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الش ْي َ
ن َّ
الر ِج ْي ِم
ُأ ُع ْو ُذ بِاهللِ ِم ْ
طان َّ
الر ِح ْي ِم
الر ْح َم ِن َّ
ب ِْس ِم اهللِ َّ

شهدُ أال إل َه اَّ
ُ
ُّ
الحق ا ُملبين،
امللك
إل اهللُ
وأشهدُ
َ
ب العاملين ،و َأ َ
الحمدُ هلل َر ِّ

َّ
خاتم النبيين.
ور ُس ْو ُله
أن سيدَ نا ُم َ
ُ
ح َّمد ًا عبدُ ه َ
وبار ْ
ح َّم ٍد وعلى ِ
ح َّم ٍد وعل�ى ِ
ح َّمدِ ،
آل
ك على ُم َ
آل ُم َ
ص ِّل على ُم َ
ال ّله�م َ
إبراهي�م وعلى ِ
آل
ْت على
إبراهي�م إنك حميدٌ
وبارك َ
ص َّل ْي َ
ح َّم�د ،كام َ
ُم َ
َ
َ
�ت َ

ِ
حابِ ِه
مجي�دٌ ،
األخيار املنتجبين ،وعن س�ائرِ
َ
ص َ
وارض ال َّل ُهم برِ َض�اك عن َأ ْ
ِع َبا ِدك الصالحين.
أما بعد

فق�د دفعني إل�ى إعداد ه�ذا الكتيب ـ عن بن�ي أمية ودوره�م الهدام ـ

ما كش�فه الس�يد القائد عبد امللك بدر الدين الحوثي حفظه اهلل من خالل

حديثه املستمر عن بني أمية في أغلب املناسبات مام تضمنه التاريخ وحكاه
ع�ن دورهم الس�يئ في ضياع هذه األمة الت�ي كان املقدر لها أن تكون خير

أم�ة أخرج�ت للناس في كل مراح�ل تاريخها إال أنهم أضاع�وا هذه األمة
وجعلوه�ا أح�ط أمة بي�ن األمم وواقعها اليوم يش�هد بحج�م الجرم الذي

ارتكبه بنو أمية بحقها.

فعملت على جمع بعض ما ورد عنه مع أضافة مراجع بعض النصوص

التاريخي�ة الت�ي أوردها لتس�تفيد أمتنا ولتع�رف من أين جاءه�ا الخلل إذا
أحب�ت تصحيح وضيعتها الس�يئة الي�وم ،والتي هي بالتأكي�د نتيجة طبيعية
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هخيراتب ةمألا ةقالع يه ام

لس�يرها على موروث بن�ي أمية الذي أس�س للطغيان والفس�اد والضياع،
وأبعدها عن اإلسالم املحمدي األصيل.

ما هي عالقة األمة بتاريخها؟
عندم�ا نعود إلى واقعنا فإنه هو األس�اس الذي ننطلق من خالله لقراءة

التاريخ والستش�راف املاضي؛ فالحاضر الذي نعيشه ،والواقع الذي نحن

نتاج للامضي.
فيه بكل ما فيه إنام هو ٌ

وأيض� ًا عندم�ا نتجه إلصالح ما في�ه وللتغيير فيه ،فنحن س�نكون حت ًام

ِّ
لنش�خص من خالله جذور ما نعيش�ه
بحاجة إلى العودة إلى هذا املاضي،

من املش�اكل واالختالالت واألزمات ،ولنس�تفيد مام في ذلك املاضي وما
أم�س الحاجة إليها
ف�ي ذل�ك التاريخ من ال�دروس والعبر التي نح�ن في
ِّ

لالستفادة منها في معرفة الطريقة الصحيحة ،والحلول الصحيحة الناجعة

واملفيدة التي تنقذ األمة مام تعانيه.

كيف هو الواقع الذي تعيشه األمة اليوم؟
ٍ
بش�كل عام
إذا تحدثن�ا عن الواقع الذي تعيش�ه األمة اإلسلامية اليوم

واق�ع ملي ٌء باملش�اكل واألزمات والصراع�ات والحروب،
فكلن�ا يعرفه:
ٌ
واقع ملي ٌء باملظالم ،وملي ٌء
واقع تعيش فيه األمة حالة الفرقة واالختالف،
ٌ
ٌ
باملفاس�د ،مل�ي ٌء باملنكرات ،ملي ٌء باألزمات واملش�اكل ،تعي�ش فيه األمة

التخلف على املستوى الثقافي والعلمي واملعرفي والحضاري ،وتعيش فيه

ئجافم ةلاح سيل مويلا ةمألا هشيعت يذلا عقاولا
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األمة أيض ًا املشكلة الكبرى في واقعها االقتصادي ،من خالل ما تعانيه من

األزم�ات الش�ديدة التي ال تعود إلى ندرة امل�وارد ،أو إلى افتقار هذه األمة
فيام لديها وفيام هي فيه على مستوى الثروات واإلمكانات والطاقات.

الواقع الذي تعيشه األمة اليوم ليس حالة مفاجئة
عندم�ا ندرس س�بب هذا الواقع الذي نحن في�ه ،هل هو حالة مفاجئة،
ٍ
ٍ
كأمة إسالمية بمختلف شعوبها
بش�كل مفاجئ
وأتت وطرأت على واقعنا
وبلدانها وأقطارها ،أم هي حالة ورثها هذا الجيل كام كانت حال ًة قائم ًة على
امت�داد األجيال املاضية ،على مدى مئات الس�نين -الق�رون تلو القرون-

التي عاشت ظروف ًا مشابهة ،وفي بعض األحوال ظروف ًا أصعب وأسوأ من
هذا الظرف التي تعيشه األمة في هذا العصر؟

حقيقة الواقع المفترض لهذه األمة
م�ن هن�ا نتط َّلع لنعرف جذور املش�كلة؛ ألننا عندما ن�رى واقعنا وواقع
ٍ
ٍ
حقيقة مهم�ة هي :ما هو
بش�كل ع�ام على هذا النحو ،ث�م نعود إلى
األمة
الواقع املفترض لهذه األمة لو كانت وفق املس�ار الصحيح الذي رس�مه اهلل

(سبحانه وتعالى) لها.

عندم�ا نعود إلى القرآن الكريم لنعرف ما هو الواقع املفترض بحس�ب
ٍ
كأمة مس�لمة ،انتامئنا للق�رآن ،انتامئنا لالتباع
انتامئن�ا لهذا اإلسلام العظيم
للرسول (صلوات اهلل عليه وعلى آله).
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مألا هذهل ضرتفملا عقاولا ةقيقح

نع�ود إل�ى الق�رآن الكريم فنج�د الحقيق�ة املفاجئة واملؤملة ج�د ًا ،عن

الفج�وة الكبي�رة ج�د ًا بي�ن الواقع املفت�رض أن تك�ون األمة علي�ه لو أنها
س�ارت وفق ذلك املس�ار املرسوم لها من اهلل (س���بحانه وتعالى) والواقع الذي

تعيشه األمة ،وهو يختلف كلي ًا عن ذلك الواقع املفترض ،ثم ندرس ما هي
املشكلة وأين جذور هذه املشكلة.

اهلل (س ��بحانه وتعالى) قال في كتابه الكريم وه�و يذكر نعمته العظيمة علينا
أْ ُ
ُ َّ
َ
اً ْ
ال ِّم ِّي َ
ٍ
كأمة مس�لمة ،يقول َّ
ين َر ُسول من ُه ْم
}ه َو الذي َب َعث في
(جل شأنه):

ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ ُ
َي ْت ُلو َع َل ْيه ْم َآياته َو ُي َز ِّكيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم الكت َ
اب َوال ِحك َم��ة َو ِإن كانوا ِم ْن
ِِ
ِ
ِ
ِ
َْ ُ َ
َ اَ
َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ
َ َ
ْ َ ُ َ َْ ُ
ُ
ين * وآخ ِري��ن ِمنهم لم��ا يلحقوا ِب ِهم وه��و الع ِزيز
ب
م
ل
�َل�
ض
ي
ف
ل
قب��ل
ِ
ٍ
ِ ٍ
ْ َ
ُ
ن علينا بخاتم رسله وأنبيائه
الح ِ
كيم{[الجمعة ،]3-2 :اهلل (س���بحانه وتعالى) امت َّ
س�يدنا محمد (صلوات اهلل وس�ل�امه علي���ه وعلى آله) ،وبعثه بالرس�الة لين ِّفذ مهم ًة

عظيم� ًة له�ا أثره�ا الكبير ف�ي الناس وف�ي واق�ع حياتهم ،يمت�د أثرها في
أنفسهم وإلى واقع حياتهم.

َُْ َ
َ ِّ
}يتلو َعل ْي ِه ْم َآي ِات ِه َو ُيزك ِيه ْم
هذه املهمة ع َّبر عنها وفق النص القرآني:
َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ
ويعلمهمال ِكتابوال ِحكمة{،وهذهالنصوصاملباركةفيهذهاآليةالقرآنية:
َُْ َ َْ ْ َ
��ه{ آي�ات اهلل (س���بحانه وتعال���ى) التي هي ن�ور ،التي فيها
}يتل��و علي ِه��م آي ِات ِ
الحقائ�ق التي ينبئن�ا اهلل عنها ويخبرنا به�ا؛ فتصنع فينا البصي�رة ،وتمنحنا
الوعي ،ونكتسب بها الهداية ،التي فيها أيض ًا التوجيهات الحكيمة والبنَّاءة

واملثم�رة والنافعة واملص ِلحة لإلنس�ان ولحياته ،والت�ي فيها الدعوة من اهلل
ٍ
ٍ
إلى كل ٍ
ٍ
وعزة.
وفالح
ورشد
خير

7

مألا هذهل ضرتفملا عقاولا ةقيقح

آي�ات اهلل الت�ي هي من حكمته وم�ن رحمته ،ويدعونا فيه�ا إلى ما فيه

الخي�ر لن�ا ،إلى ما يصلح حياتنا ،الت�ي فيها البرنامج اإللهي لهذا اإلنس�ان

ال�ذي تصلح به حياته ،وتس�تقيم به حياته ،التي فيها -م�ا إن التزمنا به -ما
يحق�ق لن�ا في واقعن�ا العدل ،ما يحقق لن�ا في واقعنا األلف�ة والصالح ،ما
املوحدة.
يحقق لنا في واقعنا االعتصام والكلمة
َّ

َ ُ َ ِّ

ْ

يهم{ ،هذه التزكية
ما يصلح أنفس�نا أيض ًا من خالل قوله أيض ًا} :ويزك ِ

ِّ
وتهذب النفس البشرية؛
وتنمي فينا مكارم األخالق،
تنمي فينا الخيرِّ ،
التي ِّ

لتضب�ط غرائزه�ا ،ولتنقيها من حال�ة امليول الفاس�دة ،والنزعات الخطرة،

وامليول الشريرة.

التزكي�ة التي تعني تنمية مكارم األخالق ،وف�ي نفس الوقت الحد من

تنامي كل عناصر الشر في داخل النفس البشرية ،وكل املساوئ والسلبيات
الت�ي تؤ ِّث�ر على اإلنس�ان ف�ي أعامله ،وف�ي تصرفات�ه ،وفي مواقف�ه ،وفي

ٍ
بشكل عام.
سلوكياته

َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ

}ويعلمهم ال ِكتاب{ ،من جديد تتمحور املهمة الرئيسية للنبي (صلوات

َُْ َ َْ

ْ َ

��ه{ ،وكذلك قوله:
اهلل علي ��ه وعل ��ى آله) ح�ول الكت�اب} :يتلو علي ِه��م آي ِات ِ

َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ

َ َ

كتاب{ ،ورس�ول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آل���ه) في تعليمه
}ويعلمهم ال ِ
ٍ
أس�تاذ يق�دم املع�ارف عل�ى النحو ال�ذي يقدِّ مه
الكت�اب ل�م يك�ن مجرد

األس�تاذ للتالمي�ذ ،بل أكثر من ذلك ،كان من موق�ع التربية ،كان من موقع
املس�ؤولية ،كان من موقع القي�ادة ،كان من موقع التحرك العملي ،كان من
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لا ليجلاب ةصاخ تسيل مالسإلا ةمعن

موق�ع اإلرش�اد املرتبط بالواقع ال�ذي يتجه إلى هذا الواق�ع ،كان من واقع
اإلدارة لشؤون هذه األمة.

َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ

ْ َ َ

ً
}ويعلمهم ال ِكتاب وال ِحكمة{ الحكمة لتكون ً
حكيمة في
أمة

تصرفاته�ا ،ف�ي مواقفها ،ف�ي رؤاها ،متوازن�ة (ال إف�راط وال تفريط)

صائب�ة ،راش�دة ،ال تعيش حال�ة الغباء ،وال تعيش حال�ة التحرك وفق ًا
للغرائ�ز ،ومن خالل االندفاع الغريزي وم�ن خالل هوى األنفس ،أو

م�ن خلال رؤى خاطئة وأفكار باطلة؛ إنام لتكون ً
أمة راش�دة ،تمتلك
ال�رؤى الصحيح�ة ،املفاهي�م الصحيح�ة ،وتنضبط على أساس�ها في

تصرفاتها الصحيحة واملس�ؤولة واملنضبطة بمعايير الحكمة وموازين

الحكمة.

َ ْ َ ُ

ْ َْ ُ

}و ِإن كان��وا ِمن قبل{ ما قبل هذه النعمة اإللهية ببعثة الرس�ول ونزول

َ

َ لاَ

ُ

ين{ كل ه�ذا كان غائب ًا عنهم،
الق�رآن ومجيء اإلسلام }ل ِفي ض ٍل م ِب ٍ
فكانوا يعيش�ون حال�ة الضياع بام تعني�ه الكلمة ،حالة التص�رف بعيد ًا عن
املسؤولية ،عن الحكمة ،عن الزكاء.

نعمة اإلسالم ليست خاصة بالجيل األول
وه�ذه النعم�ة ليس�ت منحص�ر ًة وخاص ًة بالجي�ل املعاصر لرس�ول اهلل

(صل ��وات اهلل علي ��ه وعلى آله)؛ إنام أرادها اهلل نعم ًة تس�تمر في هذه األمة ،وتس�تمر في

الواق�ع البش�ري م�ن خالل هذه األمة التي  -إن س�ارت وفق املس�ار الصحيح -
يمك�ن أن تتس�ع دائرته�ا في الوس�ط البش�ري ،ولهذا ق�ال اهلل َّ
(جل ش���أنه):

لا ليجلاب ةصاخ تسيل مالسإلا ةمعن

َ َ

َ ْ ُ ْ َ َّ

َْ َ ُ

ْ
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}وآخ ِري��ن ِمنهم لم��ا يلحقوا ِب ِهم{ لألجيال القادم�ة ،لألجيال الالحقة،
هذا هدى اهلل لها ،هذه نعمة اهلل املقدَّ مة لها.

َ ُ َ َْ

ُ ْ َ

ُ

كيم{ ،وثم�رة كل ه�ذه النعمة اإللهي�ة ،كل هذه
}وه��و الع ِزيز الح ِ

اإلرش�ادات (نعمة القرآن ،نعمة الرس�ول بهذه املهمة العظيمة) هي :عزة،
وه�ي حكمة ،وهي خير ،وهي رش�اد ،واهلل (س���بحانه وتعال���ى) فعل كل ذلك

بعزته وبحكمته.

ُ ُْ َ ُ
}كنت ْم خ ْي َ��ر أ َّم ٍة
أيض� ًا ف�ي القرآن الكريم يقول اهلل (س���بحانه وتعالى):
ْ
ُ ْ َ ْ َّ
ُْ ُ َ
َْ َ
ْ َ
َُْ ُ َ َْ ْ ُ
وف َوتن َه ْون َع ِن ال ُمنك ِ��ر َوتؤ ِمنون
��اس تأمر ون ِبالمعر ِ
أخ ِرج��ت ِللن ِ
هَّ
الل{[آل عمران :من اآلية ،]110يريد اهلل (س���بحانه وتعالى) لألمة اإلسالمية أن تكون
ِب ِ
ٍ
خير أمة ،وهيأ لها خير ٍ
هداة ،ه َّيأ لها الطليعة والنواة التي يمكن
قادة وخير
َّ
أن تقودها على هذا األساس لتجعل منها خير األمم.

َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ

َّ

اس{ ألن املس�ؤولية مسؤولية عامة ،مسؤولية
}خير أم ٍة أخ ِرجت ِللن ِ

تجس�يد ه�ذه القيم والتح�رك بهذه الرس�الة في أوس�اط البش�رية ،وقيادة

ٍ
أس�اس من هذه املب�ادئ والتوجيه�ات والتعليامت
املجتمع البش�ري على
اإللهية املهمة.

َُْ ُ َ ْ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ هَّ
ْ
َ
ُ
الل{ ثالث
}تأمر ون ِبالمعر ِ
وف وتنهون ع ِن المنك ِ��ر وتؤ ِمن��ون ِب ِ

عناصر أساسية تقوم عليها خيرية األمة ،وتنطبق كلي ًا في أخيار هذه األمة،
في صفوة هذه األمة ،في هداة هذه األمة ،ويراد لألمة أن تنهج هذا النهج،
وأن تس�ير في واقعها على هذا األساس ،أن تكون األمة التي تتحرك وهي
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تحمل هذه املسؤولية ،وفي نفس الوقت تلتزم في واقعها على أساس هذه
املسؤولية؛ فتكون هي أمة املعروف.

املعروف الذي يش�مل كل م�كارم األخالق ،يش�مل كل اإليجابيات،

يشمل كل ما دعانا اهلل إليه ،وأمرنا اهلل به ،ورسمه لنا في هذه الحياة ،يشمل

كل ما يترتب عليه الخير لنا والفالح والصالح ،وما تصلح به حياة البش�ر،
ه�ذا املعروف الذي أراد اهلل (س���بحانه وتعالى) لألم�ة أن يكون لها النهج ،وأن

يكون لها املبادئ ،وأن يكون لها العنوان الذي تتحرك في تفاصيله ملتزم ًة

به�ا ،وداعي� ًة إليه�ا ،وآمر ًة بها ،وس�اعي ًة إلى ترس�يخها وإلى نش�رها وإلى
فرضها في واقع الحياة.

َََْ ْ َ َ

ُْ ْ َ

}وتنهون ع ِن المنك ِر{ املنك�ر :ذلك العنوان الواس�ع ال�ذي يندرج

تحته كل التفاصيل الس�يئة :الفس�اد ،الظلم ،الباط�ل ،الجرائم ...كل تلك

التفاصيل والسلبيات الخطيرة والسيئة في واقع الحياة ،أن تكون هذه األمة
أم ًة تعمل على تحصين ساحتها من املنكر ،وتحارب املنكر ،تمقت املنكر،
تتخذ املواقف الحاسمة ضد املنكر ،تسعى إلزالة املنكر ،تنهى عن املنكر،
تس�عى لتحصين ساحتها الداخلية وتطهير ساحتها الداخلية من املنكر ،ثم

تس�عى إلى -أيض� ًا -إلى إزاحة هذا املنكر من واقع حياة البش�رية؛ فتكون
األمة الناهية عن املنكر ،والتي ال تقبل باملنكر :س�وا ًء كان هذا املنكر ظل ًام،

أو فساد ًا ،أو انحراف ًا أخالقي ًا ،أو باطالً.

كل التفاصيل التي تندرج ضمنها ،كل السلبيات السيئة في واقع الحياة

تحصن نفسها وتبعد نفسها
وفي كل مجاالت الحياة ،فتكون هذه األمة أم ًة
ِّ
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عن املنكر ،ثم تنهى عنه أيض ًا في الس�احة البش�رية من حولها ،وتنطلق في
ه�ذه املس�ؤولية بكلها ،وهي مس�ؤولية كبيرة جد ًا؛ ألنها س�تضبط مس�يرة

حياتها على أساسها.

يك�ون املع�روف هو الذي نعمل عل�ى أن نربط مس�يرة حياتنا ،برنامج

حياتن�ا ،ننظ�م ش�ؤون حياتن�ا ف�ي كل املج�االت :إن جئن�ا إل�ى املج�ال
االقتص�ادي ،إن جئن�ا إل�ى املج�ال السياس�ي ،كل مج�ال م�ن مج�االت

الحياة ،كل ش�أن من ش�ؤون هذه الحياة ،في واقعنا االجتامعي ،في واقعنا

االقتصادي ،في واقعنا السياس�ي ،في كل مجال ،في سلوكياتنا وتصرفاتنا

ٍ
بشكل عام نضبطها باملعروف وعلى أساس املعروف ،ثم نعمل على إزاحة

املنكر ،على تنقيتها من املنكر ،على تطهيرها من املنكر ،على التخلص من
هذا املنكر في كل أشكاله السلوكية والعملية.

ٌ
وأساسي:
ضابط مهم
هذه األمة يضبط برنامجها هذا ومسؤوليتها هذه
ٌ

َُْ ُ َ

هَّ

��الل{ عندما تنطلق على هذا األس�اس هو
ه�و اإليامن ب�اهلل} ،وتؤ ِمنون ِب ِ

الذي يضمن لها االس�تقامة ،ويضمن لها الدافع ،ويضمن لها العامل املهم
الذي يساعدها على االنضباط وفق هذه املسؤولية املهمة والعظيمة.

ه�ذه األم�ة ه�ي األمة التي ق�ال له�ا اهلل َّ
(جل ش���أنه) في الق�رآن الكريم:

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ
ُ ُ َ َّ َ للِهَّ
}يا أيها ال ِذين آمنوا كونوا قو ِامين ِ {[المائدة :من اآلي��ة ،]8هي األمة التي

أمره�ا اهلل ،وجعل م�ن أهم التزاماتها اإليامنية والديني�ة أن تكون أم ًة قائم ًة
ن) من
هلل ،ب�ل قوام� ًة وليس فقط قائمة ،ملا يفيده هذا التعبير القرآني ( َق َّوا ِمي َ

َ َّ

َ للِهَّ

حركة مس�تمرة ،من نهوض مستمر ،من حركة متصاعدة} ،قو ِامين ِ {،
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قوامي�ن بامذا؟ يعني :تنهضون بهذه املس�ؤولية ،تقومون بمس�ؤوليتكم في
إحق�اق الح�ق ،في إقامة العدل ،في االلتزام بمنهج اهلل (س���بحانه وتعالى) ،في

إصلاح واقع الحياة ،ف�ي االلتزام باملبادئ والقي�م واألخالق التي أمر اهلل
بها ،في دفع الظلم ،في دفع الفس�اد ،في دفع املنكر ،في التجنّد هلل (س���بحانه

وتعال ��ى) ،فتكون�ون جند ًا هلل ف�ي مواجهة كل عناصر الش�ر واإلجرام ،وكل
أولياء الشيطان ،في مواجهة كل املؤامرات الشيطانية ،كل املفاسد واملظالم
التي يتحرك بها األشرار في هذه األرض.

ُ

ْ

َ

ْ
َ
ٍ
عملي
��ط{ أمة تشهد بالقس�ط فيام تجس�ده كواق ٍع
}ش��هد َاء ِبال ِقس ِ

يقدِّ م الش�هادة على أنها أمة تلتزم بالقس�ط ،وفي ما تش�هد به كذلك في
الواقع.

َ َ ُّ َ َّ َ ُ
ين َآمنوا
يقول اهلل (س���بحانه وتعالى) أيض ًا في الق�رآن الكريم} :يا أيها ال ِذ
ُ ُ َ َّ َ ْ ْ
��ط{ هنا آية  -أيض� ًا  -تركِّز وتدخل مباش�رة إلى
كونوا قو ِامين ِبال ِقس ِ
َ للِهَّ
َ َّ
املس�ؤولية ،هن�اك} :قو ِامي��ن ِ { ولها مدلوها املهم ف�ي أن يكون اتجاه
هذه األمة من أجل اهلل َّ
(جل ش���أنه) ،ووفق الطريقة التي رس�مها اهلل (س���بحانه

وتعال ��ى) ،فتصل�ح النية ،ويتج�ه الجميع نحو الهدف الصحيح الذي رس�مه
اهلل ،ووفق الطريقة التي رسمها اهلل.

َ َّ

ٍ
بش�كل مباش�ر:
هن�ا يدخل أيض ًا إلى صلب املوضوع ،إلى املس�ؤولية

َ

ْ ْ

��ط{ ،أن نكون األمة التي تعمل وتسعى وتتحرك وتقوم
}قو ِامين ِبال ِقس ِ
ٍ
تحمل
بام يعنيه هذا القيام من عمل ،من تضحية ،من نهوض ،من جهاد ،من

ْ ْ

��ط{ إلقامة القس�ط ف�ي واقع الحياة بام يش�مله من
}بال ِقس ِ
للمس�ؤوليةِ ،

لا ليجلاب ةصاخ تسيل مالسإلا ةمعن
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ُ َ َ للِهَّ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
��هد َاء ِ َول ْو َعلى أنف ِسك ْم أ ِو ال َوا ِلد ْي ِن
مفاهيم ،في مقدِّ متها العدل} ،ش
َ أْ َ ْ َ َ
والقر ِبين{[النساء :من اآلية.]135
َ ْ هَّ َ ً َ اَ َ َ َّ ُ
َ َْ ُ
للا ج ِميعا ول تفرقوا{[آل
األمة التي يقول لها اهلل} :واعت ِصموا ِبحب ِل ِ
َ َّ َ َ َ ُ
َ اَ َ ُ ُ
ين تف َّرقوا
كونوا كال ِذ
عمران ]103 :األمة التي نهاها اهلل عن التفرق} :ول ت
َ
َ
َ
ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ِّ َ ُ
ْ ََُ
اب َع ٌ
�ات َو ُأ َولئك ل ُه ْم َعذ ٌ
ظيم{[آل
َواختلف��وا ِم��ن بع ِد ما جاءهم البين
ِ
ِ
عمران :اآلية.]105

وهك�ذا لو نأت�ي إلى القرآن الكريم كم فيه من اآلي�ات القرآنية املباركة

الت�ي تح�دد لألمة هذه كيف تكون ،وما ينبغ�ي أن تكون عليه ،وبالتالي ما
سيترتب على ذلك من نتائج.

األم�ة إذا كان�ت تتح�رك وفق هذا املس�ار املرس�وم لها من اهلل (س���بحانه

وتعالى) :تزكية ،مكارم أخالق ،أمر بمعروف ،نهي عن منكر ،إقامة للقسط،
نهوض باملس�ؤولية ،مواجهة للمنكر وس�عي إلزالت�ه ،مواجهة للطاغوت
وللظل�م وللفس�اد؛ كي�ف ينبغي أن تك�ون حياتها؟ كيف ينبغ�ي أن يكون

واقعه�ا؟ الواقع الذي بُني على أس�اس توجيه�ات اهلل وتعليامته في القرآن

الكري�م :العدل سيتجس�د في واقع الحياة ،الخير س�يكون هو الس�ائد في

واقع الحياة ،االعتصام بحبل اهلل جميع ًا واأللفة س�تكون هي الس�ائدة في

واق�ع الحي�اة ،ثم ال�زكاء والتربية على م�كارم األخالق ،واالس�تقامة في
الس�لوكيات والتصرفات ،والرشد في الرؤى واألفكار ،والحكمة في كل

االتجاهات :رؤي ًة ،سلوك ًا ،عمالً ،موقف ًا..
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ث�م العالقة ف�ي الواقع الداخلي لألمة ،معنى ذل�ك كله أن تصلح حياة

ٍ
أس�اس من هذه القيم العظيمة واملبادئ العظيمة،
الناس ،أن تس�تقيم على

وأن يس�ود فيه�ا الخي�ر ،وأن يق�ود فيه�ا هذه األم�ة أخياره�ا وصلحاؤها
ٍ
أساس من هذه القيم.
ورشداؤها وهداتها على

ٍ
بشكل عام في
ولكن ما الذي نرى عليه واقعنا؟ هل هو هذا الواقع كأمة

مختلف أقطارها وبلدانها؟ هل نرى الحكمة هي السائدة؟ هل نرى الرشد

وال�زكاء وم�كارم األخالق هي الس�ائدة؟ هل القيام بالقس�ط ه�و الحالة

السائدة في واقع هذه األمة بمختلف بلدانها وشعوبها ودولها؟ هل وحدة
الكلم�ة واالعتص�ام بحبل اهلل ه�و الواقع الس�ائد؟ هل القي�ادة للمجتمع

البش�ري م�ن حولنا وف�ق هذه املس�ؤولية املهم�ة والعناوي�ن العظيمة التي
تن�درج تحتها ه�ذه التفاصيل املهمة هي الحالة القائمة؟ أم أننا نش�اهد ب ُِأ ِّم

أعينن�ا الكثير من زعماء هذه األمة ومن قادتها ومن حكوماتها وهي تعيش
واقع التبعية  -املكش�وفة الواضحة الفاضحة  -ألعداء هذه األمة :لليهود،

للصهاينة ،لألمريكان ،لطغاة هذا العصر ومس�تكبريه ،ألولياء الش�يطان؟
أم أنن�ا ن�رى الواقع يفتقر إل�ى ٍ
حد كبير إلى دفع هذه األمة لتس�تحضر هذه
املسؤولية ،هذا املسار الصحيح ،وتسعى إلى العودة إليه؟

م�ع وجود ه�ذا التوجه كحالة قائمة ف�ي واقع األمة ،لك�ن هذا التوجه
ٍ
نطاق محدود هنا أو هناك ،هو ثمرة
القائم في واقع األمة هنا أو هناك ،في
لتضحية أعالم الهدى عبر التاريخ بدء ًا بأمير املؤمنين علي (عليه السالم).
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هناك فجوة كبيرة في واقع األمة
ٍ
بشكل عام-
فعلى ك ُِّل :هناك فجوة كبيرة جد ًا في واقع هذه األمة بكلها-

م�ا بين الواقع املفترض ،الذي نفترضه واقع ًا يس�ود في�ه :الصالح ،والخير،

واألم�ر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،والعدل ،والوحدة ،واالعتصام بحبل

اهلل جميع ًا ،واالس�تقامة وفق املنهج اإللهي بكل تفاصيله تلك ،وبناء الحياة

عل�ى أساس�ه ،والنهوض بالدور املهم املنوط بنا كبش�ر مس�تخلفين في هذه

ٍ
أس�اس من ذلك الهدى ،وبناء حضارة إسلامية رائدة متميزة،
األرض على
ٍ
أساس من منهج اهلل (سبحانه وتعالى).
تقود املجتمع البشري على
هذه األشياء غائبة في واقع األمة إلى ٍ
حد كبير ،ونشاهد املآسي اليومية

ف�ي واقعنا كأم�ة ،املظالم الرهيبة والكبيرة ،الحالة املأس�اوية من التخلف،

والش�تات ،والفرقة ،والنزاعات ،واأل ِّم َّية الكبيرة ،ونقص الوعي باملفاهيم
ٍ
بش�كل
القرآني�ة ،وغياب كبير للثقافة القرآنية في واقعنا ،ال تعيش األمة-

ع�ام -حالة ه�ذا التمحور الذي أتى ف�ي اآلية املباركة في ق�ول اهلل تعالى:

َُْ َ َْ ْ َ

َ ُ َ ِّ

ْ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ

يهم ويعلمهم ال ِكتاب وال ِحكمة{.
}يتلو علي ِهم آي ِات ِه ويزك ِ

ه�ذا التمح�ور ح�ول الق�رآن الكري�م؛ لالهتداء ب�ه ،للتثق�ف بثقافته،

لالسترش�اد به ،لالهتداء به ،للتحرك في هذه الحياة على أساس�ه ،التخاذ

املواق�ف والتمس�ك باملواق�ف الت�ي يحدده�ا ،والت�ي أمر اهلل به�ا في هذا

َُْ َ َْ ْ َ

َ ُ َ ِّ

ْ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ

َ َ

غائب
كتاب{
الكتاب املبارك }يتلو علي ِهم آي ِات ِه ويزك ِيهم ويعلمهم ال ِ
ٌ
بشكل عام -إلى ٍ
ٍ
حد كبير.
هذا في واقع األمة-

16

يبك تالكشم نم يناعت ةمألا

األمة تعاني من مشكالت كبيرة
ولهذا تعاني هذه األمة من مش�كالت كبيرة ،وم�ن مظلومية كبيرة ،أمة

تعاني من التظالم الداخلي ،هناك س�لطة ظاملة جائرة هنا أو هناك ،كالنظام
الس�عودي الذي نش�اهد ما يفعله هو ومن يتحالف معه تحت قيادة أمريكا
وبالتحالف مع إس�رائيل ضد ش�عبنا العزيز ،فنجد املش�اهد املأس�اوية من

القتل الذريع لآلالف من األطفال والنساء والناس األبرياء ،ونرى الحصار

محر ٌم ش�رع ًا ،ومن أكب�ر املنكرات ،ومن
االقتص�ادي الخان�ق -الذي هو َّ
ٍ
شعب بأكمله.
أكبر الجرائم -بحق

ونرى مظلومية هذه األمة فيام يعانيه شعب فلسطين أمام مرأى ومسمع
ٍ
أقطار ش�تى ،مثلام يحصل على
من بقية أبناء األمة ،ما يعانيه املس�لمون في

[الروهينجا] هناك ،مثل ما يحصل أيض ًا على املسلمين في [كشمير] مثل ما

يحصل في شتى بقاع األرض هنا أو هناك ،كم هي مظالم هؤالء املسلمين.

أي�ن ه�ي األمة م�ن كل هذه املظال�م؟ أين تل�ك القيم الت�ي تجعلها في

موق�ع األم�ة التي تقوم بالقس�ط ،تواجه الظلم ،تتص�دى للمنكرات ،تدرك

مس�ؤوليتها الكب�رى؛ فتكون الئق� ًة بهذه املس�ؤولية في القي�ام بالعدل ،في

التص�دي للطاغوت ،في إصالح واقع الحياة؟ ه�ذا الواقع املفترض ،وهذه

الفج�وة الكبيرة لم تكن فجو ًة ما بي�ن الواقع وما بين الواقع الفعلي والواقع

املفترض بحسب ما رسمه اهلل لهذه األمة ،لم تكن حال ًة خاص ًة بعصرنا هذا.

عندما نعود إلى التاريخ :سوا ًء هذا الجيل الذي قبلنا ،أو األجيال ما قبله،
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ال بعد جيل على مدى ٍ
جي ً
زمن طويل ،عبر املئات من الس�نين ،عبر القرون

واألجيال املاضية ،س�نجد واقع ًا مظل ًام ،مليئ ًا باملآسي ،واملظالم ،واملفاسد،
والجهل ،والتخلف ،وغياب هذه القيم ،ولكن ليس إلى ٍ
حد نهائي ،يوجد
عب�ر كل هذا االمتداد الزمني يوج�د هناك حضور وامتداد للحق ،للمبادئ
اإللهية ،للقيم اإلسالمية ،يتمثل ذلك االمتداد في أهل البيت (عليهم السالم)

ومن كان معهم من صالحي األمة ،من رشداء األمة ،من أبناء األمة األخيار
واألب�رار والصالحين الذين كانوا عل�ى امتداد هذا الزمن على ٍ
نحو مغاير،

مغاير للحالة العامة ،للحالة الس�ائدة ،للحالة املنتشرة ،ولكنهم كانوا -في
ٍ
ٍ
محاربين ،كانوا-
مئات من الس�نين -كانوا
كثير من الحاالت وعلى مدى
َ
في ٍ
كثير من الحاالت -إلى درجة أن يعيشوا الغربة في واقع هذه األمة ،أن
يعانوا من الخذالن في الساحة العامة.

ما الذي حدث لألمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه؟
وله�ذا عندما نأتي لنقول مل�اذا؟ ملاذا كل هذا؟ ملاذا هذه الفجوة؟ ملاذا هذا

الواق�ع املختلف؟ ما الذي حدث حتى انحرف مس�ار األمة عن تلك املبادئ

العظيمة والقيم اإللهية ،وحتى أصبح التوجه الرسمي  -الذي عاد ًة ما تكون

عليه الحكومة التي تحكم هذه األمة ،والذي عاد ًة ما يكون عليه القادة الذين
ق�ادوا ه�ذه األمة من موقع الس�لطة  -ملاذا هذا االنحراف الرس�مي في واقع

األمة اإلسالمية؟ ماذا كان وراء هذا االنحراف؟ وأين كانت جذوره؟
***

(((

((( املحاضرة األولى بذكرى عاشوراء الثامن من محرم 1441هـ.
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أبو سفيان ومرحلة اإلسالم األولى
هنا س�نعود بالحديث إلى مرحلة اإلسلام األولى في عهد رس�ول اهلل

تحركوا ضد هذا
(صل ��وات اهلل علي ��ه وعلى آله) حي�ث كان ألدّ الخصوم الذي�ن َّ
اإلسالم وحاربوا رسول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله) بكل أشكال الحرب:
الحرب الدعائية ،الحرب العس�كرية ،الح�رب االقتصادية ...الحرب في

كل وسائلها وفي كل مجاالتها ،كان ألدّ عدو هم قريش.

قري�ش كان�وا في طليعة من عادوا رس�ول اهلل (صل���وات اهلل عليه وعلى آله)،

وحارب�وه أش�د املحاربة ،وكانوا هم في الصورة وف�ي امليدان العدو األبرز

املتزع�م له�ذه الحرب ،وكان يقود قريش في هذه الحرب ضد رس�ول اهلل

(صلوات اهلل عليه وعلى آله) ،ويتزعم قريش ًا في كل تلك الفترة إلى السنة الثامنة
للهجرة النبوية :أبو سفيان.

أبو سفيان هو كان زعيم بنو أمية في وقته وكبيرهم ،أبو سفيان كان هو

القائ�د الفعلي والقائ�د العام لقريش في حربها ضد رس�ول اهلل (صلوات اهلل
عليه وعلى آله) ،وكان معروف ًا بش�دة عدائه لإلسلام ولرس�ول اهلل (صلوات اهلل

علي ��ه وعلى آل ��ه) ،وهذا العداء كان يمتد داخل أس�رته ،وتعرف األمة ويعرف

الن�اس ما س� َّ
واملؤرخون ع�ن زوجته التي اس�تحقت أن
الس�ير
ِّ
طره ُكتَّاب ِّ
تس�مى بآكل�ة األكب�اد ،فيام يع ِّب�ر عنه ذلك م�ن الحقد الش�ديد ،وهي التي

بق�رت بط�ن حمزة -عم النب�ي (صلوات اهلل علي���ه وعلى آل���ه) -وتناولت بعض ًا
من كبده لتأكله؛ من ش�دة حقدها وعدائها لإلسالم وللمسلمين وللرسول

ألا مالسإلا ةلحرمو نايفس وبأ

19

(صلوات اهلل عليه وعلى آله) وألنصاره ،وبالذات األنصار األبطال واملجاهدين
العظامء كحمزة.

أبو سفيان حارب رسول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله) ،وقاد الحرب ضد

اإلسلام واملس�لمين ،ولم يألوا جه�د ًا في حربه وعدائه ،ولكنه في الس�نة

الثامنة للهجرة  -وهي الس�نة التي تمكَّن فيها الرس�ول (صلوات اهلل عليه وعلى
ٍ
ٍ
وفتح من اهلل
بنصر من اهلل (س���بحانه وتعالى)،
آله) ومعه املس�لمين من فتح مكة

َّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ً ُ ً
َ َ َ َ ْ ُ هَّ
للا
ر
ص
ن
اء
ج
ا
ذ
}إ
،
اآلية]1
[الفتح:
�ا{
ين
}إنا فتحنا لك فتحا م ِب
ِ
ِ
(سبحانه وتعالى)ِ :
َ َْْ ُ
ٍ
بنصر ٍ
إلهي
والفتح{[النص��ر :اآلي��ة - ]1في الس�نة الثامنة للهجرة ُفتحت مك�ة

عظيم ،ولم يتمكن أبو س�فيان ومعه جيوش�ه ومجتمع مكة بمن كان فيهم

من املش�ركين أن يعيقوا هذا الفتح ،بل إنهم أصيبوا بالش�لل عس�كري ًا ،لم
يتمكن�وا حت�ى من القيام بموقف عس�كري للتصدي للفت�ح اإللهي املبين

الذي فتحه اهلل لرسوله (صلوات اهلل عليه وعلى آله) ،و ُأرغموا على االستسالم،
وذاقوا مرارة الهزيمة.

املشرفة ،وخطب
وفي ظل هذا االستسالم اجتمعوا بالقرب من الكعبة
َّ

فيه�م الرس�ول (صل ��وات اهلل عليه وعلى آل���ه) ،الذي دخل فاتح� ًا وقد نصره اهلل
عليه�م بعد أعوام طويلة من املحاربة بكل أش�كال املحارب�ة ،أيام كان في

مكة وه�م يحاربونه بالكفر ،والتكذيب ،والح�روب الدعائية ،والتعذيب
للمؤمني�ن ب�ه ،ويكي�دون ل�ه ،ويمكرون ب�ه ،ويتآم�رون علي�ه ،ويؤذونه،

ويس�عون إلى القضاء على رسالته بكل أش�كال املحاربة ،وما بعد الهجرة
بالحروب العس�كرية ،وبش�تى أش�كال الحروب ،اجتمع�وا بعد كل ذلك
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التاريخ األس�ود املظلم الذي عاش�وا فيه حالة الجحود والتنكر لرسالة اهلل

(س ��بحانه وتعالى) ،والعداء الشديد لرس�وله وخاتم أنبيائه (صلوات اهلل عليه وعلى

آله).

ٍ
س�عي
تل�ك املرحل�ة املاضية التي وقف�وا فيها ملناصرة الطاغوت ،في

منه�م إل�ى محاربة اإلسلام بام يم ِّثل�ه هذا اإلسلام ،وما فيه م�ن مبادئ

عظيم�ة ،وأخلاق عظيم�ة ،ومنهج ربَّان�ي عظي�م ،وقفوا دائ ً
ما بالباطل،

وجادل�وا به ليدحض�وا به الحق ،وقفوا س�عي ًا منهم لوأد الرس�الة اإللهية

والقضاء عليها ،وس�عي ًا منه�م للمحافظة على ذلك الواقع الظالمي بكل
ٍ
جاهلية جهالء ،وكلام في تلك الجاهلية من املامرسات املنحرفة،
ما فيه من
والخرافات ،واألباطيل ،واملنكرات ،واملفاس�د ،واملظالم ،كانوا يريدون

أن تبقى الساحة البشرية ساحة ظالمية ،ساحة وبيئة للمنكرات واملفاسد،
ولكنهم فشلوا.

وفي النهاية أرغموا على االستسلام ،وخطب فيهم النبي قائالً« :ماذا
ِّ
ٌ
تظنون أني فاعل بكم؟» ،وهم يعرفون من هو رسول اهلل ،يعرفون ما هو

علي�ه من مكارم األخالق العظيم�ة ،قالواٌ :
(أخ كريم ،وابن أخٍ كريم) ،هم
يحاول�ون أن يت�وددوا بالرحامة والقرابة؛ باعتبار قريش تجمعهم برس�ول

اهلل رابطة هذه القرابة ،فبنو هاشم بط ٌن من بطون قريش ،قال« :أقول لكم
ما قال أخي يوسف :ال تثريب عليكم اليوم ،اذهبوا فأنتم الطلقاء».

مسالا اذه ينعي اذام )ءاقلطلا(
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(الطلقاء) ماذا يعني هذا االسم؟
سماهم به رسول اهلل (صلوات
يعتبر هذا االس�م (الطلقاء) اس ًام مه ًام جد ًاَّ ،

ٌ
مدل�ول مهم ،إذ أنه لي�س فقط ينحصر
اهلل علي ��ه وعل ��ى آله) ،وهذا االس�م له

عل�ى مدلول العف�و عنهم ،بل أكثر من ذلك ،هذه الفئة تختلف عن الفئات

األخرى في واقع املجتمع اإلسالمي ،تتشكل األمة اإلسالمية -آنذاك -في
واقعها من فئتين مهمتين ،م َّثلت -آنذاك -قطب ًا قامت عليه رحى الرس�الة،

واتس�عت دائرة اإلسلام من خالله ،وم َّثل النواة للمجتمع اإلسالمي ،هم
(املهاجرون واألنصار).

وه�ذه التس�مية لذل�ك املجتم�ع ولتل�ك الفئ�ة الت�ي أرغم�ت عل�ى
ٍ
وق�ت متأخر؛ نتيج� ًة لهزيمتها ،وليس
االستسلام ،ودخلت اإلسلام في

ٍ
أس�اس من التفهم واالس�تجابة
نتاج� ًا لقناعته�ا ورغبتها ،وال لتقبلها على
ٍ
ولنص�ر ٍ
ٍ
ولفتح مبين،
إلهي حاس�م،
الصادق�ة؛ إنما نتيج ًة لظ�روف قاهرة،
وحال ًة من اإلرغام بعد الهزيمة واالستسالم (الطلقاء).

الطلق�اء إذ ًا فئ�ة أخرى ال يحس�بون م�ن املهاجرين ،وال يحس�بون من

األنصار.

وأدرك أبو س�فيان ماذا يعنيه هذا االسم ،وماذا يدل عليه ،وسعى ومعه

البع�ض م�ن أولئك الطلق�اء إلى أن يطلبوا من رس�ول اهلل (صل���وات اهلل عليه

وعل ��ى آل ��ه) أن يدخل�وا ضمن املواثيق ،وضمن التس�مية األخ�رى التي هي:
املهاجرين واألنصار ،فأن يكون ما يش�ملهم هو نفس ما ش�مل املهاجرين
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واألنص�ار ،وأن يدخل�وا تحت ذلك االرتباط املهم فيما يعنيه من :روابط،
ووالء ...مدلوالت مهمة جد ًا.

لكن رسول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله) رفض ذلك ،رفض أن يدخلهم

إلى مصاف املهاجرين واألنصار ،وحرص على أن يبقى لهم هذا االس�م،

وم�ن لحق منهم بعد الفتح من مكة باملدين�ة لم يعتبر في صف املهاجرين،
وفي عنوان املهاجرين ،ال يعتبر كذلك.

الطلق�اء هؤالء بقي لهم هذا الوص�ف ،ملاذا؟ الكثير من املجتمع املكي

الذي يعرف رس�ول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله) ،وعاش رس�ول اهلل ونش�أ
أي مجتم ٍع آخر،
في أوس�اطهم ،عرفوه عن قرب بأكثر مام يمكن أن يعرفه ُّ

سمعوه ،وأتت الرسالة والبعثة بالرسالة بين أوساطهم ،ورسول اهلل (صلوات

اهلل علي ��ه وعل ��ى آله) بام منحه اهلل (س���بحانه وتعالى) من املؤهِّلات العظيمة ،وهو
يتحرك في أوس�اطهم يقيم أمر اهلل ،يب ِّلغ رس�الة اهلل بجدارة عالية ،بقدرات
ٍ
إنسان منصف.
أي
كبيرة،
ِّ
بمؤهالت عظيمة ،يستطيع أن يقنع َّ

أصر على موقفه في ٍ
كثير منه ،هناك من آمن ،هناك
لك� َّ
ن ذلك املجتمع َّ

م�ن كانوا عظماء ،لكن أكثرية ه�ذا املجتمع كان لها موق�ف معاند ،كانت

تتج�ه االتج�اه املحارب لإلسلام ،املتنكر للرس�الة اإللهي�ة ،ومعنى هذا:
التنك�ر لتل�ك املبادئ التي أتى بها اإلسلام ،ولكل تل�ك األخالق والقيم
التي أتى بها اإلسالم ،ولكل تلك األسس العظيمة واملهمة التي ُيبنى عليها
اإلسالم في كل تفاصيله :في شرعه ،في نهجه ،في تعاليمه...إلخ.

مسالا اذه ينعي اذام )ءاقلطلا(
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أصرت ،عان�دت ،تنكَّرت للرس�الة اإللهية ،جحدت،
تل�ك الفئة التي َّ

كانت غير منصفة ،لم تتأثر باآليات وال ال ِع َبر ،أس�اءت إلى اهلل ،وأس�اءت
ٍ
درجة ع َّبر عنها القرآن
إلى رس�وله ،تفرعنت وس�اءت إلى أن وصلت إلى
َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ اَ ُ ْ ُ َ
ٍ
بنص مه ٍ
م جد ًا} :لقد حق القول على أكث ِر ِهم فهم ل يؤ ِمنون{[يس:
الكريم
اآلي��ة ،]7ماذا تعنيه ه�ذه اآلية املبارك�ة؟ ( َل َقدْ ) :هذه عب�ارة تأكيد( ،الالم) و

َ
َ َ ْ َّ ْ َ
(ق�د) في هذا التعبير القرآني يحمل معنى التأكي�د} ،لقد َحق الق ْو ُل َعلى
ََْ ْ
أكث ِر ِهم{.
�ق عل�ى أكثره�م؟ أنه الوعي�د اإلله�ي ،القول
م�ا ه�و الق�ول الذي َح َّ

ال�ذي َح َّق على أكثرهم ه�و الوعيد بجهنم ،الوعيد بالع�ذاب ،بمعنىَّ :
أن
األكثرية من أولئك الذين بُ ِع َ
ث فيهم وأنذرهم فجحدوا الرس�الة ،وتنكروا

للرس�ول وهم يعرفون من هو ،يعرفون أمانته ،يشاهدون اآليات الشاهدة،

�ق ا ْل َق ْو ُل َع َلى
(ح َّ
واملعج�زات الدالة على صدق�ه ،وتنكَّروا مع كل ذلكَ ،
�ق الوعي�د اإلله�ي عل�ى أكثره�م ،وصل�وا في س�وئهم ،في
�م)َ :ح َّ
َأ ْك َثرِ ِه ْ
ٍ
درجة أصبحوا فيها
عناده�م ،في كفرهم ،في إجرامهم ،في فس�ادهم ،إلى
م�ن أهل جهنم ،أصبحوا يس�تحقون الع�ذاب اإللهي ،فق�دوا كل عناصر
الخي�ر في داخل أنفس�هم ،فس�دت نفس�ياتهم ،حتى أصبحت بعي�د ًة تأبى

أن تتقب�ل ه�ذا الدين في مبادئه العظيم�ة وأخالقه العظيم�ة؛ فخذلِوا ،فلم
يعودوا قابلين لإليامن أبد ًا.

ِ
خذل�وا له�ذه الدرج�ة التي أصبح�وا فيه�ا جهنميين بام تعني�ه الكلمة،

منتهى ما يمكن أن يصل إليه اإلنس�ان حينام يضل ويخذل ويفس�د فال يعد
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َ َ ْ َّ ْ َ
ال للحق ،وال متقب ً
قاب ً
ال للهدى ،وال منس�ج ًام مع الفطرة} ،لقد َحق الق ْو ُل
َ
َ
ََ
ْ
اَ
َ
ْ ْ ُْ ُ ُ َ
عل��ى أكث ِر ِهم فهم ل يؤ ِمنون{ ،ال يمكن أن يؤمنوا؛ ألنهم قد خذلوا إلى
هذه الدرجة الرهيبة جد ًا.

فئة الطلقاء لم يعلنوا إسالمهم عن قناعة
ه�ذه الفئ�ة عندم�ا كان في يوم فت�ح مكة وأعلن�ت إسلامها ،لم تعلن

إسلامها ع�ن إيامنَّ ،
إن الق�رآن يؤكِّد هذه الحقيقة ،لم تعلن إسلامها عن
قناعة ،كانت املس�ألة بالنسبة لها حالة استسالم ،حالة ارغام ،حالة هزيمة،

ولذلك حينام دخلت في هذا اإلسالم دخلته كحالة استسالم ،وليس كحالة
إيامن ،ومعنى ذلك ماذا؟ دخلوا كمنافقين في هذا الدين.

عندما دخلوا كمنافقين في هذا الدين ،ونعرف من خالل القرآن الكريم

م�اذا س�تكون توجهاته�م ،اهتامماتهم ،برنامجه�م ،ما ه�و البرنامج الذي

ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ
علي�ه املنافقون؟ اهلل يقول في الق�رآن الكريم} :ال ُمن ِافقون َوال ُمن ِافقات
ْ ُ َ
َْ ُ ُ ْ ْ َْ
َُْ ُ َ ُْ ْ َ َ ََْ ْ َ َ َْ ْ ُ
وف َو َيق ِبضون
بعضه��م ِمن بع ٍض يأمر ون ِبالمنك ِر وينهون ع ِن المعر ِ
َأ ْيد َي ُه ْم َن ُسوا هَّ َ َ َ َ ُ ْ
للا فن ِس��يهم{[التوبة :من اآلية ،]67هذا هو البرنامج الذي يسير
ِ
عليه املنافقون بعد أن ينتموا لإلسالم ،بعد أن يشهدوا بالشهادتين ،بعد أن

يامرس�وا طقوس ًا من طقوس اإلسالم كحالة ش�كلية ،بعد أن يتق َّبلوا بعض ًا

ٍ
ن برنامجهم في هذه الحياة ليس هو
من هذا اإلسلام
بش�كل أو بآخر ،لك َّ

َْ َ
ْ ْ َ
َُْ ُ َ َْ ْ ُ
وف َوتن َه ْون َع ِن ال ُمنك ِر
برنامج اإلسلام الذي رس�مه} :تأمر ون ِبالمعر ِ
َ ُ ْ ُ َ هَّ
الل{[آل عمران :من اآلية.]110
وتؤ ِمنون ِب ِ

؟ةطلسلا ىلإ ةيمأ ينب لوصو هلثمي يذلا ام
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مختل�ف كلي ًا ،على العك�س من ذلك
برنامج
إ َّن�ه اتج�ا ٌه معاكس ،إ َّن�ه
ٌ
ٌ

�ر َ
مناقض للمعروف ف�ي كل تفاصيله
ون بِا ْل ُمنْكَ�رِ ) ،املنكر ال�ذي هو
ٌ
( َي ْأ ُم ُ
(و َين َْه ْو َن َع ِن ا ْل َم ْع ُر ِ
وف)،
تلك :ظلم ،فس�اد ،جرائم ،تربية فاس�دة...إلخَ .

فهم يتجهون اتجاه ًا مختلف ًا.

ما الذي يمثله وصول بني أمية إلى السلطة؟
الر�سول ي�ست�شرف م�ستقبل الأمة في ظل ال�سلطة الأموية
مما أخب�ر به النبي (صل ��وات اهلل عليه وعل���ى آله) ما رآه ف�ي منامه -من رؤى

الوح�ي طبع ًا -أنهم ينزون على منبره نزو القردة ،يذبُّون الناس عنه ،وكان

لهذه الرؤيا مدلولها املؤلم جدًّ ا ،يع ِّبر عن طبيعة الدور الذي يصرف الناس

عن نهج رسول اهلل ،عن هدي رسول اهلل ،منبره رمزيته في هذه الرؤيا تع ِّبر

عن دور الهداية الذي قام به الرسول (صلوات اهلل عليه وعلى آله) في هذه األمة،
فهم سيصرفون الناس عن نهجه من موقع السلطة والحكم باسم الخالفة،

وه�و ٌ
متفق عليه؛ فإذ ًا هذا الدور الس�لبي جدًّ ا
ملك عضوض كما هو أيض ًا ٌ

والتخريب�ي ،وكانوا في هذا الدور يش�بهون القردة ،في كلما تع ِّبر عنه هذه
الصورة البش�عة من حقيقة ما هم عليه من انحراف كبير ،ومن ٍ
ٍ
س�لبي
دور

ٍ
ٍ
وتضليلي كبير.
وتخريبي

(((

ولذل�ك م َّثل وص�ول بني أمية إلى الس�لطة ف�ي واقع ه�ذه األمة كارثة

((( محاضرة السيد عبد امللك حفظه اهلل بتاريخ  9محرم 1441هـ.
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رهيب�ة جد ًا ،كان يتخوفها النبي (صلوات اهلل عليه وعلى آله) على هذه األمة من

يوم أن رأى في منامه أولئك وهم ينزون على منبره نزو القردة ،فحزن حزن ًا
ٍ
مس�تقبل مظلم ينتظر أم ًة يصل فيه�ا منافقوها والطلقاء
أي
ش�ديد ًا لذلكُّ ،

أولئ�ك الذين لم يدخلوا في اإلسلام إال من واقع الهزيمة واالستسلام،
يصلون فيها إلى موقع القرار والس�لطة ،واألمر في هذه األمة ،يصلون إلى

التَّحكم في رقاب أبناء هذه األمة؟! كانت كارث ًة كبيرة.

ما الذي عمله بنو أمية باألمة؟
�إذا جئنا �إلى اال�ستقراء للتاريخ كعناوين فيما فعلوه:
عاش�وا أوالً :النزعة االنتقامية ،كانوا يحملون عقدة االنتقام من رسول

اهلل (صل ��وات اهلل عليه وعلى آل ��ه) ،ومن أهل بيته ،ومن أصحابه األخيار ،وحتى

عقدة االنتقام من مدينته ،وحتى عقدة االنتقام من مقدَّ سات هذا اإلسالم.
ٍ
لبعض من هذه العناوين ،عندما وصلوا إلى السلطة
لو نأتي إلى استقراء

وذهب أبو س�فيان إل�ى أين؟ ذهب إلى قبر حمزة؛ ألن�ه لم يكن باإلمكان

أن يذه�ب إلى قبر رس�ول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آل���ه) ،اَّ
وإل لذهب ،حالة

قدر ما من محاولة التظاهر بهذا اإلسالم في
النفاق تقتضي أن يكون هناك ٌ
عناوي�ن معينة ومس�تويات محددة؛ ألنه ال يمكنه الذهاب إلى قبر رس�ول

اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله).

ذهب إلى قبر حمزة بن عبد املطلب ،ركل القبر بقدمه وحذائه متباهي ًا-
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فيما يع ِّب�ر عنه -بوصوله�م إلى الس�لطة ،وبأنهم من هذا املوقع س�ين ِّفذون
خطتهم التي كانت هي املشكلة ما بينهم وبين رسول اهلل.

(((

ي�روي ب�ن أبي الحديد في ش�رح النهج بأن (أبو س�فيان) ذهب إلى قبر

حم�زة رض�وان اهلل عليه بع�د أن تمكن بنوا أمية من الس�لطة وركله برجله

وقال :يا أبا عامرة إن األمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلامننا

اليوم يتلعبون به.

(((

وكان�ت هي املش�كلة التي فيها استش�هد حم�زة بن عبداملطل�ب ،ماذا

نظ�ن َّ
أن مش�كلة حمزة مع بني أمية في واقع�ة أحد؟ هل كانت الحرب إال

حرب ًا بين اإلسالم والكفر ،بين الضالل والهدى ،بين رسول اهلل (صلوات اهلل

عليه وعلى آله) ،وبين أبو س�فيان الذين كان قائد ًا للكفر والكافرين ،والشرك

واملشركين.

عندم�ا ذهب وهو يحمل عق�دة االنتقام ،عندما ق�ال يخاطب بني أمية

بع�د أن وصلوا إلى الس�لطة( :يا بن�ي أمية ،تلقفوها تلق�ف الكرة فوالذي
يحل�ف به أبو س�فيان ما من جنة وال نار وما زل�ت أرجوها لكم ولتصيرن
إلى صبيانكم وراثة...

[وص�ل] هذا الق�ول إلى املهاجرين واألنصار وغي�ر ذلك الكالم فقام

عامر في املس�جد فقال :يا معش�ر قريش ،أما إذ صرفتم هذا األمر عن أهل
((( املحاضرة األولى بذكرى عاشوراء الثامن من محرم 1441هـ.
((( شرح ابن أبي الحديد .51 :4
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بيت نبيكم هاهنا مرة وهنا مرة فام أنا بآ ِم ٍن من أن ينزعه اهلل منكم فيضعه في
غيركم كام نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله.

وقام املقداد فقال :ما رأيت مثل ما أودى به أهل هذا البيت بعد نبيهم،

فق�ال له عبد الرحمن بن ع�وف :وما أنت وذاك يا مقداد بن عمرو؟ فقال:
إن�ي وال ّل�ه ألحبهم لحب رس�ول اهلل (صلى اهلل علي���ه وآله وس���لم) إياهم ،وإن
تطو ُلهم
الح�ق معه�م وفيهم ،يا عب�د الرحمن أعجب م�ن قريش  -وإنما ُ
على الناس بفضل أهل هذا البيت  -قد اجتمعوا على نزع س�لطان رس�ول

اهلل (صل ��ى اهلل علي ��ه وآله وس ��لم) بعده من أيديهم أما وإلي�م اهلل يا عبد الرحمن
ل�و أجد على قريش أنص�ار ًا لقاتلتهم كقتالي إياهم م�ع النبي عليه الصالة
والسالم يوم بدر).

(((

وحينما نش�بت اظف�ار معاوي�ة باملل�ك اتضح عداؤه الس�افر لإلسلام

واملس�لمين ،وق�د برز ذلك ف�ي أقواله وأعامل�ه واتجاهاته فق�د خطب في
النخيلة وكانت نشوة الظفر عليه بادية فقال:

(يا أهل العراق ،واهلل إني ما قاتلتكم لتُصلوا وال لتصوموا وال لتحجوا

وال لتزكوا إنكم لتفعلون ذلك وإنام قاتلتكم ألتأمر عليكم وقد أعطاني اهلل

ذلك وأنتم له كارهون).

(((

هذه العقدة االنتقامية التي ع َّبر عنها يزيد في قوله:
م�ن بن�ي أحمد م�ا كان فعل
ف إن لم أنتقم
لست من ِخنْدَ َ

((( مروج الذهب ج  1ص .310

((( مقاتل الطالبيين ج  1ص .37
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التي ع َّبر عنها وهو يتمثل بقول الشاعر:
لي�ت أش�ياخي ٍ
جزع الخزرج من وقع األسل
ببدر ش�هدوا
ألهلُّــوا واستهلُّـــوا فرحـ ًا

								

ولقـالـوا يــا يزيـد ال ُتشــل

(((

تلك العقدة التي ع َّبر عنها الكثير منهم هنا وهناك ،العقدة من الرسول،

العق�دة من اإلسلام ،تلك العقدة التي ع َّبر عنه�ا معاوية وهو منزعج وهو
يس�مع املؤذن يقول :أش�هد َّ
أن محمد ًا رس�ول اهلل .فيقول( :أما رضي ابن
أبي كبشة حتى يذكر اسمه في اليوم والليلة خمس مرات).

(((

ف�ي قصة رواه�ا الزبير بن بكار ف�ي املوفقيات ،عن املط�رف بن املغيرة

بن ش�عبة قال :دخلت مع أبي على معاوي�ة ،فكان أبي يأتيه فيتحدث معه،
ث�م ينصرف إلي فيذك�ر معاوية وعقله ،ويعجب بام ي�رى منه ،إذ جاء ذات

ليل�ة فأمس�ك عن العش�اء ،ورأيته مغت ًام فانتظرته س�اعة ،وظنن�ت أنه ألمر

حدث فينا فقلت :مالي أراك مغت ًام منذ الليلة؟ فقال :يا بني ،جئت من عند

أكف�ر الناس وأخبثهم .قلت :وما ذاك؟ قال :قل�ت له وقد خلوت به :إنك
ق�د بلغت س�ن ًا يا أمير املؤمنين فل�و أظهرت عدالً وبس�طت خير ًا فإنك قد

كب�رت ،ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاش�م فوصلت أرحامهم ،فو اهلل
م�ا عندهم اليوم ش�يء تخافه ،وإن ذلك مام يبقى ل�ك ذكره وثوابه؟ فقال:

هيه�ات هيهات! أي ذكر أرج�و بقاءه؟ ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل،
فام عدا أن هلك حتى هلك ذكره إال أن يقول قائل :أبو بكر.

((( تاريخ الطبري ج 8ص .187

((( املحاضرة األولى بذكرى عاشوراء الثامن من محرم 1441هـ.
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ثم ملك أخو عدي ،فاجتهد وش�مر عش�ر سنين ،فام عدا أن هلك حتى

هلك ذكره ،إال أن يقول قائل :عمر.

وإن اب�ن أبي كبش�ة ليصاح ب�ه كل يوم خمس مرات (أش�هد أن محمد ًا

رس�ول اهلل) ف�أي عمل يبقى؟ وأي ذكر يدوم بعد ه�ذا ،ال أبا لك؟ ال واهلل

إال دفن ًا دفن ًا.

(((

.

تل�ك العقدة التي ع َّبروا عنه�ا في ٍ
كثير من أقاويلهم وتصرفاتهم ،عندما

قال قائلهم:
هاش�مي
تل َّع�ب بالبري�ة
ٌ
عندما قال يزيد نفسه:
لعب�ت هاش�م باملل�ك فلا

ٍ
وح�ي أت�اه وال كت�اب
بلا
وح�ي ن�زل
خب�ر ج�اء وال
ٌ
ٌ

بنو أمية واإلمام علي عليه السالم
عق�دة الكف�ر ،عقدة الحق�د ،عق�دة االنتقام ،ثم م�اذا فعل�وا؟ اتجهوا

ملحاربة اإلمام ٍ
علي (عليه الس�ل�ام) من البداية محارب ًة شرس�ة ،واألمة تعرف
علي الذي قال عنه
علي فيام يم ِّثله من االمتداد لرسالة هذا اإلسالمٌّ ،
من هو ٌّ

الرس�ول (صلوات اهلل عليه وعلى آله)« :أنت مني بمنزلة هارون من موسى،
اَّ َّ
إل أنه ال نبي بعدي».
علي (عليه الس�ل�ام) ،فكانوا هم الفئة الباغية
اتجه�وا للحرب ضد اإلمام ٍّ

التي َّ
عمار :تقتلك
حذر منها الرس�ول (صلوات اهلل عليه وعلى آله) يوم قال عن َّ
((( شرح ابن أبي الحديد 5/129ـ  130عن املوفقيات للزبير بن بكار.
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الفئة الباغية ،ملاذا؟ تدعوهم إلى الجنة ،ويدعونك إلى النار.

(((

كان�وا ه�م الفئة الباغية الداعي�ة إلى النار ،ماذا معن�ى تدعو إلى النار؟

الباط�ل الذي يقدِّ مون�ه ،املفاهيم الخاطئ�ة ،املواقف الباطلة ،الس�لوكيات

ويتحرك�ون بالناس
ويتحركون به�ا،
اإلجرامي�ة الت�ي هم متَّصف�ون به�ا،
َّ
َّ
الذين يغرونهم ،ويضلونهم ،ويؤ ِّثرون عليهم ،ويسيطرون عليهم بها ومن

خاللها.

دعا ٌة إلى النار ،هل تكون الدعوة إلى النار إال انحراف ًا حقيقي ًا عن منهج

اإلسالم العظيم؟ هل يمكن أن يكون هناك التزام بهذا اإلسالم في مبادئه،

التزام بهذا اإلسالم في منهجه ،التزام بهذا اإلسالم في برنامجه ،ثم تكون

الدعوة دعو ًة إلى النار؟ واألمة تروي كل ذلك ،ليس فقط في كتب الشيعة

وف�ي ت�راث الش�يعة ،األمة بكله�ا بمختل�ف مذاهبها تروي حدي�ث الفئة
الباغية ،الداعية إلى النار.

(((

يروي املؤرخون بأن أول عمل قام به معاوية بعد أخذه كرس�ي الخالفة

أمره بسب أمير املؤمنين علي عليه السالم على منابر املسلمين.

((( صحيح مسلم ج 14ص 130فتح الباري ج  2ص  178الترمذي ج12ص .277

((( املحاضرة األولى بذكرى عاشوراء الثامن من محرم 1441هـ
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وكنم�وذج لذل�ك ما روي أن معاوية بن أبي س�فيان ملا ول�ى املغيرة بن

شعبة الكوفة في جامدى سنة  41دعاه قال له :أردت إيصاءك بأشياء كثيرة،
فأن�ا تاركه�ا اعتامد ًا على بصرك بام يرضيني ،ويس�عد س�لطانك ويصلح به

رعيتي ،ولست تارك ًا إيصاءك بخصلة ،ال تتحم ! (أي ال تتجنب) عن شتم
علي وذ ّمه...

فأق�ام املغي�رة عل�ى الكوفة عام ً
ال ملعاوية س�بع س�نين وأش�هر ًا وهو من

أحسن شيء سيرة وأشده حب ًا للعافية ،غير أنه ال يدع ذم علي والوقوع فيه.

(((

وروى املدائني في كتاب األحداث قال :كتب معاوية نسخة واحدة الى

عامله بعد عام الجامعة :أن برئت الذمة ممن روى شيئ ًا من فضل أبي تراب
وأهل بيته .

وكتب اليهم :أن انظروا من قبلكم من شيعة عثامن ومحبيه وأهل واليته

والذي�ن ي�روون فضائله ومناقبه فأدنوا مجالس�هم ،وقربوه�م وأكرموهم،
إلي بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته.
واكتبوا َّ

ففعل�وا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثامن ومناقبه ،ملا كان يبعث اليهم

معاوية من الصالت والكساء والحباء والقطائع ،ويفيضه في العرب منهم
واملوالي ،فكثر ذلك وتنافسوا في املنازل والدنيا ،فليس يجيء أحد مردود

من الناس عام ً
ال من عامل معاوية فيروي في عثامن فضيلة أو منقبة إال كتب
اسمه وقربه وشفعه ،فلبثوا بذلك حين ًا.

((( تاريخ الطبري  ،132 : 4الكامل في التاريخ  . 413 : 3شرح نهج البالغة .69 : 4
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ث�م كت�ب إلى عامل�ه :أن الحديث ف�ي عثامن قد كثر وفش�ا في كل مصر

وف�ي كل وج�ه وناحية ،فاذا جاءكم كتاب�ي هذا فادعوا الن�اس الى الرواية
ف�ي فضائل الصحاب�ة والخلفاء األولي�ن ،وال تتركوا خب�ر ًا يرويه أحد من

املسلمين في أبي تراب إالّ وأتوني بمناقض له في الصحابة مفتعلة فإن هذا

إلي ،وأقر لعيني ،وأدحض لحجة أبي تراب وش�يعته ،وأش�د عليهم
أحب َّ
من مناقب عثامن وفضله ،فقرئت كتبه على الناس ،فرويت أخبار كثيرة في
مناقب الصحابة مفتعلة ال حقيقة لها.

وج�دَّ الن�اس في رواية ما يج�ري هذا املجرى حتى أش�ادوا بذكر ذلك

عل�ى املنابر ،وألقي إلى معلم�ي الكتاتيب فعلموا صبيانهم وغلامنهم حتى
رووه وتعلموه كام يتعلمون القرآن ،بل علموه بناتهم ونس�اءهم وخدمهم،
فلبثوا بذلك ما شاء اهلل .فظهر حديث كثير موضوع ،ويهتان منتشر ،ومضى
على ذلك الفقهاء والقضاة والوالة.

وكان أعظ�م الن�اس في ذلك الق�راء املراؤون الذين يظهرون الخش�وع

والنس�ك ويفتعل�ون األحادي�ث ليحظ�وا بذل�ك عن�د والته�م ويقرب�وا
مجالس�هم ويصيب�وا ب�ه األم�وال والضي�اع واملن�ازل ،حت�ى انتقلت تلك

األخب�ار واألحادي�ث ال�ى أي�دي الدياني�ن الذي�ن ال يس�تحلون الك�ذب

والبهت�ان ،فقبلوها ورووها وه�م يظنون أنها حق ،ولو علموا أنها باطلة ملا
رووها وال تدينوا بها.

(((

((( شرح ابن ابي الحديد  3/15ـ .16
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وق�د ورث معاوية عن أبيه قس�وته وكيده ودهاءه ،ول�م تكن أم معاوية

بأقل من أبيه تنكر ًا لإلسالم وبغض ًا ألهله وحفيظة عليهم ،وهم قد وتروها

يوم بدر فثأر لها املش�ركون يوم أحد ،ولك�ن ضغنها لم يهدأ وحفيظتها لم

تس�كن ،حتى فتحت مكة فأس�لمت كارهة كام أس�لم زوجه�ا كارها وكام
أسلم كذلك ابنها معاوية بعد إسالم أبيه كارها.

ِ
و(هن�د) ه�ذه ه�ي التي أغرت وحش�ي ًا بحمزة ع�م النبي حت�ى قتله ثم

أعتقته ،وملا قتل حمزة بقرت بطنه ،والكت كبده ،وفعلت فعالتها بجثته!

ق�ال أبو جعفر االس�كافي :إن معاوية وضع قوم ًا م�ن الصحابة وقوم ًا

م�ن التابعي�ن على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعن

فيه والبراءة منه.

وجع�ل لهم على ذلك جع ً
ال يرغب في مثله ،فاختلقوا ما أرضاه ،منهم

أب�و هريرة وعمرو ب�ن العاص واملغيرة بن ش�عبة ،وم�ن التابعين عروة بن

الزبير (((.

بنوا أمية كانوا وراء قتل اإلمام علي عليه السالم
علي (عليه الس�ل�ام) حتى في قتل�ه اغتياالً
ث�م كان�وا من تآمر عل�ى اإلمام ٍ

حركوا الخوارج ،ولعبوا بهم ،وكانوا
عن طريق ابن ملجم ،وكانوا هم من َّ

يؤ ِّثرون فيهم بأساليب ووسائل مخادعة ،وطرق معينة.
((( شرح ابن ابي الحديد ج/ 4ص .63
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وكان�وا هم من قتل�وا املئات من خي�رة أصحاب رس�ول اهلل (صلوات اهلل

عمار بن
علي ��ه وعلى آله) ،وفي مقدِّ متهم املؤم�ن العظيم ،والصحابي الجليل َّ

عمار الذي ع َّبر الرس�ول (صلوات اهلل عليه وعلى آله) عن أنه ُملئ إيامن ًا،
ياس�رَّ ،
عمار املؤمن العظيم ،هذا املجاهد العظيم ،هذا الصحابي الجليل َمن
ه�ذا َّ

ال�ذي قتله؟ هم أولئك الفئة الباغية ،وكان قتلهم له من أكبر دالئل بغيهم،
وخروجه�م عل�ى اإلمام عل�ي ،محاربتهم لإلم�ام علي هي مؤش�ر ٍ
كاف،
ٌ
وداللة واضحة وفاضحة على بغيهم.

لك�ن جعلت  -إضاف ًة إلى ذلك  -هن�اك عالمات أخرى إضافية ،منها

لعمار الذي أخبر الرس�ول أنها س�تقتله الفئة الباغي�ة ،مع عامر قتلوا
قتلهم َّ

العدد الكبير (املئات من الصحابة) هم من اس�تأصلوا كل من ش�هد واقعة
بدر مع رسول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله) من صحابة رسول اهلل ،وكان من

ضمن التوجيهات واألوامر التي أمر بها يزيد في هجوم جيش�ه على مدينة
رس�ول اهلل :أن يس�تأصلوا وأن يقتلوا كل من بقي من أصحاب بدر ،واقعة
بدر الكبرى ،وغزوة بدر في الجهاد مع رسول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله).
هل هذه اَّ
إل عقدة من اإلسالم ،وثأر وانتقام من رسول اهلل ،وانتقام من

املسلمين ،من املؤمنين ،من املجاهدين ،من الصحابة األخيار؟

وكانوا هم الذين قتلوا في صفين املئات من أصحاب رسول اهلل (صلوات اهلل

عليه وعلى آله) ،من املهاجرين واألنصار ،وكانوا هم من سفكوا دماء هذه األمة
على ٍ
نحو رهيب في أقطار شتى ،في العراق وفي غير العراق ،في اليمن.
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كان�وا هم م�ن انتهكوا حرمة املقدَّ س�ات اإلسلامية ،فل�م يعترفوا ولم

املشرفة ،فهاجموها ،ضربوا عليها باملنجنيق،
يقدِّ روا حرمة وقدسية الكعبة
َّ
أحرقوها بالنيران ،الكعبة بكل قداستها ،بكل حرمتها انتهكوا هذه الحرمة،

ولم يقدِّ روا هذه القدسية.

املنورة ،وكانوا هم من قتلوا اآلالف من أبناء
كانوا هم من هاجم املدينة َّ

وس�كان هذه املدينة ،وقتلوا الكثير منهم ،قتلوا العش�رات على قبر رسول
اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله) حتى أغرقوه بالدماء.

(((

كانوا هم الذين قتلوا عترة رس�ول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله) وارتكبوا

الجريمة البشعة في كربالء يوم عاشوراء ،وفعلوا ما فعلوا في تلك املجزرة

الرهيبة والفاجعة الكبيرة ،كل ما يع ِّبر عن الوحشية ،واإلجرام ،واإلفالس
اإلنساني واألخالقي كان حاضر ًا في سلوكياتهم ومامرساتهم.

ه�م الذين ارتكبوا أبش�ع الجرائم بحق هذه األمة في كل س�لوكياتهم:

السياسة املالية ،االستئثار باملال العام ،والنهب له ،والتوظيف واالستغالل

ل�ه في الت�رف وفي ش�راء الذمم ،فنهب�وا ثروة األم�ة ،واس�تأثروا بالفيء،
واتخذوا مال اهلل دوال ،وعباده خوال.

وه�م م�ن اتجهوا إلى تحري�ف املفاهيم ،وما فعلوه ف�ي ذلك هو جناية

كبي�رة ج�د ًا على األمة ،لقد عمل�وا على تغيير مفاهيم ه�ذا الدين ،هم من
شكَّلوا لجان ًا واصطنعوا البعض من علامء السوء باملال (بمئات اآلالف من

((( انظر الكامل في التاريخ ج 2ص  189تاريخ دمشق ج14ص.385
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الدراهم الفضية ،واآلالف من الدنانير الذهبية)؛ الختالق أحاديث مفتراة
ومكذوبة على رسول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله).

وكانوا يدفعون ثمن ًا لبعض األحاديث ثالثامئة ألف درهم مقابل حديث

لا ومض ً
ُيفت�رى على رس�ول اهلل يتضم�ن مفهوم ًا باط ً
ال خطي�ر ًا على هذه

وتحركوا من موقع النفاق لتحريف
األمة؛ فيقدَّ م ليحس�ب على اإلسلام،
َّ
مفاهي�م هذا الدين ،وهذا كان أكبر خط�ر على هذه األمة ،خطر كبير جد ًا،
وك�م هي املفاهيم التي غ َّيروها وتحس�ب على اإلسلام وليس�ت هي من

اإلسلام ،وقدَّ موها باس�م حديث مختلق ومفترى على رس�ول اهلل (صلوات
ٍ
لنص قرآني ،أو باس�م فتوى من
معنى مزي�ف
اهلل علي ��ه وعل ��ى آله) ،أو باس�م
ً

الفت�اوى الديني�ة ،أو ضمن كتب تكتب ،كم فعل�وا وكم صنعوا من ذلك؟
الشيء الكثير والكثير.

(((

من ذلك ما روى الزهري أن عروة بن الزبير حدثه ،قال حدثتني عائشة
قالت( :كنت عند رسول اهلل (صلى هّ
الل عليه وآله وسلم) إذ أقبل العباس وعلي

فق�ال« :يا عائش��ة :إن هذين ـ يش��ير إلى علي والعب��اس ـ يموتان على
غير ملتي» ،أو قال « :على غير ديني» .
وب�ذل معاوية لس�مرة بن جندب أربعامئة ألف دره�م فصعد على املنبر

َ َ َّ
ُّ ْ
َ ْ ُْ ُ َ َ ُْ ُ
ْ ََ
��اة الدن َي�ا
��اس من يع ِجبك قول��ه ِف ْي الحي ِ
وتلا قوله تعال�ى} :و ِمن الن ِ
َ ُ ْ ُ هّ
��ام َو إ َذا َت َو َّلى َس َ
للا َع َلى َم��ا ف ْي َق ْلب��ه َو ُه َو َأ َل ُّد ْالخ َص َ
��عى ِف ْي
ويش ِ��هد
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
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َ
ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ هَّ ُ َ ُ ُّ ْ َ َ
ب الف َساد{
األ ْر ِض ِليف ِسد ِفيها ويه ِلك الحرث والنس��ل وللا ال ي ِح

وقال :أشهد أني سمعت رسول ال ّله (صلى هّ
الل عليه وآله وسلم) يقول أنها نزلت

في علي بن أبي طالب (((.وأما عمرو بن العاص ،فروى عنه الحديث الذى

أخرجه البخاري ومس�لم في صحيحيهام مسندا متصال بعمرو بن العاص،

قال :س�معت رس�ول اهلل صلى اهلل عليه وس�لم يقول« :إن آل أبى طالب
ليسوا لى بأولياء إنما وليى هللا وصالح المؤمنين».

األعراض في شرع بني أمية
وهم من انتهكوا الحرمة للنس�اء املسلامت ،فارتكبوا جرائم االغتصاب

عن�د اقتحام جيش�هم ملدينة رس�ول اهلل (صل���وات اهلل عليه وعلى آله) اس�تباحوا
عرض النس�اء املس�لامت ،واغتصب�وا املئات من النس�اء ،حت�ى املئات من
االب�كار ،دعك من الثيب�ات ،من األبكار اللواتي حمل�ن بعد تلك الواقعة

نتيج� ًة لجريم�ة االغتصاب ،وهم الذين س�بوا نس�اء أه�ل اليمن في عصر

اإلسلام وباعوه�ن بعد س�بيهن في األس�واق ،بع�د جريمة بُس�ر وحملته
 ٍبأمر من معاوية -على اليمن ،فارتكب أبشع الجرائم في اليمن.
الرس�ول (صل ��وات اهلل عليه وعلى آل���ه) كثير ًا ما َّ
حذر منه�م ومن خطورتهم

على األمة ،حتى أ َّنه أوصى األنصار بوصية ،لكنهم لم ين ِّفذوها ،حين قال

َ ُ َْ ٌ
اَّ
ك ْن ِفتن�ة
له�م« :إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه ،إل تفعلوا }ت

((( شرح النهج .64/4
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39

ِفي الر ِض وفس��اد ك ِبير{[األنفال :من اآلية (((»]73ويوم قدم معاوية إلى املدينة
وصعد على منبر رسول اهلل ،تذكَّر بعضهم هذه الوصية ،وذكَّر البعض بها،
ٍ
حالة من الواقع الس�لبي والتأثر به؛ فلم ين ِّفذوا
لكنهم كانوا قد وصلوا إلى
هذه الوصية.

(((

نظرة رسول الله للمستقبل بتنوير الله ورعايته
من األش�ياء املهمة التي ينبغي االلتفاتة إليهاَّ :
أن رس�ول اهلل (صلوات اهلل

علي����ه وعل����ى آله) كان يفكر في مس�تقبل األمة؛ فهو بالتال�ي هو نبي األمة إلى

يوم القيامة ،هو رحم ٌة للعاملين ،وعبر ما تبقى من أجيال ،وعبر ما بقي من

فترة البشرية ،يعني :لم يكن نبي عصره فحسب ،وال رسول زمنه فقط ،هو

رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) للبشرية ،وإلى البشرية كافة ،للناس كافة

ونذيرا منذ عصره وإلى قيام الس�اعة؛ وبالتالي نظرته إلى املس�تقبل
بش�يرا
ً
ً

أيضا -بطبيعة مس�ؤوليته ودوره ،وبالتأكيد ذات صلة
هي نظ�رة مرتبطةً -

مل�ا يأتيه م�ن وحي اهلل ومن ه�دى اهلل (س����بحانه وتعالى) ،يعني :ليس�ت نظرة
شخصية ،وال ينطلق فيها من استشراف للمستقبل بدافع شخصي واهتامم

ش�خصي ،ومن واقع ش�خصي منفصل عن الوحي اإللهي| .ال|؛ ألن اهلل
رب العاملي�ن وأرحم الراحمين َّ
(جل ش����أنه) هو ال يلحظ فقط -مثلاً  -واقع

البش�ـر في عصر النبي فحسب| .ال|َّ ،
رب العاملين -هو
إن اهلل -الذي هو ُّ

((( تاريخ الطبري ج  8ص  186تاريخ دمش ج 56ص .155
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َّ
(جل شأنه) سيشمل برعايته ،ويشمل برحمته البشرية كلها إلى قيام الساعة،

بحي�ث يتيح لهم فرصة الخلاص ،ويتيح لهم ويهيئ له�م فرصة النجاة،

بمعنىَّ :
أن اهلل (س����بحانه وتعالى) ال تأتي رحمته مرتبطة بزمن معين ،ورس�ول

َ َ َ ْ َ ْ َ َ اَّ َ ْ َ ً ِّ ْ َ َ
َ
اهلل رحم�ة اهلل للعاملي�ن} :وم��ا أرس��لناك ِإ ل رحم��ة للعال ِمين{[األنبي��اء:
اآلية ،]107هذه الرحمة للعاملين ليس�ت مزمن ًة لثالثة وعش�رين عا ًما في عهد

النب�ي محم�د (صلوات اهلل عليه وعل����ى آله) ومن بعد ذلك تقف�ل هذه الرحمة،
وتنتهي هذه الرحمة| .ال| ،رحمة تمتد إلى قيام الس�اعة ،ما بقي للبش�رية

قائما في هذا الواقع في الحياة ،ولكن هذه الرحمة
باقية ،وما دام التكليف ً

لها امتداداتها ،التي س�نأتي إلى الحديث عنها ،امتدادها كمش�روع يمتد،

تضمنه القرآن الكريم ،وامتدادها من موقع القدوة والقيادة ،بمثل ما سبق
َّ
لن�ا ف�ي الحديث عن اإلمام علي (عليه الس��ل�ام) وعن اإلمام الحس�ن ،وعن
اإلمام الحسين ،وعن أهل البيت (عليهم السالم) وعن الصالحين واألخيار

من أبناء األمة.

فهذا االمتداد الذي هو امتداد لخط الهداية ،للمشروع اإللهي ،لبرنامج

ي�زود ه�ذه األمة بالرؤي�ة التي تبن�ي عليها
اإلسلام املق�دم لألم�ة ،فيه ما ِّ

حياته�ا ،وفي�ه ما يقدِّ م له�ا التربية الالزمة التي تصلحها؛ لتكون بمس�توى
النهوض بمس�ؤوليتها ،اإلسلام مش�روع عظيم ،فيه تربية وفيه تعليم ،فيه
حكمة وفيه رش�د ،وفيه ما يس�اعد على االستقامة على املستوى السلوكي

والعملي ،وفيه برنامج متكامل للحياة في كل اتجاهاتها ،ليس فقط مجرد
طقوس ال نعثر على هذا اإلسالم اَّ
إل من خاللها ،نعيش اإلسالم في جوها

طلسلا مهلوصو دعب ةمألا ىلع ةيمأ ونب هلكش يذلا رطخلا
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فحسب في داخل املساجد ،وانتهى كل شيء| .ال| ،برنامج متكامل ،وهذا
البرنامج يتجه إلى اإلنسان فيصلحه ،يزكيه.

جان�ب التزكي�ة جانب أساس�ي جدًّ ا ف�ي الق�رآن الكريم ،آي�ات كثيرة

تتح�دث ع�ن هذا املوض�وع ،و ُقدِّ م كمهمة رئيس�ية في حركة رس�ول اهلل،

َ ُ َ ِّ

ْ

يهم{[البقرة :من اآلية ،]129بهذا التعبير القرآني وهو يعدد
وللقرآن نفسه} :ويزك ِ
املهام الرئيس�ية لرس�ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وس���لم) ،تجد كذلك في حركة

األنبياء الس�ابقين ،تجد في النصوص القرآنية املتعددة تركيز على موضوع

َْ
التزكية ،ومس�ار حياة اإلنس�ان في فالحه يتوقف على ه�ذا الجانب} :قد
َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها{[الش��مس ،]10-9 :النفس البشرية
فالحها متوقف على مس�ألة التزكية؛ لكي تبقى األمة مرتبطة بهذا املشروع

ف�ي كل جوانبه :فيما يقدِّ مه كرؤية ،فيام يقدِّ مه كتش�ريعات ،فيام يقدِّ مه من:

أيضا -من تربية لهذا
(بصائر ،وتوعية ،ونور ،وهداية شاملة) ،فيام يقدِّ مهً -

اإلنس�ان ،وتزكية لهذا اإلنس�ان ،يجب أن تبقى األمة مرتبطة بهذا املشروع
من واقع حياتها ،ال تنفصل بش�ؤون حياتها في اتجاه ،وتترك هذا املشروع
ٍ
اتجاه آخر؛ اَّ
وإل ابتعدت عنه تلقائ ًيا ،وخسرت االرتباط به،
بكله هناك في

وما يترتب على هذا االرتباط من :آثار إيجابية ،ومن نتائج عظيمة في واقع
الحياة ،ومن استقامة في واقع الحياة.
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الخطر الذي شكله بنو أمية على األمة بعد وصولهم السلطة
ال�ذي عمل�ه بنو أم َّية من�ذ وصولهم إلى موقع الس�لطة والق�رار ،وهذا

أخط�ر موق�ع يمكن أن يؤ ِّثر س�ل ًبا عل�ى األمة ،عندما يصل إلي�ه أمثال بني
أمي�ة ،عندم�ا يصل إليه جائ�رون ،ظاملون ،مفس�دون ،املوق�ع األهم الذي
ينبغي أن تدار شؤون األمة من خالله ،بنا ًء على منهجها ،على شرعها ،على

تلك املبادئ ،على أس�اس تلك املبادئ والقيم والتش�ريعات والتوجيهات
اإللهية .بنو أم َّية عندما وصلوا إلى هذا املوقع كان هذا يم ِّثل خطورة كبيرة
جدًّ ا على األمة.

الرس�ول (صل ��وات اهلل عليه وعلى آله) وبالنظرة املستش�رفة للمس�تقبل على

ٍ
أس�اس من الوحي اإللهي ،كان يستشعر هذه الخطورة على مستقبل أمته،

َّ
وحذر من هذا ،وهذا تامم الحجة ،الرسول (صلوات اهلل عليه وعلى
ون َّبه عليها،
آله) يؤ ِّدي هذا الدور من موقعه كنذير؛ أل َّنه منذر ومبشر ،وإنذاره ليس فقط

إنذارا من العذاب بالنار فحسب ،هذا جانب رئيسي في إنذاره ،ولكنه ينذر
ً

ٍ
وأيضا املخاطر التي
بش�كل ع�ام،
تجاه املخاطر الكبرى املحيطة بالبش�رية
ً

ستواجهها أمته.

وله�ذا أب�رز األخطار الت�ي يمكن أن تواجهها األمة س�بق ل�ه (صلى اهلل

علي ��ه وآله وس ��لم) أن َّ
حذر منه�ا ،أن أنذر منها ،ضمن وظيفت�ه كمنذر ،ضمن

مهام�ه الرس�الية ،والت�ي منها أ َّنه النذي�ر املبين ،وخطر بمس�توى خطر بني
أم َّية ،وتهديد لألمة بمس�توى ذلك التهديد ،لن يغيب عن اهتامم رسول اهلل
يزوده اهلل به ،واهلل هو عالم الغيب والش�هادة،
(صلوات اهلل عليه وعلى آله) وعام ِّ

ينآرقلا صنلا يف ةيمأ ينب ةنتف
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والعلي�م بمس�تقبل األمة؛ فلذل�ك ع َّلم نبيه (صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم) بأبرز

األخط�ار واملحطات الفاصل�ة واملصيرية الت�ي يمك�ن أن تواجهها األمة،
وأتى منه بش�أنها هداية ،منها نصوص في القرآن الكريم ،ومنها -كذلك-

نص�وص نقلته�ا األم�ة ،وتوارثتها األم�ة ،وبقيت في أوس�اط األمة ،حتى
حساس�ة للغاية ،ومحاربة
بالرغم من حساس�يتها ،يعني :بعض النصوص َّ

جدًّ ا ،وبُذلت جهود كبيرة في س�بيل التخل�ص منها؛ حتى ال تبقى متوارث ًة

في أوساط األمة ،أو تنقل عبر أي جيل ،و ُن ِقلت كثير من النصوص املهمة،
خالصا منه( :املش�كلة،
ُينق�ل اإلن�ذار مثلاً  ،و ُينقل -ف�ي مقابله -ما يم ِّثل
ً

وضحها ،كشفها ،ب َّينها
والحل) ،الرسول ن ّبه األمة إلى املشاكل  -ع َّبر عنهاَّ ،

 التي يمكن أن تعترض هذه األمة في مسيرتها في اإلسالم ،ومسيرتها فيالحياة ،وكذلك الحلول الالزمة ،والوس�ائل التي قد تكفل لها الوقاية من

كثير من هذه املشاكل.

فتنة بني أمية في النص القرآني

َ َ َ َ ْ َ ُّ َ َّ
ؤيا ال ِتي
ورد في القرآن الكريم قول اهلل (سبحانه وتعالى)} :وما جعلنا الر
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ
َ َ ْ َ َ َّ ْ َ ً ِّ َّ
ُْ
اس والشجرة الملعونة ِفي القر ِآن{[اإلسراء :من اآلية،]60
أرين�اك ِإ ال ِفتن�ة للن ِ

هذه اآلية تتحدث عن مسألتين:

المس��ألة األولى :رؤيا أراها اهلل لنبيه في املن�ام ،وهذه الرؤية تضمنت

الكش�ف لفتنة خطيرة مقبلة على الناس ،وتش�ير اآلية القرآنية إليهاَ :
}و َما
َ َ ْ َ ُّ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ ً ِّ َّ
اس{.
جعلنا الر ؤيا ال ِتي أرين�اك ِإ ال ِفتن�ة للن ِ
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َ َّ َ
}والش َج َرة
المسألة الثاني�ة :في الفقرة الثانية من اآلية املباركة نفسها:
َْْ ََ
ُْ
المل ُعونة ِفي القر ِآن{ ،يعني :في نفس السياق الشجرة هذه فتنةَّ ،
ج َر َة
(الش َ
َّاس) ،فام ه�ي هذه الرؤيا؟ وما هي
�رآ ِن) ،كذلك (فِ ْتنَ ًة ِّللن ِ
ا ْل َم ْل ُعو َن� َة فِي ال ُق ْ

هذه الش�جرة؟ هل هي من النباتات البرية ،وأصبحت ش�جرة خطيرة جدًّ ا

على البشرية وعلى الناس؛ فأتى التحذير من القرآن حتى ال يأكل أحد من
هذه الشجرة ،أو من ثامرها ،أو من غصونها؟

ورد في األخبار والروايات َّ
أن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) رأى في

منامه رؤيا ملفتة جدًّ ا :رأى بني أم َّية وهم ينزون على منبره نزو القردة ،يصدون
الناس عنه ،وكان املشهد مشهدً ا رهي ًبا ،وفظي ًعا لهم وهم يصعدون إلى منبره

 منبره فيام يع ِّبر عنه كمصدر هداية -ويتحركون بنفس الحركة التي تتحركبها القردة ،ويصدون الناس عنه ،عن نهجه ،عن مشروعه ،كمصدر هداية،

َُْْ ََ

والشجرة هذه التي قال اهلل عنها} :الملعونة{ ،هل اهلل (سبحانه وتعالى) يلعن
حجرا أو
األش�جار مثلما يفع�ل البعض إذا اس�تاء من ش�يء لعنه ،ل�و كان
ً
ٍ
شيء آخر؟ |ال| .اهلل هو الحكيم.
شجرا أو أي
ً
كذل�ك ورد في األخبار والروايات َّ
أن هذه الش�جرة امللعونة في القرآن

هي بنو أم َّية.

(((

وهناك الحالة االس�تثنائية في بني أمية لشخصية واحدة مختلفة بالنسبة

ألمرائهم طب ًعا ،كان عمر بن عبد العزيز هو الشخصية االستثنائية فيام بينهم
((( تأريخ الخطيب  ،44 / 9تفسير الطبري  ،77 / 5اسد الغابة .14 / 3
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في س�لوكه ومواقف�ه ،بقية أمراء بني أم َّية منذ أول أمي�ر منهم إلى آخر أمير

كان اتجاههم سلب ًيا في هذه الحياة.

فهذا اً
أول على مستوى النص القرآني في الرؤيا التي رآها النبي ،ويقال

في الروايات واألخبارَّ :
أن رسول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله) لم ُي َر ضاحكًا
بعد هذه الرؤيا ،بات بقية أيام حياته حزينًا على مستقبل األمة ،وغير غريب
عليه هذا ،عندما نتأمل في النصوص القرآنية َّ
أن اهلل يقول عنه في أسفه على

َ َ َ َّ َ َ

ٌ َّ ْ َ َ َ َ

َ

ْ

اخع نفسك على آث ِار ِهم{[الكهف :من اآلية،]6
قومه ملاذا ال يؤمنون} :فلعلك ب ِ

ك بَ ِ
( َل َع َّل َ
اخ ٌع) :يعني تكاد أن تهلك نفس�ك من الغم أس� ًفا عليهم كيف ال
يهت�دون بهذا الهدى ،الذي فيه فالحهم وخيره�م في الدنيا واآلخرة ،غير
غري�ب علي�ه أن يبقى حزينًا بعد م�ا رأى هذه الرؤيا التي ع َّبرت وكش�فت

عن الواقع املحزن ،وعن هذا الدور التخريبي الخطير ألولئك في مستقبل

األمة .فرس�ول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله) في الروايات لم ُي َر ضاحكًا بعد
هذه الرؤيا ،وبقي حزينًا إلى وفاته ،لم يضحك بعد هذه الرؤيا فيام ورد.

(((

***

((( املحاضرة الثامن للهجرة لعام 1440هـ.
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بنو أمية وخطورتهم على االسالم وعلى األمة
عندم�ا نأت�ي إل�ى التاري�خ ،عندم�ا نع�ود إلى م�ا روته األم�ة بمختلف

ٍ
مذهب وتيار من مذاهب
مذاهبها في تراثها ،في أصح ما لديها بحسب كل

وتيارات األمة املختلفة ،نجد ما ُأثِر عن رس�ول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله)
ٍ
بشكل عام فيام ِّ
يحذر به من فتنة أولئك على هذه
معروف بين األمة
مام هو
ٌ

األم�ة ،م�ن خطورتهم الكبيرة التي ال يجوز التقلي�ل منها ،وال التبرير لها،
وال التجاهل لها؛ ألن ضررها بالفعل حدث في واقع هذه األمة.

النصوص النبوية تكشف مستقبل األمة في ظل استحكام
قبضة بني أمية
هن�اك عد ٌد من النصوص مثل حديث الرس�ول (صل���وات اهلل عليه وعلى آله)

عنهم أنهم إن تمكَّنوا ووصلوا إلى موقع الس�لطة والقرار ،فإنهم سيجنون
على هذه األمة جناي ًة كبيرة ،ملاذا؟ ألنهم كام قال عنهم إذا تمكَّنوا (اتخذوا
دين اهلل دغالً)،

(((

عل�ى مس�توى النصوص عن رس�ول اهلل (صلوات اهلل عليه وعل���ى آله) هناك

جملة من النصوص املروية ،ليس�ت فقط -مثلاً  -مروية عند الشيعة| .ال|،

ه�ي مروي�ة في تراث األمة بمختل�ف مذاهبها وفرقها ،ف�ي مصادر معتبرة
لديه�ا ،مصادر ل�دى كل مذهب معتبرة ،ومحترم�ة ،ويعتمد عليها ،جملة

م�ن النص�وص التي كش�فت عن هذ ال�دور التخريب�ي ،نكتف�ي هنا بنص
((( من محاضرة السيد عبد امللك حفظه اهلل بتاريخ 9محرم 1441هـ
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رئي�س حت�ى نتحدث على ضوئ�ه ،اَّ
وإل هناك جملة من النصوص ،س�وا ًء
ٍ
بش�كل عام ،أحد النصوص تحدث
عن أش�خاص معينين من بني أم َّية ،أو

اً َّ َ ُ
َ َ اً
َ
َ
هللا دغ�ًل�َ ،و ِع َباد ُه
عنه�م ،أ َّنه�م« :إذا بلغ��وا أربعين رجل اتخ��ذوا ِدين ِ
َ َ اً َ َ َ ُ ُ َ اً
خول ،وماله دول»(((.

ٍ
بش�كل واضح -عن
طب ًع�ا اخترنا ه�ذا النص؛ ألنه نص جامع ،وع َّبر-

طبيع�ة هذا ال�دور التخريبي ،ومس�ارات هذا الدور التخريب�ي ،وطب ًعا هم
وصلوا إلى الس�لطة واستحكم دورهم عندما بلغوا إلى هذا العدد ،ويعتبر
ه�ذا النص من معجزات الرس�ول (صل���وات اهلل عليه وعلى آل���ه) التي تضمنت

 فيام تضمنته -حدي ًثا عن املستقبل ،واستشرا ًفا بالوحي اإللهي للمستقبل،وكان ذلك متطاب ًقا.

َّ َ ُ

َ

َ َ اً

َ َ َ ُ َ َ اً َ َ َ ُ ُ َ اً

هللا دغل ،و ِعباده خول ،ومال��ه دول» ،وهذا كان هو
«اتخذوا ِدي��ن ِ

مس�ارهم ،هذا هو ما فعلوه بالضبط في واقع هذه األمة ،اتجهوا إلى األمة

من واقع ما وصلوا إليه من س�يطرة ونفوذ من موقعهم في السلطة ،وكانت
هذه سياستهم.

«اتخذوا دين الله دغال»
أول جناي�ة جنوه�ا على األمة ،وأكب�ر جناية وأخطر جناي�ة كانت :هي

في دينها ،الدين هو الذي به صالح األمة ،وإذا اس�تقامت األمة على دينها
((( الحاكم في املس�تدرك (ج 4ص  )474املعجم األوس�ط للطبراني (ج 17ص  )86البداية والنهاية
(ج 6ص.)271

48

الغد هللا نيد اوذختا«

صل�ح لها كل ش�يء ،وصلح ف�ي واقعها كل ش�يء ،الدين هو األس�اس،
وح ِّرفت مفاهيم محس�وبة
ف�إذا تغ َّيرت مفاهيم محس�وبة على هذا الدينُ ،

على هذا الدي�ن ،وأصبح الناس يتدينون بتلك املفاهيم املحرفة ،واملفاهيم
الخاطئ�ة ،واملفاهيم التي تم انتاجها لتكون محس�وبة عل�ى الدين وما هي

م�ن الدين ،ويتدين الن�اس بها تدينًا؛ تصبح هذه مش�كلة خطيرة جدًّ ا جدًّ ا
وبدل من أن يكون الدين مصدر ٍ
اً
ٍ
وصالح وفالح وإصالح
خير
على األمة،

لها ،تتحول تلك املفاهيم -املحس�وبة عليه -مصدر إفساد لألمة ،وهذا هو

الدَّ َغل :يعني اإلفساد ،وهذا ما عمله بنو أم َّية :هم شاهدوا َّ
أن األمة مرتبطة
بالدين.

بنو أم َّية كان لهم تجربة في محاربة اإلسالم والرسول ملدة عشرين سنة،

منذ بعثة الرسول بالرسالة حاربوه في مكة باإلعالم ،والدعاية ،والتعذيب
للمس�لمين ...ووس�ائل كثيرة ،وحاربوه بعد الهجرة النبوية لثامن س�نوات
حربًا عسكرية ،إضافة إلى بقية الوسائل.

فتجربتهم لحربهم مع اإلسلام لعش�رين عا ًماَّ :
أن هذا اإلسلام َت َق َّوى

وانتش�ر وتمس�كت ب�ه األمة ،وأ َّنه�م عاج�زون -نهائ ًيا -ع�ن فصل األمة

الفصل الكلي عن هذا اإلسالم؛ فاتجهوا -في النهاية -بعد فتح مكة ،بعد

أن ُأر ِغم�وا على الدخول في هذا اإلسلام ،نتيج ًة للتحوالت من حولهم،
ونتيج� ًة لوصوله�م إل�ى حالة االستسلام والعج�ز التام ع�ن محاربة هذا
الدي�ن ،دخل�وا فيه بغير رغب�ة ،التاريخ ينق�ل لنا كلمة[ :وف�ي النفس منها

َّ
[وأن
ش�يء] ،عندما ُأر ِغم أبو س�فيان على الشهادة بالش�هادتين ،فقيل له:

يدلا ميهافم فيرحت يف مهتاراسمو نويومألا
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َّ
[وأن محمدً ا رس�ول اهلل وفي النفس
محمدً ا رس�ول اهلل] ،قال في األخير:
منها شيء].

عب�ارات أخ�رى معروفة ف�ي تاريخهم ،لرموز ب�ارزة منه�مُ ،تع ِّبر عن

الكفر الذي استسره البعض منهم ،وبقي كامنًا في أنفسهم يع ِّبرون عنه بين
الحين واآلخر.

األمويون ومساراتهم في تحريف مفاهيم الدين
فاتخاذهم لدين اهلل َدغَلاً  :هو أ َّنهم يئسوا من فصل الناس عن هذا الدين
ٍ
بش�كل تام؛ فدخلوا بمدخل آخر ،واش�تغلوا بطريقة أخ�رى ،مختلفة عن

حربهم املباش�رة ضد اإلسالم وضد الرس�ول ،إلى حرب بطريقة مختلفة،
ٍ
وباتجاه آخر.
كيف يتم اتخاذ دين اهلل َدغَلاً ؟ كيف يتم تحويل االنتامء إلى هذا الدين،

واالستفادة من هذا الدين إلى حالة تساهم في إفساد األمة والتأثير السلبي
عليها ،اً
بدل من أن تكون حالة ُتص ِلح هذه األمة؟ كام قلنا :املسألة تتجه إلى
املفاهيم الدينية ،وإلى التشريعات الدينية.

نأت�ي إل�ى الدين :الدي�ن جمل�ة مفاهيم وتش�ريعات ،مفاهي�م وعقائد

ومبادئ وتش�ريعات :هذا حالل ،هذا حرام ،هذه املسألة كذا ،هذه العقيدة

ك�ذا ،هذا املبدأ كذا ...فمفردة مفاهي�م تع ِّبر -باإلجامل -عن هذه املبادئ،
والتشريعات ،والتوجيهات ...ونحوها.
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فعم�دوا إل�ى التحريف بوس�ائل متعددة ،واس�تغلوا البع�ض من علامء

الس�وء وم�ن رواة األكاذي�ب ،الذي�ن يختلق�ون ويفترون عل�ى اهلل وعلى
رسوله الكذب ،واعتمدوا عليهم.

مسارات التحريف التي سلكها بنو أمية
حسب
مس�ار من مس�اراتهم كان :إنتاج مفاهيم باطلة من األس�اس ،و ُت َ

عل�ى الدي�ن :مثًل�اً  :يك ِّلف�ون البع�ض ألن يصنع رواي�ة وحدي ًث�ا مكذوبًا
بالكامل ،حدي ًثا ال أساس له من الصحة ،يقول( :حدثنا فالن عن فالن عن

فالن عن رس�ول اهلل أنه قال :كذا وكذا وكذا) ،ويكون هذا باالفتراء التام،
يعني :ال أساس لذلك.

وطب ًعا هذا كان يحصل حتى في عصر رسول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله)

ومن بعد عصره ،مش�هور في الس�ير والتواريخ والحديث أ َّنه :كثر الكذب
عل�ى رس�ول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله) في أي�ام حياته؛ حتى انزعج جدًّ ا،

َ ََ
َ َ َ
«م ْن كذ َب َعل َّي ف َليت َبوأ
وخطب الناس على املنبر ،وقال كلمته الشهيرة:
َّ
َ َ َ ُ
مقعده ِمن النار»(((.
بع�د أن كث�ر الك�ذب عليه حتى انزعج ،واس�تدعى األم�ر إلى خطاب

ع�ام ،يصعد إل�ى املنبر ويتحدث بهذا الكالم ،واس�تمرت ه�ذه األكاذيب
على رس�ول اهلل واالفت�راء عليه ،واالفتراء على رس�ول اهلل هو افتراء على

اهلل ،وهو كذب على اهلل (س���بحانه وتعالى) أي تزوير في الدين هو يعتبر افتراء
((( مسند اإلمام (زيد ج 1ص )3البخاري ج  5ص .37
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ن؟ عل�ى أ َّنه دي�ن اهلل ،وبالتالي أي
عل�ى اهلل؛ ألن الدي�ن محس�وب على َم ْ

تزوير فيه يحس�ب من االفتراء على اهلل الكذب ،هذا املس�ار اشتغلوا عليه،

وهو مسار خطير جدًّ ا.

املسار اآلخر :تحريف ملفاهيم نصوص صحيحة :النص صحيح ،ولكن

تفس�يرا آخ�ر ،فيام يتطابق مع هوى
معنى آخر،
يقدِّ م�ون للنص مفهو ًما آخر،
ً
ً

كثيرا ممن هم
أنفسهم ،وهذا اشتغلوا عليه بشكل نشط وواسع جدًّ ا ،وش َّغلوا ً
باس�م علامء من علامء السوء ،ومن الرواة ،ومن القصاصين ،وممن نسميهم

في زمننا هذا باملثقفين ،شخصيات وفئات ش َّغلوها بشكل كبير ،واملعلمين،

و...الخ .ش َّغلوا فئات واسعة؛ تلقت على هذا -آنذاك -معاشات ومرتبات،

واشتغلت ،ومكافئات أحيا ًنا ،البعض كان يروي حدي ًثا مكذوبًا على رسول

اهلل ،ويصنع�ه بمبل�غ ك�ذا وكذا ،وهناك قص�ص كثيرة في التاريخ ،ال يتس�ع
الوقت للتطرق إليها ،وليس املقام للتطرق إلى تلك التفاصيل.

أبشع أنواع الظلم والتضليل
حينما نأت�ي إلى الق�رآن الكريم ،نج�د َّ
أن هذه املس�ألة خطي�رة للغاية،

خطيرة جدًّ ا ،وتعتبر من أبشع أنواع الظلم ،ومن أخطر أنواع الظلم :الظلم

الثقاف�ي ،وه�و يؤس�س للظلم بكل أش�كاله :للظلم بش�كله العس�كري،
بش�كله األمني ،بش�كله االقتصادي ...في كل أشكاله األخرى ،أكبر ظلم

وأول ظل�م عندم�ا تظلم األم�ة في املفاهيم املحس�وبة على الدي�ن ،عندما
ُتضلل األمة.
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التضلي�ل أكبر حالة خطيرة ُتظلم بها األمة؛ ولهذا نجد َّ
أن اهلل يقول في

ََ ْ َْ َُ

َّ

ََْ

ََ

هّ َ

ً

للا ك ِذبا{ ،يعني :ال أظلم،
كتابه الكري�م} :ومن أظلم ِمم ِن افترى على ِ
ه�ذه النوعية من الناس املفترين على اهلل الكذب هم في قائمة أظلم الناس
للناس ،هم في هذه القائمة.

ََ ْ َْ َُ

هناك فئات متعددة هي األظلم ،يأتي القرآن يع ِّبر عنها} :ومن أظلم{،

بمث�ل ما نجده في هذه اآلية املبارك�ة ،كل من قال عنهم القرآن الكريم:

}و َم ْ
��ن َأ ْظ َل ُم{ه�م ف�ي الص�ف األول م�ن الظاملي�ن للبش�ريةَ ،
َ
}و َم ْن
َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ هّ َ ً ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ون َع َلى َر ِّبه ْم َو َي ُق ُ
ول
للا ك ِذبا أول ِـئك يعرض
أظل��م ِمم ِن افترى على ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َ
هّ
ين َك َذ ُبوا َعلى َر ِّبه ْم أ ال ل ْعنة للا َعلى الظا لم َ
األ ْش َه ُاد َه ُـؤالء َّالذ َ
ين{
ِ
ِ
ِِ
ِ
[هود :اآلية.]18

يتض�ح لن�ا من ه�ذا النص القرآني م�دى خطورة هذا الن�وع من الظلم

الذي مصدره علامء السوء ،ومصدره -من نسميهم في هذا العصر -بعض

املثقفي�ن ،ال�رواة ،القصاصي�ن ،املعلمي�ن ...الذين يش�تغلون على تقديم
الدين إل�ى الناس ،الذين يش�تغلون في الخطاب الديني ،الذين يش�تغلون
في التعليم الديني ،الذين يش�تغلون في تأليف الكتب التي تحتوي معارف
باس�م أنه�ا معارف من الدين ،ه�ذه الفئة من الناس منهم من يش�تغل على
هذا النحو :يظلم الناس ،وأ َّيام ظلم!

الذي ينتج مفاهيم باطلة يم ِّثل كتابه الذي كتبه أخطر من سجن يسجن

الناس فيه بغير حق ،وأخطر -أحيا ًنا -من معركة عسكرية مد ِّمرة ،املفاهيم
خطيرة جدًّ ا ،والظلم بها ظلم كبير جدًّ ا ،يتضمن اً
أول إساءة إلى اهلل (سبحانه

ليلضتلاو ملظلا عاونأ عشبأ
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وتعالى) الكذب على اهلل من حيث هو كذب على اهلل أمر بشع وفظيع ،وجرأة

كبيرة على اهلل (سبحانه وتعالى).

م�ن يك�ذب على اهلل ،يقول[ :ف�ي دين اهلل كذا وكذا ،ه�ذا من اهلل ،من

دين�ه] يعني :م�ن اهلل ،وليس من اهلل ه�و يع ِّبر عن علمه ،ع�ن حكمته ،عن
رحمته ،عن عزته .فكل ما هو مكذوب هو يس�يء إلى هذا كله :إما يس�يء

إلى عزة اهلل ،أو يس�يء إلى حكمة اهلل ،أو يس�يء إلى رحمة اهلل ،أو يس�يء
إلى كل تلك التي تضمنتها أسامء اهلل الحسنى ،يسيء إلى اهلل في كل شيء،
في كل ما تفيده أسماؤه الحسنى ،يسيء إلى :كامل اهلل ،وجالله ،وعظمته،

وألوهيته.

فأول مش�كلة في االفتراء على اهلل من حي�ث الجرأة على الكذب على

اهلل :ذن�ب فظي�ع وبش�ع ،وقلة حياء م�ن اهلل (س���بحانه وتعالى) وم�ن حيث ما

زورا على اهلل،
يتضمن�ه ذل�ك املفتري ،ما قدم باس�م اهلل و ُنطِق به ع�ن اهللً ،
وافترا ًء على اهلل ،مام فيه إساءة إلى اهلل (سبحانه وتعالى).

ث�م م�ا يترت�ب على األخذ به ف�ي واقع البش�رية من نتائج س�يئة ،فكرة

معينة ،قاعدة معينة ،أو فتوى معينة؛ يترتب عليها مواقف باطلة ،البعض من

الفتاوى الباطلة يترتب عليها مظالم كبيرة جدًّ ا :تس�فك بها الدماء ،تنتهك
به�ا األعراض ،تنهب به�ا األموال ،البعض من الفت�اوى ،أو من املواقف،

أيضا -إس�اءة إلى اهلل من جوانب متعددة ،وس�نأتي-
أو من العقائد فيهاً -
أيضا -ملزيد من التوضيح حول هذا املوضوع.
ً

54

ليلضتلاو ملظلا عاونأ عشبأ

َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ هّ
َ ً ُ َّ
يقول اهلل َّ
للا ك ِذبا ِلي ِضل
(جل ش ��أنه)} :فمن أظلم ِمم ِن افترى على ِ
َّ
ْ َ ْ َ َّ
َ
��اس ب َغ ْي��ر ع ْل��م إ َّن هّ َ َ َ ْ
الن َ
��دي الق��وم الظا ِل ِمين{[األنع��ام :اآلي��ة،]144
للا ال يه ِ
ِ ِ ِ ٍ ِ
الحظوا افتراء الكذب على اهلل ليكون وس�يلة إلضالل الناس؛ ألن الكثير

من الناس يتقبلون حينام تكون املس�ألة مس�حوبة عل�ى اهلل ،وعلى أ َّنها من

دين�ه ،فيتقبلها هذا وذاك ،والكثير من الناس البس�طاء يتقبلون ،يقول لك:
[قال اهلل ،قال رسول اهلل كذا كذا ،ويتحدث دين اهلل هو كذا وكذا].

ويع ِّب�ر عن هذا بأكاذي�ب وتحريف :إما تحريف للمفه�وم ،وإما إنتاج

ملفهوم باطل من أساس�ه ،لم يرد ال في كتاب اهلل ،وال عن رس�ول اهلل ،كال

َ
املس�ألتين خطيرة ج�دًّ اٌ ،
كل منهام يم ِّثل خطورة كبيرة عل�ى الناس} ،ف َم ْن
ب َع َلى هَّ َ َ َّ َ
َأ ْظ َل ُم م َّمن َك َذ َ
ِّ ْ ْ َ ُ
للا وكذب ِبالصد ِق ِإذ جاءه{[الزمر :م��ن اآلية،]32
ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ هَّ َ ً َ ْ َ َّ َ ْ َ ِّ َ
َ
َّ
ُ
للا ك ِذبا أو كذب ِبالحق لما جاءه{[العنكبوت:
}ومن أظلم ِمم ِن افترى على ِ
من اآلية.]68

المس��ألتان :مس�ألة االفتراء على اهلل كذبً�ا ،أو التكذيب بالصدق ،أو

التكذيب بالحقٌ ،
كل منهام جريمة في مستوى واحد ،وهذا يحصل للكثير

ُ َ َ َْ َ
م�ن الناس :التكذيب بالحق ،والتكذيب بالصدق} ،انظ ْر كيف َيفت ُر ون
ْ ً ُّ ً
َ َ هّ َ َ َ َ َ
للا الك ِذب وكفى ِب ِه ِإثما م ِبين�ا{[النساء :اآلية ]50إثم واضح وفظيع،
على ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
هّ
ٌ
َ
كذ َ
َّ َّ َ َ ُ َ
ب ال ُيف ِل ُح��ون * َمتاع ق ِلي��ل َول ُه ْم
للا ال ِ
}إن ال ِذي��ن يفتر ون على ِ
ِ
َ َ ٌ َ
ٌ
عذاب أ ِليم{[النحل.]117-116 :
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ما الذي ساعد على نجاح المفترين؟
كبيرا وعال ًيا في واقع
مث�ل هذه النصوص القرآنية يج�ب أن تصنع وع ًيا ً

األمة تجاه خطورة هذه املس�ألة؛ ألنه -لألس�ف الش�ديد -مسائل في غاية
األهمي�ة ،وأحيا ًن�ا في منته�ى الخطورة ،ونظ�رة الناس إليها نظ�رة عادية،

استبس�اط ،هذا االستبساط هو الذي يس�اعد على نجاح مثل هذه األمور،
نجاح كبير للمفترين الكذب على اهلل (سبحانه وتعالى).

فيما يأتي الق�رآن ليصنِّفهم ف�ي أ َّنهم في مصاف وفي مس�توى األظلم:

أظلم الناس للناس ،وأظلم البش�ر للبش�ر ،هذه الفئة من الناس -كام قلنا-

ه�م مجموعة من علامء الس�وء ،ومن يحذو حذوه�م ،توابعهم ولواحقهم

م�ن :مثقفي�ن ،وخطباء ،ومرش�دين ،مم�ن يتجهون اتجاهه�م؛ ألن هناك
أيضا -ش�خصيات في هذا االتجاه تس�ير في
العلماء الربانيي�ن ،وهن�اكً -
االتجاه السليم والصحيح ،وهناك |ال| ،من يتجهون هذا االتجاه الذي هو
اتجاه ظالم للناس ،ظالم ،وظلم خطير جدًّ ا ،عليه هذا الوعيد اإللهي.

والحظ�وا :الي�وم م�ن املعروف ف�ي واقع األمة ل�دى نخبه�ا العلامئية،

والثقافي�ة ،و...إل�خ .من املعروف جدًّ ا َّ
أن هناك نس�بة كبي�رة من املرويات

اً
اً
إجامل
إجامل،
املحسوبة على رسول اهلل ،وهي مكذوبة ،هذا أمر معترف به

معترف به بين األمة بكلها.

هناك جملة كبيرة من املرويات املزورة واملكذوبة على رسول اهلل (صلوات

اهلل عليه وعلى آله) هناك نس�بة كبيرة مام قدِّ م إلى األمة باس�م تفسير لنصوص
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قرآنية ،أو تقديم ملفاهيم ،أو عقائد ،أو ثقافات ،أو تشريعات ،أو أحكام...
إلخ .يصنَّف على أ َّنه مفترى ،على أ َّنه باطل ،على أ َّنه غير صحيح ،ال يع ِّبر

عن حقيقة الدين ،وإنام قدِّ م بطريقة خاطئة ،ويم ِّثل مشكلة كبيرة؛ ألن هناك
من يأخذ به على أ َّنه من الدين.

وش�ملت ه�ذه املس�ألة الخطي�رة كل املواضي�ع املهم�ة والرئيس�ية،

ومختل�ف املواضي�ع ،بد ًءا م�ن التحري�ف للعقائ�د ،وردت عقائد مختلة

بش�كل كبير جدًّ اُ ،ف ِّس�رت لها نصوص قرآنية في غير محلها ،وهذا شكل
من أش�كال التحريف :التفس�ير للق�رآن بطريقة مغلوط�ة ،وتقديم النص

ب
القرآن�ي على غير مصاديق�ه ،وكذلك أفتري فيها نصوص أخرى ،وك ُِذ َ

على رس�ول اهلل فيها ،وتضمنت هذه املشكلة الكبيرة جدًّ ا اإلساءة إلى اهلل

(سبحانه وتعالى).

م�ا يتعل�ق بمعرف�ة اهلل ،وردت هناك عقائ�د فيها تش�بيه هلل بخلقه ،فيها

التجسيم ،فيها كل أشكال اإلساءة إلى اهلل (سبحانه وتعالى) يعني :اإلساءة إلى
قدس�يته ،إلى جالله ،إلى كامله ...واملساس بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة
الجبر ،وردت -كذلك-
ف�ي هذا الجانب ،أضف إلى ذل�ك وردت عقيدة َ

تفس�يرات خاطئة ملفهوم القضاء والقدر ،تفس�يرات تضمنت إساءة فظيعة
إلى اهلل (سبحانه وتعالى).

ث�م نأتي إلى موض�وع األنبياء ،إلى ال�كالم فيام يتعلق بالق�رآن الكريم

والكت�ب اإللهي�ة ،إلى الكالم عن مختلف املواضيع الرئيس�ية ،كم وردت

من روايات ،ومن نصوص ،ومن كتابات ،ومن أقوال ،من ...إلخ .تس�يء

اءارتفالا راشتنا يف اودعاس قحلا نومتكي نم
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إس�اءة كبيرة :إساءة إلى اهلل ،إس�اءة إلى أنبيائه ،إساءة إلى كتابه ،إساءة إلى
دينه في كل تفاصيله ،أمر فظيع جدًّ ا.

وبات�ت األمة متَّفقة على َّ
كبيرا ف�ي تراثها ،في املرويات،
دس�ا ً
أن هناك ً
وفي ٍ
كثير من األفكار والعقائد ،يسمونه (باإلسرائيليات) ،وصلت املسألة

إلى هذا املستوى ،يعني :دس من بني إسرائيل إلى روايات ،إلى تفسيرات،

إلى أقوال ،إلى عقائد ،إلى أفكار؛ تصبح -في نهاية املطاف -ضمن التراث
الذي تعتمد عليه األمة في مختلف مذاهبها ،أو بعض مدارسها.

فإ ًذا :املس�ألة هذه مس�ألة خطيرة جدًّ ا ،واش�تغل عليها بنو أمية بش�كل

كثيرا من املفاهيم ،وقدَّ م�وا مفاهيم بديلة على أ َّنها تع ِّبر عن
كبي�ر،
وحرفوا ً
َّ

كثي�ر من أبن�اء األمة ،وترب�ت عليها أجي�ال؛ فكانت
اإلسلام ،وأخ�ذ بها
ٌ
للمس�ألة آثار س�لبية ومد ِّمرة جدًّ ا ،وقدِّ مت -حتى -تشريعات معينة باسم

وتسوغ للناس أن
تسوغ لهم ما يفعلونه في الناس،
ِّ
أ َّنها من شرع اهلل ،وهي ِّ

يذعن�وا لهم ،بالرغم م�ن كل ما يفعلونه ،وأن يطيعوه�م فيام هم عليه من:
إفساد ،وظلم ،وجور ،وطغيان ،وإجرام.

من يكتمون الحق ساعدوا في انتشار االفتراءات
أيضا -يم ِّثل خطورة كبيرة جدًّ ا ،ويصل في خطورته
هناك جانب آخرً -

إلى مس�توى مقارب لهذه املش�كلة ،وهو مشكلة الكتامن للحق وللهدى:
هناك من يأتي ليشتغل بافتراءات -بحسب ما وضحناه -في اتجاه اختالق

أيضا في
ملا يقدم كمحس�وب على اإلسلام وتحريف للمفاهيم ،وهناكً -
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املقابل -من يسكت ،من يصمت ،من يكتم الهدى والحق ،في املقام الذي
تكون فيه األمة أحوج ما تكون إلى التبيين ،إلى التوضيح ،اَّ
وإل ملا ضلت،
أو ظلمت ،وظلمت بالضالل ،أو ظلمت في الواقع العملي والحياتي.

أيضا -يم ِّثل مش�كلة خطيرة جدًّ ا ،وعانت األمة بس�ببه معاناة
الكتامنً -

َّ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ
ين َيكت ُمون َما أنزلنا ِم َن
}إن ال ِذ
كبي�رة جدًّ ا ،اهلل يقول في القرآن الكريمِ :
ُ
َ
ْ
َ
َ ْ َ َ َّ َّ ُ َّ
ْ َ ِّ َ
ُ
َ
َ َُْ
اب أول ِـئك َي َلعن ُه ُم
كت ِ
�ات والهدى ِمن بع ِد ما بين�اه ِللن ِاس ِفي ال ِ
البين ِ
هّ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ُ اَّ ُ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ
وا َف ُأ ْو َلـئ َك َأ ُت ُ
وب
للا ويلعنهم الل ِعنون • ِإ ال ال ِذين تابوا وأصلحوا وبين
ِ
َ َ ْ ْ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ
علي ِهم وأنا التواب الر ِحيم{[البقرة.]160-159 :
كي�ف تحص�ل حالة الكتامن ه�ذه؟ عندما يكون هن�اك ضغط كبير أو

إغ�راء ،يعن�ي :ف�ي املرحلة التي تتجه فيه�ا قوى الضالل -مثلما فعل بنو

أم َّي�ة -إل�ى تعميم ثقاف�ة معينة ،أطروح�ات معينة ،يقدِّ م�ون بدائل معينة
أفكارا معينة؛ ويعتمدونها في واقع
باسم الدين ،ينزلون للناس مناهج أو
ً

األمة ،يشتغلون  -في الوقت نفسه  -حتى ال يصل الحق إلى الناس ،وال

قائما تربَّى عليه أجيال األمة ،يش�تغلون في اتجاهين للعمل
يبق�ى
ً
منهجا ً

عل�ى إس�كات اآلخرين عن أن يقول�وا الحق :حالة التخوي�ف والتهديد

والوعيد.

ٍ
كثي�ر من الن�اس ،فعندما يرى َّ
أن
وتؤ ِّث�ر ه�ذه الحالة بش�كل كبير على

الق�ول بالح�قَّ ،
وأن التبيي�ن للموقف الح�ق ،أو العقيدة الحق�ة ،أو املبدأ

الح�ق ،أو املفهوم الحق الذي يع ِّبر عن حقيقة الدين ،ويتطابق -تام ًما -مع

ما يقدِّ مه القرآن والرسول (صلوات اهلل عليه وعلى آله)؛ يرى أ َّنه من املحتمل أن

اءارتفالا راشتنا يف اودعاس قحلا نومتكي نم
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يدفع ثمن ذلك ،يتعرض للخطر ،يتعرض للس�جن ،أو يتعرض للش�هادة،

أو للمضايق�ة ،أو الل�وم والتوبي�خ ،أو يفق�د مكانت�ه املعتبرة في الس�احة،
وتوجه إليه :اإلهانات ،واالتهامات ،و...إلخ.

فالبعض من الناس يسكت ،يتفادى ما يمكن أن يحصل له من مشكلة،

ف�ي مقابل أنه صدع بالحق ،وق�ال بالحق ،ونطق بالحق ،وقدم ما يعبر عن

حقيق�ة اإلسلام؛ يتفادى ما يمك�ن أن يحصل له من مش�اكل ،أو خطورة

ته�دده ف�ي حياته ،أو ته�دده في وضع�ه االقتصادي ،أو ته�دده في مكانته
نحوا من ذلك.
االجتامعية ...أو ً

أيض�ا -باإلغراء :تقدَّ م إليه اإلغ�راءات املادية؛ حتى يصمت
البع�ضً -

ع�ن ق�ول الحق في مس�ائل معينة ،ويحص�ل كال األمرين ،وله�ذا قال اهلل
ْ َ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
ون َما َأ َنز َل هّ ُ
(سبحانه وتعالى) في ٍ
للا م َن الكتاب
آية أخرى} :إن الذين يكتم

ِ

ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ُ
ْ َّ ََّ
َ
َ َ ْ َ ُ َ َ َ ً َ الً ُ َ َ َ َ ُ
ُُ
ويشتر ون ِب ِه ثمنا ق ِلي أول ِـئك ما يأكلون ِفي بطو ِن ِهم ِإ ال النار{[البقرة:

اً
أموال
م��ن اآلي��ة ،]174هذه الفئة أ َّثر عليه�ا اإلغراء املاديُ ،أعطي مر َّت ًب�ا معينًا،
معينة؛ وبالتالي يصمت عن قول الحق ،وعن تقديم الهدى الذي في كتاب
اهلل كام هو ،وتقديم الدين من كتاب اهلل كام هو.

حساس�ة ،أش�ياء تزعج قوى
يأت�ي ليس�كت ع�ن أش�ياء مهمة ،أش�ياء َّ

الضالل والباطل؛ فيصمت عنها ،ويس�كت عنها ،مثلام سكت الكثير ممن
قد عرفوا وعلموا من كتاب اهلل ما قامت الحجة به عليهم اً
أول قبل غيرهم،

وس�كتوا ،س�كتوا عن الجهاد ،وفي القرآن الكريم مئات اآليات تتحدث

ع�ن الجه�اد ،البع�ض ال يتكلم بآي�ة حول ه�ذا املوضوع ،عن املس�ؤولية
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ف�ي جوانبه�ا األخرى ،عن املوق�ف من أعداء اهلل ،عن مس�ائل مهمة جدًّ ا،
يصمت البعض عنها ،ويسكت ،ويكتم.

ه�ذا الكتمان يس�اعد على تغيي�ب الحق من الس�احة ،يظ�ل الناس ال

يس�معون كال ًما عن هذه املس�ألة :عشر سنين ،عش�رين سنة ،خمسين سنة

وهم ال يس�معون كال ًما ع�ن هذا املوضوع ،حتى يغيب م�ن ذهنية الناس،

وكأنه ليس من الدين ،ومعروفة هذه الحالة في كثير من األوضاع والظروف

حصلت.

كت ُُم َ
ن َي ْ
ون َما َأ َنز َل ال ّل ُه) ،ألن املس�ؤولية في
ه�ذه الفئة من الن�اس (ا َّل ِذي َ

تقديم ما أنزل اهلل كام هو ،القرآن تحدَّ ث عن جانب املس�ؤولية ،قدِّ مه مثلام

تقدِّ م بقية املسائل ،أنت شخصية علامئية ،أو مثقفة ...أو نحو ذلك ،قدِّ م ما

أنزل اهلل كام هو ،وبمس�تواه من األهمية ،ال تهمش مس�ألة رئيسية وتقدمها
وكأنه�ا مس�ألة هامش�ية ،وه�ي أساس�ية ،والق�رآن أعطاها م�ا أعطاها من
األهمية ،تحدث بشكل صحيح.

ُ َ َ َ َُُْ َ
ون في ُب ُطونهمْ
هذه الفئة موعودة بهذا العذاب اإللهي} :أول ِـئك ما يأكل ِ
ِِ
َّ َّ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ هّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ِّ ْ َ َ ُ ْ َ َ ٌ َ ٌ ُ َ َ
ِإ ال النار وال يكلمهم للا يوم ال ِقيام ِة وال يزك ِيهم ولهم عذاب أ ِليم * أول ِـئك
َّ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ ُ َ
ال ِذين اش��تر ُوا الضاللة ِبالهدى{[البق��رةَّ ،]175-174 :ملا أخذوا املال ،وأخذوا
مصالح معينة مقابل أن يسكتوا عن قول الحق؛ كان حالهم على هذا النحو:

ْ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ ُ َ
َ َْ َ َ
َ َ
َ َ َ َّ هّ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ِّ
َ َّ
ْ ْ
اب ِبال َحق
}بال َمغ ِف َ��ر ِة ف َما أ ْص َب َر ُه ْم َعلى الن ِار * ذ ِلك ِبأن للا نزل ال ِكت
ِ
ْ َ َ
َ َّ َّ َ ْ َ َ ُ ْ
َ
َ
يد{[البقرة.]176-175 :
اب ل ِفي ِشق ٍاق ب ِع ٍ
و ِإن ال ِذين اختلفوا ِفي ال ِكت ِ
}اش��تر ُوا الضالل��ة ِبالهدى{} ،والعذاب{ ،اش�تروا ألنفس�هم عذابًا،

يساسألا ملاعملا تباغ ..لئادبلا ميدقت نيبو تمصلا نيب
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بين الصمت وبين تقديم البدائل ..غابت المعالم األساسية
بي�ن أن يكون هناك كتامن ،وصمت ،وس�كوت عن أمور مهمة من دين

اهلل ،ع�ن حقائق مهمة م�ن دين اهلل ،عن مواقف عملي�ة مهمة من دين اهلل،

نزلت بها آيات اهلل ،ونطقت بها كلامت اهلل ،وتضمنتها مس�احة واس�عة من

كتاب اهلل ،وكانت بارزة ورئيسية وأساسية فيام فعله وقاله رسول اهلل (صلوات
وتهمش ،وال يس�معها الناس في ٍ
كثير
اهلل علي ��ه وعلى آله) ثم يس�كت عنه�ا،
َّ

من املناطق ،ال يعتادون أن يس�معوا ش�ي ًئا عنها ،وبين أن يكون هناك نشاط
لتقديم بدائل :بدائل ضالة مضلة باطلة تحسب على الدين.

ه�ذه كارث�ة ،املحصل�ة واحدة :كتمان من جان�ب ،وتقدي�م بدائل من

جان�ب آخ�ر؛ تنجح تلك البدائل في أن تنتش�ر هي ضمن مناهج دراس�ية،

أيضا -من خالل
ضمن نشاط تثقيفي وتعليمي ،من خالل املنابر ،واليومً -

وس�ائل اإلعالم ،وس�ائل ه�ذا العصر في نش�ر الضالل بأكثر من وس�ائل

املاض�ي ،تك�ون املحصلة واح�دة :وهي الضالل الذي ينتش�ر ف�ي األمة،
والتدي�ن بالباطل ،التدي�ن باعتقاد عقائد على أنها م�ن عقائد الدين ،وهي

حرم اهلل ،وتحريم ما َّ
أحل اهلل ،والتدين
باطلة ،والتدينً -
أيضا -بإحالل ما َّ
أيض�ا :والء ،وبغ�ض ،وعداوة ،ومحب�ةٌ ،
كل منها باس�م الدين،
بمواق�ف ً
ولكن بطريقة مغلوطة ،وغير مطابقة للحقيقة ،ومخالفة ملا في دين اهلل ،مام
ح�ق يع ِّبر عن دين اهلل بصدق؛ فتحصل انحرافات كبيرة باس�م الدين ـ
ه�و ٌ

أساس لصالح األمة ـ باملفاهيم الخاطئة ،بالتضليل ببدائل،
الدين الذي هو
ٌ
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ويتحول في
فيتحول االنتامء الديني بنفس�ه إلى مش�كلة،
بالكتامن لحقائق؛
َّ
َّ
واقع األمة إلى مصدر إلفساد األمة وتضليلها.

لقد تمكن بنو أمية من تفريغ اإلسالم من مضمونه
وهكذا تمكَّن بنو أم َّية من تفريغ اإلسلام من مضمونه ،وقدَّ موا بدائل

تدجن لهم األمة ،وتفسد لهم األمة ،واتجهوا -بنا ًء على ذلك-
كثيرة جدًّ ا ِّ

إلى تربية مختلفة عن تربية اإلسالم في أثرها ،وفي نتيجتها في واقع الحياة.
وله�ذا الحظ�وا ،فعلاً غاب م�ن واقع الناس ه�ذه النظ�رة القرآنية إلى

املضلي�ن :إلى الكاتمي�ن ،وإلى املفترين ،الكاتمين مل�ا أنزل اهلل من حقائق
وحق ،واملفترين بتقديم بدائل محسوبة على اهلل وعلى دينه ،وأ َّنهم األظلم

واألسوأ ،وأ َّنهم في سوؤهم وخطورتهم لهذه الدرجة التي لعنهم اهلل فيها:

ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ هّ َ َ ْ َ ُ ُ ُ لاَّ
ْ
ْ َّ َّ
ُُْ َ
َ
ُ َ َ
الن َار َو َال ُي َك ِّل ُم ُه ُم هّ ُ
للا َي ْو َم ال ِق َي َام ِة َوال
}أول ِـئك َما َيأكلون ِفي ُب ُطو ِن ِهم ِإ ال
ُي َز ِّك ْ
يهم{.
ِ
ُ َ

}أول ِـئ��ك يلعنهم ُ
للا ويلعنه��م ال ِعنون{ هذا يدل على س�خط كبير:

الجرائ�م الثقافية ،الجرائم بالتضليل الذي يقدَّ م عبر النش�اط التعليمي

والتثقيفي ،ينظر الناس إليها باستبس�اط ،وكأنها أشياء عادية ،وهي خطيرة
ج�دًّ ا ،خطي�رة للغاية ،والكتاب ال�ذي يتضمن باطلاً محس�وبًا على الدين

يم ِّثل خطورة جدًّ ا ،وكاتبه يعتبر عند اهلل من أظلم الناس وأسوأ الناس ،اهلل

قد لعنه ،توعده بالعذاب وبالنار .وهكذا يجب أن تنظر األمة؛ حتى تكون
حذرة ويقظة من ذلك النشاط التضليلي الخطير جدًّ ا.
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و
ًالوخ هدابع(

ن اهللِ َدغًَل�اً ) ويمكننا أن نعتبر َّ
خ ُ
فه�م (ا َّت َ
كثي�را من :العقائد،
أن
�ذوا ِدي َ
ً

واملب�ادئ ،واملفاهي�م ،والتش�ريعاتُ ،ح ِّرف�ت من�ذ الزمن األم�وي ،طب ًعا
ل�م يقتص�ر األم�ر على الزم�ن األم�وي ،امتدت املس�ألة وتوس�عت ،ومع

الزم�ن كث�رت وكبرت ،ولك�ن بدايتها الكبرى ،ونش�اطها الرئيس�ي جدًّ ا،
واالنح�راف باألم�ة عن املس�ار بش�كل كبير ج�دًّ ا ،كان من بعد استش�هاد
اإلمام علي (عليه السالم) وتمكَّن بنو أم َّية من السلطة ،وبدأوا بالعمل النشط
كبيرا في ذلك ،امتدت آثاره إلى اليوم.
في ذلك ،وحققوا
ً
نجاحا ً

(((

ً
(وعباده خوال)

بنو أمية ..االستعباد واالستئثار

ٍ
َّ
مس�خرين
حولوا عباد اهلل إلى َخ َول ،إلى خدم وعبيد
(وع َب�ا َد ُه َخ َو اًل)َّ :
َ

ً
جيوشا
لخدمتهم ومستغ ِّلين ،سيطروا على الناس ،البعض منهم شكلوهم

ج�رارة؛ لتكون ذراع بطش وجبروت يضربون بها من يريدون في أوس�اط
ٍ
صوت للحرية ،وكل نشاط أو عمل يهدف إلعادة
األمة ،ويقمعون بها كل

الن�اس إلى االتج�اه الصحيح ،ويجعلون منهم :علامء س�وء ،أبواق باطل،
صاص ...إلخ .وكذلك منهم من يشتغل
املحدثين ،الكاذبين واملفترين ،ال ُق َّ
في الدعاية االجتامعية ،بكل الوسائل يجعلون الناس َ
(خ َو اًل).

(((

((( من محاضرات الهجرة للسيد عبد امللك بدر الدين الحوثي لعام 1440هـ.
((( من محاضرات الهجرة للسيد عبد امللك بدر الدين الحوثي لعام1440هـ.
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ثئتسالاو دابعتسالا ..ةيمأ ونب

(وعباده خوالً) عملية اس�تعباد لألمة بكل ما تعنيه الكلمة ،وهذه قضية

خطيرة؛ ألن من أهم وأعظم ما جاء به اإلسالم ،ومن أعظم ثمرات االهتداء

بهذا اإلسلام ،والتمس�ك بهذا اإلسلام :هو إنقاذ البش�رية م�ن العبودية

للطاغوت ،من العبودية للعباد ،إلى العبودية هلل (سبحانه وتعالى) لرب العباد،
فإذا بهم يجنون على هذه الثمرة الرئيسية التي هي في غاية األهمية ،ليست

مس�أل ًة هامش�ية من مندوبات اإلسلام ومس�تحباته| .ال| مس�ألة أساس�ية
وجوهرية ،وغاية رئيس�ية لهذا الدين :التحرير للبش�ر ،للرسالة اإللهية في

َ
}أن ْاع ُب ُدوا هَّ َ
للا
كل العصور في كل عهد األنبياء (صلوات اهلل وسالمه عليهم)ِ :
َّ ُ َ
َ َْ ُ
واجت ِنبوا الطاغوت{[النحل :من اآلية.(((]36
َ الً
ّ
وسخروهم لخدمتهم
فبنو أمية «اتخذوا عباد هللا خو » فاستعبدوهم
والس�خرة لألمة من جانب ُحكَّام الجور
ومصالحهم ،ومظاهر االس�تعباد ُ

والظاملين متعددة وعلى كل املستويات:

على املس�توى العس�كري وف�ي ميادين القت�ال :حيث يدفع�ون الكثير

من الناس للقتال والقتل في س�بيل تقوية أمرهم ،واس�تحكام س�لطانهم،
وتعزيز هيمنتهم ،وس�طو ًة منهم باملس�تضعفين ،وظل ًام للمظلومين ،وبطش ًا

بالصالحي�ن ،وتنكي ً
ال باألح�رار ،وإذالالً للناس ،وإنف�اذ ًا ألمرهم الباطل

خير وال مصلحة.
فيام ليس هلل فيه رضى ،وال لألمة فيه ٌ

وعلى املستوى الثقافي والفكري :حيث يدفعون بعلامء البالط ووعاظ

((( من محاضرات الهجرة لعام 1441هـ.
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و
ًالود هلام(

السلاطين لتحريف املفاهيم وش�رعنة الظلم ،وتدجين األمة باسم الدين،
وإبعادها عن النهج القويم.

وعلى املس�توى اإلعالمي :حيث يدفعون البع�ض ليكونوا أبواق ًا لهم،
ٍ
س�وء كاذبة ،فينش�رون الش�ائعات الباطلة واألكاذي�ب ،ويقولون
وألس�نة
ال�زور والبهت�ان ،ويزيفون الواقع والحقائق ،ويكتب�ون بأقالمهم املأجورة
وسخر ًة وشك ً
ال من أشكال العبودية للطغاة.
كذلك ،خدم ًة ُ

ً
(وماله دوال)

بنو أمية اتجهوا إلى السيطرة على موارد األمة البشرية والمالية
الً

«وماله دو » :اس�تئثار باملال العام ،نهب ثروة األمة ،مقدرات األمة،

واس�تغالل هذه الث�روة الهائلة من األمة ،وهم فرض�وا جبايات كبيرة على
األم�ة ،يعن�ي :مث ً
ال أخ�ذوا الزكاة ،أخ�ذوا الخ�راج ،أخذوا الفيء ،س�نوا

ضرائب كثيرة تحت عناوين متعددة ،دخلوا أيض ًا في مس�ارات أخرى من
جم�ع امل�ال ،مثل :املص�ادرة ملمتلكات الن�اس بغير حق ...أش�كال كثيرة

للجباية للامل ،واالس�تئثار به ،واالستغالل له في الترف والبذخ واملعاصي
والفجور.

ث�م في ش�راء الذمم وش�راء ال�والءات ،ينهبون مال األم�ة ،وفي نفس

الوقت يقدِّ مون هذا املال ملن يخدمهم ،لعالم السوء الذي سيصدر الفتاوى

الباطل�ة الت�ي تبرر جرائمهم ،تخدم سياس�اتهم وتوجهاته�م ،يقدمون من

66

يلاملاو ةيرشبلا ةمألا دراوم ىلع ةرطيسلا ىلإ اوهجتا ةيمأ ونب

هذا املال ملن سيتجنَّد معهم فيقاتل في صفهم ،ويرتكب أبشع الجرائم في
اعتداءاته على الناس (على املجتمع املسلم).

وهك�ذا اس�تغلوا ه�ذه الثروة ،واس�تأثروا به�ا ،وأفقروا األم�ة ،تركوا

الفقراء ،تركوا املساكين ،تركوا أبناء األمة ،تركوا املجتمع اإلسالمي يعيش
حال�ة املعاناة والبؤس والحرمان ،واس�تأثروا هم بث�روة هائلة جدًّ ا ،و ُكتُب
التاريخ ملختل�ف املذاهب تحكي العجب العجاب فيام كانوا يجمعونه من

األم�وال الهائلة جدًّ ا ،وكيف كانوا يس�تأثرون بها ،ويقتس�مونها فيام بينهم
كأم�راء ،ويصرفون الع�دد الكبير منها والكميات الكثي�رة منها فيام ذكرناه
من :شراء الذمم ،وفي الترف ،والبذخ ،واملعاصي ،والفجور.

(((

***

((( من محاضرات الهجرة للسيد عبد امللك لعام 1441هـ.
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عمار بن ياسر ودوره في كشف حقيقة بني أمية
م�ن النص�وص املهم�ة التي تح�دَّ ث النبي (صل���وات اهلل عليه وعل���ى آله) بها

عمار
حديث�ه عن الفئة الباغية الداعي�ة إلى النار ،في كالمه وفي حديثه عن َّ

عمار (رضوان اهلل
بن ياس�ر (رضوان اهلل عليه) وهو من كب�ار الصحابة األخيارَّ ،

عليه) الذي أخبر عنه النبي -وعلى مرأى ومسمع من الصحابة في املدينة-

أنه�ا س�تقتله الفئ�ة الباغي�ة ،التي كام ذك�ر عنه�ا« :يدعوهم إل��ى الجنة،
ويدعونه إلى النار».
الداعية إلى النار ،هذه الفقرة لها أهمية :جهة داعية إلى النار؛ وبالتالي

لها دعوة ،ودعوتها هي ضاللة ،دعوة ذات نش�اط إعالمي ،نشاط فكري،
نشاط تثقيفي ،كله يدخل تحت عملية تضليل ،كله تضليل ،نشاط تضليلي
في واقع األمة؛ وبالتالي يش�كِّلون خطر ًا كبير ًا ،يعني :من يس�تجيب لهم،

من يتأثر بأفكارهم ،بدعوتهم تلك؛ فإنه إلى النار ال محالة ،اَّ
وإل فامذا معنى

أن يكونوا دعا ًة إلى النار ،اَّ
إل أن دعوتهم :دعوة من استجاب لها وتأثر بها

دخ�ل النار ،يكون من أهل النار؛ ألنه�ا دعوة قائمة على التحريف ملفاهيم
هذا اإلسالم ،دعوة من استجاب لها انحرف عن طريق الحق.

روى أسامء بن الحكم الفزاري قال :كنا بصفين مع علي بن أبي طالب
تح�ت راية عامر بن ياس�ر ارتف�اع الضحى ،اس�تظللنا ٍ
ببرد أحم�ر ،إذ أقبل

ٌ
رج�ل يس�تقري الصف حتى انته�ى إلينا فقال :أيكم عامر بن ياس�ر؟ فقال

عامر بن ياس�ر :ه�ذا عامر .قال أبو اليقضان؟ قال :نع�م .قال :إن لي حاجة
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ةيمأ ينب ةقيقح فشك يف هرودو رساي نب رامع

إليك فأنطق بها عالنية أو سرا؟ قال :اختر لنفسك أي ذلك شئت .قال :ال

بل عالنية.

قال :فانطق.

قال :إني خرجت من أهلي مستبصر ًا في الحق الذي نحن عليه ال أشك

ف�ي ضاللة هؤالء القوم وأنهم على الباطل ،فلم أزل على ذلك مس�تبصر ًا

حت�ى كان ليلت�ي ه�ذه صباح يومن�ا هذا ،فتق�دم منادي ًا فش�هد أن ال إله إال

اهلل وأن محمد ًا رس�ول اهلل ونادى بالصالة ،فنادى مناديهم بمثل ذلك ،ثم
أقيم�ت الصلاة فصلينا صالة واح�دة ،ودعونا دعوة واح�دة ،وتلونا كتاب ًا

واح�د ًا ،ورس�ولنا واحد فأدركني الش�ك ف�ي ليلتي هذه ،فب�ت في ليلة ال
يعلمه�ا إال اهلل حتى أصبحت ،فأتي�ت أمير املؤمنين فذكرت ذلك له فقال:
هل لقيت عامر بن ياسر؟.

قلت :ال .قال :فالقه فانظر ما يقول لك فاتبعه.
فجئتك لذلك.

ق�ال له عامر :هل تع�رف صاحب الراية الس�وداء املقابلة ل�ي فإنها راية

عمرو بن العاص ،قاتلتها مع رسول اهلل ‹صلوات اهلل عليه وعلى آله› ثالث
مرات وهذه الرابعة ما هي بخيرهن وال أبرهن ،بل هي شرهن وأفجرهن،

أش�هدت ب�در ًا وأحد ًا أو حنين ًا أو ش�هد ل�ك أب فيخبرك عنه�ا؟ قال :ال.
ق�ال :فإن مراكزن�ا على مراكز رايات رس�ول اهلل يوم بدر وي�وم أحد ويوم

حني�ن وإن ه�ؤالء على مراك�ز رايات املش�ركين من األح�زاب ،هل ترى
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هذا املعس�كر وم�ن فيه؟ فواهلل لوددت أن جميع م�ن أقبل مع معاوية ممن

يريد قتالنا مفارق ًا للذي نحن عليه كانوا خلق ًا واحد ًا فقطعته وذبحته ،واهلل
ٍ
عصفور حرام ًا !.قال :ال
لدماؤه�م جميع ًا أحل من دم عصفور ،أفترى دم

بل حالل.

ٌ
حالل دماؤهم أتراني بينت لك؟ قال :قد بينت لي.
قال :فإنهم كذلك

قال :فاختر أي ذلك أحببت.

قال :فانصرف الرجل ،ثم دعاه عامر بن ياسر فقال :أما إنهم سيضربوننا

بأس�يافهم حتى يرت�اب املبطلون منك�م فيقولون :لو ل�م يكونوا على حق

م�ا ظه�روا علينا ،واهلل ما ه�م من الحق على ما يقذي عي�ن ذباب ،واهلل لو
ضربونا بأس�يافهم حتى يبلغوا بنا سعفات هجر((( لعرفنا أنا على حق وهم

على باطل ،وأيم اهلل ال يكون س�ل ًام سامل ًا أبد ًا حتى يبوء أحد الفريقين على

أنفس�هم بأنهم كانوا كافرين وحتى يش�هدوا على الفريق اآلخر بأنهم على
الحق وأن قتالهم في الجنة وموتاهم ،وال ينصرم أيام الدنيا حتى يش�هدوا

بأن قتالهم وموتاهم في الجنة وأن موتى أعدائهم وقتالهم في النار ،وكان
أحياؤهم على الباطل(((.

((( وإنام خص هجر للمباعدة في املسافة وألنها موصوفة بكثرة النخيل.
((( صفين .321
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وهم الجائرون عن الحق
نص آخر وهو أن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) أمر علي بن أبي

طالب عليه السالم بقتال الناكثين ،والقاسطين ،واملارقين.(((.

وص�ف النب�ي لهم (صل���وات اهلل عليه وعلى آله) بالقاس�طين ف�ي حديثه عن

اإلمام علي (عليه الس�ل�ام) ودوره املس�تقبلي في هذه األمة ،ومن ضمن هذا
الدور :أ َّنه سيقاتل الناكثين ،والقاسطين ،واملارقين ،وكانوا هم القاسطين،

وهذا ش�ي ٌء معروف في التراث اإلسلامي والتاريخ اإلسلامي ،ما معنى

القاس�طين؟ القاس�طين :الجائري�ن ،املائلي�ن ع�ن الح�ق ،والجائرين عن
الع�دل ،يعن�ي :انحراف على مس�توى الح�ق ،انحراف ع�ن الحق ،الحق

كعقي�دة ،كثقافة ،كرؤية ،كش�رع ،كنه�ج ،انحراف عن ه�ذا الحق ،لديهم

ضلاالت كثيرة ،أباطي�ل كثيرة تقدم كبدائل عن الحق ،وباس�م اإلسلام

طبع ًا ،باس�م اإلسالم ،فهو ٌ
وجور عن العدل ،طريق
ميل عن الحق نفس�ه،
ٌ
جائرة مائلة عن الحق وعن العدل ،فهم أهل الظلم ،طغاة ،جائرون ،ظلمة،

متس ِّلطون ،وكل هذا أين يتجه؟

ه�ل ه�و ظلم في اله�واء ،أو يتج�ه نحو الفض�اء؟ ه�ل مظاملهم تلك،

جرائمهم تلك ،أباطيلهم تلك ،ضالالتهم تلك ،دورهم السلبي والتخريبي

ذل�ك ه�ل اتجه مث ً
ال إل�ى منطقة أخرى خ�ارج األرض ،إل�ى املريخ مثالً،
((( املس�تدرك على الصحيحين ج 10ص ،478كنز العامل ج11ص 292املعجم الكبير للطبراني ج8
ص .420

71

ةدرقلا وزن هربنم ىلع نوزني

أو كوك�ب الزه�رة ،أم أنه انصب بكله في س�احة املجتمع اإلسلامي ،هم
ظلموا هذه األمة ،أفسدوا في هذه األمة ،أضلوا في هذه األمة ،في املجتمع
املس�لم ،في األمة اإلسلامية ،ولذلك يع ُ
ظم جرم من يبرر لهم ،من يدافع

عنهم ،من يقدِّ م صور ًة مختلف ًة عن الحقيقة بشأنهم ،فهم القاسطون ،وهذا
معروف في التاريخ اإلسلامي ،والنبي أخبر عنهم بذلك (صلوات اهلل
ش�ي ٌء
ٌ

متفق عليه أيض ًا.
عليه وعلى آله) وهذا ٌ

ينزون على منبره نزو القردة
مما أخب�ر به النبي (صل ��وات اهلل عليه وعل���ى آله) ما رآه ف�ي منامه -من رؤى

الوح�ي طبع ًا -أنهم ينزون على منبره نزو القردة ،يذبُّون الناس عنه .وكان

لهذه الرؤيا مدلولها املؤلم جدًّ ا ،يع ِّبر عن طبيعة الدور الذي يصرف الناس

عن نهج رسول اهلل ،عن هدي رسول اهلل ،منبره رمزيته في هذه الرؤيا تع ِّبر

عن دور الهداية الذي قام به الرسول (صلوات اهلل عليه وعلى آله) في هذه األمة،
فهم سيصرفون الناس عن نهجه من موقع السلطة والحكم باسم الخالفة،

وهو ٌ
متفق عليه.
ملك عضوض كام هو أيض ًا ٌ

فإذ ًا هذا الدور الس�لبي جدًّ ا والتخريبي ،وكانوا في هذا الدور يشبهون

الق�ردة ،ف�ي كلام تع ِّبر عنه هذه الصورة البش�عة من حقيقة م�ا هم عليه من
انحراف كبير ،ومن ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وتضليلي كبير.
وتخريبي
سلبي
دور

َّ
م�ن ضم�ن ما ورد ع�ن النبي (صل���وات اهلل علي���ه وعلى آله) حدي�ث« :وأن
ََ َ
هلكة هذه األمة على أيديهم» ومام روي« :يهلك الناس هذا الحي
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من قريش قالوا فما تأمرنا ؟ قال :لو أن الناس اعتزلوهم».

(((

وقال «هالك أمتي عل��ى يدي غلمة م��ن قريش» ((( هلك�ة كبيرة،

هلك�ة؛ ألن األم�ة عندم�ا فق�دت املفاهيم الصحيحة األساس�ية لإلسلام

لتكون هي الس�ائدة في واقعها بكله ،لتكون ه�ي املفاهيم التي تبني عليها
مس�يرة حياتها؛ فقدت دوره�ا العظيم واملهم والكبير ،وخس�رت إلى ٍ
حد

كبي�ر ،تك َّبدت خس�ائر كبي�رة جدًّ ا ،امتلأت س�احتها الداخلي�ة باملظالم،

أعاقتها عن دورها املهم في الواقع البشري ،ثم أ َّثر ذلك أيض ًا على كل من

تأ َّثر بهم ،بدعوتهم التي هي دعوة إلى النار ،ليكون هالك ًا باستجابته لتلك

الدعوة ،حتى ولو حس�بت على اإلسالم ،ال يكفي أن تحسب وهي عملية
تحريف وتزوير وتزييف للحقائق.

مما أيض� ًا ورد ع�ن النبي (صلوات اهلل علي���ه وعلى آله) وتحدثن�ا عنه الوصم

لهم بالطلقاء ،فيام يعنيه هذا املدلول من فرض دائرة قانونية عليهم؛ حتى ال
يحسبوا في عداد املهاجرين واألنصار ،حتى ال يمكن أن يجعلوا من ذلك

ذريع�ة لتس� ّلق الدولة اإلسلامية تحت عن�وان أنهم م�ن املهاجرين أو من

األنصار ،وكان من املعروف في الس�احة اإلسلامية ماذا يعنيه هذا املدلول

م�ن أنهم فئ�ة معينة بالكاد تكون من املواطنين في هذه الدولة اإلسلامية،
دائرة دخلت في هذا اإلسالم باالستسالم بعد مرحلة طويلة من الصراع.

((( البخاري في عالمات النبوة في اإلسالم (ج  2ص .)453
((( البخاري (ج 6ص .)453

73

ةدرقلا وزن هربنم ىلع نوزني

أيض� ًا ما أش�رنا إليه عن وصي�ة النبي (صلوات اهلل عليه وعل���ى آله) لألنصار:

«إذا رأيت��م معاوي��ة على منب��ري فاقتلوه» ،ف�ي بعض الرواي�ات :اَّ
(إل

أْ َ
َ ُ ْ َْ ٌ
ََ َ ٌ َ
ٌ
ْ
تفعلوا }تكن ِفتن�ة ِفي الر ِض وفساد ك ِبير{[األنفال :من اآلية.)]73

(((

وق�د تذكَّر ه�ذه الوصية البعض م�ن األنصار عندما وص�ل معاوية إلى

املدينة وصعد إلى منبر رسول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله).

ومما ورد فيه أيض ًا قول رس�ول اهلل (صلى اهلل علي���ه وآله) يقولّ :
«أول من
ّ
يغير سنتي رجل من بني أمية».
ذر قال :س�معت رس�ول اهلل (صلى
روى أب�و يعل�ي في مس�نده عن أبي ّ

ّ

ّ

اهلل علي ��ه وآله) يقول « :أول من يغير س��نتي رجل من بن��ي أمية» ،ورواه
ابن عس�اكر وأب�و يعلي أيض ًا من طري�ق أبي عبيدة أن رس�ول اهلل (صلى اهلل

ً
ّ
عليه وآله) قال « :ال يزال أمر هذه ّ
األمة قائما بالقس��ط حتى يكون أول
ّ
م��ن يثلمه رجل م��ن بني أمية» ،وقد أورد ابن عس�اكر في تاريخه ،وابن

كثير في تاريخه ،وابن األثير في تاريخه ،وابن الجوزي في تاريخه روايات
كثيرة في هذا الباب.

ومما ال ش�ك في�ه أن معاوية املقصود بهذا الحدي�ث ،فهو أول من غ ّير
َّ

الس�نن وبدل األحكام الشرعية وس�نّن البدع والضالالت واملحدثات في
الدِّ ين كام سبق إيضاحه.

(((

((( تاريخ الطبري ج  8ص  186تاريخ دمش ج 56ص .155
((( بلوغ األمل ج1ص.62
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هن�اك أيض ًا أش�ياء كثيرة ،نص�وص كثيرة ،اجراءات كثي�رة عملها النبي

في حياته (صلوات اهلل وس�ل�امه عليه وعل���ى آله) مثل :نفيه للحكم بن أبي العاص

م�ن املدين�ة والطرد ل�ه نهائي ًا منها  -ه�و والد مروان بن الحك�م  -نفاه مع
أس�رته من املدينة ،وطرده كلي ًا عن املدينة؛ لدوره الس�لبي ،وتجسسه على
رس�ول اهلل (صل ��وات اهلل علي���ه وعلى آله) وم�ا كان يقوم به من تصرفات س�لبية
نقلها التاريخ.

(((

وهناك الكثير من النصوص واآلثار التي رويت عن الرسول (صلوات اهلل

عليه وعلى آله) هذه التي ذكرناها كافية ووافية في أن نستفيد منها لتتكون لدينا
ص�ورة حقيقية عن طبيع�ة ذلك الدور الس�لبي والتخريبي ،وعن مس�تواه

الفظيع والخطير والشنيع جدًّ ا.

واقع بني أمية تجسيد لما ورد فيهم
وأيض ًا إلى جانب هذا االستش�راف ،وه�ذا التحذير ،وهذا التنبيه الذي

كان م�ن جان�ب النب�ي (صل���وات اهلل عليه وعلى آل���ه) الذي يكف�ي ويفي في أن
يكش�ف حقيق�ة دوره�م الخطير جدًّ ا على ه�ذه األمة ،والبالغ الس�وء في

واق�ع هذه األمة ،أتى الواق�ع ليثبت ذلك ،وما نقل�ه التاريخ -وكام نكرر-
التاريخ الذي يحس�ب ملختلف املذاهب ،وليس فق�ط من جهة واحدة ،أو
ٍ
مذهب واحد ،التاريخ الذي هو معروف بين هذه األمة.
من

((( أنظر مروج الذهب ج  1ص  ، 305البداية والنهاية ج  8ص  ،308الكامل ج 2ص.208
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مصادر تاريخ املذاهب املختلفة والتيارات املختلفة ،ما نقله هو الشيء

الغري�ب العجي�ب ،واهلل أعل�م م�ا هو ال�ذي خفي ول�م ينقل ،م�ا نقله فيه

العجب العجاب؛ ألنها أحداث كبيرة ،أشياء شهيرة.

أش�رنا إلى إس�اءتهم إلى املقدس�ات ،إساءتهم إلى الرس�ول ،انتهاكهم

لحرم�ة املقدس�ات اإلسلامية ،وأنبه أيض ًا إل�ى أنهم أيض ًا اس�تهانوا حتى

بحرم�ة الق�رآن الكري�م ،أس�اؤوا إل�ى الرس�ول (صل���وات اهلل عليه وعل���ى آله)
بتعبيرات ومواقف كانوا يطلقونها ويقولونها فيه.

س�ب رس�ول
أيض� ًا ف�ي مجالس�هم الرس�مية :مجلس امللك األموي ُي
ُّ

يقربونهم
اهلل (صل ��ى اهلل علي ��ه وعل ��ى آله وس���لم) في حضرته�م ،من جانب م�ن ِّ
ويدنونه�م ف�ي مجالس�هم من اليه�ود والكافري�ن ،فيغض�ون الطرف عن
ذلك ،ويضحكون لذلك ،وينسجمون مع ذلك ،وإذا أتى أحدٌ ليزجر ذلك

اليهودي الساب لرسول اهلل ،يغضبون ،ويعتبرون ذلك أذي ًة لجلسائهم ،كام

حص�ل مع هش�ام ،امللك هش�ام األموي الذي غضب من اإلم�ام زيد (عليه

س�ب رس�ول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله)
الس�ل�ام) عندما انتهر اليهود الذي َي
ُّ
فقال( :ال تؤ ِذ جليسنا يا زيد).

كم نقل التاريخ من مثل هذه املواقف التي كانت توجه فيها اإلس�اءات

ٍ
بش�كل مباش�ر تحت حاميتهم ،مع
إلى رس�ول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله)

ذلك عملوا خط ًة أخرى لالس�تهداف ملقام رس�ول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى

آل ��ه) ومكانت�ه املهم�ة في نفوس املس�لمين ،وهي م�ن أخطر م�ا فعلوه وما

الً

صنعوه ،وهي تدخل تحت عنوان« :اتخذوا دين هللا دغ ».
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لق�د اختلق�وا وصنعوا الكثير م�ن الروايات واألخبار ،وم�ا يطلق عليه

ّ
الحط من مكانة رس�ول اهلل ،واإلساءة الكبيرة جدًّ ا إلى
باألحاديث ،مام فيه

رسول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله) وأتى البعض ليقول عنها بأنها[ :أحاديث
صحيح�ة] ،ثم تكتب ،ينقلها ال�رواة ،ويأتي من ينقلها في مجاميع حديثية،
يحشرها مع بقية األحاديث ،وتقدَّ م إلى األمة على أنها من الحديث ،وأنها

من السنة ،وفيها إساءات شنيعة جدًّ ا إلى رسول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله).

من أسوأ ما روي وشكل ضربة عنيفة لألمة في أهم معلم وهو تحررها

من عبوديتها للطواغيت ما روي زور ًا بأن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم)

ق�ال(: :يكون بعدي أئمة ال يهتدون بهديي وال يس�تنون بس�نتي وس�يقوم
فيهم رجال قلوبهم قلوب الش�ياطين في جثامن إنسي) قلت( :كيف أصنع
ي�ا رس�ول اهلل إن أدركت ذلك؟) قال ( :تس�مع وتطي�ع لألمير وإن ضرب

ظهرك وأخذ مالك)(((.

وهك�ذا تعاق�ب على األم�ة أئم�ة قلوبهم قلوب الش�ياطين إل�ى اآلن،

وأخضع علامء الس�وء في هذا الزمن الشعوب للحكام ،والحكام بدورهم
أخضعوا الشعوب ألمريكا وإسرائيل.

ف�ي مقاب�ل التعظيم لهذا أو ذاك ،لهذا الش�خص أو ذاك ،لهذا الرمز أو

ذاك ،يحط�ون م�ن مكانة رس�ول اهلل (صل���وات اهلل عليه وعلى آل���ه) كم ورد من
ذلك؟ الشيء الكثير الكثير.

((( مسلم كتاب اإلمارة /باب األمر بلزوم الجامعة.
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عندما يتهمونه على مستوى عملية التبليغ للوحي ،وأن الشيطان َّ
تدخل

ونط�ق على لس�انه ،وأن�ه افترى عل�ى اهلل وهو يقرأ س�ورة النج�م! هكذا
يقدِّ مون عن رس�ول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله) أنه بينام يقرأ س�ورة النجم،

َ َ َّ َ َ
َ َ َ ُ اَّ َ ْ َّ
وق�رأ قول اهلل (س ��بحانه وتعال���ى)} :أف َرأ ْيت ُم اللت َوال ُعزى • َو َمن��اة الثا ِلثة
أْ ُ ْ
َ
لاَّ
ت َوا ْل ُع َّزى َو َمنَاة :أصنام من أصنام قريش التي
ل
ا
،
]20-19
[النج��م:
ى{
ر
خ
ال
َ

كانت تعبدها ،وتعكف عليها ،وتش�رك بها ،تجعل منها آل ًة مع اهلل (س���بحانه
وتعالى).

ٍ
رواية اختلقوه�ا وصنعوها وقاموا بصياغتها؛ للحط
يأت�ون ليقولوا في

من مكانة رس�ول اهلل ،وللتش�كيك في أمانته في تبليغ الرس�الة ،وفي تبليغ

القرآن الكريم ،يقولون في روايتهم تلكَّ :
أن الش�يطان َّ
تدخل وس�يطر في
تل�ك اللحظة على الرس�ول ،وعلى لس�انه ،وعل�ى منطق�ه ،وجعله ينطق
ليق�ول[ :تلك الغراني�ق العالَّ ،
وإن ش�فاعتهن لترتجى]! يعن�ي :تعبير فيه

شرك ،فيه افتراء ،فيه تعظيم لألصنام ،فيه كذب على اهلل (سبحانه وتعالى) ،فيه

إثبات الشفاعة لتلك األصنام.

(((

ب�ن عمر قال :حدثن�ي يونس بن محمد بن فضالة الظفري عن أبيه قال:

وحدثني كثير بن زيد عن املطلب بن عبد اهلل بن حنطب قاال :رأى رس�ول

اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،من قومه كف ًا عنه فجلس خالي ًا فتمنى فقال :ليته

ال ينزل علي شيء ينفرهم عني! وقارب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،

((( املحاضرة الثانية بذكرى عاشوراء التاسع من محرم 1441هـ.
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قوم�ه ودن�ا منهم ودن�وا منه ،فجلس يوم ًا مجلس� ًا في ناد م�ن تلك األندية
ح�ول الكعب�ة فقرأ عليهم :والنج�م إذا هوى؛ حتى إذا بل�غ :أرأيتم الالت

والع�زى ومناة الثالث�ة األخرى؛ ألقى الش�يطان كلمتين على لس�انه :تلك

الغرانيق العلى ،وإن ش�فاعتهن لترتجى ،فتكلم رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم ،بهام ،ثم مضى فقرأ السورة كلها وسجد وسجد القوم جميع ًا.

(((

على هذه الرواية التي اختلقوها وصنعوها ،اعتمد س�لامن رش�دي في

كتابه املس�يء لإلسلام ،كتابه الذي حكم عليه اإلم�ام الخميني (رضوان اهلل

عليه) حكم عليه بالقتل؛ عقوب ًة ملا في ذلك الكتاب من إساءات إلى رسول
اهلل ،وإلى اإلسالم ،وإلى القرآن ،اعتمد على مثل هذه الرواية.

ف�إذ ًا :ك�م ورد فيام قدَّ م�وه كروايات وتكتب ،وتصب�ح من األحاديث،

وتصب�ح ضم�ن املنهج الرس�مي الذي يعتمد عليه في الس�احة اإلسلامية
ٍ
كثي�ر من أبن�اء األمة ،روايات تس�يء إلى النبي بأش�نع م�ا يمكن أن
ل�دى

نتخيله أو نتصوره ،حتى َّ
أن البعض ممن يس�يئون إلى الرس�ول في الغرب
ف�ي ه�ذه املرحلة وف�ي مراحل س�ابقة ،كانوا يعتم�دون في إس�اءتهم إلى

رسول اهلل على تلك الروايات ،يقولون[ :هذه رواياتكم ،يا أيها املسلمون
هذه الروايات في مجاميعكم الحديثية ،هي التي تقدِّ مه أنه ...وأنه ...وأنه

احتفل مع الش�يطان في جلسة يوم العيد ،وجلسة لهو وغناء وطرب ،وأتى

((( الطبقات الكبرى البن س�عد 1ج ص ، 305الكام�ل في التاريخ ج 1ص ،265تاريخ الطبري ج2
ص.77
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فالن الصحابي فهرب منه الشيطان ،وقطع تلك الجلسة]...

(((

ت َد َخ َل َر ُس ُ
ص َّلى
ن َعا ِئ َش� َة أن�ه َقا َل ْ
�ول ال َّل� ِه َ
فق�د رووا كذب� ًا وزور ًا َع� ْ
َ�اء بع ٍ
اض َ
ال َّل� ُه َع َل ْي ِه َوآلِ ِه َو َس� َّل َم َو ِعن ِْدي َج ِ
ج َع َع َلى
اث َف ْ
ط َ
ار َيتَا ِن ُت َغنِّ َيا ِن بِ ِغن ِ ُ َ
�و َل َو ْج َه ُه َفدَ َخ َل َأبُو بَك ٍْر َفا ْنت ََه َرنِي َو َق َ
الش� ْي َ
ار َّ
طا ِن ِعنْدَ
ا ْل ِف َر ِ
اش َو َح َّ
ال ِم ْز َم ُ

َر ُس ِ
ص َّل�ى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َوآلِ ِه َو َس� َّل َم َف َأ ْق َب َل َع َل ْي ِه َر ُس ُ
ص َّلى ال َّل ُه
�ول ال َّل ِه َ
�ول ال َّل ِه َ
َان يوم ِع ٍ
َع َل ْي ِه َوآلِ ِه َو َس� َّل َم َف َق َ
�ال َد ْع ُه َما َف َل َّما َغ َف َل َغ َم ْز ُت ُه َم�ا َف َ
يد
خ َر َجتَا َوك َ َ ْ َ
اب َفإِ َّما َس َ
ان بِالدَّ َر ِق َوا ْل ِ
ت َر ُس َ
الس�و َد ُ
ص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه
�أ ْل ُ
ح َر ِ
�ول ال َّل ِه َ
َي ْل َع ُ
ب ُّ
َوآلِ ِه َو َس� َّل َم َوإِ َّما َق َ
ن َتنْ ُ
ت َن َع ْم َف َأ َقا َمنِي َو َرا َء ُه َخدِّ ي َع َلى
ن َف ُق ْل ُ
ظرِ ي َ
ال َت ْشتَهِ ي َ

ال َح ْس� ُب ِ
ت َق َ
َخدِّ ِه َو ُه َو َي ُق ُ
ت َن َع ْم
ك ُق ْل ُ
ول ُدو َنك ُْم َيا بَنِي َأ ْرفِدَ َة َحتَّى إِ َذا َم ِل ْل ُ
َق َ
ال َفا ْذ َهبِي.

(((

وهكذا قصص ًا كثيرة ،وحكايات مسيئة إلى رسول اهلل[ ،وأنه دخل إليه
عار ولم يتس�تر ،ودخل آخر وهو ٍ
فالن وهو ٍ
عار ولم يتستر ،ودخل الثالث

فتستر ،ملاذا؟ قال :ألن املالئكة تستحي منه ،كيف ال أستحي ممن تستحي

منه املالئكة].

فقد رووا عن عائشة قالت كان رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) مضطجعا

ف�ي بيتي كاش�فا عن فخذيه أو س�اقيه فاس�تأذن أبو بكر ف�أذن له وهو على
تل�ك الح�ال فتحدث ،ثم اس�تأذن عمر ف�أذن له وهو كذل�ك فتحدث ،ثم

((( املحاضرة الثانية بذكرى عاشوراء التاسع من محرم 1441هـ.
((( صحيح مسلم ج 4ص .417
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وسوى ثيابه  ...فدخل
استأذن عثامن فجلس رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم)
ّ

فتحدث فلام خرج قالت عائش�ة يا رس�ول اهلل دخل أبو بكر فلم تجلس ثم
دخل عمر فلم تهش((( له ولم تباله ثم دخل عثامن فجلست وسويت ثيابك
فقال أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة.

(((

ك�م ذكروا وك�م أوردوا من عبارات ،من عملية تصوير صورة ش�نيعة

تقزم مكانة رسول اهلل في نفوس من يتأثر بتلك الروايات ،بذلك القصص،
بتلك األحاديث ،الكثير لدرجة َّ
أن البعض يس�تحي اإلنسان من رسول اهلل
(صل ��وات اهلل علي ��ه وعلى آل ��ه) أن يتحدث به حت�ى عنهم ،أن ينقل م�ا قالوه في

رسول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله).

قبل كل ذلك على املس�توى العقائدي فيما يتع َّلق بالعقيدة اإليامنية ،فيام

يتعلق بمعرفة اهلل (سبحانه وتعالى) فيام يتع َّلق بالعدل اإللهي ،فيام يتع َّلق بالوعد

والوعيد ،فيما يتع َّلق بعالم اآلخرة والجنة والنار والحس�اب والجزاء ،كم

صنعوا ،كم زيفوا ،كم غ َّيروا ،كم بدلوا.

فهم عملوا على أن تكون نظرة هذه األمة إلى الرس�ول (صلوات اهلل عليه

مجردة من القدس�ية ،من العظمة ،من التأثر ،بل نظرة يترتب
وعلى آله) نظرة َّ
عليه�ا في الواق�ع العملي اتجاهات خاطئة ،س�لوكيات خاطئ�ة ،من يتأثر

بمجم�وع تلك الروايات واألخبار ال يتحاش�ى -إن كانت رمزية الرس�ول
((( الهشاشة والبشاشة بمعنى طالقه الوجه وحسن اللقاء.

((( أخرجه مسلم في صحيحه  44كتاب فضائل الصحابة  3باب ح ( 2401ج .)1866 / 4
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(صل ��وات اهلل علي ��ه وعل ��ى آل ��ه) عنده على ذل�ك النح�و ،بتلك الكيفي�ة ،بذلك

التصور الذي قدَّ موه -ال يتحاشى أن يكون في الواقع الذي يعتبر نفسه فيه

متد ِّين ًا ،أن يكون على ذلك النحو من االنحرافات الس�لوكية ،والتصرفات
الغريبة جدًّ ا.

م�ن يتأثر بام قدَّ موه لن تكون عالقته بالرس�ول (صل���وات اهلل عليه وعلى آله)

اَّ
إل عالق�ة قاصرة وناقصة ،ويش�وبها الكثير من النظرة الخاطئة ،س�تكون

عالق�ة قاصرة وناقصة ع�ن العالقة املفترضة بين هذه األم�ة وبين نبيها في

التعظي�م ل�ه ،في التوقير له ،في معرفة قدس�يته ،في معرف�ة ما هو عليه ،في
ٍ
بش�كل صحيح ،يفقد م�ن يتأثر بهم ،وبام صنعوه،
التأثر به ،في االقتداء به

وم�ا اختلقوه من روايات وقصص وأخبار وس�ير اختلقوها يتأثر س�لب ًا في
ذلك.

أيض� ًا فيما يتع َّلق بعالقته�م بالقرآن الكري�م ،ها هو أح�د ملوكهم وقد

اس�تفتح في املصحف ،فطل�ع في الصفحة التي رآه�ا ووجدها عندما فتح

َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُّ
كل
املصحف ،طلع أمامه قول اهلل (سبحانه وتعالى)} :واستفتحوا وخاب
َ
لاَ
َ
َّ
َ
َج َّب ٍار َع ِني ٍ�د • ِم ْن َو َرا ِئ ِه َج َهن ُم َو ُي ْسقى ِم ْن َم ٍاء َص ِد ٍيد • َيت َج َّر ُع ُه َو َيك ُاد
ُُ
ُ
ي ِس��يغه{[إبراهيم ،]17-15 :أح�د ملوكهم (الوليد) غضب غضب ًا ش�ديد ًا ،ملاذا
عندما اس�تفتح في املصحف طلعت هذه اآلية ،فامذا عمل؟ قام باستهداف
املؤرخون:
املصحف بالسهام ومزقه ،وقال شعره املعروف الذي نقله
ِّ
ٍ
جب�ار عني�د
فهــ�ا أنـ�ا ذاك
بجبــار عنيــــد
أتــوعـدني
ٌ
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ٍ
حشر
إذا ما جئت ربك يوم

فق�ل ي�ا رب مزقن�ي الولي�د

منتهى االستهتار بالقرآن ،هل بعد هذا استهتار بالقرآن الكريم ،بأقدس
ٍ
كأمة مسلمة ،استهتار رهيب جدًّ ا:
املقدسات التي بين أيدينا

								

ٍ
حش�ر
إذا م�ا جئ�ت رب�ك ي�وم

(((

فق�ل ي�ا رب مزقن�ي الولي�د

هك�ذا كانوا ،وتصور إنس�ان ًا كهذا ف�ي موقع الس�لطة ،يتأ َّمر على األمة

اإلسلامية ،كيف سيكون مع هذه األمة؟ كيف هي نظرته مع بقية تفاصيل

ه�ذا الدي�ن وه�و ال يحترم حت�ى القرآن؟ ه�ل يمكن أن يحت�رم بعد ذلك
ش�يئ ًا من هذا الدين؟ هل يمكن؟ ال ،هم في هذا املس�توى من الس�وء ،من

الخطورة على هذا الدين وعلى هذه األمة في دينها ،في أقدس مقدَّ ساتها،

ف�ي منهجها العظي�م ،كيف يمكن أن يك�ون دورهم في داخ�ل هذه األمة

اَّ
يقوض املبادئ والقيم اإلسالمية العظيمة ،ويحل
إل دور ًا تخريبي ًا مس�يئ ًاِّ ،

محله�ا ويق�دِّ م بدي ً
ال عنها ما هو ضالل ،ما هو س�يء ،ما هو فس�اد ،ما هو
انحراف ،ما هو تزييف ،وهذا يضيع األمة.

املش�رفة
انته�اك حرم�ة املقدَّ س�ات ف�ي مك�ة واملدين�ة ،حت�ى الكعب�ة
َّ

يس�تهدفونها باملنجني�ق ،يحرقونها بالنار ،يس�تهدفونها حتى الهدم ،املدينة

يس�تبيحونهاَ ،ح َر َم رس�ول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله) يس�تبيحون سكَّانها
م�ن املهاجري�ن واألنص�ار ،وم�ن لحق به�م ،ثالثة أي�ام اس�تباحها جيش
يزي�د :اس�تباح فيها الدم والع�رض واملال ،ثالث�ة أيام أباحها لجيش�ه[ :أ ِن

((( الكامل في التاريخ ج  2ص .446
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اقتل�وا من ش�ئتم ،واغتصبوا من أردتم من النس�اء ،وخ�ذوا ما وجدتم من

امل�ال واملمتل�كات] ،وارتكبوا أبش�ع الجرائم ،فعلوا األفاعي�ل ،اغتصبوا
بن�ات املهاجرين واألنصار ،املئات منهن ول�دن بعد ذلك ممن لم يكن قد
تزوج�ن ،انته�اك لألعراض ،اس�تباحة لش�رف الناس وكرامته�م ،ال قيمة

عندهم للمس�لمين ،حتى للمهاجرين واألنصار ،صدر أمر[ :أ ِن اقتلوا من

وجدتم�وه م�ن أهل بدر م�ن بقي منه�م] ،وكانوا يالحقون حت�ى من كان

طاعن ًا في السن على فراشه ،فيقومون بقتله؛ ألنه ممن حضر مع رسول اهلل
في معركة بدر.

(((

أولي�س هذا انتقام من رس�ول اهلل ومن اإلسلام واملس�لمين؟ انتقام ملا

يعود إلى جاهلية بني أمية ،إلى مرحلة حربهم الصريحة ضد اإلسلام من
موقع الكفر والشرك والطاغوت ،كان هذا هو الذي يحدث.
ٍ
بصلة أبد ًا ،مثل :قتل
الوحش�ية واإلجرام التي هي ال تمت إلى اإلسالم

األطفال ،هم من كانوا جريئين في ذلك ،وكانت جيوش�هم وكان جنودهم
وقادته�م يرتكب�ون مث�ل ه�ذه الجرائم بكل بس�اطة ف�ي منتهى الوحش�ية
واإلجرام ،أحد قادتهم (بس�ر بن أرطأة) عندما وصل إلى اليمن كان يذبح

األطفال في عهد الطفولة في سن الطفولة ،يجيئون بهم إليه ،ويأمر بذبحهم
(((
ٍ
ٍ
مباشر ومتعمد ،أطفال؟!.
بشكل
((( تاري�خ الطبري  ، 11/7ابن االثير  ، 47/3اب�ن كثير  ،220/8تاريخ اليعقوبي  ،251/6ابن كثير
.234 / 6

((( تاريخ دمشق ج 10ص .152
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مأ ونب
ًايواسأم ًاعقاو اوعنص ةي

املنورة عندم�ا اقتحموها ماذا فعلوا؟ كان�وا يأخذون الطفل
ف�ي املدين�ة َّ

الرضي�ع من أمه وهي تحتضنه وترضعه ،وتحاول أن تتش�بث به ،وتس�عى
لحاميته منهم ،يأخذونه عليها رغ ًام عنها برجليه ،ويضربون به عرض الحائط
فينثرون دماغه إلى األرض ،وكل هذا يحسب على أنه إسالم ،وأنهم جنود
الدولة اإلسالمية ،الذين يرتكبون هذه الجرائم الوحشية جدًّ ا.

وجه سهمه ذو الشعب الثالث لقتل طفل اإلمام الحسين
حرملة عندما َّ

(علي ��ه الس�ل�ام) الرضيع وهو ظام�ئ جدًّ ا ،أمه لم يبق فيه�ا الحليب لترضعه،
وقد أخرجه اإلمام الحس�ين (عليه الس�ل�ام) ٍ
بأمر من القائد العسكري املوالي

لبني أمية فيقوم حرملة بتوجيه ذلك السهم إلى نحر ذلك الرضيع ،فيذبحه
من الوريد إلى الوريد ،وهذا سيعتبر من اإلنجازات للدولة وللجنود الذين
يقدمون أنفسهم باسم الدولة اإلسالمية...

ً
بنو أمية صنعوا واقعا مأساويا

ً

وهك�ذا صنعوا واقع ًا مأس�اوي ًا مظل ًام ،واقع ًا في�ه التوحش ،فيه اإلجرام

في منتهاه ،في أقس�ى ما يمكن أن نتصوره ،في أس�وأ املامرسات اإلجرامية
التي يمكن أن تحصل في الواقع البش�ري وفي واقع أي ٍ
أمة من األمم فيها
طغاة ،وفيها مجرمون ،وفيها متس�لطون ،وفيها فاس�دون ،ثم يأتي البعض

ليبس�ط كل ه�ذا ،بل لينفع�ل ،بل ليغضب ،ب�ل أكثر من ذل�ك ليحاول أن
ِّ
يغطي على كل تلك الجرائم.

تأت�ي في عصرنا هذا مناهج دراس�ية في ٍ
عدد من البل�دان العربية لتقدِّ م
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تمجد بني أمية وتعظمهم ،وتتجاهل ما ورد في تاريخ األمة
صور ًة مختلفة ِّ
 -كل األم�ة  -من مختلف املذاهب عن ذلك التاريخ اإلجرامي ،عن تلك

املامرس�ات الش�نيعة جدًّ ا التي هي بعيدة حتى عن اإلنس�انية كإنس�انية ،من

يمتلك الضمير اإلنس�اني ،من يمتلك املش�اعر اإلنسانية فحسب ،ما بالك
باإلسلام ف�ي عظيم م�ا يقدِّ مه من م�كارم األخلاق ،وما يرب�ي عليه من
املبادئ والقيم اإللهية العظيمة.

ُ َ َّ
َ
��ذي َب َع��ث ِفي
أي�ن ه�ذا كل�ه م�ن ق�ول اهلل (س���بحانه وتعال���ى)} :ه��و ال ِ
أْ ُ ِّ ِّ َ َ ُ اً ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ِّ
كيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ْالك َت َ
اب
الميين رسول ِمنهم يتلو علي ِهم آي ِات ِه ويز
ِ
ِ
َ ْ
ْ َ َ
ٍ
قليل من العق�ود من الزمن
وال ِحكمة{[الجمعة :من اآلية ،]2ه�ل يكون بع�د
على هذا املس�توى :يس�تهدفون الكعبة التي قدَّ سها العرب حتى في العهد

الجاهل�ي ،واحترموه�ا في العصر الجاهلي ،فيأتي هؤالء باس�م اإلسلام
ويرمونها باملنجنيق ،ويحرقونها بالنار ،يس�تبيحون حرم املدينة ،يستبيحون

العرض ،يقتلون األطفال على ذلك املس�توى املتوحش ،أتى الواقع فأثبت
سوء ما فعلوا وما هم عليه.

حربهم ألهل البيت عليهم السالم وخيار الصحابة
عل�ي (عليه الس�ل�ام) الذي هو
حارب�وا اإلم�ام علي� ًا (عليه الس�ل�ام) ،اإلمام
ٌ

بمنزلة هارون من موس�ى ،الذي هو يم ِّثل االمتداد األصيل ملنهج اإلسالم
العظي�م ،حاربوه بعظيم منزلته ومقامه ف�ي األمة ،وعلى ماذا حاربوه؟ هل

كانت املش�كلة مش�كلة هامش�ية؟ ه�ل كانت حربه�م علي�ه اَّ
إل حرب ًا على
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اإلسالم ،اإلسالم في أصالته ،حاربوه؛ فكانوا هم الفئة الباغية ،وكانوا هم
علي (عليه
القاس�طين ،وكانوا هم في موقع الباطل في س�عيهم ملن�ع اإلمام ٍّ

الس�ل�ام) من نش�ر اإلسلام ،وتثبيت قواعده ،وترس�يخ منهجه وشرعه وفق
م�ا قدَّ مه الرس�ول (صلوات اهلل عليه وعلى آله) من إقام�ة العدل في واقع األمة،

حاربوه أش�د الحرب ،وتآمروا عليه حتى االستش�هاد ،وهم من يتحملون

ووزر ش�نيع؛ ألن مقام
وزر كبي�ر،
ٌ
املس�ؤولية ف�ي وزر قتل�ه بالغيل�ة ،وهو ٌ

اإلم�ام علي (عليه الس�ل�ام) هو بعد منزلة رس�ول اهلل (صل���وات اهلل عليه وعلى آله)
بمنزلة هارون من موسى ،اَّ
إل أنه ال نبي بعد رسول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى

آله) كان وزر ًا عظي ًام وشنيع ًا.

حارب�وا اإلم�ام الحس�ن (علي���ه الس�ل�ام) وقتل�وه بالس�م ،حارب�وا اإلمام

الحسين (عليه السالم) وقتلوه في جريمة من أبشع الجرائم ،ال مثيل لها حتى

ف�ي العه�د الجاهلي ،ما فعل�وه باألمة من قتل أخي�ار الصحابة ،املئات من
األخيار من صحابة رس�ول اهلل الذين جاهدوا مع رس�ول اهلل وجاهدوا مع
اإلم�ام علي (عليه الس�ل�ام) وحاربوهم ،وقتَّلوهم ،واس�تهدفوهم ،والبعض

منهم في عملية إعدام فيام بعد ذلك ،عمليات إعدام اس�تهدفوا بها البعض
من أخيار صحابة رس�ول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله) أخذوهم وس�جنوهم
سجل التاريخ من هذه الجرائم البشعة والفظيعة جدًّ ا!.
وأعدموهم ،كم َّ

وصلت حالة االس�تغالل والطغي�ان والعبودية فيام فعلوه في املدينة ،أن

الح�رة -أن يبايعوا يزيد ًا على
أجب�روا من بقي م�ن أهل املدينة -بعد وقعة
َّ

ماذا؟ على أنه ملك؟ ال .على اإلمرة والس�لطة؟ ال .أن يبايع الواحد منهم
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أي بيعة هذه! وهكذا أجبروهم
ن
خالص ليزيد بن معاويةُّ ،
عل�ى أنه عب�دٌ ِق ٌّ
ٌ

واحد ًا تلو اآلخر ،كل الذين بقوا من أهل املدينة أجبروهم على هذه البيعة،
الرق والعبودية ،ختم معي�ن ،من خالل الكي بالنار
وختم�وا عليه�م بختم ِّ

بخت ٍم معين كعالمة على َّ
أن هذا اإلنسان عبد.

(((

من صور انتهاكهم لحرمات الله
هذه املامرس�ات هل هي بس�يطة؟! اإلسلام الذي يربي عل�ى الكرامة

والحري�ة والع�زة ،التربي�ة اإلسلامية ف�ي منهج اإلسلام وفي منه�ج نبيه
وهداته هي تربية على الكرامة ،وليس�ت إذالالً لهذا املس�توى من اإلذالل

ن ليزيد ب�ن معاوية ،هك�ذا كانت
واالمته�ان والقه�ر ،عل�ى أنه�م عبيدٌ ِق� ٌّ
مامرساتهم اإلجرامية.

أ َّما على مس�توى االستباحة لألخالق ،انتهاك الحرام والحالل ،وإلغاء
قاع�دة الحالل والح�رام في ٍ
كثير من األش�ياء املهمة ،فح�دِّ ث وال حرج،

أع�ادوا التروي�ج للخم�ور ف�ي الس�احة العربي�ة واإلسلامية ،بعدما كان
الرس�ول (صل ��وات اهلل علي ��ه وعلى آله) بجه�ود كبيرة ،وبنصوص تش�ريعية في

الق�رآن الكريم وعبر رس�ول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آل���ه) وجهود كبيرة قد
طهر الس�احة اإلسلامية -إلى ٍ
ح�د كبير -من هذا املش�روب الخطير جدًّ ا
الكارثي.

ٍ
بكثير من النص�وص ،من بينها م�ا ورد في القرآن
الق�رآن الكري�م أت�ى

((( مروج الذهب ج 1ص .378
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َّ ْ َ َ ْ
الكريم عن الخمر أنهَ َ ْ ٌ ْ :
اج َتن ُب ُ
وه{
}رجس ِمن عم ِل الش��يط ِان ف ِ
ِ

[المائدة :من

اآلية ،]90ثالثة أش�ياءِ :
س) وكون�ه رجس هذا تحريم له ،مع التنبيه على
(ر ْج ٌ

الش� ْي َ
ن َع َم ِل َّ
طا ِن) وهذا تحريم إضاف�ي ،تأكيد على
س�وئه وخطورت�هِ ( ،م ْ

اج َتنِ ُبو ُه) نهي حاس�م وتحريم قاطع وواضح،
التحريم وعلى خطورتهَ ( ،ف ْ

يروجون للخمر وينش�رونه ،وكان الواحد منهم يمس�ي س�كران ًا
ف�إذا بهم ِّ

ويصبح مخمور ًا ،بكل ما للخمر من آثار س�يئة وتدميرية جدًّ ا ،من إفس�اد

وج ِع َل مفتاحه الخمر) ،تش�بيه
(ج ِعلت الش�رور كلها في بيتُ ،
لإلنس�انُ ،
للخم�ر بأنه مفتاح لكل املفاس�د والش�رور ،املدمن عل�ى الخمر يمكن أن

يرتكب أي جريمة ،تفس�د نفس�يته بالكامل ،يصبح إنس�ان ًا فاس�د النفس،
منحط� ًا ،يقتل في نفس�ه الضمير والكرامة ،ويصبح قاب ً
لا ألن يرتكب أي

فروجوا للخمر ،ونشروه في الساحة من جديد،
جريمة أو فس�اد أو منكرَّ ،
وأس�اءوا بذل�ك ،وكانوا هم من َت�رِ د إليهم القوافل املحمل�ة بالخمور إلى
قصورهم وإلى مواقع سلطانهم وإمارتهم.

انتش�ار املفاس�د األخالقية :الفواحش أعادوا نشرها في الساحة بشكل

روجوا لها ،ه َّيأوا لها ،مثل ما هناك اآلن هيئة ترفيه في اململكة العربية
كبيرَّ ،
السعودية ،كان لهم أنشطة -هم -أوسع من ذلك.

فه�ذا ال�دور الخطير ج�دًّ ا ،الذي عملوا م�ن خالله إلى إفس�اد املجتمع

اإلسلامي ،وإلى إبعاده عن اإلسلام؛ حتى يصبح هن�اك نموذج مختلف،

ٍ
بعض من الطقوس والشعائر ،مع
ش�كل مختلف من اإلسلام ،يبقي على
إبعاد الكثير من األسس واملبادئ واألخالق املهمة التي تصلح واقع الحياة.

يحلا عقاو يف مالسإلا بييغت ىلع اولمع
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عملوا على تغييب اإلسالم في واقع الحياة
غ َّيبوا اإلسلام ال�ذي يصلح واقع الحياة ،اإلسلام ال�ذي يحق الحق

ويزهق الباطل ،اإلسلام الذي يقيم العدل في واقع الحياة ،اإلسالم الذي

يس�مو باإلنس�ان ،يزكيه ،يربيه على مكارم األخالق ،يس�مو به في فكره،
ف�ي وعيه ،في فهمه ،في ثقافته ،وأع�ادوا الكثير من الخرافات لتكون هي

املنه�ج الذي ينش�ر في الس�احة بش�كل روايات ،بش�كل مواعظ ،بش�كل
قصص ،في عملية التعليم؛ حتى ملؤوا الكثير من عقول الناس وتصوراتهم

ومفاهيمه�م باملفاهيم الخاطئة جدًّ ا ،والخراف�ات الكثيرة جدًّ ا ،هذا الدور

الس�لبي ه�دف إلى إفس�اد املجتمع اإلسلامي وتربيته ليصبح بيئ� ًة متق ِّبل ًة
ٍ
ساحة قد
للطغاة ،للظاملين ،للمجرمين ،تربية الباطل ،عندما يتحركون في

أفس�دوها ال يجدون أي عوائق أمامهم ،هم أرادوا ذلك وس�عوا إلى ذلك
مع عدائهم لإلسالم نفسه ،مع موقفهم السلبي تجاه اإلسالم نفسه.

اإلمام علي ودوره في مناهضة الطغيان األموي
ف�ي مقابل ذلك ندرك ويتضح لنا أهمي�ة وقيمة وعظمة الدور املناهض

له�ذا الدور الس�لبي ،إذا كان هذا الدور الس�لبي والتخريبي والخطير جدًّ ا

يتح�رك في واقع األمة مس�تند ًا إلى إمكانات ،وإلى جمه�ور ،وإلى أتباع،
وإل�ى جيوش ،وإلى ق�درات ضخمة يتحرك بها في الس�احة اإلسلامية،

وف�ي األخير وصل إلى الس�لطة؛ كانت القضية خطي�رة جدًّ ا على املجتمع

ٍ
بشكل تام،
اإلسلامي بكله ،إذا تمكَّن هذا الدور من أن تس�تحكم قبضته
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ولم يبق هناك من ٍ
ٍ
صحيح يناوئ هذا الدور ،لضاع اإلسلام نهائي ًا من
دور

واق�ع هذه األمة ،اإلسلام في أصالته ،اإلسلام في حقيقته ،اإلسلام في

مبادئه العظيمة ،ولتحولت كل الس�احة اإلسلامية إلى واق ٍع مختلف وفق
الصناع�ة األموي�ة ،الش�كل الذي قدَّ مه أولئ�ك ،ولكانت املس�ألة في غاية
الخط�ورة جدًّ ا ج�دًّ ا ،لكن في املقابل كان هناك الدور العظيم واملهم الذي

حفظ لإلسلام امت�داده ،بالرغم من ذل�ك الدور التخريبي والس�لبي لبني
أمية ،كان هناك الدور العظيم واملهم الذي حفظ لإلسالم امتداده بأصالته،

ليبقى حاضر ًا في الس�احة يتصدى لذلك ال�دور التخريبي ،وموجود ًا عبر
األجيال ليمتد وليصل إلينا بنعمة اهلل (سبحانه وتعالى) في هذا العصر.

علي (عليه السالم) كان له الدور األول من بعد وفاة النبي (صلوات اهلل
اإلمام ٌ

عليه وعلى آله) ،والنبي (صلوات اهلل عليه وعلى آله) عندما تحدَّ ث عن اإلمام علي

(عليه الس�ل�ام) بتلك النصوص ،وس�عى إلى أن ترتبط األمة به من موقعه بعد
وفاة النبي (صلوات اهلل عليه وعلى آله) في الهداية والقيادة لهذه األمة؛ باعتباره

يم ِّث�ل االمت�داد األصيل والنق�ي والصحيح لهذا اإلسلام العظي�م ،النبي
ٍ
ٍ
بهداية من اهللٍ ،
بتوجيه من اهلل
بأمر م�ن اهلل،
أس�س ألن يمت�د هذا اإلسلام

علي (عليه الس�ل�ام) في حديث النبي عنه (صلوات
(س ��بحانه وتعالى) ،ولهذا اإلمام ٌّ

اهلل عليه وعلى آله) الحديث الواسع عن منزلته ،عن مقامه ،عن دوره ،عن أن

ٌ
«علي مع
تفه�م األمة أنه مع القرآن والقرآن مع�ه ،حينام كان يقول لألمة:
ٌ
«علي مع الح��ق ،والحق مع علي» ،عندما
الق��رآن ،والقرآن مع علي»،
أعل�ن واليته في يوم الغدير ،عندما أتى بالكثير من النصوص بش�أنه ،وأنه

مألا نايغطلا ةضهانم يف هرودو يلع مامإلا
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منه بمنزلة هارون من موسى ،اَّ
إل النبوة ،عندما تحدث عن دوره املستقبلي

أن�ه :يقات�ل على تأويل الق�رآن كام قاتل النب�ي على تنزيله ،وه�ذا من أهم
النص�وص ،فيما يفيده من حفاظ على املفاهيم اإلسلامية؛ ألن الخطر فيام

بع�د وف�اة النب�ي (صلوات اهلل علي���ه وعلى آل���ه) الخطر على هذه األم�ة هو يأتي

َ َّ ْ َ
َّ َ
}إنا ن ْح ُن نزلنا
من التحريف للمفاهي�م ،اهلل حفظ القرآن الكريم في نصهِ :
ِّ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
الذكر و ِإنا له لح ِافظون{ [الحجر :اآلية ،]9والنبي جاهد في مرحلة التنزيل،
ي�وم كان العرب ِّ
علي (عليه الس�ل�ام)
يكذبون بهذا القرآن حتى بنصه ،اإلمام ٌّ
كان ل�ه ه�ذا الدور :أنه يقاتل على التأويل كام قاتل النبي على التنزيل؛ ألن

اإلم�ام علي ًا حف�ظ لنا املفاهيم الصحيح�ة واملصاديق للنص�وص القرآنية،
يوم أتى علامء السوء املوالون لبني أمية ليقدِّ موا مفاهيم وتفاسير للنصوص

القرآنية وللدين اإلسالمي تخالف الحقيقة في عملية تزييفهم وتضليلهم.
علي (عليه السالم) كام تحدَّ ث عنه النبي أيض ًا أثبت الواقع أنه نهض
اإلمام ٌّ

بهذا الدور ،فكان هو الذي تصدى للدور األموي وحاربه بنو أمية ،عندما
ٍ
كخليفة لها قام بنو أمية بمحاربته،
كان ف�ي الوقت الذي التفت حوله األمة
ول�م يطيق�وه أبد ًا ،فحاربوه حرب ًا ش�عواء ،لكنه (س�ل�ام اهلل علي���ه) قام بدوره

تحرك (عليه الس�ل�ام) في أوس�اط األمة
عل�ى أكمل وجه في أوس�اط األمةَّ ،
بكل ما يستطيع ،مع ما عاناه من تخاذل املتخاذلين ،مع ما عاناه مام في واقع

األمة من تأثيرات س�لبية أ َّثرت على الكثير منها في مدى االستجابة ،لكن
حركته ،وجهاده ،ونشاطه العام ،وتقديمه النموذج في فعله وفي قوله وفي
سلوكه املع ِّبر عن أصالة اإلسالم ،قد حفظ لنا اإلسالم ،قد ث َّبت لنا املوقف
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الحق ،واكتش�ف الكثير من األغبياء فيام بعد استش�هاده (عليه السالم) أهمية
هذا الدور عندما اس�تحكمت قبضة بني أمية بعد استش�هاده (عليه الس�ل�ام)؛
ٍ
بشكل كامل اَّ
إل بعد
ألنهم لم يتمكنوا من أن تستحكم قبضتهم على األمة

استشهاده (عليه السالم) .أدرك البعض -آنذاك -خطورة دور بني أمية ،وندم

علي (عليه الس�ل�ام) ممن لم يكن
البع�ض على تخاذلهم ف�ي مناصرة اإلمام ٍّ
يستوعب مستوى تلك الخطورة.

أهمية دور الحسن والحسين في هداية األمة
اإلم�ام الحس�ن واإلمام الحس�ين (عليهما الس�ل�ام) والرس�ول (صلوات اهلل

عليه وعلى آله) فيام قال بش�أنهام لفت أنظ�ار األمة إليهام؛ لترتبط األمة بهام من

موقعهام في هذا االمتداد األصيل لحركة اإلسلام في أصالته« ،الحس��ن
والحس��ين س��يدا ش��باب أهل الجنة» ،ماذا يعني هذا النص؟ إال لفت
أنظار األمة إليهام ،أنهام من يمثالن هذا االمتداد األصيل لإلسالم ،اإلسالم

الحقيق�ي الذي يوصل إل�ى الجنة في مقابل الفئة الباغية الداعية إلى النار،
في مقابل هذا :مقابل الفئة الباغية الداعية إلى النار هنا الدعوة التي توصل

ٌ

إلى الجنة« ،سيدا شباب أهل الجنة ،وأبوهما خير منهما».

كم هي النصوص الكثيرة بش�أن الحس�ن والحس�ين سبطي رسول اهلل

(صلوات اهلل عليه وعلى آله) التي تؤكِّد منزلتهام ،ودورهام املهم في هداية األمة،

ٌ
«حس��ين مني ،وأنا من حسين،
حينام قال النبي (صلوات اهلل عليه وعلى آله):
ً
ٌ
ٌ
أحب هللا من أحب حس��ين�ا ،حسين سبط من األس��باط» ،ندرك هنا
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أهمي�ة هذا الدور امله�م جدًّ ا؛ ألنه حفظ لهذا اإلسلام امت�داده ،لو خلت

الساحة اإلسالمية من هذا الدور الذي يم ِّثل امتداد ًا أصي ً
ال لإلسالم الحق،

لتمكَّ�ن بنو أمي�ة من طمس معال�م اإلسلام الحقيقية ،ألطبقت الس�احة
ٍ
حالة من اإلقبال على ذلك الزي�ف ،وتتربى عليه األجيال جي ً
ال
بكله�ا في
بعد جيل ،ولكانت املسألة في ٍ
غاية من الخطورة.

فالنب�ي فيام قال�ه ،والواقع فيما أثبته من جه�د وجهاد وتضحي�ة وبيان،

وحركة واس�عة في أوس�اط األمة ،وص�والً إلى التضحي�ة بالنفس ،اإلمام

علي استش�هد ،اإلمام الحسن استشهد بالسم ،اإلمام الحسين (عليه السالم)
ٌّ

استش�هد ف�ي واقعة كربالء((( هذه الفاجعة الكبي�رة التي تدل بكل وضوح

عل�ى مس�توى االنحراف ال�ذي كانت قد وصل�ت إليه األم�ة ،ويدل أيض ًا
على مدى خطورة بني أمية وحقدهم على اإلسلام وعلى رموزه وأعالمه

الحقيقيين من أهل بيت رسول اهلل (صلوات اهلل عليه وعلى آله).
***

((( املحاضرة الثانية بذكرى عاشوراء التاسع من محرم 1441هـ.
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وفي ذكرى عاشوراء

ٍ
ٍ
وكشعب
وكأمة مسلمة -
هذه الفاجعة الكبرى في تاريخ األمة ،نتطلع

ٍ
يمن�ي مس�لم يعي�ش أحداث كربلاء كل يوم  -إل�ى اإلمام الحس�ين (عليه

عظيم�ا ،وإما ًما هاد ًي�ا ،نتطلع إليه في
رمزا
الس�ل�ام) في موقعه في اإلسلام ً
ً

مقام الهداي�ة ،والقدوة ،واالمتداد األصيل النقي لإلسلام رؤي ًة وتطبي ًقا،
اً
وقول ،وفعلاً ُ ،
وخ ُل ًقا ،وموق ًفا ،وروحي ًة ،وسلوكًا.

نتطلع إلى الحسين (عليه السالم) في موقعه في آية التطهير ،وفي آية املودة،

وف�ي آية املباهلة ،وفي س�ورة اإلنس�ان ،ومن موقعه في الص�دارة واملكان
العالي والس�امي والراق�ي في كل آيات القرآن الكري�م ،التي تحدثت عن

أولي�اء اهلل ،واألخي�ار من عب�اد اهلل ،ومواصف�ات املؤمني�ن ،واملجاهدين،
والصادقي�ن ،واملتقي�ن ،واألبرار ،في مرتبت�ه العليا ،ومكانت�ه الكبرى من

تلك املواصفات.

الحس�ين (عليه الس�ل�ام) في موقعه من حديث الثقلين ،وحديث الكساء،

ٌ
س��ين م ِّنيَ ،وأ َنا م ْن ُح َسينَ ،أ َح َّ
وحديث الس�فينة ،وحديثُ :
ب ُ
هللا
«ح
ِ
ِ
َ ْ َ َ َّ ُ َ ً ُ َ ٌ
َ َ
ٌ
اط» ،ومن موقعه في الجنة
من أحب حس ِين�ا ،حس��ين ِسبط ِمن األسب ِ

املع ِّبر عن علو مكانه في الدين ،وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة ،الذي

َ َ ُ َ ُ َ

َ ِّ َ َ َ

َ

َ َّ

هل الجنة»،
ع َّبر عنه النص النبوي« :الحسن والحسين سيدا شب ِ
اب أ ِ

تعرفنا :من هو الحسين ،وما هو مقام الحسين،
وكل النصوص النبوية التي ِّ

وماذا يعنيه الحسين.
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تحرك في الساحة اإلسالمية
نتطلع إلى اإلمام الحسين (عليه السالم) حينام َّ
ٍ
يجس�د مبادئ اإلسالم ،وقيمه،
في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ ،وهو ِّ
وروحيت�ه ،وأخالقه ،ويحمل رايته ،ويق�ف موقفه في التصدي للطاغوت

والطغي�ان األم�وي الذي اكتس�ح الس�احة اإلسلامية -آن�ذاك -بجبروته
وإجرامه ،وتضليله وإغرائه.

نتطلع إلى اإلمام الحس�ين (عليه الس�ل�ام) في نداءاته في أ َّمة جدِّ ه :نداءات

الحق ،ن�داءات الحرية ،نداءات الكرامة ،ن�داءات العزة ،نداءات املضامين
القرآني�ة ،نداءات التوجيهات النبوية ،نداءات الحك�م العلوية ،وهو يقول:

َ َ
( َأ ُّي َه�ا النَّ�اس ،إ َِّن َر ُس َ
«م ْن َرأى
�ول اهللِ (صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم) َق�ال:
َ ً َ
ُ َ ً َ ً ُ َ اً ُ َ
ُ َ ً ُ َّ َ ُ
ول
هللا ،ن ِاكثا ِلع ِ
هد ِ
سلطانا جا ِئرا مس��ت ِحل ِلحر ِم ِ
هللا ،مخا ِلفا ِلسن ِة رس ِ
َ اَ َ
َ ُ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ
َ َ ُ
َ
ول،
ق
ل
و
عل
ف
ب
يه
ل
هللا ،يعم��ل ِفي ِعب ِاد ِ
ِ
ٍ
اإل ِثم والعدو ِان ،فلم يغير ع ِ ِ ِ ٍ
هللا ِب ِ
َ
َ
َ
َ
ًّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
دخله مدخله» َأ اَل َوإ َِّن َه ُؤ اَل ِء -وهو يتحدث عن
هللا أن ي ِ
كان حقا على ِ
طا ِنَ ،و َت َركُوا َ
الشي َ
سلطان بني أم َّيةَ -قد َلزِ ُموا َ
طا َع َة َّ
ظه ُروا
حمانَ ،و َأ َ
الر َ
طا َع َة َّ

ال َف َس�ادَ ،و َع َّ
�را َم اهللَِ ،و َح َّر ُموا
ط ُلوا ُ
الحدُ ودَ ،واس�تَأ َث ُروا بِال َف�يءَ ،و َأ َح ُّلوا َح َ
َحلاَ َلهَ ،و َأ َنا َأ َح ُّق َم ْن َغ َّيرَ ،قد َأ َتتنِي ُك ُت ُبكُمَ ،و َق ِد َمت َع َل َّي ُر ُس� ُلكُم بِ َبي َعتِكُم،
َأ َّنكُم اَل ُتس ِل ُمونِيَ ،و اَل َت ِ
خذ ُلونِيَ ،فإِن َت َممتُم َع َلى بَي َعتِكُمُ ،ت ِصي ُبوا ُرشدَ كُم،

الح َس�ين بِن َع َل ّيَ ،وابن َفاطِ َمة بِنت َر ُس ِ
�ول اهللِ (صلى اهلل عليه وآله وس���لم)
َف َأ َنا ُ

َن ِ
سوة).
فسي َمع َأن ُف ِسكُمَ ،و َأه ِلي َمع َأه ِليكُمَ ،ف َلكُم فِ َّي ُأ َ

نتطل�ع -في ي�وم العاش�ر -من س�احتنا اإلسلامية إلى الحس�ين (عليه

الس�ل�ام) وهو بذي ُح ُسم -منطقة في الطريق إلى الكوفة -وقد وصلت إليه
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طالئع الجي�ش األموي ،ووصلت إليه أخبار تخ�اذل املتخاذلين ،وتراجع
ٍ
ٍ
املفرطين ،وهو في ٍ
ظروف رضخت
قليلة من صفوة األمة األوفياء ،في
قلة
ِّ
فيه�ا معظ�م الجامهير للطغيان األموي ،واس�تكانت وذلت أم�ام جبروته،

فوقف (عليه الس�ل�ام) بذي ُح ُس�م لحس�م الخيار واتخاذ القرار ،ثم قال (عليه

الس�ل�ام) بع�د أن حمد اهلل وأثنى علي�ه( :إِ َّن ُه َقد َن َز َل ِمن األَم�رِ َما َقد َت َرون)،

الص�ورة باتت واضحة عن طبيع�ة املعركة :أهل الكوفة قد تخاذلوا آنذاك،

وس�قطت الكوفة تحت س�يطرة ابن زياد ،وج َّيش منها ً
كبيرا ،توجه
جيش�ا ً

نحو الحس�ين (عليه الس�ل�ام)؛ للقائه في الطريق ،واستهدافه قبل وصوله إلى

خا ُذ ِل ا ُملت َ
الكوفة( ،إِ َّن ُه َقد َن َز َل ِمن األَمرِ َما َقد َت َرون -فِي َت َ
َصل
َخا ِذلِينَ ،و َتن ُّ

يش ال َع�دُ وَ -وإ َِّن الدُّ ن َيا َقد َت َغ َّي َرت
َص ِلي�ن َعن ا َمل ُ
س�ؤولِ َّيةَ ،وفِي ُقدُ و ِم َج ِ
ا ُمل َتن ِّ
ٍ
َص َبابَ ِة
عرو ُفهاَ ،واست ََم َّرت ِجدًّ ا؛ َف َلم َي َ
ص َبابَة ك ُ
نها إ اَِّل ُ
بق ِم َ
َو َتنَك ََّرتَ ،و َأدبَ َر َم ُ
يس َع ٍ
الوبِيلَ ،أ اَل َت َر َ
عم ُل بِهَ ،و َأ َّن
ا ِ
ون َأ َّن َ
يش كَا َملر َعى َ
إل َناءَ ،و َخ ِس ُ
الح َّق اَل ُي َ
َاهى َعنه ،لِ َير ِغب ا ُملؤ ِمن فِي لِ َق ِ
اء اهللِ ُم ِ
وت
ح ًّقاَ ،فإِ ِّني اَل َأ َرى ا َمل َ
ال َباطِ َل اَل ُي َتن َ
الح َيا َة َمع ال َ
ظالِ ِمين إ اَِّل بَ َر ًما).
إ اَِّل َس َعا َدةَ ،و اَل َ

هك�ذا تحدَّ ث ،وهكذا حس�م الخي�ار ،وهكذا حدد الق�رار على ضوء

ه�دي اهلل ،م�ن ن�ور اهلل ،بتوجيه�ات اهلل ،بمقتض�ى ما هو عليه م�ن إيامن،
ٍ
ٍ
لحياة
عصر وزمن ،وهك�ذا هي رؤيتهم
وهك�ذا ه�و خيار املؤمنين في كل

ٍ
ولحياة يهيمن عليها األش�رار
يصبح الناس فيها تحت س�يطرة الطاغوت،
ٍ
ٍ
بئيس�ة تعيس�ة ،غارق ٌة في
حياة
فيحولونه�ا إلى
واملس�تكبرون والظامل�ون؛
ِّ
الظلم والظالم.
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نتطل�ع اليوم إلى الحس�ين (عليه الس�ل�ام) ف�ي ذروة املوقف يوم العاش�ر،

وق�د أحاطت به جيوش األعداء ،وهو يخطب خطابه فيهم؛ إلقامة الحجة

عليهم ،بام سبق منهم من العهود ،وبام يعرفونه عنه في موقعه في اإلسالم،

وم�ا له من الحرمة والعصمة في الدي�ن ،ويعرض عليهم الحلول املنصفة،
يتورط�وا في أفظع
الت�ي كان بإمكانه�م أن يتقبلوه�ا دون ح�رج؛ حت�ى ال َّ

أص�روا على خياراته�م الباطلة في
ويتحمل�وا أكب�ر وزر ،وحينام
جريم�ة،
ُّ
َّ

عرض�ا وحيدً ا ،نادى
االستسلام أو القت�ال ،وجعلوا م�ن خياراتهم املذلة
ً

(عليه الس�ل�ام) بنداء العزة والكرام�ة ،وهتف بصوت الحرية ،قائلاً  :اَ
(ل َواهللِ
طا َء َّ
اَل ُأعطِيهِ م بِ َي ِدي إِع َ
ِقر َار ال َعبِيد).
الذلِيلَ ،و اَل ُأ ِق ُّر إ َ

نتطلع إلى الحس�ين (عليه السالم) وهو يخاطب أنصاره األوفياء األبرار،

َّ
َ اَ َّ َّ
قائلاً ( :أ ل َو ِإن الد ِعي ابن الد ِعي -وهو يقصد هنا عبي�د هللا ابن زياد-
َ َ ِّ َّ َ َ َ ِّ
َّ ِّ َّ
َ َ َََ َ َ
الذ َّلةَ ،و َه َ
يهات ِمنا الذلةَ ،ي َأبى
ين اثن ِتين :بين الس��ل ِة ،وبين
قد ركز ب
َ
ُ
ُ ٌ
ُ
المؤم ُنونَ ،و ُن ُف ٌ
هُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ
وس أ ِب َّي�ةَ ،وأنوف َح ِم َّية ،تؤ ِثر
للا لنا ذ ِلك ،ورسوله ،و ِ
َ
َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ
مص ِارع الكر ِام على طاع ِة اللئ ِام).
نتطل�ع إلى الحس�ين (علي���ه الس�ل�ام) وأنص�اره األبرار ،وه�م يخوضون

املعرك�ة ،بع�د أن زحف العدو عليه�م ،ويتقدمون الواح�د تلو اآلخر ،من
ٍ
ش�هيد م�ن األصحاب ،وم�ن ٍ
علي بن
الح�ر ب�ن يزيد الرياح�ي ،إلى آخر

علي (عليهما السالم) ٌ
الحسين األكبر (عليهما السالم) إلى العباس بن ٍ
وكل منهم
يسجل للتاريخ أعظم املواقف املع ِّبرة عن اإليامن الصادق في مبادئه وقيمه
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ن سجل الحرية ودفتر الكرامة أعظم معاني الوفاء واإلباء
وأخالقه ،و ُي َض ِّم ُ

والشهامة والعزة.

نتطلع إلى الحس�ين (عليه الس�ل�ام) وحيدً ا فري�دً ا ،واألوفياء األصفياء في

امليدان ش�هداء ،واألعداء محيطون به من كل جانب ،وهو (عليه الس�ل�ام) لم
وإل عز ًما ،اَّ
إل ثبا ًتا ،اَّ
ي�زدد اَّ
تصميما ،قد َو َّ
ن نفس�ه على الش�هادة ،ال
وإل
ط َ
ً

يتزحزح عن موقفه ،وال يتراجع عن مبدئه ،وهو يتطلع إلى لقاء اهلل مح ًقا،
ٍ
حياة يراد لإلنس�ان أن يبقى
وإلى الس�عادة بنيل الش�هادة ،وال يأس�ى على

فيها ذليلاً مس�تعبدً ا ،يتقدَّ م في امليدان بكل ٍ
إباء وعز ،مش�تا ًقا بكل عش�ق-
اش�تياق يعقوب إلى يوس�ف كام ع َّبر (عليه الس�ل�ام) إلى اللحاق برسول اهلل،
وأمير املؤمنين ،والزهراء ،والحس�ن (صلوات اهلل وسالمه عليهم) في ضيافة اهلل

تعالى ،حيث يجمع اهلل ش�مل أصحاب الكس�اء في حضي�رة ال ُقدُ س ،في
محضر الكرامة اإللهية .والحسين (عليه السالم) بثباته ،وجهاده ،وتضحيته،
واستشهاده ،أبقى لإلسالم امتداده وحضوره عبر األجيال بنقائه وأصالته.

�بط َر ُس ِ
يك َيا ِس َ
السلا ُم َع َل َ
السال ُم
�ول اهللَِّ ،
فنحن قائلون في هذا اليومَّ :
السَل�اَ ُم َع َل َ
َع َل َ
ِيل اهللِ،
يك َيا بَ َس�ا َل َة َع ِل ّي َو َت َفانِي ِه فِي َس�ب ِ
ور ال ُقرآنَّ ،
ي�ك َي�ا ُن َ
السلاَ ُم َع َل َ
السلاَ ُم َع َل َ
الح َسن.
يك َيا َت َبتُّل َّ
يك َيا ُسؤ ُد َد َ
هراء (عليها السالم) َّ
الز َ
َّ

نس�أل اهلل (س ��بحانه وتعال ��ى) أن يوفقن�ا وإياكم مل�ا يرضيه عن�ا ،وأن يرحم

يفرج عن أس�رانا ،وأن ينصرنا
ش�هداءنا األبرار ،وأن يش�في جرحانا ،وأن ِّ
بنصره ،إنه سميع الدعاء.

***
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