��د أن أحبث م��ن الناحية 
املعرفية، من الناحية النظرية، ملاذا وقع 
ه��ذا االختالف بني املس��لمني وحتى 

يومنا هذا؟
وأنت��م تعلمون بأن��ه يف مثل هذه 
األيام املدارس اإلس��المية، االجتاهات، 
األدل��ة جتدونها  البيانات،  املذاه��ب، 
واقعًا خمتلفة على مسافة 180 درجة من 

أقصى اليمني إىل أقصى الشمال.
يف الواقع أن سبب هذا االختالف 
يف أخذ املعارف من القرآن والسنة يعود 
إىل املرجعية اليت اعتمدها املسلمون يف 

فهم الكتاب والسنة:
 من أي طريق نأخذ السنة؟

وعل��ى أي فهم نع��رف كتاب اهلل 
سبحانه وتعاىل؟

فكت��اب اهلل بأيدينا، ه��ذا الكتاب 
الذي نزل عل��ى قلب اخلامت9 مل ُيزد 
فيه ش��يء، ومل ُينقص منه ش��يء، وهو 
ما أّكده علماء مدرسة أهل البيت: 

بأعل��ى أصواتهم أن ه��ذا القرآن هو 
الذي ن��زل على قلب اخلامت9 مل يقع 
في��ه حتريف، ومل تقع فيه زيادة،  ومل يقع 
في��ه نقصان وحنو ذلك، وكتُب علمائنا 
حبمد اهلل مليئة بذل��ك. خالفًا لبعض 
الدعاوى اليت تص��در من هنا وهناك، 
من ه��ذه اجلهة، من هذه املدرس��ة أو 
يقولون بتحريف  بأن علماءن��ا  تلك، 
القرآن! كلمات مع األس��ف الشديد 
ُتكرر بهذه الطريقة الفّجة، اليت ال تنم 
عن أي أساس علمي صحيح؛ وبعض 
القنوات الفضائية حتاول أن تش��وش 
على كث��ري من األحب��اث العلمية من 

خالل هذه الدعاوى.
نع��م، قد يق��ول قائ��ل: إّن بعض 
علمائنا قالوا بالتحري��ف؛ وأنا أقول: 
ه��ذا لي��س فق��ط يف مدرس��ة أهل 
البيت: ب��ل موج��ود يف املدارس 
واالجتاهات األخرى، إن مل يكن أكثر مما 
عندنا فليس هو أقل مما عندنا، وال ميكن 
أن حنمل املدرسة وحنمل االجتاه بشكل 
عام املس��ؤولية بسبب كالم يصدر من 
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شخص أو شخصني أو عشرة يقولون 
بهذا الرأي أو بذاك الرأي.

وبكالم صري��ح: لقد اتفقت كلمة 
علماء مدرسة أهل البيت: على أّن 
هذا القرآن ال زيادة فيه وال نقصان، إال 
من شذ منهم، وهذا الشذوذ ليس فقط 
يف مدرسة أهل البيت:، فهو موجود 
يف مدرس��ة الصحاب��ة، واآلن لي��س 
حديثي ع��ن حتريف القرآن، فقط أريد 

أن أش��ري إىل ما جاء يف كتابي )أصول 
التفس��ري والتأويل( هن��اك يف صفحة 
)495( ذكرت عددًا من علماء مدرس��ة 
أهل البيت: الذين آمنوا بأن القرآن 

مل يزد فيه ح��رف ومل ينقص منه حرف 
باملعن��ى الذي ه��و التحريف، إّن هذا 
القرآن الذي نزل على قلب اخلامت هو 

هذا القرآن الذي بأيدينا، وهو القرآن 
الذي س��يظهر على يد املهدي )عليه 
أفضل الصالة والسالم(؛ نعم إذا كان 
هناك اختالف، فهذا االختالف مرتبط 
بش��أن نزول اآليات برتتيب السور أو 
بعض اآلي��ات، وإال ال يزاد فيه، ال آية، 

وال سورة، وال غري ذلك،
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انظروا ماذا يقول الشيخ الصدوق 
الذي هو من علمائنا الكبار: »اعتقادنا 
أّن القرآن ال��ذي أنزله اهلل تعاىل على 
نبيه حممد9 هو ما بني الدفتني، وهو 
ما يف أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك، 
ومن نسب إلينا أنا نقول: إنه أكثر من 

ذلك فهو كاذب كاذب كاذب«.
ونف��س ه��ذا الكالم للش��ريف 
املرتض��ى املتوفى )436ه�( و للش��يخ 
الطوس��ي وهو من كبار علمائنا قال: 
»وأم��ا ال��كالم يف زيادت��ه ونقصانه 
فمم��ا ال يليق به، فالظاه��ر أيضًا من 
مذهب املس��لمني خالفه، وهو األليق 
بالصحيح من مذهبنا«، و كذا الش��يخ 
والشيخ  التفسري،  الطربس��ي صاحب 
الكاشاني،  والفيض  الغطاء،  كاش��ف 
والس��يد الش��ريف الرضي، والشيخ 
الراوندي، وابن  الدين  املفيد، وقطب 
شهر آشوب املازندراني ،وابن إدريس، 
وهكذا إىل أن ننتهي إىل السيد اخلوئي، 
صاحب  األميين  عبداحلس��ني  والشيخ 
وكل  الطباطبائي،  والس��يد  الغدي��ر، 

علماء الطائفة على مّر التاريخ.
ولكن الفضائي��ات تريد أن تنقل 
بعض الكلمات الشاذة وتنسبها إلينا؛ 
هذه الته��م ال أصل هلا، ال أتهم أحدًا، 
ولك��ن أمحله��ا على الغفل��ة، وعلى 
اجلهل، وعدم االط��الع، وعدم املعرفة 

مبدرسة أهل البيت:.
ثم إّن ما ورد يف أصول الكايف ليس 
كله صحيحًا ميكن االعتماد عليه، ففيه 
الصحي��ح وفيه غري الصحي��ح، وفيه 
الرواية اجملهولة أو ضعيفة السند، كما 
هو احلال يف تراث اآلخرين يف مصادرهم 
البخاري ومسلم..، هذه القضية ليست 
خمتص��ة مبدرس��ة أهل البيت:، بل 
رواي��ات التحريف موج��ودة يف مجيع 

املدارس األخرى.
وأما ما يتعلق األمر مبصحف فاطمة، 
فاملصح��ف ليس امسًا خمتص��ًا بالقرآن 
الكري��م، أي كتاب آخر تس��تطيع أن 
تسميه صحفًا )ِفی ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة(.15 
ال عالقة هلا، صحيفة األعمال، صحيفة 
الكذا إىل آخره، ليس مصحف فاطمة 
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مرتبطًا بالق��رآن الكريم ال من قريب 
وال م��ن بعيد، إذن ال يوجد فيه ش��يء 

يرتبط.

مرجعية املدرستني:
إذن فس��بب االخت��الف يف أخ��ذ 
املعارف من القرآن والس��نة يعود إىل 
املرجعي��ة، � كما قلن��ا � اليت اعتمدها 
املس��لمون يف فهم الكتاب والس��نة؛ 
ففي اعتق��ادي، بعد ذهاب الرس��ول 
األعظم9 إىل بارئه، وجدت مدرستان 
يف فهم القرآن الكريم، وفهم الس��نة 

الصادرة من النيب األكرم9 :
� املدرسة األوىل: مدرسة الصحابة، 
وعندما أقول الصحاب��ة، مرادي علية 
الق��وم، كب��ار الصحاب��ة، وأمساؤهم 

معروفة وال أحتاج إىل ذكرها.
� املدرسة األخرى: مدرسة علي7 

وأهل البيت من بعده:.
و عندم��ا نقول عل��ي7 ال يتبادر 
إىل ذهن أحد أننا نريد أن جنعل اإلمام 
علي��ًا7 يف قبال الصحاب��ة، فاإلمام 

علي7 صحابي م��ن الصحابة، هذا 
مما ال ريب في��ه، وإنا أريد أن أقول إذا 
أردنا أن نيز بني مدرس��تني: مدرس��ة 
حاولت أن تستند إىل بعض الصحابة 
يف قبال مدرسة اإلمام علي عليه أفضل 
الصالة والس��الم. وإن قال أحد منهم:  

حنن أيضًا نقبل اإلمام عليًا7.
نع��م؛ هم يقبلون اإلم��ام عليًا7 
واح��دًا منه��م، وقد يرجح��ون عليه 
غ��ريه، ب��ل يف األعم األغل��ب يكون 
هذا، فإذا وق��ع االختالف بينه وبينهم 
يرجحون الغري علي��ه، ويصرحون بأّن 
األول والثاني والثالث، هم أفضل من 
علي7، بل أّن األول والثاني والثالث 
هم أعل��م من اإلمام عل��ي7. وهنا 
املفارقة، وهنا التمييز، وهنا الفصل بني 

املدرستني.
مدرسة أهل البيت: هي مدرسة 
اإلمام علي7، نعتقد أنها هي املدرسة 
ال��يت هلا كلمة الفص��ل يف كيفية فهم 
القرآن الكريم، وأخذ السنة الصحيحة 
األعظم9 ؛  الرس��ول  ع��ن  الواردة 
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وهذه هي القضية األساس��ية، يف قبال 
اجت��اه آخر يعتقد أّن الس��نة تؤخذ من 
إذا  الذين  الصحابة، والصحابة ه��م 
فسروا القرآن الكريم، وفهموا آية من 
اآليات، ف��إّن فهمهم يكون حجة على 
من جاء بعدهم م��ن الناس، من األمة 
اإلس��المية، و العلماء، ف��إذا جئنا إىل 
فهم الصحابة وجئنا إىل فهم التابعني 
وتابعي التابع��ني، أو َمن جاء بعدهم 
م��ن العلماء ووقع التع��ارض بينهم، 
جيعل��ون احلجية لقول الصحابة. وهذا 
م��ا يصرحون ب��ه.  وهنا أش��ري بنحو 

اإلمجال إىل أقوال تتعلق بهذا اجملال:
� يقول الشاطيب يف املوافقات: »سنة 
الصحابة س��نة يعم��ل عليها ويرجع 

إليها والدليل على ذلك أمور«.16
إذن يعطون املرجعية للصحابة، ليس 
كل الصحابة، وهذا واضح، العنوان وإن 
كان عام��ًا ولكن املقصود به اخلواص، 
هم نفر مع��دود م��ن الصحابة، وإال 
يقينًا ال يريدون12 ألف صحابي، أو20 
ألفاً، أو 30 ألف صحابي، أو 100 ألف 

صحابي، ليس ه��ذا مقصودهم، وإنا 
املقصود جمموع��ة وثلة وخواص وخنبة 
من الصحابة، وباألخص الذين تولوا 
أمر املسلمني بعد رسول اهلل9 األول 
والثان��ي والثال��ث، كل همهم إثبات 
املرجعية واألفضلي��ة واألعلمية هلؤالء 

يف قبال علي7 وأهل البيت: .
قال الش��اطيب: والدليل على ذلك 

أمور:
أحدها: ثناء اهلل عليهم..، كقوله تعاىل: 

ٍة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس(. )ُكْنُتْم َخْيَر ُأمَّ
والثاني: ما جاء يف احلديث من األمر 
باتباعهم، وأن سننهم يف طلب االتباع 
كس��نة النيب9 وهذا حديث ينقلونه 
يف صحاحه��م، » . . . فعليكم بس��نيت، 
وس��نة اخللف��اء الراش��دين املهديني، 
متسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ . . 
.«.  وقوله9: »تفرتق أميت على ثالث 
وسبعني فرقة، كلها يف النار إال واحدة، 
قالوا: ومن هي يا رس��ول اهلل؟ قال: ما 
أنا علي��ه وأصحابي«. وعن��ه أنه قال: 
»أصحاب��ي مثل امللح ال يصلح الطعام 
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إال ب��ه«. وعن��ه أيض��اً: »إّن اهلل اختار 
أصحابي عل��ى مجيع العاملني س��وى 
النبيني واملرس��لني، واختار لي منهم 
أربعة: أبا بك��ر وعمر وعثمان وعليًا، 
فجعلهم خ��ري أصحابي ويف أصحابي 
كلهم خري«. ويروى يف بعض األخبار: 
اقتديتم  بأيه��م  كالنجوم  »أصحاب��ي 

اهتديتم«.17
وهناك عش��رات النص��وص اليت 
وردت يف املص��ادر احلديثي��ة للقوم يف 
مدرسة الصحابة، اليت تعطي املرجعية 
التقادير جتعل  أق��ل  للصحابة، وعلى 
عليًا7 واحدًا منه��م، أو متأخرًا عن 
كثري منهم؛ هذا الكالم ميكن مراجعته 

يف املوافقات للشاطيب.
� يقول الغزالي يف املستصفى: »ذهب 
ق��وم إىل أّن مذه��ب الصحابي حجة 
مطلق��اً، يعين كل م��ا يقوله الصحابي 
فقوله حجة يعتمد عليه، س��واء استند 
فيه إىل النيب9 أو مل يس��تند، باعتبار 
أنهم مجيعًا عدول فال يقولون شيئًا من 
عند أنفسهم وإنا يقولون ما أخذوه من 

رسول اهلل9 «.
وذهب ق��وم إىل أّن احلجة يف قول 
األول والثان��ي خاصة: »اقتدوا بالذين 

من بعدي، أو اللذين من بعدي«.
وذهب ق��وم إىل أّن احلجة يف قول 
اخللفاء الراش��دين إذا اتفقوا، أما إذا 

اختلفوا فليس حبجة.
هذا ه��و االجتاه األول، االجتاه الذي 
يعتقد أّن الطريق لفهم الكتاب وألخذ 
السنة مير من قناة الصحابة. وهلذا أنتم 
القوم،  تراجعون صحاح  جتدون عندما 
عندما تراجعون مس��انيد القوم، عندما 
احلديثية  األساس��ية  املصادر  تراجعون 
للق��وم جتدون أنها 99% من  الروايات 
منقولة عن الصحابة، وأنهم يستندون 
إليها يف فهم القرآن، ويف أخذ احلديث 

من رسول اهلل9.
والغزالي عن��ده كالم جيد هنا، أنا 
فقط أشري إليه إمجااًل ومناقشته موقوفة 
إىل موضوع مذهب الصحابي وس��نة 
الصحابي، وإىل أي حّد ميكن االعتماد 
على هذا املذهب، وعلى هذه الس��نة، 
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وعلى هذه املدرس��ة، أم��ر مرتوك إىل 
دراس��ات أعمق، ولكن بنحو اإلمجال 
أذكر ما يقوله الغزالي يف املس��تصفى: 
»فإن م��ن جيوز عليه الغلط والس��هو 
� باعتب��ار أنهم يقول��ون إنه ال يوجد 
معصوم بعد رسول اهلل9 � ومل تثبت 
عصمت��ه عنه، ف��ال حج��ة يف قوله � 
فكيف ميكن إثبات احلجية إن مل تثبت 
له العصم��ة � فكيف حيتج بقوهلم مع 
جواز اخلط��أ؟ وكيف تدعى عصمتهم 

من غري حجة متواترة«؟
  وم��ن ه��ذا يتب��ني أّن القائلني 
بس��نة الصحاب��ي صحي��ح مل يقولوا 
عماًل  ولك��ن  الصحاب��ة،  بعصم��ة 
التزم��وا بعصمتهم؛ ألنه��م قالوا: إّن 
قوهلم حجة وال جت��وز خمالفتهم، بأيهم 
اقتديتم اهتديتم. فهذا اإلنس��ان إذا مل 
يكن معصوماً، فكي��ف إذا اقتديت به 
اهتديت؟ فقد يكون مش��تبهاً، فكيف 
أكون مهتدي��ًا إذا اقتديت به؟ يعين إذا 
مل يك��ن معصوماً، وأنا اقتديت به وهو 
كان يف ضالل، وإن مل يكن عمدًا كنت 

على ضالل، ولكن مع ذلك هم يقولون 
بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا يكش��ف 
بأنه م��ن الناحية العملي��ة، وإن كان 
من الناحية النظري��ة مل يصرحوا بهذا 
املعنى، ولكنهم عماًل التزموا بعصمة 
الصحاب��ة، ولذا جتد أّن الغزالي كاماًل 
التفت، وأنتم تعلمون أّن الغزالي علم 

من أعالم مدرسة الصحابة.
 ق��ال: »وكي��ف تدع��ى عصمتهم 
من غ��ري حجة متواترة؟ وكيف يتصور 
عصم��ة قوم جيوز عليه��م االختالف؟ 
املعصومان؟ كيف، وقد  وكيف خيتلف 
اتفق��ت الصحابة على ج��واز خمالفة 
الصحابة؟ فلم ينك��ر أبو بكر وعمر 
على من خالفهما باالجتهاد، بل أوجبوا 
يف مسائل االجتهاد على كل جمتهد أن 
يتبع اجتهاد نفسه، فانتفاء الدليل على 
العصم��ة، ووقوع االخت��الف بينهم، 
وتصرحيهم جب��واز خمالفتهم فيه، ثالثة 

أدلة قاطعة«.18
إذا كانوا معصوم��ني، فكيف وقع 
االختالف بينهم؟ وهم َقبِ�لوا أن خيالف 



رجب ــ ذوالحجة 1432 هـ ــ ميقات الحج 7236

بعضهم بعضًا… وهلذا جتدون أّن اإلمام 
أمري املؤمنني عليًا عليه أفضل الصالة 
والسالم عندما وضع يف الشورى قيل 
له: أن تعمل بالكتاب والس��نة وسرية 
»أعمل برأيي«؛  الش��يخني. فقال7 : 
يعين مل يقبل بالعمل بسرية الشيخني؛ 
ولو كان بأيه��م اقتديتم اهتديتم، كان 
األوىل أن يقتدي بهم أمري املؤمنني7، 
أن يقتدي بهم عل��ي7 وهو أعرف 
حباهل��م، فله��ذا يف مجلة واح��دة، قال 
الغزالي: »فانتفاء الدليل على العصمة، 
ووقوع االخت��الف بينهم، وتصرحيهم 
جب��واز خمالفتهم فيه ثالث��ة أدلة قاطعة 

على عدم احلجة«.
ثم إّن الذين قتلوا اخلليفة الثالث 
ه��م الصحابة أنفس��هم فهل نقتدي 

بهم؟
ويف الصحابة منافقون، ويف الصحابة 
من يف قلبه م��رض، ويف الصحابة من 
هم فاس��قون، عبداهلل بن ُابّي، أمل يكن 
من الصحابة؟ أمل ينه رسول اهلل9 عن 
قتله؟ قال: إذن يتحدث الناس أّن حممدًا 

يقتل أصحابه.19
أمل ي��رد يف صحي��ح البخاري على 
أنه هناك جمموعة من أصحابي يذادون 
عن احلوض إىل النار، أقول ملاذا؟ يقول: 
ال تعلم م��اذا أحدثوا بع��دك، فإنهم 
ارت��دوا القهقرى، هذه روايات صرحية 
يف مصادر القوم. فأين العصمة؟ فأين 

احلجية فضاًل عن العصمة؟
مدرسة الصحابة تعتقد أّن املرجعية 
هلا يف فهم القرآن الكريم وأخذ السنة 
النبوية. وميّر ذلك من خالل الصحابة 
بش��كل ع��ام، إال أّن مرادهم خنبة من 
الصحابة، وأعط��وا املرجعية واحلجية 
ألقواهلم مطلقًا بنحو ال جتوز خمالفتهم 
بأي حن��و من األحناء؛ ول��ذا اآلن أنت 
عندم��ا ترجع إىل االجتاهات الس��لفية 
احلديثة جتد أنه��م حياولون إرجاع كل 
شيء يقولونه إىل صحابي من الصحابة، 
وهذا هو معنى السلف، وهذا هو منهج 
السلفية سواء احلديثة أو القدمية منها، 
كلها حتاول عندما تقول شيئًا ترجعه إىل 
صحابي، ليس بالضرورة أن ترجعه إىل 
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حديث ورد عن رسول اهلل من صحابي، 
بل تقولون إن الصحابة مل يفعلوا كذا، 
فعل الصحاب��ة كذا، عملهم كان كذا، 
س��لوكهم كان كذا، وهذا معناه إعطاء 
املرجعية  إعط��اء  الفتوائية،  املرجعي��ة 

القولية إىل الصحابة بشكل عام.
ويف قبال هذه املدرسة توجد مدرسة 
أه��ل البيت:، يعين مدرس��ة اإلمام 
عل��ي عليه أفضل الصالة والس��الم، 
وبعد ذل��ك امتدادات هذه املدرس��ة 
والباقر  والس��جاد  واحلس��ني  احلسن 
والص��ادق والكاظ��م والرضا واجلواد 
إىل باق��ي األئمة عليهم أفضل الصالة 
والسالم. إذن منشأ االختالف األصلي 

ميّر من هذه النقطة.
وأنا بودي أن أوجه من هنا خطابي 
وندائ��ي إىل مجيع األخ��وة املتداخلني 
يف الفضائي��ات، والذي��ن يتكلم��ون 
يف املس��ائل العقائدية بش��كل خاص 
واملعارف الدينية بشكل عام، ما مل حيل 
يف الرتبة السابقة هذا النزاع، ال ميكننا 
أن ننتهي إىل نتيجة؛ ألنهم يس��تعينون 

بطري��ق للوص��ول إىل فه��م القرآن 
الكريم، وألخذ الس��نة من النيب9، 
وحنن نس��تعني بطريق آخر ومبرجعية 
أخرى لفهم القرآن الكريم، وأحاديث 
الرسول األعظم9، ولذا عندما نأتي 
إىل املص��ادر احلديثية األساس��ية عند 
مدرس��ة الصحابة، ال  جند من رواياتنا 
ش��يئًا هناك، وعندما تأتي إىل مصادرنا 
احلديثية ال جتد من روايتهم شيئًا عندنا، 
مع نق��اط قوة موجودة عندنا سأش��ري 

إليها بعد ذلك.

القرآن فقط!
م��ن هنا حياول البع��ض أن يغالط 
ويقول: أنتم ما دمتم ال تقبلون أحاديثنا، 
وحن��ن ال نقبل أحاديثكم، إذن فلنتكلم 

يف القرآن، ألنه متفق عليه.
اجلواب:

ال ميك��ن أن يك��ون ه��ذا املنهج 
صحيح��اً، وإال ل��و كان ه��ذا املنهج 
يصح إذن ملَ  قال اهلل لرس��وله: )ِلُتَبيَِّن 
ِللنَّ��اِس( ؟ ولقال هلم: ليفهموا، وهذا 
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يكش��ف عن أّن الس��نة ركن أساسي 
لفهم املع��ارف الدينية، وال ميكن فهم 
املعارف الدينية من غري دور سنة النيب 
األكرم9 . وإال لل��زم ذلك أّن النيب 
األك��رم9 كان كناقل بريد، نقل إلينا 
رس��الة وانتهى دوره، م��ع أّن  صريح 
القرآن الكريم يب��ني دوره9 )ِلُتَبيَِّن 
ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم(.20 ومن هنا أمرنا 

احلق س��بحانه وتعاىل فق��ال: : )َوَما 
آَتاُكُم الرَُّس��وُل َفُخ��ُذوُه َوَما َنَهاُك��ْم َعْنُه 

َفاْنَتُهوا(.21 ف��إن مل تكن هناك بيانات 

آتاكم  ما  ملاذا  الرسول األعظم9  من 
الرس��ول؟ إذن يظهر أن هناك بيانات 
ص��درت م��ن الرس��ول األعظم9 
والقرآن يوجب األخذ بها، إذن دعوى 
أن نضع السنة بكال شقيها إىل جانب، 
يعين الس��نة املوجودة عندهم والس��نة 
املوجودة عندنا، ث��م نرجع إىل القرآن، 
هذا معناه حذف الركن الثاني األساسي 

يف فهم املعارف.
اش��تهرت  املقولة  أّن هذه  صحيح 
واقعًا  كت��اب اهلل( ولك��ن  )حس��بنا 
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مل يعملوا به��ا، فقد أسس��وا منظومة 
حديثي��ة كاملة، وإال ماذا تقول أنت يف 
صحيح مسلم ويف صحيح البخاري ويف 
املسانيد ويف املراجع واملصادر احلديثية 
األخرى؟ هذه كلها أسس��ت، إذا كان 
حسبنا كتاب اهلل، فمن أين جاءت هذه 
الرواي��ات؟ إذن من هنا نكتش��ف أنه 
ال  ميكن فهم املع��ارف الدينية إال من 
خالل هذين الركنني: القرآن والس��نة 
النبوي��ة الصادرة م��ن النيب9؛ نعم، 
االختالف يف الطريق املوصل إىل فهم 

القرآن وإىل السنة النبوية.

ملاذا  حذف السنة؟
أواًل:

هن��اك نقطة أساس��ية وهي أنه يف 
مصادرهم احلديثية كث��ري من احلقائق 
الدينية، اليت تدعم نظرية مدرسة أهل 
البيت: فهم حبذف الس��نة يريدون 
أن يس��قطوا هذا عن االعتبار حتى ال 
نس��تدل به، ملاذا حياولون مبا أوتوا من 
جهد أن يسقطوا كتاب الكايف، وأن ال 

يدخلوا كتاب البخاري على اخلط؟
ألن��ه إذا أردن��ا أن ندخ��ل كتاب 
البخاري على اخل��ط يكون من فمك 
أدين��ك، بعضهم يقول: أنتم ال تقبلون 

كتاب البخاري . .
حن��ن ال نقول: إنن��ا ال نقبل كتاب 
البخاري مطلق��اً، بل نقول: إّن الكثري 
مما يف البخاري ميكن أن نس��تدل عليه 
قرآني��اً، وعندن��ا رواي��ات تؤكد هذا 
املعن��ى، حنن ال نقبل م��ن البخاري ما 
انفرد به البخاري؛ نس��تدل به ألنه من 
باب ألزموهم مبا ألزموا به أنفس��هم، 
والقاع��دة  العقالئي��ة  القاع��دة  ألن 
العقلية والقاع��دة املنطقية أنت تقبل 
أّن صحيح البخ��اري حجة عليك، ال 
عالقة لك يف ب��اب املناظرة أني أقبل 
أو ال أقب��ل، كما أنن��ا حنن عندما نأتي 
إىل اليه��ود والنصارى حنت��ج عليهم 
باإلجنيل والت��وراة، والقرآن أيضًا فعل 
ذلك: ).. ُقْل َفْأُتوا ِبالتَّْوَراِة َفاْتُلوَها...(.22 
فه��ل هذا معناه أّن القرآن والرس��ول 
األعظم9  كان يعتق��د بكل ما ورد 
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يف التوراة؟ ال، ليس األمر كذلك، وإنا 
يريد أن حيتج عليه��م مبا آمنوا به؛ إذن 
عندما نستدل مبا جاء به البخاري، فإنه 
من باب من فم��ك أدينك، وألزموهم 
مبا ألزموا به أنفسهم، وهذه قاعدة تامة 

صحيحة يف حملها.
إذن من هنا ينبغي يف املناظرات اليت 
حنن جندها اآلن يف بعض الفضائيات، 
وحي��اول أن يدخ��ل إليه��ا بعض من 
الخ��ربة له يف فّن املناظرة واألحباث، أن 
يلتفت إىل أّن كل همهم إسقاط السنة؛ 
ألنهم يعرفون أنه إذا س��قطت السنة 
حنن ال  نستطيع أن حنتج بالقرآن وحده، 

ألنه محال ذو أوجه.
ثانيًا:

بإس��قاط الس��نة إس��قاط للركن 
األساسي الثاني يف املعارف الدينية ويف 
فهم الدين. والسنة النبوية ليس دورها 
دورًا هامشياً، و دورها: )ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس 
َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم( كيف تريد أن تعزل هذا 

الدور األساسي للسنة النبوية؟
وحن��ن عندما نريد أن ندخل يف أي 

حبث، ينبغي أن نيز جيدًا بني حالتني:
احلالة األوىل:

حني يقع الكالم مع أناس يعتقدون 
ومبرجعية  البي��ت:  أهل  مبدرس��ة 
أه��ل البيت:، وأنه��م هم الطريق 
لفهم القرآن وألخذ الس��نة من النيب 
األكرم9 أس��تطيع أن أستدل هلم مبا 
ورد يف كتاب الكايف ضمن الش��رائط 
ال��يت ذكرت يف حملها، وإال ليس كل ما 
ورد يف أصول الكايف هو مقبول عندنا.

احلالة الثانية:
حني أدخل يف مناظرة مع طرف آخر 
ال يقبل مرجعي��ة أهل البيت:، فال 
بد � وحتى يك��ون البحث حبثًا علميًا 
مدروسًا � أن حتدد املرجعية، اليت نعود 
إليها يف احلوار، وه��ي القرآن الكريم 
أواًل، والس��نة الصحيحة املتفق عليها 

ثانياً، ال إسقاط مجيع السنة.
فالصحي��ح إذا كان البحث حبث 
مناظرة علمية، أن نستند إىل ما اتفقت 
علي��ه كلمة علماء املس��لمني، وحبمد 
اهلل توجد روايات كثرية اتفقت عليها 
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كلمة علماء املس��لمني، ال أن نسقط 
الس��نة عن االعتبار، هذا املنهج الذي 
حاول��ه البع��ض عندما قال: حس��بنا 

كتاب اهلل.
حذاري من هذه املغالطة اليت حياول 
بعض من ال خربة له الدعوة إليها، وإن 
كانوا يتلبس��ون بلباس العلم، ولكن 
واقعهم بتعبري اإلمام علي7 يف نهج 
البالغة يقول: »وآخر قد ُيس��مى عاملًا 
وليس به، قد اقتبس جهائل من جهال، 
وأضاليل من ض��الل، ونصب للناس 
شركًا من حبائل غرور وقول زور«.23

ظاه��ره عامل ولك��ن واقعه اجلهل، 
وآخر قد يسمي نفسه العامل، واحلمدهلل 
اآلن الفضائيات كالزرع يوميًا خترج لنا 
ما تس��ميهم العلماء واألكابر، وأنهم 
أعالم وأنه��م حمققون وأنهم مفكرون 
وأنه��م ...، وه��م جهائل م��ن جهال، 
جمموعة من اجلهاالت اليت يشوش��ون 
بها على ه��ؤالء وعلى هؤالء وبلغات 
مبطنة. فاحلذر من ه��ؤالء ومما يدعون 

إليه من إسقاط السنة.

فحتى ينقح املنهج العلمي واملرجعية 
يف الفهم، علين��ا أن نلتزم بأّن القرآن 
والس��نة النبوية توأمان ال يفرتقان، وال 
ميكن أن ينفص��ل أحدهما عن اآلخر، 
الميك��ن أن يلغى دور النيب األكرم9 

يف فهم معارف الدين.
فالنيب األكرم9 هو ركن املعارف 
)ِلُتَبيَِّن  الق��رآن:  القرآنية وهذا نص 
ِإَلْيِه��ْم( إذن كي��ف  ِللنَّ��اِس َم��ا ُن��زَِّل 

ميكنين أن ألغي دور الس��نة وأدخل إىل 
القرآن دون السنة أو بعيدًا عن السنة 

النبوية؟
قبلنا ه��ذا األصل املوضوعي  فإذا 
األول، ننتقل إىل األصل الثاني املتمثل 
بالنصوص النبوي��ة الصحيحة اجملمع 
واملتفق عليها بني الفريقني، حتى يكون 
عندنا هناك نقطة انطالق وإلزام لكال 
الطرف��ني. وهذه األحادي��ث هي نقطة 
قوة ملدرسة أهل البيت:، فإن كثريًا 
البيت:  من معتقدات مدرسة أهل 
وكثريًا م��ن املبان��ي واألحاديث اليت 
تستند إليها مدرس��ة أهل البيت: 
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هي موجودة يف كتب ومراجع ومصادر 
صحاح مدرس��ة الصحابة، إن مل يكن 
أكثر م��ن مصادرنا احلديثية فليس أقل 

من ذلك.

دعوى تكفري الصحابة:
وهذه دعوى حي��اول بعض بها أن 
يوجد بيننا وبني املسلمني جدارًا عندما 
يتهم أتباع مدرس��ة أه��ل البيت: 
أنه��م يكف��رون الصحاب��ة! ال، ليس 
األمر كذلك، حنن جنل الصحابة وحنرتم 
الصحاب��ة، أولئ��ك الذي��ن جاهدوا 
وقاتلوا وقتلوا بني يدي رسول اهلل9 
هؤالء اليقاس به��م أحد؛ حنن حديثنا 
مع بعض الصحابة، وذلك بعد ذهاب 
الرس��ول األعظم إىل بارئه، حديثنا مع 
��ٌد ِإالَّ َرُس��وٌل َقْد  املنقلب��ني: )َوَم��ا ُمَحمَّ
َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّس��ُل َأَفِإْن َماَت أو ُقِتَل 

اْنَقَلْبُتْم . . .(.24 ال مع الصحابة يف زمن 

الرسول األعظم9 .
إن ش��اء اهلل يأتين��ا احلدي��ث عن 
الصحاب��ة، وخصوص��ًا عن��د اآلي��ة: 

ُل��وَن ِم��َن اْلُمَهاِجِري��َن  ��اِبُقوَن اأْلَوَّ )َوالسَّ
َواأْلَْنَص��اِر(.25 و هي من أهم اآليات، 

ال��يت يستش��هدون بها عل��ى عدالة 
الصحابة أو مرجعية الصحابة.

إّن املفص��ل الذي يفصل مدرس��ة 
أهل البيت: عن مدرسة الصحابة، 
ه��و أّن أه��ل البيت: يش��رحون 
املعارف الدينية، وهلم حق تفسري النص 
القرآن��ي، وهم الوس��ائط يف وصول 
الس��ّنة النبوية. أو أّن هناك طريقًا آخر 

أيضًا ميكن االعتماد عليه يف ذلك.
إذن البحث ينحصر يف هذه القضية، 
وهذا ما سنتوفر عليه إن شاء اهلل تعاىل 

بعد االنتهاء من هذه املقدمات.

الغرض:
الغرض األساس احلقيقي من وراء 
طرح هذه األحباث هو انكشاف حقيقة 
مدرس��ة أهل البي��ت:، أن يعرفها 
اآلخر س��واء آم��ن بها، اعتق��د بها، 
ص��ّدق بها، قبل به��ا أو مل يقبل. ليس 
هم��ي أّن الطرف اآلخر عندما أعرض 
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دليلي، أعرض مباني، أعرض مدرسيت، 
أعرض األصول واألركان اليت اعتقدها 
يف ه��ذه املدرس��ة، أّن الط��رف اآلخر 
يسّلم بها. ولكن املهم أن يعرفين على 
حقيقيت. يعرف أّن هذه املدرسة ال تقول 
بتحريف القرآن الكريم، وأنه تهمة ال 
أصل هلا يف مدرس��ة أهل البيت:، 
وإن استدلوا بأّن هناك يف هذه املدرسة 
من يق��ول بالتحري��ف، فمثله موجود 
امل��دارس األخرى ومنها مدرس��ة  يف 

الصحابة كما ذكرنا.
إذن حنن نعرض ما عندنا من قواعد 
وما نعتقده من اعتقادات واآلخر أيضًا 
يعرض ما عنده. هذا هو املنهج احلواري 
الذي اقرتحه واألطروحة احلوارية اليت 
أتبناه��ا كما ذك��رت، نتكلم مبا عندنا، 
يتكلمون مبا عندهم يف موضوع واحد 
أو يف موضوعات متعددة، حنن نعرض ما 
عندنا من برهان ومن دليل، وليعرضوا 
ما عندهم من برهان ومن دليل، ويرتك 

األمر للمتابع والقارئ.
� )ِلَيْهِلَك َمْن َهَل��َك َعْن َبيَِّنٍة َوَيْحَيا 

َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍة(.26

ُكْنُت��ْم  ِإْن  ُبْرَهاَنُك��ْم  َهاُت��وا  )ُق��ْل   �
َصاِدِقيَن(.27

وحديثي يتجه م��ع مجلة من أعالم 
املس��لمني الذين يعرب عنهم بأنه  مثاًل 
بأنه حجة اإلسالم،  ش��يخ اإلس��الم، 
إىل آخ��ر هذه التعب��ريات. حديثي مع 
أولئ��ك الذي��ن هل��م مصنفاتهم هلم 
كتبهم هلم اجتاهاتهم، هلم أفكارهم هلم 
اجتهاداته��م، حديث��ي ال مع هؤالء يف 
الفضائيات م��ع الكلمات اليت تطرح 
هنا وهناك، أّن مدرس��ة أهل البيت، أّن 
الش��يعة اإلمامية، أّن أتباع علي وأوالد 
علي، أص��ول مدرس��تهم مأخوذة من 
اجملوس، مأخوذة م��ن اليهود، هؤالء ال 
يعتق��دون بأي صحابي ..، وهذا وغريه 
من مثله كالم فارغ، ال أصل علمي له، 
وإنا هي اتهامات وتشويش��ات تطلق 
م��ن هذه الفضائي��ة أو تلك، من هذا 

القائل أو ذاك، ومن هنا وهناك.
إذن الغرض األول من هذه األحباث 
هو بيان حقيقة مدرسة أهل البيت: 
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وقد يقول لنا قائل: إنه يوجد من أعالم 
املس��لمني من يقول ه��ذا الكالم عن 
ش��يعة أهل البيت: وعن مدرس��ة 
أهل البيت: وعن أتباع مدرسة أهل 
البي��ت: . . نعم يقولونها بكلمات 
نابي��ة وبكلمات أساس��ًا جتايف املنطق 
القرآني، ال صل��ة هلا باملنطق، وباملنهج 

القرآني، وباألسلوب القرآني.
وأذك��ر ش��اهدين أو مثالني. واهلل 
مل يك��ن قص��دي أن أط��رح مثل هذه 
املس��ائل، ولكن الطرف اآلخر عندما 
يضط��رك بكلماته حني ي��رى يف كتبنا 
بع��ض الكلمات اليت ال تنس��جم مع 
مذاق��ه؛ فأضط��ر ألبني ل��ه أّن كتبكم 
أيضًا مملوءة مبا جيايف احلقيقة ومبا خيالف 

احلقيقة.
والشاهدان هما:
الشاهد األول:

كتاب )منهاج السّنة يف نقض كالم 
الشيعة والقدرية( لشيخ اإلسالم تقي 
الدين أمحد بن عب��د احلليم بن تيمية 
املتوفى  احلنبل��ي  الدمش��قي  احلراني 

س��نة )728ه�(؛ ه��ذا الكت��اب وضع 
حواش��يه عبد اهلل حمم��ود حممد عمر، 
منش��ورات حمم��د علي بيض��ون، دار 
الطبعة  لبنان،  العلمية بريوت  الكتب 
األوىل س��نة )1420ه�(، يف مقدمة هذا 
الكتاب، يبني مل��اذا أّلف هذا الكتاب، 
يقول: »أما بعد، فإنه أحضر إلّي طائفة 
من أهل الس��ّنة واجلماعة كتابًا صنفه 
بعض شيوخ الرافضة يف عصرنا منفقًا 
هلذه البضاع��ة، يدعو ب��ه إىل مذهب 

الرافضة اإلمامية«.
ومراده من اإلمامي��ة يعين اإلمامية 
االثين عش��رية، اآلن بعد أن يذكر هذا 
يش��ري إىل ذلك: »فلم��ا أحلوا يف طلب 

الرد هلذا الضالل املبني«.
ي��ا أخي هذا ليس منطقًا هذا ليس 
أس��لوباً، عامل من علماء مدرسة أخرى 
اجت��اه آخر يتف��ق مع��ك يف كثري من 
املش��رتكات، من أين أنت عرفت أنك 
على احلق املبني، ومنطق القرآن يقول: 
)ِإنَّ��ا َأْو ِإيَّاُك��ْم َلَعَلی ُه��ًدی َأْو ِفی َضاَلٍل 
ُمِبي��ٍن( ف��أي منطق ه��ذا؟  وقد قلنا: 
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فمع أّن النيب9 ال يش��ك يف أنه على 
احلق، ولك��ن ال يربز هذه احلقيقة أمام 

خصمه.
وهو يذكر الس��بب يف تأليف هذا 
الكتاب ينتهي إىل أّن مقصوده من هذا 
الكتاب كت��اب )منهاج الكرامة( البن 
بالعاّلمة احللي  املعروف  املطهر احللي 
الذي هو معاص��ر البن تيمية، فعبارته 
يف الصفحة: 8 من هذا الكتاب يقول: 
فصل: »وهذا املصنف مسى كتابه منهاج 
الكرامة يف معرف��ة اإلمامة وهو خليق 

بأن يسمى منهاج الندامة«.
فقط أريد بيان األس��لوب احلواري 
الذي يقوم عليه ه��ذا الكتاب، ما هو 
أس��لوبه، وما هو منطقه يف التعامل مع 
اآلخ��ر؟ األوىل وخليق به أن يس��مى 
منه��اج الندام��ة، كما أن م��ن ادعى 
الطهارة، مقصوده من الطهارة باعتباره 
أنه اب��ن املطهر احللي هذه تس��ميته، 
ولكن انظ��روا تعليق ابن تيمية على 

هذا االسم:
»كما أّن من ادعى الطهارة وهو من 

الذي��ن مل يرد اهلل أن يطهر قلوبهم، بل 
من أهل اجلبت والطاغوت والنفاق!«. 
ويقول: »كان وصفه بالنجاسة والتكدير 

أوىل من وصفه بالتطهري«.
القرآني،  األس��لوب  ه��و  أه��ذا 

والقرآن يقول:
وا  ًا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ � )َوَلْو ُكْنَت َفظًّ

ِمْن َحْوِلَك(

� )َفُقواَل َلُه َقْواًل َليًِّنا(؟!
أهذا هو أس��لوب القرآن القائل: 
ِباْلِحْكَم��ِة  َربِّ��َك  َس��ِبيِل   

َ
إل��ی )ُاْدُع 

 
َ
َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَس��َنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهی

َأْحَسُن(؟

 أه��ذا منطق ع��امل يع��رف أدب 
اإلسالم، يعرف منطق اإلسالم، يعرف 
خلق اإلس��الم؟! أجتد هذا يف كلمات 
الرس��ول األعظم9 عندم��ا يريد أن 

خياطب اآلخر؟!
وقال: »ومن أعظم خبث القلوب أن 
يكون يف قلب العبد غل خليار املؤمنني 

وسادة أولياء اهلل بعد النبيني«.
ه��ل العاّلمة احللي كان عنده غل؟ 
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نعم عنده غل لبعض الناس يف عقيدتك 
أنهم من األولياء، ويف عقيدته أنه ليس 
من األولياء، هذه القضية قضية نسبية، 
ال حيق أن تفرض رأيك يف املقدمة على 

العاّلمة احللي.
وباعتبار أن��ه يتكلم على الرافضة 
اإلمامية، يقول: »وهلذا كان بينهم وبني 
اليه��ود من املش��ابهة واتب��اع اهلوى 
وغ��ري ذلك من أخالق اليهود، وبينهم 
وبني النصارى من املش��ابهة يف الغلو 
واجلهل واتباع اهل��وى وغري ذلك من 
أخالق النصارى ما أشبه به هؤالء من 
وجه وهؤالء من وج��ه، ومازال الناس 
يصفونه��م بذلك، إنه��م هؤالء أتباع 

اليهود«.
فحتى على منطق اآلخر الذي يعتقد 
أّن أتباع مدرسة أهل البيت: عشرة 
يف املئ��ة وإن كان هذا كالمًا عاريًا عن 
الصحة، فأتباع مدرسة أهل البيت: 
يتجاوزون عش��رين إىل ثالثني يف املئة، 
اآلن ال عالق��ة لي بالع��دد ال أريد أن 
أدخل يف حبث األعداد، جيد جدًا عشرة 

يف املئة، عشرة يف املئة من مليار ونصف 
يعين كم؟ يع��ين مئة ومخس��ني مليون 
مس��لم، أهك��ذا يتعامل معه��م بهذا 
املنطق؟ ولو كان هناك شخص واحد ال 
ينبغ��ي أن  ُيتحدث عنه هكذا. فكيف 

بهذا العدد؟!
والتفت��وا جيدًا إىل م��ا يقول حني 
ينقل كالم الشعيب ويؤيده؛ قال الشعيب: 
احذرك��م أه��ل هذه األه��واء املضلة 
وشرها الرافضة، مل يدخلوا يف اإلسالم 
رغب��ة وال رهب��ة، ولكن مقت��ًا ألهل 
اإلس��الم وبغيًا عليهم. ثم يبدأ ببيان 
مشابهات اليهود ومشابهات النصارى 
البي��ت:، قالت  مع مدرس��ة أهل 
اليهود: ال يصلح امللك إال يف آل داود، 
وقال��ت الرافضة: ال تصلح اإلمامة اال 

يف ولد علي.
يف آل داود حق قرآني، هذا ش��يء 

غريب عجيب!!.
»وقالت النصارى: ال جهاد يف سبيل 

اهلل حتى خيرج املسيح الدجال«.
حنن اآلن شبهنا باليهود والنصارى، 
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و ق��د يتب��ادر إىل الذه��ن أّن هؤالء 
مث��ل هؤالء فيق��ول: »وفضلت اليهود 

والنصارى على الرافضة خبصلتني«.
على مجاعة تش��هد أن ال إله إال اهلل 
وأّن حممدًا رس��ول اهلل، واإلسالم يدور 
مدار الش��هادتني. أهذا منطق إسالمي 

بينكم وبني اهلل، ينفي إسالميتنا وخيرجنا 
عن الدين؟ فإذا وجد يف بعض كلمات 
علمائنا ما ال ينس��جم مع مذاق اآلخر، 
فأيضًا اآلخر عنده كلمات ال تنس��جم 

أصاًل.
الشاهد اآلخر:

أما يف اجلزء الرابع من كتاب منهاج 
الس��ّنة يف صفح��ة )319( وقبل ذلك 
ينقل هذا احلديث املتواتر بني الفريقني 
واملتفق عليه بني مجيع علماء املسلمني 
حتى هو ال يس��تطيع أن ينكره، يقول: 
ويف الصحيحني عن جابر بن مسرة أّن 
النيب قال: »ال يزال ه��ذا األمر عزيزًا 

مدار الش��هادتني. أهذا منطق إسالمي 
أما يف اجلزء الرابع من كتاب منهاج 
319ة يف صفح��ة )319ة يف صفح��ة )319( وقبل ذلك  ّالس��ّنة يف صفح��ة )الس��نة يف صفح��ة )الس��ّن
ينقل هذا احلديث املتواتر بني الفريقني 
واملتفق عليه بني مجيع علماء املسلمني 
حتى هو ال يس��تطيع أن ينكره، يقول: 
ّأّنأّن ويف الصحيحني عن جابر بن مسرة 
النيب قال: »ال يزال ه��ذا األمر عزيزًا
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إىل اثين عشر خليفة كلهم من قريش«، 
ولف��ظ البخاري إىل اثين عش��ر أمريًا، 
ويف لف��ظ ال يزال أمر الن��اس ماضياً، 
وهلم اثنا عشر رجاًل، ويف لفظ »ال يزال 
اإلس��الم عزيزًا إىل اثين عش��ر خليفة 

كلهم من قريش«.
جي��د من هم هؤالء اخللفاء يف نظر 
ابن تيمية؟ ب��ودي أن ُيلتفت بدقة إىل 
هذه القضية. هذا احلديث املتواتر عن 
النيب األكرم9 واملتفق عليه بعد وروده 
يف الصحيحني، أصح كتب عندهم بعد 
كتاب اهلل، يقول: »وهك��ذا كان، فكان 
اخللف��اء أبوبكر وعمر وعثمان وعلي، 
ه��ذه أربعة، ثم توىل من اجتمع الناس 
عليه، وصار له عز ومنعة معاوية وابنه 

يزيد«.
إذن يزي��د اجتم��ع الن��اس عليه! 
ال��ذي قتل رحيانة رس��ول اهلل9 وقام 
بتلك اجملزرة, وأباح املدينة جلنده ثالثة 
أيام.. »ثم عب��د امللك وأوالده األربعة« 

أصحاب الفسوق والفجور.
الولي��د ال��ذي يس��تفتح بالقرآن 

فتخرج ل��ه اآلية: )َواْس��َتْفَتُحوا َوخاَب 
ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد( فريمي القرآن بسهامه! 

ويقول:
عني��د  جبب��ار  تهددن��ي 

فه��ا أن��اذا جب��ار عني��د
إذا ما جئت ربك يوم حشر

فق��ل يارب مزق��ين الوليد
»ثم عب��د املل��ك وأوالده األربعة 
وبينه��م عمر بن عب��د العزيز« هؤالء 
صاروا اثين عش��ر، وه��ؤالء هم االثنا 

عشر بنظر ابن تيمية.
 ث��م يبدأ مبدح بين أمي��ة: »فإّن بين 
أمي��ة تولوا على مجيع أرض اإلس��الم 
وكانت دول��ة.. وأعظم ما نقمه الناس 
على بين أمية ش��يئان أحدهم تكلمهم 

يف علي7«.
ما جيرأ أن يقول سبهم يف علي يقول 
تكلمهم. أي منطق إس��المي؟! سّلمنا 
مع الط��رف اآلخر، أليس علي7 هو 
خليفة من اخللفاء األربعة الراشدين؟! 
وأنتم تروون بأّن هؤالء أصحابه: »من 

سب أصحابي فقد سبين«.



85

)1
ة )

يد
عق

ي ال
ت ف

حا
طار

م

سّب رسول اهلل9 بسّب علي7 
وبسّب من هو باتفاق املسلمني نزلت 
فيه آي��ة التطهري، مل يطهر القرآن أحدًا 
م��ن أصحاب رس��ول اهلل باتفاق مجيع 
املفس��رين، نعم هن��اك خالف يف هذه 
اآلي��ة أنها تش��مل نس��اء النيب أو ال 
تش��مل وال يضر بعلي7، علي7 
ه��و وحده هو املش��مول بآية التطهري 
من أصحاب رسول اهلل9، هو وحده 
املشمول حبديث الثقلني املتفق عليه بني 
علماء املسلمني، وهو الوحيد داخل يف 
اآلل، أللهم صل على حممد وآل حممد، 

ال رجل غريه.
والغريب يقول هذه فقط مش��كلة 
ليست ش��يئًا كل ما يف األمر تكلمهم؛ 
م��ع أنه تعلمون أنه��م مل يتكلموا يف 
علي7 وإنا سبو عليًا لقد سبوا عليًا 

سبعني سنة على املنابر.
ث��م يضي��ف اب��ن تيمية ش��يخ 
اإلسالم يف كتاب منهاج السّنة النبوية 
يقول: »وهؤالء االثنا عش��ر خليفة هم 
املذك��ورون يف الت��وراة« يعتقد بهذا، 

وأنا أس��تغرب هو من جه��ة يقبل أن 
هؤالء االثين عشر مذكورون يف التوراة، 
وجيعل املش��ابهة معهم يف هذه القضية 
نقصًا ومذمة ملدرس��ة أهل البيت:، 
وه��ي نقط��ة ق��وة يف مدرس��ة أهل 
البيت:، ثم هو حيتج بالتوراة، شيء 
غريب واقعاً، تناقض عجيب على أي 
األح��وال؛ يقول: وهؤالء االثنا عش��ر 
خليفة هم املذكورون يف التوراة حيث 
قال يف بشارته بإمساعيل، أو عندما بشر 

بإمساعيل، وسيلد اثين عشر عظيماً.
إذن يعتقد شيخ اإلسالم أّن العظماء 
الذين بش��رت بهم التوراة سيولدون 
من إمساعيل، وليس احلس��ن واحلسني 
وهما سيدا شباب أهل اجلنة من هؤالء 
العظم��اء، وإنا العظماء ه��م معاوية 
بهم  الذين بش��رت  العظماء  ويزيد!! 
الت��وراة أنهم س��يولدون من إمساعيل 

عبد امللك بن مروان وأوالده !!
إمساعي��ل يفدي الكعب��ة يذبح هلا، 
ويزيد يه��دم الكعبة فهو العظيم! هذا 
العظيم الذي بش��ر اهلل به يف التوراة!! 
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ه��ذا منطق املنه��اج يف صفحة)320(؛ 
ه��ذا الذي يوج��د يف ت��راث بعض 
أعالم املس��لمني، فلندفن هذا الرتاث 
ال نأتي به على الفضائيات..، اطمئنوا 
كل طرف يس��تطيع أن خي��رج ما عند 
الطرف اآلخر، ه��ذا املنطق ال جتعلوه 
يأتي إىل الفضائيات، ال تكش��فوا عن 
هذه األمور، ألّنه لو كشفت كونوا على 
ثقة، فإّن كثريًا من الناس س��وف يفقد 
الثقة بكل الرتاث، حتى من اإلس��الم 
ينفر.. هذا منطق ش��يخ اإلسالم! هذا 
منط��ق كتابه ال��ذي ملئ��ت مكتباتنا 
مبئ��ات اآلالف من نس��خه، توزع يف 
كل أحناء العامل، يق��ول: »وهؤالء االثنا 
عش��ر خليفة هم املذكورون يف التوراة 
حيث قال يف بش��ارته بإمساعيل وسيلد 
اثين عشر عظيمًا« قد يقول قائل: ليس 
مقصوده أنه إخراج للحسن واحلسني؛ 
هو يصرح حتى أن��ت التتوهم »ومن 
ظن أّن هؤالء االثين عش��ر هم الذين 
تعتق��د الرافضة بإمامتهم فهو يف غاية 
اجلهل«؛ إذن ال يشمل احلسن، ال يشمل 

العابدين وإمام  احلسني، اليشمل زين 
الساجدين، ال يشمل الباقر، ال يشمل 
الصادق، ال يش��مل الكاظم، ال يشمل 
الرضا...: هؤالء كلهم ليسوا الذين 
بش��رت بهم التوراة، الذي بشرت به 
ه��و الوليد بن عبد املل��ك، مبن ميزق 
املصحف ومبن يهدم الكعبة.. بش��رت 
مبن وىل احلج��اج وفعل ما فعل، يكفي 

سوءة احلكم األموي هو احلجاج!!
ثم يعّرف هؤالء من هم؟ أئمة أهل 
البيت: يعين من اإلمام علي بن أبي 
طالب وانتهاء باإلمام احلادي عشر؛ ألن 
الثاني عشر هو ال يعتقد به، يقول: »فإّن 
هؤالء ليس فيهم من كان له سيف إال 
علي بن أبي طالب«؛ التفت جيدًا، إذن 
علي بن أبي طالب قد يكون داخاًل يف 
هؤالء االثين عش��ر ومع ذلك يشكك 
يقول: »ومع هذا فلم يتمكن يف خالفته 
م��ن غزو الكف��ار، إذن أين هؤالء من 
بين أمية، وال فتح مدينة وال قتل كافرًا، 
بل كان املس��لمون قد اشتغل بعضهم 
بقتال بعض حتى طم��ع فيهم الكفار 
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بالشرق والش��ام من املشركني وأهل 
الكت��اب حتى يقال إنهم أخذوا بعض 
بالد املس��لمني«؛ يعين بعبارة أخرى يف 
زمن عل��ي كان زمن عزة أو زمن ذلة؟ 
ذلة كما هو يرى. إذن يكون مش��مواًل 
حلديث االثين عش��ر أو غري مشمول؟ 
فهو ليس من العظماء وعليه أن يدخل 

شخصًا آخر مكان علي7.
ثم هو مبجرد أن يأتي ذكر الش��يعة 
ومدرس��ة أهل البيت: يقول: »وهم 
أذل ف��رق األمة، فليس يف أهل األهواء 
أذل من الرافضة وال أكتم لقوله منهم، 
وال أكثر اس��تعمااًل للنفاق منهم، وهم 
على زعمهم ش��يعة االثين عشر، وهم 
يف غاية الذل،  فأي عز لإلسالم بهؤالء 
االثين عش��ر على زعمهم، بعد، وكثري 
من اليهود إذا أس��لم يتشيع؛ ألّنه رأى 
يف التوراة ذكر االثين عش��ر؛ هذا ليس 

ذنب الشيعة هذا بالتوراة!«.
واهلل ش��يء غري��ب، ولذا يش��كر 
اهلل يف حمل آخر، يش��كر اهلل أّن احلكم 
عندما خرج م��ن األمويني مل يصل إىل 

اهلامشيني، يقول: »ث��م كان من نعم اهلل 
ورمحته باإلسالم أّن الدولة ملا انتقلت 
إىل بين هاش��م، صارت يف بين العباس، 
ال يف أوالد عل��ي« يف الصفحة )320( 
من اجل��زء الرابع؛ ثم يق��ول: فليفعل 
بن��و العباس ما يفعل��ون؛ ألنهم أوالد 

رسول اهلل«.
ثم آخر املطاف إىل هنا مل يش��كك 
يف علي بش��كل مباش��ر، ذكره ولكنه 
بش��كل ضمين، ولكن يف آخر املطاف 
بع��د ال يس��تطيع أن يصرب يف صفحة 
)322( هكذا يق��ول: »واملقصود هاهنا 
أّن احلديث الذي فيه ذكر االثين عش��ر 
خليفة، س��واء قّدر أّن عليًا دخل فيه أو 

قّدر أنه مل يدخل«.
املهم فقط يف آخ��ر املطاف إذن رّد 
القضية اآلن ضمن املوازين هل يدخل 
أو اليدخ��ل، أما بالنس��بة إىل يزيد ال 
إش��كال أنه يف العظماء الذين بش��ر 
به��م القرآن، اإلش��كال فقط يف علي 
وأوالد علي وفرعه بين اهلاشم، البد أن 
يكونوا عباس��يني، وال يكونوا علويني، 
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س��واء قّدر أن عليًا دخل فيهم أو قّدر 
أنه مل يدخل.

اهلدف األول أن أكشف هذه احلقيقة 
ملن هو من أي جهة كان ومن أي مدرسة، 
ومن أي مذهب كان . . فما من تهمة، 
وما من تسفيه، وما من تكفري، وما من 
طع��ن، إال وذكروه، حتى مل تبق س��يئة 
ومل يبق س��ّب ومل يبق شتم إال ارتكبوه 
بالنسبة إىل أتباع أهل البيت:، هذا 

هو اهلدف األول.
اهلدف الثاني، املشرتكات:

ال��ذي أريده م��ن ه��ذه األحباث 
ه��و أن نرك��ز على النقاط املش��رتكة 
بني املدرس��تني، فهناك كثري من نقاط 
االش��رتاك موجودة بني املدرستني، وقد 
ذكر الصحيحان روايات هي حمل اتفاق 

بني املدرستني.
فبعد حديث االثين عش��ر: »اخللفاء 
من بع��دي اثنا عش��ر، األم��راء من 

بعدي«.
تعالوا إىل حديث الثقلني، وأحاديث 
املهدي و األطروحة املهدوية، وحديث 

الغدير، وحديث املنزلة، هذه األحاديث 
ال أقول آي��ات حتى اليق��ال لنا: هذه 
اآلي��ات غري خمتصة به��م، أتكلم عن 
األحاديث املتفق عليها بني املدرستني، 
اآلن فلنجل��س يف حواراتن��ا العلمية 
يف املؤمترات ال��يت حتصل حتت عنوان 
التقري��ب، أو التوحي��د أو أي عنوان، 
العلماء جيلس��ون حتى يقربوا وجهات 
النظر فيم��ا بينهم، نتكلم ونقول رأينا 
يف ه��ذا احلدي��ث كذا، وأنت��م قولوا 
رأيكم بش��كل علمي بال تكفري، بال 

شتم، بالسّب.
ويف الواقع حنن نعتقد بأّن ش��رذمة 
قليلة منطقهم هذا الذي جنده عند ابن 
تيمية، وإال يف األعم األغلب املسلمون 
حيبون مدرس��ة أهل البيت: حيبون 
أتباعها، هل��م عالقات طيبة معهم، وإن 
اختلفوا عقائدياً، فما احملذور أن خنتلف 
عقائدي��اً، ونوجد عالق��ات اجتماعية، 
أخالقية.  عالق��ات  ديني��ة،  عالق��ات 
فأقلياتن��ا املس��لمة تعي��ش يف الدول 
الغربية، يعيشون يف الصني، ويعيشون 
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يف أوروبا وأمريكا، وعالقاتهم طيبة مع 
من يعيش��ون معهم، هناك وفاق معهم، 
وهذا م��ا نعتقده، ولكن مع األس��ف 
الشديد أّن بعض الفضائيات حتاول أن 
توجد هذا احلاجز العقائدي والفكري 

بني املسلمني.
وقد جند من يقول: إّن ابن تيمية قد 
يعتقد أّن شيعة أهل البيت والرافضة 

ليسوا من أتباع مدرسة أهل البيت.
 لو س��ّلمنا وافرتضنا جداًل أنه ال 
يعتقد أّن شيعة أهل البيت هم رافضة، 
وهم ليسوا من أتباع أهل البيت: 
فهل أس��لوبه ومنهجه هو األس��لوب 
القرآني الذي الب��د أن يتعامل معهم 
به، فيصفهم بأنهم أذل فرق اإلس��الم، 
وأنه��م مل يدخلوا اإلس��الم رهبًة وال 
رغبًة، وإنا لتهديم أهل اإلسالم.. هذا 
هو املنطق؟ كالمي يف املنهج، كالمي يف 
األس��لوب، يف املنطق الذي اتبعه، ويف 
العقيدة ال��يت يعتقدها أنه يرى أن كاًل 
من معاوية ويزيد من العظماء، الذين 
بشر بهم إمساعيل وبشرت بهم التوراة، 

إال أّن احلس��ن واحلسني سيدي شباب 
أهل اجلن��ة باتفاق علماء املس��لمني، 
ليس��وا من العظماء الذين بشر بهم 
إمساعيل، وعلي بن أبي طالب الذي هو 
من اخللفاء الراشدين حتى على مبنى 
مدرس��ة الصحابة فإنه أيضًا سواء قدر 
أنه دخل أو مل يدخل يف هؤالء العظماء 
باعتبار أّن عصره مل يكن عصر عزة بل 
كان عصر ذلة وتفرق املس��لمني!! إذن 
كالمي يف منهج��ه، وليس كالمي حنن 
ة  نثل أهل البيت، وحنن عندنا الس��نّ
الصحيحة، أو أنها موجودة عند مدرسة 
الصحابة. هذا الكالم يأتي حني أحتدث 

عن حمورين أساسيني، أشري إليهما:

ــة يف  الصحاب دور  األول:  ــور  احمل
ــّنة  فهم املعارف الدينية وأخذ الس

النبوية.

احملور الثاني: دور العرتة ومن هم 
عدل القرآن يف حديث الثقلني يف 
فهم املعارف الدينية وأخذ السّنة؛ 



رجب ــ ذوالحجة 1432 هـ ــ ميقات الحج 9036

وسيتضح بعد ذلك األمر، أّن احلق 
معنا أو احلق مع اآلخرين.

إذن فهديف األول ه��و بيان حقائق 
وأركان مدرسة أهل البيت:.

واهلدف الثاني: وهو أن نبحث عن 
النصوص واألحاديث املتفق عليها بني 

املدرستني.
املنه��ج وبهذا  التزمن��ا بهذا  وإذا 
الطريق، فكثري من القضايا، ال أقول إننا 
سوف نتفق فيها، ولكن سوف يقرتب 
بعضنا من البعض اآلخر، فهم عندهم 
رواي��ات يف أصح كت��اب عندهم بعد 
كتاب اهلل هم أح��رار أن يقبلوها أو ال 
يقبلوها، وحنن أيضًا عندنا كتب كالكايف 
وغري الكايف هم أحرار أن يوافقونا يف 
ه��ذه النص��وص أو ال يوافقونا، وحنن 
أحرار يف أن نتف��ق معهم فيما ينقلونه 
يف صحاحهم ومس��انيدهم أو ال نتفق، 
ولكنه عندما تأت��ي رواية، تقريبًا متفق 
عليها جممع عليها متواترة بني املدرستني 
بعد لسنا أحرارًا يف أن نقبل أو نرفض، 
بعد لس��نا حنن يف حل منه��ا أبدًا، »ال 

جتتمع  أميت على ضاللة«.
هذا مضافًا إىل أنها متواترة، وليست 
فقط قضية إمجاعي��ة متفق عليها حتى 
يقول قائل: من قال إّن اإلمجاع حجة يف 
املس��ائل العقائدية؟! اإلمجاع إن ثبتت 
حجيته فهو حجة يف املس��ائل العملية 
والفرعي��ة والفقهي��ة، أم��ا املس��ائل 
العقائدية وخصوصًا املس��ائل املرتبطة 
بأركان العقائ��د، ال جمال فيها لإلمجاع. 
أق��ول احلق مع��ك وحنن أيض��ًا هذا 
منهجنا، وإذا كانت الرواية متواترة بني 
املدرس��تني، فبطبيعة احلال لسنا يف حل 

أن نقبل أو أن نرفض.
النقاط  وهديف ه��و إب��راز ه��ذه 
املش��رتكة بني  احملاور  املش��رتكة، هذه 

املدرستني.
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وكم له من مصداق ونظري يف كتب 
املدرستني،  ومسانيد وصحاح  ومصادر 

على سبيل املثال:
حدي��ث الثقل��ني: اتفق��ت كلمة 
علماء املسلمني مبختلف اجتاهاتهم من 
مؤرخ��ني وحمدث��ني وأصحاب صحاح 
ومس��انيد وغري ذل��ك، أّن النص هو 
كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت، نعم ش��ذ 
بعض منهم وقال وسنيت، وهذا سأتوفر 

عليه الحقاً.
حديث املنزل��ة: من األحاديث اليت 
مل يناقش يف س��ندها حت��ى من ناقش 
مات واملتواترات يف أحاديث  يف املس��لّ
املدرستني، وهذه نقطة أساسية، فالشيخ 
اب��ن تيمية يف حديث الغدير قد يوجد 
عنده يف الس��ند كالم، م��ع أنه ال جمال 
للتش��كيك يف س��ند حديث الغدير، 
ولكنه عندما يص��ل إىل حديث املنزلة 
»أن��ت مين مبنزلة هارون من موس��ى« 

اليستطيع أن يشكك يف هذا احلديث.
ابن  يق��ول  حديث االثين عش��ر: 
تيمية بضرس قاطع: إنه ورد يف صحيح 

البخاري حديث االثين عش��ر، س��واء 
أكان بلس��ان أمراء أو أئمة أو خلفاء، 

هذا ال يؤثر على البحث شيئاً.
 أح��د تالمذتنا الفضالء الش��يخ 
قيص��ر التميم��ي، له رس��الة قيمة يف 
حدي��ث اخللفاء االثين عش��ر يف كتب 
أهل الس��ّنة فهي رس��الة مفيدة جدًا، 
هن��اك يقول أخ��رج البخ��اري وأمحد 
والبيهقي وغريهم بسندهم عن جابر 
بن مسرة يقول: مسعت النيب9، »يكون 
اثنا عشر أمريًا«. قال البغوي يف شرحه: 

هذا حديث متفق على صحته.
وحديث الغدير الذي هو أيضًا من 

املتفق عليه.
مس��ألة اإلم��ام املهدي أو مس��ألة 
املهدي ال أق��ول اإلمام املهدي حتى ال 
يق��ول لنا قائل: إن��ه مل يقل كل علماء 
املسلمني باإلمامة للمهدي، نقول جيد 
مس��ألة الرجل الذي سيخرج يف آخر 
الزمان، هذا متفق متواتر ال خالف يف 

صحته بني املسلمني.
إذن كل همي من هذه األحباث هو 
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إبراز العناصر املشرتكة بني املدرستني، 
نعم، فليكن لكل من املدرستني قراءته 
اخلاصة به، وال أق��ول البد أن يوافقين 
يف القراءة ال��يت أقدمها عن النص، أو 
أوافقه يف القراءة اليت يقدمها عن النص، 
أق��دم قراءتي وهو يقدم قراءته، واألمر 
ملنصفي املسلمني من خمتلف طبقاتهم 
أن يقبلوا بهذه القراءة والتفس��ري، أو 
يقبلوا بتلك القراءة والتفسري.. احلوار 
بني احلض��ارات املختلفة يف أسس��ها 
بأبناء  بال��ك  قائ��م، فما  وقواعده��ا 
اإلسالم وبأبناء القرآن وبأمة حممد9 
املتفق��ة كلمتهم عل��ى الكعبة وعلى 
القرآن وعلى النب��وة وعلى التوحيد . 
. . فلتعقد مثل ه��ذه الندوات، ولكنه 
بشرطها وش��روطها، ال يكون الغرض 
من هذه الندوات إضعاف اآلخر، حتقري 
اآلخر، تسفيه اآلخر، إتهام اآلخر، وإنا 
الغرض إجياد نقاط االش��رتاك بينهم. 
وه��و ما أريده من املنهج الذي أطرحه، 
وه��و منهج حياول أن جيد نقاط االتفاق 

بني املدرستني.

أم��ا نقاط االفرتاق فلكل مدرس��ة 
رأيها اخل��اص، لكم م��ا عندكم ولنا 
ما عندنا، ال أن نض��ع يدنا على نقاط 
االف��رتاق املوج��دة للحاجز النفس��ي 
والفك��ري والثقايف. إذن فرق كبري بني 
منهج يدعو إىل الفتنة، إىل االفرتاق، إىل 
إجياد هذا احلاجز النفس��ي، وبني منهج 
يدعو إىل التغيري، إىل املودة، إىل البحث 
عن النقاط املش��رتكة. وسيجد القارئ 
هذا � إن ش��اء اهلل تعاىل � فيما نطرحه 
عن العقيدة اإلسالمية، وسنتوفر على 
مجلة من هذه النقاط، نقاط االش��رتاك 

بني املدرستني.
مدرس��ة  لعنوان  اختيارنا  وحت��ى 
أهل العرتة وأهل البيت:، ونصف  
اآلخرين بأنهم مدرس��ة الصحابة، ال 
يعين أننا حنتكر هذا العنوان ألنفس��نا، 
وكأن اآلخرين بعيدون عن العرتة، أو 
يوحي بعدائنا للصحابة، ال ليس األمر 
كذلك حنن ال نعادي يف األعم األغلب 
الصحاب��ة، الصحابة الذين قاتلوا مع 
وقفوا  الذين  الصحابة  رسول اهلل9، 
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مع رس��ول اهلل9، الصحاب��ة الذين 
حتملوا ما حتملوه يف بدر، وأحد، وحنني 

. .، إىل غري ذلك.
ال��يت تصدر من  الكلمات  بعض 
هنا وهناك، وكأنها جتري الصحابة جلهة 
معينة وملدرسة معينة، ليس األمر عندنا 
كذلك. حنن عندنا وجهة نظر يف بعض 
الصحاب��ة،  صدر منهم ك��ذا حنن ال 
نتفق مع هؤالء، كم��ا أنه أنتم عندكم 
وجهة نظر تقولون: إّن بعض الصحابة 
ص��در منهم كذا، و حتى بني الصحابة 
أنفس��هم كان هن��اك اخت��الف. ب��ل 
اختالفات كثرية بينهم حتى بني أولئك 
الذين تولوا األمر بعد رس��ول اهلل9 
وإال الثالث عثم��ان الذي توىل األمر 
بعد رس��ول اهلل من ق��ام عليه؟ الذين 
قاموا عليه أكانوا من اهلند وباكس��تان 
والسند، أم كانوا من الصحابة؟ كلهم 
رأوا رس��ول اهلل9 ومسع��وا حديثه.. 

وخالفوه، وخالفوا صحابيًا آخر.
أما مل��اذا نقول: حنن مدرس��ة أهل 
البيت:، حنن مدرسة العرتة:، حنن 

أتباع العرتة:؟ ومع األسف الشديد 
وجدت يف اآلونة األخرية أّن كثريًا من 
احملاوالت حتاول أن توجد تش��كيكًا يف 
هذا االنتساب للشيعة إىل مدرسة أهل 
البيت وإىل أهل البيت عليهم أفضل 
الصالة والس��الم، ويف مجل��ة واحدة، 
حنن إنا نس��مي أنفس��نا أتب��اع أهل 
البيت ونصطلح على األخوة اآلخرين 
أنهم مدرسة الصحابة، لسبب واضح 
وبسيط، وهو أننا نعتقد أّن الدين لكي 
نفهمه بشكل عام قرآنًا وسّنًة، فطريقنا 
لذلك مير م��ن خالل عل��ي وأوالده، 
مير من خالل الع��رتة، من خالل أهل 
السّنة  بياناتهم.  البيت:، من خالل 
النبوية طريقنا إليها مير من خالل أهل 
البي��ت:، ولكن هذا ال يعين أننا ال 
نقبل الس��ّنة إذا ج��اءت من غري أهل 
البيت، نقبلهاإذا توفرت هناك ش��روط 
الصحة ال��يت عندنا، فلو نقل صحابي 
الس��نة ضمن الطرق ال��يت نعتمدها، 
والسند الذي نعتمده يف علم الرجال، 
نقبل من��ه ذلك، ولذا عندنا من أنواع 
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احلدي��ث وأصناف احلدي��ث: احلديث 
املوثق حبسب االصطالح، وهو احلديث 
الذي صاحبه ليس إمامياً، ليس معتقدًا 
مبدرس��ة أهل البيت، ولكنه ش��خص 
ص��ادق ثقة نقب��ل حديث��ه، وأريد هنا 
أن أش��ري إىل نكتة مركزية، متيزنا عن 
اآلخرين أيضاً، وهي إذا تعارض عندنا 
ما صح عن أهل البيت وما ذكر، مع ما 
صح عن صحابة آخرين وما ذكر، فيقدم 
عندنا ما صح عن أهل البيت:، هذا 

هو املائز األساسي.
أما عند اآلخرين، فإنهم إما يفضلون 
اآلخري��ن على أه��ل البيت: كما 
يصرح��ون بذل��ك: أّن األول والثاني 
والثالث أفضل م��ن علي7 أفضل 
منه علمًا وعماًل وش��جاعًة وخدمًة إىل 
آخره، وإما يس��اوون بني الثالثة وبني 
علي7، نع��م مجلة منه��م يفضلون 

عليًا7 على اآلخرين.
فعلي7 بالنس��بة إليهم يس��اوي 
اآلخري��ن، أو أنه أق��ل منهم.. أما حنن 
فنعتقد أنه إذا وق��ع التعارض فاملقدم 

علي7.
بإمامة  يقول��ون  املعتزلة  وبع��ض 
املفضول؛ ومنهم ابن أبي احلديد، هذا 
 ، الذي يتهمونه هنا وهناك بأنه ش��يعيٌّ
أي منه��ج أعرج وأي طريقة عرجاء إذا 
وجدمت أّن أحدًا يتكلم عن فضيلة من 
فضائل علي7 تتهمونه بأنه ش��يعي، 
م��ع أنه هو يصرح يف أول مقدمة كتابه 
شرح نهج البالغة: »اتفق شيوخنا كافة، 
املتقدمون منهم واملتأخرون، والبصريون 
والبغداديون، عل��ى أّن بيعة أبي بكر 
الصديق بيعة صحيحة ش��رعية، وأنها 

مل تكن عن نص...«!
وباألخري ح��اول بعض احملدثني أن 
يرجعوها إىل قضية النص؛ ألنهم وجدوا 
ليس من املنطق أّن رسول اهلل9 يرتك 
األمة بال راع وبال وال وبال مس��ؤول، 
وأّن األول حرصه على األمة يكون أكثر 
من رسول اهلل9 بدليل أنه عهد، أو ال 
أقل أش��ار إىل شخص؛ ولذا هم بدأوا 
يس��تحدثون لنا نظري��ة جديدة وهي 
نظرية أّن رسول اهلل9 نص على أبي 
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بكر أو أشار على فالن.
 ثم يقول: »واختلفوا يف التفضيل، 
فقال قدم��اء البصريني كأب��ي عثمان 
عمرو بن عبيد، وأبي إسحاق إبراهيم 
بن سيار النظام، وأبي عثمان عمرو بن 
حبر اجلاحظ، و... أن أبا بكر أفضل من 
علي7؛ وهؤالء جيعلون ترتيب األربعة 

يف الفضل كرتتيبهم يف اخلالفة«.
نعم اب��ن أبي احلدي��د ومجلة معه 

يقول:
»وأم��ا حنن فنذه��ب إىل ما يذهب 
إليه ش��يوخنا البغداديون من تفضيله 
عليه السالم � يعين تفضيل علي عليه 
أفض��ل الصالة والس��الم على األول 
والثاني والثالث � وقد ذكرنا يف كتبنا 
الكالمية ما معنى األفضل، وهل املراد 
به األكثر ثوابًا أو األمجع ملزايا الفضل 
واخلالل احلميدة، وبينا أنه عليه السالم 

أفضل على التفسريين معًا«.28
وبعضهم قال بالتساوي، أما املنهج 
الع��ام فه��و تفضي��ل األول والثاني 
والثالث على اإلمام علي عليه السالم؛ 

ول��ذا بطبيع��ة احلال أمسيهم مدرس��ة 
الصحابة.

وق��د يق��ول بع��ض: صحيح هم 
قال��وا باألفضلي��ة نظري��اً، ولكن من 
الناحية العملية س��اووا بني الصحابة 
ومل يغمطوا ومل يبخس��وا حق أحد من 
اقتديتم  »بأيهم  الصحابة ومنهم علي، 

اهتديتم«.
ولك��ن الواقع ليس كذلك، وأذكر 
ش��اهدًا عملي��ًا من الناحي��ة احلديثية 
يثبت أنه��م مل يعتنوا بعلي فضاًل عن 
اعتنائهم بأهل البي��ت عليهم أفضل 
الص��الة والس��الم، م��ع أن حديث 
الثقلني يق��ول: »...لن يفرتقا حتى يردا 
عل��ّي احلوض«. خالف��وا نص حديث 
رس��ول اهلل9 ويكفي أن آخذ شاهدًا 
واحدًا من الناحية التارخيية، أقف عند 
كلمتهم  وباتف��اق  البخ��اري  صحيح 
أن��ه أصح كتاب بع��د كتاب اهلل، وهم 
أحرار أن جيعلوه أصح كتاب بعد كتاب 
رسول اهلل9، بل أن جيعلوه أصح حتى 
من كتاب رسول اهلل9، هم أحرار يف 
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أن يقولوا ما يشاؤون، ولكنه ال يلزمنا 
بش��يء؛ ألّنه ال نعتقد أّن هذا الكتاب 
أص��ح كتاب، كم��ا ه��م ال يعتقدون 
مبصادرنا، وال يقبل��ون بصحتها، ولذا 
أنا ركزت يف البحث األول أنه البد أن 

جند النقاط املشرتكة بني املدرستني.
أنظ��روا إىل ه��ذا الكت��اب الذي 
يعد أصح كتاب بع��د كتاب اهلل، نقل 
ع��ن كثريين ومن الذي��ن نقل عنهم 
أب��و هريرة، اآلن م��ا أريد أن أدخل يف 
شخصية أبي هريرة، وأنه من هو، ومتى 
أسلم، وما هي سنخ أحاديثه، وماذا قال، 
وماذا كان ميله؟ كان مع األمويني، كان 
مع عل��ي، كان مع الصحابة، كان ينقل 
ع��ن كعب األحب��ار، كان ال ينقل عن 
اليه��ود أو ينقل، هذه أخب��ار مفصلة 
عرض هلا مجل��ة من األعالم، ولكن ال 

يعنيين هذا اآلن.
يف صحي��ح البخ��اري يف كت��اب 
باب وجوب  الثان��ي  الباب  النفقات، 
النفقة عل��ى األهل والعي��ال، جاءت 
الرواي��ة: حدثنا أبوص��احل، قال: حدثنا 

أبوهريرة، قال: ق��ال النيب9: »أفضل 
الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خري 
من اليد الس��فلى، واب��دأ مبن تعول«. 
ه��ذا النص ينقله عن رس��ول اهلل9 
ثم توجد إضافة يف النص منقطعة عن 
احلديث، ولكنها إضاف��ة، تقول املرأة: 
إما أن تطعمين وإما أن تطلقين؛ ويقول 
العب��د: أطعمين واس��تعملين، ويقول 
االبن: أطعم��ين إىل من تدعين، فقالوا: 
يا أبا هريرة، مسعت هذا من رسول اهلل؟ 
هذه التتمة، قال: ال، هذا من كيس أبي 

هريرة.
 إذن البخاري ينقل نصًا أّن أباهريرة 
كان يدعي أّن له كيس��اً، يستخرج منه 
أحادي��ث أو نصوص��ًا ال أري��د أقول 
أحاديث، اآلن أنا لست بصدد أّن هذه 
القراءة أو التفسري الذي تقدمه مدرسة 
الصحابة هلذا الن��ص ما هو؟ اآلن ال 
أدخل فيه؛ ولكن هذا اإلنس��ان الذي 

فيه هذا الكالم يعتمد عليه البخاري.
وينق��ل حممود أبو ري��ة من علماء 
مصر يف )أضواء على السّنة احملمدية( 
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املطبوع يف دار املعارف يف مصر، الطبعة 
الثالثة، صفحة )201( نصًا عن رش��يد 
رضا، مقرر كتاب )تفس��ري املنار( حملمد 
عبده الذي هو من العلماء الكبار، يقول 
أبورية: وقال الفقيه احملدث السيد رشيد 
رضا )رمحه اهلل( يف ذلك: »لو طال عمر 
عمر حتى م��ات أبو هريرة، ملا وصلت 

إلينا تلك األحاديث الكثرية«.
ألّن��ه كان مينع��ه، و كان يعرف من 

أين ينقل أبو هريرة هذه األحاديث.
ول��ه كالم آخر ينقل��ه يف صفحة 
)203(من الكتاب نفسه، عن ابن قتيبة 
أن��ه قال يف تأويل خمتلف احلديث: »إنه 
ملا أتى أبو هريرة من الرواية عنه9 ما 
مل يأت مبثله َمن صحبه من جلة أصحابه 
والس��ابقني األولني، اتهموه وأنكروا 
عليه، وقالوا: كيف مسعت هذا وحدك؟ 
وَمن مسعه معك؟ وكانت عائشة رضي 
اهلل عنها أش��دهم إنكارًا عليه؛ لتطاول 

األيام بها وبه«.
ويقول حممود أبو رية يف كتابه أضواء، 
صفحة)200(: »أمجع رجال احلديث على 

أّن أبا هريرة كان أكثر الصحابة حديثًا 
عن رسول اهلل، على حني أنه مل يصاحب 

النيب إال عامًا وتسعة أشهر«.
ويق��ول يف صفحة)200(: »وقد ذكر 
أبو حممد بن حزم أّن مس��ند بقي بن 
خملد قد احتوى من حديث أبي هريرة 

على 5374 روى البخاري منها 446«.
نعم أبو هري��رة يدعي أنه صاحب 

رسول اهلل9 ثالث سنوات.
س��واء قبلنا ثالث سنوات، أو قلنا 
مبا يقوله أبو رية س��نة وتس��عة أشهر؛ 
وال أقول مع��روف بالوضع، اهلل يعلم، 
ال أق��ول هذا الكالم، ولكن أقول هذا 
اإلنسان املختلف يف ش��أنه، البخاري 
يعتمد علي��ه، اآلن ال أجي��ب ملاذا أّن 
البخاري يعتم��ده؟ ولكن حنن الذين 
توجد عندنا رؤية خاصة عن أبي هريرة، 
هل نس��تطيع أن نعتمد على البخاري 
أو ال نستطيع؟ من حقنا أن نقول: إننا 
ال نس��توثق ما يقوله يف البخاري، نعم 
هم يثقون به، هم أحرار، ولكن ال ميكن 
أن يقولوا حنن ننقل أحاديث من أصح 
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كت��اب، نعم عندكم ه��و أصح كتاب، 
ولكن حنن توجد عندنا مشكلة.

وأضيف نقطت��ني أو ثالثاً، حممود 
أبو رية يف صفحة )224(من كتابه هذا، 
وبعد أن يذك��ر أّن أبا هريرة روى عن 
رس��ول اهلل9 5374 ، روى البخ��اري 
منه��ا 446 على حني أن��ه مل يصاحب 
الن��يب9 إال عام��ًا وبضعة أش��هر، 
يق��ول: »وبقي أن تعرف مقدار ما رواه 
الذين سبقوه باإلميان، وكانوا أدنى منه 
إىل رس��ول اهلل، وأعلم بالدين، وأبعد 
يف الفض��ل واجله��اد م��ن املهاجرين 
واألنصار وغريهم، وقضوا مع الرسول 
س��نني طويلة؛ لنرى كم روى كبارهم 

من أحاديث رسول اهلل«.
يق��ول أن��ت بهذا امليزان س��وف 
تش��خص بأّن هذا الرجل عندما نقل 
أكثر من مخس��ة آالف رواي��ة، وهؤالء 
مل ينقلوا إال ه��ذه الروايات، أال يرتك 
هذا الكالم عن أبي هريرة الشك فيما 

يرويه؟
ثم يقول أبورية: فهذا أبوبكر أول 

الرجال إس��المًا بعد علي � كما يعتقد 
أبورية � وشيخ الصحابة مجيعاً، وقضى 
م��ع النيب9 ما قضى مبك��ة واملدينة، 
وكان نس��ابة الع��رب، ت��رى كم من 

حديث رواه؟
ق��ال الن��ووي يف تهذيب��ه: »روى 
الصدي��ق عن النيب )142( حديثاً، أورد 
السيوطي منها يف تاريخ اخللفاء )104( 

حديثاً، وله يف البخاري )22( حديثًا«.
 )142(حديث��ًا وذلك مخس��ة آالف 
وثالمثائة وأربعة وسبعني حديثاً، أنظر 
الفاصلة أكثر من 37 ضعفاً، واقعًا أمر 

ال يصدق.
فهل كان الصديق ال يسمع حديث 
رس��ول اهلل طوال هذه املدة قبل إسالم 

أبي هريرة أو بعد إسالمه؟!
ما رواه عمر، يقول أبورية: »أس��لم 
س��نة س��ت، وظل مع الن��يب9 إىل 
آخر حيات��ه ومن قوله: كن��ت وجارًا 
الن��زول على  نتناوب  من األنص��ار، 
رس��ول اهلل، ينزل يوماً، وأنزل يوماً، فإذا 
نزلت جئته خبرب ذلك اليوم من الوحي 
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وغريه، وإذا نزل فعل مثل ذلك، وبرغم 
ذلك كله، مل يصح عنه إال حواىل مخسني 

حديثًا كما أثبت ذلك ابن حزم«.
مخس��ون حديثاً، فتكون النسبة إىل 
)5374( أكثر بكثري م��ن مائة ضعف، 
ش��يء ال يصدقه اإلنس��ان، ومع ذلك 
يري��د مجاعة، تريد مدرس��ة، يريد اجتاه 
أن يقول: هذا أص��ح كتاب بعد كتاب 
اهلل، ه��و حر أن يق��ول، ولكن ال يلزم 

اآلخرين مبا يعتقد.

ما رواه علي7:
يق��ول أبورية: أول من أس��لم، 

وترب��ى يف حجر الن��يب، وعاش 
حت��ت كنفه من قب��ل البعثة، 

وظل مع��ه إىل أن انتقل 

إىل الرفيق األعلى، مل يفارقه ال يف سفر 
وال يف حض��ر، وهو اب��ن عمه، وزوج 
ابنته فاطمة الزهراء، ش��هد املش��اهد 
كلها س��وى تبوك، فقد استخلفه النيب 

املدينة،  عل��ى  فيها 
فقال: »يا رسول اهلل 
أختلفين يف النس��اء 

والصبيان؟
فقال رسول اهلل: 
أما ترضى أن تكون 
م��ين مبنزلة هارون 

)5374( أكثر بكثري م��ن مائة ضعف، 
ش��يء ال يصدقه اإلنس��ان، ومع ذلك 
يري��د مجاعة، تريد مدرس��ة، يريد اجتاه 
أن يقول: هذا أص��ح كتاب بعد كتاب 
اهلل، ه��و حر أن يق��ول، ولكن ال يلزم 

اآلخرين مبا يعتقد.

ما رواه علي7:
يق��ول أبورية: أول من أس��لم، 

�يبوترب��ى يف حجر الن��يبوترب��ى يف حجر الن��يب، وعاش 
حت��ت كنفه من قب��ل البعثة، 

وظل مع��ه إىل أن انتقل 

املدينة،  عل��ى  فيها 
اهلل  فقال: »يا رسول
أختلفين يف النس��اء 

والصبيان؟
اهلل:  فقال رسول
أما ترضى أن تكون 
�ينم��ينم��ين مبنزلة هارون 
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من موسى، إال أنه ال نيب بعدي«؟
ثم واصل أبو رية كالمه قائاًل: »هذا 
اإلمام ال��ذي ال يكاد يضارعه أحد من 
الصحابة مجيعًا يف العلم، قد أس��ندوا 
له كما روى السيوطي 58 حديثاً، وقال 
ابن ح��زم: مل يصح منها إال مخس��ون 
حديثاً، مل يرو البخاري ومسلم منها إال 

حنوًا من عشرين حديثًا«.
ينقلون: أعلمك��م علي،  ثم ه��م 
أقضاكم عل��ي، وقد أس��ندوا له هذا 
العدد م��ن الرواي��ات يف مقابل أكثر 
من مخس��ة آالف رواها أبو هريرة، أي 
مائ��ة ضعف ينق��ص أو يزيد قلياًل مما 
رواه علي7، وبإق��رار أبي هريرة أنه 
مل يعاصر الرس��ول إاّل ثالث سنوات. 
أنظ��روا البخ��اري أو غ��ري البخاري 

بإقراره املهم هذا.
فكي��ف ميكن أن نق��ول: إّن هؤالء 
س��اووا بني الصحاب��ة يف النقل؟! مع 
أنه من الناحي��ة الواقعية ومن الناحية 
التارخيي��ة أّن عليًا7 ه��و الصحابي 
الوحيد الذي ذك��ره اهلل يف القرآن أنه 

مطه��ر، داخ��ل يف آية التطه��ري، هذا 
مل خيتلف فيه أح��د، نعم االختالف يف 
أّن نس��اء النيب داخالت يف أهل البيت 
الذين ذكرته��م اآلية أو غري داخالت. 
ولكن��ه فيما يتعل��ق بعلي7 أنه من 
أه��ل البيت: باتف��اق كلمة علماء 
املس��لمني، وه��و أيضًا ع��دل القرآن 

الكريم بنص حديث الثقلني:
»إني ت��ارك فيكم ما إن متس��كتم 

كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت«.
وإذا بالبخاري وهوأصح كتاب بعد 
كتاب اهلل كما يقولون، ينقل عنه عشرين 
رواية، فيما ينقل عن أبي هريرة )446( 

رواية يعين أكثر من عشرين ضعفاً.
ويقول أبورية: »أما عثمان فقد روى 
البخاري له تسعة أحاديث ومسلم مخسة؛ 
الزب��ري بن الع��وام، روى له البخاري 
تس��عة أحاديث ومسلم حديث؛ طلحة 
بن عبيد اهلل روى ل��ه البخاري أربعة 
أحاديث؛ عبد الرمحن بن عوف روى له 

البخاري تسعة أحاديث.
 هؤالء من العش��رة املبشرة باجلنة، 
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ه��ؤالء أق��رب الناس صحاب��ة � كما 
يعتقدون � من رسول اهلل9.

ُابي بن كعب له يف الكتب الستة 
س��تون حديثًا ونيف؛ زي��د بن ثابت 
روى ل��ه البخ��اري مثاني��ة أحاديث؛ 
الش��يخان على مخسة؛ سلمان  واتفق 
الفارسي أخرج له البخاري 4 أحاديث 
ومس��لم ثالثة...، وقد ثب��ت أن كثريًا 
من الصحابة مل يرووا عن النيب ش��يئًا 
...« علمًا أن رواة البخاري ومس��لم قد 

بلغوا )2400( راو.
وفيما يتعلق برجال الصحاح بوّدي 
أن أهل التتبع واملطالعة يقرؤون كتاب 
)اإلفصاح ع��ن أحوال رواة الصحاح( 
للشيخ حممد حسن املظفر املتوفى سنة 
)1375ه� ( من اهل�جرة يف حدود مخس 
ومخس��ني س��نة مضت، وهو يف أربعة 
جمل��دات، حتقي��ق مؤسس��ة آل البيت 
إلحياء الرتاث؛ ه��ذا الرجل حاول أن 
يس��تقرئ كل رواة الصحاح املوجودة؛ 
ليتعرف اإلنس��ان على الرجال الذين 
اعتمد عليهم، أكانوا على ما ينبغي أم 

مل يكونوا؛ وأيضًا كتاب قّيم آخر أنصح 
مبطالعته )تأمالت يف الصحيحني دراسة 
وحتليل لصحيحي البخاري ومس��لم( 
تأليف حممد صادق جنمي، والذي عربه 

السيد حسن مرتضى القزويين.
إذا جئن��ا إىل أوالد اإلمام علي7 
والسجاد  واحلس��ني  باحلس��ن  ابتداًء 
والباق��ر والص��ادق والكاظم والرضا 
واجلواد واهلادي والعس��كري:، أما 
الثالث��ة األواخر يعين اجل��واد واهلادي 
والعس��كري: كان��وا معاصري��ن 
للبخاري، فلم ينقل عنهم رواية واحدة، 
ومل ينق��ل ع��ن الرض��ا7، وال عن 
الكاظم7، نقل ع��ن بعض تالمذة 
اإلم��ام الصادق7، ولكن مل ينقل وال 
رواي��ة واحدة عنه، وه��و أبو املذاهب 

وأستاذ اجلميع.
هذا وأن البخاري عاش بعد اإلمام 
الصادق مبائة عام تقريبًا بعد )256ه�( 
وش��هادة اإلمام الص��ادق7 )146ه� 
أو 148ه�( فالفاصل��ة تقريبًا قرن من 
الزمان، ومع أنه عاش يف احلجاز ست 
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س��نوات، وهي مركز ملا نشر من علوم 
اإلمام الصادق7، ولكن مل ينقل عنه 

رواية واحدة.
يق��ول املؤلف حممد ص��ادق جنمي: 
البخاري ومس��لمًا يرويان لس��تة  إّن 
وعشرين شخصًا حيملون اسم احلسن، 
ليس بينهم رحيانة رسول اهلل9 احلسن 
اجملتبى7، ولثالثة وعش��رين حيملون 
اسم موسى، ولكن ليس بينهم اإلمام 
موس��ى الكاظم7، ولتسعة وثالثني 
حيملون اس��م علي، ال جتد بينهم اسم 

اإلمام علي بن موسى الرضا7.
ه��ذا هو األس��لوب ال��ذي اتبعه 
ه��ؤالء، واختم حديثي بكالم للس��يد 
الطباطبائي1 يف تفسريه القّيم )امليزان( 
اجمللد اخلامس صفحة )280( منشورات 

األعلمي للمطبوعات، بريوت، يقول:
...أم��ا الصحابة فل��م ينقلوا عن 
علي7 شيئًا يذكر، وأما التابعون فال 
يبلغ ما نقل��وا عنه � إن ُاحصي � مائة 
رواية يف متام القرآن، وأما احلس��ن7 
فلعل املنقول عنه مل يبلغ عش��رًا، وأما 

احلس��ني7 فلم ينقل عنه شيء يذكر؛ 
وقد أنهى بعضهم الروايات الواردة يف 
التفسري إىل س��بعة عشر ألف حديث 

من طريق اجلمهور وحده.29
وهذه النس��بة موجودة يف روايات 

الفقه أيضاً.30
أح��ب أن أش��ري إىل أّن حّب أهل 
البي��ت: وردت فيه نصوص وأدلة 
تطلبه وتأمرنا به؛ وهلذا ال جند مس��لمًا 
الحيب أهل البيت:، وإال من مل يصل 
عليهم ال صالة له، هذه من الفرائض 
املسّلمة ومن ضروريات اإلسالم، ولو 
أبغضه��م ومل يوده��م ومل حيبهم خلرج 
عن ملة اإلس��الم، وهذا ه��و الفارق 
األساس��ي بني حب أهل البيت وبني 
حب الصحابة، ح��ب الصحابة ليس 
األمر كذلك؛ ألّن��ه مل يدل دليل قطعي 
على حب مجيع الصحابة بهذا الشكل، 
أما فيما يتعلق بأهل البيت: بنص 
حديث الثقلني »إني تارك فيكم الثقلني 
ما إن متس��كتم بهما لن تضلوا بعدي 
أبدًا كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت، ولن 
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يفرتقا حتى يردا علّي احلوض«.

إذن أين االختالف؟
فإضافًة إىل حبهم، حنن نعتقد وجوب 
اتباعهم يف فهم الدين؛ لورود الدليل 
الذي يثبت لنا ذل��ك. أما غريهم من 
الصحابة غري علي7، اخلليفة األول 
أبوبكر، واخلليفة الثاني عمر، واخلليفة 
الثال��ث عثمان، ه��ؤالء الذين تولوا 
األم��ر واخلالفة بعد رس��ول اهلل9 .. 
مل ي��دل عندنا دليل قطع��ي يثبت أنه 
البد أن نأخذ الدي��ن منهم، ولو ثبت 
ألخذناه منه��م. . ثم حنن نعتقد أن اهلل 
س��بحانه وتعاىل نصب عليًا7، ال أّن 
رس��ول اهلل9 نصبه، اهلل نصب عليًا 
لإلمام��ة واخلالفة من بع��د النيب9 

على املسلمني بال ريب عندنا.
أما موقف الصحابة فتوجد اجتاهات 

وقراءات متعددة له: قراءة تقول:
أّن  وتص��وروا  اجته��دوا  إنه��م 

رسول اهلل9 مل ينصب عليًا7.
وقراءة أخرى تق��ول: ال، إّن هؤالء 

كان��وا يعلمون أّن احل��ق مع علي7 
باخلالف��ة، ومع ذلك غصب��وا اخلالفة 

منه.
فاخلالفة باحل��ق والنص والنصب 
واجلعل هي لعلي7، هذا هو اعتقاد 

مدرسة أهل البيت:.
أما مدرس��ة الصحابة فتقول: ليس 

األمر كذلك. .
بيننا وبينهم ليست مسألة  فالفرق 
احملبة حتى نقول: إننا نش��رتك يف احملبة، 
املس��ألة هي اإلطاعة، هي االتباع: )َيا 
َأيَُّه��ا الَِّذي��َن آَمُن��وا َأِطيُع��وا اَل َوَأِطيُعوا 

ِمْنُك��ْم( وحنن  َوُأوِل��ی األم��ر  الرَُّس��وَل 

نعتقد أّن أولي األمر ليس له مصداق 
إال عل��ي وأه��ل بيته عليه��م أفضل 

الصالة والسالم.
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اهلوامش
1. سورة الزمر: 18.

2. سورة سبأ : 24.

3. سورة النحل : 125.

4. سورة آل عمران : 159.

5. سورة طه : 44

6. سورة النحل : 125.

7. سورة سبأ : 22 � 24.

8. سورة األنعام : 108.

9. نهج البالغ��ة :119، اخلطبة : 87 ، الدكتور 
صبحي الصاحل.

10. املصدر نفسه.

11. سورة النحل : 44.

12. سورة النحل: 89 .

13. سورة النجم: 3 � 4.

14. سورة احلشر: 7.

15. سورة عبس : 13.

16. انظر املوافقات 4 : 74.

17. انظ��ر املوافق��ات 4 : 76 وقد ذكر مصادر 
أحاديثه.

18. املستصفى 1 : 135.

19. أسباب نزول القرآن، للواحدي :452.

20. سورة النحل : 44.

21. سورة احلشر: 7.

22. سورة آل عمران : 93.

23. نهج البالغة، اخلطبة : 87 .

24. سورة آل عمران : 144.

25. سورة التوبة : 100.

26. سورة األنفال : 42.

27. سورة البقرة :111.

28. أنظر شرح نهج البالغة، ابن أبي احلديد 
.9 � 7 : 1

29. ويف هام��ش ه��ذه الصفح��ة: 280 ، ذكر 
ذل��ك الس��يوطي يف االتق��ان، وذكر أنه 
عدد الروايات يف تفسريه املسمى برتمجان 

القرآن وتلخيصه املسمى بالدر املنثور.

30. ذكر بعض املتتبعني أنه عثر على حديثني 
الروايات  مرويني ع��ن احلس��ني7 يف 

الفقهية؛ ومل يذكر مصدر هذا القول.



حسن حممد مع اآلية 196 من سورة البقرة:
)...َفَما ٱْسَتْيَس��َر ِمَن ٱْلَهْدی ِ َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّام ٍ ِفی ٱْلَحجِّ َوَسْبَعٍة إ َِذا َرَجْعُتْم 
ِتْلَك َعَش��َرٌة َكاِمَلٌة ٰذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضر ی ِ ٱْلَمْس��ِجِد ٱْلَحَرام ِ َوٱتَُّقوْا ٱَل َوٱْعَلُموْا 

َأنَّ ٱَل َشِديُد ٱْلِعَقاِب(.
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وقد انتهينا إىل التمت��ع، ونبحث يف هذه احللقة وهي الثالثة عما تعرض له 
هذا النس��ك بعد وفاة رسول اهلل9 وبالذات يف خالفة الثاني عمربن اخلطاب، 
موقف��ه، وما ترتب عليه، واألخبار اليت وردت، وأقوال بعض الصحابة، وما عليه 

الفريقان؛ أهل السنة واإلمامية.
فقد كنا يف احللقتني املاضيتني واللتني أطلقنا عليهما:

ْن ُأْحِصْرُتْم َفَما  وْا ٱْلَح��جَّ َوٱْلُعْمَرَة ِل َف��إِ األوىل: دائ��رة الالأمان، تبدأ من: )َوَأِتمُّ
ٱْسَتْيَسَر ِمَن ٱْلَهْدی ِ َواَل َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّٰی َيْبُلَغ ٱْلَهْدُی َمِحلَُّه(.

ْأِس��هِ َفِفْدَيٌة  ِريضًا َأْو ِبِه َأًذی مِّن رَّ وأكملناه يف احللقة الثانية: )َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ
مِّن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُس��ٍك( وبعده��ا واصلنا الكالم عن الدائرة الثانية: دائرة 

.) األمان، وبدأنا مع ) َفِإَذآ َأِمنُتْم َفَمن َتَمتََّع باْلُعْمَرِة إ َِلی ٱْلَحجِّ
وكان الكالم يدور عن األمان وأهميت��ه، والتمتع والعمرة لغًة واصطالحاً، 
وأنواع العمرة، وأن��واع احلج، وأيها األفضل، حتى انتهينا إىل قول القرطيب، أّن 
التمتع بالعمرة إىل احلج على أربعة أوجه، منها وجه واحد جمتمع عليه، والثالثة 

خمتلف فيها.
الوجه ال��ذي عليه إمجاع أهل العلم قدميًا وحديثاً: ه��و التمتع املراد باآلية: 
)َفَمْن َتَمتََّع باْلُعْمَرِة(، أن حيرم الرجل بعمرة يف أش��هر احلج؛ وأن يكون من أهل 
اآلفاق، وقدم مكة، ففرغ منها ثم أقام حالاًل مبكة إىل أن أنشأ احلج منها يف عامه 
ذلك قب��ل رجوعه إىل بلده، أو قبل خروجه إىل ميقات أه��ل ناحيته... ورابطها 

مثانية شروط، وهي:
1 � أن جيمع بني احلج والعمرة.

2 � يف سفر واحد.
3 � يف عام واحد.
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4 � يف أشهر احلج.

5 � تقديم العمرة.
6 � أال ميُزَجها؛ بل يكون إحرام احلج بعد الفراغ من العمرة.

7 � أن تكون العمرة واحلج عن شخص واحد.
8 � أن يكون من غري أهل مكة.

وبهذا يكون متمتعاً، وعليه ما أوجبه اهلل على املتمتع.1
هذا وق��د اكتفينا مبا اجتمع��وا عليه يف العدد املاضي م��ن اجمللة، ونواصل 
احلديث عن  املختلف فيه، وقبل هذا رأيت من املناس��ب أن نس��تعرض أجزاء 

قوله تعاىل:
)...َفَم��ا ٱْسَتْيَس��َر ِمَن ٱْلَه��ْدی ِ َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَي��اُم َثالَثِة َأيَّاٍم ِفی ٱْلَحجِّ َوَس��ْبَعٍة إ َِذا 
َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة ٰذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضر ی ِ ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَرام ِ َوٱتَُّقوْا ٱَل 

َوٱْعَلُموْا َأنَّ ٱَل َشد ِ يُد ٱْلِعَقاِب( إعرابًا وبالغًة وتفسريًا:

)...َفَما ٱْسَتْيَسَر ِمَن ٱْلَهْدی ِ(
الفاء رابطة جلواب الشرط، وما اسم موصول مبتدأ خربه حمذوف، أي فعليه ما. 
استيس��ر: فعل ماض، واجلملة ال حمل هلا؛ ألنها صلة موصول، ومجلة فما استيسر 

يف حمل جزم جواب الشرط؛ من اهلدي: اجلار واجملرور متعلقان مبحذوف حال.
أي فعليكم ما س��هل من اهلدي، أو فاهدوا ما تيسر من اهلدي، واهلدي ثالثة 

أنواع: جزور. بقرة. شاة. وأيسرها: شاة. وقيل: إنه من اإلبل والبقر.
ويف أدنى ما جيزئ من اهلدي ال تعيينه ورد عن أبي عبيدة، عن أبي عبداهلل7 
 اْلَحجِّ َفَما ٱْسَتْيَس��َر ِم��َن ٱْلَهْدی ِ( قال: 

َ
يف ق��ول اهلل عزوجل: )َفَم��ْن َتَمتََّع باْلُعْمَرِة إ ِ لی

»شاة«.
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداهلل7 قال: »جيزئ يف املتعة شاة«.
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أنسك هو أو جربان؟
م��ن املعروف أنه ال خالف بني املذاه��ب يف أّن اهلدي واجب على املتمتع، 

لكنه، هل هو نسك أو جربان؟
نسك، وهو ما ذهب إليه اإلمامية.

ففي جممع البيان: وال�هدي واج��ب للتمتع بال خالف لظاهر التنزيل على 
خالف يف أنه نسك أو جربان وعندنا أنه نسك.

الزخمش��ري: )َفَما ٱْسَتْيَس��َر ِمَن ٱْلَهْدِی( هو، هدي املتعة، وهو نسك عند أبي 
حنيفة ويأكل منه. وعند الشافعي: جيري جمرى اجلنايات وال يأكل منه، ويذحبه يوم 

النحر عندنا. وعنده جيوز ذحبه إذا أحرم حبجته.
ابن كثري: أي، فليذبح ما قدر عليه من اهلدي، وأقله شاة، وله أن يذبح البقر؛ 
ألن رس��ول اهلل9 ذبح عن نسائه البقر، وقال األوزاعي، عن حييى بن أبي كثري 
عن أبي س��لمة عن أبي هريرة: أن رس��ول اهلل9 ذبح البقر عن نسائه، وكن 
متمتعات، رواه أبو بكر بن مردويه، ويف هذا دليل على مش��روعية التمتع، كما 
ج��اء يف الصحيحني عن عمران ب��ن حصني، قال: نزلت آية املتعة يف كتاب اهلل، 
وفعلناها مع رس��ول اهلل9 ثم مل ينزل قرآن حيرمها، ومل ينه عنها، حتى مات، قال 

رجل برأيه ما شاء.
وقال الش��افعي: هو جربان لنقص إحرامه؛ لوقوعه يف غري املواقيت. وليس 
بشيء؛ ألنا، والكالم للسيوري ننع كون ذلك نقصًا بل ميقاته مكة، كما أن غريه 
ميقاته خارج عنها. ويتفرع على ذلك أن عند الش��افعي ال جيوز األكل منه كغريه 

من الكفارات، وعندنا وعند أبي حنيفة جيوز األكل منه.
يقول الزحيل��ي: اتفق العلماء على أن املتمتع والق��ارن يلزمهما إذا أحرما 

 اْلَحجِّ َفَما ٱْسَتْيَسَر ِمَن ٱْلَهْدی ِ(.
َ
باحلج اهلدي لقوله تعاىل: )َفَمْن َتَمتََّع باْلُعْمَرِة إ ِ لی
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ثم يذكر التالي: ودم القران والتمتع: دم شكر فيأكل منه صاحبه عند احلنفية، 
وال يأكل منهما عند الش��افعية؛ ويسقط عند الشافعية دم التمتع إن عاد إلحرام 

احلج إىل امليقات.2
كم��ا أّن اهلدي جيب عل��ى املتمتع بنفس إحرامه، ويس��تقر يف ذمته؛ لتعليق 
 اْلَحجِّ َفَما ٱْسَتْيَس��َر ِمَن 

َ
وجوبه عل��ى املتمتع لقوله تعاىل: )َفَم��ْن َتَمتََّع باْلُعْمَرِة إ ِ ل��ی

ٱْلَهْدی ِ( وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: ال جيب حتى يقف بعرفة.
وقال مالك: ال جيب حتى يرمي مجرة العقبة.

وكالهما عدول عن الظاهر.3
)َفَمْن َلْم َيِجْد(

فمن: الفاء استئنافية. ومن: شرطية مبتدأ.
مل جيد: مل حرف نفي وقلب وجزم. والفعل اجملزوم هو فعل الش��رط، وفاعله 

ضمري مسترت يعود على من؛ ومفعوله حمذوف لظهور املعنى.
وهنا وقع كالم بينهم:

1� مبا أن للهدي مثناً، فإذا عدم اهلدي و وجد مثنه، خّلفه عند ثقة؛ ليشرتيه له 
ويذحب��ه طول ذي احلجة، فإن تعذر تعنّي اهلدي يف القابل؛ وإذا عدم الثمن أيضًا 

صام.
2� ينتقل إىل الصوم بعدم وجدان اهلدي وإن وجد الثمن.

وبعدما يقرر الس��يوري ذلك، يذه��ب إىل أن األول أقوى ثم يقول: وعليه  
دلت الرواية اليت مل يذكر متنها مكتفيًا بالتالي: الكايف4 :506 ، ويبدو أن الرواية 
ه��ذه: عن علي ب��ن إبراهيم، عن أبيه، عن محاد بن عيس��ى، ع��ن حريز، عن 
أبي عبداهلل7 يف متمتع جيد الثمن والجيد الغنم قال: »خيلف الثمن عند بعض 
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أهل مكة ويأمر من يش��رتي له ويذبح عنه وهو جيزئ عنه، فإن مضى ذواحلجة 
أخر ذلك إىل قابل من ذي احلجة«.

 إال أن األردبيل��ي بع��د أن يذكر: فإن مل جيد اهلدي ولكن وجد الثمن، خيّلفه 
عند ثقة يشرتي به هديًا يذحبه أو ينحره طول ذي احلجة إن أمكن، وإال يف القابل، 
ذك��ره أكثر األصحاب. يقول: وإن كان ظاهر اآلي��ة العمل بالصوم، على تقدير 
العجز بالفعل عن اهلدي وشرائه بنفسه، كما هو مذهب احلسن )يعين ابن أبي 
عقيل( ظاهرًا، حيث نقل عنه اإلطالق يف وجوب الصوم بعد العجز عن اهلدي، 
ومذه��ب ابن إدريس أيضاً، ثم يقول: وه��و الظاهر من اآلية، فلو مل يكن دليل 

يصلح خلالفه ال خيرج عنه.4
الصوم بدل اهلدي:

اتفق��ت كلمتهم عل��ى أن احلاج إذا مل جيد اهلدي وال مثن��ه، انتقل عمله إىل 
الصوم بداًل عنه. والصوم حمدد بعشرة أيام، ثالثة منها يف أيام احلج، فيما العشرة 
الباقي��ة يصومها إذا رجع احلاج من حجه. كل هذا انطالقًا وانس��جامًا مع اآلية 
َعٍة إ َِذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَش��َرٌة  القرآني��ة: )...َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّام ٍ ِفی ٱْلَحجِّ َوَس��بْ

َكاِمَلٌة(.

يالحظ أن كل ما فيه نص صريح من القرآن فهو حمل وفاق بني مجيع املذاهب 
اإلسالمية، ال فرق بني الشيعة وبني السنة، وأن االختالف بينهم إنا يكون لعدم 
النص، أو إمجاله، أو ضعفه، أو معارضته يف غريه، أو يف تفس��ريه وتطبيقه، وهذا 
دليل قاطع على أن اجلميع يصدرون من معني واحد. هذا نص ما جاء يف هامش 

الصفحة 268 من كتاب الفقه على املذاهب اخلمسة للشيخ حممد جواد مغنية.
) )... َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّاٍم ِفی ٱْلَحجِّ

 فصيام، الفاء رابطة جلواب الش��رط، وصي��ام مبتدأ حمذوف اخلرب، أي فعليه 
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صيام، واجلملة جواب الشرط.
 ثالثة أيام، مضاف إليه.

يف احلج، اجلار واجملرور متعلقان مبحذوف حال.
والتقدير: فمن مل جيد ما استيس��ر من اهلدي، وال حتى مثنه، فعليه صيام ثالثة 
أي��ام، ويكون صيام هذه األي��ام، يف أيام احلج، قبل أن يغادر احلاج مواقف فريضة 

احلج اليت يؤديها.
الشيخ الطربس��ي: أي فمن مل جيد ال�هدي وال مثنه فعليه صيام ثالثة أيام يف 

احلج.
ويف هذه األيام الثالثة جاء التالي:

يوم قبل يوم الرتوية.
ويوم الرتوية.

ويوم عرفة.
وإن صام يف أول العش��ر جاز ذلك رخصة؛ وإن صام يوم الرتوية ويوم عرفة 
قضى يومًا آخر بعد انقضاء أيام التشريق، وإن فاته صوم يوم الرتوية أيضاً، صام 

األيام الثالثة بعد أيام التشريق متتابعات.
والس��يوري يقول: هو أن يصوم يومًا قبل الرتوية ويومها ويوم عرفة متتابعاً، 

وروي جوازها يف أول ذي احلجة مع تلبسه باملتعة.
ثم ذكر قول كل من أبي حنيفة: إذا أهل بالعمرة جاز الصوم إىل يوم النحر. 
وقول الش��افعي: ال جيوز قبل إحرام احلج. وقول الش��يخ رمحه اهلل: ال خالف بني 
الطائف��ة أن الصوم املذكور مع االختيار، وأن اإلحرام باحلج ينبغي أن يكون يوم 
الرتوي��ة، فخرج من ذلك جواز الصوم قب��ل اإلحرام باحلج. وجيب فيها التتابع، 

ولذلك قرئ شاذًا »متتابعات«.5
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)... َوَسْبَعٍة إ َِذا َرَجْعُتْم (
عطف على ثالثة إذا رجعتم، إذا ظرف ملا يس��تقبل من الزمن، ومجلة رجعتم 

يف حمل جر باإلضافة.
أي وس��بعة أيام إذا رجعتم إىل بالدكم وأهليكم؛ وقيل: إذا رجعتم من منى 
فصوموها يف الطريق. واألول هو الصحيح عندنا، هذا ما ذكره الشيخ الطربسي. 
أم��ا ما ذكره الس��يوري فهو أن الس��بعة يصومها إذا فرغ م��ن أفعال احلج بعد 

الرجوع إىل أهله. ولو أقام مبكة انتظر قدر وصول صحبه، أو مضي شهر.
وقال أبو حنيفة: يصومها إذا فرغ من أفعال احلج. وللشافعي قوالن. لنا ظاهر 
اآلية، فإّن الرجوع ال يفهم منه إاّل ذلك. ثم يقول: ال جيب التتابع يف السبعة على 

أصح القولني عندنا، وجيوز صومها متتابعة للثالثة إذا اتفق الشرط.
أما األردبيلي فيقول: وأما الس��بعة والبد من كونها واقعة يف احلضر على ما 

هو شأن الصوم سيما الواجب.6
) اآللوسي يف قوله تعاىل: )...َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّاٍم ِفی ٱْلَحجِّ

أي فعليه صيام وقرىء )فصيام( بالنصب أي فليصم، وظرف الصوم حمذوف 
إذ ميتنع أن يكون ش��يء من أعمال احلج ظرفًا له، فقال أبو حنيفة: املراد يف وقت 
احلج مطلقًا لكن بني اإلحرامني إحرام احلج وإحرام العمرة وهو كناية عن عدم 
التحلل عنهما، فيش��مل ما إذا وقع قبل إحرام احلج س��واء حتلل من العمرة أو 
ال، وما وقع بع��ده بدليل أنه إذا قدر على اهلدي بعد صوم الثالثة قبل التحلل 
وجب علي��ه الذبح ولو قدر عليه بعد التحلل ال جي��ب عليه؛ حلصول املقصد 

بالصوم وهو التحلل.
وقال الش��افعي: امل��راد وقت أداء احلج وهو أيام االش��تغال به بعد اإلحرام 
وقبل التحلل، وال جيوز الصوم عنده قبل إحرام احلج، واألحب أن يصوم س��ابع 
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ذي احلجة وثامنه وتاس��عه؛ ألنه غاية م��ا ميكن يف التأخري، الحتمال القدرة على 
األصل وهو اهلدي، وال جيوز يوم النحر وأيام التشريق لكون الصوم منهيًا فيها، 
وج��وز بعضهم صوم الثالثة األخرية احتجاجًا مبا أخرجه ابن جرير والدارقطين 
والبيهق��ي عن ابن عمر قال: رخ��ص النب�ي9 إذا مل جيد اهلدي ومل يصم حتى 

فاته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها.
وأخرج مالك عن الزهري قال: »بعث رسول اهلل9 عبداهلل بن حذافة فنادى 
يف أيام التشريق فقال: إّن هذه أيام أكل وشرب وذكر اهلل تعاىل إال من كان عليه 
صوم من هدي«. وأخرج الدارقطين مثله من طريق س��عيد بن املس��يب، وأخرج 
البخاري ومجاعة عن عائشة قالت: مل يرخص9 يف أيام التشريق أن يصمن إال 
ملتمت��ع مل جيد هدياً، وبذلك أخذ اإلمام مالك ولعل س��ادتنا احلنفية عولوا على 
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أحادي��ث النهي، وقال��وا: إذا فاته الصوم حتى أتى يوم النح��ر مل جيزه إال الدم 
واليقضي��ه بعد أيام التش��ريق كما ذهب إليه الش��افعية؛ ألنه بدل واألبدال ال 
تنصب إال شرعًا والنص خصه بوقت احلج وجواز الدم على األصل؛ وعن عمر 

أنه أمر يف مثله بذبح الشاة.7
  الطرباني )ت 360 ه� ( يف تفس��ريه الكبري: فعليِه صياُم ثالثة أيام يف احلجِّ 
يصومه��ا قبل يوم النَّح��ر ِ متتابعات ومتفرِّقات؛ وصياُم س��بعِة أيَّام إذا رجَع إىل 

أهلِه.
اآللوس��ي: )َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم( أي فرغتم ونفرمت من أعماله، فذكر الرجوع 
وأريد س��ببه، أو املعنى إذا رجعتم من منى، وقال الشافعي � على ما هو األصح 
عند معظم أصحاب��ه � : إذا رجعتم إىل أهليكم، ويؤيده ما أخرجه البخاري عن 
اب��ن عباس: »إذا رجعتم إىل أمصارك��م« وأن لفظ الرجوع أظهر يف هذا املعنى، 
وحكم ناوي اإلقامة مبكة توطنًا حكم الراجع إىل وطنه؛ ألن الش��رع أقام موضع 
اإلقامة مقام الوطن، ويف »البحر« املراد بالرجوع إىل األهل الش��روع فيه � عند 
بعض � والفراغ بالوصول إليهم � عند آخرين � ويف الكالم التفات، ومحل على 
معن��ى ]من[ بعد احلمل على لفظه يف إفراده وغيبته؛ وقرىء »َس��ْبَعًة« بالنصب 
عطفًا على حمل )َثالَثِة َأيَّاٍم( ألنه مفعول اتس��اعاً، ومن مل جيوزه قدر� وصوموا� 

وعليه أبو حيان.
اجلزيري: وجيب على املتمتع هدي لقوله تعاىل: )َفَما ٱْسَتْيَسَر ِمَن ٱْلَهْدِی( وهو 

هدي عبادة ال هدي جرب؛ وإنا جيب اهلدي بسبعة شروط:
أواًل: أن ال يكون املتمتع من أهل مكة أو مستوطنًا بها. وأهل احلرم، وأن ال يكون 

بينه وبني نفس احلرم أقل مسافة القصر، فإن كان كذلك فال جيب عليه اهلدي.
ثانياً: أن يعتمر يف أشهر احلج.
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ثالثاً: أن حيج من عامه.
رابعًا : أن ال يس��افر بني احلج والعمرة مس��افة قصر وأكثر، فإن سافر مسافة 

قصر فأكثر، ثم أحرم باحلج، فال هدي عليه.
خامس��اً: أن حيل من العمرة قبل إحرامه من احلج، فإن أحرم به قبل حله منها 

صار قارنًا ال متمتعاً، ولزمه هدي قران.
سادس��اً: أن حيرم بالعمرة من ميقات بلده، أو من مكان بينه وبني مكة مسافة 
قصر فأكثر. فلو أحرم من دون ذلك يكون من أهل املس��جد احلرام.. وإنا يكون 

عليه هدي جماوزة امليقات إن جتاوزه بغري إحرام وهو من أهل الوجوب.
س��ابعاً: أن ين��وي التمتع  يف ابتداء العمرة أو أثنائه��ا، ويلزم هدي التمتع 
والقران بطلوع فجر يوم النحر.. وال يس��قط هدي التمتع والقران بفس��ادهما 
وال يس��قط بفوات احلج... ولو س��اق املتمتع هديًا فليس له أن حيل من عمرته، 
فيحرم حبج إذا طاف وس��عى لعمرته قبل حتلله باحللق، فإذا ذحبه يوم النحر حل 
من احلج والعمرة معاً، واملعتمر حيل متى فرغ من عمرته يف أشهر احلج وغريها. 
ول��و كان معه اهلدي خبالف املتمتع، فإن كان معه هدي حنره عند املروة، وجيوز أن 

ينحره يف أي مكان من احلرم.
ومن عجز عن اهلدي بأن مل جيده يباع، أو وجده، ومل جيد مثنه، فعليه أن يصوم 
عشرة أيام: منها ثالثة يف أشهر احلج؛ والسبعة الباقية يصومها إذا رجع إىل أهله، 
واألفض��ل أن يكون آخر األيام الثالثة يوم عرفة، ف��إن مل يصم الثالثة قبل يوم 
النح��ر، صام أيام منى وهي الثالثة التالية لي��وم العيد وال هدي عليه يف ذلك. 
فإن مل يصمها يف أيام منى صام عش��رة أيام كاملة، وعليه هدي لتأخريه واجبًا من 
واجب��ات احلج عن وقته، وجيوز أن يصوم الثالثة قبل إحرامه باحلج بعد أن حيرم 

بالعمرة. وأما صومها قبل إحرامه بالعمرة، فال جيوز.
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وأما وقت وج��وب صوم األيام الثالثة فهو وقت وجوب اهلدي، وهو طلوع 
فج��ر يوم النحر. وال يصح صوم الس��بعة بعد إحرامه باحل��ج وقبل فراغه منه. 
كم��ا ال يصح صومها يف أيام منى، وال بعد أي��ام منى قبل طواف الزيارة. أما إن 

صامها بعد طواف الزيارة والسعي فإنه يصح.
وال جيب يف صوم الثالثة وال السبعة تتابع، وال تفريق.

ومتى وج��ب عليه الصوم، ثم وجد اهلدي، فال جيب عليه االنتقال إليه، ولو 
مل يشرع يف الصوم، فإن شاء انتقل إليه، وإن شاء مل ينتقل وصام.8

د. الزحيل��ي: فإن مل جيد هديًا جيب عليه صيام ثالثة أيام يف أيام احلج، آخرها 
يوم عرفة، ثم يصوم س��بعة أيام إذا رجع إىل أهل��ه، وإن صامها مبكة بعد فراغه 

من احلج، جاز.
ويقول أيضاً: وللفقه��اء آراء يف وقت الصيام البديل عن اهلدي عند العجز 

عنه، ويف تتابع األيام وغري ذلك.
احلنفي��ة: جيوز الصوم ولو كانت األيام متفرقة، فال يش��رتط تتابعها. ووقت 
صيام األيام الثالثة وقت أشهر احلج بعد اإلحرام بالعمرة؛ لقوله تعاىل: )َفِصياُم 
( أي يف أشهره؛ ألن نفس احلج ال يصلح ظرفًا للصيام، لكن  َثالَثِة َأيَّاٍم فِى اْلَحجِّ

األفض��ل أن يصوم قبل يوم الرتوية بيوم. وجيوز قب��ل يوم عرفة، فإن فاته صوم 
الثالثة األيام يف أيام احلج حتى جاء يوم النحر، مل جيزه إال الدم؛ ألن الصوم بدل 
اهلدي، واآلية خصت الصوم بوقت احلج، فمن تأخر عن الصيام إىل يوم النحر، 

حتلل، ولزمه دمان: دم التمتع ودم التحلل قبل حنر اهلدي.
وله أن يصوم األيام السبعة بعد متام أيام احلج يف أي مكان شاء؛ لقوله تعاىل: 
)َوَسْبَعٍة إ َِذا َرَجْعُتْم( أي فرغتم من أفعال احلج، لكن يف غري أيام التشريق. وجاز 

صوم الثالثة األيام قبل الشروع يف أعمال احلج.
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املالكية: جتب متابعة األيام الثالثة، وكذا الس��بعة يف الصوم. وصوم الثالثة 
يكون يف أيام احلج آخرها يوم عرفة، ومن جهل أو نس��ي صام أيام منى الثالثة. 
ويكون صوم السبعة بعد ذلك إن شاء تعجلها يف طريقه ألهله، وإن شاء أخرها 

إىل بلده. وال جيوز صوم الثالثة قبل الشروع يف أعمال احلج.
الش��افعية: يندب تتابع ص��وم الثالثة وكذا الس��بعة. . والصوم يكون عند 
العجز عن اهلدي حس��ًا بأن فقده، أو فقد مثنه، أو للعجز عنه ش��رعًا بأن وجده 

بأكثر من مثن مثله، أو كان حمتاجاً، أو إىل مثنه، أو غاب عنه ماله أو حنو ذلك.
ووقت صوم األيام الثالثة بع��د اإلحرام باحلج، لآلية: )َفِصياُم َثالَثِة َأيَّاٍم فِی 
( فال جي��وز تقدميها على اإلحرام خبالف ال��دم؛ ألن الصوم عبادة بدنية،  اْلَح��جِّ

فال جيوز تقدميها على وقتها كالصالة، والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة. وتستحب 
قبل يوم عرفة؛ ألن صومه يف احلج مكروه، ويصوم بعد الثالثة سبعة إذا رجع إىل 
وطنه وأهله يف األظهر، إن أراد الرجوع إليهم؛ لقوله تعاىل: )َوَسْبَعٍة إ َِذا َرَجْعُتْم( 
ولقوله9 : »فمن مل جيد هديًا فليصم ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله«. 

فال جيوز صومها يف الطريق لذلك، فإن أراد اإلقامة مبكة صامها بها.
احلنابل��ة: ال جيب التتابع يف صوم األيام. ولكل من صوم الثالثة والس��بعة 

وقتان:
وقت اس��تحباب: أن يصوم الثالثة ما بني إحرام��ه باحلج ويوم عرفة، وآخر 

الثالثة يوم عرفة... وصوم السبعة إذا رجع إىل أهله لآلية وللحديث أعاله.
وقت جواز: صوم الثالثة إذا أحرم بالعمرة. وفاقًا للحنفية ودليلهم: أن إحرام 
العم��رة أحد إحرامي التمتع، فجاز الصوم بع��ده كإحرام احلج كتقديم الكفارة 

على احلنث.
وخالفًا للمالكية والش��افعية القائلني بأن��ه ال جيوز الصوم إال بعد اإلحرام 
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(. وأما وقت اجلواز لصوم الس��بعة  باحلج؛ ودليلهم: )َفِصياُم َثالَثِة َأيَّاٍم فِی اْلَحجِّ
حني متضي أيام التشريق سواء يف الطريق أو مبكة كيف شاء؛ ألن كل صوم لزمه 

وجاز يف وطنه، جاز قبل ذلك كسائر الفروض.
وأما اآلية:)إ َِذا َرَجْعُتْم( فإن اهلل تعاىل جوز له تأخري الصيام الواجب، فال مينع 
ٌة ِمْن  ذلك اإلجزاء قبله، كتأخري صوم رمضان يف الس��فر وامل��رض بقوله: )َفِعدَّ
َأيَّاٍم ُأَخَر( وألن الصوم وجد من أهله بعد وجود س��ببه، فأجزأه كصوم املس��افر 

واملريض.
وإذا مل يصم املتمتع األيام الثالثة يف احلج، صامها بعد ذلك ولو يف أيام منى 
كما قال املالكية والش��افعية خالفًا للحنفية؛ ألنه صوم واجب فال يسقط خبروج 

وقته كصوم رمضان.
واآلي��ة تدل على وجوبه ال على س��قوطه، ويصح الصوم يف أيام لقول عمر 
وعائش��ة: » مل يرخص يف أيام التش��ريق أن يصمن إال مل��ن مل جيد اهلدي« وهذا 
ينص��رف إىل ترخيص الن��يب9 ، وألن اهلل تعاىل أمر بصي��ام الثالثة يف احلج، 
ومل يب��ق من أيام احلج إال هذه األيام، فيتعني الص��وم فيها، فإذا صام هذه األيام، 
فحكم��ه حكم من صام قبل يوم النحر؛ وإذا صام عش��رة أيام، مل يلزمه التفريق 
بني الثالثة والسبعة خالفًا للشافعية؛ ألنه صوم واجب يف زمن يصح الصوم فيه، 

فلم جيب تفريقه كسائر الصوم.
ووقت وج��وب الصوم وقت وجوب اهلدي؛ ألن الص��وم بدل، فكان وقت 

وجوبه وقت وجوب املبدل كسائر األبدال.9
)ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة(
تلك، اسم إشارة مبتدأ، عشرة: خرب، كاملة: صفة.

سؤاالن:
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ملَ قال: )ِتْلَك َعَشَرٌة( فإنه معلوم من ضمِّ الثالثة إىل السبعة؟
ملَ قال: )َكاِمَلٌة( فإن صدق العشرة يستلزم كماهلا؟

� ملا كان الواو قد جيئ مبعنى أو كما يف قوله: )َمْثَنی َوُثاَلَث َوُرَباَع(.10 أمكن 
تصورها هنا فأزيل الوهم بذلك.

� أنها كاملة يف بدلية اهلدي إجزاًء وثواباً.11
الرازي )ت666 هجرية(: فإن قيل: ما فائدة قوله تعاىل: )ِتْلَك َعَش��َرٌة َكاِمَلٌة( 
ومعلوم أن ثالثة وس��بعة عشرة، ثم ما فائدة قوله: )َكاِمَلٌة( والعشرة ال تكون 
إال كامل��ة، وكذا مجي��ع األعداد ال تصدق على أقل م��ن املذكور وال على أكثر 

منه؟
قلن��ا: فائدة قوله: )ِتْلَك َعَش��َرٌة( أن ال يتوهم أن الواو مبعنى أو كما يف قوله 
تعاىل: )َفاْنِكُحوا َما َتاَب َلُكْم ِمَن النَِّساءِ َمْثَنی َوُثاَلَث َوُرَباَع( وأال حتل التسع مجلة، 
فنفى بقوله: )ِتْلَك َعَشَرٌة( ظن وجوب أحد العددين فقط إما الثالثة يف احلج أو 
السبعة بعد الرجوع، وأن يعلم العددين من جهتني مجلًة وتفصياًل، فيتأكد العلم 

به، ونظريه فذلكة احلساب وتنصيف الكتاب.
وأما قوله: )َكاِمَلٌة( فتأكي��د كما يف قوله تعاىل: )َحْوَلْين ِ َكاِمَلْيِن( أو معناه 
كامل��ة يف الثواب مع وقوعها بداًل عن اهل��دي، أو يف وقوعها موقع املتتابع مع 
تفريقها، أو يف وقوعها موقع الصوم مبكة مع وقوع بعضها يف غري مكة، فاحلاصل 

أنه كمال وصفًا ال ذاتاً.12
الطرباني: )ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة(؛ أي كاملة للثواب. وقيل: كاملة للهدي.

الطربسي: فيه أقوال:
أحدها: أن معناه كاملة من ال�هدي ِإذا وقعت بداًل منه استكملت ثوابه عن 

احلسن وهو املروي عن أبي جعفر واختاره اجلبائي.
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وثانيها: أنه إِلزالة اإِلبهام لئال يظن أّن الواو مبعنى أو فيكون كأنه قال فصيام 
ثالثة أيام يف احلج أو س��بعة إذا رجعتم؛ ألنه إ ِذا استعمل أو مبعنى الواو جاز أن 
يس��تعمل الواو مبعنى أو كما قال: )َفاْنِكُحوا َما َتاَب َلُكْم ِمَن النَِّس��اءِ َمْثَنی َوُثاَلَث 

َوُرَباَع(.

فالواو هاهنا مبعنى أو فذكر ذلك الرتفاع الَلْبس عن الزجاج وأبي القاس��م 
البلخي.

وثالثها: أنه ِإنا قال كاملة للتوكيد كما قال جرير:
َثالٌث َواْثَنتان ِ َفُهنَّ َخٌْس           َوَساِدَسٌة متَِيُل إىل متاِم.13

اآللوس��ي: )ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة(؛ اإلشارة إىل � الثالثة، والسبعة � ومميز العدد 
حمذوف أي أيام وإثبات � التاء � يف العدد مع حذف املميز أحس��ن االستعمالني، 
وفائدة الفذلكة أن ال يتوهم أن � الواو � مبعنى أو التخيريية، وقد نص السريايف 
يف »ش��رح الكتاب« على جميئها لذلك، وليس تقدم األمر الصريح شرطًا فيه بل 
اخلرب الذي هو مبعنى األمر كذلك، وأن يندفع التوهم البعيد الذي أش��رنا إليه 
يف مقدم��ة إعجاز القرآن، وأن يعلم العدد مجلة �  كما علم تفصياًل � فيحاط به 
من وجهني فيتأكد العلم، ومن أمثاهلم � علمان خري من علم � ال س��يما وأكثر 
العرب ال حيسن احلساب، فالالئق باخلطاب العامي الذي يفهم به اخلاص والعام 
الذي��ن هم من أهل الطبع، ال أه��ل االرتياض بالعلم أن يكون بتكرار الكالم 
وزيادة اإلفهام واإليذان بأن املراد � بالس��بعة � العدد دون الكثرة فإنها تستعمل 

بهذين املعنيني.
ف��إن قلت: ما احلكمة يف كونها كذلك حتى حيتاج إىل تفريقها املس��تدعي ملا 
ذكر؟ أجيب بأنها ملا كانت بداًل عن اهلدى والبدل يكون يف حمل املبدل منه غالبًا 
جعل الثالثة بداًل عنه يف زمن احلج وزيد عليها الس��بعة عالوة لتعادله من غري 
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نقص يف الثواب؛ ألن الفدية مبنية على التيسري، ومل جيعل � السبعة � فيه ملشقة 
الصوم يف احلج، ولإلشارة إىل هذا التعادل وصفت � العشرة � بأنها كاملة فكأنه 

قيل: تلك عشرة كاملة يف وقوعها بداًل من اهلدي.
وقي��ل: إنها صفة مؤكدة تفيد زي��ادة التوصية بصيامه��ا وأن ال يتهاون بها 
والينق��ص من عددها كأنه قيل تلك عش��رة كاملة فراعوا كماهلا وال تنقصوها، 
وقيل: إنها صفة مبينة كمال العش��رة فإنها ع��دد كمل فيه خواص األعداد، فإن 
الواحد مبتدأ الع��دد، واالثنني أول العدد، والثالثة أول عدد فرد، واألربعة أول 
عدد جمذور، واخلمس أول عدد دائر، والس��تة أول عدد تام، والس��بعة عدد أول، 
والثمانية أول عدد زوج الزوج، والتسعة أول عدد مثلث، والعشرة نفسها ينتهي 

إليها العدد، فإن كل عدد بعدها مركب منها ومما قبلها؛ قاله بعض احملققني.
وهنا أنقل قول ابن عاش��ور ملا فيه من فوائد مل أجدها عند غريه فيما تيس��ر 
ل��ي، ففي قوله تعاىل: )ِتْلَك َعَش��َرٌة َكاِمَلٌة( يقول: فذلكة احلس��اب أي جامعته، 
فاحلاس��ب إذا ذكر عددين فصاعدًا قال عند إرادة مجع األعداد فذلك أي املعدود 
كذا فصيغت هلذا القول صيغة حنت مثل بس��مل إذا قال باس��م اهلل وحوقل إذا 
قال ال حول وال قوة إاّل باهلل فحروف فذلكة متجمعة من حروف فذلك كما قال 

األعشى:
ث�الٌث بالغداة فُهنَّ َحسيب                وستُّ حني يْدركين الِعشاء
فذلك تسعة يف اليوم َريِّي                وُشْرب املرء فوق الرَّيِّ داء

فلف��ظ فذلكة كلمة مولدة مل تس��مع من كالم العرب، غلب إطالق اس��م 
الفذلك��ة على خالص��ة مجع األعداد، وإن كان اللف��ظ احملكي جرى بغري كلمة 
»ذل��ك« كما نقول يف قوله: )ِتْلَك َعَش��َرٌة َكاِمَل��ٌة( إنها فذلكة مع كون الواقع يف 

احملكي لفظ »تلك« ال لفظ ذلك ومثله قول الفرزدق:
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مام ثالث واثنتان فتلك خس              وسادسة متيل إىل الشِّ
)أي إىل الشم والتقبيل( ويف وجه احلاجة إىل الفذلكة يف اآلية وجوه:

فقي��ل: هو جمرد توكيد كما تقول كتبت بيدي، يع��ين أنه جاء على طريقة ما 
وقع يف شعر األعشى، أي أنه جاء على أسلوب عربي، وال يفيد إاّل تقرير احلكم 
يف الذهن مرتني؛ ولذلك قال صاحب »الكش��اف« ملا ذك��ر مثله كقول العرب: 
علم��ان خري من علم. وعن املربد أنه تأكيد لدفع توهم أن يكون بقي ش��يء مما 

جيب صومه.
وقال الزجاج: قد يتوهم متوهم أن املراد التخيري بني صوم ثالثة أيام يف احلج 
أو س��بعة أيام إذا رجع إىل بلده بداًل من الثالث��ة، أزيل ذلك جبلية املراد بقوله: 
)ِتْلَك َعَش��َرٌة( وتبعه صاحب »الكش��اف« فقال: »الواو قد جتيء لإِلباحة يف حنو 
قولك: جالس احلسن وابن سريين ففذلكت نفيًا لتوهم اإلباحة« وهو يريد من 

اإلباحة أنها للتخيري الذي جيوز معه اجلمع وال يتعني.
ويف كال الكالمني حاجة إىل بيان منشأ توهم معنى التخيري فأقول:

إّن هذا املعنى وإن كان خالف األصل يف الواو حتى زعم ابن هشام أن الواو 
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ال ترد له، وأن التخيري يستفاد من صيغة األمر، ال أنه قد يتوهم من حيث إّن اهلل 
ذك��ر عددين يف حالتني خمتلفتني وجعل أقل العددين ألش��ق احلالتني وأكثرهما 
ألخفهما، فال جرم طرأ توهم أّن اهلل أوجب صوم ثالثة أيام فقط، وأّن الس��بعة 
رخصة ملن أراد التخيري، فبني اهلل ما يدفع هذا التوهم، بل اإلشارة إىل أّن مراد اهلل 
تعاىل إجياب صوم عشرة أيام، وإنا تفريقها رخصة ورمحة منه سبحانه، فحصلت 
فائدة التنبيه على الرمحة اإلهلية؛ ونظريه قوله تعاىل:) َوَواَعْدَنا ُموَسی َثاَلِثِيَن َلْيَلًة 

َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشر  ٍ َفَتمَّ ِميَقاُت َربِِّه َأْرَبِعيَن َلْيَلًة(.14

إذ دل عل��ى أنه أراد من موس��ى7 مناجاة أربعني ليل��ة ولكنه أبلغها إليه 
موزعة تيسريًا.

وقد س��ئلت عن حكمة كون األيام عش��رة، فأجبت بأنه لعله نش��أ من مجع 
س��بعة وثالثة؛ ألنهما عددان مباركان، ولكن فائدة التوزيع ظاهرة، وحكمة كون 
التوزيع كان إىل عددين متفاوتني ال متس��اويني ظاهرة؛ الختالف حالة االشتغال 
باحلج ففيها مش��قة، وحالة االستقرار باملنزل. وفائدة جعل بعض الصوم يف مدة 
احلج جعل بعض العبادة عند سببها، وفائدة التوزيع إىل ثالثة وسبعة أّن كليهما 

عدد مبارك ضبطت مبثله األعمال دينية وقضائية.
    وأم��ا قوله: )َكاِمَلٌة( فيفيد التحريض عل��ى اإلتيان بصيام األيام كلها 
الينقص منها شيء، مع التنويه بذلك الصوم وأنه طريق كمال لصائمه، فالكمال 

مستعمل يف حقيقته وجمازه.15
أما الدرويش فيقول: يف هذه اآلية فنٌّ بياني رفيع دقيق املأخذ، ويسميه علماء 
البالغة التكرير، وحّده هو أن يدل اللفظ على املعنى مرددًا، وهو يف اآلية بقوله 
تعاىل: )ِتْلَك َعَش��َرٌة َكاِمَلٌة( بعد ثالثة وس��بعة، تنوب مناب قوله ثالثة وسبعة 
مرتني، ثم قال كاملة، وذلك توكيد ثالث، واألمر إذا صدر من اآلمر على املأمور 
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بلفظ التكرير، ومل يكن موقتًا بوقت معنّي كان يف ذلك إهابة إىل املبادرة المتثال 
األم��ر واالنصياع للحكم على الفور من غ��ري ريث وال إبطاء، ومن ثم وجب 
صوم األيام الس��بعة عند الرجوع فورًا، فتفّطن هلا فإنها من األس��رار. قال املرّبد 
وأحسن : ذكر ذلك ليدل على انقضاء العدد؛ لئال يتوهم متوّهم أنه قد بقي بعد 

ذكر السبعة شيء آخر.16
) ٰذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِری ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم 

َوٱتَُّقوْا ٱَل َوٱْعَلُموْا َأنَّ ٱَل َشِديُد ٱْلِعَقاِب(

)ذلك(: اس��م إش��ارة مبتدأ. )لمن( الالم حرف جر، ومن اس��م موصول 
يف حم��ل جر بالالم، واجلار واجمل��رور متعلقان مبحذوف خرب؛ )لم يكن( مل حرف 
نف��ي وقلب وجزم، ويكن فعل مضارع ناقص جمزوم  بلم )أهله( امسها، ومجلة 
مل يكن ال حمل هلا؛ ألنها صلة اس��م املوصول. )حاضري( خرب يكن. )المسجد( 

مضاف إليه. )الحرام( صفة.
ويف )ذلك( قوالن: قال الشافعي: إشارة إىل اهلدي أو الصيام.

ورد السيوري يف كنزه قائاًل: واحلق خالفه، بل هو إشارة إىل التمتع، فإن الالم 
يف ذلك للبعيد، وذكر التمتع أبعد من اهلدي، وأيضًا أمجع فائدة من قوله. هو ما 

عليه اآللوسي يف روح املعاني وآخرون.
ويف قوله تعاىل: )َحاِضِری ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَرامِ ( وقع اختالف بينهم:

الشافعي: من كان دون مسافة القصر.
أبو حنيفة: هم أهل امليقات فما دونه.

ولإلمامية قوالن:
أحدهما: من كان على اثين عشر مياًل فما دون.

وثانيهما: مثانية وأربعون مياًل.
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ويقول الس��يوري عن األول: ومل نظفر له بدليل. وأما عن الثاني فيقول: وهو 
احلق؛ ملا رواه زرارة عن الباقر7: »قال: قلت له: ما معنى قول اهلل تعاىل: )ٰذِلَك 
ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِ ی ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم(؟ قال: يعين أهل مكة ليس عليهم متعة، 

كلُّ من كان أهله دون مثانية وأربعني مياًل ذات عرق وعسفان، وكلما يدور حول 
مكة، فهو ممن دخل يف هذه اآلية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه املتعة«.

وأيضًا هو ما ذهب إلي��ه األردبيلي حيث يقول: فالتمتع فرض من نأى عن 
املسجد  احلرام، أي غري حاضريه وهو من بعد عن مكة مقدار مثانية وأربعني مياًل 
عند أكثر األصحاب وعند الش��افعي... وعند بعض األصحاب اثنا عش��ر مياًل، 
واختاره يف جممع البيان ودليله غري واضح، فإنا ما وجدنا عليه خربًا ضعيفًا أيضاً، 

وذكر يف املختلف له وجهًا بعيد جدًا.17
جمم��ع البيان: أي ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة إىل احلج، ليس ألهل مكة 
وم��ن جيري جمراهم و إنا هو ملن مل يك��ن من حاضري مكة وهو من يكون بينه 
وبينها أكثر من اثين عش��ر مياًل م��ن كل جانب؛ )َواتَُّق��وا اَل( فيما أمركم به 

ونهاكم عنه )َواْعَلُموا َأنَّ اَل َشِديُد اْلِعَقاِب( ملن عصاه.
الطرباني: اختلفوا يف حاضر املس��جِد احلرام؛ فقال عطاُء ومكحول: »ُهْم ُكلٌّ 
َة« وهو قول أبي حنيفَة وأصحاب��ه؛ إال أن أبا حنيفَة  ِم��ْن ُدون ِ املََْواِقْي��ِت إىَل َمكَّ
وأصحابه يقولون: أهل املواقيت مبنزلة من دونها؛ ألنهم يِف حكم أهل مكة جيوز 
هلم دخوهلا بغري إحرام . وقال ابن عباس وجماهد: )ُهْم أْهُل احْلََرِم( وقال احلس��ن 
َة(. وقال الشافعي: هم من كان داره دون الليلتني  وطاووس ونافع: )ُهْم أْهُل َمكَّ

من مكة؛ وذلك مقدار أقرب املواقيت إىل مكة.
وظاهُر َقْوِلِه َتَعاىَل: )ٰذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضرِ ی ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم( يقتضي 
اإلش��ارة إىل اهل��دي واملتعة مجيعاً؛ فال يباح املتعة والق��ران ألهل  املواقيت ومن 
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دونها إىل مكة. وذهب الشافعيُّ إىل أّن َقْولُه: )ٰذِلَك( إشارٌة إىل اهلدي دوَن املتعة 
ة، ولكن ال َهدَي عليهم.18 والِقران، فتجوُز عنده املتعُة والِقران ألهل ِ مكَّ

اآللوسي: )ٰذِلَك( إشارة إىل التمتع املفهوم من قوله سبحانه:) َفَمن َتَمتََّع( عند 
أب�ي حنيفة، إذ ال متعة وال قران حلاضري املس��جد؛ ألن شرعهما للرتفه بإسقاط 
أحد السفرتني وهذا يف حق اآلفاقي ال يف حق أهل مكة ومن يف حكمهم، وقال 
الشافعي: إنها إش��ارة إىل األقرب وهو احلكم املذكور أعين لزوم اهلدي أو بدله 
على املتمتع وإنا يلزم ذلك إذا كان املتمتع آفاقيًا ألن الواجب أن حيرم عن احلج 
من امليقات، فلما أحرم من امليقات عن العمرة ثم أحرم عن احلج ال من امليقات 
فق��د حصل هناك اخللل، فجعل جمبورًا بالدم، واملكي ال جيب إحرامه يف امليقات 
فإقدام��ه على التمتع ال يوق��ع خلاًل يف حجه، فال جيب علي��ه اهلدي وال بدله، 
ويرده أنه لو كانت اإلش��ارة للهدي والصوم ألتى � بعلى � دون الالم يف قوله 
س��بحانه:) ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِری ٱْلَمْسِجِد ٱْلَحَراِم( ألن اهلدى وبدله واجب 
على املتمتع والواجب يس��تعمل � بعلى � ال بال��الم، وكون الالم واقعة موقع 
على كما قيل به يف »اش��رتطي هلم الوالء« خالف الظاهر، واملراد باملوصول من 
كان من احلرم على مس��افة القصر عند الشافعي، ومن كان مسكنه وراء امليقات 
عن��د أب�ي حنيفة، وأهل احلل عند طاووس، وغري أهل مكة عند مالك، واحلاضر 
على الوجه األول ضد املسافر، وعلى الوجوه األخر مبعنى الشاهد الغري الغائب، 
وامل��راد من حضور األهل حضور احمل��رم، وعرب به ألن الغالب على الرجل كما 
قيل: أن يس��كن حيث أهله س��اكنون، و � للمسجد احلرام � إطالقان، أحدهما: 
نفس املسجد، والثاني: احلرم كله، ومنه قوله سبحانه: )ُسْبَحاَن ٱلَِّذی َأْسَرٰیِ بَعْبِدِه 
َلْي��اًل مِّ��َن ٱْلَمْس��ِجِد ٱْلَح��َراِم(.19 بناًء على أنه9 إنا أس��ري به من احلرم ال من 

املسجد، وعلى إرادة املعنى األخري يف اآلية هنا أكثر أئمة الدين.
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) َوٱتَُّقوْا ٱَل( يف كل ما يأمركم به وينهاكم عنه كما يستفاد من ترك املفعول 
يُد ٱْلِعَقاِب(  ويدخل فيه احلج دخواًل أوليًا وبه يتم االنتظام )َوٱْعَلُموْا َأنَّ ٱَل َش��دِ
ملن مل يتقه أي استحضروا ذلك لتمتنعوا عن العصيان، وإظهار االسم اجلليل يف 
موضع اإلضمار لرتبية املهابة وإدخال الروعة؛ وإضافة ش��ديد من إضافة الصفة 

املشبهة إىل مرفوعها.20
٭     ٭     ٭

وبعد كل هذا  نعود إىل كالم القرطيب حيث يقول:
والوجه الثان��ي من وجوه التمتع بالعمرة إىل احل��ج: الِقران، وهو أن جيمع 
بينهما يف إحرام واحد،  فُيهّل بهما مجيعًا يف أش��هر احلج أو غريها؛ يقول: َلّبْيَك 
حَبجة وُعمرة معاً؛ فإذا قدم مكة طاف حلجته وعمرته طوافًا واحدًا وس��عى سعيًا 
واحدًا، عند من رأى ذلك، وهم مالك والشافعّي وأصحابهما وإسحاق وأبوثور، 
وهو مذهب عبداهلل بن عمر، وجابر بن عبداهلل، وعطاء بن أبي رباح، واحلس��ن 
وجماهد وطاووس؛ حلديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول اهلل9 يف َحجة الوداع 

فأهللنا بعمرة، احلديث.
وفيه: وأما الذين مجعوا بني احل��ج والعمرة فإنا طافوا طوافًا واحدًا. أخرجه 

البخاري.
وقال9 لعائشة يوم النَّفر ومل تكن طافت بالبيت وحاضت: »َيَسُعِك طواُفِك 
ِك  ��ك وُعمرتك« يف رواية: »جيْز ِىُء عن��كِ طواُفك بالّصفا وامَلْرَوَة عن َحجِّ حَلجِّ
وُعمْرتك« أخرجه مس��لم؛ أو طاف طوافني وس��عى سعيني، عند من رأى ذلك، 
وهو أبو حنيفة وأصحابه والثورّي واألوزاعّي واحلسن بن صاحل وابن أبي َلْيَلى، 
وُروي عن علّي وابن مسعود، وبه قال الشعيّب وجابر بن زيد. واحتجوا بأحاديث 
ى هلما سعيني،  عن علّي7 أنه مجع بني احلج والعمرة فطاف هلما طوافني وَس��عَ



رجب ــ ذوالحجة 1432 هـ ــ ميقات الحج 12836

ثم قال: هكذا رأيت رس��ول اهلل9 فعل. أخرجهما الَداَرُقْطين يف ُسننه وَضّعفها 
كلها، وإن��ا جعل القران ِمن باب التمتع؛ ألّن الق��ارن يتمتع برتك النََّصب يف 
الس��فر إىل الُعمرة َمّرًة وإىل احلج أخرى، ويتمّتع جبمعهما، ومل حيرم لكل واحدة 
م��ن ميقاته، وَضّم احل��ج إىل العمرة؛ فدخل حتت قول اهلل عّزوج��ّل: )َفَمن َتَمتََّع 
باْلُعْم��َرِة إ َِل��ی ٱْلَحجِّ َفَما ٱْسَتْيَس��َر ِمَن ٱْلَه��ْدی ِ(. وهذا وجه من الّتمتع ال خالف بني 

العلماء يف جوازه.
وأه��ل املدينة ال جييزون اجلم��ع بني الُعْمرة واحلج إال بس��ياق اهَلْدي، وهو 
عندهم َبَدنة ال جيوز دونها. ومما يدّل على أّن الِقران متّتع قوُل ابن عمر: إنا جعل 
الق��ران ألهل اآلفاق؛ وتال قول اهلل جّل وَعّز: )ٰذِلَك ِلَمن لَّ��مْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِری 
ٱْلَمْس��ِجِد ٱْلَحَراِم( فمن كان من حاضري املس��جد احل��رام ومتّتع أو َقَرن مل يكن 

ّيًا َقَرن، فإن فعل مل يكن عليه  عليه دُم ِقراٍن وال متّتع. قال مالك: وما مسعت أن َمكِّ
َه��ْدٌي وال صيام؛ وعلى قول مال��ك مجهور الفقهاء يف ذلك. وقال عبد امللك بن 
املاجشون: إذا َقَرن املكّي احلج مع العمرة كان عليه َدُم الِقران من أجل أّن اهلل إنا 

أسقط عن أهل مكة الّدم والصيام يف التمتع.
والوج��ه الثالث من التمتع: هو الذي توّعد علي��ه عمر بن اخلطاب وقال: 
ُمتعتان كانتا على عهد رس��ول اهلل9 أنا أنهى عنهم��ا وأعاقب عليهما: ُمتعُة 

النّساء وُمتعُة احلج. وقد تنازع العلماء يف جواز هذا بعُد َهُلّم َجّرًا.21

التصريح أو الكنية:
جاءت بعض األخبار وهي تصرح باس��م اخلليف��ة، فيما جاءت أخرى وهي 
تك��ين عنه بقوهلم: »فقال رجل من الق��وم« أو »فقال رجل من بين عدي« وهو ما 

كانت تقوله الشيعة ويف مقدمتهم اإلمامان الباقر والصادق8.
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فيم��ا كان الصحاب��ة يضربون عن اس��م القائل ويقولون: »قي��ل أو قالوا« 
مس��ندين اخلالف إىل مجع من أصحاب النيب9 ومرادهم الرجل وحده حشمًة 
منه ومن أتباعه؛ ألن املس��لم من رواياتهم أن الناس كلهم أحلوا إال من س��اق 

هديًا وهم رسول اهلل9 وعلي بن أبي طالب7 والزبري وطلحة.
ففي س��نن أبي داود 1:  441»فح��ل الناس كلهم وقصروا إال النيب9 ومن 

كان معه هدي« من دون إيعاز إىل اخلالف.
ويف صحيح البخاري1: 286 يف حديث جابر: قال أهلَّ النيب9 هو وأصحابه 
باحل��ج وليس مع أحد منه��م هدي غري النيب9 وطلح��ة، وقدم علي7 من 
اليمن ومع��ه هدي، فقال: أهللت مبا أهل به الن��يب9 فأمر النيب9 أصحابه 
أن جيعلوه��ا عمرًة، ويطوفوا ثم يقص��روا وحيلوا إال من كان معه اهلدي، فقالوا: 
ننطلق إىل منى، وذكر أحدنا يقطر؛ فبلغ النيب9 فقال: »لو اس��تقبلت من أمري 

ما استدبرت« احلديث.
وهذا القول الذي صرح به جابر »وذكر أحدنا يقطر« إنا يناسب كالم رجل له 
شراسة وسوء خلق وجرءة للكالم خالفًا لرسول اهلل9 ، وليس ذلك معهودًا يف 
أصحابه إال يف عمر بن اخلطاب، ولكن اإلمامني الباقر والصادق8 وأتباعهما 

بدلوا قوله ذاك املقذع بقوهلم: »رؤوسنا تقطر« واملعنى واحد.22
أقول: هذا كالم ال دليل عليه، وال ضرورة له، فبقاء كل شيء على حاله أبني 
حلقيقة القائل وخلقه. . ثم أال جتد يف هذه الدعوى )التبديل( أنها خالف األمانة 
يف النقل، وال أدري ملاذا بدال قوله حفظًا له، أو للصحابة، أو احرتامًا للنيب9 أن 
مث��ل هذا الكالم ال يصح أن يقال حبضرته9 ، والرد على النيب9 أراه أعظم 
م��ن قوله املقذع . . وقول املعلق ليس إال اس��تنتاجًا أّن اإلمامني8 واتباعهما 

بدلوا قوله: »وذكر أحدنا يقطر« ب� »رؤوسنا تقطر«.



رجب ــ ذوالحجة 1432 هـ ــ ميقات الحج 13036

فرواي��ة جابر فيها: فقالوا، وتعين مجعًا منهم. ورواي��ة معاوية بن عمار فيها: 
فقال رجل من القوم: أخنرج حجاجًا ورؤوس��نا تقطر؟ فقال: »إنك لن تؤمن بها 

أبدًا«.
وصفة هذا النوع من احلج:

وإن اختلفوا يف بعض اخلصوصيات، فقد اتفقوا س��نة وشيعة أّن احلج ثالثة 
أقسام، قران وإفراد، ومتتع.

صفة التمتع عند اإلمامية:
عن صفوان بن حييى، عن محاد بن عيسى، وابن أبي عمري، عن عمر بن أذينة، 
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر7 عن الذي يلي املفرد للحج يف الفضل؟ فقال: 
»املتعة، فقلت: وما املتعة؟ فقال: يهل باحلج يف أشهر احلج، فإذا طاف بالبيت فصلى 
الركعتني خلف املقام وسعى بني الصفا واملروة قّصر وأحّل، فإذا كان يوم الرتوية 
أهل باحلج، ونس��ك املناسك، وعليه اهلدي، فقلت: وما اهلدي؟ فقال: أفضله بدنة، 

وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة، وقال: قد رأيت الغنم يقلد خبيط أو بسري«.
التمتع بالعمرة إىل احلج هو فرض اهلل تعاىل على كل من نأى عن املس��جد 
احلرام ال جيزئه مع التمكن س��واه. وصفته: أن حيرم من امليقات بالعمرة املتمتع 
بها، فإذا وصل إىل مكة، طاف بالبيت سبعاً، وسعى بني الصفا واملروة سبعاً، ثم 
أحل من كل شيء أحرم منه حني يقصر. فإذا كان يوم الرتوية عند زوال الشمس 
أحرم باحلج من املس��جد احلرام، ثم ميضي إىل عرفة فيقف بها إىل الغروب يوم 
عرفة، ثم يفيض إىل املش��عر فيقف به بعد الفجر، ثم ميضي إىل منى فريمي مجرة 
العقبة يوم النحر، وعليه دم املتعة، بأن يذبح هديه، ثم حيلق، ثم ميضي فيه أو يف 
غده إىل مكة فيطوف للحج، ويصلي ركعتيه، ويس��عى، ويطوف للنساء ويصلي 
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ركعتيه، ثم ميضي إىل منى، فيبيت بها ليالي التش��ريق وهي: ليلة احلادي عش��ر 
والثاني عش��ر والثالث عش��ر، ويرمي يف هذه األيام اجلمار الثالث. وملن اتقى 

النساء والصيد أن ينفر يف الثاني عشر، فيسقط رمي الثالث.

اهلدي:

إّن من أعمال منى اهل��دي، فإّن عدم اهلدي وكان واجدًا لثمنه تركه عند من 
يث��ق به من أهل مكة حتى يذبح ط��ول ذي احلجة، فإن مل يتمكن من ذلك أخره 
إىل أيام النحر من العام القابل. ومن مل جيد اهلدي وال مثنه، كان عليه صوم عشرة 
أيام قبل يوم الرتوية بيوم ويوم الرتوية ويوم عرفة، فمن فاته صام ثالثة أيام من 

أيام التشريق، وباقي العشرة إذا عاد إىل أهله.
إذن أن جيعل نس��كه مركبًا من حج وعمرة، واحل��ج مرتبط بالعمرة، فيحرم 
من مل يكن أهله حاضري املس��جد احلرام من امليق��ات بالعمرة، ويعقد إحرامه 
بالتلبية ال بسياق اهلدي، ثم يأتي مكة، فيطوف ويسعى ويقصر وحيل من إحرامه، 
ثم ينش��يء إحرامًا آخر للحج من مكة، فيكون ق��د متتع أي انتفع مبا حرم عليه 
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باإلحرام ولذلك مسي حج التمتع.
 � جيب احتاد السنة للعمرة واحلج.

� عمرة التمتع يف أشهر احلج، وهي مقدمة على احلج.
� جيب فيه اهلدي.

� ال جيب يف عمرة التمتع طواف النساء.
� ميق��ات عمرة التمتع: العراق، العقيق، وأفضله املس��لخ ثم غمرة ثم ذات 

عرق.
اليمن: يلملم.

الطائف: قرن املنازل.
املدينة: مسجد الشجرة؛ واجلحفة عند الضرورة.

الشام: اجلحفة.
أما ميقات حج التمتع، فهو مكة.

� ال حيل املتمتع من عمرته إال بالتقصري.
� املتمتع ال يصح منه تقديم طواف حجه على املوقفني اختيارًا.

� املتمتع جيب عليه طواف احلج وس��عيه وطواف النس��اء يف اليوم العاش��ر 
واحلادي عشر فلو أّخر أثم وأجزأه.

وهي وجوه الفرق بني حج التمتع وكل من القران واإلفراد.
وأما حج التمتع فهناك حالتان لبدايته:

ح��ج التمتع تارًة يكون مقصودًا م��ن أول األمر، أي يكون ابتداًء كمن حيرم 
أواًل بالعمرة، ثم بعد قضاء مناسكها حيرم باحلج، وذلك � والقول للسيوري- مما 

ال نزاع يف مشروعيته.
هذه هي احلالة األوىل.
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أم��ا احلالة الثانية فحني يكون بالعدول ع��ن حج اإلفراد، فإّن من دخل مكة 
حمرم��ًا حبج اإلف��راد، فاألفضل له أن يعدل بإحرامه إىل عم��رة التمتع، ويتمَّ حجَّ 

التمتع.
يقول السيوري: وهذا منعه مجيع فقهاء العامة. أما فقهاء اإلمامية فقد انقسموا 

إىل:
جمّوز هلذا العدول حتى يف فرض العني.

مانع يف فرض العني، فيما جوزه يف الندب والفرض غري املتعني.
ومحل النص الوارد على ذلك مجعًا بني الدليلني وهو أوىل. .

ويبدو أّن النّصني املشار إليهما، هما:
� حممد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمري، عن 
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداهلل7 عن رجل لبى باحلج مفردًا فقدم مكة 
وطاف بالبيت، وصلى ركعتني عند مقام إبراهيم7 ، وسعى بني الصفا واملروة 

قال: »فليحل وليجعلها متعة، إال أن يكون ساق اهلدي«.
� حمم��د بن عمر بن عبد العزيز الكش��ي يف كت��اب )الرجال( عن محدويه 
بن نصري، عن حممد بن عيس��ى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرمحن، عن عبد 
اهلل بن زرارة، وعن حممد بن قولويه واحلس��ني بن احلس��ن مجيعاً، عن سعد بن 
عبداهلل، عن هارون بن احلسن بن حمبوب، عن حممد بن عبداهلل بن زرارة وابنيه 
احلس��ن واحلس��ني، عن عبداهلل بن زرارة، قال: قال لي أب��و عبداهلل7 : »اقرأ 
مين على والدك الس��الم، وقل: إنا أعيب��ك دفاعًا مين عنك، فإّن الناس والعدو 
يس��ارعون إىل كل من قربناه ومحدناه مكانه بإدخال األذى، فيمن حنبه ونقرّبه � 
إىل أن قال � : وعليك بالصالة الستة واألربعني، وعليك باحلج أن تهل باإلفراد، 
وتنوي الفس��خ إذا قدمت مكة فطفت وس��عيت فسخت ما أهللت به، وقلبت 



رجب ــ ذوالحجة 1432 هـ ــ ميقات الحج 13436

احلج عمرة، وأحللت إىل يوم الرتوية، ثم اس��تأنف االه��الل باحلج مفردًا إىل 
منى، واشهد املنافع بعرفات واملزدلفة، فكذلك حج رسول اهلل9 ، وهكذا أمر 

أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا احلج عمرة«.23

التمتع عند أهل السنة:
هو أن حيرم من هو على مسافة القصر من حرم مكة بعمرة أواًل هو أن حيرم 
من هو على مسافة احلج، وبعد الفراغ منها حيل من كل شيء ثم ينشئ حجًا من 

مكة من عامها ومل يعد مليقات من املواقيت وال ملثل مسافته . . وهما متقاربان.
الدكت��ور الزحيلي: وصفة التمت��ع: أن يبتدئ من امليق��ات، فيحرم بعمرة، 
ويدخل مكة، فيطوف للعمرة، ويس��عى، وحيلق أو يقصر، ويتحلل من عمرته مبا 
فع��ل، ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف، ويقيم مبكة حالاًل. فإذا كان يوم الرتوية 
)الثامن من ذي احلجة( أحرم باحلج من املس��جد احلرام ندباً، ويشرتط أن حيرم 
من احلرم؛ ألن املتمتع يف معنى املكي، وميقات املكي يف احلج: احلرم . . ثم يفعل 
م��ا يفعله احلاج املنفرد. واألفضل أن يقدم اإلح��رام قبل يوم الرتوية، ملا فيه من 

املسارعة وزيادة املشقة.
وعليه دم التمتع، فإن مل جيد الدم، صام ثالثة أيام يف احلج وس��بعة إذا رجع: 

أي فرغ من أداء نسكه، ولو قبل وصوله إىل أهله.
ف��إذا حلق يوم النح��ر، فقد حل اإلحرامني مجيع��اً؛ ألن احللق حملل يف احلج 

كالسالم يف الصالة، فيتحلل به عنهما.
ولي��س ألهل مكة عند اجلمهور متتع وال قران، وإنا هلم اإلفراد خاصة، وقال 

احلنفية: يكره القران للمكي.24
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أّي متعة نهى عنها اخلليفة عمر؟
نعي��د قول القرطيب: »ومتعة احلج، وقد تنازع العلماء يف جواز هذا بعُد هُلَم 

َجّرًا«.
وقد وقع كالم واختالف بينهم يف نوع املتعة اليت يشملها نهي اخلليفة:

هل هي العمرة قبل احلج يف أشهر احلج ثم احلج من عامه.
أو هي فسخ احلج إىل العمرة للمفرد؟

زعمت مجاع��ة أّن املتعة اليت نهى عنها عمر وضرب عليها: فس��خ احلج يف 
الُعْمرة. فأما التمتع بالُعْمرة إىل احلج فال.

الس��يد املرتضى علم اهلدى: وفيهم من محل نهي عمر عن املتعة على فسخ 
احل��ج إذا طاف ل��ه قبل يوم النحر، وقد روي عن ابن عباس أنه كان يذهب إىل 
ج��واز ذل��ك، وأّن النيب9 كان أمر أصحابه يف حجة الوداع بفس��خ احلج من 
كان منهم مل يس��ق هدياً، ومل حيل هو9 ؛ ألنه كان ساق اهلدي. وزعموا أّن ذلك 
وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَةِ ِل( وهذا بعيد عن الصواب؛ ألن  منس��وخ بقوله تعاىل: )َوَأِتمُّ
فس��خ احلج ال يسمى متعة، وقد صارت هذه اللفظة بعرف الشرع خمصوصة مبن 

ذكرنا حاله وصفته.25
القرطيب يف تفس��ريه لآلية: وذلك أن حي��ر ِم الرجل باحلج حتى إذا دخل مكة 

و ية. فسخ حّجه يف عمرة، ثم حّل وأقام حالاًل حتى ُيِهّل باحلج يوم الرتَّ
الن��ووي: قال املازري: اختلف يف املتعة ال��يت نهى عنها عمر يف احلج، فقيل: 
هي فس��خ احلج إىل العمرة. وقيل: هي العمرة يف أشهر احلج ثم احلج من عامه. 
وعلى هذا إنا نهى عنها ترغيبًا يف اإلفراد الذي هو أفضل، ال أنه يعتقد بطالنها 

أو حترميها.
قال القاضي عياض: ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موس��ى أّن املتعة اليت 
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اختلفوا فيها إنا هي فس��خ احلج إىل العمرة، قال: وهلذا كان عمر يضرب الناس 
عليه��ا وال يضربهم على جمرد التمتع يف أش��هر احلج، وإن��ا يضربهم على ما 
اعتقده هو وس��ائر الصحابة أّن فس��خ احلج إىل العمرة كان خمصوصًا يف تلك 

السنة للحكمة اليت قدمنا ذكرها.
ق��ال ابن عبد الرب: ال خالف بني العلم��اء أّن التمتع املراد بقول اهلل تعاىل: 
)َفَمْن َتَمتََّعِ باْلُعْمَرِة إ َِلی اْلَحجِّ َفَما اْسَتْيَس��رَ ِمَن اْلَهْدِی( هو االعتمار يف أش��هر احلج 
قبل احلج. قال: ومن التمتع أيضاً؛ ألنه متتع بس��قوط س��فره للنسك اآلخر من 

بلده. قال: ومن التمتع أيضًا فسخ احلج إىل العمرة. هذا كالم القاضي.
قلت: واملختار أّن عمر وعثمان وغريهما إنا نهوا عن املتعة اليت هي االعتمار 
يف أش��هر احلج، ثم احلج من عامه. ومرادهم نه��ي أولوية للرتغيب يف اإلفراد؛ 
لكون��ه أفضل، وقد انعقد اإلمجاع بعد هذا على جواز اإلفراد والتمتع والقران 

من غري كراهة، وإنا اختلفوا يف األفضل منها.
  انتهى ما أردنا نقله من شرح النووي.26

أول من نهى:
اخلليف��ة الثاني هو أّول َمن نهى عنها، وأما من نهي بعده يف ذلك فهو تابع 
ل��ه؛ وقد توّعد من يؤدي هذا النوع من احلج بالعقوبة، ويقصد بنهيه حتريم حج 
التمت��ع، بعد أن كان � باعرتافه � حالاًل يف عهد رس��ول اهلل9 ، ومات ومل ينه 
عنه. بالتالي حصر اخلليفة احلج يف نوعني منه وهما القران واإلفراد، وهو إجراء 
واضح، مقابل النص ومقابل ما فعله رسول اهلل9 ، ونصَّ عليه القرآن الكريم 

وسنة الرسول9.
وإن��ه ما نهى عن متعة احلج وما هدد بفاعلها، إال أنه كان يكره أن يغتس��ل 
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احل��اج حتت األراك ثم يفيض منه إىل احلج ورأس��ه يقط��ر ماء، ألن التحلل من 
حمظورات اإلحرام بني العمرة واحلج، من لوازم ذاك النوع من احلج، وهو مما كان 
ال يروقه...، فقد روي عنه يف متعة احلج أنه قال قد علمت أّن رس��ول اهلل9 قد 
فعلها وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرس��ني حتت األراك ثم يرجعوا 

باحلج تقطر رؤوسهم.
يقول الس��يد العس��كري: حرمت قري��ش يف العصر اجلاهل��ي اجلمع بني 
احلج والعمرة يف أش��هر احلج ورأته من أفجر الفجور، وش��رعه اإلسالم وسنه 
الرسول9 فلم ير من وىل من قريش بعد الرسول العمل بذلك، فأفردوا احلج 
عن العمرة، وأول من ذكروا أنه أفرد احلج اخلليفة القرش��ي أبو بكر، حسب ما 
روى البيهقي يف سننه عن عبدالرمحن بن األسود عن أبيه قال: حججت مع أبي 

بكر فجرد، ومع عمر فجرد، ومع عثمان فجرد؛ أي أفرد احلج.
وكان أول من أفرد احلج بعد الرسول اخلليفة القرشي أبو بكر، وكذلك كان 
أول من نهى املسلمني عن عمرة التمتع بعد الرسول اخلليفة القرشي عمر، كما 

دلت عليه الروايات اآلتية.
يف صحيح مس��لم ومسند الطيالسي وسنن البيهقي وغريها واللفظ لألول، 
عن جابر، قال: متتعنا مع رسول اهلل9 فلما قام عمر قال: إن اهلل كان حيل لرسوله 
ما شاء مبا شاء، وإّن القرآن قد نزل منازله فأمتوا احلج والعمرة هلل كما أمركم اهلل 
...، فل��ن أوتى برجل نكح امرأة إىل أج��ل إال رمجته باحلجارة. وبعده يف صحيح 

مسلم: فأفصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أمت حلجكم وأمت لعمرتكم.
وأورد البيهقي الرواية يف سننه بتفصيل أوفى، قال جابر: متتعنا مع رسول اهلل9 
ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال: »إّن رسول اهلل9 هذا الرسول 
وإّن الق��رآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رس��ول اهلل و أنا أنهى 
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عنهما و أعاقب عليها، إحداهما متعة النس��اء، وال أقدر على رجل تزوج امرأة 
إىل أجل إال غيبته باحلجارة، واألخرى متعة احلج؛ أفصلوا حجكم عن عمرتكم، 

فإنه أمت حلجكم وأمت لعمرتكم.
يشري اخلليفة يف احلديث األول أّن اهلل أحل لرسوله التمتع بالعمرة إىل احلج؛ 
ألنه كان حيل لرس��وله ما ش��اء مبا ش��اء، وليس من متام العمرة واحلج أن جيمع 

بينهما، فأفصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أمت حلجكم وأمت لعمرتكم.

احلادثة:
إّن احلادث��ة اليت نه��ى عمر بعدها ع��ن اجلمع بني احلج والعم��رة يعينها 

احلديث التالي:
عن األس��ود بن يزيد قال: بينما أنا واقف مع عمر بن اخلطاب بعرفة عشية 
عرفة، فإذا هو برجل مرجل ش��عره يفوح منه ري��ح الطيب؛ فقال له عمر: أحمرم 
أن��ت؟ قال: نعم. فقال عم��ر: ما هيئتك بهيئة حمرم، إنا احملرم األش��عث األغرب 
األذفر، قال: إن��ى قدمت متمتعًا وكان معي أهلي، وإنا أحرمت اليوم فقال عمر 
عند ذلك: ال تتمتعوا يف هذه األيام. فإني لو رخصت يف املتعة هلم لعرسوا بهن 

يف األراك، ثم راحوا بهن حجاجاً.27
قال ابن القيم بعد إيراد الراوية: وهذا يبني أّن هذا من عمر رأي رآه.

قال ابن ح��زم: وكان ماذا وحبذا ذلك، وقد طاف النيب9 على نس��ائه ثم 
أصبح حمرماً، وال خالف أّن الوطئ مباح قبل اإلحرام بطرفة عني.

مع األشعري:
وحتدث أبو موس��ى األش��عري عما جرى له مع اخلليفة يف شأن متعة احلج، 
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وق��ال كما رواه مس��لم والبخ��اري يف صحيحيهما وغريهما واللفظ ملس��لم: 
كان رس��ول اهلل9 بعثين إىل اليمن، فوافقته يف الع��ام الذي حج فيه، فقال لي 
رسول اهلل9 : »يا أبا موسى! كيف قلت حني أحرمت؟« قال: قلت: لبيك إهالاًل 
كإه��الل النيب9 . فقال: »هل س��قت هديًا؟« فقلت: ال، ق��ال: »فانطلق فطف 
بالبي��ت وب��ني الصفا واملروة ثم أح��ل . . .«. يف رواية قبله��ا: فطفت بالبيت 
وبالصفا وباملروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتين وغسلت رأسي. ويف رواية: 
ثم أهللت باحلج. وزاد عليه أمحد مبس��نده، يوم الرتوية، قال: فكنت أفيت الناس 
بذلك يف إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم باملوس��م إذ جاءني رجل فقال: 

إنك ال تدري ما أحدث أمري املؤمنني يف شأن النسك.
ولفظ البيهقي: فبينا أنا عند احلجر األس��ود واملقام أفيت الناس بالذي أمرني 
به رسول اهلل9 إذ جاءني رجل فسارني فقال: ال تعجل بفتياك، فإّن أمري املؤمنني 
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أحدث يف املناسك.
فقلت: أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمري املؤمنني قادم عليكم 
فب��ه فائتم��وا، قال: فلما قدم قلت: يا أمري املؤمنني ما هذا الذي أحدثت بش��أن 

النسك؟
ولفظ البيهقي: أحدث يف النس��ك شئ فغضب عمر أمري املؤمنني من ذلك 

ثم قال: . . . »إن نأخذ بكتاب اهلل فإّن كتاب اهلل يأمر بالتمام«.
وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَةِ ِل( وإن نأخذ بس��نة  ويف رواية: فإّن اهلل عّزوجّل قال: )َوَأِتمُّ
نبينا عليه الصالة والسالم فإّن النيب مل حيل حتى حنر اهلدي. وقد بني اخلليفة يف 
حدي��ث آخر ما يراه أمت للح��ج والعمرة كما رواه مالك يف موطئه والبيهقي يف 
س��ننه عن عبد اهلل بن عمر قال: إّن عمر بن اخلطاب قال: أفصلوا بني حجكم 
وعمرتكم فإّن ذلك أمت حلج أحدكم وأمت لعمرته أن يعتمر يف غري أشهر احلج.

ويف رواي��ة أخرى: قال عمر: أفصلوا بني حجكم وعمرتكم اجعلوا احلج يف 
أشهر احلج واجعلوا العمرة يف غري أشهر احلج أمت حلجكم وعمرتكم.

إذن فخالص��ة ما جاء يف هذه الروايات أّن اخلليفة عمر كان يرى الفصل بني 
احل��ج والعمرة أمت هلما، وذلك بأن جيعل احلج يف أش��هر احلج وجيعل العمرة يف 
وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَةِ ِل( ومن  غريها ويستدل من الكتاب ملا يرى بقوله تعاىل: )َوَأِتمُّ
السنة بعمل النيب يف حجة الوداع حيث مل حيل حتى حنر اهلدي. ويف حني أّن املراد 
بإمتام احلج والعمرة يف اآلية أداء مناس��كهما وإمتام سننهما حبدودهما يف مقابل 

املصدود واخلائف الذي ال يستطيع أداءها.
وقد نصت اآلية بعد هذه اجلملة على تش��ريع عم��رة التمتع بقوله تعاىل: 
( ونص النيب9 على أنه مل حيل ألنه س��اق اهلدي  )َفَم��ْن َتَمتَّ��َع باْلُعْمَرِة إ َِلى اْلَحجِِّ
وقال: »لو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي وجعلتها عمرة«. وقال: 
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»دخلت العمرة يف احلج إىل األبد« وحاشا أبا حفص أال يدرك كل ذلك، وخاصة 
بعد ما روى عنه ابن عباس كما يف سنن النسائي وقال: مسعت عمر يقول: واهلل 
إنى ألنهاكم عن املتعة، وإنها لفي كتاب اهلل، ولقد فعلتها مع رسول اهلل9 يعين 

العمرة يف احلج.

دافعه إىل ما فعل:
بعد أن عرفنا ما كان يراه اخلليفة من الفصل بني احلج والعمرة وأنه أمت هلما، 
فقد تعددت أقواهلم يف الس��بب أو الدافع الذي جعل اخلليفة يتخذ موقفه هذا 
من متعة احلج، حتى وصل به األمر إىل أس��لوب التهديد والوعيد ملن خيالف ما 

ذهب إليه:
يقول السيد العسكري: إذًا فاستشهاده بالكتاب والسنة غري وجيه، وإّن دافعه 
إىل م��ا فعل هو ما أفصح عنه يف حديث آخر له رواه أبو نعيم يف حلية األولياء، 
واملتق��ي يف كنز العمال، واللفظ لألول قال: إّن عمر بن اخلطاب نهى عن املتعة 
يف أشهر احلج، وقال: فعلتها مع رسول اهلل9 وأنا أنهى عنها، وذلك أّن أحدكم 
يأتي من أفق من اآلفاق ش��عثًا نصبًا معتمرًا أش��هر احلج، وإنا ش��عثه ونصبه 
وتلبيت��ه يف عمرته ثم يقدم فيطوف بالبي��ت وحيل ويلبس ويتطيب، ويقع على 
أهل��ه إن كانوا معه حت��ى إذا كان يوم الرتوية أهل باحل��ج وخرج إىل منى يليب 
حبجة ال ش��عث فيها وال نصب وال تلبية إال يومًا واحلج أفضل من العمرة، لو 
خلين��ا بينهم وبني هذا لعانقوهن حتت األراك، و إّن أهل البيت ليس هلم ضرع 
والزرع وإنا ربيعهم يف من يطرأ عليهم. ويف رواية أخرى، قال عمر: قد علمت 
أّن النيب9 فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرس��ني هلن يف األراك ثم 

يروحون يف احلج تقطر رؤوسهم.
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أمران:
يف هذين احلديثني يصرح اخلليفة بأّن دافعه إىل ما فعل أمران:

أواًل: اح��رتام احلج، وحيتج هن��ا ملا يرى بعني االحتج��اج الذي احتجت به 
الصحاب��ة عند ما أبت على رس��ول اهلل9 التمتع بالعم��رة إىل احلج يف حجة 
الوداع، ومن هنا نرى أن قائل القول يف املقامني أيضًا واحد وهم مهاجرة قريش، 
الذي��ن رأوا يف عم��رة التمتع خمالفة ملا دأبوا عليه من س��نن احلج والعمرة يف 

اجلاهلية.
والدافع الثاني له إىل منع اجلمع بني احلج والعمرة يف سفرة واحدة ما صرح 
به يف أحد احلديثني م��ن »أن أهل البيت ليس هلم ضرع وال زرع، وإنا ربيعهم 

يف من يطرأ عليهم«.
إذًا فاخلليفة يأمر بالفصل بني احلج والعمرة، وأن جتعل العمرة يف غري أشهر 
احلج؛ ليأتي املسلمون إىل مكة مرتني، مرة للحج وأخرى للعمرة، ففيه ربيع ذوي 

أرومته من قريش سكان احلرم.
ويقصد هذا � أيضًا � يف جوابه لعلي بن أبي طالب7 كما يف سنن البيهقي 
قال: قال علي بن أبي طالب7 لعمر: أنهيت عن املتعة؟ قال: ال، ولكين أردت 
كثرة زيارة البيت، قال: فقال علي7 : »من أفرد احلج فحسن، ومن متتع فقد أخذ 

بكتاب اهلل وسنة نبيه9 «.
ويضيف الس��يد العسكري قائاًل: كان ما تقدم وكل ما انتهى إلينا من أخبار 
نه��ى عمر عن عمرة التمتع على قلة ما لدينا م��ن مصادر البحث، وما ذكرناه 
على قلته ألقى بعض الضوء على إجتهاد عمر يف هذا احلكم ودافعه إىل ما تأول، 
وق��د أدركنا من جمموع ما تقدم أّن نهي عمر كان ش��ديدًا عن متعة احلج، وكان 
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يضرب الناس عليها.
قال ابن كثري: وقد كان الصحابة رضي اهلل عنهم يهابونه كثريًا، فال يتجاسرون 
على خمالفته، ومل جند من يعارضه على عهد، أو يتكلم ببنت شفة يف خالفه، عدا 

ما كان من قول علي7 له: »ومن متتع فقد أخذ بكتاب اهلل وسنة نبيه«.
وأصبح إفراد احلج بعد ذلك سنة عمرية، اسنت اخللفاء القرشيون به كما نرى 

ذلك يف سرية عثمان وغريه.28
ه��ذا وقد زعم م��ن صحح نهي عمر عن التمتع: أنه إن��ا نهى عنه � بهذه 
العبارة � ِلُيْنَتَجع البيت مرتني أو أكثر يف العام، حتى تكثر عمارته بكثرة الزّوار 
ل��ه يف غري املوس��م. وبعبارة ثانية: وأراد إدخال الرف��ق على أهل احلرم بدخول 

الناس؛ حتقيقًا لدعوة إبراهيم: )َفٱْجَعْل َأْفِئَدًة مَِّن ٱلنَّاِس َتْهِوۤی إ َِلْيهِـْم(.
فقد جاء يف تفسري القرطيب: وقد قال مجاعة من العلماء: إنا كرهه ُعمر؛ ألنه 
أحب أن ُيزار البيت يف العام مرتني: مرة يف احلج، ومرة يف العمرة. ورأى اإلفراد 

أفضل، فكان يأُمر به ومييل إليه.
وقال آخرون: إنا نهى عنها عمر؛ ألنه رأى الناس ماُلوا إىل التمتع ِلَيَس��اَرته 
وِخّفت��ه، َفَخِش��ي أن َيِضيع الِقَران واإلْفَراد، وهما ُس��نتان للنيب صلى اهلل عليه 

وسلم.
النووي: وعلى ه��ذا إنا نهى عنها ترغيبًا يف اإلفراد الذي هو أفضل، ال أنه 

يعتقد بطالنها أو حترميها.
السيد املرتضى علم اهلدى: ... وبعد فإّن الفقهاء واحملصلني من خمالفينا، محلوا 
نهي عمر عن هذه املتعة على وجه االس��تحباب ال على احلظر. وقالوا يف كتبهم 

املعروفة املخصوصة بأحكام القرآن:
إّن نهي عمر حيتمل أن يكون لوجوه:
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� منها: أن��ه أراد أن يكون احلج يف أش��هر خمصوص��ة، والعمرة يف غري تلك 
الشهور.

� ومنها: أنه أحب عمارة البيت، وأن يكثر زواره يف غري املوسم.
� ومنه��ا: أنه أراد إدخال الرفق على أهل احلرم بدخول الناس إليهم. ورووا 

يف تقوية هذه املعاني أخبارًا موجودة يف كتبهم ال معنى للتطويل بذكرها.
وعن محلهم )نهي عمر عن هذه املتعة على وجه االستحباب ال على احلظر( 
فيبطله قوله: »وأنهى عنهما وأعاقب عليهما«. وتش��دده يف ذلك وتوعده يقتضي 
أن ال يكون خرج خمرج االستحباب، هذا ما ذكره السيد املرتضى يف رده عليهم.

ويضي��ف قائاًل: على أّن نهيه عن متعة النس��اء كان مقرونًا بنهيه عن متعة 
احلج، فإن كان نهيه عن متعة احلج استحبابًا فاملتعة األخرى كذلك؛ انتهى.29

أو ألنها خاصة بالصحابة دون غريهم.
اْخُتِل��ف يف ذل��ك؛ فمن الصحابة من رأى أن متع��ة احلج خاصة بأصحاب 

حممد9 وال جيوز أن يفعلهما أحد غري الصحابة.
احلدي��ث: روى مس��لم يف صحيحه عن أبي ذر قال: »كان��ت املتعة يف احلج 

ألصحاب حممد9 خاصة«.
ويف رواية: »ال تصلح املتعتان إال لنا خاصة، يعين متعة النساء ومتعة احلج«.

فعن أبي ذر رض��ي اهلل عنه قال: كانت لنا ُرخصة، يعين: املتعة يف احلج. رواه 
مسلم.

قال ابن عبد الرب: وال أعرف من الصحابة من جييز فس��خ احلج يف العمرة، 
بل ُخّص به أصحاب رس��ول اهلل9 . روي ع��ن عثمان بن عفان أنه قال: ُمْتَعة 
احلج كانت لنا ليس��ت لكم. يعين: أْمر رسول اهلل عام حجة الوداع بَفْسخ احلج 

يف العمرة.
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ِل َكر ِه َمن َكر ِه التمّتع يف احلج؟
وممن َكر ِه املتعة يف أشهر احلج: عمر ومعاوية وابن مسعود. قال ابن عبد الرب: 

املشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا ال َيريان التمتع وال الِقران.
يقول القرطيب: وذلك أن حير ِم الرجل باحلج حتى إذا دخل مكة فس��خ حّجه 
ِوَية. فهذا هو الوجه الذي  يف عمرة، ثم حّل وأقام حالاًل حتى ُيهّل باحلج يوم الرتَّ
ت��واردت به اآلثار عن النيّب9 ؛ فيه أنه أمر أصحابه يف حّجته َمن مل يكن معه 
َهْدٌي ومل َيُس��ْقه وقد كان أحرم باحلج أن جيعله��ا عمرة. وقد أمجع العلماء على 
تصحيح اآلثار بذلك عنه9 ومل يدفعوا ش��يئًا منها؛ إال أنهم اختلفوا يف القول 
به��ا والعمل لعلل ٍ، فجمهورهم على ت��رك العمل بها؛ ألنها عندهم خصوص 

خّص بها رسوُل اهلل9 أصحاَبه يف َحّجته تلك.
قال أبو ذّر: كانت املتعة لنا يف احلج خاصة. أخرجه مسلم. ويف رواية عنه أنه 

قال:
»ال تصلح املتعتان إال لنا خاّصًة، يعين متعة النساء ومتعة احلج«.

والعل��ة يف اخلصوصية ووجه الفائدة فيها ما قاله ابن عباس قال: »كانوا َيرون 
أن العم��رة يف أش��هر احلج من أفجر الفجور يف األرض وجيعل��ون احملَُّرَم َصَفرًا 
ويقولون: إذا َبَرَأ الّدَبْر، وَعَفا اأَلْثَر، وانسلخ َصَفْر، َحّلت العمرُة ملن اعتمْر. َفقِدم 
النيّب9 وأصحاُبه صبيحَة رابعٍة ُمهلِّني باحلج، فأمرهم أن جيعلوها ُعمرًة؛ فتعاظم 

؟ قال: »احِللُّ كله« أخرجه مسلم. ذلك عندهم فقالوا: يا رسول اهلل، أّي احِللِّ
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ويف املسند الصحيح ألبي حامت عن ابن عباس قال: واهلل ما َأْعمر رسول اهلل9 
عائشة يف ذي احلجة إال ليقطع بذلك أمر أهل الشرك؛ فإن هذا احلّي من قريش 
َبْر، وانس��لخ َصَفْر، َحْلت  ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا َعَفا الَوَبْر، َوَبَرَأ الدِّ

الُعْمرُة ملن اعتمْر.
فقد كانوا حيّرمون الُعمرة حتى ينس��لخ ذو احلجة؛ فما أعمر رس��ول اهلل9 
عائش��ة إال لينقض ذلك من قوهلم. ففي هذا دليل على أّن رس��ول اهلل9 إنا 
فس��خ احلج يف العمرة لرييهم أن العمرة يف أشهر احلج ال بأس بها. وكان ذلك 
ل��ه وملن معه خاّصًة؛ ألن اهلل عّزوجّل قد أم��ر بإمتام احلج والعمرة كل من دخل 
فيها أمرًا مطلقًا، وال جيب أن خيالف ظاهر كتاب اهلل إال إىل ما ال إشكال فيه من 
كتاب ناسخ أو ُس��ّنة مبّينة. واحتجوا مبا ذكرناه عن أبي ذّر وحبديث احلارث بن 

بالل عن أبيه قال:
قلنا: يا رس��ول اهلل، فس��خ احل��ج لنا خاّص��ة أم للناس عاَمًة؟ ق��ال: »بل لنا 

خاصة«.
وعلى هذا مجاعة فقهاء احلجاز والعراق والشام عامة.

دِّي، وبه  وهنا يذكر القرطيب: إال ش��يء يروي عن ابن عباس واحلسن والسُّ
قال أمح��د بن حنبل. قال أمحد: ال أرّد تلك اآلثار ال��واردة املتواترة الصحاح يف 
فس��خ احلج يف العم��رة حبديث احلارث بن بالل عن أبيه وبق��ول أبي ذّر. قال: 
ومل جيمعوا على ما قال أبوذّر، ولو أمجعوا كان حجة؛ قال: وقد خالف ابن عباس 
أب��ا  ذّر ومل جيعله خصوصاً. واحتج أمحد باحلديث الصحيح، حديث جابر الطويل 
يف احلج، وفيه: أّن النيّب9 قال: »لو أنى استقبلت من أمري ما استدبرت مل َأُسق 
اهَلْدَي وجعلتها عمرة«. فقام ُس��َراقة بن مالك بن ُجْعُش��م فقال: يا رس��ول اهلل، 
أِلعاِمنا هذا أم ألَبٍد؟ فشّبك رسول اهلل9 وسلم أصابعه واحدًة يف األخرى وقال: 
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»دخلِت الُعْمرة يف احلج � مرتني � ال بل ألَبٍد أَبٍد«.لفظ مسلم.
وإىل هذا واهلل أعلم مال البخارّي حيث ترجم »باب َمن َلّبى باحلج ومَسّاه« 
وس��اق حديث جابر بن عبد اهلل: قِدْمنا مع رس��ول اهلل9 وحنن نقول: َلّبْيَك 
باحل��ج؛ فأمرنا رس��ول اهلل9 فجعلناها ُعمرة. وقال ق��وم: إّن أمر النيّب9 
باإلح��الل كان على وج��ه آخر. وذكر جماهد ذلك الوج��ه، وهو أّن أصحاب 
رسول اهلل9 ما كانوا فرضوا احلج أّواًل، بل أمرهم أن ُيهلُّوا مطلقًا وينتظروا 
م��ا يؤمرون به؛ وكذل��ك َأَهّل عليٌّ باليمن. وكذل��ك كان إحرام النيّب9 ، 
ويدّل عليه قوله9 : »لو اس��تقبلُت من أمري ما استدبرُت ما ُسْقُت اهلَْْدَي 
وجعلته��ا عمرة«. فكأنه خرج ينتظر م��ا ُيؤمر به ويأمر أصحابه بذلك، ويدّل 
على ذل��ك قوله9 : »أتاني آٍت من رّبي يف هذا ال��وادي املبارك وقال قل 

َحّجة يف عمرة«.30
هذا بعض ما جاء به القرطيب يف تفسريه؛ وله تفصيل يف ذلك.

اختالف الصحابة:

وقد اختلف الصحابة يف متعة احلج:
فع��ن عمران بن حصني قال: انزلت آي��ة املتعة فى كتاب  اهلل تعاىل ففعلناها 
مع رس��ول اهلل9 ومل ينزل قرآن حيرمها، ومل ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه 

ما شاء.
ويف رواية له: ارتأى َرُجٌل برأيه ما شاء. يعين: ُعمر.

ويف رواية له: قال فيها َرُجٌل برأيه ما شاء.
وكان عمران رضي اهلل عنه على هذا القول إىل أن مات.

ويف صحيح مس��لم من طريق ُمَطرِّف ق��ال: بعث إلّي عمران بن حصني يف 
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مرض��ه الذي تويف فيه، فقال: إني كنت حمدثك بأحاديث لعل اهلل أن ينفعك بها 
بعدي، فإن عش��ت فاكتم عين، وإن مت فحدث بها إن شئت؛ إنه قد سلم علي، 
واعل��م أن نيب اهلل9 قد مجع بني حج وعمرة، ثم مل ينزل فيها كتاب اهلل، ومل ينه 

عنها نيب اهلل9 . قال رجل فيها برايه ما شاء.
قال البخاري: يقال: إنه عمر.

وملس��لم : نزلت آية املتعة � يعين متعة احلج � وأمرنا بها رس��ول اهلل9 ثم 
مل تنزل آية تنسخ آية متعة احلج، ومل ينه عنها رسول اهلل9 حتى مات.

يف رواية للبخاري: قال مروان بن احلكم: شهدت عثمان وعليًّا7 ، وعثمان 
7 أَهّل بهما: لبيك بعمرة  ينه��ى عن املتعة، وأن جيْمع بينهما، فلم��ا رأى عليٌّ

وحجة، قال: »ما كنت ألَدع سنة النيب9 ِلقول أَحد«.
7 أهل بهم��ا مجيعاً. ويف رواية  ويف رواي��ة للدارم��ي: فلما رأى ذلك عليٌّ
7 وعثمان وهما  للبخاري من طريق س��عيد بن املس��يب قال: اختلف عل��يٌّ
َبُعْسَفان يف املتعة؛ فقال علّي7 : »ما تريد إالَّ أن َتنهى عن أْمر َفعله النيب9«. 

7 أهل بهما مجيعاً. فلما رأى ذلك عليٌّ
وعند مس��لم ق��ال عبد اهلل بن ش��قيق: كان عثمان ينهى ع��ن املتعة، وكان 
7 يأمر بها، فق��ال عثمان لعلي7 كلمة، ثم قال علّي7 : »لقد علمت  عليٌّ

أنا قد متتعنا مع رسول اهلل9«؛ فقال: أجل، ولكنا كنا خائفني.
وأشكل قول عثمان هذا على بعض أهل الِعْلم؛ قال القرطيب: قوله: »خائفني« 
أي: ِمن أن يكون أْجر َمن أْفَرد أعظم من أجر َمن متتع. قال ابن حجر: كذا قال؛ 

وهو مجع َحسن، ولكن ال خيفى ُبْعده.
قال ابن قدامة: وملَّا نهى معاوية عن املتعة أَمرت عائشة حشمها ومواليها أن 
ُيهّلوا بها، فقال معاوية: من هؤالء؟ فقيل: حشم أو موالي عائشة فأرسل إليها: ما 
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محلك على ذلك؟ قالت: أحببت أن يعلم أّن الذي قلت ليس كما قلت.
وقال عمران بن حصني رضي اهلل عنه: إني ألحدثك باحلديث اليوم ينفعك اهلل 
به بع��د اليوم، واعلم أّن رس��ول اهلل9 قد أْعَمر طائفة من أهله يف الَعش��ر، 
فلم َتْنز ِل آية تنسخ ذلك، ومل َيْنه عنه حتى مضى لوجهه. ارتأى كل امرئ بعد ما 

شاء أن يرتئي! واملقصود ب� »الَعْشر« عشر ذي احلجة. أي يف أّوهلا.

موقف ابن عمر:
و روى الزهري عن س��امل قال: ُسئل ابن عمر عن متعة احلج فأمر بها، فقيل 
ل��ه: إنك ختاِلف أباك! فق��ال: إّن ُعمر مل َيُقل الذي تقولون، إنا قال عمر: أفردوا 
احلج من العمرة، فإنه أمت للعمرة أي: أن العمرة ال تتم يف شهور احلج إاّل بهدي، 
وأراد أن ُيزار البيت يف غري شهور احلج، فجعلتموها أنتم حراماً، وعاقبتم الناس 
عليه��ا، وقد أَحّلها اهلل عزَّ َوَجّل وَعِمل بها رس��وله9 ف��إذا أكثروا عليه قال: 

كتاب اهلل بيين وبينكم؛ كتاب اهلل أحق أن ُيّتبع أم ُعمر؟!
وقال: الصحيح عندي أّن عمر بن اخلطاب مل َيْنَه عن التمتع املذكور يف هذا 
الباب؛ ألنه كان أعلم باهلل ورس��وله من أن ينهي عما أباحه اهلل يف كتابه، وأباحه 
رس��ول اهلل9 ، وأَمر به، وأِذن فيه، وإنا نهى ُعمر عند أكثر العلماء عن َفس��خ 

احلج يف العمرة، فهذه العمرة اليت تواَعد عليها ُعمر.

واحلجة عند التنازع:
وإذا اختل��ف الصحابة، مل يكن قول بعضه��م على بعض ُحّجة، إاّل مبوافقة 

حات خارجية، هذا ما جاء يف مصادرهم: السنة، أو مبرجِّ
قال ابن عبد الرب: احلجة عند التنازع واالختالف ُسنة رسول اهلل9 .
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متّت��ع الصحابة مع النيب9 ملن مل يُس��ق اهلدي، ومل��ن كان قارنًا على وجه 
اخلصوص.

وتقّدم أن ابن عمر ملّا ُعورِ ض بفعل أبيه احتّج بالسنة، وأّن قول رسول اهلل9 
ُمقدَّم على قول كّل أحد، وال ُيعارض قوله عليه الصالة والسالم بقول أحد، ولو 

كان أقرب الناس. مع ما ُعر ِف عن ابن عمر ِمن برِّه بأبيه...
قال العي��ين: وَحكى احلميدي أنه وقع يف البخ��اري يف رواية أبي رجاء عن 
عم��ران، قال البخاري: ُيقال: إنه عمر. أي الرَُّجل الذي عناه عمران بن حصني. 
��ر بها ُعمر، فإن��ه أّول َمن نهى عنها، وأما من نهى بعده يف  قيل: األوىل أن ُيَفسَّ

ذلك فهو تابع له.
ابن كثري يف تفسريه: قال البخاري: يقال: إنه عمر، وهذا الذي قاله البخاري 
قد جاء مصرحًا به أّن عمر كان ينهى الناس عن التمتع، ويقول: إن نأخذ بكتاب 
��وْا ٱْلَحجَّ َوٱْلُعْمَرَة ِل( ويف نفس األمر  اهلل ف��إن اهلل يأمر بالتمام، يعين قوله: )َوَاِتمُّ
مل يك��ن عمر ينهى عنها حمرمًا هلا، إنا كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت 

حاجني ومعتمرين؛ كما قد صرح به.
انعقاد اإلمجاع على جواز األنساك الثالثة، وتقّدم النقل عن القاضي عياض 
وابن عبد الرب والقرطيب وغريهم، وذلك يف شرح حديث ابن عباس، يف احلديث 

أن خمالفة ولّي األمر يف الفتوى ال ُيعترب ِمن ُمنازعة ولّي األمر.
ْمَصاَمَة َعَلى َهِذِه � َوَأَشاَر ِإىَل َقَفاُه  قال البخاري: َوَقاَل َابُوَذرٍّ : َلْو َوَضْعُتْم الصَّ

� ُثمَّ َظَنْنُت َأنِّي ُأْنِفُذ َكِلَمًة مَسِْعُتَها ِمْن النَّيِب9ِّ َقْبَل َأْن جتيُزوا َعَليَّ أَلْنَفْذُتَها«.
ويف هذه اآلثار أن علّيًا7 خالف خليفة املس��لمني يف النُُّسك؛ وأن عمران 

بن حصني رضي اهلل عنه خالف قول عمر، وهو خليفة املسلمني.
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اجلواز:
  حمسن األمني: إمجاع الفقهاء األربعة وغريهم على جواز حج التمتع املشهور:

»قال« الشعراني يف ميزانه، وصاحب رمحة األمة يف اختالف األئمة، أّن األئمة 
الثالث��ة اتفقوا على صحة احلج بإحدى هذه الكيفيات الثالث املش��هورة على 
اإلطالق وهي اإلفراد والتمتع والقران، لكل مكلف من غري كراهة، مع قول أبي 

حنيفة بكراهة القران والتمتع للمكي هكذا يف امليزان.
ويف رمحة األمة: ال يشرع يف حقه التمتع والقران ويكره له فعلهما. وقال النووي 
يف شرح صحيح مسلم: وقد انعقد اإلمجاع على جواز اإلفراد والتمتع والقران وإنا 
اختلفوا يف األفضل. وقال أيض��اً يف موضع آخر: اعلم أّن أحاديث الباب متظاهرة 
عل��ى جواز إفراد احلج عن العمرة وجواز التمتع والقران، وقد أمجع العلماء على 
جواز األنواع الثالثة. وصرح بانقس��ام احلج إىل األقس��ام الثالثة القران واإلفراد 
والتمتع وجواز كل منها، الفخر الرازي يف تفس��ريه، وصاحب مراقي الفالح شرح 
ن��ور اإليضاح يف مذهب اإلمام أب��ي حنيفة، وصاحب الدر املختار، ش��رح تنوير 
األبصار يف مذهب أبي حنيفة أيضاً. وابن عابدين يف حاشيته. واخلطيب الشربيين 

يف االقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع على مذهب الشافعي وغريهم.
وباجلمل��ة جواز حج التمتع مس��لم معلوم عند مجيع أهل الس��نة، ال حيتاج 
إىل إكثار الش��واهد عليه؛ وقال املرتضى يف الش��ايف: والفقهاء يف أعصارنا هذه 
يعين فقهاء الس��نة ال يرونها أي متعة احلجة خط��أ بل صواباً. وقال الفضل بن 

الروزبهان من علماء السنة: متعة احلج جوزها العلماء وذهبوا إليه.

وقفة:
والشيء امللفت هنا أنهم قبلوا نهي اخلليفة عمر عن متعة النساء دون متعة 
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احلج، وكال املتعتني وردتا يف القرآن الكريم:
( أي انتفع بسبب العمرة مبحظورات  متعة احلج: )َفَمْن َتَمتََّع باْلُعْمَرِة إ َِلی ٱْلَحجِّ

اإلحرام إىل وقت الدخول يف احلج.
.) متعة النساء: )َفَما اْسَتْمَتْعُتْم بِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ

يف السنة النبوية:
و من طرق السنة والشيعة جاءت رواياتهم باملتعتني.

و قد فعلهما املسلمون يف حياة النيب9 .
وكما اختلفت وتناقضت األحاديث الورادة من طرق أهل الس��نة يف النهي 
ع��ن متعة النس��اء، اختلفت وتناقضت األحاديث ال��واردة من طرقهم يف متعة 

احلج.
فكيف قبلوا نهيه يف األوىل ومل يقبلوه يف الثانية؟!

ثم إّن اخلليفة الثاني قرن بني متعة احلج ومتعة النس��اء يف النهي، وال خالف 
أّن متعة احلج غري منسوخة وال حمرمة، فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكمها 
بدليل الرواية عن عمر بن اخلطاب أنه قال: متعتان كانتا على عهد رس��ول اهلل 
ح��الاًل وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، فأخرب بأّن هذه املتعة كانت على عهد 
رسول اهلل9 ، أضاف النهي عنها إىل نفسه لضرب من الرأي فلو كان النيب9 
نس��خها أو نهى عنها أو أباحه��ا يف وقت خمصوص دون غريه ألضاف التحريم 

إليه دون نفسه.31
٭     ٭     ٭
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30. اجلام��ع ألحكام القرآن، للقرطيب2 : 392�  
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أّول حديث وّدي جمللة »ميقات احلج«

مع ممّثل ولّي الفقيه يف شؤون احلج والزيارة

مساحة حجة اإلسالم واملسلمني السيد علي قاضي عسكر

تعريب: السيد عباس الصايف

تعريب: السيد عباس الصايف
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1ـ ميقات احلج:
نش��كر مساحتكم عل��ى إتاحة هذه 
الفرص��ة جمللة )ميقات احلج( للتحّدث 
إليك��م، وبي��ان آرائكم ح��ول احلج 
واملسائل املتعلقة به. ُيرجى أن ختربونا 
عن املرات والسنوات اليت سافرمت بها 

إىل الديار املقدسة.

اجلواب:
الرس��ول9  وعناية  اهلل  بلط��ف 
وآل بيته الكرام:، تش��ّرفُت بزيارة 
بيت اهلل منذ عام )1980م( كّل س��نة ما 
عدا أربع سنوات، منها ثالث سنوات 
بسبب منع الس��فر إىل هناك احتجاجًا 
عل��ى حادثة اجلمع��ة الدموية يف مكة، 
وس��نة مل أسافر فيها ألسباب شخصية. 
وخالل الس��نوات اليت سبقت رحيل 
اإلمام اخلميين1 كنت مسؤواًل يف بعثة 
اإلم��ام ومنذ ع��ام )1989م( أصبحت 
مس��ؤواًل عن بعثة املرشد األعلى � مّد 

ظّله � .

2ـ ميقات احلج:
مبا أّن سفرات احلّج تتضّمن الكثري 
من الذكريات اجلميلة، فال شّك أّن لدى 
مساحتكم بعضًا م��ن تلك الذكريات، 

فهل لكم أن تشريوا إىل شيء منها؟

اجلواب:
كان��ت أّول رحلة لي عام )1980م( 
وكنت مدع��ّوًا إللقاء كلم��ة يف دولة 
اإلمارات، فطلب م��ين املضّيف الذي 
كان ُمق��ّررًا أن يس��افر إىل احل��ّج من 
تلك الديار، طلب م��ين الذهاب معه 
ف بزي��ارة بيت اهلل  إىل احلّج والتش��رّ
احل��رام. فرجع��ت من اإلم��ارات إىل 
إي��ران؛ لكي أصطحب مع��ي عائليت، 
لكّن احلّظ مل حيالفين حيث اش��تعلت 
ن��ريان احلرب ب��ني الع��راق وإيران، 
فاضطررنا  اجلوية.  الرحالت  وتعّطلت 
إىل الذه��اب إىل )بندرعباس( لنغادر 
من هناك إىل )دبي( بواس��طة القارب. 
فتعّرضن��ا إىل عاصفة يف عرض البحر، 
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وكان��ت ش��ديدة للغاي��ة حبيث يئس 
اجلميع من البق��اء حّيًا بعدها، فكانت 
األمواج تتق��اذف القارب وامتأل باملاء. 
لكّن اهلل سّلم، واستطاع قائد القارب 
احمل�ّنك الرسّو عند إحدى اجلزر. وبعد 
)16( س��اعة من التأخري، وبعد هدوء 
البحر، واصلنا الس��ري حنو )دبي( ومن 

هناك سافرنا إىل الديار املقدسة.
ويف تلك السنة مل ُيَوّفق سوى عدد 
قليل من الزوار اإليرانيني يف الس��فر 
. وكانت هن��اك بناية تدعى  إىل احل��جّ
)مدينة احلج( يف مدينة جّدة وهي بناية 
قدمية حت�توي عل�ى أسّرة ذات طابقني 
وفراش اس��فنجّي، ومل تك��ن فيها أّية 
مس��تلزمات طبية باملّرة. ومل يكن مطار 
جّدة احلالي قد ُأّس��س بعد، ويف ذلك 
اجل��ّو احلار جدًا مل نكن نتلك س��وى 
مروحة بس��يطة فقط. كان الكثري من 
احلجاج يأتون إىل احلّج بسيارات احِلمل، 
ومل يتّم إنش��اء أنابيب مياه الشرب يف 
عرفات أو منى أو املشعر احلرام، وبداًل 
م��ن ذلك كانت توجد بعض الدوارق 

املليئة باملاء وبعض األباريق. وأذكر يف 
تلك الس��فرة أّن الطري��ق املؤدي إىل 
)اجلحف��ة( مل يكن ُمعّب��دًا، وقد أضاع 
س��ائقنا الطريق لعّدة ساعات. وعندما 
وصلنا، مل حنص��ل على ماء للوضوء أو 

التطّهر إاّل بشّق األنفس.
على أية حال، كانت األوضاع خمتلفة 
متام��ًا عّما هي عليه يف الوقت احلاضر. 
وأذكر أّنه كانت تق��ع بعض احلرائق 
يف )من��ى( وأّدت إىل إزه��اق الكث��ري 
من األرواح. أريد بهذا فقط اإلش��ارة 
إىل أعّزائن��ا القّراء بأّن وضع الس��فر 
إىل الديار املقدس��ة خالل الس��نوات 
األوىل م��ن انتصار الثورة اإلس��المية 
كان صعبًا للغاية. وأّما ما ورد يف بعض 
الدراس��ات واملقاالت من أّن انتصار 
الثورة اإلسالمية س��اهم إىل حّد كبري 
يف دف��ع عجلة العم��ران والتنمية يف 
دول املنطقة، وإجياد األسباب والعوامل 
خلدمة الشعوب، كّل ذلك صحيح وال 
ش��ّك فيه. ومنذ س��نة )1981م( بدأت 
التغي��ريات والتط��ّورات تتجّلى فيما 
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يتعّلق باحلّج ش��يئًا فش��يئًا حتى وصل 
األمر إىل ما هو عليه اليوم. لكن الجيب 
أن ننسى بأّن األوضاع يف السابق كانت 
أصعب وأشّق على املسافر كما ورد يف 

بعض يوميات احلّج القدمية.

3ـ ميقات احلج:
اللق��اءات  بع��ض  يف  حتّدثت��م 
واجللسات عن إجراء بعض التغيريات 
يف هيكلي��ة بعثة املرش��د األعلى، فما 
هي أه��داف تلك التغيريات؟ وما هي 
النتائج ال��يت متّخضت عن ذلك؟ هل 
الواضحة  توجد بعض اآلثار اإلجيابية 

لذلك التغيري؟

اجلواب:
البعث��ات  حتّم��ل املس��ؤولون يف 
الس��ابقة الكثري من املش��اّق، بالنظر 
إىل خصوصيات تلك الف��رتة، وقاموا 
بالعديد من اإلجنازات، لكن، ومنذ عام 
)1991م( حيث تسّلم مساحة آية اهلل )ري 
ش��هري( مس��ؤولية ممثلية ولي الفقيه 

وقيادة احلجيج، فقد ُأجنزت الكثري من 
األعمال اجلّبارة بس��بب مثابرته اجلادة 
ونظرته املس��تقبلية، وهو ما نش��هده 
اليوم، ونتمّتع يف ظّله بربكات وأعمال 

كبرية.
وبعد تس��ّلمي مهاّم ه��ذه البعثة 
والفخ��ر ال��ذي حظيت ب��ه من لدن 
املرشد األعلى بقيادة احلجيج، شعرت 
وفق��ًا لتجارب��ي الس��ابقة بض��رورة 
إع��ادة الّنظر يف هيكلية ه��ذه املنظمة 
ومؤسس��اتها للرتكي��ز عل��ى األمور 
اهلاّمة، ويف نفس الوقت تقليص حجم 
البعثة؛ لذل��ك، دعونا بعض أصحاب 
اخل��ربة يف ش��ؤون إدارة أم��ور احلّج 
والتصامي��م الالزمة، وبع��د تعّرفهم 
على آرائي واألهداف املتوّخاة من هذه 
التغيريات، ش��رع اجلميع بالعمل جبّد 
واجتهاد، فكانت نتيجة ذلك أن مّت دمج 
وتقلي��ص املعاونّيات والدوائر، حيث 
دجمت )معاونية التعليم والبحث( مع 
)معاونية شؤون رجال الدين( لتصبح 
)املعاونية الثقافية( وذلك للّشبه الكبري 
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بني األعم��ال اليت كانت تقوم بها كّل 
من املعاونيتني السابقتني، وكذلك دمج 
)معاونية اإلشراف والتفتيش والتقييم( 
م��ع )املعاونية التنفيذي��ة( فأصبحت 
)معاوني��ة تنمي��ة اإلدارة واملص��ادر(، 
ووضعت دائرة )أهل السّنة( حتت لواء 

)املعاونية الثقافية(.
واليوم، وبعد مرور بضعة أش��هر، 
ظه��رت آثار تل��ك اإلجن��ازات اليت 
االنس��جام  وخلقت  اهليكلية،  دعمت 
بني الربامج على اختالفها بعد حذف 

األعمال غري الضرورية أو املكّررة.
وجتدر اإلش��ارة إىل أّنه من املمكن 
أن تطفو على الس��طح بعض املشاكل 
جّراء التغيري احلاصل يف اهليكلية، وهي 
مش��اكل ميكن وضع احللول هلا خالل 

الربامج املقبلة.
ومن بني الّنعم اليت دّرتها علينا تلك 
التغيريات اختزال ما يقارب )103( من 
طاقم البعثة خالل موسم احلّج يف العام 
) 1431ه���/2010م(، وهي خطوة كبرية 
ملنح اآلخرين الفرصة ليحّلوا مكانهم، 

وكذلك تقليص طاقم املنظمة ككّل.
واجلدي��ر بالذك��ر هن��ا أّن تل��ك 
التغيريات مل تؤّثر على نشاطات البعثة، 
بل على العكس من ذلك حيث قادتها 

إىل إجناز نشاطات كبرية أخرى أيضاً.

4ـ ميقات احلج:
ع��ام  احل��ّج  بعث��ة  كان��ت 
)1431ه���/2010م( ه��ي األوىل حت��ت 
مس��ؤوليتكم كممّثل لولي الفقيه يف 
أمور احلّج والزي��ارة؛ ما هي املميزات 
اليت متّتعت بها تل��ك البعثة، وما هي 
التغي��ريات البارزة مقارن��ة بالبعثات 

األخرى يف السنوات السابقة؟

اجلواب:
مّت إجناز مراس��م ح��ّج التمّتع لعام 
)1431ه���/2010م( بش��كل مل يس��بق 
له نظ��ري واحلمد هلل، حي��ث اّتصفت 
باالنس��جام والتعاون بني أفراد طاقم 
بعثة املرش��د األعلى، وأّدى كّل واحد 
من املس��ؤولني مهامه يف ج��ّو معنوّي 
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عال، وحالة تعّبدية نقّية للغاية.
ومن بني النشاطات اليت مّت إجنازها 

خالل موسم احلّج احلالي، هي:
1. تصمي��م وتنفيذ برامج تعليمية 
وثقافي��ة متنوع��ة داخ��ل القواف��ل؛ 
الس��تغالل الفرص الثمين��ة، وتعزيز 

اجلّو املعنوّي والديين يف احلّج.
2. احملافظ��ة على التعاون املس��تمر 
داخل  اإليرانيني  والزوار  القوافل  بني 

وخارج البالد.
3. القيام ببع��ض الربامج الثقافية 
والدينية والسياسية حبضور مجوع كثرية 
من األشخاص يف املدينة املنورة ومكة 

املكّرمة، وكذلك يف عرفات ومنى.
املختلف��ة  التجّمع��ات  إقام��ة   .4
املواضيع  واختيار  واخلارجية،  الداخلية 

املهمة املناسبة.
وال��وّدي  املس��تمر  االتص��ال   .5
واللق��اءات األخوية مع بعثات مراجع 
التقليد، واالستفادة من آرائهم القّيمة 

يف خمتلف األمور.
ورؤس��اء  باملس��ؤولني  االلتقاء   .6

البعثات يف األقطار املختلفة واملنظمات 
الدولي��ة، وبع��ض مس��ؤولي الدولة 

املضيفة.
أماك��ن  بال��زوار يف  االلتق��اء   .7
تواجده��م واالتصال املباش��ر معهم، 

ملعرفة آرائهم ومشاكلهم.
8 . تطبيق األعمال بهيكلية جديدة 
وتصاميم حديثة؛ للتهّيؤ ملواس��م احلّج، 
وإجراء الدراس��ات من أجل حتس��ني 
األداء ورف��ع الّنقص بغية اس��تمرار 
العمل بشعار هذه السنة )طموح أكرب 

وعمل مضاعف(.
ل��ألداء  املس��تمر  اإلش��راف   .9
للبعثة  املتعددة  والتطبيق يف األقس��ام 
واملنظمة ككّل من أجل إصالح العمل 
وحبث املش��اكل، والنظر يف الشكاوى، 
الرئيسية  العمليات  على  والس��يطرة 

للحّج وحتسينها.
املس��ائل  س��رتاتيجية  حب��ث   .10
األساس��ية واجلهود املبذولة يف جماالت 
املعرفة والعقيدة والسياس��ة يف احلّج، 
اخلاصة  والتطبيقات  اخلط��ط  وتقديم 
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بإدارة تلك املسائل.
11. دراس��ة وحب��ث الوضع القائم 
لعملية احل��ّج، ووضع الربامج املتعلقة 

باحلّج النموذجي املطلوب.
12. حتضري ونشر املنتجات، توسيع 
وتعميم األنش��طة الثقافي��ة والدينية 

اخلاصة بفريضة احلّج.
ويف ه��ذا اجملال وإلجي��از احلديث 
نكتفي به��ذا القدر؛ لنق��ّدم تفاصيل 

أخرى جوابًا عن أسئلتكم التالية.

5 ـ ميقات احلّج:
الثورة اإلس��المية يف  انتصار  بعد 
إي��ران وخاصة إّبان رئاس��ة أمري احلّج 
آية اهلل حمّمدي ري ش��هري ومساحتكم 
كنت��م متّثلون ق��دوة اإلدارة هلذه البعثة 
يف أمور احلّج والزي��ارة، وقمتم بإجناز 
الكثري م��ن األعمال القّيمة يف خمتلف 
اجملاالت كاختيار رجال الدين البارزين 
والالئق��ني هل��ذه املس��ؤولية واملدراء 
احملّنك��ني، ونش��ر الكت��ب واجملالت، 
والعديد من األعمال الثقافية، وتقديم 

املقرتحات اخلاص��ة باحلّج عرب اإلذاعة 
والتلفزيون، بل وحتى يف جمال التطبيق. 
بّينوا لنا إذا مسحتم الوضع احلالي من 
خالل نظرتكم، ومدى الّنقص املوجود 
والتدابري املّتخذة إلزالة ذلك الّنقص.

اجلواب:
خ��الل اإلدارة الس��ابقة كانت لي 
عالق��ات طيبة وودّية م��ع آية اهلل ري 
ش��هري، وكان مساحته يكّن لي احرتامًا 
كب��ريًا وثقة؛ لذل��ك كان مساحته يأمر 
بتنفيذ ُمعظم الطروحات واالقرتاحات 
ال��يت كنت أقّدمها، ب��ل وكان يدعمين 
يف تطبي��ق تل��ك االقرتاحات. وخالل 
اإلدارة الس��ابقة اليت دامت عش��رين 
عامًا كن��ت أقّدم كّل ما بوس��عي من 
أج��ل االرتقاء مبكانة احلّج؛ ليس��تفيد 
الن��اس من اخلدمات املقّدمة؛ ألّن احلّج 
والزيارات ميكنه��ا أن حتّل الكثري من 
معضالت اجملتمع إذا ما استثمرنا ذلك 

بشكل جّيد.
ففي الوقت احلاضر لدينا ما يقارب 
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م��ن )900000( زائر وح��اج وُمعتمر 
وحواىل ميلي��ون ونصف امليليون زائر 
زائر  و)700000(  املقدس��ة  للعتب��ات 
تقريبًا إىل س��ورية، أي ما جمموعه )3( 
ماليني زائر يف هذه الس��نة غري الزوار 
للحرم الّرضوي الشريف وأبناء األئّمة 
داخ��ل البالد؛ ف��إذا حس��بنا املاليني 

الثالثة من الزوار مع أبنائهم وذويهم 
الذين نفرتض أّنهم حبدود )4( ماليني 
أشخاص فإّن ذلك سيعين ما يقارب )12( 
ميليون زائر س��نوياً، وكّلهم سيتأثرون 
الزيارات  باملعنويات اليت حتملها تلك 
املقدس��ة. وهنا تكمن أهمية املوضوع 

إذ يدخل احلاج دورة تعليمية وجلسات 
تثقيفية تس��تمر لعدة أش��هر، وحواىل 
شهر كامل يقضيها احلاج يف سفرته إىل 
مّكة بأيامها ولياليها، فلو استثمرنا هذه 
الفرصة بالشكل املطلوب، فإّن التأثري 

الروحي واألخالقي سيكون عظيماً.
وم��ن جهة أخ��رى، ف��إّن اآلداب 

والتقاليد اليت تصحب تلك السفرات 
مثل طلب املس��احمة والغفران وتزكية 
األم��وال وغري ذلك تش��مل كّل عام 
م��ا يقرب من ثالثة ماليني ش��خص، 
وبذل��ك ت��زول اخلالف��ات وتنمحي 
املشاكل بني األفراد، ويعمد هؤالء إىل 
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عزل األموال املش��بوهة ع��ن األموال 
احل��الل، وتنعدم الكثري من املش��اكل 
املالية واألخالقي��ة والعائلية. . وهكذا 
ال ب��ّد لنا من أن ننظ��ر إىل هذا النوع 
من الس��فر من خالل تل��ك الزاوية، 

واالهتمام بنتائجها املعنوية.
واليوم تقع على عاتقنا مس��ؤولية 
كب��رية تتلخ��ص يف إجياد مث��ل هذه 
األرضية للتغيري، لكّن طريق الوصول 
إىل مث��ل تلك األهداف مي��ّر بالتنمية 
العلمي  املس��توى  وتطوير  الفكري��ة 
للزوار من خالل نشر الكتب واجملالت 
والصح��ف، وإيصال املعلومة املطلوبة 
إىل الزائ��ر. إذن، ال بّد أواًل من تطوير 
والعلمي  الثقايف  املس��توى  وحتس��ني 
للزائر، واختيار رجال الدين املناس��بني 
والكفوئني املّطلعني على ُمعظم العلوم 

والفنون املؤّثرة.
األكّفاء  الدي��ن  اختي��ار رجال  إّن 
واملس��ؤولني اجليدي��ن يف ه��ذا اجملال 
واملدراء اجلديرين حبم��ل هذه األعباء 
هي من واجبنا ومسؤوليتنا حنن؛ حيث 

جيب علينا وضع الربامج اخلاصة بذلك، 
وه��ذا ما كّن��ا نقوم به يف الس��نوات 
الس��ابقة، فأصدرنا الكت��ب وعرضنا 
األقراص املدجمة واألش��رطة، والكثري 
م��ن األنش��طة التعليمي��ة والثقافية 

األخرى.
لكن رغم كّل ذلك ال زلت أشعر 
بض��رورة تقديم املزيد واس��تثمار كّل 
الطاقات، وإّننا ما زلنا يف بداية الطريق، 
وال بّد من توس��يع ونشر ثقافة احلّج، 
وتعمي��ق املعتق��دات الديني��ة داخل 
اجملتمع، وحنن نسعى للوصول إىل ذلك 

اهلدف بأقصى سرعة.

6ـ ميقات احلّج:
كانت أعداد الزوار من كبار السّن 
يف ه��ذا العام كبرية، ورغ��م أّن ذلك 
أفرحهم وزاد م��ن ثقتهم، إاّل أّن ذلك 
مل خيل من بعض املشاكل والصعوبات، 
سيما بالنسبة لرجال الدين واملساعدين 
وحتى املدراء واملسؤولني عن القوافل. 
فهل س��ُتعطى األولوية لكبار الس��ّن 
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كذلك يف السنوات القادمة رغم تلك 
الصعوبات؟

اجلواب:
كان موس��م احلّج يف السنة املاضية 
)1431ه� ( حساسًا لعدة أسباب، منها:

اليت كان��ت موجودة  املش��اكل  ٭ 
يف السنوات الس��ابقة كانتشار مرض 
اإلنفلون��زا )آ( حي��ث أّدى ذلك إىل 
عدم الس��ماح للكثري من احلجاج من 
كبار السّن بأداء فريضة احلّج، فأضيف 
ذلك الع��دد إىل أع��داد احلجاج لعام 
)1431ه���/2010م( فكان ذل��ك موقفًا 

صعبًا بالنسبة لنا.
٭ مّت تطبي��ق النق��ل املتن��اوب يف 
تل��ك الس��نة ألّول مّرة ، ف��كان من 
الطبيع��ي أن يؤدي ذل��ك إىل القلق. 
ثّم إّن تغي��ري هيكلية البعثة وتقليص 
ع��دد أفرادها بواقع )120( ش��خص 
كان ل��ه أث��ره البالغ. لك��ن حبمد اهلل 
ولطفه، ومبس��اعي مجيع املسؤولني يف 
بعثة احلج والزيارة يف كّل أحناء البالد، 

ُأزيلت كّل تلك املش��اكل، فكان لدينا 
موسم طبيعي للحّج، وانتهى كّل شيء 
بس��الم وخري. وهنا أوّد تقديم الشكر 
اجلزيل لرئيس منظم��ة احلّج والزيارة 
األخ )ليالي( ومجيع أف��راد طاقمه من 
املعاونني احملرتمني، وكّل الكوادر هناك 
مب��ا فيهم رج��ال الدين واملس��اعدون 
واملدراء واملس��ؤولون عن القوافل، إذ 
لوال تعاونهم وجمهوده��م ملا ُوّفقنا يف 

الوصول إىل هذه النتيجة الطيبة.
 وال بّد من اإلش��ارة هن��ا إىل أّنه 
ورغم مجيع اجلهود املبذولة، فإّن موسم 
احل��ّج مل ينقض من دون مش��اكل أو 
صعوب��ات، فهذه الس��فرات بالذات 
حتم��ل يف طياتها الكثري من املش��اكل 
واألم��ور غري املتوقعة كتأّخر الرحالت 
وأمحال الزائرين وأمتعتهم؛ مّما قد يؤدي 

إىل حصول ما ال حتمد ُعقباه.

٧ـ ميقات احلّج:
م��ن ب��ني املي��زات ال��يت كانت 
موج��ودة خالل موس��م احلّج للس��نة 
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واليومي  ال��دؤوب  حضوركم  احلالية 
بني ظهران��ي القوافل، وتناول الطعام 
إىل جانب ال��زوار، ثّم اجللوس معهم 
واالستماع إىل املش��اكل. فهل حدثت 
معكم أّية حكاي��ات أو طرائف خالل 

جلساتكم تلك؟

اجلواب:
إّنه لفخر ل��ي أن أكون مع الناس 
دائمًا وإىل جانبهم، وكنت أس��عى أن 
ال أبتع��د عنهم قدر اإلم��كان؛ وهذا 
ما فعلته يف موس��م احلّج أيضاً. فكلما 
كانت تس��نح ل��ي فرصة أو مناس��بة 
كنت أحضر جلس��ات ودية ولقاءات 
علمية كان��ت ُتعقد من قبل البعثة يف 
الفنادق واألبني��ة املخصصة هلا أحيانًا 
خ��الل تناول الطعام، وأخرى مع مجوع 
الزائرين، وخاصة م��ع بعض األعزاء 
املعوقني، و ُأسر الش��هداء، و نقّدم ما 
استطعنا من اخلدمات لزوارنا األعزاء. 
وقد استفدنا كثريًا من تلك اللقاءات 
والزي��ارات حيث كنا نعاجل املش��اكل 

عن كثب، وحن��اول احلصول على رضا 
الناس.

وكنت قد قضي��ت أكثر من ثالث 
س��اعات مع املس��ؤول احمل��رتم لقافلة 
األحب��ة املعقوي��ن وذوي االحتياجات 
اخلاصة، أستمع خالهلا إىل حديثه املمتع، 
وما ذل��ك إاّل فريض��ة مفروضة علينا 
خلدمة هذه الطبقة. لكنين أعترب نفسي 
أصغر من أن أحظ��ى خبدمة الزائرين، 
وما حضوري معهم إاّل فخر لي وتقدير 

كبري منهم إزائي.

٨ ـ ميقات احلّج:
شهدنا خالل موسم احلّج يف العام 
مس��ؤول  ( حضور  )1431ه���/2010م 
منظمة احلّج والزيارة الس��ابق )السيد 
مصطفى قهرودي( واملس��ؤول األسبق 
)الس��يد حممد حس��ني رضائي(، فهل 
كانت دعوتهما خالل هذه الرحلة من 
أجل تقديم الشكر هلما على جهودهما 
أم كان لذلك لالس��تفادة من جتاربهما 

السابقة؟
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اجلواب:
ال شّك يف أّن االستفادة من جتارب 
أمثال هؤالء هي واجب علينا، فتجارب 
الذين تصدروا  الس��ابقني  املسؤولني 
األم��ور يف ظ��روف حساس��ة ميكنها 
أن تن��ري لنا الطريق واخت��اذ القرارات 
الصائب��ة؛ لذل��ك طلبت يف الس��نه 
املاضية من كّل من السيد حممد حسني 
رضائ��ي ومصطفى قه��رودي اللذين 
ش��غال تلك املناصب لعدة س��نوات، 
وكذلك من الس��يد سلطاني شريازي 
أحد ال��رواد يف إدارة قوافل احلّج، وله 
خدمات جليل��ة يف هذا اجملال، وكذلك 
من الس��يدين الدكتور أوت��ار خاني 
والدكت��ور منصوري، وهما أس��تاذان 
وصاحب��ا آراء قّيم��ة يف جم��ال اإلدارة، 
طلبت منهم مجيعًا أن يقوموا بدراس��ة 
ش��املة، وتقييم الوضع احلالي، وإبداء 
اآلراء الالزمة فيما يتعّلق مبواسم احلّج، 
ثّم تقديم احللول املطلوبة لذلك. وقبل 
موسم احلّج وخالل املوسم، قام األساتذة 
املذكورون بعقد اللقاءات، وأخذ اآلراء 

من أصحاب ال��رأي، وحتّقق املطلوب، 
وخرجوا بنتائ��ج مثمرة وضعوها كّلها 
يف كتاب قّيم، حيث نأمل أن يتّم تطبيق 
كّل ما ورد فيه بالش��كل املطلوب من 
أج��ل إزال��ة كّل نق��ص وترميم أّي 

ضعف.
قًا للكثري  لقد كان ذلك اجملهود ش��يّ
م��ن اإلخوة الذي��ن عرّبوا لن��ا مرارًا 
عن ش��كرهم لنا؛ لعدم جتاهل اإلدارة 
أو الته��اون يف جهودهم اليت قّدموها. 
وهذا م��ا أؤمن به أنا أيض��ًا وهو أن 
ال يتّم جتاهل جهود املدراء الس��ابقني، 
فكّل مدير ومسؤول ال ختلو إدارته من 
النقص أو اخللل، لكن ال جيب أن نرى 
نقاط الضعف ونتجاهل مواضع القوة. 
وتالحظون أّن أّي نيّب يف القرآن الكريم 
ال يعيب على النيّب الذي سبقه ما فعله 
أو يس��تهجن ما قام به، بل يسعى كّل 
واحد منهم إىل بيان نفسه على أّنه جاء 
مكّم��اًل ملا بدأ به النيّب الس��ابق، حتى 
جاء خ��امت األنبي��اء9 فاكتمل الدين 

وبلغ اإلميان ذروته.
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9ـ ميقات احلّج:
علمنا ب��أّن بعثة املرش��د األعلى 
ق��د أقام��ت العدي��د من اجللس��ات 
والتجمع��ات يف مك��ة واملدينة خالل 
موس��م احلّج لعام )1431ه���/2010م ( 
كما كان ديدنها يف السنوات السابقة. 
هل ترون مساحتكم أّن نتائج مثل تلك 
التجمعات واملؤمترات ستكون مؤّثرة؟ 
وه��ل كان هناك أّي ف��رق بينها وبني 

سابقتها يف األعوام املاضية؟

اجلواب:
املؤمترات  م��ن  الكث��ري  ُعق��دت 
والتجّمعات يف املدين��ة ومكة كما يف 
السنوات الس��ابقة، وفيما يلي بعض 

املؤمترات الدولية اليت ُأقيمت هناك:
1. مؤمتر ُأقيم يف املدينة املنورة حول 
مكانة املرأة حتت ش��عار )املرأة وإحياء 
القَيم اإلس��المية( وحضرت��ه )250( 

شخصية من )17( بلدًا.
2. مؤمت��ر التقري��ب حتت ش��عار 
)التعاط��ي اإلجيابي بني أتباع املذاهب 

اإلسالمية( وحضره )600( شخص من 
)28( دولة.

3. مؤمتر القدس حتت ش��عار )غّزة 
رمز العّزة( حضره )650( شخصية من 

)30( بلدًا.
4. مؤمتر آل البيت: حتت ش��عار 
)دور آل البي��ت: يف تبصري األّمة( 
حضرته )700( ش��خصية م��ن )24( 

بلدًا.
5. مؤمت��ر العلم��اء واملبلغني حتت 
ش��عار )دور العلم��اء واملبلغ��ني يف 
التعاضد اإلس��المي( وحضرته )950( 

شخصية من )14( بلدًا.
6. مؤمت��ر املثقف��ني حت��ت ش��عار 
الع��امل  يف  والُف��رص  )التحدي��ات 
)90( شخصية  اإلس��المي( وحضرته 

من )13( بلدًا.
7. مؤمتر امُلغرتبني اإليرانيني.

ُأقيمت  الداخلي  الصعي��د  وعلى 
العدي��د من املؤمت��رات لرجال الدين 
واملس��اعدين يف القواف��ل وضّمت ما 
يقارب )1200( عضو، واملؤمترات احمللية 
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لرجال الدين، واملؤمترات اخلاصة بأهل 
الس��ّنة اليت ُأقيمت يف مك��ة واملدينة، 
والق��ت ترحيبًا كبريًا حت��ى أّن املكان 
الذي ُأقيم فيه مؤمتر أهل الس��نة كان 
قد امتأل حتى آخره، فاضطّر البعض إىل 

اجللوس على األرض.
ونسعى إىل إغناء مضامني املؤمترات 
القادمة؛ الس��تثمار مواس��م احلّج إىل 
أقصى ح��ّد على املس��توى الداخلي 

واخلارجي.

1٠ـ ميقات احلّج:
نالحظ يف كّل عام ازدياد عدد الكتب 
الصادرة يف العربية الس��عودية، وكّلها 
تتعّرض للش��يعة واملذهب الش��يعّي، 
واالنتق��اص م��ن الثورة اإلس��المية، 
ويزداد ذلك باّطراد يف كّل موسم حّج. 
فهل لدى ممثلية الولي الفقية أّية برامج 
ملواجه��ة تلك األعم��ال؟ وهل تنوي 
املمثلية إب��داء ردود فعل أقوى وأكثر 

فاعلية؟

اجلواب:
ميّث��ل احلّج أس��اس وح��دة األّمة 
اآلي��ة  إىل  واس��تنادًا  اإلس��المية، 
الشريفة )ِلَيْش��َهُدوا َمَناِفَع َلُهْم(.1 البّد 
للمس��لمني من اس��تثمار فرصهم يف 
موس��م احلّج، وال ش��ّك يف أّن أفضل 
تلك الُفرص واملنافع هي إجياد هيكلية 
توحيدية، والعمل عل��ى توحيد األّمة 
لبيان عظمة اإلسالم وعّزة  اإلسالمية؛ 
املس��لمني يف أحناء العامل. ولألس��ف 
تس��عى بعض العناصر املتطّرفة، ومن 
خ��الل متوي��ل أفعاهلم م��ن بيت مال 
املسلمني، واستخدام كّل الوسائل غري 
املنطقية، وَعرب إيقاع اإلرهاب وتوسيع 
االّتهام والتشكيك، تسعى تلك  رقعة 
األطراف والعناصر إىل إجياد الُفرقة بني 
املسلمني رغم أّن نتيجة تلك األفعال � 
وكما أشار القرآن � ليست سوى الذّل 
والفشل )َواَل َتَناَزُع��وا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب 

ر ِيُحُكْم(.2

وه��ؤالء يقوم��ون بنش��ر ماليني 
الُكتب وبعشرين لغة من لغات العامل، 
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ثّم توزيعها عل��ى احلّجاج، يف حني أّن 
املس��لمني الذين يأتون إىل هناك ألداء 
هذه الفريض��ة ال حيق هلم التحّدث أو 
توزي��ع الكتب أو املنش��ورات. أليس 
ذل��ك خمالفًا لتعاليم الق��رآن. قال اهلل 
يف كتابه العزيز: )اْدُع إ َِلی َس��بيل ِ َربَِّك 
ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَس��َنِة َوَجاِدْلُهْم 

 َأْحَس��ُن(.3 قال س��بحانه: 
َ
ِبالَِّت��ي ِه��ی

��ْر ِعَب��اِد ٭ الَِّذي��َن َيْس��َتِمُعوَن اْلَقْوَل  )َفَبشِّ
َفَيتَِّبُعوَن َأْحَس��َنُه(.4 فمنطق اإلس��الم 

إذًا ه��و أن جيلس املثقف��ون والعلماء، 
بينهم، واالس��تفادة  فيما  ويتحدث��ون 
من جت��ارب بعضهم، ومن الوس��ائل 
واختيار  الدينية  واألس��اليب  العلمية 
أّما األش��خاص الذين  األفضل منها. 
مل ينالوا نعمة العلوم الدينية، فأّنى هلم 
أن خيوضوا يف مثل تلك األحاديث، أو 
عرض آرائهم بشكل ُأحادّي، مستعينني 
بالكذب والتحريف؟! وواضح أّن ذلك 

ال حيّل أّية مشكلة.
وبناء عل��ى ذلك فإّن م��ا يقوم به 
أولئك بعيد عن الع��دل واإلنصاف؛ 

وبعبارة أوضح، عندم��ا يقومون بطبع 
ونش��ر الكتب واّتهام الشيعة بالقول 
بتحري��ف الق��رآن ف��إّن ذل��ك ُيعّد 
من الكبائ��ر، فالق��رآن الكريم يزّين 
كّل مس��جد من مس��اجد اجلمهورية 
اإلسالمية يف إيران وكّل بيت فيها، فإذا 
قارن املس��لمون بني نسخة املصحف 
الكريم الذي تهديه إليهم الس��لطات 
الس��عودية وبني الق��رآن املوجود بني 
يدي أّي حاّج، سيتيّقنون من أّنه ال فرق 
بينهما على اإلطالق، وأّن اّتهام الشيعة 
بالقول بالتحريف ليس سوى أكذوبة 
رخيصة. وها ه��ي اإلذاعات وحمطات 
التلفزة يف إيران تبّث كّل يوم قراءات 
وتالوات للق��رآن الكريم للعديد من 
القّراء، فأّي آية ختتلف عّما هو موجود 
يف القرآن؟ أال ُيعت��رب إنفاق بيت مال 
املس��لمني على األكاذيب خيانة لألّمة 

اإلسالمية؟!
وعندم��ا ُيقال للش��يعة يف منطقة 
البقي��ع أّن التوّس��ل ش��رك وأّنه��م 
مشركون، فإّن مجيع املسلمني يعرفون أّن 
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ذلك هو كذب وافرتاء؛ ألّن األئّمة: 
هم وس��ائط للتقّرب إىل اهلل سبحانه 
وه��و ما ورد يف الق��رآن أيضًا يف قوله 
تعاىل:)َواْبَتُغوا إ َِلْيِه اْلَوِسيَلَة(.5 بل لو 
حاول أّي مسلم وضع النيّب9 واألئّمة 
يف مقابل اهلل س��بحانه ستجد الشيعة 
يعارضون ذل��ك وحياربونه  َم��ن  أّول 
ُمعتربين فعله هذا خارج عن التوحيد.

وما يقوم به أولئك هو حمّرم يف نظر 
اآلخري��ن، فالقرآن يق��ول:)َواَل َتُقوُلوا 
��الَم َلْسَت ُمْؤِمًنا(.6  ِلَمْن َأْلَقی إ َِلْيُكُم السَّ

يف ح��ني أّن هؤالء يعتربون غريهم من 
املسلمني مش��ركني وهذه بالذات هي 

عقيدة باطلة.
هذا يف الوقت الذي تضّم الكتب 
اليت تنش��رها الس��عودية العديد من 
الروايات املتعلق��ة باإلمام املهدي7 
وصادق عليه الكثري م��ن علماء أهل 
الس��نة الكب��ار؛ فالش��خص اجلاهل 
واألّمي الذي ينفق املال لرتويج الباطل 
والتشكيك يف وجود اإلمام املهدي7، 
ال ريب يف أّن هذا الشخص ال يسعى 

إىل البحث العلم��ي؛ ألّنه جاهل أّواًل 
وعاجز ع��ن البحث واملناقش��ة ثانياً؛ 
وإذا ما حاول أّي شخص اخلوض معه 
يف حديث أو نق��اش فإّن مصري األّول 
الس��جن واالعتقال، فأّي مكان يف هذا 
العامل حيّبذ هذا األس��لوب وأّي موضع 

من هذا التصرف ُيعّد إسالميًا؟
إّن ما ُينشر يف تلك الكتب خمالف 
للحقيقة وُمعظمه كذب وافرتاء، فمنها 
ما يعتمد عل��ى الرواي��ات الضعيفة 
ويّتخذه��ا ذريع��ة للّنيل من الش��يعة 
الذين ال يثقون مبث��ل تلك الروايات 

أصاًل.
ويف بعض األحيان يطرحون شبهات 
ُمعّينة قام علماء الشيعة باإلجابة عليها 
مرارًا وتكرارًا بأسلوب علمّي وبراهني 
دامغة وأدّلة واضحة، وقد كتب العالمة 
األميين يف )الغدير( والس��يد ش��رف 
الدي��ن يف )املراجع��ات( ومري حامد 
حسني يف )عبقات األنوار( وغريهم ما 
مل  يبق ألحد ش��بهة وال ريب، بل كتب 
الكثري من أهل الس��ّنة وقد رّدوا على 
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ش��بهات الوهابية، وكتبوا العديد من 
الكتب حول ضالالتهم.

إّن بعثة املرشد األعلى قامت حتى 
اآلن بنش��ر وطبع ما يقارب من )200( 
كتاب يف الرّد على األفكار الباطلة اليت 
تبّثها تلك الكتب املوّزعة، باإلضافة إىل 
تأليف موسوعة يف رّد شبهات الوهابية 
ستنش��ر قريبًا ب��إذن اهلل وبأس��لوب 

واضح.

لكّن النقطة املهم��ة هي أن نعلم 
بأّن الفرقة الوهابية مكروهة يف أغلب 
الدول اإلس��المية، ويعتربها املسلمون 
هناك فرقة متطّرفة وغري منطقية، فالذين 

يتحّزمون باألحزمة الناس��فة ويقومون 
بعمليات انتحارية؛ ليقتلوا بها الشيخ 
واملرأة والطفل والشاب كما حيدث يف 
العراق وباكس��تان واملناطق اإلسالمية 
األخرى، ال ميكنهم أن يكونوا مسلمني 

إطالقًا أو يّدعوا اإلسالم.
وهل��ذا ال جي��ب أن تث��ري تل��ك 
املؤآمرات الشيعة والسّنة ومواجهتهم 
لبعضهم البعض، فللشيعة الكثري من 

القواسم املش��رتكة مع السّنة، ولطاملا 
إيران  دافعت اجلمهورية اإلسالمية يف 
عن املس��لمني يف فلس��طني والبوسنة 
واهلرس��ك وباكس��تان وأفغانس��تان، 
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وأغلب مسلمي تلك البلدان هم من 
أهل الس��ّنة. ويف إيران يعيش ش��عبنا 
جنبًا إىل جنب مع أهل الس��ّنة يف جّو 
متآخ وال توجد أّية مشاكل فيما بينهم. 
إذًا، علينا أن نكون حذرين مّما ينش��ره 
أعداؤنا، وأن ال نس��مح هلم بدفعنا إىل 
الفتن��ة الكربى املتمثل��ة بالتناحر بني 

الشيعة والسّنة.

11ـ ميقات احلّج:
هناك سؤال ألغلب الناس يطرحونه 
على مس��ؤولي احلّج والزيارة وخاصة 
مساحتكم، وهو: هل سيتّم يف املستقبل 

القريب تسجيل األمساء حلّج التمّتع؟

اجلواب:
يف املاضي عندما كان تسجيل األمساء 
للحّج مفتوحاً، سّجل العديد من الناس 
أمساءهم ومنهم َمن مّر على تس��جيل 
امسه أكثر من )17( سنة، وإذا فتحنا باب 
التس��جيل مّرة أخرى، فإّن ذلك سيعين 
وقوف العديد م��ن الزائرين أكثر من 

عشرين س��نة يف الطابور، وهذا ليس 
باألمر الصحيح؛ ألّن ذلك سيفقدنا ما 
وضعناه من برامج ولن حيّل أّية مشكلة، 
وما زلنا حتى اآلن خنوض يف مثل هذه 
املشاكل. أّما بالنسبة للعمرة فإّننا نأمل 
حّل هذه املشكلة يف املستقبل القريب 
حي��ث س��نقوم باالقرتاع كّل س��نتني 
ما عليهم  يعلم��ون  متتاليتني والناس 

من املسؤولية.
وأذكر أنين كنت يف إحدى جلسات 
جملس التنس��يق، عندما كان وقتها قد 
مّرت مخس سنوات تقريبًا على تسجيل 
البع��ض، وتقّرر فتح باب التس��جيل 
ثاني��ة، فاعرتض��ُت على ذل��ك، لكن 
مّت��ت املصادقة على املوض��وع بأغلبية 
األعضاء، وحنن اليوم نقف أمام النتائج 

اليت أفرزتها لنا تلك اجللسة.

12ـ ميقات احلّج:
نالحظ قيام اآلالف من أبناء وطننا 
س��نويًا بزيارة بي��ت اهلل احلرام للحّج 
والعمرة والعتبات املقدس��ة وسورية، 
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وبع��د رجوعهم يقّدم��ون والئم هلذه 
املناس��بة، لكّن البعض ُينف��ق أموااًل 
كث��رية على مث��ل تل��ك الوالئم بني 
إقامتها يف قاعات كبرية وتقديم أفضل 
أن��واع األطعمة وأغاله��ا، يف حني ال 
نرى وجودًا ألّي فقري أو معوز يف تلك 
باإلذاعة والتلفزيون  الوالئم؛ أال جيدر 
وكذلك رجال الدين يف القوافل شرح 
هذه املس��ائل للناس وإفهامهم حبقيقة 
األم��ور وترغيبهم بعم��ل األصّح وما 
الفقراء،  يرضي اهلل سبحانه كمساعدة 
ليكون ذلك ذخ��رًا آلخرتهم، وابتعادًا 
عن اإلسراف والتبذير يف دنياهم؟ هل 
لدى مسؤولي البعثة ومنظمة احلّج أّية 

برامج حول ذلك؟

اجلواب:
مع األس��ف غالبًا ما نق��ع يف فّخ 
اإلفراط والتفريط يف املس��ائل الدينية، 
فالبع��ض يضغط على ال��زوار بعدم 
شراء أّية هدايا، والبعض اآلخر يفرط 
يف ش��راء ذلك، وهكذا تضّيع الفرص 

املعنوي��ة بني ه��ذا وذاك. أّما ما يتعّلق 
بش��أن الوالئم فاحلال ليست بأفضل 
مّم��ا قلن��اه، فبعضه��م ال يرغب بفعل 
ذلك، بينما يش��ري البع��ض اآلخر إىل 
إقامة تلك الوالئم يف أفخم القاعات، 
وتقديم أغل��ى أنواع الطعام، فُتصرف 

لذلك األموال الكثرية.
ال ب��ّد أن نفه��م ب��أّن الثقاف��ة 
اإلس��المية ال تع��رتض عل��ى تقديم 
الوالئم  تقدي��م  اهلدايا، واس��تحباب 
كأدب من آداب احل��ّج؛ لكن جيب أن 
تك��ون اهلداي��ا ذات طابع ي��دّل على 
العتبات  املعنوّي ومكان  احلّج والّسفر 
املقدس��ة. فمن يزور العتبات ككربالء 
والنج��ف وغريهما ويأتي بالس��بحة 
والرتبة احلسينية، فإّنه ُيذّكر بذلك اجلّو 
الطاهر هن��اك، لكن أن يأتي باأللعاب 
الصبيانية والّدمى والعرائس الصينية 
الصنع، فهذا ال يعين شيئًا مطلقاً؛ إذًا ال 

بّد من تثقيف الناس يف هذا اجملال.
قبل بضع س��نوات قمن��ا بإجراء 
استبيان بني الزوار حول سبب اهتمام 
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البعض بش��راء اهلداي��ا إىل هذا احلّد، 
فكان��ت األجوبة متعددة وخمتلفة، فقال 
بعضهم: إّن أقاربهم الذين س��بقوهم 
بالس��فر جلبوا هلم اهلدايا، فعلينا إذن 
أن نفعل الش��يء نفسه، وقال آخرون: 
إذا مل  نأت هلم باهلدايا يصفونا باخلّس��ة 
والبخل، وقال غريهم: إّنهم إّنا يفعلون 
ذلك للترّبك... . وواضح أّن كّل جواب 
من تل��ك األجوبة له ما يرّبره، ولذلك 
ال ميكن إزالة كّل تل��ك التقاليد بني 
ليل��ة وضحاها. بل ينبغي على اإلذاعة 
اجلمعة  ص��الة  وخطب  والتلفزي��ون 
واألحادي��ث والكت��ب واملنش��ورات 
واجللسات التثقيفية القيام بذلك حتى 
نتأّكد من تصّرفنا بش��كل منطقي عند 
ش��راء اهلدايا، ويضحى ذل��ك تقليدًا 
جديدًا لنا، وإفه��ام اآلخرين أّنه إذا ما 
طلب��وا من احلاّج الدع��اء هلم يف ذلك 
امل��كان الطاهر أو الص��الة ألحدهم، 
ف��إّن لذلك منفعة أكرب م��ن املادّيات، 
مع ختصيص وقت حمّدد لش��راء اهلدايا 

لألقارب.

وم��ن ناحية أخ��رى، مب��ا أّن هذه 
الرحالت ه��ي أق��رب إىل املعنويات 
والتدّين، فال جيب خلطها مع املس��ائل 
األخ��رى اليت تتنافى م��ع األخالقيات 
والقيم والتنافس املنطقي. أنا متأّكد من 
أننا نستطيع التغلب على هذه املشكلة 
مب��رور الوق��ت من خالل اس��تخدام 

األساليب املنطقية واألخالقية.

13ـ ميقات احلّج:
هل توافقون مساحتكم على أّن مسألة 
التأخ��ري املفرط للرح��الت يف املاضي 
ُتعترب من ضمن املس��ائل احلساسة اليت 
كانت تضاي��ق احلجيج احملرتمني، حيث 
حتي��ل أوقاتهم كّله��ا إىل أذى ومتاعب 
عند العودة من السفر إىل البالد ، رغم 
ما حتويه تلك الرحلة الدينية من ملذات 
وِنَعم؟ هال تفّضلتم بش��رح األسباب 
ال��يت كانت ت��ؤدي إىل ح��دوث تلك 
األمور، وهل م��ا وعد به رئيس منظمة 
احلّج والزيارة احمل��رتم من َدفع غرامات 

التأخري للحّجاج، قد آتت ُأُكلها؟
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اجلواب:
إّن ملش��كلة التأخ��ري يف الرحالت 
أثناء موسم احلّج أسبابها العديدة؛ منها 
ما يع��ود إىل موضوع احلظر املفروض، 
ومنها ما يتعّل��ق بالب�ِلى والِقَدم الذي 
تعاني منها الطائرات الناقلة، فيتعّطل 
جهاز ما، أو ينشب حريق يف احملركات، 
وهذا يتطّلب وق��ت إضايف إلصالحه 
وتعمريه. وبعض املش��اكل تنجم عن 
عناصر الس��يطرة يف البل��د املضيف 
أفراده، وبع��ض األحيان  وتصّرف��ات 
بس��بب إدارتهم هناك، ونوع اخلدمات 
املقّدمة للزائرين، وأحيانًا يتعّلق األمر 
بالطق��س واملناخ وهط��ول الثلوج أو 
األمطار، وهك��ذا، ال بّد من حتليل كّل 
ذل��ك إىل تلك العوامل واألس��باب، 

والسعي إلجياد حلول هلا.
ويف الس��نة املاضية ُأضيف س��بب 
آخر إىل تلك األس��باب، وهو أّن البلد 
الطائرات  لبعض  مل  يس��مح  املضيف 
اإليرانية باهلبوط، وألّننا كّنا قد تعاقدنا 
مع ش��ركة )الوفري( فق��د مسح لتلك 

باهلبوط؛ ألّن أصحاب تلك  الطائرات 
الشركة كانوا سعوديني. وحلسن احلظ 
مل نصادف أية مش��اكل مع هؤالء أثناء 
الذهاب، لك��ن عند اإلي��اب صادفنا 
بعض املشاكل؛ لتعاقد الشركة املذكورة 
مع أقطار أخرى، وعدم امتالكها للسعة 
املطلوبة، فعجزت الش��ركة عن القيام 
بتعّهداته��ا وفق��ًا للعقد امُل��رَبم بيننا، 
فاضطّرت منظمة احلّج والزيارة إىل دفع 
الغرامات اإلضافي��ة والتعويضات إىل 

الناس.
وهناك أم��ور أخ��رى تتعّلق بهذا 
املوضوع حيث تقوم مديرية اإلشراف 
والتحقيق بدارستها، وسوف ُيعلن عن 

النتائج قريبًا إن شاء اهلل تعاىل.
امله��ّم لدين��ا هو أن موس��م احلّج 
الفائ��ت انقضى واحلمد هلل بش��كل 
جي��د، ولكن التأخ��ري احلاصل وعدم 
وصول أمتع��ة املس��افرين يف الوقت 
املناس��ب هو الذي أفس��د األمر على 
الزوار، وال يس��عنا هن��ا إاّل االعتذار 
للحجيج الكرام، متمنني أن ال تتكّرر 
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مثل هذه األمور يف املستقبل من خالل 
وضع الربامج املناسبة.

14ـ ميقات احلّج:
يتضّمن موس��م احل��ّج الكثري من 
التجلّيات والّنع��م واآلالء، فهل لكم 
أن تقّدم��وا صورة عن ذلك لقّراء جملة 

)ميقات احلّج(؟

اجلواب:
احلّج كّله مجي��ل ونعمة، واحلجيج 
يرون تلك التجليات املعنوية واملشاهد 
العظيمة سواء يف مكة أو املدينة. ومن 
ب��ني تلك الّنع��م حضور َج��ّم غفري 
من احلجاج لس��ماع )دعاء كميل( يف 
املدينة؛ ويف إحدى ليالي اجلمعة، جتّمع 
ما يقارب م��ن )27( ألف حاج إيراني 
لس��ماع الدع��اء املذك��ور، ودّل ذلك 
على االنس��جام والتآلف املوجود بني 
احلج��اج، ودورهم الرائد الذي أضفى 
صف��اًء ورونقًا على تل��ك اجلموع؛ مّما 
جذب اهتم��ام ال��زوار اآلخرين من 

بلدان خمتلف��ة. ونالحظ أّن حالة احلاّج 
خالل تل��ك التجمعات تتب��ّدل متامًا 
س��احبًا يف حبر املعنوي��ات، حييط به قرب 
النيّب األعظ��م9 النورانّي من جهة، 
البقيع  األئمة األطه��ار: يف  وقبور 

من جهة أخرى.
لكن ال جيب أن ننس��ى بأّن البلد 
املضي��ف مل يقّص��ر أحيان��ًا يف تقديم 
اخلدمات، وقد شكرنا هلم ذلك يف نهاية 
املوسم. وجتدر اإلشارة إىل أّن ممثاًل عن 
األم��ري حمّمد بن ناي��ف كان قد حضر 
مراس��م دعاء كميل، وتفادي وقوع أّية 

مشاكل للحجاج الكرام.
أّما مراس��يم الرباءة من املشركني، 
فكانت هل��ا نكهة جديدة هذه الس��نة 
حي��ث جتّمعت أعداد كب��رية أكثر من 
السنة املاضية، وزاد الّنسق البهّي الذي 
ُرّص��ت إزاءه املخيم��ات رونق��ًا على 
املكان. وقبل تالوة كلمة املرشد األعلى، 
قرأُت مقّدمة حول ضرورة أداء مراسيم 
الرباءة؛ لكي يّطلع احلجيج على حقائق 

هذه الفريضة السياسية القّيمة.
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وكذل��ك احلال مع مراس��م )دعاء 
عرفة( الذي ُتل��ي يف صحراء عرفات، 
فأضاف به��اًء ونورانية على موس��م 
احلّج الذي أقيم هذه الس��نة، وما أكثر 
أص��وات الباك��ني والنائح��ني خالل 
الدعاء، لدرج��ة ال أظن أن هناك مثياًل 
هلا يف أّي مكان آخ��ر من العامل، وهذه 

مسألة تزخز باملعاني القّيمة.
أبداه  الذي  التعاون والتآخ��ي  أّما 
احلجاج ملس��اعدة املنكوبني بالس��يول 
يف باكس��تان، فقد ظهر جليًا من خالل 
ترّبعهم بأكثر من )200( ميليون تومان 
إيراني، واحلّق أّن كّل واحد من أولئك 
احلجاج املؤمنني يس��تحّق أن ُتَقبَّل يده 

الكرمية على ذلك.
وكانت لنا لق��اءات يف عرفات مع 
ذوي االحتياجات اخلاّصة، فكنت أمسع 
بعضهم وهو يناجي رّبه للتعجيل بفرج 
موالنا صاحب الزمان7 والتش��رف 
برؤية حفيد فاطمة الزهراء3، وقّلما 
رأيت أو مسعت أحدهم يدعو لنفس��ه، 
بالدعاء  يؤّك��دون علين��ا  بل كان��وا 

للمرش��د األعلى وسالمته. ال شّك أّن 
كّل ذلك هو من ِنَعم احلّج وكراماته.

وقد كان لقافلة الفنانني بهاٌء واضح 
وجلي هذه الس��نة، ففي بداية دخوهلم 
املواقع  ألرض الوحي، س��عت بعض 
والصحف إىل إش��عال الفتنة وتلويث 
اجلّو الدي��ين، حيث قال��وا بأّن بعض 
أولئك الفنانني مل يّتصفوا مبا ُعر ِف عن 
الزائر اإليران��ي االعتيادي ومل يراعوا 
ُحرمة املكان. فدعونا هؤالء اإلخوة من 
قوافلهم واجتمعنا بهم، فأبدوا مشاعر 
وأحاس��يس راقية للغاي��ة، وأوضحوا 
ش��ؤونهم بالدموع والبكاء، واعرتفوا 
باملعاني السامية اليت علمتها إّياهم هذه 
الرحلة، وأعرب بعضهم عن استحالة 
مقارن��ة هذه الرحل��ة بالرحالت اليت 

قاموا بها خالل حياتهم.
ويف عرفات أيضًا كانت لي وقفات 
م��ع بع��ض الفنانني، وبع��د انقضاء 
ببعضهم؛ الستطالع  اجتمعت  املوسم 
آرائه��م والوقوف عل��ى مقرتحاتهم 
لالس��تعانة بالفّن وبناء أرضية واقعية 
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له داخل اجملتمع.
وقد أضفى وجود الق��ّراء وحفظة 
الق��رآن رونق��ًا وبهاًء على املوس��م 
الفائت، وكان حلضورهم يف مس��جد 
النيّب9 والطابق الثاني من املس��جد 
احلرام مجاٌل، ويف مشاركتهم باجللسات 
العام��ة للبعث��ة واجللس��ات القرآنية 
لكّل  قّدموها  ال��يت  الدينية  والرتاتيل 
احلجاج؛ واس��تنادًا إىل ما وصلين عنهم 
فقد تطّورت براجمهم مئة يف املئة مقارنة 
بالسنوات الس��ابقة، واحلمد هلل، وهذه 
فرصة مثينة أقّدم فيها ش��كري العميق 

إىل كّل هؤالء األعزاء.
وهكذا، فإّن احل��ّج كّله مجال وبهاء 

وحّب ومعنوّيات.

15ـ ميقات احلّج:
مساحتك��م  توصي��ات  ه��ي  م��ا 
وتعليماتك��م يف خت��ام ه��ذا اللقاء 
للمسؤولني عن قوافل احلّج والقائمني 
عليها يف البعثة واملنظمة ورجال الدين 

ومدراء القوافل؟

اجلواب:
رغم كّل ما يتّم تقدميه من خدمات، 
فإّن��ه بإمكاننا تقديم املزيد يف موس��م 
احلّج، وعلينا استثمار مجيع اإلمكانات 
العلمية والثقافي��ة يف البالد؛ لنتمكن 
من بل��وغ بع��ض األه��داف. لكن 
باس��تطاعتنا تلخيص ما نصبو إليه يف 

املستقبل مبا يلي:
1. العم��ل على االرتق��اء باملكانة 
املعنوي��ة والدينية للحّج وفقًا للمبادئ 
اإلس��المية اخلالص��ة وتعالي��م احلّج 

اإلبراهيمّي.
2. معرف��ة الفرصة ال��يت تتضّمنها 
فريضة احلّج، واس��تثمارها بالش��كل 
الصحيح وبإطار جدي��د على خمتلف 
األصع��دة حبيث تتع��ّزز معه��ا قدرة 

املسلمني واقتدارهم.
3. إثراء الربامج الثقافية والتعّبدية 
وتعمي��ق ال��روح املعنوية للش��عائر 
واملناسك الدينية يف احلّج بني احلجاج 

وعاّمة الناس.
4. اإلبداع يف اآلراء واس��تحداث 
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األف��كار احلديثة والنم��اذج اجليدة يف 
جم��ال املعرف��ة واهليكلي��ة والعالقات 
واالتصاالت من أجل تنمية مس��توى 

االستثمار الصحيح واملهارة.
5. التأكيد عل��ى االهتمام باألمور 
الس��رتاتيجية، والتعامل مع املس��ائل 
واآلراء املختلفة، مع االهتمام باملسائل 
التنفيذية والتطبيقية للحّج ُبغية تعزيز 
الُفرص  وزي��ادة  املنش��ودة،  األهداف 

وتقوية الطاقات والقدرات املوجودة.
6. توس��يع رقعة النقاش والتعامل 
مع سائر اأُلمم من املسلمني؛ لتعريفهم 
بأه��داف الثورة اإلس��المية، والتأكيد 
املش��رتكة،  والقواعد  األرضي��ة  على 

وإجي��اد نظرة موّحدة جتاه كّل املس��ائل 
اإلس��المي.  العامل  والضروري��ات يف 
والري��ب يف أّن هن��اك الكث��ري م��ن 
القدرات يف فريض��ة احلّج واحلمد هلل، 
وعلى العلماء واملثقفني يف البالد سّيما 
رجال الدين األفاضل الذين يتواجدون 
يف القواف��ل أن يتهّي��أوا للقيام بهذه 
املهم��ة الصعبة، وهذا ما نس��عى إليه 
بالفعل يف مركز الفكر يف منظمة احلّج 
والزي��ارة، وقد بّين��ا الطريق إىل ذلك 
ومّهدنا السبيل إليها؛ لكي ال حنَرم من 
اس��تثمار هذه الفرص، اليت وهبها اهلل 

سبحانه لنا بكّل ما ُأوتينا من قّوة.
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اهلوامش
1. سورة احلج: 28.

2. سورة األنفال: 46.
3. سورة النحل: 125.

4. سورة الزمر: 18.
5. سورة املائدة: 35.
6. سورة النساء: 94.



حممد سليمان

يعدُّ العيش يف البيت النبوي الش��ريف، حيث الرسول9 والرسالة والوحي، 
نعمًة عظيمًة، وس��عادًة ال حدود هلا، وش��رفًا ال مثيل له، يهب ملن حيظى بتوفيق اهلل 
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تعاىل السمو والرفعة.
وتكرمي��ًا للمنزلة ه��ذه، وتتوجي��ًا 
للفضل والعطاء، وحفظًا لكرامة البيت 
املذك��ور وصاحبه وزعيم��ه، وتقديًرا 
للدور العظيم املرس��وم له يف املسرية 
الربانية، وبناء اخللق اإلسالمي الرفيع، 
والس��لوك اإلميان��ي القوي��م، جاءت 
حصانت��ه عرب وس��ائل تربوية عديدة، 
وأح��كام خاصة بنس��ائه؛ ملا يش��كله 
العنصر النس��وي من أهمية وخطورة 
يف احلياة، وبالذات يف هذا البيت الذي 

هو قدوة للناس، فكان منها:
� الكنية اليت أطلقها القرآن الكريم 
على نس��ائه »أمهات املؤمنني«: )َالنَِّبیُّ 
َأْول��ی ِباْلُمْؤِمِني��َن ِمْن َأْنُفِس��ِهْم َو َأْزواُجُه 

هاُتُهْم(.1لتكون وس��امًا لالئي تزوج  ُأمَّ

بهن رسول اهلل9 وأيضًا حصنًا مانعًا 
رادعًا ألي جتاوز على حرمته.

� تقري��ر حرمة ال��زواج بهن بعد 
مفارقته9 هلن:

) َو َما كاَن َلُكْم َأْن ُتْؤُذوا َرُسوَل اِل 
َو ال َأْن َتْنِكُح��وا َأْزواَجُه ِمْن َبْعِدِه َأَبدًا ِإنَّ 

ذِلُكْم كاَن ِعْنَد اِل َعِظيمًا(.2

� الوقاي��ة، ومضاعف��ة العقوب��ة، 
وك��ذا أجوره��ن، تعظيم��ًا لدورهن، 
وبيان��ًا ألهمية وظيفته��ن، وتوضيحًا 
للمس��ؤولية الكربى امللق��اة عليهن، 
وخلط��ورة م��ا يرتتب هل��ن وعليهن، 
جاءت اآليات القرآنية التالية يف سورة 

األحزاب واليت منها:
)َيا ِنَساءَ النَِّبیِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساءِ 
ِإِن اتََّقْيُتنَّ َفاَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذی 

ِفی َقْلِبِه َمَرٌض َو ُقْلَن َقْواًل َمْعُروفًا(.3

)َيا ِنَساءَ النَِّبیِّ َمْن َيْأِت ِمْنُكنَّ ِبفاِحَشٍة 
ُمَبيَِّنٍة ُيضاَعْف َلَها اْلَعذاُب ِضْعَفْيِن َو كاَن 

ذِلَك َعَلی اِل َيِس��يرًا ٭ َو َمْن َيْقُنْت ِمْنُكنَّ 

ِلِ َو َرُسوِلِه َو َتْعَمْل َصاِلحًا ُنْؤِتها َأْجَرَها 

َمرََّتْيِن َو َأْعَتْدَنا َلَها ِرْزقًا َكِريمًا(.4

)َو َقْرَن ِف��ی ُبُيوِتُكنَّ َو اَل َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج 
اَلَة َو آِتيَن  اْلجاِهِليَِّة اأُلوَل��ی َو َأِقْمَن الصَّ

ال��زَّكاَة َو َأِطْع��َن اَل َو َرُس��وَلُه ِإنَّما ُيِريُد 

اُل ِلُيْذِهَب َعْنُك��مُ الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت 

َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيرًا(.5

تكث��رن  وال  بيوتك��ن  إلزم��ن 
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اخل��روج... ليكن يف هذا ق��دوة لباقي 
نساء املسلمني.

بعد ه��ذا التمهيد الوجيز، ها حنن 
نقف عند واحدة من نساء هذا البيت 
املبارك، ومع أّم من أمهات املؤمنني، إنها 
الصحابية اجلليلة الس��يدة زينب بنت 
جحش نسبًا وعشريًة وإسالمًا وزواجًا 
وأخالق��ًا وخصااًل ومواق��ف وأعمااًل 
صاحلًة، وراويًة ألحاديث رسول اهلل9.

فهي امرأة من علية نس��اء قريش، 
هذب اإلس��الم نفس��ها، وأضاء قلبها 
بن��وره وضيائ��ه، وأكس��بها التق��وى 
واخلل��ق الكريم، حتى صارت قدوة يف 
ورعها وتقواه��ا وتصدقه��ا، و غدت 
أم��ًا من أمهات املؤمن��ني بزواجها من 

النيب9 .
لق��د حتدثُت عن ش��يء من ترمجة 
حياته��ا، وبالذات عن قص��ة زواجها 
من زيد بن حارثة يف مقالة س��ابقة يف 
هذه اجمللة، حني ترمجت هلذا الصحابي 
الشهيد اجلليل؛ ورأيت من املناسب أن 
أذكر هنا م��ا مل أبينه هناك، وأن أفصل 

ال��كالم عنها وعن عائلته��ا وقومها، 
لتتض��ح ش��خصيتها يف جمتمعه��ا، و 
كواحدة من نساء البيت النبوي الذي 
أرادته الس��ماء قبلًة للناس إن أحسن 
أعضاؤه االس��تفادة من آدابه وأحكامه 
ال��يت محلته��ا آي��ات قرآنية ش��ريفة 
وأحاديث ومواقف نبوية مباركة، وأنها 
الئقة ومناس��بة ملا أرادته الس��ماء من 
هدم ملوروث بين على أس��س خاطئة، 
وتأسيس لش��رع جديد، فكانت وزيد 
حموري مش��روع تغيريي لعادة )التبين( 
اليت اس��تحكمت يف احلياة االجتماعية 

للناس يومها.

ُامُّها:
هي الصحابي��ة اجلليلة أميمة بنت 
ة رسول اهلل9، واحدة  عبداملطلب عمَّ
من بنات ست لشيبة احلمد عبداملطلب 
بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 

كالب القرشي.
أّن  الذه��يب  عن��د  ترمجته��ا  ويف 
أميمة عمة رسول اهلل بنت عبد املطلب 
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وال��دة عب��د اهلل وأم املؤمن��ني زينب 
وعبيداهلل وأبي أمح��د عبد ومحنة أوالد 
جح��ش بن ري��اب األس��دي حليف 

قريش؛ أسلمت وهاجرت.
قال ابن سعد: أطعمها رسول اهلل9 
أربعني وس��قًا من متر خيرب. وقيل: إنها 
أميمة بنت ربيعة ابن عم رس��ول اهلل، 
احلارث بن عب��د املطلب اهلامشية، أعين 
اليت أس��لمت وأطعمت من متر خيرب، 
والظاهر أن أميم��ة الكربى، العمة، ما 
هاجرت، وال أدركت اإلسالم. فاهلل أعلم. 
مل يهت��م بذكر إس��المها إال الواقدي، 

وروى يف ذلك قصة فاهلل أعلم.6
ومل��ا تويف عبد املطل��ب رثته بناته 
الس��ت، ومنهن أميمة حيث قالت يف 

رثائها ألبيها عبداملطلب:
أال هلك الراعي العشرية ذو الفقِد

وس��اقي احلجيج واحملامي عن اجملد
ومن ُيؤلف الضيف الغريب بيوته

إذا م��ا مساء الن��اس تبخل بالرعد
كسبت وليدًا خري ما يكسب الفتى

فل��م تنفكك تزداد ياش��يبة احلمد

أبو احلارث الفي��اض خّلى مكانه
ف��ال تبعدن ف��كل ح��ي إىل ُبعد

فإن��ي لب��اك م��ا بقي��ت وموجع
وكان ل��ه أهاًل مل��ا كان من وجدي

س��قاك وليُّ الناس يف القرب ممطرًا
فس��وف ُأبكيه وإن كان يف اللحد 

فق��د كان زين��ًا للعش��رية كله��ا
وكان محيدًا حي��ث ما كان من محد 
وهذا مطلع قصيدة كل واحدة من 

بناته:
صفية:

بليل  نائحة  أرقت لصوت 
على رجل بقارعة الصعيد

برة:
أعي��يّن ج��ودا بدم��ٍع درر

واملعتصر اخلم  طيب  على 
عاتكة:

تبخال وال  ج��ودا  أعي��يّن 
النيام بدمعكما بعد ن��وم 

أم حكيم:
أال يا عنُي جودي واستهلي 

ي ذا الندى واملكرمات وبكِّ
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أروی:
بكت عيين وحق هلا البكاء

على مسح س��جيته احلياء.7

ويف ترمجة أخويها جاء التالي:
� عب��داهلل ب��ن جحش األس��دي، 
وكان حليف��ًا لب��ين عبد مش��س، وأحد 
الس��ابقني إىل اإلسالم، فقد أسلم قبل 
دخول رس��ول اهلل9 دار األرقم، وكان 
هو وأخوه املكنى بأب��ي أمحد عبد بن 
جحش م��ن املهاجري��ن األولني، ممن 
هاجر اهلجرت��ني. ولقد تنصر أخوهما 
عبيداهلل بن جحش يف احلبش��ة بأرض 
احلبشة، ومات بها نصرانياً. وكان قائد 
سريَّة خنلة، وصاحب أول راية عقدت يف 
اإلسالم وأحد الشهداء، فقد استشهد 
يف غزوة ُأحد، وكان قد مثل به كما مثل 
خباله مح��زة، إال أنه مل ُيبق��ر عن كبده، 
ودفنه رسول اهلل9 هو وخاله محزة بن 
عبد املطلب عّم النيب9 يف قرب واحد 

رضوان اهلل عليهما.
وقد تزوج رسول اهلل9 زينب بنت 

خزمية اهلاللية أرملة عبد اهلل بن جحش، 
فكانت الزوجة اخلامسة له9؛ إال أنها 
توفيت بعد زواجها من الرس��ول9 
بش��هرين أو ثالثة، يف الس��نة الثالثة 
للهجرة، وهي أخت ميمونة ألمها نقل 
ه��ذا ابن عبد الرب عن  النس��ابة أبي 
احلس��ن اجلرجان��ي، وميمونة تزوجها 
بعد زينب اهلاللية يف الس��نة اخلامسة 
هجرية بعد أن حل من عمرة القضاء؛ 

وهي الزوجة احلادية عشرة.
� وذكر ابن إسحاق: ... وأما عبيداهلل 
ب��ن جحش، فأقام على ما هو عليه من 
االلتباس حتى أس��لم، ث��م هاجر مع 
املس��لمني إىل احلبش��ة، ومع��ه امرأته 
أم حبيب��ة بنت أبي س��فيان مس��لمًة؛ 
اإلس��الم  وفارق  ر،  قدمها تنصَّ فلم��ا 
حتى هل��ك هناك نصراني��اً. وكان ميرُّ 
بأصحاب رسول اهلل9 وهم هناك من 
أرض احلبشة، فيقول: فقَّحنا وصأصأمت، 
أي أبصرن��ا وأنتم تلتمس��ون البصر، 
ومل تبصروا بعُد؛ وذلك أّن ولد الكلب 
إذا أراد أن يفت��ح عينيه لينظر، صأصأ 
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لينظر. فقَّح: فتح عينيه.
وذكر ابن هش��ام يف سريته أّن ابن 
إسحاق قال: وخلف رسول اهلل9 بعده 
على امرأته أم حبيبة بنت أبي س��فيان 

بن حرب.

أختها:
� محنة بنت جحش من الس��ابقات 
إىل اإلسالم، وكانت حتت مصعب بن 

عمري.
� وأم حبيب بن��ت جحش، ووقع 
خطأ يف املوط��أ، أّن زينب بنت جحش 
كانت عند عبد الرمحن بن عوف، وإنا 
كان��ت أختها أم حبيب، ويقال فيها: أم 
حبيب��ة، كان امسها زين��ب، فهما زينبان 
غلب��ت على إحداهم��ا الكنية، فعلى 
هذا ال يكون يف حديث املوطأ وهم وال 

خطأ.8

أخواهلا:
وه��م أوالد عبد املطل��ب، أعمام 
النيب9 وكان عددهم عشرة نفر، وهم: 

العباس، و محزة رضوان اهلل عليه، امللقب 
بأسد اهلل، استشهد يف غزوة أحد،  فكان 
سيد الشهداء. وعبداهلل والد النيب9 
وأبو طالب مأوى رسول اهلل9 ووالد 
اإلمام عل��ي7، والزب��ري، واحلارث، 
وحج��ل، واملقّوم، وض��رار، وأبو هلب 
وهو عب��د العزى كان وامرأته أّم مجيل 
أروى بن��ت حرب أخت أبي س��فيان، 
أش��د الناس عداًء لرسول اهلل9 حتى 

نزلت فيهما سورة املسد:
)َتبَّ��ْت َيَدآ َأِبی َلَه��ب ٍ َوَتبَّ ٭ َمآ َأْغَنٰی 
َعْنُه َماُلُه َوَما َكَس��َب ٭ َسَيْصَلٰی َنارًا َذاَت 

اَل��َة ٱْلَحَط��ِب ٭ ِفي  َلَه��ب ٍ ٭ َوٱْمَرَأُت��ُه َحمَّ

َسٍد(. ِجيِدَها َحْبٌل مِّن مَّ

املطلب  بنات عب��د  وأما خالته��ا 
فخمس: صفي��ة أم الزبري بن العوام، 
وأم حكيم البيض��اء، وعاتكة، وأروى، 

وبرة.9

العائلة املهاجرة بنو جحش:
قبيلة عربية أسدية معروفة، مهاجرة 

إىل يثرب املدينة املنورة.



187

ش
جح

ت 
 بن

نب
زي

ن 
مني

مؤ
ّ ال

أم
 )3

0(
ين

يف
شر

ن ال
مي

حر
ن ال

ت م
صيا

شخ

قال ابن اسحاق: وتالحق املهاجرون 
إىل رس��ول اهلل9 فلم يبق مبكة منهم 
أحد إال مفت��ون أو حمبوس، ومل يوعب 
أهل هجرة من مكة بأهليهم وأمواهلم 
إىل اهلل تبارك وتعاىل وإىل رسول اهلل9 

إال أهل دور مسمون:
بنو مظعون من بين مجح.

وبن��و جحش ب��ن رئ��اب حلفاء 
بين أمية.

وبنو البكري من بين سعد بن ليث 
حلفاء بين عدي بن كعب.

ف��إّن دورهم غلقت مبك��ة، هجرة 
ليس فيها ساكن.

وملا خرج بنو جحش بن رئاب من 
دارهم عدا عليها أبو سفيان بن حرب 
فباعها م��ن عمرو بن علقمة أخي بين 
عام��ر بن لؤي، فلم��ا بلغ بين جحش 
ما فعل أبو س��فيان بدارهم، ذكر ذلك 
عبداهلل بن جحش لرسول اهلل9 فقال 
له رسول اهلل9: »أال ترضى يا عبداهلل 
أن يعطي��ك اهلل بها دارًا خريًا منها يف 

اجلنة«؟!

قال: بلى.
قال9: »فذلك لك«.

افتتح رس��ول اهلل مكة، كلمه  فلما 
أب��و أمحد يف داره��م،10 فأبط��أ عليه 
رس��ول اهلل9 فقال الناس ألبي أمحد: 
إّن رس��ول اهلل9 يك��ره أن ترجع��وا 
يف ش��يء من أموالك��م أصيب منكم 
يف اهلل عّزوج��ل، فأمس��ك ع��ن كالم 

رسول اهلل9، وقال ألبي سفيان:
أبل��غ أب�ا س��فيان عن

ندام��ه عواقب��ه  أم��ر 
دار اب��ن عم��ك بعتها

تقضي بها عنك الغرامه
ر ب��اهلل  وحليفك��م 

ّب الناس جمتهد القسامه
إذهب به��ا، إذهب بها

طوقتها طوق احلمامه.11
و ذكر ابن هشام يف سريته املهاجرين 
إىل املدين��ة، وكان مم��ا ذكر عبد اهلل بن 
جحش بن رئ��اب بن يعمر بن صربة 
بن مرة بن كثري بن غنم بن دودان بن 
أسد بن خزمية، حليف بين أمية بن عبد 
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مش��س، احتمل بأهل��ه وبأخيه عبد بن 
جحش، وهو أبو أمح��د، وكان أبوأمحد 
رجاًل ضرير البصر، وكان يطوف مكة، 
أعاله��ا وأس��فلها، بغري قائ��د، وكان 
شاعرًا، وكانت عنده الفرعة بنت أبي 
س��فيان بن حرب، وكان��ت أمه أميمة 
بنت عبد املطلب بن هاش��م، فغلِّقت 
دار ب��ين جحش هجرًة؛ فم��رَّ بها عتبة 
بن ربيع��ة، والعباس بن عبد املطلب، 
وأبوجهل بن هاش��م بن املغرية، وهي 
دار أبان بن عثم��ان اليوم اليت بالردم 
وهو موضع مبك��ة، وهو مصعدون إىل 
أعلى مك��ة، فنظر إليه��ا ربيعة ختفق 
أبوابه��ا يباب��اً، اليب��اب: القفر، ليس 
فيها س��اكن؛ فلما رآها كذلك تنّفس 

عداء، ثم قال: الصُّ
وكّل دار وإن طالت س��المُتها
واحلوُب النكباء  ستدركها  يومًا 

احلوب: التوجع.
قال ابن هش��ام: وهذا البيت ألبي 

داود اإليادي يف قصيدة له.
قال ابن إس��حاق: ثم قال عتبة بن 

ربيعة: أصبح��ت دار بين جحش خالًء 
من أهلها! فقال أب��و جهل: وما تبكي 

عليه من ُقّل بن ِ ُقّل.
قال ابن هشام: الُقّل: الواحد.

قال ابن إسحاق: ثم قال: هذا عمل 
ابن أخ��ي هذا، فّرق مجاعتنا، وش��تت 

أمرنا، وقطع بيننا.
ثم يصف ابن هشام شكل هجرتهم: 
قد أوعبوا إىل املدينة مع رسول اهلل9 
رجاهلم ونس��اءهم: عبداهلل بن جحش، 

وأخوه أبو أمحد بن جحش و...
فكلمة أوعبوا: يقال: جاءوا موعبني: 

إذا مجعوا ما استطاعوا من مجع.12
٭     ٭     ٭

إذن فزينب بنت جح��ش...، وقيل 
ه��ي ب��رة هك��ذا كان امسه��ا قبل أن 
يسميها رس��ول اهلل9 زينب. وتكنى 

بأّم احلكم.13

غدت يف اإلسالم: )أّم املؤمنني(
وتعد هذه الكنية من أروع ما أطلق 
على زوجات النيب9، وقد جاءت دلياًل 
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على املنزلة ال��يت حيتلها البيت النبوي 
املبارك كق��دوة مثلى وأس��وة عظمى 
للمس��لمني وللناس مجيعًا كما جاءت 
تكرميًا للرفعة واملنزلة، اليت حتتلها نساء 
هذا البي��ت، وتتوجيًا للفضل والعطاء، 

وتقديًرا للدور العظيم يف مسرية الدين 
اإلس��المي احلنيف، كوسيلة من أعظم 
وس��ائل الدعوة إلي��ه . . وجاءت هذه 
الكنية اجلليلة »أمهات املؤمنني« لتكون 

وسامًا لالتي تزوج بهن رسول اهلل9؛ 
وكان اهل��دف من إطالق ه��ذه الكنية 
عليهن تقري��ر حرمة الزواج بهن بعد 

مفارقته9 هلن.

أهم حدث يف حياتها:
ش��اءت هلا الس��ماء أن مترَّ حياتها 
ومتتاًل س��ريتها بأحداث، توفرت على 
تشريعات جليلة، ما زالت ما أن تذكر 
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حتى يقرتن ذكرها بأّم املؤمنني زينب:
� إلغاء التب��ين: املقطع القرآني من 

سورة األحزاب، اآليات: 36 - 40.
وقد تناولنا هذا املوضوع عرب ما متَّ 
من زواج بني زيد ب��ن حارثة وزينب 
بن��ت جحش ثم طالقها منه، وزواجها 
من رس��ول اهلل9 يف مقالة سابقة عن 

ترمجة زيد بن حارثة.
امله��م، لق��د ص��ار هذا ال��زواج 
والطالق موضوعًا مل ينجو من تساؤالت 
وش��بهات أث��ريت م��ن هن��ا وهناك 
متخذًة من اإلس��رائيليات واألحاديث 
املوضوعة أساسًا هلا، واملؤسف املؤمل أّن 
هناك بعض املفس��رين ذكروا روايات 
حت��ت عنوان س��بب الن��زول، أقل ما 
يقال فيها: إنها ضعيفة، وقد محلت هذه 
األخبار واألحاديث املختلقة إس��اءات 
واضح��ة للن��يب9 ولطهارته وخللقه 
)َوِإنََّك  السماء:  الذي وصفته  الكريم 
 ُخُلٍق َعِظيٍم(. ولس��ريته الشريفة 

َ
َلَعلی

الطاه��رة اليت ش��هدت به��ا اآليات 
والروايات واملواقف العديدة؛ رغم ما 

قدمه بعضهم من تربيرات.
الش��يخ حممد رش��يد رضا:  يقول 
وللقص��اص يف ه��ذه القص��ة كالم 
الينبغ��ي أن جيعل يف حي��ز القبول، و 
جيب صيانة النيب9 عن هذه الرتهات 

اليت نسبت إليه زورًا وبهتاناً.14
وهنا نقف على التالي:

ملاذا طلّقها زيد؟
س��ؤال س��جل حض��ورًا كبريًا يف 
ه��ذا الزواج ال��ذي كان ب��ني زينب 
وزيد، وهل له عالقة بزواج زينب من 
رسول اهلل9 بعد انقضاء عدة طالقها 

من زيد؟
هناك إجابتان عن هذا السؤال كما 

ذكروا، وهي باختصار:

٭ اإلجابة األوىل:
مل يكن بينهما وئام وانسجام، فهي 
ترى أنها أفضل منه، فاش��تد اخلالف.. 
ففي الدر املنثور، أخرج ابن جرير عن 
ابن عباس، قال: خطب رسول اهلل9 
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زين��ب بنت جحش لزي��د بن حارثة، 
فاس��تنكفت من��ه، وقال��ت: أنا خري 
منه حس��باً، وكانت ام��رأة فيها حدة، 
فأن��زل اهلل: وما كان ملؤم��ن وال مؤمنة 
اآلية كلها. ويبدو أّن هذا التعالي منها 
عليه اس��تمر حتى بعد الزواج، فصار 
ال يطيق العيش معها! فطلقها مبحض 

اختياره و رغبته.
وجاء يف بعض التفاس��ري: أنه بعد 
اهلج��رة إىل املدينة خط��ب زينب ابنة 
أميمة ابنة عبداملّطلب عّدة من أصحاب 
النيب9 فأرس��لت أخاها إىل النيب9 
تستشريه يف أمرها، فقال: فأين هي مّمن 

يعّلمها كتاب رّبها وسّنة نبّيها؟
فسألت: من هو؟ فقال: زيد!

فغضبت، وقالت: تزّوج ابنة عّمتك 
موالك! لس��ت بناكحته! أن��ا خري منه 
حس��بًا! أنا أيِّم قومي، فأنزل اهلل تعاىل: 
)َوَم��ا َكاَن ِلُمْؤِم��ن َواَل ُمْؤِمَن��ة ِإَذا َقَضی 
اُل َوَرُس��وُلُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُه��ُم اْلِخَيَرُة 

ِم��ْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اَل َوَرُس��وَلُه َفَقْد 

َضلَّ َضاَلاًل ُمِبينًا(.

من  الرسول9  فزّوجها  فرضيت، 
زيد بعد أّم أمين السوداء احلبشّية، وهلا 
ُاسامة بن زيد، فكانت تعلو على زيد، 
وتشتّد وتأخذه بلسانها، فكان يشكوها 

إىل الرسول9 وحياول تطليقها.

٭ اإلجابة الثانية:
رغبت��ه9 يف زينب صارت س��ببًا 
لكراهي��ة زيد هل��ا، فإنه9 ملّ��ا رأى 
زين��ب فجأًة يف ثياب املن��زل أعجبته، 
و وق��ع يف قلبه حّبه��ا، فتكلم بكالم 
يفهم منه ذلك، مثل س��بحان مصّرف 
القل��وب كما يف الرواي��ة اآلتية البن 
سعد يف طبقاته، أو سبحان اهلل مقلب 
القلوب، وهو ما ذكره الزخمش��ري: . . 
وذلك أّن رسول اهلل9 أبصرها بعدما 
أنكحها إياه، فوقعت يف نفس��ه، فقال: 
وذلك  القل��وب،  مقلب  س��بحان اهلل 
أّن نفس��ه كانت جتف��و عنها قبل ذلك 
ال تريده��ا، ول��و أرادته��ا الختطبها، 
ومسعت زين��ب بالتس��بيحة فذكرتها 
لزيد، ففطن وألقى اهلل يف نفسه كراهة 
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صحبتها والرغبة عنها لرسول اهلل9، 
فقال لرسول اهلل9: إني أريد أن أفارق 
صاحب��يت، فقال: »مال��ك: أرابك منها 
ش��يء؟« ق��ال: ال واهلل؛ م��ا رأيت منها 
إاّل خريًا، ولكنها تتعظم علّي لش��رفها 
وتؤذيين، فقال له: )َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك 
َواتَِّق اَل(، ثم طلقها بعد، فلما اعتّدت 

قال رسول اهلل9: »ما أجد أحدًا أوثق 
يف نفسي منك، اخطب علّي زينب«.

قال زيد: فانطلق��ت فإذا هي ختمر 
عجينته��ا، فلم��ا رأيته��ا عظمت يف 
ص��دري حتى م��ا أس��تطيع أن أنظر 
إليه��ا، حني علمت أّن رس��ول اهلل9 
ذكرها، فوليتها ظهري وقلت: يا زينب، 
أبش��ري إّن رس��ول اهلل9 خيطب��ك، 
ففرحت وقالت: ما أنا بصانعه ش��يئًا 
حتى أؤامر ربي، فقامت إىل مسجدها، 
ْجَن�َٰكَها( فتزوجها  ونزل الق��رآن: )َزوَّ

رسول اهلل9 ودخل بها.15
الن��ور  خال��ق  اهلل  س��بحان  أو 
تب��ارك اهلل أحس��ن اخلالق��ني، كم��ا 
بن  ذكرالشيخ الطربس��ي ع��ن علي 

إبراهيم يف تفس��ريه: »أّن رسول اهلل9 
كان ش��ديد احلّب لزيد، وكان إذا أبطأ 
عليه زيد، أتى منزله فيسأل عنه؛ فأبطأ 
عليه يوماً، فأتى رسول اهلل9 منزله فإذا 
زينب جالسة وس��ط حجرتها تسحق 
طيبًا بِفهرها قال: فدفع رس��ول اهلل9 
الباب فلما نظر إليها قال: »سبحان اهلل 
خالق النور تبارك اهلل أحسن اخلالقني« 
ورجع فج��اء زيد وأخربت��ه زينب مبا 
كان فق��ال هلا: لعل��ك وقعت يف قلب 
رسول اهلل9 فهل لك أن أطلقك حتى 
يتزوجك رسول اهلل9 فقالت: أخشى 
إن تطلق��ين وال يتزوجين؛ فجاء زيد إىل 

رسول اهلل9 .16
وملا راجعت تفس��ري القرآن لعلي 
ب��ن ابراهيم، مل أَر إاّل التالي، أنقل منه 
مورد احلاجة: يف رواية أبي اجلارود عن 
أبي جعف��ر7 فمكثت عن��د زيد ما 
شاء اهلل، ثم إنهما تشاجرا يف شيء إىل 
رسول اهلل فنظر إليها النيب9 فأعجبته 
فقال زيد: يا رسول اهلل9 تأذن لي يف 
طالقها، فإّن فيها ك��ربًا، وإنها لتؤذيين 
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بلسانها، فقال...
وهو شبيه ملا ذكره الشيخ الطوسي، 
ونس��به للقي��ل: وقي��ل: إّن زي��دًا ملا 
ج��اء خماصمًا زوجت��ه، فرآها النيب9 
استحس��نها ومتنى أن يفارقها زيد حتى 

يتزوجها، فكتم.
قال البلخ��ي: وهذا جائز، ألّن هذا 
التمين هو م��ا طبع اهلل عليه البش��ر، 
فال ش��يء على أح��د إذا متنى ش��يئًا 

استحسنه.17
ونظرًا لصراحة ما بينه الزخمش��ري 
أعاله )يف سبب كراهة زيد هلا( ال بد لي 
من ذكر األسئلة اليت طرحها الزخمشري 

يف كشافه وتوىل اإلجابة عنها:
ما أراد بقوله: )َوٱتَِّق ٱَل(؟

جييب: أراد وات��ق اهلل فال تطلقها، 
وقصد نهي تنزيه ال حتريم، ألّن األوىل أن 
ال يطلق. وقيل: أراد: واتق اهلل فالتذّمها 

بالنسبة إىل الكرب وأذى الزوج.
ما الذي أخفى يف نفسه؟

جييب: تعلق قلب��ه بها. وقيل: مودة 
مفارقة زيد إياها. وقيل: علمه بأّن زيدًا 

سيطلقها وسينكحها، ألّن اهلل قد أعلمه 
بذلك.

فماذا أراد اهلل منه أن يقوله حني قال 
له زيد: أريد مفارقتها، وكان من اهلجنة 
أن يقول له: افعل، فإني أريد نكاحها؟

جيي��ب: كأن الذي أراد منه عّزوجّل 
أن يصمت عند ذلك، أو يقول له: أنت 
أعلم بش��أنك، حتى ال خيالف سره يف 
ذلك عالنيته؛ ألّن اهلل يريد من األنبياء 
والتصلب  والباطن،  الظاهر  تس��اوي 
يف األم��ور، والتج��اوب يف األح��وال 

واالستمرار على طريقة مستتبة.
إرادة  حدي��ث  يف  ج��اء  كم��ا 
رس��ول اهلل9 قتل عب��د اهلل بن أبي 
سرح واعرتاض عثمان بشفاعته له: أّن 
عمر ق��ال له: لقد كان عيين إىل عينك، 

هل تشري إلّي فأقتله.
فقال: إّن األنبياء ال تومض ظاهرهم 

وباطنهم واحد.
كيف عاتبه اهلل يف سرت ما استهجن 
التصريح به، وال يس��تهجن النيّب9 
التصريح بش��يء إاّل الشيء يف نفسه 
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مستهجن، وقالة الناس ال تتعلق إاّل مبا 
يس��تقبح يف العقول والعادات؟ وما له 
مل يعاتبه يف نفس األمر، ومل يأمره بقمع 
الشهوة، وكّف النفس عن أن تنازع إىل 
زينب وتتبعها؟ ومل يعصم نبيه9 عن 

تعلق اهلجنة به وما يعرضه للقالة؟
جيي��ب: كم من ش��يء يتحفظ منه 
اإلنسان ويس��تحي من اطالع الناس 
عليه، وهو يف نفسه مباح متسع، وحالل 
مطل��ق، ال مقال فيه وال عيب عند اهلل، 
ورمبا كان الدخول يف ذلك املباح سلمًا 
إىل حص��ول واجبات يعظ��م أثرها يف 
الدين وجيّل ثوابه��ا، ولو مل حتفظ منه 
ألطلق كثري من الناس فيه ألسنتهم إاّل 
من أوتي فضاًل وعلمًا ودينًا ونظرًا يف 

حقائق األمور ولبوبها دون قشورها.
أال ترى أنه��م كانوا إذا طمعوا يف 
بيوت رسول اهلل9 بقوا مرتكزين يف 
جمالسهم ال يرمون مستأنسني باحلديث، 
وكان رس��ول اهلل9 يؤذي��ه قعودهم، 
ويضيق ص��دره حديثهم، واحلياء يصده 
أن يأمرهم باالنتشار، حتى نزلت: )ِإنَّ 

َذِلُكْم َكاَن ُي��ْؤِذی النَِّبّی َفَيْس��َتْحِی ِمنُكْم 

َواُل اَل َيْسَتْحِی ِمَن اْلَحّق(.18
أب��رز رس��ول اهلل9 مكنون  ولو 
ضمريه، وأمرهم أن ينتش��روا، لش��ّق 

عليهم، ولكان بعض املقالة؟
فهذا م��ن ذاك القبيل، ألن طموح 
قلب اإلنسان إىل بعض مشتهياته من 
امرأة أو غريها غري موصوف بالقبح يف 
العقل وال يف الشرع، ألنه ليس بفعل 
اإلنس��ان وال وجوده باختياره، وتناول 
بقبيح  الش��رعي ليس  بالطريق  املباح 
أيضاً، وه��و خطبة زينب ونكاحها من 
غري اس��تنزال زيد عنها، وال طلب إليه 
وهو أقرب ]إلي��ه[ منه من زّر قميصه 
أن يواسيه مبفارقتها، مع قوة العلم بأّن 
نفس زيد مل تكن م��ن التعلق بها يف 
ش��يء، بل كانت جتفو عنه��ا، ونفس 
رس��ول اهلل9 متعلقة به��ا، ومل يكن 
مس��تنكرًا عندهم أن ينزل الرجل عن 
امرأته لصديقه، وال مستهجنًا إذا نزل 
عنها أن ينكحها اآلخر، فإّن املهاجرين 
حني دخلوا املدينة استهم األنصار بكل 
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ش��يء، حتى إّن الرجل منهم إذا كانت 
له امرأتان نزل عن إحداهما وأنكحها 
املهاجر، وإذا كان األمر مباحًا من مجيع 
جهاته ومل يكن فيه وجه من وجوه القبح 
وال مفس��دة وال مضّرة بزيد والبأحد، 
بل كان مستجرًا مصاحل، ناهيك بواحدة 
منها أّن بنت عمة رسول اهلل9 أمنت 
األمية والضيعة ونالت الشرف وعادت 
ُاّمًا من أّمهات املسلمني، إىل ما ذكراهلل 
عّزوجّل م��ن املصلحة العاّمة يف قوله: 
)ِلَكْی اَل َيُك��وَن َعَلی ٱْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفی 
َأْزَواِج َأْدِعَياِئِه��ْم ِإَذا َقَض��ْوْا ِمْنُه��نَّ َوَطرًا( 

فباحلري أن يعاتب اهلل ورس��وله حني 
كتمه وبال��غ يف كتمه بقوله: )َأْمِس��ْك 
َعَلْي��َك َزْوَجَك َوٱتَِّق ٱَل( وأن اليرضى 

له إال احتاد الضمري والظاهر، والثبات 
يف مواط��ن احل��ق، حت��ى يقت��دي به 
املؤمن��ون، فال يس��تحيوا من املكافحة 

باحلق وإن كان مّرًا.
وعن الواو يف:) َوُتْخِفی ِفی َنْفِسَك(، 

( ما هي؟ )َوَتْخَشی ٱلنَّاَس َوٱُل َأَحقُّ
جييب: واو احل��ال، أي: تقول لزيد: 

أمس��ك عليك زوجك خمفيًا يف نفسك 
إرادة أن ال ميس��كها، وختفى خاشيًا قالة 
الناس وختش��ى الناس، حقيقًا يف ذلك 

بأن ختشى اهلل.
أو واو العطف، كأنه قيل: وإذ جتمع 
بني قولك: أمس��ك، وإخف��اء خالفه، 
وخش��ية الناس، واهلل أحّق أن ختش��اه، 
حتى ال تفعل مثل ذلك؛ إذا بلغ البالغ 
حاجته من شيء له فيه همة قيل: قضى 

منه وطره.
واملعن��ى: فلم��ا مل يبق لزي��د فيها 
حاج��ة، وتقاصرت عنها همته، وطابت 
عنها نفسه، وطلقها، وانقضت عّدتها: 
ْجَنٰ�َكَها( الكش��اف للزخمش��ري؛  )َزوَّ

بتصرف بسيط.

الروايات:
وأكتفي بذكر ملخص ملتونها مع ما 

ذكر من نقود لسندها:
٭ روى ابن س��عد يف طبقاته وابن 
جرير يف تارخيه: أخربنا حممد بن عمر، 
قال: حدثين عبد اهلل بن عامر األسلمي، 
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ع��ن حممد بن حييى بن حبان، قال: جاء 
رسول اهلل9 بيت زيد بن حارثة يطلبه، 
و كان زيد إن��ا يقال له: زيد بن حممد، 
فرمبا فقده رسول اهلل9 الساعة فيقول: 
أين زيد؟ فجاء منزله يطلبه، فلم جيده، 
و تقوم إليه زينب بنت جحش زوجته 
ُفُض��اًل � أي وهي البس��ة ثياب نومها 
� فأعرض رسول اهلل9 عنها، فقالت: 
ليس ه��و هاهنا يا رس��ول اهلل، فادخل 
بأبي أنت وأمي، فأبى رسول اهلل9 أن 
يدخل، وإن��ا عجلت أن تلبس ملا قيل 
هلا: رس��ول اهلل9 على الباب فوثبت 
عجلي، فأعجبت رس��ول اهلل9، فوىل 

وهو يهمهم بشيء ال يكاد يفهم منه إال: 
سبحان مصّرف القلوب، فجاء زيد إىل 
منزله، فأخربته امرأته أّن رسول اهلل9 
أت��ى منزله، فقال زي��د: أال قلت له أن 
يدخل؟ قال��ت: قد عرضت ذلك عليه 
فأبى، قال: فسمعت شيئًا؟ قالت: مسعته 
يقول ح��ني وىل تكلم بكالم ال أفهمه، 
و مسعت��ه يقول: س��بحان اهلل العظيم، 

سبحان مصرف القلوب.19
1� فالرواية مرسلة وحممد بن حييى 
بن حب��ان تابعي، يروي عن الصحابة، 
ويروي أيضًا ع��ن التابعني، كعمر بن 
سليم واألعرج، وغريهما، )ت 121 ه�( 
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و عمره )74 سنة( فهو مل يدرك القصة 
قطعًا ومل يذكر من حدثه بها.20

2� عب��د اهلل بن عامر األس��لمي، 
ضعيف باالتفاق، بل قال فيه البخاري: 
ذاه��ب احلدي��ث، و ق��ال أب��و حامت: 

مرتوك.21
3� حممد بن عم��ر، وهو الواقدي، 
الرواي��ة، لكنه مرتوك  أخباري كث��ري 
احلدي��ث، ورم��اه مجاعة م��ن األئمة 

بالكذب و وضع احلديث.22  
٭ قال ابن جرير يف تفسريه: حدثين 
يون��س، قال: أخربنا اب��ن وهب، قال: 
قال ابن زيد: ... فخرج رس��ول اهلل9 
يومًا يريده، وعلى الباب سرت من شعر، 
فرفعت الريح الس��رت فانكشفت وهي 
يف حجرتها حاس��رة، فوقع إعجابها يف 
قلب النيب9، فلما وقع ذلك كرهت 

اآلخر...23
1� ابن زيد وه��و عبد الرمحن بن 
زيد بن أسلم ليس بصحابي والتابعي، 
فقد سقط من اإلسناد راويان أو أكثر.

2� عبد الرمحن بن زيد بن أس��لم 

ضعي��ف باتف��اق احملدث��ني، بل صرح 
بعضه��م بأنه م��رتوك احلدي��ث، قال 
البخ��اري وأبو ح��امت: ضعفه علي بن 
املديين ج��دًا، وقال أبو ح��امت: كان يف 
احلديث واهي��اً، وجاء عن الش��افعي 
أن��ه قال: قي��ل لعبد الرمح��ن بن زيد 
ب��ن أس��لم: حدثك أب��وك عن جدك 
أّن رس��ول اهلل9 قال: إّن سفينة نوح 
طاف��ت بالبيت وصلت خل��ف املقام 
ركعتني؟ ق��ال: نعم. وهلذا ملا ذكر رجل 
ملال��ك حديثًا منقطعًا قال له: اذهب إىل 
عبدالرمحن بن زيد حيدثك عن أبيه عن 
نوح. وأقوال األئمة يف تضعيفه كثرية، 
وهو رجل صاحل يف نفس��ه، لكنه شغل 
بالعبادة والتقش��ف عن حفظ احلديث 

فضعف جدًا.24
وُيروى عنه شيء كثري يف التفسري، 
فما كان من رأيه يف فهم القرآن، فهذا 
ينظ��ر فيه، وأما ما يرويه مس��ندًا فغري 

مقبول، فكيف إذا أرسل احلديث؟!
٭ قال أمحد يف مسنده: حدثنا مؤمل 
بن إمساعيل قال: حدثن��ا محاد بن زيد، 
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قال: حدثنا ثابت ع��ن أنس، قال: أتى 
رسول اهلل9 منزل زيد بن حارثة فرأى 
رسول اهلل9 امرأته زينب، وكأنه دخله 
ال أدري م��ن قول مح��اد أو يف احلديث 

فجاء زيد يشكوها إليه...25
1� مؤمل ب��ن إمساعيل قواه بعض 
األئمة، ووصفه أكثرهم بأنه كثري اخلطأ 
يروي املناكري، قال يعقوب بن س��فيان: 
حديثه ال يش��به حديث أصحابه، وقد 
جي��ب على أهل العل��م أن يقفوا عن 
حديثه، فإنه ي��روي املناكري عن ثقات 
ش��يوخه، وهذا أش��د، فلوكانت هذه 
املناكري ع��ن الضعفاء لكن��ا جنعل له 
ع��ذرًا. وقال حممد ب��ن نصر املروزي: 
املؤم��ل إذا انف��رد حبدي��ث وجب أن 
يتوق��ف ويتثبت فيه، ألنه كان س��يء 
احلف��ظ كثري الغل��ط. وحديثه هذا قد 
رواه مجاع��ة من الثق��ات من أصحاب 
مح��اد، فلم يذك��روا أول احلديث، وإنا 
ذك��روا جميء زيد يش��كو زينب، وقول 

النيب9 له، ونزول اآلية.26
٭ قال ابن جرير يف تفسريه: حدثنا 

بش��ر، قال: حدثن��ا يزيد، ق��ال: حدثنا 
سعيد عن قتادة وكان خيفي يف نفسه وّد 
أنه طلقها، قال احلسن: ما أنزلت عليه 
آية كانت أش��د منها قوله: )َواتَِّق اَل 
َوُتْخِفی ِفی َنْفِس��َك َم��ا اُل ُمْبِديِه( ولو 

كان نيب اهلل9 كامتًا ش��يئًا من الوحي 
لكتمها: )َوَتْخَشی النَّاَس َواُل َأَحقُّ َأْن 
َتْخَش��اُه( قال: خش��ي نيب اهلل9 مقالة 

الناس.27 وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قت��ادة... قال: والن��يب9 حيب أن 

يطلقها وخيشى مقالة الناس.28
وقت��ادة هو بن دعامة السدوس��ي 
يعدونه من احلفاظ، ومشهور بالتفسري، 
فما فسره من فهمه لآليات فينظر فيه، 
وما ذكره رواية فإّن العلماء أخذوا عليه 
كثرة التدليس، فاشرتطوا لصحة حديثه 
أن يصرح بالس��ماع، وه��ذا إذا ذكر 
اإلس��ناد، فإما ما يرسله وال يذكر بعده 
يف اإلس��ناد أحدًا كم��ا يف روايته هلذه 
القصة فهو ضعيف جدًا، قال الشعيب: 
كان قتادة حاطب ليل، وقال أبو عمرو 
بن العالء: كان قتادة وعمرو بن شعيب 
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ال يغث عليهما شيء، يأخذان عن كل 
أحد.29

وكان حييى بن سعيد القطان ال يرى 
إرسال الزهري وقتادة شيئاً، ويقول: هو 

مبنزلة الريح.30
٭ وذكر القرطيب يف تفسريه لآليات 
مورد الكالم روايًة ع��ن مقاتل خالية 
من اإلسناد إليه، وحتى لو صح اإلسناد 
إىل مقات��ل ال تفيد ش��يئاً؛ ألّن مقاتاًل 
وهو مقاتل بن سليمان فيما يظهر، قد 
كذبه مجع م��ن األئمة ووصفوه بوضع 

احلديث، وتكلموا يف تفسريه.31
وروى الط��ربي يف تأويل اآلية عن 
وه��ب بن منّب��ه: أّن النيب9 كان قد 
زّوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش 
ابنة عّمته، فخرج رس��ول اهلل9 يومًا 
يريده، وعلى الباب س��رت من ش��عر، 
فرفعت الريح السرت، فانكشف وهي يف 
حجرتها حاسرة، فوقع إعجابها يف قلب 
النيب9، فلّما وق��ع ذلك كرهت إىل 
اآلخر، فجاء زيد فقال: يا رسول اهلل9 
إّني أري��د أن ُأفارق صاِحَب��يت، قال: ما 

لك؟ أرابك منها شيء؟ قال: ال واهلل ما 
رابين منها شيء يا رسول اهلل وال رأيت 

إاّل خريًا ... احلديث.32
ووردت � أيض��ًا � رواي��ة ُأخ��رى 
يف ه��ذا الصدد باملضمون نفس��ه عن 

احلسن البصري.
ويف س��ند هات��ني الروايتني كالم، 
فوهب ولد س��نة34  هجرية واحلسن 
البص��ري ولد س��نة 21 هجرية. وكل 
منهم��ا أرس��ل روايت��ه. ومل يذك��را 

مصدري الروايتني.
ويف ترمج��ة وهب بن منّبه كان أبوه 
من أبن��اء الفرس الذي��ن بعث بهم 
كسرى إىل اليمن، ويف ترمجته بطبقات 

ابن سعد ما موجزه:
ق��ال وهب: قرأت اثنني وتس��عني 
كتابًا كّلها ُأنزلت من الس��ماء، اثنان 
وس��بعون منها يف الكنائس ويف أيدي 
الناس، وعش��رون ال يعلمها إاّل قليل. 

)ت110 ه�(.
وقال الدكت��ور جواد علي: يقال إّن 
وهبًا من أصل يهودي، وكان يزعم أّنه 
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يتقن اليونانية والس��ريانية واحلمريية 
وقراءة الكتابات القدمية.

وذكر يف كش��ف الظنون من تآليفه 
»قصص األنبياء«.33

ويف ترمجة احلسن البصري  مبيزان 
االعتدال:

كان احلسن كثري التدليس فإذا قال 
يف حدي��ث: عن فالن ضع��ف حلاجة، 
والس��ّيما عّمن قيل إّنه مل يسمع منهم 
كأبي هريرة وحنوه، فعدُّوا ما كان له عن 
أبي هريرة يف مجلة املنقطع، واهلل أعلم.

أي: أّن احلس��ن إذا قال يف احلديث: 
»عن فالن« َضُعَف��ت روايته عن فالن 
ما يف ما  حلاجته إىل ذلك القول، ال س��يّ
يرويه عّمن مل يس��معهم، مثل رواياته 
عن أبي هريرة وحنوها مّمن روى عنهم 

يف حني أّنه مل يشاهدهم.
وبرتمجته بطبقات ابن سعد بسنده 

عن علي بن زيد أّنه قال:
حّدثت احلس��ن حبديث ف��إذا هو 
حيّدث به، قال: قلت: يا أبا س��عيد! من 
حّدثكم؟ ق��ال: ال أدري! قال: قلت: أنا 

حّدثتكم.
وروى � أيض��ًا � أّن��ه قي��ل ل��ه: 
أرأيت ما تفيت الناس أش��ياء مسعتها أم 
برأيك؟ فقال: ال واهلل ما كّل ما نفيت به 
مسعن��اه، ولكّن رأينا خرٌي هلم من رأيهم 

ألنفسهم.34
وبي��ان زيف ذلك يظه��ر مما يلي: 
أّن زين��ب كانت ابن��ة عّمة النيب9 
وليس��ت بعيدًة عن��ه، أو غريبة عليه، 
فكان يراه��ا ويعرفها جيدًا، وما تتمتع 
ب��ه من مجال، فرؤيته هل��ا مل تكن ألول 
مرة، ومل تك��ن بغتًة حتى يقع إعجابها 
يف قلبه، بل كان قد رآها قبل أن يزّوجها 
من زيد مرارًا وتكرارًا، ومل تكن النساء 
حمجبات وقتها، فقد نزل حكم احلجاب 
أو  بزينب،  الرس��ول9  بع��د زواج 
يف صبيح��ة زواجها، وق��د افرتى على 

الرسول9 من قال ذلك.
هذا م��ا جاء يف الس��ند، وقد تبني 
ضعف هذه الروايات، وس��قوطها من 

جهة أسانيدها.
أما متونها ففيها اضطراب وتناقض، 
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ففي بعضها أّن رس��ول اهلل9 زار زيد 
بن حارثة وهو غائب فاستقبلته زينب، 
ويف بعضها أّن زيدًا كان مريضاً، فزاره 
رس��ول اهلل9، وكان جالسًا هو وزيد 
وزينب، فكيف يكون زيد غائبًا ومريضًا 

يف فراشه يف وقت واحد؟!
أّن  ذك��رت  ال��يت  والرواي��ات 
رس��ول اهلل9 زار زي��دًا اختلفت يف 
كيفية رؤية الرس��ول9 لزينب رضي 
اهلل عنها، فرواي��ة تقول بأنه كان واقفًا 
بالباب فخرجت إليه، ورواية بأنه كان 
واقف��ًا بباب زيد فرفعت الريح س��رت 

الشعر فرآها فأعجبته.
وكل الرواي��ات اتفق��ت على أّن 
إعجاب النيب9 بزينب ووقوع حبها 
يف قلبه جاء بعد أن تزوجها زيد، وهذا 
ش��يء عجي��ب، فلقد ول��دت زينب 
ورس��ول اهلل9 قد جاوز الثانية عشرة 
أمامه،  من عمره، وش��بت وترعرعت 
فهي ابنة عمت��ه، أمل يلحظ مفاتنها إال 
متأخرًا، وبعد أن صارت زوجة لدعّيه، 
وهو الذي زوجها له، واحلجاب مل ينزل 

بعد، فقد نزل صبيحة عرسها؟! أال يكون 
شاهدها، فلو كان يهواها أو وقعت يف 
قلبه، ملا منعه شيء من زواجها، فإشارة 
منه9 كافي��ة ألن يقدموها له، بل قد 

ورد أنها وهبت نفسها له.35
إن م��ا يس��تفاد من هذا كل��ه، أّن 
زي��دًا ب��ادر إىل طالقها حتقيق��ًا لرغبة 
رسول اهلل9 وأنه ش��اوره يف طالقها، 
و كان رس��ول اهلل9 ينهاه عن ذلك، 
ويضمر يف قلبه ضد نهيه هذا، وأنه9 
كان راغبًا يف ط��الق زيد هلا ليتزوجها، 
وف��وق ذلك فقد أقر اهلل رس��وله على 
ما فع��ل، بل عاتب��ه ملَ خيفي هذا واهلل 

سيبديه...
ولعلهم ع��ّدوا هذا من العوارض 
غ��ري القادح��ة بعصمت��ه وطهارت��ه، 
ولكنه��م  والنس��يان،  كالغض��ب 
مل يس��تحضروا ما تركه هذا النوع من 
التفس��ري من أضرار حتى ص��ار مادًة 
وذريع��ًة للمستش��رقني، والذي��ن يف 
قلوبهم مرض، لإلساءة للمقام املبارك 
لرسول اهلل9 وأّن ما ذهبوا إليه يتنافى 
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واخللق الكريم له9 ومنه كما نسب 
إليه، إذا أتى باب قوم مل يستقبل الباب 
من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه األمين 
أو األيس��ر ويقول: »الس��الم عليكم« 
حتى عّد هذا األدب من املستحبات يف 

الشريعة.
لو افرتضنا ج��داًل أّن حّبها وقع يف 
قلبه9 متأخرًا بعد رؤيته هلا عند زيد 
بن حارثة، فبأي ش��يء ميكن تفسري ما 
ص��در منه9 وفهم من��ه زيد وزينب 
أنه��ا وقعت يف قلبه، س��واء كان ذلك 
تس��بيحًا أو طأط��أة لل��رأس، أو غري 
ذلك؟! كي��ف ذلك وه��و الذي نهى 
عن أن خيبب الرجل امرأة غريه عليه؟ 
أفيعمل ما قد نهى أمته عنه، كما نسب 
إليه9 ؟! واخلّب هو الغش واخلداع 
 ، من خبَّ – خبَّاً: خدع وغشَّ فهو ِخبٌّ
ويف احلديث: »ال يدخل اجلنة خبٌّ وال 
خائٌن«. يقال: خبََّب عبدًا أو أمًة لغريه، 
وخبَّب على فالن زوَجه: أفسدها عليه، 
ويف احلديث: »من خبَّب امرأًة أو مملوكًا 
على مسلم فليس منا« وعن أبي هريرة 

قال: ق��ال رس��ول اهلل9 : »من خبب 
زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا«.36

ول��و افرتضنا أيضًا أّن رس��ول اهلل 
مل يقصد إفهامه��ا ذلك، وإنا صدر منه 
ذلك عفوًا دون قصد، فكيف مبا ذكروا 
أنه عقد عليه قلبه م��ن حمبته و رغبته 
أن يطلقها زيد ليتزوجها؟ ولو نس��ب 
ذلك إىل غريه من املسلمني لكان ينبغي 

تربئته منه.
وفوق ذلك كله كيف يعاتبه اهلل كما 
تقول ه��ذه الروايات؛ ألنه أخفى ذلك 
ع��ن الناس ومل يعل��ن أنه حيب زوجة 
زيد، وأن��ه يود لو طلقه��ا ليتزوجها؟ 
َتَص��ّوٌر مثل هذا كاف يف ظهور بطالن 

هذه الروايات.
هذه الروايات اليت فسروا بها اآلية 
لو مل يرد غريها مل يصح أن يفس��ر بها 
كتاب اهلل تعاىل؛ لسقوطها إسنادًا ومتناً، 
فكيف وقد وردت روايات أخرى كرواية 
اإلمام زين العابدين7 يف تفسري اآلية 
تفسريًا منطقيًا ال إشكال فيه وال نكارة، 

وهو يتلخص بالنقطتني:
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� ال��ذي خيفيه9 هو ما أعلمه ربه 
أنه ستصبح زوجة له.

� والذي خيشاه هو مقولة الناس إنه 
تزوج حليلة من كان يدعى إليه.

فقد روي عن اإلمام زين العابدين 
علي بن احلسني7 أنه قال: أعلم اهلل 
نبيه9 أّن زينب س��تكون من أزواجه 
قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها 
وق��ال ل��ه: »اتق اهلل وأمس��ك عليك 
زوج��ك؛ ق��ال اهلل: ق��د أخربتك أني 
مزوجكه��ا وختفي يف نفس��ك ما اهلل 

مبديه«.37

شيٌء غريب!!
ويبدو أنهم صاروا طوائف ثالثًا يف 
تفس��ري هذا املقطع القرآني من سورة 

األحزاب: 36 � 38.
طائفة: تركت الروايات الصحيحة، 

وذكرت الروايات الشاذة.
طائفة: مل تذكر ما شذ من الروايات، 
لكنه��ا ذهبت تفس��ر اآلي��ات على 

ضوئها.

طائف��ة: وقفت موقف��ًا حازمًا حني 
ذكرتها وفندته��ا، فيما آخرون أضربوا 
عنها صفحًا بعد اإلش��ارة إىل ضعفها 
و نكارته��ا؛ ومنهم: ابن العربي، فبعد 
أن ذك��ر ملخص هذه الروايات، و بني 
عصمة الن��يب9: هذه الروايات كلها 

ساقطة األسانيد.38
وقد ذكرنا يف مقالتنا عن زيد ماقاله 

كل من ابن حجر وابن كثري:
وق��ال اب��ن حج��ر بع��د أن ذكر 
الرواي��ات الصحيح��ة: ووردت آثار 
أخرى أخرجها ابن أبي حامت، والطربي، 
ونقله��ا كثري من املفس��رين ال ينبغي 

التشاغل بها.39
  وكان حس��نًا م��ا قال��ه ابن كثري 
يف تفس��ريه عند قوله تعاىل: )َوُتْخِفی 
ِف��ی َنْفِس��َك َم��ا اُل ُمْبِدي��ِه( ذكر ابن 

حامت وابن جرير هن��ا آثارًا من بعض 
السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحًا 

لعدم صحتها...
   وياليت غريهم قد حذا حذوهم 

وفعل فعلهم إلماتة مثل هذه اآلثار!
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٭     ٭     ٭
ولكن احلياة مل َتِس��رْ على وجهها 
املطلوب بني زيد بن حارثة، وبني السيدة 
زينب بنت جحش، فجاء زيد للنيب9 
يريد أن ُيطلِّق زين��ب، لكن النيب9 
ردَّه، وقال له: )ِإتَِّق اَل َوَأْمِس��كْ َعَلْيَك 
َزْوَج��َك( فأنزل اهلل تع��اىل قوله: )َوِإْذ 

َتُقوُل ِللَِّذی َأْنَعَم اُل َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه 

َأْمِس��ْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَّ��ِق اَل َوُتْخِفی 

ِفی َنْفِس��َك َما اُل ُمْبِديِه َوَتْخَشی النَّاَس 

َواُل َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه(.40

فاهلل تعاىل قد أخ��رب نبيَّه أّن زينب 
بنت جحش ستكون زوجًة من زوجاته، 
لكن النيب9 خاف املنافقني وأقواهلم؛ 
، لكن اهلل  ألّن زيًدا ابٌن للن��يب بالتبينِّ
تعاىل أخ��رج ما كان يف صدر النيب9 
ليكون زواجه من الس��يدة زينب بنت 
جحش ذات حكمة تش��ريعية عظيمة، 
وهي إسقاط التبيّن، وأول من ُيطبِّق هذه 
احلكمة هو النيب9 على َمْن تبنَّاه؛ إذ 
كان زيد منسوًبا للنيب9 فكان ُيقال له: 
زيد بن حممد. ثم ُأسقط التبين فُنسب 

المسه احلقيقي زيد بن حارثة.41
إذن اقتضت مش��يئة اهلل وحكمته، 
الرس��ول9 بعد زيد،  يتزّوجه��ا  أن 
فغدت أّمًا للمؤمن��ني، ولُيلغى بذلك 
التبيّن بني املس��لمني، وأشعره الوحي 
بذلك، فخشي الرس��ول9 أن يقول 
الناس: تزّوج حليلة ابنه، فكتم الوحي 
يف نفس��ه وقال لزيد: »إّتق اهلل وأمسك 
عليك زوج��ك«، وملّا ض��اق زيد ذرعًا 
بزوجته زينب، طّلقها وانقضت عّدتها، 
فنزلت اآليات على الرس��ول9 مّرة 
واحدة خترب عّما وقع وتبنّي حكم املتبيّن 

يف شريعة اإلسالم:
ْجَناَكَها  ا َقَضی َزْيٌد ِمْنَها َوَطرًا َزوَّ )َفَلمَّ
ِلَك��ْی اَل َيُك��وَن َعَلی اْلُمْؤِمِني��َن َحَرٌج ِفی 

ٌد َأَبا  َأْزَواِج َأْدِعَياِئِه��ْم...  ٭ ... َم��ا َكاَن ُمَحمَّ

َأَح��ٍد ِم��ْن ِرَجاِلُك��ْم َولِكْن َرُس��وَل اِل 

َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن(.

ومما ذك��ره القرطيب: ُرِوَي عن علي 
بن احلسني: أّن النيب9 كان قد أوحى 
اهلل تع��اىل إليه أن زي��ًدا يطلِّق زينب، 
ا  وأنه يتزوَّجها بتزوي��ج اهلل إيَّاها، فلمَّ
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ى زيٌد للنيب9 ُخُلَق زينب، وأنها  تشكَّ
ال تطيع��ه، وأعلمه أن��ه يريد طالقها، 
قال له رسول اهلل9 على جهة األدب 
والوصيَّة: »إّتق اهلل يف قولك، وأمس��ك 
عليك زوجك«. وهو يعلم أنه سيفارقها 
ويتزوَّجه��ا، وهذا ه��و الذي أخفى يف 
نفسه، ومل ُيِرْد أن يأمره بالطالق ملا علم 
أنه س��يتزوَّجها، وخشي رسول اهلل9 
أن َيْلَحقه قوٌل من الناس يف أن يتزوَّج 
زينب بعد زيد، وه��و مواله، وقد أمره 
بطالقه��ا، فعاتبه اهلل تع��اىل على هذا 
القدر من أن خش��ي الناس يف ش��يء 
قد أباحه اهلل له، بأن قال: »َأْمِسْك«؛ مع 
علمه بأن��ه يطلِّق، وأعلمه أّن اهلل أحق 

باخلشية، أي يف كل حال.
ثم يذكر م��ا قال��ه علماؤهم عن 
ه��ذا القول: ق��ال علماؤن��ا رمحة اهلل 
عليه��م: وهذا القول أحس��ن ما قيل 
يف تأويل هذه اآلي��ة، وهو الذي عليه 
��رين والعلماء  أهل التحقيق من املفسِّ
الراس��خني؛ كالزهري، والقاضي بكر 
ب��ن العالء القش��ريي، والقاضي أبي 

بكر بن العربي، وغريهم.
ث��م واصل كالم��ه قائ��اًل: واملراد 
بقوله تعاىل: )َوَتْخَشی ٱلنَّاَس( إنا هو 
إرجاف املنافق��ني بأنه َنَهى عن تزويج 
نساء األبناء وتزوج بزوجة ابنه. فأّما ما 
روي أّن النيّب9  َه��و ِي زينب امرأة 
زي��د � ورمبا أطلق بع��ض اجمُلّان لفظ 
َعِش��ق � فهذا إنا يص��در عن جاهل 
بعصم��ة النيّب9 عن مث��ل هذا، أو 

مستِخّف حبرمته.
ثم ينقل ما قال��ه الرتمذّي احلكيم 
يف نوادر األصول: وأس��ند إىل علّي بن 
احلس��ني7 قوَله: فعلّي بن احلس��ني 
جاء بهذا من خزانة العلم جوهرًا من 
اجلواهر، وُدرًّا من الّدَرر، أنه إنا َعَتَب 
اهلل عليه يف أنه قد أعلمه أن س��تكون 
هذه من أزواجك، فكيف قال بعد ذلك 
لزيد: »أمسك عليك زوجك« وأخذتك 
خش��ية الناس أن يقولوا: تزّوج امرأة 

ابنه؛ واهلل أحق أن ختشاه؟
وما قاله النحاس: قال بعض العلماء: 
ليس هذا من النيّب9 خطيئة؛ أال ترى 
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أن��ه مل يؤم��ر بالتوبة وال باالس��تغفار 
منه؟ وقد يكون الشيء ليس خبطيئة إال 
أن غريه أحس��ن من��ه، وأخفى ذلك يف 

نفسه خشية أن يفتنت الناس.42
وق��د ذكرت لقصة زواج زينب من 
زيد أواًل، ومن رسول اهلل9 ثانيًا منافع 
أشرت إليها فيما سبق عند ترمجة حياة 

زيد بن حارثة.
وعن هذه الواقعة يقول سيد قطب: 
م الفوارق الطبقيَّة  أراد النيب9 أن حيطِّ
املوروث��ة يف اجلماع��ة املس��لمة، فريدَّ 
الناس سواسية كأسنان املشط، ال فضل 
ألحد على أح��د إالَّ بالتق��وى، وكان 
املوال��ي � وهم الرقيق احمل��رَّر � طبقة 
أدنى من طبقة السادة، ومن هؤالء زيد 
بن حارثة، فأراد رسول اهلل9 أن حيقِّق 
املساواة الكاملة بتزوجيه من شريفة من 
بين هاش��م، قريبة النيب9 زينب بنت 
جحش؛ لُيسقط تلك الفوارق الطبقيَّة 
بنفسه يف أسرته. وكانت هذه الفوارق 
مها  من العمق والعن��ف حبيث ال حيطِّ
إالَّ فعل واقعّي من رسول اهلل تتَّخذ منه 

اجلماعة املسلمة أسوًة، وتسري البشريَّة 
كلها على هداه يف هذا الطريق.43

وللشيخ  الطوسي1 كالم مفصل:
ثم خاطب الن��يب9 فقال: واذكر 
يا حمم��د حني : )َتُقوُل ِللَّ��ِذی َأْنَعَم اُل 
َعَلْي��ِه( يع��ين باهل�داي��ة إىل اإلميان،: 

)َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه (بالعتق، )َأْمِسْك َعَلْيَك 
َزْوَج��َك( أي احبسها، وال تطلقها، ألّن 

زيدًا ج��اء إىل النيب9 خماصمًا زوجته 
زين��ب بنت جحش عل��ى أن يطلقها، 
فوعظه النيب9 وق��ال له: »ال تطلقها 
وامس��كها«، )َواتَّ��ِق اَل( يف مفارقتها 
)َوُتْخِف��ی ِف��ی َنْفِس��َك َم��ا اُل ُمْبِديِه( 
فال��ذي أخفى يف نفس��ه أنه إن طلقها 
زيد تزوجها وخش��ي م��ن إظهار هذا 
للن��اس، وكان اهلل تعاىل أمره بتزوجها 
إذا طلقه��ا زيد، فق��ال اهلل تعاىل له إن 
تركت إظهار هذا خش��ية الناس فرتك 
اضماره خش��ية اهلل أح��ق وأوىل. وقال 
احلس��ن: معناه وختش��ى عيب الناس. 
وروي عن عائش��ة أنها قالت: لو كتم 
رسول اهلل9 ش��يئًا من الوحي لكتم: 
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ُمْبِدي��ِه  َنْفِس��َك َم��ا اُل  )َوُتْخِف��ی ِف��ی 
َوَتْخَشی النَّاَس َواُل َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه(.

وقيل: إّن زيدًا ملا جاء خماصمًا زوجته، 
فرآها النيب9 استحس��نها ومتنى أن 

يفارقها زيد حتى يتزوجها، فكتم.
قال البلخي: وه��ذا جائز، ألّن هذا 
التمين هو ما طبع اهلل عليه البش��ر، فال 

شيء على أحد إذا متنى شيئًا استحسنه.
��ا َقَضی َزْيٌد ِمْنَها  ثم قال تعاىل: )َفَلمَّ
ْجَناَكَها( فالوطر: االرب واحلاجة  َوَطرًا َزوَّ

وقضاء الشهوة؛ يقال: لي يف هذا وطر، 
أي حاجة وشهوة، قال الشاعر:

ودع��ين قب��ل أن أودعه
ملا قضى من شبابنا وطرا
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وقال آخر:
وكيف ث��واي باملدين��ة بعد ما

قضى وطرًا منها مجيل بن معمر
وقول��ه:  ْجَناَكَه��ا(...  )َزوَّ وقول��ه: 
)َوَكاَن َأْم��ُر اِل َمْفُع��واًل( معن��اه وكان 
تزوي��ج النيب9 زين��ب بنت جحش 

كائنًا ال حمالة.44

 روايتها لألحاديث:
كانت الس��يدة زين��ب � رضي اهلل 
عنه��ا� من النس��اء اللوات��ي حفظن 
أحاديث الرس��ول9؛ فقد روت أحد 
عش��ر حديثًا وقيل تس��عة، روى عنها 
العديد من الصحابة؛ منهم: ابن أخيها 
حممد بن عبداهلل بن جحش، والقاسم 
ب��ن حممد ب��ن أب��ي بك��ر، ومذكور 
موالها. وروى عنه��ا أيضًا الكثري من 
الصحابي��ات منهن: زين��ب بنت أبي 
أّم املؤمنني أّم س��لمة،  س��لمة، وأمها 
وأّم املؤمن��ني رملة بنت أبي س��فيان 
املعروف��ة بأم حبيبة، وأيضًا كلثوم بنت 

املصطلق.

ومن األحاديث اليت رويت عنها:
عن محيد بن نافع، عن زينب بنت 
أبي س��لمة، أنها أخربتها: دخلت على 
زينب بنت جح��ش حني تويف أخوها، 
فدعت بطيب فمس��ت منه، ثم قالت: 
واهلل مال��ي بالطيب من حاجة غري أني 
مسعت رس��ول اهلل9 يقول على املنرب: 
»ال حيل المرأة تؤم��ن باهلل واليوم حتد 
على امليت فوق ث��الث ليال، إال على 

زوج أربعة أشهر وعشرًا«.
ومما أخرجه البخاري، عن أم حبيبة 
بن��ت أبي س��فيان، ع��ن زينب بنت 
جحش أّن رس��ول اهلل9 دخل عليها 
يومًا فزعاً، يق��ول: »ال إله إال اهلل، ويل 
للعرب، من ش��رق اقرتب، فتح اليوم 
م��ن ردم يأجوج ومأج��وج مثل هذه � 
وحلق بإصبعيه اإلبه��ام واليت تليها� 
قالت زينب بنت جح��ش: فقلت: يا 
الصاحلون؟  وفينا  أفنهلك  رس��ول اهلل 

قال: نعم إذا كثر اخلبث«.
)َياَأيَُّه��ا ٱلنَِّبیُّ ِلَم ُتَح��رُِّم َمآ َأَحلَّ ٱُل 
َلَك َتْبَتِغی َمْرَض��اَت َأْزَواِجَك َوٱُل َغُفوٌر 
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ِحي��ٌم ... ِإن َتُتوَب��آ ِإَل��ی اِل َفَق��ْد َصَغ��ْت  رَّ

اَل  َف��ِإنَّ  َعَلْي��ِه  َتَظاَه��َرا  َوِإن  ُقُلوُبُكَم��ا 

ُه��َو َم��ْواَلُه َوِجْبِري��ُل َوَصاِل��ُح اْلُمْؤِمِنيَن 

َواْلَماَلِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِهيٌر(.45

اختلف يف س��بب نزول صدر هذه 
الس��ورة، أو هذه اآلي��ات، فقيل: إنها 

نزلت يف شأن زينب.
يف جممع البيان للطربسي يف سبب 
الن��زول... وقيل: بل كانت زينب بنت 
جحش، قالت عائشة: إّن رسول اهلل9 
كان ميك��ث عند زين��ب بنت جحش، 
ويش��رب عندها عس��اًل، فتواطأت أنا 
وحفص��ة َأيَّتنا دخل عليها، فلتقل: إني 

أجد منك ريح املغافري!
فدخ��ل على إحداهم��ا، فقالت له 

ذلك.
قال: بل ش��ربت عساًل عند زينب 
بنت جحش، ولن أع��ود إليه. فنزلت 

اآليات.46

زينب ذات املناقب:
لق��د متي��زت ه��ذه امل��رأة املؤمنة 

التقي��ة األمينة الصاحل��ة مبكانة عالية 
ومناق��ب عظيم��ة، وخاص��ة بعد أن 
غدت زوج��ة للرس��ول9 وبعد أن 
أّمًا للمؤمنني. تتصدق بكل ما  صارت 
جتود به��ا يدها على الفقراء واحملتاجني 
واملساكني، وهنالك العديد من املواقف 
اليت تش��هد على عبادتها، وتؤكد على 
جودها وكرمها وعطائها الكبري، الذي 

تغدقه على احملتاجني بال حدود.
نبدأ مبا قالته للن��يب9: إني ألدل 
عليك بث��الث، ما من نس��ائك امرأة 
تدل بهن: جدي وج��دك واحد، وإني 
أنكحنيك اهلل يف السماء، وأّن السفري 

لي جربائيل7.
ت��زوج  ث��م  الط��ربي:  يق��ول 
رس��ول اهلل9 زينب بنت جحش بن 
رئاب بن يعمر بن صربة، وكانت قبله 
عند زيد بن حارثة بن ش��راحيل موىل 
رس��ول اهلل9 فلم تلد له شيئاً، وفيها 
أنزل اهلل عّزوجل: )َوِإْذ َتُقوُل ِللَِّذی َأْنَعَم 
اُل َعَلْي��هِ َوَأْنَعْم��َت َعَلْيِه َأْمِس��ْك َعَلْيَك 

َزْوَجَك...(.47 فزوجها اهلل عّزوجل إياه، 
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وبع��ث يف ذلك جربيل، وكانت تفخر 
على نساء النيب9 وتقول: أنا أكرمكن 

ولّياً، وأكرمكن سفريًا.
ويذكر السيد العالمة الطباطبائي يف 
تفسريه لآليات املذكورة يف زواج زينب 
من الرسول9: ما أومل رسول اهلل9 
على امرأة من نسائه ما أومل على زينب؛ 
ذبح شاة وأطعم الناس اخلبز واللحم. 
ويف الرواي��ات أنها كانت تفتخر على 
س��ائر النس��اء بثالث: أن جّدها وجّد 
الن��يب9 واح��د. فإنه��ا كانت بنت 
أميمة بنت عبد املطلب عمة النيب9، 
وأّن الذي زوجها منه هو اهلل س��بحانه 

وتعاىل، وأّن السفري جربيل7.
فيم��ا أخ��رج ابن س��عد عن ابن 
عباس قال: ملا أخ��ربت زينب بتزويج 

رسول اهلل9 هلا، سجدت.
وق��ال املس��عودي: وكان تزوجي��ه 
صلىاهلل عليه وس��لم من زينب بنت 
جحش س��نة مخس من اهلجرة. وروي 
عن أّم سلمة أّن زينب كان بينها وبني 
عائشة ما يكون؛ فقالت زينب: إني واهلل 

ما أنا كأحد من نس��اء رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم؛ إنهن زوجهن باملهور 
وزوجهن األولياء، وزوجين اهلل رسوله 
وأنزل يف الكتاب يقرأ به املسلمون ال 
يب��دل وال يغري: )َوِإْذ َتُقوُل ِللَّ��ِذی َأْنَعَم 
( اآلي��ة؛ وقالت أم س��لمة:  اُل َعَلْي��هِ

وكانت لرس��ول اهلل9 معجبة، وكان 
يس��تكثر منها؛ وكانت ام��رأة صاحلة 
صوامة قوامة صنعاً. تتصدق بذلك كله 

على املساكني.
وروي ع��ن عاص��م األح��ول، أّن 
رجاًل من بين أس��د فاخ��ر رجاًل، فقال 
األس��دي: هل منكم امرأة زوجها اهلل 
من فوق س��بع مس��اوات؟ يعين زينب 

بنت جحش.
أّن  ش��داد  ب��ن  عب��داهلل  ع��ن 
رس��ول اهلل9 قال لعم��ر: »إّن زينب 
بنت جحش أواهة« قيل: يا رسول اهلل، 
ما األواهة؟ قال: »اخلاش��عة املتضرعة«، 

اٌه ُمنِيٌب(. )ِإنَّ ِإْبَراهِيَم َلَحلِيٌم َأوَّ
ويف رواية، عن أبي خمنف، قال: حدثنا 
الصقعب بن زهري عن فقهاء احلجاز، 
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أّن رس��ول اهلل9 وج��ع وجعه الذي 
قبض فيه يف آخر صفر يف أيام بقني منه 
وهو يف بي��ت زينب بنت جحش. فإن 
صحت رواي��ة الطربي هذه فهي دليل 

على منزلتها عند رسول اهلل9 .48
وق��د أخ��رج الش��يخان، واللفظ 
ملس��لم، عن عائش��ة أنه��ا قالت: قال 
بي  »أس��رعكن حلاقًا  رس��ول اهلل9: 
أطولكن ي��دًا«. قال��ت: فكن أمهات 
املؤمن��ني يتطاولن أيتهن أط��ول يدًا، 
قالت: وكانت أطولنا يدًا زينب؛ ألنها 

تعمل بيدها وتتصدق.
ويف طري��ق آخ��ر: قالت عائش��ة: 
فكن��ا إذا اجتمعنا يف بيت إحدانا بعد 
وفاة الرس��ول9 ند أيدينا يف اجلدار 
نتط��اول، فلم نزل نفع��ل ذلك حتى 
توفي��ت زينب بنت جح��ش، وكانت 
امرأة قص��رية ومل تكن بأطولنا، فعرفنا 
حينئ��ذ أّن النيب9 إنا أراد طول اليد 
بالصدقة، وكانت زين��ب امرأة صناع 
تدبغ وخترز وتتصدق  اليدين، فكانت 

به يف سبيل اهلل.

عن عائشة أنها قالت: كانت زينب 
تغزل الغزل وتعطيه س��رايا النيب9 

خييطون به ويستعينون به يف مغازيهم.
املال  آخر عل��ى بذهل��ا  وموق��ف 
وتصدقها به، م��ا حدثت به برزة بنت 
رافع، فقالت: ملا خرج العطاء، أرس��ل 
عمر إىل زينب بنت جحش بالذي هلا، 
فلم��ا أدخل إليها قالت: غفر اهلل لعمر 
ب��ن اخلطاب، غريي من أخواتي كانت 
أقوى على قس��م هذا مين، قالوا: هذا 
كله لك، قالت: سبحان اهلل، واسترتت 
منه بثوب، ثم قال��ت: صبوه واطرحوا 
علي��ه ثوباً، ثم قالت لي: ادخلي يديك 
واقبضي من��ه قبضة فاذهيب بها إىل بين 
فالن وب��ين فالن من ذوي رمحها وأيتام 
هلا، فقس��مته حتى بقيت منه بقية حتت 
الثوب، فقالت برزة هلا: غفر اهلل لك يا 
أّم املؤمنني، واهلل لق��د كان لنا يف هذا 
املال حق، قال��ت زينب: فلكم ما حتت 
الثوب، فوجدنا حتته مخس��مائة ومثانني 
درهماً، ث��م رفعت يدها إىل الس��ماء 
فقالت: ألله��م ال يدركين عطاء لعمر 
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بعد عامي هذا.
ع��ن عمر بن عثمان ع��ن أبيه: ما 
ترك��ت زين��ب بنت جح��ش درهمًا 
والدينارًا؛ كانت تتصدق بكل ما قدرت 
عليه؛ وكانت مأوى املس��اكني؛ وتركت 
منزهلا فباعوه من الوليد بن عبد امللك 
حني هدم املسجد خبمسني ألف درهم.

وروي عن حممد بن كعب قال: كان 
عطاء زينب بنت جحش اثين عشر ألفًا 
مل تأخذه إاّل عامًا واحدًا فجعلت تقول: 
ألله��م ال يدركين ه��ذا املال من قابل؛ 
فإنه فتنة. ثم قسمته يف أهل رمحها ويف 

أهل احلاجة.49
وعن عائش��ة أنها قال��ت: كانت 
زينب بنت جحش تس��اميين يف املنزلة 

عند رسول اهلل9.

وبعد وفاتها، قالت عائشة فيها:
لق��د ذهبت محيدًة، متعب��دًة، مفزع 

اليتامى واألرامل.
وروي أّن عمر بن اخلطاب أراد أن 
يدخل القرب، فأرسل إىل أزواج النيب9 
فقل��ن: إنه ال حيل لك أن تدخل القرب. 
وإنا يدخل القرب م��ن كان حيل له أن 
ينظر إليها وهي حية، وحفر هلا بالبقيع 
عند دار عقيل فيما بني دار عقيل ودار 
ابن احلنفية. ونقل اللنب من الس��مينة 
فوضع عند القرب؛ وكان يومًا صائفاً.50
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حمسن األسدي

يثرب اليت غرّي رسول اهلل9 امسها إىل املدينة املنورة، والطيبة، بلد هجرته وقاعدة 
دعوته وعاصم��ة دولته. . ، حتيطها اهلضاب والوديان الكثرية، حتى ش��كلت بادية 
مرتامية األطراف، تس��كنها أقوام عديدة، قريبة من املدين��ة أوبعيدة عنها.. ومبا أن 
للبادي��ة خصائصها، وللبداوة أيضًا � وهي ن��ط احلياة يف البادية، اليت يغلب عليها 
التنق��ل والرتحال  � أحكامها، فراحت تلك األقوام تتأث��ر حياتها مبا حتمله البادية 

والبداوة من صفات، وأحكام، وأجواء خاصة.
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وغدت تشكل وجودًا بشريًا هائاًل، 
حيس��ب له ألف حساب، خصوصًا وقد 
كان��ت هلم جوالت قتالي��ة فيما بينهم، 
وصوالت هجومية على املدينة، وأفعال 
غادرة باملس��لمني، قبل أن يس��لموا أو 
يسلم أكثرهم، فينتهي ما كانوا يشكلونه 
م��ن خطر كب��ري ومؤثر على الس��احة 
املؤمنة، ومع هذا التحول النس��يب، بقي 
ذل��ك املوروث يالحق كثريًا منهم حتى 
بعد إسالمهم، فلم يستطيعوا االنسالخ 
منه بالكامل، فكان يظهر عليهم وعلى 
أدائهم بني احل��ني واآلخر، وليس هذا 
باألمر الغريب، فالتغيري على املس��توى 
والس��لوكي  واالجتماع��ي  النفس��ي 
واألخالق��ي واملع��ريف، لي��س باهل��ني 
وامليس��ور، وهو حيت��اج إىل زمن طويل 
وثقاف��ة متواصلة وج��ادة، وضخ منظم 
ملفاهيم وآداب وقيم الدين اجلديد.. وأنا 
إذ أوج��ز ما اتصفوا به وما وقع منهم .. 
لنعرف مدى عظم��ة اجلهد الذي بذله 

رسول اهلل9 يف انتشاهلم مما هم فيه.
إّن األعراب وأهل املدينة يشكلون 

مكون��ًا فاع��اًل مؤث��رًا يف احلياة بكل 
مفاصلها قبل اإلس��الم وبعده؛ ويبدو 
لي أّن هذا الوجود املش��رتك الواس��ع 
واملؤثر جعل اخلطاب القرآني الكريم 
يف بعض آياته، يأتي شاماًل أو متضمنًا 
هلما معاً، وهو يعاجل مفردة أو قضية من 

قضايا الساحة يومذاك:
٭ ففي النف��اق، هذه احلالة املرضية 
ال��يت انتابت الس��احة، جت��د القرآن 

الكريم خياطبهما معاً:
اأْلَْع��َراِب  ِم��َن  َحْوَلُك��ْم  ��ْن  ِممَّ )َو 
ُمناِفُقوَن َو ِمْن َأْه��ِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلی 

النِّفاِق ...(.1

ع��ن  ورغبته��م  ختلفه��م  ويف 
رس��ول اهلل9 وهي حالة ال يصح أن 
بيعتهم  تصدر منه��م؛ ألنها خ��الف 
للرس��ول9 وإسالمهم.. جتد اخلطاب 

القرآني يتناول الفريقني معاً:
)َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َو َمْن َحْوَلُهْم 
ِم��َن اأْلَْعراِب َأْن َيَتَخلَُّفوا َعْن َرُس��وِل اِل 

َواَلَيْرَغُبوا ِبَأْنُفِسِهْم َعْن َنْفِسِه ...(.2

ه��ذا إضاف��ًة إىل ما أف��رده القرآن 
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الكري��م لألع��راب بال��ذات � كما 
يأتينا� من آيات تتحدث عن صفاتهم 
وطباعهم، ومواقفهم، كفرهم، نفاقهم، 
إس��المهم، فإميانهم، وط��رق تعاملهم 
م��ع ما حي��دث، كل هذا يف مش��روع 
ترب��وي إرش��ادي حتذيري ج��اد؛ يبني 
الطريق الذي عليه��م اختياره، وعنده 
ينس��جمون مع اإلميان الس��ليم، ومع 
الساحة املسلمة وأحداثها، ويستفيدون 
من األجواء اإلميانية، ويلتحقون بركب 
الصاحلني واجملاهدين واخلالدين. .  هذا 
ما جنده � إن ش��اء اهلل تع��اىل � يف ثنايا 
هذه املقالة، ويف نهايتها نعيش مثرًة من 
مث��رات املنهج القرآن��ي والنبوي عرب 
موسم احلج، وفريضته املباركة، ومواقع 
املسجد احلرام، مع بعض  بلغاء هؤالء 
األعراب وشيء من أدعيتهم وخطبهم، 
اليت حتكي نتائج تلك الرتبية القرآنية 

النبوية ومنافعها.
فهذا املكون االجتماعي )األعراب( 
وقع الكالم عنه يف أربع س��ور قرآنية: 
)التوبة واألحزاب والفتح واحلجرات( 

فقد وردت كلم��ة األعراب يف القرآن 
الكريم عشر مرات:

س��ورة التوب��ة : 90 ، 97 ، 98 ، 99، 
.120 ، 101

سورة األحزاب : 20. سورة الفتح : 
11 ، 16. سورة احلجرات : 14.

وبعض هذه اآليات القرآنية أدرجتها 
حتت تلك، اليت تتحدث عن كفرهم أو 
نفاقهم، أو عن إس��المهم أو إميانهم. 
كم��ا أّن اآلي��ة: 92 من س��ورة التوبة 
نزلت يف مجع منهم: )َواَل َعَلی ٱلَِّذيَن ِإَذا 
َمآ َأَتْوَك ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت اَل َأِجُد َمآ َأْحِمُلُكْم 

َعَلْيِه(.

٭     ٭     ٭

األعراب يف الروايات:
نس��بت  احلديثية  الكت��ب  بعض 
روايات لرس��ول اهلل9 يف الثناء على 
القبائل، وبالذات للذين كانوا  بعض 
ينص��رون النيب9 إذا اس��تنصرهم، 
وينف��رون إذا اس��تنفرهم؛ وذم أخرى، 

وهذه بعضها:
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»أسلم س��املها اهلل، وغفار غفر اهلل 
هلا؛ أم��ا إني مل أقله��ا ولكن قاهلا اهلل 

عّزوجّل«.
»غفار غفر اهلل هلا وأسلم ساملها اهلل. 

وعصية عصت اهلل ورسوله«.
»إّن أس��لم وغفار ومزينة وأشجع 
وجهينة ومن كان من بين كعب موالّي 

دون الناس واهلل ورسوله موالهم«.
»أس��لم وغفار وش��يء من مزينة 
وجهين��ة، أو قال وش��يء م��ن جهينة 
ومزينة خري عنداهلل. أو قال: يوم القيامة 

من أسد ومتيم وهوازن وغطفان«.
»األنص��ار وجهين��ة ومزينة وغفار 
وأشجع ومن كان من بين عبداهلل موالي 

دون الناس واهلل ورسوله موالهم«.
»قريش واألنص��ار وجهينة ومزينة 
وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس هلم 

موىل دون اهلل ورسوله«.
وج��اء األق��رع ب��ن حاب��س إىل 
رس��ول اهلل9 فقال: إنا بايعك سراق 
احلجيج من  أس��لم وغف��ار ومزينة � 
وأحسب وجهينة � فقال رسول اهلل9: 

»أرأيت إن كان أس��لم وغفار ومزينة 
� وأحس��ب وجهينة � خ��ريًا من بين 
متيم وبين عامر وأسد وغطفان أخابوا 
وخس��روا؟ فقال: نعم. ق��ال: والذي 
نفس��ي بيده إنهم ألخري منهم. والذي 
نفس حممد بيده لغفار وأس��لم ومزينة 
ومن كان م��ن جهينة خري عنداهلل يوم 

القيامة من أسد وطيء وغطفان«.
قري��ش واألنصار وأس��لم وغفار 
أو غفار وأس��لم ومن كان من أشجع 
وجهين��ة أو جهين��ة وأش��جع، حلفاء 
موالي ليس هلم من دون اهلل وال رسوله 
موىل. وجعل هلم النيب9 اهلجرة حيثما 

كانوا.3
٭     ٭     ٭

قبائل األعراب:
قبل أن نعدد قبائل األعراب، يبدو 
لي أّن هناك أعرابًا إما هجروا باديتهم 
وس��كنوا املدينة أو القرى، وإما أنهم 
تولدوا داخلها، ولكن التسمية بقيت 
تالحقهم، ميكننا معرفة ذلك من خالل 



219

حج
م ال

وس
ي م

م ف
به

خط
م و

ته
عي

 أد
ية

بو
الن

نة 
لس

 وا
م،

ري
لك

ن ا
قرآ

ي ال
، ف

اب
عر

األ

م��ا نقرأه ح��ول أي القبائ��ل هم من 
األع��راب، ومن خالل اطالعنا على ما 
ذكره املؤرخون واملفسرون من تراجم  
لش��خصيات، فقد ذك��ر الواحدي يف 
أس��بابه أّن اآلية: 97 من س��ورة التوبة 
نزلت يف أعاريب من أس��د وغطفان، 
وأعاريب من أع��راب حاضري املدينة 
.. وأما أكث��ر منازهلم فقد كانت خارج 

املدينة أو حوهلا.
وم��ن قبائله��م: جهين��ة، ومزينة، 
وأس��د،  والديل،  وغف��ار،  وأش��جع، 

وغطفان، وبنو متيم، وحليان، وعصية، ... 
أكتفي بأمسائها دون ترمجتها، فال يس��ع 

اجملال لذكرها.
٭     ٭     ٭

غدرهم!
عرفت بعض هذه القبائل بصفات 
بعيدة عن قيم اإلنس��انية، واألعراف 
االجتماعية، اليت س��ادت ب��ني قبائل 
العرب؛ ومنها: حفظ العهود واملواثيق، 
وإغاثة امللهوف، ومحاية املس��تجري، و... 
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وهن��ا نتعرض لقصت��ني من قصص 
الغدر وع��دم الوفاء م��ن قبل بعض 
األع��راب قبل إس��المهم، اليت أدمت 
أحداث  فهن��اك  رس��ول اهلل9  قلب 
مؤمل��ة كانت مبعث ح��زن وصرب مرير 
لرسول اهلل9 وملن معه من املؤمنني يف 
املدينة، فبعد معرك��ة أحد وما رافقتها 
وتبعتها من آثار وخيمة على الس��احة 
املسلمة، مل تتوقف وفود الصحابة عن 
اخلروج من املدينة؛ لنشر معامل اإلسالم 
بني األعراب مهما غلت التضحيات، 
حتى كان غدر األعراب هلا باملرصاد يف 

السنة الرابعة للهجرة.
    وفد الرجيع: يف شهر صفر من 
السنة الرابعة، قدم على رسول اهلل9 
بع��د معركة أح��د رهط م��ن عضل 
والقارة، فقالوا له: يا رسول اهلل! إّن فينا 
إس��المًا وخريًا؛ فابعث معنا نفرًا من 
أصحابك يفقهوننا يف الدين، ويقرؤننا 
القرآن، ويعلموننا ش��رائع اإلس��الم. 
فبعث رس��ول اهلل9 معهم س��تة من 
أصحاب��ه . . وأمرعليهم مرثد بن أبي 

مرثد، فخرج��وا مع الق��وم، حتى إذا 
كانوا على الرجي��ع )ماء هلذيل بناحية 
من احلجاز من ص��دور اهلداة( غدروا 

بهم.. حتى قتلوهم مجيعاً...
وفد بئرمعون��ة: ويف نفس الوقت 
الذي خ��رج فيه وفد الرجيع، أرس��ل 
الن��يب9 وف��دًا آخر إىل بئ��ر معونة، 
ومل يك��د يعلم9 فيما بع��د بفاجعة 
أصحاب��ه الذين غدر به��م بالرجيع، 
حتى كانت الفاجعة أكرب يف بئر معونة. 
فبعد أربعة أشهر من معركة أحد أي يف 
شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة، 
قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر 
مالعب األسنة، وكان سيد بين عامر بن 
صعصعة، على رس��ول اهلل9 وأهدى 
له هدية، فأبى رسول اهلل9 أن يقبلها. 
وقال: يا أبا براء، ال أقبل هدية مش��رك، 
فأس��لم إن أردت أن أقبل هديتك، ثم 
عرض عليه اإلس��الم، وأخ��ربه مبا له 
فيه، وم��ا وعد اهلل املؤمنني من الثواب، 
وقرأ عليه القرآن، فلم يس��لم ومل يبعد 
من اإلس��الم، وقال: يا حممد، إّن أمرك 
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هذا الذي تدعو إليه حس��ن مجيل، فلو 
بعثت رجااًل من أصحابك إىل أهل جند 
فدعوهم إىل أمرك، رجوت أن يستجيبوا 
لك. فقال رس��ول اهلل9: »إني أخشى 
عليه��م أهل جند! فقال أبو براء: أنا هلم 
جار، فابعثهم فليدعوا الناس إىل أمرك.

فبعث رسول اهلل9 املنذر بن عمرو 
أخا بين ساعدة املعنق ليموت يف أربعني 
رجاًل من أصحابه من خيار املسلمني...

ويف رواية بعث رسول اهلل9 املنذر 
بن عمرو يف س��بعني راكب��ًا من خيار 
الصحابة، ممن عرفوا بالُقراء، فس��اروا 
حتى نزلوا بئر معونة، وهي أرض بني 
أرض بين عامر، وحرة بين س��ليم؛ فلما 
نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب 
رس��ول اهلل9 إىل عامر ب��ن الطفيل؛ 
فلم��ا أتاه مل ينظ��ر يف كتابه، حتى عدا 
عل��ى الرجل فقتل��ه، ثم اس��تصرخ 
عليه��م بين عامر، فأب��وا أن جييبوه إىل 
م��ا دعاهم إلي��ه، وقالوا ل��ن خنفر أبا 
ب��راء، قد عقد هل��م عقدًا وج��وارًا � 
وبالتالي  مل يف أبوبراء مبا عاهد عليه 

رس��ول اهلل9 حني قال له: أنا هلم جار 
� فاستصرخ عامر عليهم قبائل من بين 
س��ليم: عصية ورعاًل وذكوان، فأجابوه 
إىل ذلك، فخرجوا حتى غش��وا القوم، 
فأحاطوا به��م يف رحاهلم، فلما رأوهم 
أخذوا السيوف، ثم قاتلوهم حتى قتلوا 
عن آخرهم، إاّل كعب بن زيد أخا بين 
دينار بن النجار، فإنهم تركوه وبه رمق، 
فارتث )أي رفع وب��ه جراح( من بني 
القتلى، فعاش حتى قتل يوم اخلندق .. 
وملا وصل اخلرب إىل رس��ول اهلل9 تأمل 

هو وأصحابه كثريًا للفاجعتني.
وروي أنه9 قال: »هذا عمل أبي 
براء، قد كنت كاره��ًا متخوفًا...«. ويف 
خرب � مل يتيس��ر لي مص��دره � أنه9 
أخذ يقنت يف صالة الفجر ثالثني يوماً، 
وهو يدعو عل��ى من قتل أصحابه من 

رجال العشائر.4

طوائفهم:
ه��ذا وأّن األع��راب طوائف أربع 
بالنس��بة ملوقفهم من اإلس��الم، كما 
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ج��اء بهم س��ياق آيات قرآني��ة: أّن يف 
األعراب كف��ارًا، وأّن فيه��م منافقني، 
وأّن فيهم مسلمني، وأّن فيهم مؤمنني. 
هذا التقسيم جيري يف غريهم أيضاً، إاّل 
أّن الكفر فيهم أشد، وأّن نفاقهم أشد 
كما وصفه الق��رآن الكريم، وبالتالي 
فهم أج��در؛ أي أح��ق وأوىل وأحرى 
أن ال يعلم��وا ح��دود ما أنزل اهلل من 
أحكام على رسوله9 وذلك جلفائهم 
وقس��وتهم وابتعادهم عن معامل اخلري 
واملعرفة واحلضارة. وهو ما سنراه فيما 
مسيته القسم األول منهم، وقد اشرتكوا 
يف صف��يت الكف��ر والنف��اق، ألنتقل 
للحدي��ث ع��ن القس��م الثاني وهم 
املنافقون، فاملسلمون يف القسم الثالث 
ث��م املؤمنون منهم يف القس��م الرابع 
وال ب��د لي قبل ذلك، وحتى ال نبخس 
حقًا هلم؛ من اإلش��ارة إىل أنهم يف قيم 
األخالق النبيلة، كالشجاعة، اليت حتمد 
فيها اجلرأة واالستخفاف باملخاطر من 
األمور؛ ويف الصراحة وإباء الضيم، ويف 
الكرم، فإنها تكون أقوى فيهم باجلبلة، 

ولذلك يكونون أقرب من غريهم إىل 
الدف��اع عن اخل��ري إذا اعتقدوه، وعن 

املبدإ إذا آمنوا به.
٭     ٭     ٭

القسم األول: الكافرون واملنافقون:
الذين ذكرته��م اآلية التالية، وحنن 
نبدأ به��ا؛ ألنها تبني لنا صفاتهم، اليت 

هم فيها مشرتكون:
)َاأْلَْعراُب َأَش��دُّ ُكْف��رًا َو ِنفاقًا َو َأْجَدُر 
َأالَّ َيْعَلُموا ُحُدوَد ما َأْنَزَل اُل َعلی َرُسوِلِه 

َو اُل َعِليٌم َحِكيٌم(.5

ورمب��ا عجل س��بحانه وتعاىل بذكر 
املنافقني من األعراب قبل املؤمنني منهم، 
إحلاق��ًا هل��م مبنافقي املدين��ة الذين كان 
يتحدث عنهم يف املقطع السابق لآلية 97 
من التوبة ؛ وكان بينهم حنو عالقة ورمبا 
مواالة ، وحتى تتواصل  أجواء  احلديث 

عن املنافقني بني هؤالء و أولئك.

اللغة والنحو:
األع��راب لغًة: م��ن العرب وهم 
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سكان البادية خاصًة؛ هلذا يطلق عليهم 
»البدو«؛ ألنهم يسكنون البادية؛ يتتبعون 
مساقط الغيث ومنابت الكإل، والنسبة 
إىل األعراب: أعرابي؛ ألنه ال واحد له، 
ولي��س األعراب مجعًا للع��رب.. وإنا 
الع��رب مجع العرب��ي، واألعراب مجع 
األعرابي وأيضًا أعاريب اما يف الشعر 

الفصيح:
أعاريب ذو فخر بإفك

وألسنة لطاف يف املقال
والعرب أم��ة من الن��اس، مجعها 
أع��رب والنس��بة إليه��ا عرب��ي بني 
العروبة، وهم أهل األمصار.. والعرب 
العاربة هم اخلل��ص منهم، وأخذ من 
لفظه وأكد به؛ كقولك ليل الئل. ورمبا 
قالوا: العرب العرباء. وتعرب أي تشبه 
بالعرب، وتعرب بعد هجرته أي صار 
أعرابياً. والعرب املستعربة هم الذين 
ليسوا خبلص وكذلك املتعربة والعربية 
هي ه��ذه اللغة، ويع��رب بن قحطان 
أول من تكل��م اللغ��ة العربية، وهو 
أب��و اليمن كلهم. والُع��ْرب والَعَرب 

واحد: مثل الُعْجم والَعَجم. والُعَرْيب 
تصغري العرب؛ قال الشاعرعبد املؤمن 

بن عبدالقدوس:
ومكن الضباب طعام العريب

وال تشتهيه نفوس العجم
واملك��ن: بي��ض الضب��ة واجلرادة 

وحنوها.
إنا صغرهم تعظيماً؛ كما قال احلباب 
بن املنذر بن اجلم��وح األنصاري يوم 
ُك، وُعَذْيُقها  السقيفة: أنا ُجَذْيُلها احمَلكَّ
ب. يريد أنه قد جربته األمور، وله  املَرجَّ
رأي وعلم يش��تفى بهما كما تش��فى 

اإلبل اجلربى باحتكاكها باجلذل.
وقد مسيت الع��رب عرباً؛ ألن ولد 
إمساعيل نش��ئوا من عرب��ة، وهي من 
تهامة، فنس��بوا إليها، والعرب صنفان 
عدنانية وقحطانية، والفضل للعدنانية 
برس��ول اهلل9 وأقامت قريش بعربة 
وهي مكة، وانتش��ر س��ائر العرب يف 

جزيرتها أي اجلزيرة العربية.
ويف املصب��اح: وأما األعراب فأهل 
البدو م��ن العرب، الواح��د أعرابي 
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بالفتح أيضاً، وهو الذي يكون صاحب 
جنعة وارتياد للكإل. وزاد األزهري فقال: 
س��واءكان من العرب أو من مواليهم؛ 
قال: فمن نزل البادي��ة وجاور البادين 
وظعن بظعنهم فهم أعراب، ومن نزل 
بالد الريف واس��توطن املدن والقرى 
العربية وغريها ممن ينتمي إىل العرب 

فهم عرب؛ وإن مل يكونوا فصحاء.
وقال غريه: عرب لسانه عرابة، وما 
مسعت أعرب من كالمه، وأعرب وهو 
من الع��رب العرب��اء. والعاربة وهم 
الصرحاء اخللص، وفالن من املستعربة 
وهم الدخالء فيهم وفيه لوثة أعرابية؛ 

قال:
وإني على ما كان من عنجهييت
ألري��ب أعرابي��يت  ولوث��ة 

وقال الكميت:
ال ينقض األمر إال ريث يربمه
وال تع��رب إال حول��ه العرب

أي ال تعز وتتمنع عزة األعراب يف 
باديتها إال عنده.

وأخريًا هنا لطيفة وهي أّن األعرابي 

إذا قيل ل��ه يا عربي فرح، والعربي إذا 
قيل له يا أعرابي غضب.6

األعراب إعراباً: الالم فيها للجنس 
أي جنس��هم ال كل واحد منهم؛ وألن 
القرآن سيس��تثين منهم، فليسوا مجيعًا 
بهذه املثابة من ش��دة الكفر والنفاق، 
والنبو عن اس��تماع الكالم الطيب.. 
واألعراب مبتدأ وأشد خرب وكفرًا متييز 
ونفاقًا عطف عليه. وهو من باب وصف 
اجلنس بأحد أفراده أو بعضهم كما يف 
قوله تعاىل: )َوَكان اإْلِْنَس��اُن َكُفورًا( إذ 

ليس كلهم؛ هذا يف إعرابها.
أش��دُّ ... وأجدر: من الفعل ش��ّد، 
يِشدُّ ِش��ّدًة: قوَي ومنُت، ومنه تشّدد يف 
: اسم  األمر: بالغ فيه ومل خيّفف. أش��دُّ
تفضيل... أجدر: من الفعل: جُدر بكذا 
وله جيُدر جدارًة: ص��ار خليقًا به، فهو 
جدير. وأجدر: اسم تفضيل. أي: أحقُّ 
وَأْوىل، يق��ال: هو جديٌر وأجدر وحقيق 
وأحّق وقمني وَأْوىل وخليق بكذا، كلُّه 
مبعن��ى واحد؛ فقوله: ه��و أجدر بكذا 
أي أقرب إليه وأح��ق به وأخلق فالن 
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جدي��ر بكذا أي خليق به، وأنت جدير 
أن تفعل كذا.

واألعراب: مبتدأ وأشد خرب، وكفرًا 
متيي��ز، ونفاق��ًا عطف علي��ه. وأجدر: 
عطف على أش��د، وأن وما يف حيزها 
منصوبة بن��زع اخلافض. )َوَأْج��َدُر َأالَّ 
َيْعَلُم��وْا( أي: بأن ال َيْعلموا. أي: أحرى 

أن اليعلموا حدود م��ا أنزل اهلل تعاىل 
على رسوله9.

وذكر القرطيب أنَّ »أن« هنا يف موضع 
نصب حبذف الب��اء؛ تقول: أنت جدير 
بأن تفعل وأن تفعل؛ فإذا حذفت الباء 
مل يصلح إال ب��� »أن«، وإن أتيت بالباء 
صلح ب� »أن« وغريه؛ تقول: أنت جدير 
أن تق��وم، وجدير بالقي��ام. ولو قلت: 
أنت جدير القيام كان خطأ، وإنا صلح 
مع »أن« ألّن أن يدل على االس��تقبال، 

فكأنها عوض من احملذوف.7
إذن؛ فصفتهم األكثر وضوحًا فيهم 
منبثقة من طبيعتهم البدوية، أنهم أشد 
كفرًا إن كفروا، وقد كفروا، وأنهم أشد 
نفاق��ًا إن نافقوا، وقد نافقوا، فهم بهذا 

متطرف��ون فيما هم علي��ه من كفرهم 
ومن نفاقهم. ويرتتب على هذا اخللق 
وه��ذه الصفة أمر عظي��م وجلل وهو 
أنهم حيرمون مم��ا أنزله اهلل تعاىل على 
رسوله9 من خري عميم وعطاء كريم 
وعلم ناف��ع، يتمثل فيم��ا وصلته من 
أحكام ش��رعية وقيم ومفاهيم وآداب 
مساوية؛ نتيجة ما ميليه عليهم سلوكهم 
ذاك املتصف باجلفوة والقسوة والفظاظة 
والغلظة، والكربياء والعنجهية، وكلها 
س��بب يف حرمانهم العل��م واملعرفة، 
والتعل��م والوق��وف على م��ا تريده 
السماء منهم وألجلهم .. بأن تنتشلهم 
من واقعهم املرير هذا، ومما حيملونه من 
سيئ اخللق ورديء الصفات، إىل سقف 
إمياني رائع، وإنس��انية مهذبة بتعاليم 
مساوية، عرب واقع أرحب مينحهم احلياة 

العزيزة يف الدنيا والطيبة يف اآلخرة.

أقوال بعض املفسرين:
القرطيب مسألتني وأحكامًا  قد ذكر 
ترتب��ت بس��بب ما ه��م علي��ه، فأما 
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املسألتان فهما:
اأُلوىل: مل��ا ذكر جّل وع��ّز أحوال 
املنافقني باملدينة، ذك��ر من كان خارجًا 
منها ونائيًا عنها م��ن األعراب؛ فقال: 
كفرهم أشد. قال قتادة: ألنهم أبعد عن 
معرفة السنن. وقيل: ألنهم أقسى قلبًا 

وأجفى قواًل وأغل��ظ طبعًا وأبعد عن 
مس��اع التنزيل؛ ولذلك ق��ال اهلل تعاىل 
يف حقه��م: )َوَأْج��َدُر (أي أخلق،)َأالَّ 
َيْعَلُموا ُح��ُدوَد ما َأْنَزَل اُل( أي فرائض 

الش��رع. وقيل: حجج اهلل يف الربوبية 

وبعثة الرسل لقلة نظرهم.
الثاني��ة: وملا كان ذل��ك، ودل على 
نقصهم وحطهم ع��ن املرتبة الكاملة 
عن سواهم، ترتبت على ذلك أحكام 

ثالثة:
ال حق هل��م يف الف��يء والغنيمة؛ 

كما ق��ال النيّب9 يف صحيح مس��لم 
من حدي��ث بريدة، وفي��ه: »ثم ادعهم 
دار  إىل  داره��م  م��ن  التح��ّول  إىل 
إن فعلوا  أنه��م  املهاجرين وأخربهم 
ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما 
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عل��ى املهاجرين، فإن أبوا أن يتحّولوا 
عنها، فأخربهم أنهم يكونون كأعراب 
املسلمني، جيري عليهم حكم اهلل الذي 
جيري عل��ى املؤمنني، وال يكون هلم يف 
الغنيمة والفيء ش��يء إال أن جياهدوا 

مع املسلمني«.
وله كالم يف موضوع الشهادة، وهل 
تقبل أو ترفض ش��هادة البدوي على 

احلضري؟
البادية عن  أهل  إس��قاط ش��هادة 
احلاض��رة؛ ملا يف ذلك من حتقق التهمة. 
وأجازها أبوحنيفة قال: ألنها ال تراعي 
كل ُتهَمة، واملسلمون كلهم عنده على 
العدال��ة. وأجازها الش��افعّي إذا كان 
عداًل مرضياً.. وبع��د أن يذكر أوصافًا 
ثالثة وصفه��م اهلل تع��اىل بها وهي: 
الكفر والنفاق. يتخذ م��ا ينِفق مغرمًا 
ويرتب��ص بكم الدوائ��ر. اإلميان باهلل 
وباليوم اآلخ��ر ويتخذ ما ينفق قربات 
الرس��ول. يقول:  عند اهلل وصل��وات 
فم��ن كانت هذه صفته فبعيد أال تقبل 
شهادته فيلحق بالثاني واألّول، وذلك 

باط��ل. وأيض��ًا ل��ه كالم يف موضوع 
إمامتهم بأه��ل احلاضرة بني من منعها 

ومن كرهها ومن جوزها.8
الطباطبائي يف ميزانه: ... يبني تعاىل 
حال س��كان البادية، وأنهم أشد كفرًا 
ونفاق��اً؛ لبعدهم عن املدينة واحلضارة، 
وحرمانهم من بركات اإلنس��انية من 
العامل واألدب أقسى وأجفى، فهم أجدر 
وأحرى أن ال يعلموا حدود ما أنزل اهلل 
من املعارف األصلية واألحكام الشرعية 

من فرائض وسنن وحالل وحرام.
الطربس��ي يف جممع البيان: ملا تقدم 
ذكر املنافقني بني سبحانه أّن األعراب 
منهم أش��د يف ذلك وأكثر جهاًل فقال: 
)َاأْلَْع��راُب َأَش��دُّ ُكْف��رًا َو ِنفاق��ًا( يري��د 
األع��راب الذين كانوا ح��ول املدينة، 
وإنا كان كفرهم أش��د؛ ألنهم أقس��ى 
وأجف��ى من أه��ل املدن، وه��م أيضًا 
أبعد من مساع التنزيل وإنذار الرس��ل 
عن الزجاج، ومعناه أّن سكان البوادي 
إذا كانوا كفارًا أو منافقني فهم أش��د 
كف��رًا من أهل احلض��ر؛ لبعدهم عن 
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مواض��ع العل��م واس��تماع احلج��ج 
ومش��اهدة املعجزات وبركات الوحي: 
)َو َأْج��َدُر َأالَّ َيْعَلُموا ُح��ُدوَد ما َأْنَزَل اُل 
َعلی َرُس��وِلِه( أي وه��م أحرى وأوىل 

ب��أن ال يعلموا حدود اهلل يف الفرائض 

والس��نن واحل��الل واحل��رام. )َواُل 
َعِلي��ٌم( بأحواهلم. )َحِكيٌم( فيما حيكم 

به عليهم.
أما الفخر الرازي يف تفسريه الكبري، 
فيعزو ما هم عليه إىل بيئتهم وأجوائها 
املعلم  فقدانهم  وأثرها عليه��م، وإىل 
والنظام، وبعدهم ع��ن مراكز املعرفة، 

وهذه الوجوه اليت ذكرها بالنص:
األول: أن أه��ل الب��دو يش��بهون 

الوحوش.
والثاني: استيالء اهلواء احلار اليابس 
عليه��م، وذل��ك يوجب مزي��د التيه 
والتك��رب والنخ��وة والفخر والطيش 

عليهم.
والثالث: أنهم ما كانوا حتت سياسة 
س��ائس، وال تأديب مؤدب، وال ضبط 
ضابط، فنش��أوا كما ش��اؤا، ومن كان 

كذلك خرج على أشد اجلهات فسادًا.
والراب��ع: أن من أصبح وأمس��ى 
مش��اهدًا لوعظ رسول اهلل9 وبياناته 
الشافية، وتأديباته الكاملة، كيف يكون 
مساويًا ملن مل يؤاثر هذا اخلري، ومل يسمع 

خربه؟
وخيتم قوله باخلامس��ة فيقول: قابل 
الفواك��ه اجلبلي��ة البس��تانية؛ لتعرف 

الفرق بني أهل احلضر والبادية.
أما س��يد قطب فيقول عن: )َواُل 
َعِلي��ٌم َحِكي��ٌم( علي��م بأح��وال عباده 

وصفاته��م وطباعهم. حكيم يف توزيع 
املواهب واخلصائص واالس��تعدادات، 
وتنويع األجناس والشعوب والبيئات. 

انتهى.

النتيجة:

م��ن كل ه��ذا يظهر لن��ا أن هناك 
حكمني، يرتتب عليهم��ا حكم ثالث 

وهو النتيجة،   يتمثل بالتالي:
أنهم أشد كفرًا
أنهم أشد نفاقًا
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ونتيجة هذين احلكمني:
1� )َوَأْج��َدُر َأْن اَلَيْعَلُم��وا ُح��ُدوَد َما 

َأْنَزَل اُل َعَلی َرُسوِلِه(.

2� )َوَمآ َأْرَس��ْلَنا ِم��ن َقْبِلَك ِإالَّ ِرَجااًل 
ْن َأْهِل ٱْلُقَرٰی(.9 نُّوِحۤی ِإَلْيِهْم مِّ

فلما كانت الغلظة واجلفاء يف أهل 
البوادي، مل يبعث اهلل منهم رسواًل، وإنا 
كانت البعثة من أهل القرى. وهذا ما 
ذهب إليه ابن كثري يف تفس��ريه وتبعه 

سيد قطب.

صفاتهم يف الروايات:
روايات عديدة تكش��ف عن طابع 
اجلف��وة والفظاظة يف نفوس األعراب. 
حتى بعد اإلس��الم. فال ج��رم يكون 
الشأن فيهم أن يكونوا أشد كفرًا ونفاقًا 
وأجدر أال يعلموا ح��دود ما أنزل اهلل 
على رسوله، لطول ما طبعتهم البداوة 
باجلفوة والغلظة عندما يقهرون غريهم؛ 
أو بالنف��اق وااللت��واء عندما يقهرهم 
غريه��م؛ وباالعتداء وع��دم الوقوف 
عند احلدود بسبب مقتضيات حياتهم 

يف البادي��ة. وقد ذك��رت بعض كتب 
به  التفسري روايات عديدة عما عرفوا 
من صفاتهم هذه، ال��يت أبعدتهم عن 
منابع الدين، ومكارم األخالق اليت جاء 

بها رسول اهلل9، منها:
٭ قال األعمش ع��ن إبراهيم قال: 
جل��س أعرابي إىل زيد ب��ن صوحان، 
وه��و حيدث أصحاب��ه، وكانت يده قد 
أصيبت ي��وم »نهاوند«، فقال األعرابي: 
واهلل إن حديث��ك ليعجب��ين، وإن يدك 
لرتيبين! فقال زيد: وما يربيك من يدي؟ 
إنها الش��مال! فقال األعرابي: واهلل ما 
أدري اليمني يقطعون أم الشمال! فقال 
زيد بن صوحان: صدق اهلل ورس��وله: 
)َاأْلَْعَراُب َأَش��دُّ ُكْف��رًا َوِنَفاق��ًا َوَأْجَدُر َأالَّ 

َيْعَلُموا(.

ع��ن  عب��اس،  اب��ن  وع��ن  ٭ 
رس��ول اهلل9 قال: »من سكن البادية 
جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى 

السلطان افتنت«.
٭ وملا أهدى ذل��ك األعرابي تلك 
اهلدية لرسول اهلل9 فرد عليه أضعافها 
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حتى رضي، قال: »لقد هممت أال أقبل 
هدية إال من قرشي أو ثقفي أو أنصاري 
أو دوس��ي« ألن هؤالء كانوا يسكنون 
املدن: مكة والطائف واملدينة واليمن، 
فه��م ألطف أخالقًا من األعراب ملا يف 

طباع األعراب من اجلفاء.
٭ وعن عائشة، قالت: قدم ناس من 
فقالوا:  رس��ول اهلل9  على  األعراب 
أتقبل��ون صبيانكم؟ ق��ال: نعم! قالوا: 
لكنا واهلل ما نقبل! فقال رسول اهلل9: 
»وم��ا أمل��ك إن كان اهلل ن��زع منكم 

الرمحة«؟
ومن نصيحة بعضهم لآلخر إذا ما 
أراد السكن مع أعراب البادية: »َتَعهَّد 

املدينَة كيال ترَتدَّ أعرابيًا«.

القسم الثاني: املنافقون
ْن َحْوَلُكْم مَِّن ٱأَلْعَراِب ُمَناِفُقوَن  )َوِممَّ
َوِمْن َأْهِل ٱْلَمِديَن��ِة َمَرُدوْا َعَلی ٱلنَِّفاِق اَل 

رََّتْيِن ُثمَّ  ُبُهم مَّ َتْعَلُمُهْم َنْح��ُن َنْعَلُمُهْم َس��ُنَعذِّ

ُيَردُّوَن ِإَلٰی َعَذاٍب َعِظيم(.10

النف��اق لغًة وحنوًا: من خيفي الكفر 

ويظهر اإلمي��ان. من يضم��ر العداوة 
ويظهر الصداق��ة. من يظهر خالف ما 

يبطن.
مردوا: َمَه��روا ومترَّنوا عليه وجلوا 
فيه ومارس��وه حتى اعتادوه وأبوا غريه، 
وجت��ردوا له. ويقال: مت��رد فالن إذا عتا 
َطانًا َمرِيدًا( ، )َوِحْفظًا  وجترب ومنه: )َش��يْ

ِمْن ُكلِّ َشْيطاٍن ماِرٍد (.

ومترد يف معصيت��ه أي ثبت عليها، 
واعتاده��ا، ومل يتب عنها؛ فاملعنى أنهم 
أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ومل ينثنوا 

عنه.
ٱأَلْع��َراِب  مِّ��َن  َحْوَلُك��ْم  ��ْن  )َوِممَّ
ُمَناِفُقوَن( مجلة مس��تأنفة مسوقة لبيان 

حال منافقي أهل املدينة، ومن حوهلا من 
األعراب، بعد بي��ان حال أهل البادية، 
و»ممن« خرب مق��دم، و»حولكم« الظرف 
صلة املوصول، و»م��ن األعراب« لبيان 

اجلنس حال، و»منافقون« مبتدأ مؤخر.
)َوِم��ْن َأْه��ِل ٱْلَمِديَن��ِة َم��َرُدوْا َعَلی 
ٱلنَِّف��اِق ( »م��ردوا« صفة ملبتدإ حمذوف 

تقدي��ره: ومن أهل املدين��ة قوم مردوا 
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وقي��ل: صف��ة »منافق��ون«، وقد فصل 
بينهما، »ومن أه��ل املدينة« خرب مبتدأ 
حم��ذوف تقديره: من أه��ل املدينة قوم 
كذلك »ال تعلمه��م« صفة أخرى مثل 
مردوا، وتعلمه��م مبعنى تعرفهم، فهي 

تتعدى إىل مفعول واحد.
ُبُهم  َنْعَلُمُهْم َس��ُنَعذِّ َتْعَلُمُه��ْم َنْح��ُن  )اَل 
رََّتْي��نِ (اجلملة يف حم��ل رفع صفة ل�  مَّ

»منافق��ون« أو مس��تأنفة و»حنن« مبتدأ، 
ومجلة »نعلمهم« خرب ومفعول نعلمهم 
الثاني حمذوف تقديره منافقني، وكذلك 
مفع��ول تعلمهم الثاني، »س��نعذبهم« 
سني االس��تقبال وفعل مضارع وفاعل 
مس��ترت ومفعول ب��ه و»مرتني« ظرف. 
)ُثمَّ ُي��َردُّوَن ِإَل��ٰی َعَذاٍب  َعِظيم( اجلملة 
معطوفة، و»ي��ردون« فعل ونائب فاعل 

و»عظيم« صفة.11
أيض��ًا يف هذه املرة صف��ة النفاق ما 
زال الكالم عنه��ا، ولكن صفة راحت 
تالزم كاًل من األعراب ومنافقي املدينة، 
وهم قد اشرتكوا فيها، وهما فيها صنف 
واح��د بصفة واح��دة، وصنف خاص 

خيتلف عن املنافقني غريهم بل ومتيزوا 
فيها عليه��م أال وه��و: )َم��َرُدوا َعَلی 
النَِّف��اِق( هذه الصفة مل تكن واردًة عند 

إخوانهم يف دائرة النفاق، فهم يتصفون 
بأنهم أصحاب خربة، وأنهم متمرسون 
يف مهمتهم، ومتمس��كون بها، وثابتون 
عليه��ا، وأنهم حاذق��ون يف نفاقهم إىل 
درج��ة ختفى حتى على رس��ول اهلل9 
م��ع عظيم فراس��ته وخربت��ه وقدرته، 
وبالتال��ي يكون تعامل��ه معها كطائفة 
م��ن صحابته ال ري��ب ينتابه فيهم وال 
شك، وهم بهذا يشكلون خطرًا جسيمًا 
وبالغًا على الساحة املسلمة، فتدخلت 
السماء. وقد يكون سبب التدخل هذا 
أّن األع��راب حول املدين��ة قد خلصوا 
للنيب9 وأطاعوه وهم جهينة، وأسلم، 
وأش��جع، وغفار، وحلي��ان، وعصية، .. 
وحتى ال ينظر إليه��م مجيعًا على أنهم 
خملص��ون، ويتعامل معه��م على هذا 
األساس، فأعلم اهلل نبيه9 أّن يف هؤالء 
األعراب أناس��ًا منافق��ني؛ حتى يكون 
على حذر يف تعامله معهم. وكذ ا احلال 
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بالنسبة ملن أسلم من أهل املدينة وأطاع 
رسول اهلل9 فأعلمه اهلل أّن فيهم ويف 
األعراب بقيًة م��ن املنافقني حتذيرًا له؛ 
ألّن النف��اق مرض متأص��ل يف بعض 
النفوس، وخمفي عند نفوس أخرى، قد 
حيتاج إىل جهد وزمن أطول حتى يزول 
بالكام��ل أو يع��رف فينبذ؛ علمًا بأّن 
هذا النوع من املنافقني بني من أس��لم 
م��ن األعراب ومن أهل املدينة )َمَرُدوا 
َعَل��ی النَِّفاِق( فهم أكثر أذيًة وأثرًا على 

الساحة املسلمة؛ هلذا جاءت اآلية، لتبينه 
لرسول اهلل9 وحتذره منهم ومن هكذا 

نوع من النفاق.
سيد قطب: »اهلل س��بحانه يقرر أّن 
هذه الفئة م��ن الناس موجودة يف أهل 
املدينة ويف األع��راب احمليطني باملدينة؛ 
ويطمئ��ن رس��وَل اهلل9 واملؤمن��ني 
معه، من كيد ه��ذه الفئة اخلفية املاكرة 

املاهرة«.
ويقول ابن كثري: وقوله: )اَل َتْعَلُمُهْم 
َنْح��ُن َنْعَلُمُه��ْم( ال ين��ايف قول��ه تعاىل: 

)َوَلْو َنَش��آُء أَلَرْيَن�َٰكُهْم َفَلَعَرْفَتُهم ِبِسيَم�ٰ�ُهْم 

َوَلَتْعِرَفنَُّه��ْم ِفی َلْحِن ٱْلَقْوِل(.12 ألن هذا 

من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون 
به��ا، ال أنه يعرف مجي��ع من عنده من 
أهل النفاق والريب على التعيني، وقد 
كان يعل��م أّن يف بعض من خيالطه من 
أهل املدينة نفاقاً، وإن كان يراه صباحًا 

ومساًء.13

األخبار:
عن جبري ب��ن مطعم، قال: قلت: يا 
رس��ول اهلل إنهم يزعمون أنه ليس لنا 
أجر مبك��ة، فق��ال: »لتأتينكم أجوركم 
ولو كنتم يف جحر ثعلب« وأصغى إىل 
رس��ول اهلل9، فقال: »إن يف أصحابي 
منافق��ني« ومعناه: أنه ق��د يبوح بعض 
املنافق��ني واملرجف��ني من ال��كالم مبا 
الصحة ل��ه، ومن مثلهم ص��در هذا 
ال��كالم الذي مسعه جب��ري بن مطعم، 
وْا ِبَما َلْم  وتقدم يف تفس��ري قوله: )َوَهمُّ
َيَناُلوْا(.14 أنه9 أعلم حذيفة بأعيان 

أربعة عشر أو مخسة عشر منافقاً، وهذا 
ختصي��ص ال يقتضي أن��ه اطلع على 
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أمسائهم وأعيانهم كلهم، واهلل أعلم.
عن أب��ي ال��درداء: أن رجاًل يقال 
له حرملة أتى الن��يب9 فقال: اإلميان 
ههنا، وأش��ار بيده إىل لسانه، والنفاق 
ههنا، وأشار بيده إىل قلبه، ومل يذكر اهلل 
إال قلياًل، فقال رس��ول اهلل9: »أللهم 
اجعل له لس��انًا ذاكرًا، وقلبًا ش��اكرًا، 
وارزقه حيب وحب م��ن حيبين، وصري 
أمره إىل خري«. فقال: يا رس��ول اهلل إنه 
كان ل��ي أصحاب من املنافقني، وكنت 
رأس��ًا فيهم، أفال آتيك بهم؟ قال: »من 
أتانا استغفرنا له، ومن أصّر فاهلل أوىل 

به، وال خترقن على أحد سرتًا«.
عن ابن عباس يف هذه اآلية قال: قام 
رسول اهلل9 خطيبًا يوم اجلمعة فقال: 
»اخرج يا فالن فإنك منافق، واخرج يا 
فالن إنك منافق«. فأخرج من املس��جد 
ناس��ًا منهم فضحهم، فجاء عمر وهم 
خيرجون من املسجد، فاختبأ منهم حياًء؛ 
أنه مل يش��هد اجلمعة، وظن أّن الناس 
قد انصرف��وا، واختبؤوا هم من عمر، 
ظنوا أنه ق��د علم بأمرهم، فجاء عمر، 
فدخل املس��جد، فإذا الناس مل يصلوا، 
فقال له رجل من املس��لمني: أبش��ر يا 
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عمر قد فض��ح اهلل املنافقني اليوم، قال 
ابن عباس: فه��ذا العذاب األول حني 
أخرجهم من املسجد، والعذاب الثاني 

عذاب القرب.

العذاب:
ُيَردُّوَن  )ُث��مَّ  أّن:  اتفاقهم على  فمع 
ِإل��ٰی َع��َذاٍب َعِظي��ٍم( هو ع��ذاب النار 

وقيل عذاب الق��رب. اختلفت أقواهلم 
رََّتْيِن( وهي كثرية: ُبُهم مَّ يف: )َسُنَعذِّ

منها ع��ذاب يف الدني��ا، باألموال 
من قول��ه  ه��ذا  يس��تفاد  واألوالد، 
ُدُهْم  تعاىل: )َفاَل ُتْعِجْبَك َأْمَواُلُهْم َواَل َأْواَلٰ
َبُه��ْم ِبَها ِف��ی ٱْلَحَيٰوِة  ِإنََّم��ا ُيِري��ُد ٱُل ِلُيَعذِّ

ْنَيا(.15 ه��ذه املصائب هلم عذاب،  ٱلدُّ

وه��ي للمؤمنني أجر. وع��ذاب النار: 
)ُثمَّ ُيَردُّوَن ِإلٰی َعَذاٍب َعِظيٍم(.

ومنه��ا ما ذكره اب��ن عباس يف ذيل 
روايته أع��اله. أي نعّذبه��م يف الدنيا 
بالفضيحة، فإّن النيب9 ذكر رجااًل منهم 
وأخرجهم من املس��جد يوم اجلمعة يف 
خطبته وقال: »اخرجوا فإنكم منافقون«. 

وع��ذاب القرب، أو بالس��يب والقتل يف 
الدني��ا، أو باجلوع واملرض، أو بغيظهم 
من أهل اإِلس��الم، واأُلخ��رى عذاب 
القرب. وقي��ل: إّن اأُلوىل ضرب املالئكة 
وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم 
واأُلخرى عذاب القرب. أو بإقامة احلدود 

عليهم، واأُلخرى عذاب القرب.
فيما يستظهر ابن عاشور أّن العدد 

مستعمل جملرد قصد التكرير:
»والعذاب املوصوف مبرتني عذاب 
دُّوَن ِإلٰی  يف الدنيا لقوله بعده: )ُثمَّ ُي��رَ
املفس��رون  َع��َذاٍب  َعِظي��ٍم(. وقد حترّي 

يف تعي��ني امل��راد من املرت��ني. ومحلوه 
كله��م على حقيق��ة الع��دد، وذكروا 
وجوهًا الينش��رح هلا الصدر. والظاهر 
عندي أّن العدد مس��تعمل جملرد قصد 
التكري��ر املفيد للتأكي��د كقوله تعاىل: 
)ُثمَّ اْرِج��ِع اْلَبَصَر َكرََّتْي��ِن(.16 أي تأمل 
تأم��اًل متك��ررًا. ومنه ق��ول العرب: 
نائب  التثنية  فاس��م  لبيك وسعديك، 
مناب إعادة اللفظ. واملعنى: سنعذبهم 
عذابًا ش��ديدًا متكررًا مضاعفاً، كقوله 
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تعاىل: )ُيَضاَعْف َلَها اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن(.17 
وهذا التك��رر ختتلف أعداده باختالف 
أح��وال املنافق��ني، واخت��الف أزمان 
عذابهم. والعذاب العظيم: هو عذاب 

جهنم يف اآلخرة«.
أو ه��و كما يقول س��يد قطب: ينذر 
ه��ؤالء املاكري��ن املهرة يف النف��اق بأنه 
سبحانه لن يدعهم، فس��يعذبهم عذابًا 
مضاعفًا يف الدني��ا واآلخرة .. والعذاب 
مرتني يف الدنيا، األق��رب يف تأويله أنه 
ع��ذاب القل��ق النازل بهم م��ن توقع 
انكش��اف أمره��م يف اجملتمع املس��لم؛ 
وعذاب املوت واملالئكة تسأهلم أرواحهم 
وتض��رب وجوههم وأدباره��م. أو هو 
عذاب احلس��رات اليت تصيبهم بانتصار 
املس��لمني وغلبتهم؛ وعذاب اخلوف من 
انكش��اف نفاقهم وتعرضه��م للجهاد 

الغليظ.. واهلل أعلم مبا يريد..انتهى.18
فهي بالتالي عذابات ثالثة تنتظرهم: 

اثنتان منها قبل عذاب عظيم.
ه��ذه خالص��ة لألخب��ار وأله��م 

أقواهلم.

لنا عن طائفتني  إذن اآلية تتحدث 
من املنافقني وهما:

منافقون م��ن األعراب: وهم قبائل 
جهينة ومزينة وأش��جع وأسلم وغفار 

وعصية وحليان والديل.
منافق��ون م��ن أهل املدين��ة: وهم 
عبداهلل بن أبي وجد بن قيس ومعتب 
بن قش��ري واجلالس بن س��ويد وأبو 
عامر الراه��ب وغريهم. وأنهم أناس 
مردوا على النفاق، أقام��وا ومل يتوبوا 
بل استمروا عليه، واعتادوه حتى كأنه 

تعذر عليهم تركه.
وأنه9 بنص الق��رآن ال يعلمهم؛ 
وأّن اهلل تعاىل استأثر بعلمهم، وقد أعلمه 
اهلل سبحانه علمًا إمجاليًا بهم، وليس يف 
اآلية دليل على أنه أعلمه تفصياًل بهم. 
وأّن عدم علم رسول اهلل بهم ال جيعلهم 

مبنأى من عذاب اهلل هلم.

صفتان ُأخريان:
)َوِم��َن ٱأْلَْعَراِب َم��ن َيتَِّخُذ َم��ا ُينِفُق 
َواِئ��َر َعَلْيِهْم َدآِئَرُة  َمْغَرم��ًا َوَيَتَربَُّص ِبُكُم ٱلدَّ



رجب ــ ذوالحجة 1432 هـ ــ ميقات الحج 23636

ْوءِ َوٱُل َسِميٌع َعِليٌم(.19 ٱلسَّ

وإضافًة إىل كل ما س��بق، نقف عند 
صفت��ني أخريني م��ن صف��ات منافقي 
األعراب، � قيل: هم أعراب أسد وغطفان 

ومتيم � راحت تتحدث عنهما اآلية:
الصفة األوىل: يتخذون ما ينفقونه 
مغرم��ًا أي خس��ارة يؤدونها مكرهني 
المس��اعدة  للمجاهدي��ن واحملتاجني، 

والطلبًا لألجر والثواب.
الصفة الثاني��ة: الرتبص باملؤمنني، 
ف��كل همهم وم��ا يتمنون��ه أال يعود 
املسلمون من غزوة غانني ظافرين بأن 
يغلبوا عدوهم ويقهروه، وغدو ينتظرون 
أن حت��ل به��م النوائ��ب والكوارث؛ 

ليتخلصوا منهم ومما يدفعونه هلم.
املغ��رم لغ��ًة: من الفع��ل غرم يف 
التجارة: خس��ر. . الُغ��رُم: وهو نزول 
نائب��ة باملال من غري خيانة، أو ما ينوب 
اإلنس��ان يف ماله بغري جناي��ة منه أو 
خيانة. وأصله ل��زوم األمر، ومنه قوله: 
)ِإنَّ َعَذاَبَه��ا َكاَن َغَرام��ًا(.20 أي الزماً، 
دائمًا مالزمًا ال ميك��ن التخلص منه، 

والغريم يقال لكل واحد من املتداينني 
للزوم أحدهما اآلخر، وغرمته كذا أي 

لزمته إياه يف ماله.
الرازي: واملغ��رم مصدر كالغرامة، 
واملعن��ى: أّن من األع��راب من يعتقد 
أّن ال��ذي ينفقه يف س��بيل اهلل غرامة 
وخسران، وإنا يعتقد ذلك؛ ألنه الينفق 
إال تقيًة من املسلمني ورياًء، ال لوجه اهلل 

وابتغاء ثوابه.
الط��ربي: ومن األع��راب من َيُعدُّ 
نفقته اليت ينفقها يف جهاد مش��رك أو 
يف معونة مس��لم أو يف بعض ما ندب 
، يعين ُغْرمًا لزمه  اهلل إليه عباده َمْغَرم��اً
اليرجو له ثوابًا وال يدفع به عن نفسه 

عقاباً.
أما س��يد قطب فيقول: فهو مضطر 
ألن ينف��ق من مال��ه يف ال��زكاة، ويف 
باإلسالم،  املس��لمني؛ تظاهرًا  غزوات 
ليستمتع مبزايا احلياة يف اجملتمع املسلم؛ 
ومداراة للمس��لمني وه��م أصحاب 
الس��لطان اليوم يف اجلزيرة! وهو يعد 
ما ينفقه غرامًة وخس��ارًة يؤديها كارهاً، 
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المساعدة للغزاة اجملاهدين، وال حبًا يف 
انتصار اإلسالم واملسلمني.21

والدوائر:  االنتظ��ار؛   : والرتبُّ��صُ
مج��ُع دائرة، وه��ي ما حييط باإِلنس��ان 
ِم��ْن مصيبة ونكبة، تصوُّرًا من الدائرة 
احمليطِة بالش��يء من غري انفالٍت منها؛ 
وأصلها داو َِرة ألنها ِمْن دار يدور، أي: 
أحاط. ومعنى »تربُّ��ص الدوائر«، أي: 

انتظار املصائب.
َتَربَّْص بها َرْيَب املَنون لعلَّها

ُتَطلَُّق يومًا أو ميوُت حليُلها!
والدائ��رة جيوز أن تك��ون واحدة، 
وجيوز أن تك��ون صفًة غالبًة، وهي إنا 
تستعمل يف آفة حتيط باإلنسان كالدائرة، 
حبيث ال يك��ون له منها خملص.. وأكثر 
ما يستعمل الدائرة يف زوال النعمة إىل 
الش��دة، والعافية إىل البالء، ويقولون: 
الدائرة  الدائرة عليهم، وكانت  كانت 
هلم؛ وجاءت دعاًء بأن حتل بهم املصائب 
وحتيط بهم أي تهلكهم وتدمرهم حني 
أعادها أو رّدها سبحانه بقوله: )عَلْيِهْم 
ْوِء( واملعنى يدور عليهم البالء  َدآِئَرُة ٱلسَّ

واحلزن، كأن للسوء دائرة تطبق عليهم 
فال تفلتهم؛ وتدور عليهم فال تدعهم. 
وذلك من باب جتسيم املعنوي وختييله، 
الذي يعمق وق��ع املعنى وحيييه. . وهو 
دع��اء عليهم بنحو م��ا يرتبصونه أي: 
عليهم يدور من الدهر ما يس��وؤهم، 
أو جع��ل اهلل دائرة الس��وء نازلة بهم، 
ف��ال ي��رون يف حممد9 ودين��ه إال ما 
يس��وؤهم. . وقد وردت أيضًا يف سورة 
َب اْلُمناِفِقيَن َو اْلُمناِفقاِت  الفتح: )َو ُيَعذِّ
 ِ

َّ
انِّيَن ِبال َو اْلُمْش��ِرِكيَن َو اْلُمْش��ِركاِت الظَّ

ْوءِ (.22 ْوءِ َعَلْيِهْم داِئَرُة السَّ َظنَّ السَّ

قال ابن عطية يف تفس��ريه: كل ما 
كان بلف��ظ دعاء من جهة اهلل عّزوجل، 
فإنا هو مبعنى إجياب الش��يء؛ ألّن اهلل 
تعاىل ال يدعو عل��ى خملوقاته وهي يف 
قبضته، ومن ه��ذا قوله:) َوْي��ٌل ِلُكلِّ 
ِلْلُمَطفِِّفيَن(.24  )َوْي��ٌل  ُلَم��َزٍة(.23  ُهَمَزٍة 

وهي كلها أح��كام تامة تضمنها خربه 
تعاىل، أو إخبار عن وقوع ما يرتبصونه 

عليهم.
الزخمش��ري يف الكش��اف: )َعَلْيِهْم 
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ْوء( دعاء معرتض، دعي عليهم  َداِئَرُة ٱلسَّ

بنحو ما دعوا به، كقوله عّزوجّل: )َقاَلْت 
ٱْلَيُهوُد َيُد ٱِل َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم(.25

َعِليٌم(  س��يد قطب:) َواُل َس��مِيٌع 
والس��مع والعلم يتناسبان هنا مع جو 
الرتبص بالس��وء من أع��داء اجلماعة 
املسلمة، والنفاق الذي حتتويه جواحنهم، 
وختفيه ظواهرهم.. واهلل مسيع ملا يقولون، 

عليم مبا يظهرون وما يكتمون.26
ْوِء( قراءتان:     ويف )ٱلسَّ

ْوِء(.  بفتح السني: )َعَلْيِه��ْم َداِئَرُة السَّ
مبعن��ى: عليهم الدائرة اليت تس��وءهم 

َسْوءًا.
بض��ّم الس��ني: »َعَلْيه�ِ��ْم َداِئ��َرُة 

وء«. السُّ
وقال الفراء: فتح السني هو الوجه؛ 
ألنه مصدر قولك: س��اء يسوء سوًء أو 
مس��اءة؛ ومن ضم الس��ني جعله امسًا 
كقولك: عليهم دائرة البالء والعذاب، 
وال جيوز ضم السني يف قوله: )َما َكاَن 
َأُب��وِك اْمَرَأ َس��ْوٍء( وال يف قوله:) َوَظَنْنُتْم 

ِء( وإال لصار التقدير: ما كان  ��وْ َظنَّ السَّ

أبوك امرأ عذاب، وظننتم ظن العذاب، 
ومعلوم أنه ال جيوز.

وقال األخف��ش وأبوعبيد: من فتح 
السني، فهو كقولك: رجل سوء، وامرأة 
س��وء، ثم يدخل األلف والالم فيقول: 

رجل السوء. وأنشد األخفش:
ْوِء ملَّا رأى َدمًا وُكْنَت َكِذْئَب السَّ
بَصاِحبِه َيْومًا أحاَل َعلى الدَّم

ومن ضم السني أراد بالسوء املضرة 
والش��ر والبالء واملك��روه، كأنه قيل: 
عليه��م دائرة اهلزمية واملك��روه، وبهم 

حييق ذلك.27

القسم الثالث: املسلمون

)َقاَل��ِت ٱأَلْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّ��ْم ُتْؤِمُنوْا 
ا َيْدُخِل ٱإِليَماُن  َوَلٰ�ِكن ُقوُلۤوْا َأْسَلْمَنا َوَلمَّ

ِفی ُقُلوِبُكْم ...(.

)ُقْل َأُتَعلُِّموَن ٱَل ِبِديِنُكْم َوٱُل َيْعَلُم 
��َماَواِت َوَما ِف��ی ٱأَلْرِض َوٱُل  َم��ا ِفی ٱلسَّ

ِبُكلِّ َشْیٍء َعِليٌم(.

)َيُمنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموْا ُقل الَّ َتُمنُّوْا 
َعَلیَّ ِإْس��الَمُكْم َب��ِل ٱُل َيُم��نُّ َعَلْيُكْم َأْن 
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َهَداُكْم ِلْلِيَماِن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن(.28

مما حتدث به هذا املقطع:
أع��راب قال��وا: )آَمنَّ��ا ...( ح��ني 

تطاولوا وادعوا ما ليسوا له أهاًل.
صف��ة امل��ن والش��عور بالتفضل: 
)َيُمنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموْا...( وهي صفة 

أخرى من صفاتهم بعد أن أسلموا.
      وق��د أب��ان الق��رآن الكريم 
هلم احلالة الصحيح��ة لإلميان وكيفيته 
ومعامل��ه وم��ا يرتتب علي��ه، ومن هو 

صاحب املنة يف هذا األمر.
يف سبب النزول:

ظهر ذلك منهم حني وفدت الوفود 
على رسول اهلل9 يف سنة تسع املسماة 
س��نَة الوفود، وفد بين أسد بن خزمية، 
وكان��وا ينزلون بق��رب املدينة، وكان 
قدومه��م املدينة عق��ب قدوم وفد بين 
متيم الذي ُذكر يف أول الس��ورة، ووفد 
بنو أسد يف عدد كثري وفيهم ضرار بن 
األزور، وطليح��ة بن عب��د اهلل )الذي 
ادعى النبوءة بعد وف��اة النيب9 أيام 

الردة( وقيل فيه��م حضرمي بن عامر 
وكانت هذه السنة سنة جدب ببالدهم 
الش��هادتني،  أو فأظه��روا  فأس��لموا 
ومل يكونوا مؤمنني يف الس��ر، وأفسدوا 
ط��رق املدين��ة بالع��ذرات، وأغل��وا 
أس��عارها، وكانوا يقول��ون للنيب9: 
بأنفس��ها على ظهور  الع��رب  أتتك 
رواحله��ا، وجئناك باألثق��ال والعيال 
وال��ذراري، ومل نقاتلك كم��ا قاتلك 
حم��ارب َخَصَفَة وه��وازن وغطفان. أو 
أتيناك نت��ذرع الليل البهيم يف س��نة 
شهباء، مل تبعث إلينا بعثًا .. يفدون على 
رس��ول اهلل9 ويروحون بهذه املقالة، 
ومينُّون عليه، ويريدون أن يصرف إليهم 
الصدقات، فأنزل اهلل فيهم هذه اآليات 
إىل آخر السورة؛ لوقوع القصتني قصة 
وف��د بين متيم وقصة وفد بين أس��د يف 
أي��ام متقاربة، هذا ونقل عن جماهد أنه 
قال: نزلت يف بين أسد بن خزمية، قبيلة 
جتاور املدينة، أظهروا اإلسالم وقلوبهم 
دخلة، إنا حيبون املغامن وعرض الدنيا. 
وقيل: مزينة وجهينة وأس��لم وأشجع 
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وغف��ار؛ � وأضاف القرط��يب الديل � 
قالوا آمنا فاس��تحققنا الكرامة، فرّد اهلل 
تعاىل عليهم بقوله: )ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا( ، 
أكذبهم اهلل يف دعوى اإلميان، ومل يصرح 
بإكذابهم بلفظه، ب��ل مبا دل عليه من 

انتفاء إميانهم.29

ــول اهلل9 حتى يبني  خطاب لرس
هلم:

1. أنه��م مل يكونوا فع��اًل مؤمنني، 
ومل يرتكهم هكذا ويكتفي مبا قاله هلم، 
وأنه كش��ف أمرهم، بل راح يبني هلم 
حقيق��ة اإلميان وحدد هل��م معامله؛ ألنه 

حريص على هدايتهم.
2. وخطأ ما هم عليه من املنة، وهي 
صفة ذميمة قاتل��ة، وأن يلتفتوا إىل أّن 
اهلل صاحب املنة الكربى، اليت ال ميلكها 
وال يهبه��ا إال ه��و ملن يس��تحق هذا 
الفضل العظي��م، أن هداهم لإلميان، 
فيصب ه��ذا يف مصلحتهم يف الدنيا 
بأن خيرجهم من اجلهل والضالل، ويف 
من  واخلالص  والثواب  اآلخرة األجر 

النار، وإال فإّن اهلل غين عن العاملني.
إّن هؤالء األع��راب قالوا )آَمنَّا( 
ول��و قال��وا أس��لمنا � واهلل أعلم � 
ل��كان موقفهم س��ليماً، لكنهم ادعو 
اإلمي��ان، واإلمي��ان حيت��اج إىل أكثر مما 
حيتاجه اإلس��الم، ال��ذي يصح مبجرد 
إظهار الش��هادتني كم��ا هو املعروف، 
وعلي��ه العمل يف س��رية املس��لمني، 
وفيه نصوص عدي��دة .. فجاءهم الرد 
القرآني: )َقاَل��ِت ٱأَلْعَراُب آَمنَّ��ا ُقل لَّْم 
ا َيْدُخِل  ُتْؤِمُنوْا َوَلٰ�ِكن ُقوُلۤوْا َأْس��َلْمَنا َوَلمَّ

ٱإِليَماُن ِفی ُقُلوِبُكْم...( عندئذ من حقكم 

أن تقولوا )آَمنَّ��ا(. هذه مرحلة راقية 
ال ُتنال إال بهذا الش��رط كما ال يناهلا 
غريكم إال به، وبنّي هلم حقيقة اإلميان، 
وما يرتتب على هذا اإلميان فهو درس 

تربوي رائع هلم.
يقول السيد العالمة الطباطبائي: وقد 
نفي يف اآلية اإِلمي��ان عنهم، وأوضحه 
بأنه مل  يدخ��ل يف قلوبهم بعد، وأثبت 
هلم اإِلس��الم، ويظهر ب��ه الفرق بني 
اإِلميان واإِلسالم بأن اإِلميان معنى قائم 
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بالقلب من قبيل االعتقاد، واإِلس��الم 
أم��ر قائم باللس��ان واجل��وارح، فإنه 
االستس��الم واخلضوع لسانًا بالشهادة 
على التوحي��د والنبوَّة وعماًل باملتابعة 
العملية ظاهرًا س��واء ق��ارن االعتقاد 
حبقيَّة ما شهد عليه وعمل به أو مل يقارن، 
وبظاهر الشهادتني حتقن الدماء وعليه 

جتري املناكح واملواريث.
س��يدقطب: ... فلم��ا نزلت هاتان 
اآليت��ان )14� 15( أتوا رس��ول اهلل9 
حيلف��ون أنه��م مؤمن��ون صادقون يف 
دعواه��م اإلميان، فأنزل اهلل س��بحانه: 
)ُق��ْل َأُتَعلُِّموَن ٱَل ِبِديِنُكْم (أي ختربون 
اهلل بالدين الذي أنتم عليه؟ اس��تفهام 
إنكار وتوبي��خ؛ أي كيف تعلمون اهلل 
بدينك��م؟ )َوٱُل َيْعَل��ُم ...( م��ن طاعة 

ومعصية وإميان وكفر.
واملّن: ذكر النعمة واإلحسان لرياعَيه 
احملسن إليه للذاكر، وهو يكون صرحيًا 

مثل قول سربة بن عمرو الفقعسي:
أتنسى دفاعي عنك إذ أنت ُمسلم
وقد س��ال م��ن ذل عليك قراقر

ويكون بالتعري��ض بأن يذكر املان 
م��ن معاملته مع املمن��ون عليه ما هو 
نافعه مع قرينة تدّل على أنه مل يرد جمرد 
اإلخبار، مثل ق��ول الراعي خماطبًا عبد 

امللك بن مروان:
ف��آزرت آل أب��ي ُخبيب وافدا
يوم��ًا أري��د لبيع��يت تبدي��ال

أبو خبيب: كنية عبداهلل بن الزبري.
وكانت مقالة بين أس��د مش��تملة 
عل��ى النوعني من امل��ّن؛ ألنهم قالوا: 
ومل نقاتلك كما قاتلك حمارب وَغَطفان 
وه��وازن، وقال��وا: وجئن��اك باألثقال 

والعيال.30

َخلَُّفوَن ٭ املمُْ
)َسَيُقوُل َلَك اْلُمَخلَُّفوَن ِمَن اأْلَْعراِب 
َش��َغَلْتنا َأْمواُلن��ا َو َأْهُلون��ا َفاْس��َتْغِفْر َلن��ا 

َيُقوُلوَن ِبَأْلِس��َنِتِهْم ما َلْيَس ِفی ُقُلوِبِهْم ُقْل 

َفَمْن َيْمِلُك َلُكْم ِمَن اِل َشْيئًا ِإْن َأراَد ِبُكْم 

َض��رًّا َأْو َأراَد ِبُك��ْم َنْفع��ًا َب��ْل كاَن اُل ِبما 

َتْعَمُلوَن َخِبيرًا(.

)َبْل َظَنْنُتْم َأْن َلْن َيْنَقِلَب الرَُّس��وُل َو 



رجب ــ ذوالحجة 1432 هـ ــ ميقات الحج 24236

اْلُمْؤِمُنوَن ِإلی َأْهِليِهْم َأَبدًا َو ُزيَِّن ذِلَك ِفی 

��ْوءِ َو ُكْنُتْم َقْومًا  ُقُلوِبُك��ْم َو َظَنْنُتْم َظنَّ السَّ

ُبورًا(.31

إنهم طائفة من األع��راب: جهينة 
ومزينة وأشجع وغفار وأسلم والدئل 
وغريهم ممن حول املدينة، وقصتهم هي 
أنه��م ختلفوا عن الرك��ب الذي كان 
على رأس��ه رس��ول اهلل9 متجهًا إىل 
مكة، ففي ش��هر ذي القعدة من السنة 
السادسة هجرية، استنفر رسول اهلل9 
العرب وم��ن حوهلم م��ن األعراب؛ 
ليخرجوا معه، وهو خيش��ى من قريش 
ال��ذي صنعوا، أن يعرضوا له حبرب أو 
يصدوه عن البيت، فأبطأ عليه كثري من 
األعراب، وخرج رسول اهلل9 مبن معه 
من املهاجرين واألنصار ومن حلق بهم 
من العرب، وس��اق معه اهلدي، وأحرم 
بالعم��رة؛ ليأمن منه الن��اس أنه خرج 

زائرًا هلذا البيت ومعظمًا له.32
نداء  يلب��وا  فهؤالء األع��راب مل 
رس��ول اهلل9 واس��تنفاره هل��م، ثم 
راح��وا خيتلقون األع��ذار، ويهيؤون 

إذا  لرسول اهلل9  يقدمونها  مربرات 
ما س��أهلم عن س��بب ختلفهم أنهم 
شغلتهم أمواهلم وأهلوهم، فأخرب اهلل 
رسوله9 مبا بيتوه يف قلوبهم من قبل 
أن يعتذروا؛ وهذه تعد من معجزات 
الق��رآن الكريم، أن خي��رب بأمور قبل 
وقوعها، وترد عليهم السماء، فتفضح 
أعذارهم، وليس هذا فقط، بل راحت 
تكشف ظنونهم وذلك أنهم قالوا: إّن 
حممدًا وأصحابه أكلة رأس ال يرجعون، 
أي هم قليل يشبعهم رأس واحد، وما 
أخفته س��ريرتهم من سوء الظن باهلل 
تعاىل، وتوقع الس��وء برس��وله ومن 
لبوا دعوته  املؤمنني الذي��ن  معه من 
وأجاب��وه؛ أّن اهلل ال ينصرهم؛ هذا ما 
أخربت به الس��ماء رس��وهلا9 من 
حقيق��ة ختلفهم ونواياه��م، كما يبني 
تع��اىل ما س��يناله املؤمن��ون من خري 
قري��ب كم��ا يف اآلية 15 من س��ورة 
الفتح: )َس��َيُقوُل اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا اْنَطَلْقُتْم 
ِإلی َمغاِنَم ِلَتْأُخُذوه��ا َذُرونا َنتَِّبْعُكْم...( 

وهي مغامن خي��رب ... وهو ما نالحظه 
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من أقوال املفسرين.
ث��م  يق��ول:  الطربس��ي  فه��ذا 
أخربسبحانه عمن ختلف عن نبيه9 
أي الذي��ن ختلفوا ع��ن صحبتك يف 
وجهتك وعمرتك إىل مكة عام احلديبية 
معتمرًا وكان يف ذي القعدة من س��نة 
ست من اهلجرة، فقالوا نذهب معه إىل 
قوم قد جاؤه فقتلوا أصحابه، فتخلفوا 
عنه واعتلوا بالش��غل. فقال سبحانه: 
إنه��م يقولون لك إذا انصرفت إليهم 
فعاتبتهم على التخلف عنك: )َشَغَلْتنا 
َأْمواُلن��ا َو َأْهُلون��ا (ع��ن اخلروج معك 

)َفاْسَتْغِفْر َلنا( يف قعودنا عنك. فكذبهم 
اهلل تعاىل فق��ال: )َيُقوُلوَن ِبَأْلِس��َنِتِهْم ما 
َلْي��َس ِفی ُقُلوِبِهْم( كذبهم يف اعتذارهم 

مبا أخرب عن ضمائرهم وأسرارهم، أي 
ال يبالون اس��تغفر هلم النيب9 أم ال. 
)ُق��ْل( يا حممد )َفَم��ْن َيْمِل��ُك َلُكْم ِمَن 
ئًا ِإْن َأراَد ِبُك��ْم َض��رًّا َأْو َأراَد ِبُكْم  اِل َش��يْ

َنْفعًا (أي فم��ن مينعكم من عذاب اهلل 

إن أراد بكم س��وًءا أونفع��ًا عن ابن 
عباس؛ وذلك أنه��م ظنوا أن ختلفهم 

عن الن��يب9 يدفع عنه��م الضر أو 
يعجل هلم النفع بالسالمة يف أنفسهم 
وأمواهلم، فأخربهم سبحانه أنه إن أراد 
بهم ش��يئًا من ذلك مل يقدر أحد على 

دفعه عنهم.
)َبْل َظَنْنُتْم َأْن َلْن َيْنَقِلَب الرَُّس��وُل َو 
اْلُمْؤِمُنوَن ِإلی َأْهِليِهْم َأَبدًا َو ُزيَِّن ذِلَك ِفی 

��ْوءِ َو ُكْنُتْم َقْومًا  ُقُلوِبُك��ْم َو َظَنْنُتْم َظنَّ السَّ

ُبورًا(.

تضعهم اآلية أمام ظنهم الس��يء، 
وتقديره��م اخلائب، وهما مبنيان على 
سوء ظنهم باهلل سبحانه أّن الرسول9 
واملؤمنني معه ال يعودون إىل املدينة إىل 
أهليهم وأوالده��م، ألنهم ذاهبون إىل 
حتفهم، وسيس��تأصلهم عدوهم، فهم 
مل حيس��بوا حفظ اهلل تع��اىل للمؤمنني 
ومحايته هلم، وقد مت��ادوا يف ظنهم هذا 
بع��د أن زين��ه الش��يطان يف قلوبهم 
.. فص��رمت هلكى فاس��دين وأش��رارًا 
التصلحون لش��يء من اخلري. والبور: 
الرجل الفاس��د اهلال��ك الذي ال خري 

فيه؛ وقيل: بورًا: أشرارًا.33
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 املخلفون وقوم )ُأوِلی َبْأٍس(:
وهذا يعد طريقة تربوية قرآنية هلؤالء 
وقلوبهم  لنفوسهم  وعالجًا  املخلفني، 
عرب توجيهات قرآنية وابتالءآت عملية؛ 
فأولئك املخلفون من األعراب أمر اهلل 
تعاىل نبيه9 أنهم س��يبتلون بالدعوة 
إىل جهاد قوم أش��داء، يقاتلونهم على 
اإلس��الم، فإذا جنحوا يف هذا االبتالء 
بأن يطيعوا ما كلفوا به كان هلم األجر، 
وإال فالع��ذاب إن عصوا بأن يتخلفوا 
كم��ا ختلفوا من قبل حني اس��تنفرهم 
رس��ول اهلل9 يف اخلروج إىل احلديبية؛ 

فتثاقل��وا عنه واعتلوا بالش��غل، وقد 
ذكرتهم اآلية 11 من سورة الفتح.

)ُقل لِّْلُمَخلَِّفيَن ِمَن ٱأْلَْعَراِب َسُتْدَعْوَن 
ِإَلٰی َق��ْوٍم ُأوِلی َبْأٍس َش��ِديٍد ُتَقاِتُلوَنُهْم َأْو 

ُيْسِلُموَن َفِإن ُتِطيُعوْا ُيْؤِتُكُم ٱُل َأْجرًا َحَسنًا 

ْبُكْم  َوِإن َتَتَولَّ��ْوْا َكَما َتَولَّْيُتْم مِّ��ن َقْبُل ُيَعذِّ

َعَذابًا َأِليمًا(.34

أولي ب��أس: أصحاب ش��دة وقوة 
يف احل��روب. واختلف��ت أقواهل��م يف 
املراد بهؤالء القوم: هم هوازن وحنني 
عن س��عيد بن جبري وعكرمة؛ هوازن 
وثقيف عن قتادة؛ بنو حنيفة مع مسيلمة 
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الكذاب عن الزهري؛ أهل فارس عن 
ابن عباس؛ الروم عن احلسن وكعب؛ 

أهل صفني أصحاب معاوية.
وق��د دعاه��م9 بع��د ذلك إىل 
غزوات كثرية وقت��ال أقوام ذوي جندة 
وشدة مثل أهل حنني والطائف ومؤتة 
إىل تبوك وغريها، فال معنى حلمل ذلك 

على ما بعد وفاته9.
) ُتَقاِتُلوَنُهْم َأْو ُيْسِلُموَن( أي أن أحد 
األمري��ن ال أن يق��ع ال حمالة، وتقديره 
أو هم يس��لمون أي يقرون باإلسالم 
ويقبلون��ه، وقي��ل: ينق��ادون، ينقادون 
لكم؛ )َفِإن ُتِطيُع��وْا( أي فإن جتيبوا إىل 
قتاهل��م )ُيْؤِتُك��ُم ٱُل َأْجرًا َحَس��نًا( أي 
جزاًء صاحلاً. )َوِإن َتَتَولَّْوْا (عن القتال 
وتقعدوا عنه )َكَم��ا َتَولَّْيُتْم مِّ��ن َقْبُل( 
ْبُكْم  عن اخل��روج إىل احلديبي��ة )ُيَعذِّ

َعَذابًا َأِليمًا( يف اآلخرة.35

      ملخص ما قاله ابن عاشور يف 
تفسريه التحرير والتنوير:

انتقال إىل طمأن��ة املخلفني بأنهم 
سينالون مغامن يف غزوات آتية؛ ليعلموا 

أّن حرمانهم م��ن اخلروج إىل خيرب مع 
جيش اإلسالم ليس النسالخ اإلسالم 
عنه��م، ولكنه حِلكمة نوط املس��ّببات 
بأس��بابها على طريقة حكمة الشريعة 
فه��و حرمان خاص بوقع��ة معينة كما 
تقدم آنفاً، وأنهم س��يدعون بعد ذلك 
إىل قتال قوم كافرين كما ُتدعى طوائف 
املس��لمني، فِذك��ر هذا يف ه��ذا املقام 
إدخال للمسرة بعد احلزن؛ ليزيل عنهم 
انكس��ار خواطرهم من جراء احلرمان؛ 
ويف هذه البشارة فرصة هلم؛ ليستدركوا 
ما جن��وه من التخلف ع��ن احلديبية، 
وكل ذلك دال على أنهم مل ينس��لخوا 

عن اإلميان.
أال ت��رى أّن اهلل مل يعامل املنافقني 
املبطن��ني للكفر مبثل ه��ذه املعاملة يف 
قوله: )َفِإْن َرَجَعَك اُل ِإلی طاِئَفٍة ِمْنُهْم 
َفاْس��َتْأَذُنوَك ِلْلُخ��ُروِج َفُق��ْل َل��ْن َتْخُرُجوا 

ا ِإنَُّكْم   َع��ُدوًّ
َ
َمِع��ی َأَبدًا َو َل��ْن ُتقاِتُلوا َمِعی

َل َم��رٍَّة َفاْقُع��ُدوا َم��َع  َرِضيُت��ْم ِباْلُقُع��وِد َأوَّ

اْلخاِلِفيَن(.36

)اأْلَْع��َراب(  م��ن  وص��ف  وكرر 
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هنا ليظه��ر أّن هذه املقال��ة قصد بها 
الذين ن��زل فيهم قوله: )َس��َيُقوُل َلَك 
َلْتنا َأْمواُلنا َو  اْلُمَخلَُّفوَن ِمَن اأْلَْعراِب َش��غَ

َأْهُلونا( فال يتوهم السامعون أن املعنى 

باملخلفني كل من يق��ع منه التخلف؛ 
ويضي��ف قائاًل: والق��وم أولو البأس 
الش��ديد يتعني أنهم قوم من العرب؛ 
ألّن قوله تعاىل: ) ُتَقاِتُلوَنُهْم َأْو ُيْسِلُموَن( 
يش��عر بأّن القتال ال يرفع عنهم إال إذا 
أس��لموا، وإنا يكون ه��ذا ُحكمًا يف 
قتال مش��ركي العرب إذ ال تقبل منهم 
اجلزية. فيجوز أن يك��ون املراد هوازن 
وثقيف.أو أنهم أهل الردة، ألنهم من 
قبائل العرب املعروفة بالبأس وهم بنو 

حنيفة؛ أو هم فارس والروم.

املتخلفون والراغبون عنه9 :
)َما َكاَن أِلَْهِل ٱْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُهْم 
ُس��وِل ٱِل  مَِّن ٱأْلَْعَراِب َأْن َيَتَخلَُّفوْا َعن رَّ

َواَل َيْرَغُبوْا ِبَأْنُفِس��ِهْم َعن نَّْفِسِه ٰذِلَك ِبَأنَُّهْم 

اَل ُيِصيُبُه��ْم َظَم��ٌأ َواَل َنَص��ٌب َواَل َمْخَمَصٌة 

ِف��ی َس��ِبيِل ٱِل َواَل َيَط��ُأُوَن َمْوِطئًا َيِغيُظ 

ٱْلُكفَّ��اَر َواَل َيَناُل��وَن ِم��ْن َع��ُدوٍّ نَّْي��اًل ِإالَّ 

ُكِت��َب َلُه��ْم ِب��ِه َعَم��ٌل َصاِل��ٌح ِإنَّ ٱَل اَل 

ُيِضيُع َأْجَر ٱْلُمْحِس��ِنيَن ٭ َواَل ُينِفُقوَن َنَفَقًة 

َصِغي��َرًة َواَل َكِبي��َرًة َواَل َيْقَطُع��وَن َواِديًا ِإالَّ 

ُكِت��َب َلُهْم ِلَيْجِزَيُهُم ٱُل َأْحَس��َن َما َكاُنوْا 

َيْعَمُلوَن(.37

وه��ذا ختل��ف آخ��ر وقع��ت به 
طائفة م��ن أهل املدين��ة، وطائفة من 
األع��راب، وقطعًا ه��ؤالء قد يكونون 
مم��ن مل يتمك��ن اإلميان م��ن قلوبهم 
كث��ريًا، لكنه��م من الذين يش��كلون 
وبالتالي  يومذاك،  املس��لمة  الس��احة 
وحبك��م بيعتهم وكونه��م األقرب إىل 
مقر الرس��الة ونبيها9 وألنهم باتوا 
ه��م القاعدة، اليت عليه��ا أن تتصدى 
لألع��داء، ولتحمل تكالي��ف وأعباء 
الدين احلنيف؛ فلي��س هلم أن يرتكوا 
رسول اهلل9 كما ليس هلم أن يؤثروا 
أنفس��هم على نفس رس��ول اهلل9 
والذي��ن معه من إخوانه��م املؤمنني.. 
وم��ا حدث منهم يع��د خالف بيعتهم 
واملناف��ع املرتتبة عليها، وي��رتك آثارًا 
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الس��احة، وعلى مواجهة  خطرية على 
جيهز  والرسول9  واخلصوم،  األعداء 
جنده ملعركة خطرية ضد الروم، الذين 
يه��ددون ثغور الدولة اإلس��المية بل 
وجودها الذي م��ا زال فتياً، وحيتاج إىل 
الكثري م��ن اجلهد لبنائه.. فجاءت هذه 
اآلية معاتبًة ه��م، منددًة بعملهم هذا.. 
مبينًة هلم م��ا حيصلون عليه وجينونه لو 

لبوا دعوة رسول اهلل9.
والقرطيب يف تفس��ريه يع��د اآلية 
معاتبًة للمؤمنني من أهل يثرب وقبائل 
العرب اجملاورة هلا.. على التخلف عن 
رس��ول اهلل9 يف غزوة تبوك، وظاهر 
اآلية عنده خرب ومعناه أمر؛ فيما يعدها 
الطربس��ي يف تفس��ريه توبيخًا وإزراًء 
على ما كانوا فعلوه، وعنده ظاهر قوله 
تعاىل خرب، ومعناه نهي مثل قوله: ).. َوَما 
كاَن َلُكْم َأْن ُتْؤُذوا َرُسوَل اِل...(.38 أي 

ما كان جيوز وم��ا كان حيل ألهل مدينة 
رس��ول اهلل9 ومن حوهلم من سكان 
الب��وادي أن يتخلفوا يف غ��زاة تبوك 

وغريها بغري عذر..

واب��ن كث��ري يف تفس��ري القرآن 
الكري��م يقول: يعات��ب تبارك وتعاىل 
املتخلفني عن رسول اهلل9 يف غزوة 
تب��وك؛ من أهل املدينة ومن حوهلا من 
أحياء العرب، ورغبتهم بأنفسهم عن 
مواس��اته فيما حصل له من املش��قة، 
فإنهم نقصوا أنفس��هم م��ن األجر؛ 
ألنهم )اَل ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ( وهو العطش 
)َواَل َنَصٌب (وهو التعب )َواَل َمْخَمَصٌة 
َيَطُأُوَن َمْوِطئًا َيِغيُظ  (وهي اجملاعة )َواَل 
ٱْلُكفَّ��اَر (أي: ينزل��ون من��زاًل يرهب 

عدوهم )َواَل َيَناُلوَن( منه ظفرًا وغلبة 
عليه )ِإالَّ ُكِت��بَ َلُه��ْم( بهذه األعمال 
اليت ليس��ت داخلة حتت قدرهم وإنا 
هي ناش��ئة عن أفعاهلم أعمااًل صاحلة 
وثوابًا جزي��اًل )ِإنَّ ٱَل اَل ُيِضي��عُ َأْجَر 

ٱْلُمْحِسِنيَن(.

يقول س��يد قطب يف تفس��ريه: إنه 
عل��ى الظمإ ج��زاء، وعل��ى النصب 
جزاء، وعلى اجلوع ج��زاء، وعلى كل 
موطئ ق��دم يغيظ الكفار جزاء، وعلى 
كل ني��ل من العدو ج��زاء، يكتب به 
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للمجاهد عمل صاحل، وحيسب به من 
احملسنني الذين ال يضيع هلم اهلل أجرًا.. 
وأنه على النفق��ة الصغرية والكبرية 
الوادي  أجر، وعلى اخلط��وات لقطع 
أجر، أجر كأحس��ن م��ا يعمل اجملاهد 
يف احلي��اة؛ أال واهلل، إّن اهلل ليجزل لنا 
العطاء، وإنها واهلل للسماحة يف األجر 

والسخاء.

املعذرون والقاعدون:
ُروَن ِمَن ٱأْلَْعَراِب ِلُيْؤَذَن  )َوَجآءَ ٱْلُمَعذِّ
َلُه��ْم َوَقَع��َد ٱلَِّذي��َن َكَذُبوْا ٱَل َو َرُس��وَلُه 

َع��َذاٌب  ِمْنُه��ْم  َكَف��ُروْا  ٱلَِّذي��َن  َس��ُيِصيُب 

َأِليٌم(.39

بعد احلديث عن املخلفني يف غزوة 
تبوك، جاءت ه��ذه اآلية لتتحدث عن 
صنفني من األع��راب؛ وهم املعذرون 

والقاعدون.
وقد وقع بني املفسرين اختالف يف 

ُروَن (قراءًة ومعًنى: )ٱْلُمَعذِّ
املْعِذرون بس��كون العني وختفيف 
الذال، وهي م��ن أعذر، ومنه قد أعذر 

من أنذر.
املَعذِّرون بفتح العني وتشديد الذال. 

ويرتتب على هذه القراءة قوالن:
أحدهم��ا: أنه احمل��ق؛ ألن له عذرًا، 
فاملعذرون ه��م املعتذرون فقلبت التاء 
ذااًل وأدغمت فيه��ا وجعلت حركتها 

على العني.
ثانيهما: أنه غ��ري احملق، وهو الذي 
يعت��ذر وال عذر له. قال اجلوهري: فهو 
املَع��ذِّر على جهة امُلَفعِّل؛ ألنه امُلَمّرض 

واملقّصر يعتذر بغري عذر.
ُروَن: إس��م فاعل من عذر يف  املَُْعذِّ
األم��ر إذا قصر فيه وتوان��ى ومل جيد، 
وحقيقته أن يوهم أن له عذرًا فيما يفعل 
وال عذر ل��ه، أو املعتذرون بإدغام التاء 

يف الذال ونقل حركتها إىل العني.
ُروَن( أي  )ٱْلُمَع��ذِّ البيان:  يف جممع 
املقص��رون الذي��ن يعت��ذرون وليس 
هلم عذر. وقيل ه��م املعتذرون الذين 
هل��م عذر وهم نفر م��ن بين غفار عن 
ابن عباس، ويدل علي��ه قوله: )َوَقَعَد 
ٱلَِّذي��َن َكَذُب��وْا ٱَل َو َرُس��وَلُه( فعطف 
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الكاذبني عليهم، فدل ذلك أّن األولني 
الذين  يف اعتذارهم صادق��ون. وقيل: 
يتصورون بصورة أهل العذر، وليسوا 
كذل��ك )ِلُي��ْؤَذَن َلُه��ْم( يف التخلف؛ 

َكَذُبوْا ٱَل  ٱلَِّذي��نَ  )َوَقَعَد  اجلبائي.  عن 
َو َرُس��وَلُه( أي وقع��دت طائف��ة من 

املنافق��ني من غري أن اعت��ذروا، وهم 
الذين كذب��وا فيما كانوا يظهرونه من 
ِمْنُهْم  َكَف��ُروْا  ٱلَِّذي��َن  ِصيُب  )َس��يُ اإلميان 

َعَذاٌب َأِليٌم(.

قال أب��و عمرو بن العاليف كما يف 
جمم��ع البيان للطربس��ي: يف هذه اآلية 
كال الفريق��ني كان مس��يئاً؛ ج��اء قوم 
فعذروا. وجنح آخ��رون فقعدوا. يريد 
أن قومًا تكلفوا عذرًا بالباطل. وختلف 
آخرون من غ��ري تكلف عذر وإظهار، 

جرأة على اهلل ورسوله9.
إال أّن السيد الطباطبائي يف امليزان 
يس��تظهر أّن املراد باملعذرين هم أهل 
العذر كالذي ال جيد نفقًة وال س��الحًا 

بدليل قوله: )َوَقَعَد ٱلَِّذيَن َكَذُبوْا(.
وكذا سيد قطب فيقول يف تفسريه: 

فأما األولون فهم ذوو األعذاراحلقيقية 
فلهم عذرهم إن استأذنوا يف التخلف، 
وأما اآلخرون فقعدوا بال عذر. قعدوا 
كاذبني عل��ى اهلل والرس��ول. وهؤالء 
ينتظ��ر الذين كف��روا منه��م عذاب 
أليم. أما الذين يتوب��ون وال يكفرون 
فمس��كوت عنهم لعل هلم مصريًا غري 

هذا املصري.

القسم الرابع: املؤمنون
)َوِمَن ٱأْلَْعَراِب َمن ُيْؤِمُن ِباِل َوٱْلَيْوِم 
ٱْلِخ��ِر َوَيتَِّخ��ُذ َما ُينِف��ُق ُقُرَب��اٍت ِعنَدٱِل 

َوَصَل��َواِت ٱلرَُّس��وِل َأالۤ ِإنََّه��ا ُقْرَب��ٌة لَُّه��ْم 

َس��ُيْدِخُلُهُم ٱُل ِفی َرْحَمِتِه ِإنَّ ٱَل َغُفوٌر 

ِحيٌم(.40 رَّ

إنه��م طائفة من األع��راب، آمنوا 
وصدقوا؛ وجتس��دت فيهم معامل اإلميان 
سلوكًا وعماًل، فراحوا يعززون إميانهم 
مبا ينفقون، فوفَّاهم اهلل حقهم من الثناء 
عليهم، كما بش��رهم حبس��ن العاقبة 
حني جيس��م رمحته كأنها دار يدخلونها 
فتحتويه��م؛ يف مقابل جتس��يم )َداِئَرُة 
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ْوِء( على الفريق اآلخر، الذي يتخذ  السَّ

م��ا ينفق مغرم��اً، ويرتب��ص باملؤمنني 
الدوائ��ر. فصاروا أض��داد الطائفتني 
الس��ابقتني الواردتني يف قوليه تعاىل: 
)َأأْلَْع��َراُب َأَش��دُّ ُكْفرًا َوِنَفاق��ًا( ، )َوِمَن 

اأْلَْعَراِب َمْن َيتَِّخُذ َما ُيْنِفُق َمْغَرمًا(.41

ويف قصة نزوهلا:
يق��ال: إنها نزل��ت يف عبد اهلل ذي 

البجادين وقومه.42
فعن البخرتي بن املختار العبدي، 
قال: مسعت عبد اهلل بن ُمَغفَّل قال: كنا 
عش��رة ولد ُمَقرِّن، فنزلت فينا: )َوِمَن 
اأْلَْع��َراِب َمْن ُيْؤِمُن ب��اِل َوالَيْوِم الِخِر( 

و بنو ُمَق��ّرن من مزينة هم الذين نزل 
فيهم قوله تعاىل:

)َواَلَعَلی الَِّذيَن ِإذا ما َأَتْوَك ِلَتْحِمَلُهْم 
ُقْل��َت اَلَأِج��ُد َما َأْحِمُلُك��ْم َعَلْي��ِه َتَولَّْوا َو 

ْم��ِع َحَزنًا َأالَّ َيِجُدوا  َأْعُيُنُه��ْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

َما ُيْنِفُقوَن(.43

البجادين  ذو  ومن هؤالء عب��داهلل 
املَزن��ي هو اب��ن مغفل، ح��دث هذا 

يف االس��تعداد لغ��زوة تب��وك، أت��وا 
رسول اهلل9 فقالوا: يا نيب اهلل، إّن اهلل 
عّزوج��ل قد ندبن��ا إىل اخلروج معك، 
فامحلن��ا على اخل��رق املرقوعة والنعال 
املخصوفة، نغزوا معك. فقال: »ال أجد 

ما أمحلكم عليه، فتولوا وهم يبكون«.
البكاؤون  بأنه��م  وهؤالء عرف��وا 
الس��بعة: ثالثة من بين النجار، وأربعة 
من مزين��ة، وقي��ل: كان��وا مجاعة من 
مزينة، وقيل: سبعة نفر من قبائل شتى، 
أوس��بعة نفر من فقراء األنصار، وقول: 
إنها نزلت يف بين مقرن وكانوا س��بعة 
أخوة، كلهم صحبوا النيب9، وليس يف 
الصحابة س��بعة غريهم، وهم النعمان 
ومعقل وعقيل وس��ويد وسنان وسابع 

مل يسم، بنو مقرن املزنيون سبعة أخوة.
فهي بالتال��ي صورة رائعة وصلت 
هلا طوائف من األعراب متثل رغبتهم 
الصادقة يف اجله��اد، وأملهم النابع من 
مواكبة  مش��اعر خملصة حلرمانهم من 

ومرافقة رسول اهلل9 يف غزوته.44
ونلخ��ص ما ذكره الزخمش��ري يف 
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الكشاف: ... إّن ما ينفقه سبب حلصول 
ٱلرَُّس��وِل(  )َوَصَلٰوِت  عنداهلل  القربات 
ألّن الرس��ول كان يدع��و للمتصدقني 
باخلري والربكة ويس��تغفر هل��م، وقال 
تع��اىل: )َوَص��لِّ َعَلْيِه��ْم( فلما كان ما 
ينفق س��ببًا لذلك قيل: يتخذ ما ينفق 
قربات وصلوات )َأالۤ ِإنََّها( شهادة من 
اهلل للمتص��دق بصحة م��ا اعتقد من 
كون نفقته قربات وصلوات وتصديق 
لرجائه عل��ى طريق االس��تئناف، مع 
حريف التنبيه والتحقيق املؤذنني بثبات 
األمر ومتكن��ه، وكذلك )َس��ُيْدِخُلُهم( 
وما يف الس��ني من حتقي��ق الوعد، وما 
أدّل ه��ذا الكالم عل��ى رضا اهلل تعاىل 
عن املتصدقني، وأّن الصدقة منه مبكان 

إذا خلصت النية من صاحبها.
وختامًا أذكر بعض ما ورد عنهم من 
أدعية وخطب يف موسم احلج ومناسكه.

أدعيتهم وخطبهم:
بي��ان وفصاح��ة وبالغ��ة، جيدها 
القارئ فيما تركوه م��ن تراثهم، فهم 

أبناء بادية س��لمت مما يعكر لغتهم .. 
وقد دّون لنا بعض املهتمني بهم أقوااًل 
موج��زًة، وُطرفًا عاب��رًة، وِحكمًا بالغًة، 
وأخب��ارًا نادرًة، ودقائ��ق لغويًة وأدبيًة، 
وقب��ل كل ذل��ك وبعده ب��ل وأفضل 
منه، س��جل تراثهم إميان��ًا باهلل عجيبًا 
واعت��زازًا بدينه رائع��اً، وصراحًة تدّل 
على وثوق متني وص��دق نادر! وكيف 
ال يكونون كذل��ك، وق��د عرضته��م 
السماء ورس��وهلا9 إىل تربية رائعة، 
ورقابة دقيقة، وإع��داد عظيم يف مهمة 
ضخمة وشاقة ودؤوبة حتى وصلوا إىل 
درجة إميانية رفيعة استحقوا بها قربات 
عن��داهلل وصلوات الرس��ول9! ومما 
دّونوه نكتف��ي مبقتطفات من أدعيتهم 

وخطبهم يف موسم احلج وحمطاته:
وقف أعرابي يف موسم احلج، فقال: 
»أللهم إّن لك حقوقًا فتصدق بها علّي، 
وللناس علّي تبعات فتحملها عين، وقد 
وجب لكل ضيف ق��رى، وأنا ضيفك 

الليلة، فاجعل قراى فيها اجلنة«.
يف الطواف:



رجب ــ ذوالحجة 1432 هـ ــ ميقات الحج 25236

أعرابيًا  رأي��ت  األصمع��ي:  وقال 
يطوف بالكعبة وهو يقول: »إهلي، عّجت 
إليك األصوات بضروب من اللغات، 
يسألونك احلاجات، وحاجيت إليك إهلي 
أن تذكرني على طول البكاء إذا نسيين 
أه��ل الدني��ا. أللهم ه��ب لي حقَك 
وأرض ِ ع��ين خلقك، أللهم الُتْعيين يف 
طل��ب ما مل تقّدره لي، وم��ا قّدرته لي 

ْرُه لي«. فيسِّ
وأخذ أعرابي يدع��و، وهو يطوف 

بالكعبة، فقال:
»أللهم قد أطعناك يف أحب األشياء 
إليك، شهادة أن ال إله إال أنت وحدك 
ال ش��ريك لك، ومل نعصك يف أبغض 
األشياء إليك: الشرك، فاغفر اللهم ما 

بني ذلك«.
وعند الكعبة هناك دعاء ألعرابي:

»أللهم إنه ال شرَف إال بفعال ٍ، وال 
فع��اَل إاّل مبال؛ فأعِطين ما أس��تعني به 

على شرف الدنيا واآلخرة«.
دعاء أعرابي عند حلقيت الكعبة:

وقال أيض��اً: »رأي��ت أعرابيًا أخذ 

حبلقيت باب الكعبة وهو يقول: »سائلك 
عند بابك.. ذهبت أياُمه، وبقيْت آثامه، 
تباعته،  وبقي��ت  وانقطعت ش��هوته، 
فاْرَض عن��ه.. وإن مل ترض عنه، فاعف 

عنه غرَي راض ٍ«.
عند أستار الكعبة:

وأخ��ذ أعرابي يدع��و: »أللهم ال 
ش��رف إال بفعال، وال فع��ال إال مبال، 
فأعطين ما أستعني به على شرف الدنيا 

واآلخرة يا رب العاملني«.
وقال أعرابي آخر يف دعائه:

»ألله��م إّن أقوام��ًا آمن��وا ب��ك 
بألسنتهم؛ ليحقنوا دماءهم، فأدركوا ما 
أملوا، وقد آمنا ب��ك بقلوبنا؛ لتجرينا 
من عذابك، فأدر بك منا ما أملناه يارب 

العاملني«.
أعرابيًا  رأي��ت  وعن األصمع��ي: 
متعلقًا بأس��تار الكعبة رافعًا يديه إىل 
السماء وهو يقول: »رب أتراك ُمعذبنا 
وتوحيدك يف قلوبنا، وما أخالك تفعل 
ولئن فعل��ت لتجمعنا م��ع قوم طاملا 

أبغضناهم لك«. .  
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 ومسِع أعرابي وهو متعلق بأس��تار 
الكعبة يقول: »أللهم إّن استغفاري مع 
إصراري للؤم، وإن تركي استغفارك مع 
علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتحبب 
إلّي بالنعم مع غناك عين، وكم أتبغض 
إليك باملعاصي مع فقري إليك، يا من 
إذا وع��د وف��ى، وإذا أوعد عفا، أدخل 
عظيم جرمي يف عظيم عفوك، يا أرحم 

الرامحني«.
وع��ن األصمعي: مسع��ت أعرابيًا 

يقول يف دعائه:
»ألله��م إّن ذنوبي إليك ال تضرك، 
وإّن رمحتك إياي ال تنقصك، فأغفر لي 

ما ال يضرك، وهب لي ما ال ينفعك«.
يف عرفات:

مسع أعرابي بعرفات؛ عش��ية عرفة 
وهو يقول:

»أللهم إّن هذه عش��ية من عش��ايا 
حمبتك، وأحد أيام زلفت��ك، يأمل فيها 
من جلأ إليك من خلقك أن ال يش��رك 
بك شيئاً، بكل لسان فيها يدعى، ولكلِّ 
خري فيها ُيرجى، أتتك الُعصاة من البلد 

الس��حيق، ودعتك العناة من ش��عب 
املضيق؛ رجاَء ماال خلف له من وعدك، 
وال انقطاع له من جزيل عطائك، أبدْت 
لك وجوَهها املصونة صابرًة على وهج 
الس��مائم وبرد الليالي، ترجو بذلك 
رضوانك يا غفار، يا مستزادًا من نعمه 
ومستعاذًا من نقمه، إرحم صوَت حزين ٍ 

دعاك بزفري وشهيق«.
ثم بسط كلتا يديه إىل السماء، وقال: 
»ألله��م إن كنُت بس��طُت يدي إليك 
داعياً، فطاملا كفيتين، ساهيًا بنعمتك اليت 
تظاهرت عل��ي عند الغفلة، فال أبأس 
بها عند التوبة، ال تقطع رجائي منك ملا 

قدمت من اقرتاف آثامك«.
يف عشية عرفة أيضًا:

وق��ال س��فيان بن عيين��ة: مسعت 
أعرابيًا يقول عشية عرفة:

»أللهم ال حترمين خرَي ما عندَك لشرِّ 
ما عن��دي، وإن مل تتقبل تعيب ونصيب، 
فال حترمين أجر امُلصاب على مصيبته«.

يف الطريق إىل منى:
أعرابّية  وقال األصمعي: خرج��ت 
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إىل ِمنى فُقطع بها الطريق، فقالت:
»يا رب، أعطيَت وأخذت، وأنعمَت 
وسلبت، وكلُّ ذلك منَك َعدٌل وفضل، 
وال��ذي عظم عل��ى اخلالئ��ق أمرك، 
البس��طت لساني مبس��ألة أحد غريك، 
والبذلت رغبيت إال إليك، يا قّرَة أْعنُي 
الس��ائلني، أغِنين جبوٍد من��ك، أتبحبح 
يف فراديس نعمت��ه، وأتقلب يف رواق ِ 
نضرت��ه، أمحلين من الرجل��ة، وأغنين 
من العيلة، وأس��دل علّي سرَتك الذي 
الخترقه الرماح، وال تزيله الرياح، إنك 

مسيع الدعاء«.
خطبة األعرابى السائل يف املسجد 

احلرام، وتوفرت على مفردات غريبة!
عن أبي زيد قال: بينا أنا يف املسجد 
احلرام، إذ وقف علينا أعرابي، فقال: »يا 
مس��لمون، إّن احلمد هلل، والصالة على 
نبيه، إني امرٌؤ م��ن أهل هذا امللطاط 
الشرقى املواصي، أسياف تهامة عكفت 
على س��نون حمش، فاجتب��ت الذرى، 
النجم،  العرى، ومجش��ت  وهش��مت 
وأعج��ت البه��م، وهمت الش��حم، 

والتحبت اللح��م، وأحجنت العظم، 
وغادرت ال��رتاب مورًا، وامل��اء غورًا، 
والناس أوزاعاً، والنبط قعاعاً، والضهل 
جزاعاً، واملقام جعجاعاً، يصبحنا اهلاوي، 
ويطرقن��ا العاوي، فخرج��ت ال أتلفع 
بوصيدة، وال أتفوت هبيدة، فالبخصات 
وقعة، والركبات زلعة، واألطراف قفعة، 
واجلسم مسلهم، والنظر مدرهم، أعشو 
فأغط��ش، وُأضحي فأخفش، أس��هل 
ظالعاً، وأحزن راكعاً.. فهل من آمر مبري، 
أو داٍع خبري؟ وقاكم اهلل س��طوة القادر، 
وملكة الكاهر، وسوء املوارد، وفضوح 

املصادر«.
قال: فأعطيته دينارًا، وكتبت كالمه، 

واستفسرته ما مل أعرفه!
ومات اب��ن ألعرابي وهو يف احلج، 
فق��ال: »أللهم إني وهب��ت له ما قصر 
في��ه من بّري، فهب له ما قّصر فيه من 

طاعتك، فإنك أجود وأكرم«.45
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اهلوامش
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فضائ��ل الصحابة، ألمح��د2 : 881 ، 886 
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اجلوهري وما حكاه القشريي، تصرف قليل 
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وأيض��ًا  تفس��ري الدر املصون،للس��مني 

احلليب، وكتاب سيبويه6.
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واملعجم الوس��يط؛ وابن كثري يف تفسريه؛ 
وإع��راب الق��رآن، الدروي��ش؛ واجلامع 

ألحكام القرآن، للقرطيب.

8 . أنظ��ر اجلامع ألحكام الق��رآن، وبيانه ملن 
يريد املزيد يف تفسريه آلية الدين 282 من 

سورة البقرة، )ممن ترضون من الشهداء( 
الثانية والثالث��ون، ولآلية 135  املس��ألة 
من سورة النس��اء: ) يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامني بالقسط شهداء هلل ...( ذيل 
املسألة الثالثة: وممن ترد شهادته عند مالك 
البدوي عل��ى القروي عن أبي هريرة أنه 
مسع رس��ول اهلل9 يقول: »ال جتوز شهادة 

بدوي على صاحب قرية...«.

9. سورة يوسف : 109.

10. سورة التوبة : 101.

11. تفس��ري الدر املصون، الس��مني احلليب؛ 
وإم��الء ما من ب��ه الرمحن، ألب��ي البقاء 
الكريم،  الق��رآن  وإع��راب  العك��ربي؛ 

الدرويش.

12. سورة حممد : 30.

13. أنظر يف ظالل القرآن، لسيد قطب؛ تفسري 
القرآن الكريم، البن كثري.

14. سورة التوبة : 74.

15. سورة التوبة : 55.

16. سورة امللك : 4

17. سورة األحزاب : 30.

18. أنظر جممع البيان، للطربس��ي؛ وتفس��ري 
ابن كثري؛ والقرطيب، يف اجلامع؛ والتحرير 
والتنوير،البن عاش��ور؛ وس��يد قطب، يف 
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ظالل القرآن.

19. سورة التوبة : 98.

20. سورة الفرقان : 65. 

21. املعجم الوس��يط؛ تفسري الرازي؛ تفسري 
الطربي؛ يف ظالل القرآن.

22. سورة الفتح : 6.

23. اهلمزة : 1.

24. املطففني : 1.

25. املائدة : 64.

26. الدر املصون، للس��مني احلليب؛ الكشاف، 
للزخمشري؛  يف ظالل القرآن.

27. أنظر جممع البيان، للطربس��ي؛ وتفس��ري 
الطربي؛ والرازي.

28. سورة احلجرات : 14، 16�17.

29. هذا ما أوردته كتب التفاسري أو مبا يقرب 
منه.

30. أنظ��ر تفس��ري امليزان، للس��يد العالمة 
الطباطبائي؛ يف ظالل القرآن، لسيد قطب؛ 

التحريروالتنوير، البن عاشور.

31. سورة الفتح : 11�12.

32. أنظر الس��رية النبوية، البن هش��ام »أمر 
احلديبية«.

33. أنظر جممع البيان، للطربس��ي؛ والتحرير 
والتنوير، البن عاشور؛ واجلامع، للقرطيب؛ 

بتصرف.

34. سورة الفتح : 16.

35. جممع البيان، للطربسي.

36. سورة التوبة : 83 .

37. سورة التوبة : 120� 121.

38. سورة األحزاب : 53.

39. سورة التوبة : 90.

40. سورة التوبة : 99.

41. السرية النبوية، البن هشام 4 : 171 � 172.

42. مس��ي ذا البجادين؛ ألن��ه كان ينازع قومه 
إىل اإلس��الم، فيمنعون��ه ويضيقون عليه 
حتى تركوه يف جباد أي كس��اء غليظ جاف، 
فهرب إىل رس��ول اهلل9 فلما قرب منه 
ش��ق جباده باثنني، فاتزر بواحد واش��تمل 
باآلخر ثم أتى رس��ول اهلل9 وأس��لم، 
فقيل له ذو البجادين. وقد تويف يف تبوك، 
وقام رسول اهلل9 بدفنه، فلما هيأه لشقه 
قال: اللهم إني أمسيت راضيًا عنه، فارض 
عنه. فقال عبداهلل بن مسعود: يا ليتين كنت 

صاحب احلفرة!!

43. سورة التوبة : 92.

44. تفسري الطربي؛ وتفسري التحرير والتنوير، 
البن عاش��ور؛ وجممع البيان، للطربس��ي؛ 
واجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب؛ وأسباب 

النزول، للواحدي، بتصرف.

45. أنظ��ر مجهرة خط��ب العرب، أمحد زكي 
صفوت؛ وغريه.
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احلج يف األدب العربي

ن��ا ��ا ب��دا ميق��اُت إح��راِم َحجِّ ول�مَّ

نزلن��ا ب��ه والِْعي��َس في��ه أنْحَن��اُه

��اُج في��ه ويُْحرم��وا لِيْغَتِس��َل احلُجَّ

ِ من��اُه ُحر  ال  ربَّن��ا  نُ�لّب��ي  فمن��ه 

لُِيْحرُم��وا للحجي��ج  ُمن��ادٍ  ون��ادى 

ولّب��اُه أج��اب  َم��ن  إالّ  يَْب��َق  فل��م 

وُج��ّردِت الِقْمص��اُن وال��كلُّ أحرموا

وال لُب��َس ال طي��ب جميع��اً َهَجرناُه

وال له��َو ال صي��ٌد والنَْق��رَُب النِّس��ا

رَفْض�ن��اُه ُكالًّ  ِفس��ٌق  ال  رَْف��َث  وال 

وِصرن��اَ كأم��واٍت لََفْفنا ُجس��وَمنا

مل���والُه ذلي�����ٌل  كلٌّ  بأك�فانِن���ا 

وَكْس��رَُهم الِعب��ادِ  ذُلَّ  يَ��رى  لع��لَّ 

رُْحم���اُه ��وَن  يُرَجُّ ربٌّ  َفَيرَْحُمُه��ْم 

الْ�ُع��الَ ذَا  لَبَّْي��َك  لَبَّْي��َك  يُنادُونَ��ُه 
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رِك َعْنَك نََفْيناُه وَس��ْعَديَْك ُكلَّ الشِّ

َفل��و ُكْنَت يَا ه��ذا تَُش��اِهُد َحالَُهْم

ألَب�ْ��َكاَك ذاَك احْل��اُل في ح��اِل َمرْآُه

ُوُجوُهُه��م ُغْب��ٌر وَُش��ْعٌث رُُؤُس��ُهْم

َف���ال رَأَس إال لإِلِلَ���ِه َكَش���ْفن���اُه

لبس��نا دروع��اً م��ن خض��وع لربن��ا

وََم��ا َكاَن ِمْن دِرِْع املعاِص��ي َخلَْعناُه

ذُنوب�َِن��ا َكثي��رِ  ف��ي  َقلي��ٌل  وَذَاَك 

َعصْين��اُه الِْعب��ادِ  رَبَّ  َطامَلَ��ا  َفي��ا 

َمطيِّن��ا ر ِكاُب  ���ْت  زُمَّ زَْم��زٍَم  إل��ى 

فا ِعيَس الُْوفودِ َصَفْفناُه ونَْحَو الصَّ

ماً نَ���ُؤمُّ َم�َقام���اً لِ�لَْخلِي��ِل ُمَعظَّ

ِّرَكاَب َحَثْثناُه إلَْي�ِه اْس��َتَب�ْق�َنا وَال�

وَنَْح��ُن نُلَبِّ��ي ف��ي ُصُع��ودٍ وََمْهَبٍط

َك�ذا َح�الُ�َنا ف��ي ِكلِّ َمرْقًى رََقْيناُه

وََك���ْم نََش��ز ٍ َع��اٍل َعلَْت��ُه ُوُفودُن���ا

وَتَْعلُ��و ب�ِِه األْص��واُت ِح��َن َعلَْوناُه

ُّرْس��ُل َقْبلََنا ��ُه ال� نَُح��جُّ لَِبْيٍت َحجَّ
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لَِنْش�َهَد نَ�ْفع�اً في الِْكَتاِب ُوِعْدناُه

دََع�انَ���ا إلَ�ْي��ِه اهللُ َق�ْب��َل ب�َِنائِ��ِه

َف�ُقلْ�َن��ا لَ�ُه لَ�بَّْي���َك دَاٍع أَج�ْبَن�اُه

رَبَّ�َن��ا أتَ�ْين��اَك لَبَّ�ْيَن��اَك ِج�ْئن��اَك 

َرْكَن�اُه َ��اَم تَ� إلَ�ْي��َك َه�ربْ�َن���ا وَاألن�

وَوَْجَه��َك نَْبِغي أنْ��َت لِلَْقلْ��ِب ِقْبلٌَة

إذَا َم��ا َحَجْج�َنا أنْ��َت لِلَْحجِّ رُْمن�اُه

فا َفماالَْبْيُت َمااألركانُ َمااحلِْجُرَماالصَّ

وََم��ا زَْم��زٌَم أنَْت الَّ��ِذي َق��ْد َقَصْدناُه

وَأنْ��َت ُمَنانَ�ا أنْ��َت َغ�ايَُة ُس��ْؤل�َِن�ا

أرَدْن��اُه وَأْخ��رى  دُني��ا  الَّ��ذي  وَأنْ��َت 

إلَْي��َك َش��َددْنا الرَّْحَل نَْخَت��رُِق الَْفال

َفَكْم ُسدَّ َسدٌّ في َس���وادٍ َخرَْقن�اُه

َكَذلِ��َك َما زِلَْن���ا نَُح�اوُِل َس��ْي�رَن�ا

َا َم��ا أرَْحن�اُه نََه��اراً ولَْي�الً ِعيَس��ن�

إلَ��ى أْن بََداإْح��َدى امْلََعالِ��ِم ِمْن ِمَنى

ِالِْوَص�ال ِ نَِش��ْقن�اُه وَهبَّ نَِس��يٌم ب�

ونَ��ادَى ب�َِنا َح��ادِي الْبَش��ارَِة وَالَْهَنا
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َفَه���َذا احْلِم�َى َهَذا ثَراُه َغَش��ْيَن�اُه

��َة َمكَّ يَْقِص��ُد  اهلِل  وَْف��ُد  زَاَل  وَم��ا 

إلَ��ى أْن بَ��َدا الَْبْيُت الَْعِتي��ُق و رُ  كَناُه

عا ْكر ِ والدُّ ْت ُضُيوُف اهلِل بالذِّ َفَضجَّ

رَأيْن���اُه ِح���َن  ��اُج  احْلُجَّ وَكبَّ���رَِت 

َفرَْح��ًة تَزَْه��ُق  األرْوَاُح  َكادَِت  وَق��ْد 

��رور ِ وََجْدناُه... مِلَا نَْحُن ِمْن ُعْظم ِالسُّ

زيارة النيب9

وم��ن بعد م��ا ُطْفَنا ط��واَف و ِداعنا

رحلن��ا ملغن��ى املصطف��ى وُمَصالَّه

أش��رعت األس��نة  أّن  ل��و  واهلل  و 

ماتركن��اه دون��ه  ح��روب  وقام��ت 

وربِّ ال��ورى ل��وال محم��ُد ل��م نكن

لطيب��َة نس��عَى والركاَب َش��ددْناه

ول��واله ما اْش��َت�ْقَنا العقيَق وال ُقبا
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ل��واله املدين��َة  نَْه��َو  ل��م  ول��واله 

وم��ا مك��ة واخليف قل ل��ي وال منى

أران��اه ش��رٍع  قب��ل  عرف��ات  وم��ا 

ب��ه ش��ُرَفْت تل��ك األماك��ن كلُّه��ا

وربُّ��ك ق��د خ��صَّ احلبي��َب وأعطاه

ش��ممنا نسيماً جاء من نحو طيبٍة

فأهالً وس��هالً يا نس��يماً شممناه

فق��د ُملَِئ��ت من��ا القلوُب مس��رًَّة

وأُي س��رورٍ مث��ل م��ا ق��د س��ررناه

إن��ه و  علي��ه  وس��ّلمنا  وقفن��ا 

لََيْس��َمُعَنا م��ن غير ش��ٍك، فديناه

وزرن��ا قب��ا حّب��اً ألحم��د إذ مش��ى

اه عس��ى قدماً يخطو مقاماً تخطَّ

لنبع��ث ي��وم البع��ث حت��ت لوائ��ه

ن��اداه األماك��ن  تل��ك  إذا اهللُ م��ن 

فليتن��ا البقي��ع  م��زارات  وزرن��ا 

رُزْقن��اه واملم��ات  دُِفنَّ��ا  هن��اك 

حول��ه كان  وم��ن  زرن��اه  وحم��زُة 
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ش��هيداً و اُْح��داً بالعيون ش��هدناه

أحم��د زي��ارة  م��ن  بلغن��ا  ومل��ا 

وش��كرناه ربَّن��ا  َحِمْدن��ا  ُمنان��ا 

لوداع��ه املصطف��ى  ن��ؤمُّ  وقمن��ا 

صببن��اه لل��وداع  إال  دم��َع  وال 

محم��د وداع  م��ن  حس��رتاه  ف��وا 

أوَّاه التف��رق  ي��وم  م��ن  وأوَّاه 

عس��ى اهلل يُدنين��ي ألحم��د ثاني��اً

في��ا حب��ذا ق��رُب احلبي��ب وَمْدن��اه

ع��ودًة ملغن��اه  فارزقن��ي  في��اربِّ 

تُضاع��ف لنا في��ه الث��واَب وترضاه

قلوبَن��ا لدي��ه  وخلَّْفن��ا  رحلن��ا 

فكم جس��د م��ن غير قل��ٍب قلَبناه

نعم��ًة هلل لس��نا بش��كرها في��ا 

مَددْن��اه البح��ورِ  م��اَء  ول��و  نق��وُم 

ن��ا فَنْحَم��ُد ربَّ الع��رِش إذ كان حجُّ

خَتْمن��اه اخلت��اَم  كان  َم��ْن  ب��زَوْرَِة 

عليك س��الُم اهلل مادامت الس��ماء
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س��الٌم كما يَْبَغ��ى اإلل��ُه ويَرْضاه)1)

٭  ٭  ٭

ابِْت��كارا �ِ��دُّ  اْلُ َّراك���ُب  ال� أي�َُّه��ا 

َق��ْد َقَض��ى ِم��ْن تَُهاَم��ة األوَْط��ارا

َم��ْن يَُكْن َقلُْب��ُه َصحيحاً َس��لي�ِما

ِاخْلَْي��ِف أْمَس��ى ُمَع��ارا َفُف��ؤادِي ب�

ْه��رِ َكاَن َحْتم��اً َعلَْين��ا لَْي��َت ذَا الدَّ

وَاعتم��ارا ��ٌة  َحجَّ ي�َْوَم��ْنِ  ُك���لَّ 

٭  ٭  ٭

دَن��س أصل��ه  مب��اٍل  َحجْج��َت  إذا 

��ِت العيُر فماحجج��ت ولك��ن َحجَّ

ط�يب��ٍة ك���لَّ  إال  اهللُ  الي�قب���ُل 

م��ا كلُّ َم��ن ح��جَّ بي��َت اهلِل مبرورُ

٭  ٭  ٭

1. مثري الغرام إىل طيبة والبلد احلرام ، للصنعاني 
لل��رتاث،  العقي��دة  دار  46؛   ،45  ،21  �18  :

اإلسكندرية، مصر.
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ــاج  حج ــو  يدع ــار  الصف ــيخ  الش
ــد الوحدة  ــت اهلل احلرام لتأكي بي

اإلسالمية

قال الش��يخ حسن الصفار أن على 
حج��اج بي��ت اهلل احل��رام أن يؤكدوا 
وحدته��م يف ه��ذا املنس��ك ال��ذي 
جيمعهم عل��ى صعيد واح��د وتوجه 
واحد لتفوي��ت كل احملاوالت الداعية 

لتفريقهم ومتزيقهم.
وأك��د بأن احل��ج “تكريس عملي 
لوحدة األمة”، وأن على املس��لمني أال 
يفوتوا ه��ذه الفرصة لتأكيد هذا املبدأ 

اإلسالمي العظيم.
وأشار إىل أن احلاّج يلحظ قوة هذه 
األم��ة اليت ينتمي إليها، وهو يش��رتك 

مع اجلميع يف ذات النس��ك، واللباس، 
والتوجه هلل تعاىل مع اختالف الوافدين 

من حيث املكان واللغة واملذهب.
وق��ال بأن احل��ج يتيح للمس��لم 
االنفتاح على تاريخ دينه بل على تاريخ 
الرس��االت الس��ماوية األخرى، داعًيا 

احلجاج لالستفادة من هذا اجلانب.
وانتق��د الصف��ار يف نفس الوقت 
إزالة كثري من املع��امل واآلثار من بالد 
احلرمني، وقال بأن ذلك حرم املسلمني 
م��ن التع��رف على تارخيهم بش��كل 

حمسوس.
وأك��د على أن احلج رحل��ة إميانية 
��خ يف نفس املسلم معنى العبودية  ترسِّ
هلل تع��اىل. موضًحا بأن��ه ال ينبغي أن 
يرهن اإلنسان أي تش��ريع ديين مبدى 
تفهمه له، أو انعكاس مصلحته عليه.

ويف ذات الس��ياق أكد الصفار يف 
خطب��ة اجلمعة يف القطيف على أهمية 
الثبات على املبدأ ومواجهة الضغوط.

وأشار إىل أن كسب السمعة احلسنة 
بني الناس وني��ل رضاهم ومداراتهم 
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مطل��وب يف ذاته، ولك��ن ليس على 
حس��اب القناعات الراس��خة، وتغيري 

املبادئ الصحيحة.
وقال بأنه ال حيق لإلنسان أن يعتقد 
فكرة أو يس��ري على منهج من أجل أن 
خيطب بذلك ود اآلخرين، مضيًفا بأن 
هدف املؤمن جي��ب أن يكون رضا اهلل 

تعاىل.
وق��ال بأن عل��ى املصلحني وذوي 
الرأي يف اجملتمع أن يتحلوا بهذا املبدأ 

مهما واجهوا من ضغوطات.
وأضاف بأن على الش��باب الذين 
يعيشون حالة الشللية ويرون االحنراف 
هو السمة الس��ائدة فيمن حوهلم، أن 
يثبتوا على مبادئهم ويتمسكوا بدينهم 

مهما قيل عنهم.
موقع اآلفاق/ شبكة راصد2011/11/7م 

ــاء »مكية«  ــعة« أحي ــع »التوس م
توارت...

 وأخرى عتيقة تنتظر الغياب
عل��ى رغم أّن التوس��عة احلديثة 

للساحات الش��مالية، ستشهد حتواًل 
كبريًا يف البنية التحتية ملكة املكرمة، 
وتط��ورًا مذهاًل للخدم��ات املقدمة 
لزوارها، ومه��وى أفئدتهم، إال أنها 
يف الوقت ذاته س��تكون شاهدًا حيًا 
على نهاية حقب��ة زمنية مهمة ألحياء 
وحارات مكية عتيقة، عاش��ت ردحًا 
من الزمن، ورصدوا من خالهلا أمدًا 
بعي��دًا لذكرياتهم، وفواصل حياتهم 

االجتماعية املختلفة.
اجلي��ل اجلديد  أبناء  يع��رف  ولن 
أحياء الش��بيكة، والش��امية، واملدعى، 
وسوق الليل، والقشاشية، وغريها من 
األحياء اليت غيبها املشروع اجلديد؛ وإنا 
س��يكتفون باالس��تماع إىل الروايات، 
والقص��ص القدمي��ة، م��ن بطوالت، 
ومش��اهد تلك األحي��اء العتيقة، اليت 
كان��ت يومًا من األي��ام رمزًا من رموز 

مكة، ال ميكن التخلي عنها أبدًا.
وأكد ساكن »الشامية« أحد األحياء 
ال��يت ذهب��ت يف مصلحة املش��روع، 
سليمان عطوة إّن اختفاء حّيه وغريه من 
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األحياء ليس باألمر اهلني على نفس��ه، 
وأنف��س أهله، ولكنه يبقى ضئياًل أمام 
خدمة زوار بي��ت اهلل احلرام وقاصديه، 
مش��ريًا إىل أنه ال ميكن أبدًا أن ينسى 
أيام طفولته وصباه، اليت عاشها يف أزقة 
تلك األحياء، وما تعلمه منها، من حّب 

اخلري، ومس��اعدة الن��اس، والتواصل، 
والتكافل االجتماعي.

وينتاب غالبية أهل مكة هذه األيام 
شعوٌر خفي، مفاده أّن أحياءها الشعبية 

والقدمية يف طريقها للغياب والتواري 
عن مش��هد املدينة العام، ويؤجج هذا 
الشعور وينميه، ذاك االختفاء الرهيب 
ألحياء عتيقة، ضربت بتارخيها يف جذور 
العم��ق املكي، مل يكن أح��د حيلم أو 
يتوق��ع يف يوم من األيام، أن تغيب عن 

الذاكرة، بعد أن ضربت حركة التشييد 
والبناء فوق جدرانها.

وغ��ري بعيد ع��ن ذلك الس��اكن 
ومش��اعره، لفت ساكن حي النقا عمر 
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اهليج إىل أّن العيش يف األحياء السكنية 
اجلدي��دة، مل يغ��ري من حّبن��ا ألحيائنا 
العتيقة بطيبها، وعبق رائحتها، وقال ل� 
»احلياة«: »لو سألتين عن هذا احلي، فمن 
أين أبدأ لك وأتكلم، هل أحتدث لك 
عن أيام الطفولة، وهلونا على املراجيح، 
وقفزنا بني األحواض والنوايف، وركضنا 
الربيء بني األزقة والش��عاب؟ أم هل 
أحكي لك عن فورة الش��بان، وكيف 
نقضي ليالي رمضان، وأمسيات العيد 
السعيد؟ وكيف كانت جوالت املزمار، 
وصوالته تدق كل شرب من أشبار احلي 
بعنفواننا ومحاستنا، وحّبنا لكل معاني 

األصالة، والشهامة، والرجولة احلقة.
املصدر: احلياة، الطبعة 

السعودية/19/أغسطس/2011م. 

انطباعات ابن مكة حول احلج
القارئ املكي أبو مؤيد، له تأمالت 
جديرة باالهتمام حول موسم احلج هذا 
العام، وقد بع��ث إىل أفياء بانطباعاته، 
ويس��رني هنا أن أنقل بعضًا منها إىل 

القراء، وإىل املسؤولني عن إدارة احلج، 
لعلهم جيدون بينها ما جيدر األخذ به.

أب��و مؤيد يثين على بن��ك التنمية 
اإلس��المي الذي يقول عنه: إنه يتوىل 
اإلش��راف عل��ى أداء خدم��ة جليلة 
للحجاج، وهي التوكل عنهم بالذبح، 
س��واء كان أضحية أو هديًا أو فدية أو 
صدقة أو غ��ري ذلك، وقد كان احلجاج 
يف الس��ابق يذحبون بأنفس��هم، وغالبًا 
ال يس��تفاد من الذبائح بصورة كاملة، 
فيذهب ج��زء منها هدرًا، أما اآلن، فإّن 
البنك يس��عى إىل حتقيق استفادة أمشل 
وأفض��ل مما ينحر م��ن الذبائح، ومن 
ذلك إنش��اؤه مصنعني الس��تخالص 
اجلالت��ني احل��الل )100%( وهو أول 
جالتني حالل س��يصدر من العاصمة 
املقدس��ة، واجلالتني كم��ا هو معروف 
يدخل يف عدة صناعات مثل كبسوالت 

األدوية واحللويات وغريها.
إال أّن الطريق��ة ال��يت ي��وزع بها 
البن��ك، اللح��وم على فق��راء مكة، 
مازالت عشوائية، وحتتاج إىل شيء من 
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التنظيم، وزيادة نق��اط التوزيع، وذلك 
لتاليف ما حيدث اآلن من تدافع الفقراء 
وتناحره��م من أجل احلص��ول على 

نصيبهم من األضحية.

كذلك هو يثين على اخلطة املرورية 
هلذا العام، فقد كان��ت �� كما يصفها 

�� ممتازة منذ دخول 
طالئ��ع احلجي��ج 
وبسببها  مكة،  إىل 
اس��تطاع املقيمون 
يف مك��ة التنق��ل 
بيس��ر وس��هولة، 
أك��رب مم��ا اعتادوا 

عليه يف األعوام الس��ابقة، حني كانت 
سيارات األجرة املخالفة تزحم املنطقة 

املركزية واملش��اعر املقدسة، إال أنه مع 
ذلك، مازال هناك بعض املخالفني من 
أصح��اب الونيتات، الذي��ن حيملون 
ال��ركاب يف أحواض س��ياراتهم، ويف 
ذل��ك م��ا في��ه 
م��ن اخلطر على 
س��المة الركاب، 
إدارة  من  ويتوقع 
تلتفت  أن  املرور 
هذه  إىل  مشكورة 
املنافية  الناحي��ة 
للسالمة وللمظهر احلضاري احلديث.

املالحظ��ة الثالثة ح��ول مياه زمزم، 

فه��و يق��ول: برغم أّن خ��ادم احلرمني 
الشريفني أنشأ مصنع مياه زمزم املعبأة 
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بطريق��ة صحي��ة ونظيف��ة يف عبوات 
تس��ر الناظرين، إال أنه لألسف مازال 
مكتب الزمازمة املوحد يعبئ مياه زمزم 
يدويًا عن طريق الصهاريج يف جوالني، 
يوزعها على مس��اكن احلجاج، فلم ال 
يطلب مكت��ب الزمازمة م��ن مصنع 
مي��اه زمزم أن يقدم له مياهًا يف عبوات 
شخصية، حبيث تكون لكل حاج حصة 
خاصة به من ماء زمزم، ال يشاركه فيها 
أحد؛ إّن ذلك أدع��ى للنظافة ومقاومة 

االنتشار السريع لعدوى األمراض.
أما املالحظة األخرية، فهي اقرتاحه 
بأن تتوىل مصانع اخلرسانة، تعبئة كميات 
من األحجار الصغرية، كي توزع على 
مساكن احلجاج؛ الستخدامها يف الرمي، 
بداًل مما هو قائم اآلن من التقاط احلجاج 
أحجار الرمي من خملفات االس��فلت 
واملبان��ي، وذلك أثناء وجودهم يف مكة 

قبل ذهابهم إىل منى يوم الرتوية.
عزيزة املانع

صحيفة عكاظ، العدد: 3804 / 

األربعاء 1432/12/20 هـ .

ــرورة  الطواف ض ــن  ــعة صح توس
شرعية تساندها الفتاوى..

ــول  باحلل ــون  يطالب ــاء  العلم
اهلندسية

ظ��ل هاجس ط��واف ال��وداع يف 
خميلة الكث��ري من حجاج الداخل طيلة 
وجودهم يف احلج، خصوصًا أّن الطواف 
يف يوم الثاني عشر من شهر ذي احلجة 
يعترب صعبًا يف ظل االزدحام الش��ديد 
لصحن املطاف، وكثرة أعداد احلجاج، 
حيث وص��ل إىل أربعة ماليني حاج يف 
املواس��م األخرية، ولن تتوقف أعداد 
احلج��اج عند هذا احل��د إذ من املتوقع 
أن يصل إىل عش��رة مالي��ني حاج يف 
سنة 1450ه� أي بعد عشرين سنة وفق 

تصريح سابق ملعهد أحباث احلج.
ه��ذه األرق��ام وصعوب��ة الطواف 
يف مومس��ي احلج ورمض��ان جعل من 
الض��رورة مبكان إعادة النظرة يف قضية 
استعابية صحن الطواف بعد مشاريع 
التوس��عة اليت طالت املس��عى وجسر 
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اجلمرات، وحاليًا قطار املشاعر السريع 
الذي قد حيل أزمة النقل بش��كل كبري 
لتبق��ى قضية صحن الط��واف معلقة 
حت��ى االنتهاء م��ن الدراس��ات اليت 
تعكف عليها رئاس��ة ش��ؤون املسجد 
احل��رام واملس��جد النبوي م��ع وزارة 
التعلي��م العال��ي وباقي الش��ركات 

املكلفة بذلك.
لكن تبقى هن��اك اقرتاحات أخرى 
مفتوحة حلل هذه اإلشكالية مثل تقديم 
حلول فقهية لتخفي��ف الضغط على 
املطاف يف موس��م احل��ج كإعادة النظر 
يف احلكم الش��رعي لوج��وب طواف 
ال��وداع الذي تعت��ربه بعض املذاهب 
من السنن، خصوصًا أن الفقهاء لديهم 
جتربة عملي��ة عندما التفت��وا إىل هذه 
اإلشكالية يف حادثة جسر اجلمرات من 
خالل فتح باب التيس��ري على احلجاج 
وتتب��ع الرخص يف قضية الرمي يف أي 
وق��ت دون االلتزام بوج��وب الرمي 
بعد ال��زوال حتى االنتهاء من جس��ر 
اجلمرات بالكام��ل حفاظًا على أرواح 

وسالمة وأمن احلجاج.
وكذل��ك بع��ض القضايا األخرى 
فاحلج��اج واملعتمرون جي��دون صعوبة 
يف الطواف يف موس��م احلج خصوصًا 
النس��اء الالتي اليس��تطعن الطواف 
بعض األحيان بس��بب اخلش��ية على 
أنفس��هن من االلتص��اق بالرجال يف 

االزدحام الشديد.
املقرتح  الفقهي هو  اجلانب  وليس 
الوحيد لتخفيف الضغط على املطاف 
فهناك حل آخر مستلهم أيضًا من جتربة 
جس��ر اجلمرات يف تفويج احلجاج إىل 
املس��جد احلرام على دفعات يف الفرتة 
مابني العاش��ر إىل اخلامس عش��ر من 
ش��هر ذي احلجة، حفاظًا على س��المة 
احلجاج، وتهيئة أجواء مالئمة لطوافهم 

دون تعرضهم ألذى.
)الدي��ن واحلي��اة( فتح��ت ملف 
البحث عن حل��ول لتخفيف الضغط 
عل��ى املط��اف يف مواس��م االزدحام 
الش��ديد خصوص��ًا يف ف��رتة احل��ج، 
وناقشت املقرتحات الفقهية والتنظيمية 



273

ية
ود

سع
ة ال

حاف
لص

ي ا
ة ف

جول

املالئم��ة لذلك مع خنبة م��ن الفقهاء 
عن  وتساءلت  واملسؤولني،  والباحثني 
إمكاني��ة الزيادة االس��تيعابية لصحن 
املطاف وتوسعته يف الفرتة املقبلة وفق 
التحقيق  املقدمة يف إطار  الدراس��ات 

التالي:
رفض عضو هيئة التدريس يف كلية 
الش��ريعة يف جامعة اإلم��ام حممد بن 
سعود اإلسالمية عضو جملس الشورى 
واألمني العام للهيئة اإلسالمية العاملية 
الدكت��ور عبدالرمح��ن ص��احل األطرم 
حل املش��كلة فقهيًا مؤكدًا أن القضية 

تنظيمية حبتة.
وقال: »لسنا حباجة إىل حل فقهي ألن 
معظم الناس لو أخروا طواف اإلفاضة 
إىل آخر أيام احلج فإننا س��نعيش نفس 
مش��كلة االزدحام يف صحن الطواف 
فنحن حباجة حلل دائم وليس مؤقتًا مثل 
تفويج احلجاج إىل املسجد احلرام على 

غرار التفويج إىل جسر اجلمرات.
وأضاف: »الب��د من إعادة النظر يف 
الطاقة االستعابية لصحن الطواف من 

خالل توس��عته إما بالبناء فوق الرواق 
العثماني أو االستعانة بشركات عاملية 
متخصص��ة يف التكنولوجي��ا إلجي��اد 
مقرتحات تقنية كاملسارات اإللكرتونية 
اليت تستخدم بداًل من العربات وإنهاء 
الفك��ر التقلي��دي ال��ذي يصر على 

استخدامها.
ورأى األط��رم أّن صحن الطواف 
حباجة ألفكار هندسية وتقنية لتوسعته، 
مش��ددًا على أن احلل يف إدخال التقنية 
يف الطواف وإنه��اء معاناة احلجاج مع 
العربات اليت تسبب ازدحامًا يف احلرم 
وتقضي على استغالل بعض املرتزقة 
الذي��ن يدفعون العرب��ات ويتحايلون 
على كبار الس��ن واجلهال من احلجاج 

واملعتمرين.
وطال��ب األطرم اجلهات املش��رفة 
على توس��عة املس��جد احلرام بوضع 
دراس��ة ش��املة ومتكاملة ع��ن احلد 
األعلى املتوقع يف موسم احلج والعمرة 
رقمياً، وبناء خطط التوس��عة وتنفيذها 
على هذا األس��اس حتى التتولد لدينا 
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مشكلة جديدة بعد فرتة من الزمن.
وق��ال: »إذا مت حتديد مليوني طائف 
يف الساعة فالبد من التوسعة على هذا 
األساس شريطة أن يتناسب هذا الرقم 
والتوس��عة مع النقل وس��عة املشاعر 
تتوزان مجيعها والحنل مش��كلة  حبيث 

على حساب آخر.
وأكد األطرم أن احلل الفقهي مشاعة 
يعلق عليها العجز التنظيمي مستدركًا 
التنظيمي هو الس��بيل الوحيد  فاحلل 
إلدارة احل��ج، ولنا يف جس��ر اجلمرات 
مثال حي على ذل��ك عندما أنهى هذه 

املشكلة بشكل كامل.
دراسة واستقصاء

وفضل أم��ني اجملمع الفقهي التابع 
ملنظم��ة املؤمت��ر اإلس��المي الدكتور 
عبدالسالم العبادي عدم البت يف أمر 
اس��تخدام احللول الفقهي��ة لتخفيف 
الضغط عل��ى املطاف، معتربًا أن »هذا 
املوضوع جدير بالبحث، وحباجة لرؤية 
مجاعية م��ن قبل كبار العلماء والفقهاء 
بعد االس��تقصاء والبحث«، مؤكدًا أنه 

»من الصعوبة مبكان إبداء رأي فردي يف 
قضية تهم األمة.. وميكن أن ينظر اجملمع 

يف هذه القضية لكن دون تسرع«.
حرمان الحجاج

عمي��د كلي��ة الش��ريعة يف جامعة 
جنران وعضو جملس الش��ورى السابق 
الدكت��ور عاب��د الس��فياني اعترب أن 
»حرمان احلجاج من طواف الوداع ظلم 
هل��م، خصوصًا أن كث��ريًا منهم مكث 
طيل��ة عمره وهو جيم��ع املال من أجل 
حج بي��ت اهلل احل��رام، وبعضهم ولو 
كانوا من حجاج الداخل مل يتح هلم إال 
فرصة واحدة لزيارة األماكن املقدس��ة، 
ومن غري العدل إسقاط طواف الوداع 
عنه��م«، مؤك��دًا أن »ط��واف الوداع 
واجب، وم��ن مل يقم عليه فليس هناك 

مشكلة يف ذلك بل يدفع فدية«.
واقرتح الس��فياني حاًل »يكمن يف 
التوس��عة املكانية لصح��ن الطواف«، 
مشريًا إىل أنه »ال ميكن استنساخ جتربة 
الفقهية يف جس��ر اجلمرات  الرخص 
وتطبيقها على صحن الطواف، فالرمي 
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كان يتعلق بوقت معني بينما الطواف 
مت��اح يف أي وقت، لذل��ك فال حاجة 
للبحث عن رخ��ص فقهية للتخفيف 
يف ظل إمكانية توسعة صحن املطاف«.

البحث عن الرخص
لكن مدير مركز التميز البحثي يف 
فقه القضاي��ا املعاصرة الدكتور عياض 
بن نامي الس��لمي رأى إمكانية اختاذ 
بعض الرخص يف مسألة الطواف على 
غرار ما اختذ يف جسر اجلمرات، مؤكدًا 
أن هناك بعض احللول الفقهية املوجودة 
وفق قاعدة التيس��ري ورفع املشقة اليت 

تزخر بها كتب الفقه.
الينبغي  »لكن  السلمي:  واستدرك 
أن يتخ��ذ اخلالف ب��ني الفقهاء حجة 
للتخفيف يف كل األمكنة«؛ مش��ريًا إىل 
أن »الكثري م��ن احلجاج اليقتنعون إال 
بال��رأي الفقهي األش��د فيطوفون يف 
أي��ام الزحام مع أنه اليوجد وقت حمدد 
لطواف اإلفاض��ة وميكن تأخريه ألجل 

طويل«.
ودعا الس��لمي أهل العلم والفقه 

واجملامع إلعادة النظر يف بعض الرخص 
فيما يتعلق باحلج بشكل عام والطواف 
بشكل خاص وتفعيلها على غرار حج 
الس��فر وارتباطه يف العم��ل فيمكن 
إس��قاط طواف الوداع مثاًل واستبداله 
بالفدية، أوتأجي��ل طواف اإلفاضة مع 
طواف الوداع، وجعلهما طوافًا واحدًا 

قبيل مغادرة احلاج.
وبني السلمي أن هناك خالفًا حول 
حكم طواف الوداع، مرجحًا الوجوب 
بدلي��ل حديث الرس��ول9: »الينفر 
أحدك��م حت��ى يكون آخ��ر عهده يف 

البيت«.
وأكد السلمي أن كثريًا من احلجاج 
يعملون بفت��وى تأخري طواف اإلفاضة 
م��ع طواف ال��وداع حبيث ي��زال عن 
احلج حرج الط��واف مرتني خالل أيام 
احلج، وأوضح أن »أهل مكة والساكنني 
بقربه��ا لي��س عليهم ط��واف وداع 
بالرغ��م من أن املس��ألة حمل خالف«، 
ورأى أنه الميك��ن تعميم فتوى معينة 
فيم��ا يتعلق بطواف ال��وداع إال بعد 
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االستماع لسؤال املستفيت ووفق مايراه 
اجملتهد من األدلة الشرعية.

وأيد السلمي اقرتاح تفويج احلجاج 
إىل املسجد احلرام يف أيام الذروة خالل 
موس��م احلج لتنظيم الطواف يف ظل 
وجود حج��اج غري نظامي��ني الميكن 

ضبطهم أو السيطرة عليهم.
التفويج إلى الحرم

وحول م��دى مالءمة اقرتاح تفويج 
احلجاج إىل احلرم أيام الذروة أكد وكيل 
وزارة احلج حامت قاضي أّن الوزارة تقوم 
بتفويج احلجاج إىل احلرم بش��كل غري 
مباشر من خالل التنسيق مع مؤسسات 
الطوافة وبعثات احلج بعدم االستعجال 
باخل��روج من ي��وم 12 والباق��ي ليوم 
الثالث عشر من شهر ذي احلجة؛ مبينًا 
أن وزير احلج الدكتور فؤاد الفارس��ي 
جن��ح يف إقناع كثري م��ن احلجاج بعدم 
النزول إىل مكة وأداء الطواف، مشريًا 
إىل أن ثل��ث حجاج الداخل مكثوا يف 
منى يف ثالث أيام العيد ومل ينفروا إىل 

مكة ألداء الطواف.

مس��تبعدًا وج��ود أي إش��كال يف 
صح��ن الط��واف حت��ى يف أوق��ات 
ال��ذروة يف رمضان واحلج، معلاًل ذلك 
بدائري��ة حركة الطواف حبيث الحتدث 
تصادمات يف املط��اف كما كان حيدث 
سابقًا يف جس��ر اجلمرات إضافة لعدم 

حتديد وقت معني للطواف.
... وطالب قاضي العلماء ورؤس��اء 
البعثات بتوعية احلجاج بالس��ري على 
منهج الرس��ول9 يف حج��ة الوداع 
عندما سكن يف منطقة البطحاء البعيدة 
عن احلرم حواىل »2« كيلو واليت تعرف 
حالي��ًا باملعابدة، ومل يذهب للحرم بعد 

احلج إال عند قيامه بطواف الوداع.
واستدل قاضي حبكمة الرسول9 
كأن النيب يعلم ماذا سيكون عليه احلج 
بعد مئات الس��نني من ازدحام لذلك 
فقد سن سنة حسنة عندما سكن بعيدًا 
ل��كل صالة،  عن احل��رم، ومل يذهب 
مؤك��دًا أن الكثري من احلجاج يذهبون 
إىل احلرم كل ي��وم للصالة والطواف، 
ويف ذلك مش��قة عليهم وتضييق على 
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باق��ي املس��لمني يف احل��رم وتعريض 
أنفسهم واآلخرين للخطر.

مش��ددًا على أن احلجاج لو ساروا 
عل��ى هذا املنهاج ملا حص��ل االزدحام 
الكبري ال��ذي نراه يف الط��واف فرتة 

احلج.
حلول مؤقتة

واس��تبعد نائب رئيس املؤسس��ة 
األهلية ملطويف حج��اج الدول العربية 
املهندس طالل حس��ني حمضر جدوى 
فكرة تفوي��ج احلجاج إىل احلرم، معلاًل 
ذلك بأن املش��كلة التنحصر فقط يف 
احلج وإن��ا تتكرر يف العش��ر األخري 
من رمضان؛ مبينًا أن��ه اليوجد تفويج 
للحج��اج إىل احلرم على أرض الواقع 
وإن��ا هناك تنس��يق ب��ني وزارة احلج 
والبعثات ومؤسس��ات الطوافة إلقناع 
احلج��اج بالبقاء يف منى يوم��ًا إضافيًا 
وعدم التعجل للتخفيف على صحن 
املطاف، خصوص��ًا يف اليوم الثاني من 
أيام التشريق وهو ماجنحت فيه مؤسسة 
ال��دول العربي��ة عندما أبق��ت ربع 

حجاجها لليوم الثالث عشر، مستدركًا 
أن هذا احلل غ��ري كاف إضافة للحل 
الفقهي، ألّن معظم احللول املقرتحة هي 
مؤقتة، فاالزدحام على املطاف الينحصر 
يف اليوم الثاني عش��ر من شهر احلج؛ 
مطالبًا بااللتفات إىل مس��ألة توس��يع 
صحن الط��واف أو ابتكار أس��اليب 
أخرى كتخصيص أماكن على أطراف 
الس��طح مث��اًل خارج حدود املس��جد 
احل��رام، وإعادة النظر يف قطر الصحن 
وتوس��عته، مؤكدًا على قضية التنسيق 

مع الدول اإلسالمية يف هذا اجملال.
وش��دد حمضر على أهمي��ة توعية 
احلجاج بأهمية التنظيم ألنه مهما متت 
توسعة صحن املطاف فإنه لن يستوعب 

الناس مادام أن التنظيم مفقود.
خارج الحدود

ومل ي��ر عض��و هيئ��ة التدريس يف 
اجلامعة اإلس��المية يف املدين��ة املنورة 
الدكتور عبداهلل حممد األمني الشنقيطي 
حرجًا ش��رعيًا يف الطواف خارج حدود 
احل��رم بعيدًا ع��ن الكعب��ة، طاملا أّن 
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هناك كثرة يف ع��دد الطائفني، وضرب 
الش��نقيطي مثاًل على ذلك: »لطواف 
املسلم خلف األروقة يف حال التوسعة 
فال ش��يء يف ذلك، طامل��ا أّن الطواف 
متص��ل، وحتى ل��و امتأل احل��رم كله 
وطاف املسلم من خارج احلرم، فإنه ال 
مانع شرعي، ولو وصل ذلك إىل خارج 
مكة يف حالة امتالء كل املناطق احمليطة 
باحلرم فإنه يطاف، وهذا أمر مستحيل، 
ولك��ن ال مانع ش��رعي في��ه يف حالة 

تواصل الطواف«.
وحدد الشنقيطي الشروط األساسية 
لصحة الطواف وهي: »التزام الطائف 
حبدود الطواف بداي��ة ونهاية وكذلك 
بش��روط الطواف من طهارة وخالفه«؛ 
مستدركًا إن كان الطواف بقرب الكعبة 

هو أفضل وأقل عناء وأكثر روحانية.
مطاف أرضي

ورجح رئيس قسم التاريخ يف كلية 
اآلداب والعلوم اإلنس��انية يف جامعة 
امللك عبد العزي��ز الدكتور عمر حييى 
توس��عة صحن املطاف عل��ى احللول 

الفقهي��ة والتنظيمية األخ��رى مرجعًا 
ذلك إىل كونها س��تقضي على مشكلة 
ازدحام الطائفني يف أوقات الذروة وهي 
من باب التيسري على املسلمني، مطالبًا 
بضرورة احلفاظ على الرواق العثماني 
ملا ميثله من قيمة تارخيية وملسة معمارية 

مجالية مميزة.
واقرتح حييى بأن تتم توسعة املطاف 
حتت األرض شريطة أن يكتفى بفتحه 
وقت املواسم حبيث يستوعب الزيادات 
احلاصلة يف ع��دد الطائفني، وتصميم 
ذلك مسألة هندسية حبتة، مبينًا أن هذا 
احلل حيم��ي احلج��اج واملعتمرين من 

حوداث الدفع واالختناق.
وأك��د أن كل وجهات النظر حول 
حل مش��كلة صحن املطاف صحيحة 
س��واء كان��ت فقهي��ة أو تنظيمية أو 
تشرتط التوسعة ألنها تريد التخفيف 

على زوار بيت اهلل احلرام.
تحت الدراسة:

يذك��ر أن مدي��ر ع��ام املش��اريع 
والدراس��ات يف رئاسة شؤون املسجد 
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احل��رام واملس��جد النب��وي املهندس 
عبداحملس��ن بن محيد أك��د يف تصريح 
سابق أن هناك دراسات قائمة حول رفع 
الطاقة االس��تيعابية لصحن الطواف، 
مبين��ًا أن األم��ر مازال حت��ت البحث 

والدراسة ومل يتخذ يف شأنه أي قرار.
وأفاد ابن محيد بأن الرئاسة طلبت 
م��ن وزارة التعليم العال��ي أن تدير 
مسابقة على مس��توى كليات اهلندسة 
يف مجيع اجلامعات السعودية لالستفادة 
م��ن األف��كار واملقرتح��ات املقدم��ة 

لتوس��عة صحن الطواف وزيادة طاقته 
االستعابية.

وره��ن ابن محيد مدى االس��تفادة 
من هذه املقرتح��ات بالتزامها باملعايري 
اليت وضعتها الرئاسة، وأبان بأن احلكم 

عليها مازال مبكرًا..
ومل يبت اب��ن محيد يف مدى تطبيق 
هذه األفكار بقوله: »ليس هناك ش��يء 
يلزمنا بأخذ هذه األفكار فقد تنفذ وقد 
التنفذ، وحنن يف طور إجراء الدراسات 
واليت عل��ى أساس��ها س��يتم اختيار 
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أنس��ب الطرق لتنفيذ مش��روع زيادة 
الطواف  االس��تيعابية لصحن  الطاقة 

وتوسعته«.
تاريخ المطاف 

وح��ول اجلانب التارخي��ي للكعبة 
وأبرز التوسعات اليت طالتها نورد هذه 
املعلوم��ات من دراس��ة الدكتور حممد 
بن عب��داهلل إدريس أس��تاذ التصميم 
العمراني املشارك يف جامعة أم القرى 
حول توس��عة صحن املط��اف، حيث 
ذك��ر مايلي: »للكعبة تاريخ طويل، فقد 
وجدت منذ أيام نيب اهلل إبراهيم وابنه 
إمساعي��ل8 عندما أمره��م اهلل ببناء 
البيت، وامتد وجود الكعبة منذ العصر 
اجلاهلي، وقبل بعثة الرسول9 وجد 
املطاف، وكان يأخذ الش��كل الدائري 
اقتداء بالوظيفة يف حني كانت مساحة 
املس��جد احلرام ال تزيد ع��ن 2030م، 
وقد استمر املطاف بشكله الدائري يف 
عهد الرس��ول9 واخللفاء الراشدين 
من بعده حت��ى الزيادة اليت حدثت يف 
عهد عبداهلل بن الزبري لتأخذ ش��كاًل 

مستطياًل مغايرًا لشكل ووظيفة املطاف؛ 
الزيادات والتوس��عات  وقد توال��ت 
للمس��جد احلرام يف عه��د أبي جعفر 
واملعتصم  امله��دي،  املنص��ور، وحممد 
العباسي، واملقتدر العباسي عام 306ه�، 
واس��تمر وضع املسجد احلرام كما هو 
عليه حتى التوسع السعودية األوىل يف 
امللك عبدالعزي��ز، واليت أكدت  عهد 
شكل املطاف، حيث لو متت إزالة مبنى 
الرواق واحلش��وات )األجزاء الرابطة 
الس��عودية  والتوس��عة  ال��رواق  بني 
األوىل( لعاد املطاف لش��كله الدائري 

حول الكعبة«.
معلومات حول صحن الطواف:

1. املط��اف فراغ دائري قط��ره 64,8 م 
ومركزه وسط الكعبة.

2. تبل��غ املس��احة اإلمجالي��ة لصحن 
املطاف حوالي 4154 م.

3. عدد الطائفني يف الس��اعات العادية 
28 ألف طائف/ ساعة، مبعدل أربعة 

أشخاص يف املرت املربع.
4. ع��دد الطائفني يف س��اعات الذروة 
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40 ألف طائف / س��اعة، مبعدل ستة 
أشخاص يف املرت املربع.

أبرز الحلول المقترحة:
1. إعادة النظر يف احللول الفقهية كسنية 

طواف الوداع مثاًل.
2. وضع ترتيبات تنظيمية ملنع حدوث 
االزدحام كتفويج احلجاج إىل احلرم.

3. توسعة صحن املطاف وفق الدراسات 
املقرتحة )الصحن الكبري �� املطاف 
اهليدروليك��ي �� ال��رواق املطور( 

وغريها.
حتقيق: نعيم متيم احلكيم
صحيفة عكاظ/اخلميس 
1431/1/7 هـ /العدد:3112

زحام املطاف واملخطط الشامل أبرز 
أطروحات امللتقى

يدعم األم��ري نايف بن عبدالعزيز 
ملتق��ى أحباث احلج 11 ال��ذي يناقش 
فيه 1000 باحث قراب��ة 55 حبثًا متنوعًا 
لتطوير املش��اعر املقدس��ة واخلدمات 
املقدم��ة لضي��وف الرمح��ن وذلك يف 

جامع��ة أم الق��رى الثالث��اء املقب��ل: 
)1432/7/12ه�(.

ويصاح��ب امللتقى مع��رض على 
مس��احة تبل��غ 4 آالف م��رت مربع يف 
قاعة امللك س��عود التارخيية يف املدينة 
اجلامعي��ة، ويتضم��ن ع��رض أحدث 
التقني��ات واألس��اليب املتط��ورة يف 
خدمات احلج والعمرة من قبل العديد 
من اجلهات ذات العالقة بشؤون احلج 
إب��راز جهود  واحلج��اج؛ ويهدف إىل 
القيادة يف خدمة املعتمرين ووفود بيت 
اهلل والتعريف باألعمال اليت تبذهلا كافة 
اجلهات املعنية بشؤون احلج واحلجاج، 
لتوفري أقصى درجات الراحة واليس��ر 

لقاصدي بيت اهلل احلرام.
وأك��د ل� »ع��كاظ« عمي��د معهد 
خادم احلرمني الش��ريفني ألحباث احلج 
الدكتور عبدالعزيز سروجي، أّن امللتقى 
يعد مناسبة علمية س��نوية يلتقي فيها 
املختصون واملس��ؤولون والعاملون يف 
جم��ال احلج والعمرة لعرض خالصة ما 
لديهم من أحباث ودراسات ومقرتحات، 
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وتب��ادل وجهات النظ��ر، واإلفادة من 
أحدث التقنيات العاملية، واملستجدات 
العلمية حنو التطوير املس��تمر، للرقي 
باخلدمات املقدم��ة لقاصدي بيت اهلل 

العتي��ق، الفت��ًا النظ��ر إىل أّن امللتقى 
الباحث��ني  اس��تقطاب  إىل  يه��دف 
واملعاهد  اجلامع��ات  واملتخصصني يف 
البحثية السعودية، واملهتمني بدراسات 
وأحباث احلج والعمرة والزيارة؛ إضافة 

إىل العامل��ني يف األجه��زة احلكومية، 
والقطاع اخلاص، ملناقش��ة املوضوعات 
واألحباث واملستجدات املتعلقة خبدمات 

احلج والعمرة.

وكشف ل� »عكاظ« الدكتور سروجي 
حماور امللتقى اخلمس��ة، واليت تتضمن 
البح��وث البيئية والصحية، من حيث 
املناخ، واألرصاد، وتلوث اهلواء، وإدارة 
والضوضاء،  والغ��ذاء،  املي��اه،  وجودة 
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واألشعة الشمس��ية، والصحة العامة، 
واألم��راض، واهل��دي واألضاحي، إىل 
جان��ب البحوث اإلدارية واإلنس��انية 
املتعلق��ة بتطوير منظوم��ة العمل يف 
إدارة وتش��غيل خدمات ومرافق احلج 
والعم��رة، ورف��ع كفاءتها، وحتس��ني 
البحوث  عل��ى  عالوة  اقتصادياته��ا، 
املتعلقة باجلوانب التارخيية، واجلغرافية، 
والنفس��ية،  االجتماعية،  واملتطلب��ات 

والشرعية، للحجاج واملعتمرين.
وبني الدكتور س��روجي أّن امللتقى 
س��يناقش أيضًا البح��وث العمرانية، 
البيئة  بتطوي��ر  املتعلق��ة  واهلندس��ية 
العمرانية، واهلندس��ية، املناسبة للحاج 
واملعتم��ر والزائ��ر، وما يل��زم هلا من 
خط��ط وأحباث، يف جمال احلركة والنقل 
والس��المة، وإدارة احلشود، واإلسكان، 
والصيان��ة،  والتش��غيل،  واملراف��ق، 
والتطوي��ر  التصميمي��ة،  واملعاي��ري 
املس��تجدات،  ض��وء  يف  اهلندس��ي، 
والتقني��ات العاملية، وكذلك مناقش��ة 
البحوث املتعلق بتقنية املعلومات، من 

حيث مجع ومعاجلة املعلومات، وحتليلها، 
الختاذ  الداعمة  واألنظم��ة  والتقنيات 
القرار، وإدارة أعمال احلج والعمرة إىل 
جانب األحباث، واإلحصاءات األساسية 
عن احلرمني الشريفني، يف مكة املكرمة، 
واملدينة املنورة؛ والدراسات اإلحصائية 
عن احلجاج واملعتمرين، وبناء مؤشرات 
أنشطة احلج والعمرة، كما سيتم دراسة 
اجلوان��ب اإلعالمي��ة يف منظومة احلج 
والعمرة والزيارة، والعمل على وضع 
األفكار، واملقرتحات، لتطويرها بصورة 
امللتقى،  مس��تمرة، عرب أح��د حم��اور 
باإلضافة إىل حتسني سبل التواصل مع 
احلجاج واملعتمرين، ودراسات التوعية 

واإلرشاد.
علي بن غرسان ــ مكة املكرمة

 العكاظ/ السبت: 1432/07/09 هـ 

/ العدد : 3646

ــة  »عكاظ« تّطلع على أحدث دراس
ــتيعابية يف  االس ــة  الطاق ــع  لرف

املطاف %16٠
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ــكيل الرواق العثماني..  إعادة تش
نفق للخدمات..

و 12٨ ألف طائف يف الساعة
وحبثية،  أمني��ة  جه��ات  تت��دارس 
أكادميية توس��عة صحن مطاف املسجد 

احلرام، من خالل إبداء الرأي يف املقرتح 
النهائي الذي تقدمت به اللجان املكلفة 
بدراسة املطاف، والذي رفع جلهات عليا 
إلقراره، والبدء يف تنفيذه، ال س��يما مع 

تنامي أعداد املعتمرين واحلجاج.
وأبلغ��ت »عكاظ« مص��ادر مطلعة 
أّن الدراس��ة املقرتحة س��تزيد أعداد 

الطائف��ني مبا نس��بته160 يف املائة عن 
الوضع احلالي، م��ع عدم إزالة الرواق 

العثماني وإعادة تشكيله.
واطلع��ت »ع��كاظ« على دراس��ة 
استمرت ثالث س��نوات، مشلت كافة 

لزائ��ري  واالحتياج��ات  املتطلب��ات 
املس��جد احلرام من الطائفني، احلجاج 
الفكرة  ركائز  واملعتمرين، ووضع��ت 
من خ��الل تكوين ورش عمل متعددة 
لتدارس املقرتح��ات والبدائل للفكرة 
ب��ني عدة جه��ات علمي��ة خمتصة، إىل 
املالحظات  عل��ى  الوق��وف  جان��ب 
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م��ن النواحي الش��رعية اليت عرضت 
على عضوين من هيئ��ة كبار العلماء، 
لشؤون  العامة  الرئاس��ة  ومس��ؤولي 

احلرمني الشريفني.
وارتك��زت الفك��رة عل��ى حماور 
أساس��ية تتمثل يف حتقيق عدة أهداف 
االس��تيعابية  الطاقة  زي��ادة  أبرزه��ا: 
للمطاف، االس��تفادة املثل��ى من دور 
الب��دروم احلالي، الرب��ط بني خمتلف 
املس��تويات لتس��هيل االنتقال، احلفاظ 
على الربط البصري للكعبة من داخل 
األروقة وتسهيل الدخول واخلروج يف 

حاالت االزدحام واملواسم.
املطاف  توسعة  الدراسة  واقرتحت 
احلال��ي اجمل��اور للب��دروم وامت��داده 
بعمق27 مرتًا داخل البدروم، إىل جانب 
الدور األرضي،  أرضية  رفع منس��وب 
توفري ربط املطاف )منسوب البدروم( 
يف الدور األرضي عن طريق منحدرات 
وعناصر اتصال رأسي، وتوفري اخلدمات 

الالزمة للطائفني.
اس��تحداث  الدراس��ة  وتضمنت 

الدخول من نفق السيارات املقرتح إىل 
منسوب املطاف من خالل عدة حماور عن 
طريق سالمل )عادية، ومتحركة(، مع رفع 
منس��وب أرضية الدور األرضي مبقدار 
مرت للحفاظ على العالقة البصرية بني 

الطائفني والكعبة املشرفة.
وطالبت الدراس��ة بإعادة تشكيل 
وعناصره  مبفرداته  العثمان��ي،  الرواق 
املعمارية من أق��واس، قباب، وأعمدة، 
دون إزالته بالكامل، مع ربط منسوب 
الدور األرضي مبنس��وب الطواف عن 
اتصال  وعناص��ر  منح��درات،  طريق 
رأس��ي، م��ع اس��تحداث الدخ��ول 
واخلروج من خ��الل عناصر االتصال 
الرأسي القائمة من نفق السيارات إىل 
اجلسور املوصلة مباشرة بالدور األول، 
إىل جانب استحداث مسطح للطواف 
مبنسوب ميزانني الدور األول، وربطها 
اتصال رأس��ي،  مبنح��درات وعناصر 
لتس��هيل حرك��ة الدخ��ول واخلروج 

للطائفني لذوي االحتياجات اخلاصة.
ومن خالل الدراس��ة املقرتحة، فإّن 
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املش��روع س��يوفر مس��طحات جديدة 
للمصليات، تتيح رؤية الكعبة بش��كل 
أفضل للمصلني، ومرتادي احلرم، نظرًا 
لقل��ة األعمدة ومتحوره��ا حول نقطة 
املركز املتمثلة يف وس��ط الكعبة، األمر 
ال��ذي سيس��اعد يف انس��يابية احلركة 
يف تل��ك الفراغات لتس��توعب أعداد 
الطائفني يف أوقات الذروة بشكل مرن.
من جهة أخرى، كش��ف ل� »عكاظ« 
قائد ق��وة أم��ن احل��رم، العقيد حييى 
الزهراني، أّن اجله��ات األمنية قدمت 
رؤيتها املوس��عة يف ما خيص املتطلبات 
األمنية يف توسعة صحن املطاف، وذلك 
بالتدارس والتش��اور مع عدة جلان من 
وزارة التعلي��م العال��ي ومعهد خادم 

احلرمني الشريفني ألحباث احلج.
وقال: لدينا مش��اركات يف ما خيص 
توس��عة املطاف، وخصوصًا يف األمور 
احل��رم،  يف  والتوس��عات  اإلنش��ائية 
وطالبن��ا بضرورة مراعاة مواقع ازدحام 
املكربية الش��مالية، واملكربية اجلنوبية، 
والفراغات  االعتب��ار  بع��ني  ألخذها 

ال��يت ال يصلها الطائف��ون، ونعطي ما 
لدينا من رؤى وإش��كاليات، نواجهها 
للجه��ات املختصة، فهن��اك اتصاالت 
وجلان عقدت وشارك فيها الزمالء من 
األمن العام، ونعطي الرؤى من عملنا 
امليداني مع هيئ��ة تطوير مكة، ومعهد 
خادم احلرمني والتعليم العالي، وهناك 
تواصل مس��تمر ولقاءات واجتماعات 

يف موضوع توسعة صحن املطاف.
علي بن غرسان ـ مكة املكرمة

صحيفة عكاظ/اخلميس: 1432/9/4 

هـ/4 أغسطس 2011 م/ العدد:3700.

ــاراً  ملي  4٠ ــى  ــد عل ــة تزي بتكلف
ومبساحة 2٠ مليون مرتمربع

ــة«  للتنمي ــعودية  الس ــكار  »األف
تطرح مشروعاً تطويرياً للمشاعر 

املقدسة يستوعب 1٠ ماليني حاج
عرضت جمموعة األفكارالس��عودية 
للتنمية، أكرب جمس��م ملش��روع تطوير 
املش��اعر املقدس��ة يف امللتقى العلمي 
احلادي عش��ر ألحب��اث احلج، ومعرض 
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احلج والعمرة، جبامع��ة أم القرى، وقد 
قام بط��رح الفكرة املقرتحة، يوس��ف 
بن ع��وض األمحدي، رئي��س جمموعة 
أفكار الس��عودية للتنمية، موضحًا ل� 
»الرياض« أّن فكرة املش��روع هي زيادة 
مس��احة مش��عر من��ى من2مليون مرت 
مرب��ع، إىل20مليون مرت مربع، ويتس��ع 
حلوالي10ماليني حاج، وبتكلفة تقديرية 

تصل إىل40 مليار ريال، وهي عبارة عن 
إنشاء مبنى مكون من12 دورًا متكررة، 
ويكون صاالت مفتوح��ة مكيفة، وبها 
مجيع اخلدم��ات، وكذلك توصلها مجيع 
قطارات، وس��يارات،  املواصالت، من 

والرجوع  الذه��اب  احلجاج  وبإمكان 
من اجلمرات، و إىل مقرهم دون النزول 
من الدور، مشريًا إىل أّن الدور األرضي 

والسطح تكون متاحة للجميع.
ممي��زات  أّن  األمح��دي  وأض��اف 
مش��روع تطوي��ر مش��عر عرفات هي 
لوقوف  املخصصة  املس��احة  مضاعفة 
املخصصة  املساحة  احلجيج، ومضاعفة 

للس��يارات، وممرات املش��اة، باإلضافة 
إىل ح��ّل مش��كلة التل��وث، وجع��ل 
العلوي، واالعتماد  الدور  املركبات يف 
يف احلرك��ة على القطارات، والباصات 
الرتددية، بانسيابية عالية، وعزل املشاة 

عزل حركة المشاة عن حركة السيارات والقطارات
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بش��كل كامل عن حركة الس��يارات، 
والقطارات؛ باإلضافة إىل زيادة مسطح 
والفراغات  اخلضراء  املسطحات  زيادة 

املرحية للحجاج
مكة املكرمة ـ مجعان الكناني
جريدة الرياض/السبت: 
1432/7/16هـ/العدد: 15699 

بعبع اهليئة!!
م��ن املؤك��د أّن العاقل يس��تاء مما 
يراه متفش��يًا يف جمتمعه من التخلف، 
وع��دم الوعي عند البع��ض، وانعدام 
الثقة، وغياب التفكري والعقل السليم، 
ويزيد )الطني بلة( عندما نرى أشخاصًا 

مضاعفة اسكان الحجاج بعرفة

المساحات الخضراء، والفراغات المريحة ألصحاب المواقف.
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اليفرقون بني اخلطإ والصواب، وال بني 
البشر واملالئكة!

بعض ه��ؤالء يعتقدون أّن كل نقد 
على أي خطإ أو جتاوز وتصرف همجي 
عبثي ال مس��ؤول يصدر من قبل أحد 
أفراد هيئ��ة األمر باملع��روف والنهي 
عن املنكر، هو منكر! وممنوع! وحمظور! 
وحم��رم! ويدخ��ل اإلنس��ان يف دائرة 
الكف��ر! وقد خيرجه عن املل��ة والعياُذ 
باهلل! فالجيوز انتقاد أي منهم مهما كان 

خطؤه، والنقول إال: جزاؤه على اهلل.
ألسنا ننتقد بش��رًا مثلنا، أم أن أي 
منتسب هلذا اجلهاز منزل من السماء؟! 
أليس اخلطأ وسوء التصرف أمرًا واردًا، 

أم أنهم معصومون عن ذلك؟!
ه��ل مجيع منس��وبي ه��ذا اجلهاز 
مهم��ا اخط��أوا، وبلغ��ت جتاوزاتهم 
الالمس��ؤولة، جيب أن نعدهم ضمن 

)املبشرين باجلنة(؟!
اس��تغرب حقًا عقلي��ات البعض 
املعتقدة بأّن كل من أطال حليته، وقصر 
ثوبه، وعمل يف اهليئة، أصبح ش��خصًا 

منزهًا مقدساً، وال جيوز انتقاده بأية حال ٍ 
من األحوال.

واملشكلة األعظم أّن بعض األخطاء 
اليت يقوم بها منسوبوهم تعدُّ منكرًا أو 

أشد من ذلك!
فبعد غياب ليس بالطويل، خرجت 
علينا الصح��ف خبربين )طازة(، األول 
ُمغل��ف حبزم��ة )نعن��اع( و500 ريال، 
والثاني عن اعت��داء 6 من أفراد اهليئة 

على مواطنة، ومتزيق عباءتها!
م��ن يزع��م أو يدافع ويق��ول: إّن 
مث��ل هذه التصرفات غ��ري الالئقة أو 
غري املقبولة، متت للدين أو للش��ريعة 

بصلة؟!
وترويع  البش��ر،  عورات  كش��ف 
اآلمن��ني، وإحلاق األذى باآلخرين، أمور 
ال يرضاها وال يتقبلها العقل والاملنطق، 

وترفضها اإلنسانية.
بلغ السيل الزبى، وبلغت جتاوزاتهم 
احلد املسموح به، فللمعروف معنى آخر 
غ��ري هذا الذي يزعمون��ه ويصورونه 
لكل ف��رد يف هذا اجملتمع بصورة بعبع 
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منه  واخلارج  )الداخل عليه مفق��ود(، 
)مولود!(.

ويا ليتهم يعلمون أّن الفساد حيارب 
من الداخل أواًل، حتى ال يشعر البعض 
الذي يرى أّن وجوده��م ضروري، أّن 
اهليئ��ة أصبحت حمنة، وليس��ت منحة 
حملارب��ة الفس��اد واملفس��دين!!! ... اهلل 

خيارجنا.
ريهام  زامكة 

صحيفة البالد السعودية/ املقاالت/ 

نشر بتاريخ: 2011/10/22م .

اإلعالم وأثره يف تدمري األسرة
ال شك أّن وس��ائل االتصال اليوم 
هي نعمة و ِهبة من اهلل تعاىل، قد حققت 
لنا الكثري من اإلجن��ازات، فاختصرت 
العامل قرية صغرية،  املسافات، وجعلت 
وقربت البعيد،  ونقلت األحاس��يس 

واملشاعر من وإىل اآلخرين.
لق��د أصب��ح اإلعالم ش��ريكًا إذا 
مل يكن أساس��ًا يف الرتبي��ة، وصياغة 
العق��ول، وحتديد املواقف السياس��ية 

وبناء التحالف��ات االقتصادية والكتل 
العسكرية، بل وبناء اإلنسان وتربيته.

والعجي��ب أّن الكل يتحدث عن 
أثر اإلعالم على مجي��ع نواحي احلياة، 
إال أثره على دين اإلنس��ان، وإضعافه 
اللتزامه، فإّن ذل��ك مفقود أو يكاد أن 

يكون قلياًل.
املرئي��ة  مبحطات��ه  اإلع��الم  إّن 
واملس��موعة واملقروءة وعامل اإلنرتنت 
املفتوح والبلوتوث، خيطأ من يظن أنه 
عامل عبثي يسري بغري ختطيط وال أهداف، 
وأنه جملرد اإلجتار أو الرتفيه أو مللئ فراغ، 
أو أنه إعالم حكومي حمض؛ إنه إعالم 
موج��ه، لتدمري ما تبقى م��ن املهزوم، 

وتوليد جيد ممسوخ أجوف.
كما قال توكراس��كيو مدير مكتب 
البي��ت األبي��ض لالتص��االت: حنن 
خنوض حربًا مع األفكار بالقدر نفس��ه 
الذي خنوض فيه احلرب على اإلرهاب، 
لذل��ك وجهة نظري ت��رى أّن ختفيف 
املالبس عرب اإلعالم هو أفضل وسيلة 

لالخرتاق.
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ويف س��بيل ذلك فإّن اإلعالم الذي 
ميلكه الغرب وعلى رأسهم اليهود مع 
الصليبي��ني حيققون ع��دة أهداف من 

خالف صناعة الرتفية منها:
أواًل: عزل األمة عند دوافعها الذي 
تعيشه يف كل مكان، وتكريس الشتات 
والتجزءة لألمة م��ن خالل إذكاء روح 
الطائفي��ة والعنصري��ة والطوطمي��ة، 
وااللتفاف حول اهلويات اجلاهلية، التى 

حتقق العنصرية وإذكاء نارها.
ثاني��اً: إرغام العامل اإلس��المي كله 
على قبول ومساع وجهة النظر الغربية 
يف كل األح��داث دون جدل، بل ودون 
إبداء رأى أو مناقش��ة، وال أقصد إبداء 
رأي ح��ول قضية ال تهمنا، بل قضايانا 

املصريية اليت نعايشها.
ثالثاً: يكتفي اإلع��الم الغربي بأن 
جيعل اجلمه��ور املس��لم مصفقًا معه 
ومباركًا له صياغة األحداث، أو مستمعًا 
أو متفرج��ًا ال أكثر، ول��و كان احلدث 
خيص فلسطني أو العراق أو أفغانستان 
أو غريه��ا، فليس لنا أن نقول بوجهتنا 

الشرعية.
رابع��اً: تش��ويه صورة املس��لمني 
كشعوب، ووصفهم بالتخلف والرجعية 
واجله��ل واالضطه��اد لآلخري��ن من 
خالل إبراز ناذج شاذة ال متثل اإلسالم 

وأهله.
اإلسالم،  صورة  تش��ويه  خامس��اً: 
ووصفه بالتخلف، وإبراز صور التعدد 
واجلل��د والرجم وقطع اليد، على أنها 

نوع من التعسف واضطهاد اآلخرين.
سادساً: إخفاء اجلرائم اليت ترتكب 
يف حق املس��لمني يف فلسطني من قبل 
اليهود وغريهم م��ن احلكومات، اليت 
تذيق املس��لمني الوي��الت، وتضخيم 
صورة األقليات غري املسلمة على أنها 
مضطهدة، وتستحق االستقالل، مثل ما 
حدث يف تيمور الشرقية، وحيدث اآلن 

يف دارفور.
سابعاً: تصوير أعمال احلروب اليت 
يقوم بها الغ��رب ضد أي دولة معادية 
هلم على أنها حروب دفاعية وقائية، بل 
وغض النظر عن جرائمهم يف السجون 
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واملعتقالت واإلبادات اجلماعية إال حني 
يطفح الكيل.

ثامناً: ناهيك عن نش��ر الرذيلة يف 
اإلعالم، كما ج��اء يف صحيفة األخبار 
احل��رة: أّن صناعة الس��ينما يف أمريكا 
يهودية بأكملها، يتحك��م اليهود فيها 
دون منازعة، ويطردون كل من ال ينتمي 
إليه��ا، ومجيع العاملني فيها هم إما من 
اليهود أو من صنائعهم؛ لقد أصبحت 
هوليود بسببهم سدوم )قري قوم لوط( 
العصر حيث تنتحر الفضيلة وتنتش��ر 

الرذيلة وتسرتخص األعراض.
تاسعاً: تعميق اإلحساس بالكراهية 
جتاه املس��لمني، وهذا واضح جدًا بعد 
أحداث 11 س��بتمرب، فقد وصف هذا 
احلدث جيدًا ال لكراهة الفعل والفاعل، 
وإنا يف كراهة كل املس��لمني، وتعميق 
روح العداوة هلم، بينما ال يتعامل أهل 
اإلس��الم بهذه النظرة مع النصارى أو 
اليه��ود؛ جملرد دينه��م وعقيدتهم، كما 
قال تع��اىل: )ال َيْنَهاُكُم اُل َع��ن ِ الَِّذيَن 
ين ِ وَل��ْم ُيْخر ُِجوُكم  َلْم ُيَقاِتُلوُك��ْم ِف��ى الدِّ

مِّن ِدَيار ُِكْم أن َتَبرُّوُهْم وُتْقِسُطوا إَلْيهِـْم إنَّ 

يَن ٭ إنََّم��ا َيْنَهاُكُم اُل  اَل ُيِحبُّ اْلُمْقِس��طِ

ين ِ َوأْخَرُجوُكم  َعن ِ الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم ِفى الدِّ

مِّ��ن ِدَيار ُِك��ْم َوَظاَه��ُروا َعَل��ى إْخَراِجُكْم 

أن َتَولَّْوُه��ْم َوَم��ن َيَتَولَُّه��ْم َفُاْوَلِئ��َك ُه��ُم 

اِلُموَن(. املمتحنة: 8 � 9. الظَّ

طارق الطواري

صحيفة البالد السعودية / املقاالت/

نشر بتاريخ: 2011/10/22م .

ــي  القوم ــني  ب ــارق  ف ــة  مث ــل  ه
واملتشدد

الس��ؤال/ العنوان يل��ح على جل 
من قرأ خطاب العس��كر أو احلركات 
القومية اليت قفزت على الس��لطة يف 
اخلمس��ينات امليالدي��ة )الناصري��ة �� 
البعث(، ومن يقرأ خطاب املتش��ددين 
اآلن، فثمة تطابق باخلطابني، من حيث 

الطغيان وقمع احلقوق.
فالقوميون كان��وا يقمعون كل من 
يطال��ب حبقوقه أو بالتنمية أو مكافحة 
الفس��اد أو خلق ف��رص عمل خبطاب 
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ساذج جدًا مفاده »إن مصري األمة العربية 
واألوطان العربي��ة يف خطر، وأن على 
األمة«،  تأجيل حقوقه ملصلحة  املواطن 
وحني ال ينص��ت املواطن العربي هلذا 
اخلط��اب، يتم اعتقاله بتهمة أنه عميل 

لإلمربيالية.
 املتش��ددون يعيدون نفس اخلطاب 
الي��وم، كأن يقول أكادميي/ أس��تاذ يف 
اجلامعة: »العامل العربي من حولنا ميوج 
بتيارات حارقة، ميوت فيها الشهداء على 
األرصفة، ويف س��احات املدن واجلراح 
التزال نازفة يف أفغانس��تان والعراق«، 
ث��م وبعد هذا اهل��روب للخارج يقال 
للمواطنني »األولوية اآلن هي أن نبقى 

كشعب حلمة واحد«.
ما دخل أن يطالب معلمو ومعلمات 
)بند 105( أو املهندسون أو العاطلون 
عن العمل أو بعض العامالت الالتي 
أنهكه��ن االنتظار حت��ت مشس حارقة 
)س��يارة أجرة( حبقوقهم، مبا حيدث يف 

الدول العربية اجملاورة؟
ثم ملاذا على املتشدد وحده أن حيدد 

ما هي األولويات؟
فأولويات )بن��د 105( ختتلف عن 
أولويات املهن��دس، ختتلف عن خريج 
اجلامعة الذي مل جيد عماًل، ختتلف عن 
امل��رأة العاملة اليت تريد حل مش��كلة 
االنتظار، ختتلف عن القاصرات الالتي 
ما زلنا حتت رمحة أباء مساس��رة، ختتلف 

عن أولويات باقي املواطنني؟
وكل ه��ذه األولوي��ات املختلف��ة 
واملتنوعة غري معنية مبا حيدث باخلارج، 
وإن كنا نتعاطف مع تلك الش��عوب 
ونتمن��ى هلم اخل��الص م��ن أولئك 
العسكر القوجمية الذين قمعوا احلريات 

واحلقوق ملصاحلهم الشخصية.
أن  واجلمي��ل  الوحي��د  الف��ارق 
احلكومة ال تتبنى خطاب املتش��ددين، 
فيما ال��دول اليت يقول لن��ا األكادميي 
املتش��دد إنه��ا حت��رتق، كان��ت تتبنى 
نفس خطاب��ه القمعي، ال��ذي نهايته 
هو ما رأين��اه يف بعض الدول العربية، 
فالش��عوب تتحمل الظلم لفرتة، بيد 
أنها لن تتحمل الظلم إىل ما ال نهاية، 
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ول��ن تتنازل ع��ن حقوقه��ا ملصلحة 
خطاب حيدثها عن مصري األمة العربية 

اهلالمي.
صاحل إبراهيم الطريقي

صحيفة عكاظ/الثالثاء1432/7/26هـ/

العدد:3663.

عودوا إىل رشدكم!
ظل��ت مئ��ات العمائ��ر واألبراج 
الس��كنية يف العاصمة املقدسة، خاصة 
يف األحياء القريبة من املشاعر املقدسة، 
مث��ل حي العزيزية بأقس��امه املختلفة، 
والروضة، والشش��ة، وبعض العمائر 
املوجودة يف املخططات الواقعة جنوبي 
أم القرى، ظلت تلك األبراج والعمائر 
رافعة لوحات تدع��و بعثات احلج إىل 
اس��تئجارها، ولكن املوسم فات دون 
أن يتق��دم أحد لطلب يده��ا، فبقيت 
خالية حتى رحيل آخ��ر حاج من مكة 
املكرم��ة، وق��د حصل هذا الكس��اد 
لبعض األب��راج والعمائر على الرغم 
من زيادة عدد احلج��اج القادمني ألداء 

مناس��ك احلج عامًا بعد عام، ال سيما 
خالل الس��نوات األخرية وعلى الرغم 
من وج��ود هدمي��ات وإزاالت آلالف 
العمائر يف املنطقة املركزية ويف غريها 
من املناطق لصاحل العديد من املشاريع 
التنموية اجل��اري تنفيذها يف العاصمة 

املقدسة.
وما حصل من كس��اد س��يؤدي إىل 
مشاكل حقوقية سوف تشهدها احملكمة 
العامة وبقية اجله��ات، وقد تأملت يف 
هذا األمر فوجدت أنه قد يكون عائدًا 

لعدد من األسباب منها ما يلي:
نش��يطة يف  وج��ود حرك��ة  أواًل: 
املقدس��ة خالل  بالعاصمة  العم��ران 
الس��نوات اخلمس األخ��رية، فما متت 
إزالته من أبراج داخل املنطقة املركزية 
قام بدل��ه آالف األبراج يف أحناء خمتلفة 
من أم القرى وبطاقة اس��تيعابية كبرية، 
بل إّن املنطقة املركزية نفس��ها مل تزل 
تشهد قيام أبراج جديدة خاصة جنوب 
املس��جد احلرام وجنوبه الشرقي، وهي 
أب��راج اكتملت وبدأت يف اس��تقبال 
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عش��رات اآلالف من احلجاج مشاركة 
بذل��ك يف الكعكة اإلمجالية ألعدادهم 

الواصلة يف كل عام.
ثاني��اً: اندفاع اآلالف من أصحاب 
العمائر واألبراج السكنية بل والعمائر 
الصغرية يف بعض األحياء واملخططات 
البعي��دة نس��بيًا عن املس��جد احلرام، 
لتفريغه��ا من س��كانها املس��تأجرين 
لش��ققها، طمعًا يف احلصول على إجيار 
مومس��ي أفضل وأضمن بالنس��بة هلم 
من إجيارها عل��ى مواطنني أو مقيمني، 
هذا يدفع وهذا مياطل، إضافة إىل حاجة 
العمائر املؤجرة على هيئة شقق سكنية 
للصيانة املس��تمرة »وتع��ب القلب«، 
مم��ا أدى إىل كث��رة يف العرض وقلة يف 
الطلب، ألنه من غري املعقول أن تفرغ 
آالف العمائر من سكانها املستأجرين 
لش��ققها انتظارًا إلجيار مومسي قد يأتي 
وقد ال يأتي، مع العلم أن معظم بعثات 
احل��ج تفضل املس��اكن الواقعة داخل 
املنطقة املركزية وما بعدها من مناطق، 
على املس��اكن املوجودة يف املخططات 

والبعيدة نسبيًا عن املسجد احلرام، ويف 
حالة انتهاء املشاريع السكنية الضخمة 
القائمة حالي��ًا يف املنطقة املركزية فقد 
الجي��د أصحاب األب��راج البعيدة عن 
احلرم من يس��لم عليه��م وقد بدأت 
البوادر هذا الع��ام.. ومن حقهم علينا 
أن ننصحه��م ونقول هل��م: عودوا إىل 

رشدكم!!
حممد أمحد احلساني

صحيفة عكاظ/ املقاالت.

ــي رئيس منظمة  ــر احلج يلتق وزي
احلج والزيارة اإليرانية 

التقى معالي وزي��ر احلج الدكتور 
ف��ؤاد بن عبدالس��الم الفارس��ي يف 
جدة الي��وم، معالي رئيس منظمة احلج 

والزيارة يف إيران علي حممد ليالي.
وق��دم معالي رئي��س منظمة احلج 
والزي��ارة اإليران��ي ش��كره وتقديره 
حلكومة اململكة العربية السعودية على 
واإلجنازات  اجلليلة  وخدماتها  جهودها 
املتطورة ال��يت وفرتها حلجاج بيت اهلل 
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احلرام عامة، واحلجاج اإليرانيني خاصة، 
الذي��ن ع��ادوا إىل بالده��م حيملون 
انطباعًا جيدًا لنج��اح حج هذا العام، 
وما قدم هلم من خدمات وتس��هيالت 

يسرت أداء حجهم بكل راحة.
كما ق��دم التهنئة ملعالي وزير احلج 
على جناح موسم حج هذا العام 1432 ه� 
من حيث التطور النوعي يف اخلدمات 
والتس��هيالت والتنظيم، مشيدًا جبهود 
وزارة احلج ومؤسس��ة الطوافة حلسن 
التنظي��م واخلدمة املمي��زة اليت قدمتها 

هلم.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للتخطيط 
والتطوير هالل بن عبدالرمحن اهلالل، 
ومدير ع��ام مكتب الوزي��ر الدكتور 

عبدالوهاب بن عبداهلل بغدادي، ومدير 
عام إدارة بعثات احلج حسين بن عبداهلل 

بوسطجي.
وكالة األنباء السعودية، جدة 

28/ ذواحلجة / 1432 هـ .




