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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 قواعد النشر: 

اب والباحثين الراغبين في النشر  .1 تدعو املجلة الكتَّ

باملجلة إلى إرسال بحوثهم ودراساتهم إلى املركز بأي من 

 ليزية.اللغتين العربية أو اإلنك

أال يكون البحث قد نشر من قبل على أي صورة،  .2

 إلى جهة أخرى، ويعتبر إرسال البحث إلى 
ً

وال مرسال

 املجلة تعهًدا بذلك.

ُيشعر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى املجلة  .3

خالل عشرة أيام من استالمها. وفي حال قبول البحث 

للنشر ال يسمح بنشره في مكان آخر إال بإذن من 

جلة.  ولسس  املجلة ملزمة بإعادة إرسال البحوث امل

نشر.
ُ
شرت أم لم ت

ُ
 إلى أصحابها ن

 7ألف كلمة وال يقل عن  15املقال عن )يزيد ال  .4

 .ألف كلمة( مالم يكون معدا ألكثر من عدد

يكون البحث متقيًدا بالقواعد العلمية في  .5

موضوعه، ومنهجه، وعرضه، ومصادره، سليم اللغة، 

والتخريج، مع االلتزام بعالمات الترقيم، دقيق التوثيق 

 وأن يراعى فيه سائر املعايير العلمية.

م بالتسلسل الرقمي على التوالي حتى نهاية  .6
َّ
رق

ُ
تكون الهوامش في نهاية الصفحة ال في الصلب، وت

 البحث.

اب املسلمون والعرب التاريخ الهجري في كتاباتهم. وتكتب األسماء األجنبية .7 العربية ب أن يراعي الكتَّ

 ثم بالحروف الالتينية.

، والعهدة في ذلك على الكاتب .8
ً

قاالت ، وتعبر املأن يكون البحث مطبوًعا ومصحًحا تصحيًحا كامال

ابها وال تعكس بالضرورة رأي املجلة أو املركز.  عن آراء كتَّ

ر نشو يعطى صاحب البحث املو  يخضع ترتسب البحوث وتنسيقها في املجلة لالعتبارات الفنية. .9

 ثالث نسخ من عدد املجلة الذي نشر البحث فيه.
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 العدد افتتاحية

 

 رئيس التحرير

 كان 
ً
  حلما

ً
ذني أي، ورافقني في حياتي كلها؛ منذ تلك اللحظة التي بدأت بنمو ِ  انم صغيرا

ختي أمة أخوات الصغار نتحلق حول خوة واأل تلتقط أخبار عنترة بن شداد، ونحن اإل 

الخالق رحمها هللا، وهي تساقط من فمها كلمات قصص عنترة، ولم تكن في الواقع تساقط 

 أو  كلمات  
ً
سيوف، وملعان رماح، وحفيف سهام، فأرى سيف عنترة يقطف  ، بل بوارق لفاظا

 غمض عيني علىأرى الدم يتفجر من العروق املفتوحة، فأرؤوس األبطال املتساقطة، و 

 سماعها لحريص.لصورة مرعبة، ومع ذلك فإني 

س در أحلمي، كن  وقتها في الرابعة عشرة من عمري في سجن قاهرة حجة  انموت فنم

دباء الثورة الدستورية ودرس  فيما درس  تاريخ ابن األثير الكامل أيدي علماء و أ ىعل

لخ، وقرأت إو..  حراق الكعبة، و..إته عن مجزرة كربالء، ومجزرة املدينة، و أوراعني ما قر 

كيف فرق  السياسة بين صديقين حميمين من كبار رجال العرب هما مصعب بن الزبير 

وكيف انقلب الحميم إلى خصيم،  ،بينهماوعبدامللك بن مروان عندما نزغ  السياسة 

  ىوكيف لم يبك عبدامللك وقد رأ
ً
 بدمه، ملقًى في طش  بين رأس صديقه مصعب ملطخا

رحته نما أطلق فإيديه، يتحلق في أسفله دم أسود، فلم يحزن، لهذه النهاية املأساوية و 

 
ُ
 املجلجة )إنها وهللا لقديم صحبة ولكن امل
ْ
ي النفس قس ى ما فأن ك عقيم( وهي جملة معبرة عل

 من وحشية. وتسأل ملاذا يقتل املسلم املسلم؟ وعالم؟ وملاذا؟

  
ً
 وزاد حلمي هو ال  وزدت نموا

ً
ن العمل السياس ي السلمي أ، وخل  خر نموا
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منفذ إليقاف سلسلة الرأس املقطوع والجسد املمزق، زان الحوار بالقلم 

 
ً
اتفق  رؤانا -ة لي خو إجدى فعمل  مع أ ،من السيف والسنان واللسان بدال

  - على العمل السلمي
ً
يقاف الدم املسفوك في إوساهمنا في  وقطعنا أشواطا

الحرب امللكية الجمهورية، وما زال شعار السالم هو الراية التي تسير في 

لسنة األقالم، ولكن دهاليز أطالق إسكات دوي املدافع و إظاللها، نعمل على 

ملذاهب في الدين فأراق  الدم وسحل  السياسة عمل  في األحزاب ما عملته ا

الجثث، ولحسن حظي فإن حزبي استمر يعمل للسالم، ولم يدخل في مواجهة 

ن من الوصول إلى نه لم يتمكن حتى ال أال إقط، ولم يدع إلى إراقة نقطة دم، 

 الشاطئ األمين.

 
ً
  مع الشاعر  غادرت بحلمي مجال السياسة منشدا

هخ  رب القوم َشّطْت دارخ  م وَنأْت َمن ُمخ

 

 أين رجعتخ إيل كتبي وأوراقي 

ُّ هبا  ِِل
 ِعفتخ السياسَة حتى ما أخ

 

 وقد رددتخ إليها كلَّ ميثاِق  

متني كلَّ نائبة     ألهنا جشَّ

 

 وأهنا كلَّفتني غرَي أخالقي 

إلى تحقيق حلمي عن طريق الفكر والبحث والتنقيب عن العوائق واألسباب التي تبقي  

 اهية تمطر بوابل هتان، فرأي  مع الكثيرين رفاقسحابة الدم والكر 
ً
الرأي  لي يرون نفس ا

ويجمعنا هدف واحد أن نؤسس مركز التراث والبحوث اليمني ليفي بتحقيق هذا الهدف، 

ومن هذا املركز انطلقنا باحثين منقبين في داخل النفس وخارجها في املاض ي والحاضر، في 

ن لى أإالصراع الدامي والتفريق الوحش ي وانتهينا هذا الخصام األلد بين املسلمين وهذا 

مراض الخارج، فنجد القابلية الواسعة الستيطان املرض القديم أالداء داخلنا ترفده 

 والجديد. 

إزاء هذه الحقيقة البشعة رأينا أن التقريب بين املذاهب اإلسالمية والقبول بالرأي 

ن رائق التعصب التي يشعلها السياسيو خر وحرية التعبير هو السبيل الوحيد إلطفاء حال 

وعلماء السلطة واملتعصبون، والتي سيخف حوار الفتنة ويغمد منطق السيف ويقوم 
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مقامهما حوار القلم الرصين، وكذلك فإنها تعيق بكل تأكيد طريق املستقبل واالستفادة 

 إمن 
ً
ار الن، و يجابيات الحضارة املعاصرة، فإذا تم ذلك فإن البغضاء ستزول تدريجيا

 عرفي  م ستتضاءل، وسيحل محلها حوار املحبة والحضارة، ويتكون من هذه الثقافة تيار  

تنمو في حقوله اليانعة ثقافة اإلنسان، ومنها تنبثق سياسة اإلنسان، ألن ما يجري  نساني  إ

  –اليوم 
ً
ق ماته، ونحن نريد ثقافة رفيعة تخلإلق ثقافة كراهية و خسياسة ت - كما قل  مرارا

أصبح  الثقافة من القوة بحيث تنشأ سياستها مالم إذا ال إة رفيعة، ولن تنجح سياس

، تها السائدة، فلتغتسل القلوب من أحقادهاففستظل السياسة التسلطية تستخدم ثقا

 أوقف السهام عن انهمارها تولت
ً
 كي يبدأ الحوار دوره الفعال.  وال

 على هذه الضفاف الواعدة حط ُحلمي في مقره ومستقره.

اصل بثقافة املحبة باالتصال بالتو التنوير من هنا حمل  املسار على عاتقها مسؤولية 

عبر  بجهد عظيم ،عزانيحيى محمد  /وقام العالمة الكبير باإلنسانية،بالحياة بالحضارة 

اغض بين سباب التباعد والتبأته العلمية املوضوعية واملفيدة في تفكيك سلسلة من مقاال

  .على املستوى الداخلي أو الخارجي ، والتقارب بينها سواءً املذاهب اإلسالمية

 كتويوفي هذا العدد يوالي هذا العالم الكبير جهده اإليجابي في هذا السبيل، 
ً
 ب مقاال

 
ً
 عد ملا عليهاليضع قو  «النبوي منهج التوثيق وحجية الداللة رواية الحديث»عن  مهما

 الناس يختلفون، ونحن نعرف أن األهواء والتعص
ً
 ب املذهبي قد جعل من األحاديث مسرحا

 
ً
  ،للتكفير والتفسيق للروايات املتصارعة، ومسرحا

ً
تى جعل تالق، حخللوضع واال  ومسرحا

روية عن املديث احبنفسه عن األ  أىين -واضطرابها  لكثرة تناقض الروايات -بعض العلماء 

 .او أكثرهأ او بعضهأ اكلهالنبي 

طأ أن ُيفرض العمل بقاعدة ينبني عليها قبول أو رد  من الخ»يكشف العالمة عزان أنه 

 
ً
 يُ عمل بها، أو  نصوص مهمة؛ ملجرد أن فالنا

ً
كم َح  حكم في روايِة بصحة أو ضعف، ألن فالنا

ة على  بمثل ذلك، والصواب هو أن يتقيد الجميع بالقواعد واملصطلحات املوضوعية املبنيَّ

 يدرك سائر العقالء جدواها؛ ألن علمية حقائق 
ً
 البناء على قاعدة غير صحيحة ُيعد جهدا
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(. وهذه دعوة صحية لقراءة 
ً
ا  و قريب مما نطق بها صلىأ ،حاديث رسول هللا كما قالهاأعبثي 

ن من يعمل بهذا املنهج سيجد نفسه بعيدا عن أشك فيه  هللا عليه وآله وسلم، والذي ال

 الهوى والتعصب والتمذهب.

إلى تقديم مراجعة جادة تصحح مسار التعامل  ويسعى الكاتب من خالل هذه البحوث

 عن اإلفراط في تقديسها 
ً
وهي التي لسس ثمة ما يقطع بصدورها عن  -مع الروايات، بعيدا

 عن فصل كثير منها عن سياقها التاريخي 
ً
النبي على األقل بتلك الصيغ والتراكيب، فضال

 عن التفريط الذي يدفع البعض إل –واملوضوعي 
ً
 أيضا

ً
ن أو ى تجاهلها وكأنها لم تكوبعيدا

 أن لسس لها أي قيمة معرفية باملطلق.

* 

صومهماملوحدين )طائفة وبدوري تابع  البحث عن عقائد 
ُ
 (من أقوالهم ورواية خ

 ِ
 أياق. وال شك أن عمى التعصب قد لنفس الغرض ولنفس الس 

ً
 من البغضاء سدل ستارا

 قوال اعتراض على هذا ولسس  ين رفع الستار عن غير املسلمين،حبين املسلمين في 
ً
أن  ريبا

نهم أيتحاوروا مع الطوائف من غير دينهم، ولكن الغرابة كل الغرابة التي تدفع إلى الذهول 

 
ً
  يكفرون بعضهم بعضا

ً
  في ازدواجية تمثل انشقاقا

ً
 ا، وانفصداخليا

ً
  ما

ً
ذهن  في نفسيا

ه بليد نتيجة ايفي ت املتعصبين، فهم يقفون مع الدولة الصهيونية ويرفضون من يحاربهم

 اختالف مذهبي.

ولقد كان  طائفة املوحدين كغيرهم ضحايا ما يحكي خصومهم عنهم، سواًء خصومهم 

السياسيون أو الفكريون، على أنهم كغيرهم من سائر الطوائف والتيارات في رؤاهم ما 

له سواهم بيتقبله غيرهم لكونه يتناسب مع القواسم املشتركة لدى الجميع، وفيها ما ال يتق

 نتيجة اإلرث واإللف واستحكام ثقافة املحيط.

 مما ذكرت 
ً
وقد حرص  في هذا الجزء األخير من مقاالتي عن )املوحدين( أن أبرز شسئا

مصادرهم ومصادر خصومهم عنهم ليكون القارئ على بصيرة، أو لينفتح له أفق لالنطالق 

 نحو استكمال البحث والتتبع على نسق البحث والتقص ي. 



 رئيس التحرير المسار| 12

* 

 فلسفة حقوق »في مقاله  ،عصام القسس ي /وترحب مجلة املسار باألستاذ الباحث

ه ملعرفة ليبأمس الحاجة إنحن تنويري وهو بحث  «اإلنسان في الفكرين اإلسالمي والغربي

وما يستفاد منه من هذه الحضارة الغربية ، حقوق اإلنسانفي مجال ما قدمته حضارتنا 

 زهار املاض ي، وفي الوق  نفسه يقيم جسرأاضر ما يزين به زهار الحأفيلتقط من ، الباذخة

الحضارة  ليه رواديتطلع إتعارف بين بني اإلنسان، فاإلطاللة على ما عند الغير تجديد ملا 

 .اإلسالمية

 بعد أن 
ً
 بعد صدور اإلعالن »خصوصا

ً
 دوليا

ً
أخذت عبارة "حقوق اإلنسان" بعدا

 .«م1948دة في العام العالمي لحقوق اإلنسان، عن األمم املتح

  –النظرية اإلسالمية أن »وقد أشار الكاتب إلى 
ً
لم تسلم  -في صيغتها التقليدية تحديدا

من سهام النقد التي وجهها إليها كثير من مثقفي العصر الحديث، سواء من مثقفي الغرب 

 جأو من حاملي الثقافة الغربية في البلدان اإلسالمية. وقد كان معظم ذلك النقد مو 
ً
ها

 حق الحرية وحق املساواة، وما 
ً
ملوقفها من حقوق اإلنسان على وجه الخصوص، )تحديدا

 
ً
يتفرع عنهما من حقوق(. والحقيقة أن دوافع ذلك النقد قد تراوح  بين التعصب حينا

 أخرى. وسنكتشف في السطور القادمة أن مشكلتي الجهل والتعصب ال 
ً
والجهل أحيانا

، وفي مقدمتهم تخصان خصوم اإلسالم وحده
ً
م، بل هي مشكلة بعض املسلمين أيضا

 .«املؤسسة العلمية اإلسالمية، ممثلة في رجال الفقه التقليديين

* 

 
ً
من اإلرهاق الفكري إلى جولة في  نخرج من هذا األبحاث العلمية التي قد تحمل نوعا

 ميالديا مع الرحالتين أ
ً
، (رسي  و دفليديزير شارنا)رجاء اليمن قبل مائة وسبعة عشر عاما

 من أهم الكتب لدراسة املجتمعات على - كما قل  في تقديم املقال - وتعتبر كتب الرحالت

 
ً
  اإلطالق، ال ألنها تقدم عرضا

ً
 أ، مغريا

ً
  و صورا

ً
قة تعكس بد - وهو أهم ما فيها-، وإنما جذابة

س مرهف، ح طبيعة املجتمع كما كان  عليها في فترة الرحلة، وبقدر ما يتمتع به السائح من
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وأذن الِقطة وعين بصيرة، بقدر ما تتسع دائرة رؤية ومساحة الزيارة، وبقدر ما يكون مدى 

 الغياصة في أعماق مجتمع مقفل أو مفتوح.

* 

ثه في بح ،محمد بن عبدهللا الوريث /وإلى رياض أخرى نجول فيها مع األديب الناقد

من  املاض ي األدبي املشرق، ليختارنس ي والذي اقتحم تخوم املمتع عن الحسين بن مطير ال

حقوله الرائعة درة جميلة، وليعود بها إلى الحاضر لتمتلئ عيون القراء املعاصرين بألق 

األدب الرفيع، وليربط ماضسنا األدبي املشرق بحاضرنا، ومثل هذه األحاديث تجعل تواصل 

 
ً
  األجيال حيا

ً
 ، وترتبط معه بعرى ال تنقطع، فهذا الحاضر سيغدنابضا

ً
لذلك فال ، و و ماضيا

 سبيل إلى االنقطاع بأية حال.

السادس عشر، بعد رحلة  عامهاالستار على )مجلة املسار( سدل وبهذه املقاالت ت

طويلة في واحات املعرفة وشطآن األدب ومسالك التاريخ، على أمل أن تستمر في مسارها 

ضاء ويسبح في الف التنويري والنقدي على نفس الوتيرة وبزخم أكبر يواكب التطورات

  اإللكتروني الواسع الذي يشهده العالم اليوم.

 رئيس التحرير

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 ويـديث النبـة الحـرواي

 منهج التَّوثيق وُحجّية الداللة 

 ()محمد يحيى عّزان

 

 دمةـمق

 وما الحديث عد َجْمعيُ 

  للرواة نقد من تبعه
ً
ا  فن 

ال مدرسة  ،توثيق ومنهج

 ؛معينةخاصة تحتكرها فئة 

مين املهت من قام عليه كثيرفقد 

بالتصنيف والتأليف من سائر 

فحيث  التيارات، مختلف من ، وتخصص فيه أشخاص  املدارس  من األول  كان الصَّ

نة، على غير محسوبين الثاني القرن  في عاشوا الذين الحفاظ يم تقي وكان مدرسة معيَّ

 يتم
ً
 من نجد هذالو  ،«املذهب رؤية الو  الرواية، صدق» أساس على بعضهم بعضا

ً
 كثيرا

نجد ، و «أو قدرية أو خوارج أو نواصب أو سنة شيعة»يوصفون بأنهم  الرواة مشاهير

 جامع) من ابتداءً  الحديث، في ُدون  التي الكتب أهم وفي الجميع، رواياتهم ُمعَتَمدة لدى

  ،(هـ154) سنة املتوفى راشد( بن معمر
ً
اق بن بمصنفات أحمد بن حنبل وإسح ومرورا

وابن خزيمة وأصحاب السنن  ومسلم البخاري  :راهوية وابن أبي شسبة وعبدالرزاق، وجوامع

واألماليات، وما تضمن  وتواريخ  واملشيخات باملعاجم وانتهاءً  هـ(،300ما بعد ) إلى واملسانيد

 .نهاية القرن الخامس الهجري البلدان وكتب الرجال من الروايات إلى 

                                                                                 
() مدير تحرير املجلة.، ؤلفاتكاتب وباحث في الفكر اإلسالمي له العديد من امل 
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 من فنون العلم ولسس مدرسة مذهبية خاصة؛ ومما يؤكد أن تدوين ا
ً
لحديث كان فنا

أننا نجد في املجاميع الحديثية سائر األحاديث التي يحتج بها جمهور أهل السنة وجمهور 

يعة واملعتزلة والخوارج، بما في ذلك األحاديث التي يحتج بها بعضهم على بعض؛ ألن  ِ
 
الش

وثيق، كل  حسب منهجه في ذلك، فتلك الغرض من جمعها حين ذاك كان مجرد الجمع وا لتَّ

 املجاميع تراث للجميع دون استثناء، ولسس ألحد أن يتعامل معها كتركة خاصة.

 مه،وتقيي الحديث عند دراسة املتمذهبين مراعاة أمزجة إلى بحاجة نكون  لن هذا وعلى

ص ما َيْقبل ال الفريق هذا أن بحجة
ُ
ل
َ
 أساس ىعل يأتي ال التقييم ألن الخر؛ الفريق إليه خ

ة» معيار منهجي َيْعَتمد أساس على بل مذهبي،
َّ
 يه حيث من ،«الحفظ جودة»و« الرواية دق

ز، فهو  فوق  -توثيق الرواية  في -سامية  قيمة حيُّ س املذهبي والتَّ
َ
ف املذاهب. وما ظهر فيه النَّ

 ينبغي رده إلى األصل، ال الذهاب معه في أي اتجاه أو اال 
 
ا حتجاج به أيً أمر  مرفوض وشاذ

 كان.

فون  إنما ُمخالفيهم فريق من أن أي يدعيه وما ِ
  ُيصححون  أو يضع 

ً
 الروايات انتصارا

  ملذهبهم فلسس
ً
م، عصر   في كان إذا على إطالقه، خصوصا ِ

 في يناملتخصص وصدر عن متقد 

ين والورع، علم ِ
ها، ولم يعل حكمهم بنوا التي واألسباب العلل إلى وأملحوا الرواية من أهل الد 

 .يظهر أي دافع مذهبي في التضعيف والتوثيق والقبول والرد، كما هي عادتهم

ن  من فنون التوثيق، أما من 
َ
هذا بالنسبة ألصحاب الرواية حينما يتعاملون معها كف

مذهب، سواًء من الفقهاء أو املحدثين أو املتكلمين أو املؤرخين،  يغلب عليهم جانب التَّ

هم وتصنيفهم ونقدهم للرواة االنتصار للمذهب، وأكثرهم يذكر فإنهم يراعون في َجمع

الهدف الذي دفعه للتصنيف والجمع، وهذا النوع بال شك يؤثر في االنتقاء والترجيح، 

 يفرقون بين هذا وذاك. -بالتأكيد  -والتعديل والتجريح، والباحثون 

صوا الرواية علماء أن على صَّ
َ
  خ

ً
 واءً س املذهبية، هواءاأل  فيه ظهرت فيما للنظر بحوثا

 أو به،مذه يؤيد مما سني أو شيعي به تفرد ما نحو: بنقد الرواة، أو الرواية بلفظ تعلق ما

وثيق أن قرر  مما فهو بعضهم، في األقران قاله ما براء التَّ
ُ
 الدراسة دائرة في يوضع خ
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محيص، ه قبوله ألن خاصة؛ معايير له ووضعوا والتَّ سرع مما أو رد 
ُ
 ألهواء،وا اطفةالع إليه ت

ثب  والعقل عنه املنطق ويتأخر  .والتَّ

وهنا ال بد من التنبيه على أن ملدرسة أهل السنة خصوصية في جمع الحديث والعناية 

نة  به لكونها تعتمد بشكل كامل على الرواية، فهي الواسطة الوحيدة عندهم ملعرفة السُّ

هم ريم، لذلك تحظى الرواية في تراثالتي مض ى عليها السلف الصالح ورَوْوها عن النبي الك

 ومدارسهم بمكانة واهتمام خاص.

ر أن قواعد علم الرواية التي أرسوها هي  ِ
قد 

ُ
 بجهود علماء األصول والحديث ن

ً
واعترافا

ص، وَعِمل   ع علل النَّ ند وتتبُّ من أحسن مناهج توثيق نقل األخبار إن اجتمع فيها تقييم السَّ

بة،  بشفافية ودون رضوخ ألي نوع ِ
شع 

َ
من أنواع النزعات العصبية، وتلك القواعد كثيرة وُمت

 :وما يعنسنا منها هنا يمكن تلخيصه في اإلشارة إلى أن تلك القواعد على نوعين

عنى ومنطقية، ِعلمية قواعد أحدهما:
ُ
 ر أعلىلتوفي رواية النص؛ طريقة وتقييم بنقد ت

 الهدف دميخ بما وتطويرها عليها لتأكيدوا التزامها يتعين وهذه مما بصحته. الظن من قدر  

 .أجله من ُوضع  الذي

ِتج  قواعد وثانيهما:
ْ
ن
ُ
 ثناءات  است وفرض األول، النوع وفْيصلية صرامة من للتملص أ

 ُيلتف  ال مخالفات بعض املحدثين، وهذه وتبرير والسياسية، املذهبية الخيارات لتمرير

  وُيرد حضورها، املحققون من ، وُيقللوال ُيراعى مقتضاها وال ُيقاس عليها إليها
َّ
 منها اذالش

 ذهب  بنا. حيثما معها نذهب أن ال الصحيح، املسار إلى

 نأ ينبني عليها قبول أو رد  نصوص مهمة؛ ملجرد العمل بقاعدة ُيفرض أن الخطأ فمن

 
ً
  ألن ضعف   أو بصحة   رواية   في نحكم أو بها، عمل فالنا

ً
م فالنا

َ
ب هو والصوا .ذلك بمثل َحك

ة على حقائق منطقية يدرك  واملصطلحات الجميع بالقواعد أن يتقيد املوضوعية املبنيَّ

  ُيعد صحيحة غير قاعدة   على البناء ألن سائر العقالء جدواها؛
ً
. جهدا

ً
ا  عبثي 

 نع املبحث يخرج ال تقييم ومناقشة القواعد الضعيفة، حتى ولس  هنا في وارد

ر بأن  ِ
 
ك
َ
ذ
ُ
 في في علم الرواية قد بذلوا صين تخاملمساره، ولكنني أ

ً
 إرساء قواعدجهودا
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َمة لدراسة وتقييم طرق الروايات والتثب  من صحة نقلها ُجملة، وفي ضوء ما شيدوا  مصمَّ

. وعمل آخرون على رصد وتدوين ما توفر لهم من «علم الرواية»من قواعد وضوابط في 

ز بعضها تميت، وجعلوا لها مراتب مستوياعلى وصنفوها  نصوص وألفاظ الرواة واملدونين،

 عن بعض، من حيث ثبوتها ودراسة دالالتها.

مرحلة ضرورية من مراحل االستنتاج وتكوين الرؤية، أحبب   -عند التحقيق  -وتلك 

من خالل هذا البحث أن أقف بالقراء أمام أهميتها، وأؤكد أنه ال يستقيم النظر في معاني 

 ها، وبناء مواقف وأحكام في ضوئها قبل الفراغ من التثب النصوص ودالالتها واالستنتاج من

حليل ة وتدراسمن دقة األلفاظ وصحة نقلها، بل ال بد أن تكون نتائجها حاضرة بقوة عند 

 ، واالحتجاج بها.واستنباط أحكامهاالنصوص 

 معايير قبول روايات الحديث النبوي وردها 

التي يعتمد عليها املنهج الذي  استعمل األصوليون واملحدثون سلسلة من الليات

ال األخبار النبوية خاصة، على الرغم من تفاوتهم في جدواها وأولوية كل  ق 
ُ
اختاروه لتوثيق ن

قل بتقييم الرواة، ويترتب  منها، ويالحظ أن من تلك الليات ما يرجع إلى فحص طريق الن 

قل وتحديد رتبتها في د. مجال القبول والر  على ذلك الحكم بصحة الروايات من حيث النَّ

ظر فيه في ضوء ما هو آكد ثبوتا مثل القرآن. ومنها  ص مضمونها والنَّ حُّ
َ
ف
َ
ومنها ما يرجع إلى ت

ما يرجع إلى مدى عمل األجيال القريبة من عصر التشريع بموجبه. فهذه مضامين ثالثة 

 نتطرق إليها في التي: 

 ( تقييم الروايات بنقد األسانيد 1)

تفق عليها لدى علماء الرواية والتوثيق أنه ال يكفي في قبول الرواية أن من األمور امل

رها مقبولة في أي رتبة من مراتب  ف، بل البد من أمر آخر ُيصي  ِ
يرويها شخص أو يدونها ُمَصن 

 القبول، التي تبدأ بالضعيف، وتمر بالحسن والصحيح، ثم املتواتر.

لة، روايات  مسندة  وُمرس :عبر األجيال إلىالروايات املنقولة إلينا وقد صنف السابقون 

تب علم الحديث، ويفترضون في الرواية 
ُ
ولكل منها مقام ومستوًى وتفاصيل مذكورة في ك
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 املسندة أن 
ُ
التالميذ من مشايخهم مباشرة، ويعبرون عن ذلك نقل عن طريق سماع ت

فهي تعبر عن  «قال»و «أنبأني»و «أخبرني»و «سمع ». أما «حدثنا أو حدثني»بـقولهم: 

الرواية بما دون السماع من الشيخ، كالقراءة عليه، والحكاية عنه، والنقل من كتابه، ونحو 

ثب  من  ذلك، ولهذا يقال بأن البخاري رحمه هللا تميز على سائر املحدثين بالتشدد في التَّ

 سماع التالميذ عن مشايخهم، ولم يكتف بمجرد املعاصرة واحتمال املشافهة.

ما إال قوله، وقوله مه -للتأكد من سماع الراوي من شيخه  -تضح أن لسس أمامنا وبهذا ي

كان  مرتبته في العدالة والحفظ ال يكفي لتوفير العلم القاطع، وإن حفَّ  به بعض 

القرائن، وبالتالي ال يمكن )للرواية( وإن كان  ُمسندة أن تتجاوز إفادة الظن بوقوع 

لعمل بمقتضاها، فإنه ال يكفي لبناء موقف حاد ضد من مضمونها. وهذا وإن كان يكفي ل

 لم يعمل بموجبها، كاإلكفار والتفسيق أو العداوة والقطيعة.

ومن الطبيعي أن يكون الراوي غير دقيق في روايته، فيحكي ما لم يسمع، أو ينسبه إلى 

 
ً
 وسندا

ً
ثه، أو ينقل الخبر على غير الوجه الذي سمعه، أو يختلق متنا ركب ، أو يُ غير من حد 

 وأن الصراعات املختلفة قد فرض  نفسها على واقع 
ً
، خصوصا

ً
 وللسند متنا

ً
للمتن سندا

هـ( أنه قال: لم يكن الناس يسألون 110الرواية منذ وق  ُمبكر، حتى جاء عن ابن سيرين )ت

. وهذا مما جعل املحدثين (1) عن اإلسناد، فلما وقع  الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم

إلى تتبع تاريخ الرواة وأخبارهم وما قيل عنهم، واستقراء رواياتهم وفحصها ومقارنتها  يلجؤون

كي يتمكنوا من التعرف على حال كل راو على حدة، وهذا ما نتج عنه ما ُعرف مؤخرا بعلم 

 )الجرح والتعديل(.

 ثم َعمل املحدثون على دراسة ما يرويه من خلصوا إلى قبول رواياتهم في ضوء الوقائع

والقرائن التي تحيط بها، وانتهوا إلى ما يعرف بـ)علل الحديث(، وتلك جهود مميزة تساعد 

 على تنقية التراث وغربلة الروايات، وإن لم تكن تلك املناهج والضوابط باملستوى 
ً
كثيرا

 الذي يقدمها به غالة مدرسة املحدثين، لعدة مالحظات:

، وإنما كان نقل أن تدوين الروايات في الق :ىاألولاملالحظة 
ً
رن األول لم يكن معروفا
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الراوي عن غيره يعتمد على حفظه، وروايته الخبر لغيره يعتمد على فهمه للمعنى، وهذا 

تدخل فيه معضلة التدوين والضبط من جهة، والرواية باملعنى من جهة أخرى، وهما 

شرا في اعداد ساب
ُ
، وقد ن

ً
 خاصا

ً
قة من )مجلة موضوعان مهمان أفردت لكل منهما بحثا

 املسار(.

 رد رواية فالن تعتمد على 
ً
ووجه ذلك أن اإلخبار بأن فالنا حدث عن فالن، أو أن فالنا

الحكايات الشفوية العابرة، وهذه ال يمكنها أن تقوم في املوثوقية مقام التدوين والرصد 

 الدقيق.   

بية اسية واملذهأن أثر االختالفات والصراعات االجتماعية والسي :املالحظة الثانية

كما انعكس على رواية الحديث؛ انعكس على مناهجه وطرق توثيقه بما فيها الجرح 

والتعديل، وبتلقائية انتقل التعصب إليه، فأصبح بعض املنشغلين بهذا الشأن يستهدفون 

 مخالفيهم في الرأي ويصفونهم بالكذب والضعف ملجرد مخالفتهم، وأمثلة ذلك كثيرة.

عض الباحثين أن وصف املختص في علم الرواية ألحد الرواة بأنه: وبسبب ذلك يرى ب

 إذا كان 
ً
ضعيف أو ثقة أو متروك، غير مقبول إن لم يكن من نفس طائفته، خصوصا

ن.  الحرج مجمل غير ُمبيَّ

غير صحيح في جميع األحوال ويحسن تتبعه والتأكد منه؛ ألن ذلك  -في رأيي  -وهذا  

صين ال يكون في الغالب إال بعد دراسة وتتبع لروايات التوصيف إذا صدر عن املتخص

ل الناقل عنه خالصة ما توصل إليه، وهذا ما يتضح عند مراجعة 
َ
ق
َ
الراوي وأحواله، وإنما ن

 األصول التي يتم التلخيص منها.

ولو التزم كُل ناقل  منهَج التفصيِل في أحوال كل راو ولم يجملها؛ لطال البحث وخرج 

ال  في املسائل التي -من حيث املبدأ  -ن  اإلشارة إلى مجمل الحكم كافية عن املراد، فكا

ى في األصول املوسعة، ثم  جدال حولها، أما ما عدا ذلك فيمكن للمتردد أن يبحث ويتقص  

 يرجح في ضوء نتائج البحث.

 املخالفة في 
َ
وما انكشف أنه جرح دون سبب ظاهر وموجب للجرح، أو أنه جاء نتيجة
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ل عليه وإن كان من متخصص ناقد، املذهب ال فكري أو الفقهي أو السلوكي، فإنه ال ُيَعوَّ

 
 
ألن املخالف فيما يراه الجارح خطيئة؛ قد يكون عند املجروح مستند  شرعي  أنه فضيلة

.
 
ربة

ُ
 وق

ن البحث عن ر يتعيَّ سَّ
َ
ف
ُ
 ه؛حال الراوي والتثبُّ  من مستوا وفي التعامل مع الجرح غير امل

 .(2) الحكم، وهو ما أكده كثير من علماء الحديث إطالق الحاصلة من الريبة تضمحل بحيث

أن أسباب الجرح والتعديل تختلف عند املنشغلين به؛ حتى أن  :املالحظة الثالثة

ادر، فبعضهم وثق الصحابة بشكل مطلق  آراءهم لم تتفق في تقييم الرواة إال في القليل النَّ

 من العصمة عن السهو لسس في ديانتهم فقط، ولكن في ر 
ً
، وكأنهم نالوا نصسبا

ً
وايتهم أيضا

 والخطأ، وهذا رأي جمهور املحدثين.

 على ما يروى من أن النبي قال: 
ً
وبعضهم حكم بعدالة التابعين بشكل مطلق معتمدا

وعلى هذا األساس وثق الحافظ أحمد بن عبد هللا «. خير القرون قرني ثم اللذين يلونه»

 ممن
ً
روي عنهم انحرافات واخطاء فادحة ملجرد أنهم من التابعين، حتى أنه  العجلي كثيرا

عد عمر بن سعد في الثقات، وهو يعي أنه قائد الحملة العسكرية على الحسين بن علي 

 واملشرف على قتله في كربالء.

 يسقط عدالة الرواية، وكذلك اعتبر آخرون 
ً
 منه جرحا

ً
وبعضهم اعتبر التشيع أو نوعا

صب أو ا لتراخي عن تأييد أهل البس  أو عدم االلتزام باتباعهم. وأمثلة ذلك لكثيرة الن 

 متداولة تطفح بها كتب الجرح والتعديل.

بل لقد وجدت أن بعض املحدثين يجرح بمجرد االنتماء إلى البلد، او يعتبر ذلك محل 

ع اتهمة، فوصف الشخص عند بعضهم بأنه شامي أو كوفي أو بصري، تشير إلى نوع من أنو 

 الغمز والتردد في قبول الرواية.

ا   م 
ً
وهذا مما انعكس على تصحيح الحديث وتضعيفه، فصار من يريد أن يصحح رواية

َعَل العكس. 
َ
ق رواتها، ويضع كالمهم في الصدارة، ومن يريد العكس ف

َّ
يبحث عن قوِل من وث

التاريخ فكر و وهذه من أحد األسباب الرئسسة في االختالف بين املسلمين، على مستوى ال
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 والفقه ومناهج السلوك.

أن منهج الجرح والتعديل يعتمد بالنسبة للقدماء على الرواية عن  :الرابعة املالحظة

ل، وذلك يحتاج لجرح وتعديل لرواة الجرح والتعديل وإال سقط ، فحينما  ِ
الجارح واملعد 

  -يروون 
ً
ت ذلك يحتاجون إلى إثبا عن وكيع أنه اتهم أبا خالد الواسطي بالكذب، فإنهم -مثال

عن وكيع بإسناد صحيح، وإال فهو غير مقبول. وبعد ثبوت القون عنه يحتاج ملعرفة 

سياقه، هل يقصد كذاب في روايته بشكل مطلق أم كذاب في رواية معينة أم في أمر 

 مخصوص.

وهذا املنهج ما قد يلتزمه بعضهم ويقلد فيه آخرون، في حين ال يلتف  إليه كثير من 

 نشغلين بهذا الفن منذ القرن الرابع فما بعده.امل

أن الجرح والتعديل تحول إلى سالح يرهب به املحدثون بعضهم  املالحظة الرابعة:

، وهجر 
ً
، حتى ُرِوي أن كبار املحدثين وأئمة الجرح والتعديل، جرح بعضهم بعضا

ً
بعضا

 ولم 
ً
ومالك  وأبي حنيفةكجعفر الصادق  ،كبار أئمة املسلمين يوقر بعضهمبعضهم بعضا

والشافعي وأقرانهم، وال داعي لذكر األمثلة هنا ألنها كثيرة وقد تخرجنا عن إيجاز هذا 

 البحث.

وهنا نخلص إلى أن إجراء عملية الجرح والتعديل مفيدة ولكنها غير فاصلة، ومهما 

دة في يدققنا فيها فإنها ال تخرج إال بأدنى مستويات الظن في تقييم الرواة، وهي نتيجة مف

 ة واإلطالقات التي ينطلق منها بعضالقطعي  حدودها املوضوعية، وكارثة إذا دخل  في إطار 

 املتحمسين للرواية.

 إلى أنه ال يصح الوقوف عند األحكام الجاهزة املنقولة عن الغير سواًء 
ً
كما نخلص أيضا

، بتج في التصحيح والتضعيف، أو في الحرج والتعديل، بل ال بد من مراجعة دقيقة   رد 

 فيما له مدخل في مسائل الصراع والجدل، ويترتب عليه أمور كبرى.
ً
 خصوصا

م املحدثون ما يتناقله الرواة القواعد ولضبط  سَّ
َ
التي يمكن في ضوئها تقييم الرواية ق

 مواوقسمن الحديث النبوي إلى: متواتر وآحاد، ثم املتواتر إلى: متواتر لفظي ومعنوي. 
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 تدل  التقسيمات وهذه، وعزيز وغريب. الحاد إلى: مستفيض
ً
على أن لكل منها وصفا

ان مدى إلزامية العمل بمقتضياتها، وإال ملا كرتبة قبولها و ومرتبة، وأنها تتفاوت عندهم في 

 لذلك التقسيم معنى.

وما يهمنا هنا هو النظر فيما إذا كان أي منها يفيد القطع الذي يتعين العمل به، وال 

، كي نخلص مع أتباع وأنصار مدرسة )الرواية( يجوز مخالفته، و 
ً
 منبوذا

ً
يعتبر مخالفه هالكا

حدد مستوى 
ُ
تها، الروايةمرتبة إلى رؤية ت أحكام ل ثم  تحمُّ  ومن وقيمتها املعرفية ومدى حجي 

اصَ 
َ
ها، ثم في العمل بموجبها. قبول الروايةاالختالف في الناتجة عن  لة والعداوةاملف   ورد 

 تواتر)أ( الحديث امل

 أحال  »: هـ(685الحديث املتواتر كما عرفه البيضاوي )ت
ً
خبر بلغ رواته في الكثرة مبلغا

 خبرهمب الِعلم يحصلعن جماعة  جماعة خبر». فهو (3) «الكذبالعادة تواطؤهم على 

 عن القرينة
ً
 هـ(.914. حسب صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير )ت(4) «مجردا

 القوم به يخبر ما هو»هـ( عن الخبر املتواتر فقال: 463)توتحدث الخطيب البغدادي 

  عددهم يبلغ الذين
ً
 ،حالم منهم الكذب اتفاق أن العادة بمستقر مشاهدتهم عند علميُ  حدا

 عنه واأخبر ما وأن ،متعذر فيه عنهم الخبر انتشر الذي الوق  مقدار في منهم ؤالتواط وأن

 لىإ الداعية واألمور  والغلبة القهر أسباب نوأ ،مثله في والشبهة اللبس دخول  يجوز  ال

 .(5)«صدقه على قطع سبيلهم هذه قوم عن الخبر تواتر فمتى ،عنهم منتفية الكذب

هـ( أن الحجة في 298وفي هذا الصدد جاء عن الهادي يحيى بن الحسين الرس ي )ت

 باالتفاق، ؤيتهي وال الكذب، يمتنع مثلها في التي األخبار توالي»معرفة ما جاء به األنبياء: 

  سامعها ويكون 
ً
 على اطؤالتو  وال الكذب، مثلهم يمكن ال ناقليها أن إلى فطرته في مضطرا

 لقاء،ال متفاوتي األسباب، قطعينم الديار، متبايني األجناس، مختلفي كقوم   مقالة،

  ينقلون  األزمنة، يمتراخي
ً
، خبرا

ً
  النظام، متسق واحدا

ً
  الغلط، عن محروسا

ً
 عن محصنا

 .(6) «همالو 

ىهـ( على أن املتواتر البد أن يستند 971ونبه ابن الحنبلي )ت
َ
 العقل دون  الحس ِإل
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ْرف  أو سماع أو مشاهدة من الخمس الحواسبحيث يستند املخبر به إلى إحدى  .(7)الص 

 نع إخبارهم كان إذا عما بذلك املحدثون  واحترز ذلك، ونحو رأينا أو سمعنا كقولهم ،سمل

 وال به، أخبروا ما بصحة العلم يفيد ال ذلك فإن العقل، مستندهم كان أو وتخمين، ظن

 .لتواتراصفة  عليه يصدق

م علماء الحديث واألصول الخبر املتواتر إلى مستويين: متواتر   ثم قسَّ
ً
 .(8) ومعنىً  ،لفظا

 ُيوثق بهم عن مثلهم :األول 
 
ظر  هو أن َيروي جماعة  بلفظ واحد، بصرف النَّ

ً
 واحدا

ً
خبرا

َزم العمل عندهم  عن
ْ
م بثبوته، وَيل

َ
اختالف تأويلهم وتفسيرهم. وهذا هو املتواتر الذي ُيْحك

بمقتضاه، وال يجوز مخالفته، وهو عزيز الوجود نادر الورود؛ بل يراه البعض منعدم 

َحاِديث ِفي واملتواتر»قال ابن ُجماعة: وفي ذلك الوجود بالكلية. 
َ
ِبي أ ْيِه  هللا صلى النَّ

َ
 لمَوس َعل

ة
َ
ن َدوَّ

ُ ْ
كتب ِفي امل

ْ
ِليل ال

َ
َحِديث ،جدا ق

َ
ِلك ،ُمَتَعمدا َعلي   كذب من :ك

َ
  َولذ

َ
 حدثون امل َيْسَتْعِملهُ  ال

  عباراتهم ِفي
َّ

ادرا ِإال
َ
 .(9) «ن

 على املتواتر اللفظي بما فيها حديث: 
ً
 من األحاديث التي ضربوها مثاال

ً
وقد تتبع  كثيرا

 
ً
كما ذكروا، ووجدت أنها إما لم ينطبق عليها تعريف  فلم أجدها ،من كذب علي  متعمدا

 أو اختالفهم في ألفاظ القول  ،إلى أصل واحد لرجوع رواتهاأو  ،املتواتر بسبب قلة رواتها

املروي أو توصيف الحدث املحكي، أو كونهم من مشرب واحد يوحي باحتمال تواطئهم على 

 ما لدواع  مذهبية أو سياسية. خبر  نقل 

مَّ 
َ
ة وقوعه بعد صحة فَرض - خالف في ُرتبة املعرفة التي ُيفيدها الخبر املتواتر على أن ث يَّ

هل هي العلم أم الظن الغالب فحسب؟ وأجدني أميل إلى الثاني، ألن العلم جزء من  -

رها األخبار، وال حتى بعض املشاهدات واملسموعات
 
لى أنه ، عاليقين، واليقينيات ال توف

 ب وال يتوقف على العلم القاطع. يكفي للتعبد الظن الغال

ل بألفاظ مختلفة وأساليب ووسائل متعددة والثاني: 
َ
املتواتر باملعنى، وهو الذي ُيْنق

 في الُجملة. ويكون التعامل معه كاملتواتر باللفظ، ولكن في )املعنى الجامع 
ً
تفيد معنى واحدا

ُحمل على معنى أي منها، ملختلف الروايات واألساليب(، دون خصوصية كل منها، ألنه إذا 
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، وأصبح ُحكُمه ُحكَمه.
ً
ره ذلك آحادا  َصيَّ

َصرُّف الحاد في  جمهور علماء األصول وحفاظ الحديثيذكر وفي هذا الباب 
َ
أن  ت

، أو إعادِة ترتسب  لأللفاظ، أو تبديل لفظ بآخر   مما يفترض -الروايات بزيادة  أو نقص 

ر مناسبة  خ
ْ
، ونحو ذلك الراوي أنه معناه، أو ِذك ، أو تعليل  أو تفسير  نة  اصة  أو مقدمة  مَعيَّ

، يحدُد  -مما يؤثر في توجيه املعنى 
ً
يخرجها عن ُحكم املتواتر، ويبقى ذلك التصرف آحادا

 
ً
  مستوى رواته مرتَبَته؛ فإما: أن يكون موضوعا

ً
 أو صحيحا

ً
، أو حسنا

ً
 .(10) أو ضعيفا

 ألحاديثل املتناثرة األزهاركـ) -ث املتواترة وبمراجعة املجاميع املخصصة لذكر األحادي

 هـ(، و)911( لجالل الدين السيوطي )تاملتواترة
َ
 جعفر( لاملتواتر الحديث من اثرنَ املتَ  ظمن

نجد أنها لسس  كثيرة مقارنة بالكم الهائل من  -هـ( 1345)تالكتاني  اإلدريس ي الحسني

  311) نحوالروايات املدونة في كتب الحديث، فما ذكر الكتاني 
ً
(، بسنما ذكر حديثا

 السيوطي أقل من ذلك.

وعند مراجعة تلك األحاديث املنظومة في قائمة التواتر فإننا نجد أكثر ما ُيذكر منها 

ورد في املسائل التي نص عليها القرآن أو املسائل املتفق عليها، كونها من املعلومات في الدين 

وعدد ركعاتها، وتحريم الكذب على النبي، وما  اإلسالمي بتوارث األجيال، كالخمس الصلوات

 
ً
عدى ذلك فهو إما متواتر باملعنى؛ حكم كل رواية فيه حكم الحاد، وإما لسس بمتواتر أصال

 كاألحاديث املشهورة املروية من طرق هي دون التواتر الذي نصوا عليه.

 بعض العلماء على مفهوم التواتر، فجعل األحاديث التي تلق
 
هبه اها أهل مذوقد ِالتف

 أحاديث جمهور  أنبالقبول متواترة، وهذا هو الظاهر من اختيار ابن تيمية الذي يرى 

؛ ثاب    أو متواتر، الصحيحين
ً
عا

ْ
ي قط ِ

 .(11)حسب رأيه بالقبول  لهما األمة ِلَتلق 

ال يكاد كتاب في  .«إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى »حديث  :ذلك الـــمثو 

 فيه ابةالغر  تكررت بل ،أوله باعتبار غريب فردخلو منه، وهو كما يقول الحفاظ الحديث ي

 من إال عمر عن ال ،عمرو  حديث من إال النبي عن يصح لم ألنه ؛آخره باعتبار مرات أربع

 من إال التيمي عن وال ،التيمي إبراهيم بن محمد رواية من إال علقمة عن وال ،علقمة رواية
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 .عليه ومداره ،األنصاري  سعيد بن يحيى رواية

 نع رواه أنه له (التذكرة) كتاب في ةمند بن الرحمن عبد القاسم أبو ذكرومع ذلك 

 ،مسعود وابن ،وقاص أبي بن وسعد ،طالب أبي بن علي :عمر مع وسلم عليه هللا صلى النبي

 ،عباس وابن ،عمر وابن ،الخدري  سعيد وأبو ،هريرة وأبو ،الصام  ابن وعبادة ،ذر وأبو

 عتبةو  ،الندر ابن وعتبة ،وأنس ،وجابر ،عبدالسلمي بن وعتبة ،عامر بن وعقبة ،ومعاوية

 .سويد بن وهالل ،مسلم بن

 أنب العراقي الفضل أبو الحافظوكالم ابن مندة غير دقيق وال واقع له، لذلك وجهه 

 أن على ونبه ،اللفظ هذا خصوص ال النية اعتبار مطلق في أحاديث رووا هؤالء أن مراده

 .بصحابيين لسسا األخيرين

 دسعي أبو وهم املذكورين من أربعة حديث من بلفظه ورد وقدابن حجر  الحافظ قال

 .(12)وعمر هريرة وأبو وأنس

، ولسس مما له 
ً
فإذا كان هذا االختالف ورد في حديث من أشهر األحاديث وأكثرها تداوال

 حساسية مذهبية وال سياسية وال تاريخية، فكيف بغيره؟ 

َق  املتواترة األحاديثوالخالصة أن 
ْ
ثون  َيذكر الذي الوصف ِوف  ال واألصوليون، املحد 

وجد، تكاد
ُ
 ينب الخالف فيها يجري  التي املسائل غير وفي نادر فهو منها ش يء ُوجد وإن ت

 ةالحق اعممز  مجرد فيها املختلف املسائل أدلة في بالتواتر القول  يكون  وبهذا املسلمين،

  التي اوى الدع بمنظومة
ً
 .مذاهبهم لتأييد املختلفون  يطلقها ما كثيرا

 اآلحاد الصحيح )ب( 

يتبادر إلى ذهن املتلقي أن قول املشتغلين بشأن الحديث النبوي: هذا حديث صحيح. 

، وأنه ال شك 
ً
يعني أنه مما قطعوا بأنه صدر عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قطعا

(، وهذا غير دقيق. ألننا في ذلك، وبالتالي يتعين العم
ً
 )صحيحا

ً
ل به كالقرآن، لكونه حديثا

 آخر ملعنى الصحيح هو غير ما 
ً
إذا عدنا إلى املصححين أنفسهم فإننا سنجد أن لهم تفسيرا

 يفهمه عامة الناس.
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عند املحدثين، هو الحديث الخالي من العلل التي اصطلحوا على  الصحيح الحديثف

ل من شأن ثبوت ا ِ
 
قل

ُ
فوه بأنهأنها ت  ليتص الذي ،املسند الحديث» :لرواية، ولذلك عرَّ

 وال شاذا، يكون  وال منتهاه، إلى ،الضابط العدل عن ،الضابط العدل بنقل ،إسناده

 ُم 
 

 من رسلوامل املتصل من املسند معرفةب  اشتغل»وهذا يعني أن طائفة املحدثين  .(13)«عال

 نم والزائد ئ،املخط من واملصسب ،وحاملجر  من والعدل ،املعلول  من والثاب  ،املنقطع

 .(14)هـ( 395على حد تعبير ابن مندة ) «الناقص

فتصحيح املحدث للرواية ما هو إال تعبير عن سالمة سندها من العلل التي تجعلها 

ث حتى في املدرسة  ِ
 عن محد 

 
ث ِ

ضعيفة برأيهم، وتلك العلل مما يختلف في تقديرها محد 

 حديث هذا: قالوا متى»قال: هـ( حين 643)تابن الصالح فظ الواحدة. وهو ما أوضحه الحا

 كون ي أن شرطه من ولسس ،املذكورة األوصاف سائرب سنده اتصل أنه: فمعناه ،صحيح

 
ً
 تيال األخبار من ولسس واحد، عدل   بروايته ينفرد ما نهمِ  إذ األمر، نفس في به مقطوعا

 ذلك سفلس ،صحيح غير إنه: حديث في قالوا إذا وكذلك .بالقبول  تلقيها على األمة أجمع 

 
ً
  يكون  قد إذ ؛األمر نفس في كذب   بأنه قطعا

ً
 لم نهأ :به املراد وإنما األمر، نفس في صدقا

 .(15) «املذكور  الشرط على إسناده يصح

على أن شرط التصحيح يختلف من محدث لخر، حسب معايير القبول والرد لديهم، 

لحديث الواحد بالسند الواحد، بل لوحظ على لذلك نجد املحدثين يختلفون في حكم ا

بعضهم أنه ال يلتزم شرط نفسه، فيما يصفه بالصحيح والضعيف، فيذكر ما لسس على 

هـ( أفرد ملا 385شرطه ويترك ما هو على شرطه مع علمه به، حتى أن الحافظ الدارقطني )

ُبع(
َ
ت  سماه )اإللزامات والتَّ

ً
 أخرجه ام»ذكر فيه  تتبع على صحيحي البخاري ومسلم كتابا

  حديثه من وتركا ،التابعين بعض حديث من أحدهما أو ومسلم البخاري 
ً
 لمو  به شبيها

 شرطهما على هجإخرا يلزم ما الثقات التابعين من له نظير حديث من أو يخرجاه،

 .(16) «ومذهبهما

هـ( لسستدرك عليهما أضعاف ما في كتابيهما، 405وجاء بعده الحاكم النسسابوري )ت
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قاد. وجاء الحافظ ع لى أن كثيًرا من استدراكاته لسس  دقيقة، وقد تعقبه كثير من النُّ

هـ( ليعقب على الحاكم فيقره في بعض ما ذهب إليه ويخالف في البعض 748الذهبي )ت

الخر، إلى درجة أنه أخرج من املستدرك جملة من األحاديث املوضوعة ولسس الضعيفة 

 فحسب.

 ما نجد املؤلف
ً
الواحد يورد الحديث الواحد بلفظ واحد وإسنادين مختلفين،  وكثيرا

فيصف أحدها بالصحيح والخر بالضعيف، ويورده لالستشهاد. وهذا كله يؤكد أن حكم 

ند، وما توفر  ظر إلى ظاهر الس  املحدثين على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف إنما هو بالنَّ

بالصحة أو الضعف فال بد أن يكون  من معلومات عن الرواة، أما الحكم عليه في الواقع

 له معايير أخرى. 

التي يصفها املحدثون بالصحة مخالفة للنبي ن مخالفة األحاديث و وعلى هذا ال تك

صلى هللا عليه وآله وسلم ضرورة؛ بل ُيحمل املخالف على السالمة، وهذا هو ما جعل 

ر دَّ
َ
 كل  منهم أنها صحيحة، ولم الفقهاء يبنون اجتهاداتهم على ما توفر لهم من أحاديث، ق

 سواء في تصحيح 
ً
 مختلفا

ً
يحكم على غيره بأنه مخالف للحق، ملعرفته أن لآلخر تقديرا

 الحديث أو فهمه.

قل إنما يكون بالتواتر، أما  أما من ينظر إلى معاني الحديث، فهو يرى أن تصحيح النَّ

 ،موجبه على لعقول ا تدل مما يكون  أن»مضمونه إال ب العلمحصل يخبر الحاد، فال 

 لوج عز هللا أظهرها التي األعالم وصحة ،الصانع وإثبات ،األجسام حدوث عن كاإلخبار

  ستدليُ  وقد ،صحته تقتض ي العقول  أدلة مما ذلك ونظائر ،الرسل أيدي على
ً
 لىع أيضا

  يكون  بأن صحته
ً
 ألمةا اجتمع  أو ،املتواترة السنة أو القرآن نص اقتضاه أمر عن خبرا

ب حسب كالم الخطي «ألجله بموجبه وعمل  ،بالقبول  الكافة تلقته أو ،صديقهت على

 .(17)البغدادي 

 )ج( الصحيح والحسن لغيره

 القبول  عوامل فيها تتوفر طريق روايات تروى منومما يلحق بالحديث الصحيح 
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سنة ح هي القائل: فيقول  حسنة، أو ضعيفة أخرى  طريق من يرويها من يأتي ثم والصحة،

 طريق أخرى. من صح  قد ألنها يحة؛أو صح

به؛ ال ما وهذا ا، ال طريق من الرواية صحة ألن نصو  ، مَّ
ً
 كان وإن تجعل غيرها صحيحا

  الحديث
ً
 قدف وسالمة الطريق، الحديث صحة بين التفريق من ال بد إذ نفسه؛ في صحيحا

  الحديث يكون 
ً
ا، طريق من صحيحا ، فإذا أخرى  طرق   من ُيروى ثم مَّ اعتبرناها  ضعيفة 

 لكونها قد ُروي  من طريق أخرى؛ فقد
ً
 أو صحيحة

ً
 تبةر  مستوى الرواية إلى يرتفع حسنة

حدث أو املشهور أو املتواتر فتصبح أكثر إلزامية،
ُ
  ت

ً
 لرواياتا بألفاظ االعتداد في إرباكا

الضعيفة، التي قد تخرج الحديث عن مساره، كما في حديث الثقلين، وحديث الغدير 

عى فيها التواتروحديث الر  دَّ
ُ
 .ؤية ونحوها من الروايات املشهور وامل

ومن تطبيقات ذلك: أن بعض املحدثين اعتبر حديث الثقلين املروي من طريق زيد بن 

، كونها قد صح  عن زيد بن أرقم. مع 
ً
الحسن األنماطي لرواية جابر بن عبد هللا صحيحة

ظ ذلك عند شرح وتفسير حديث أن: لفظ وسياق ومناسبة الروايتين مختلف، وإذا لوح

جابر، فإنه سيذهب معناه في اتجاه  مختلف عن حديث زيد بن أرقم، وسيبرر الختالق 

 دعوى أن الحديث تكرر في مناسبات مختلفة، وبأكثر من لفظ.

ولهذا ال يستقيم القول بأن الحديث حسن أو صحيح لغيره، إال في الجملة على أن 

 واالستدالل، دون سواه. يعتمد الصحيح لذاته في الشرح 

وما عدى الحديث الصحيح والحسن فهو ضعيف أو موضوع، والضعيف يتفاوت في 

ح، ولكن حاالت التعصب  ِ
مستوى ضعفه ويستحضر في كثير من األحيان كشاهد وُمرج 

 الروايات 
 
عيفة حتى تجعلها في َمَصاف  من الروايات الضَّ

ً
ي كثيرا ِ

 
َرق

ُ
والجدل املذهبي ت

 ستهدف روايات صحيحة لتنزل بها إلى مستوى الضعيف املردود.الصحيحة، وت

أما الروايات التي توصف بأنها موضوع، فال تعد من أقسام الحديث لفرضية أنها 

مكذوبة من األساس، وللمحدثين في معرفة املوضوع ضوابط ومعالم يمكن مراجعتها في 

تب علم الرواية. 
ُ
 ك
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 ( تقييم الرواية بالعرض على القرآن2)

 تساعد على التثب  من صحة األحاديث املروية عن النبي 
َ
أثناء الحديث عن ضوابط

صلى هللا عليه وآله وسلم، ظهر الكالم عن أهمية عرضها على القرآن للنظر في مدى 

 مطابقتها له؛ كونه هو املرجع األساس ي للدين اإلسالمي، والحديث النبوي إنما جاء في ضوئه.

سلمين منذ عصر الصحابة إلى اليوم يستعينون بهذا املنهج، وأخذ جماعة من علماء امل

، في حين استنكره آخرون، وصنفوه ضمن التحركات املضادة للحديث 
ً
ا ويطبقونه عملي 

 النبوي والساعية للقضاء على دوره.

 في هذا املوضوع، ذكرت فيه الروايات الواردة في مسألة العرض 
ً
وكن  قد كتب  بحثا

ا، وخلص  فيه إلى أن مبدأ عرض الحديث على القرآن مبدأ ال ينبغي وناقش  ما قيل عنه

ه   عن املسار العام لتوجُّ
ً
ا
 
استنكاره، وذكرت أنه ُيسهم إلى حد كبير في اكتشاف ما يأتي شاذ

 .(18)وحركة الدين

وأملح  إلى أن العرض على القرآن ال يعني تطابق الحديث مع نص القرآن بحيث ال 

 ملا هو صريح  في القرآن، يبقى لوجود الحديث ف
ً
ائدة، ولكنه يعني أال يكون الحديث مخالفا

 وال يشترط في قبوله املطابقة بين نص الحديث ونص القرآن، بل االتفاق في التوجه العام.

قه بعض السابقين من الصحابة والتابعين وأئمة املذاهب  ومنهج العرض هذا مما طب 

 لك:الفقهية، وكثير من علماء الدين. من ذ

  ما روى أحمد بن حنبل عن علي بن أبي طالب
 

أنه قال: كن  إذا سمع  من رسول اّلل

 به ما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني غيري عنه استحلفته، فإذا حلف لي 
 

 نفعني اّلل
ً
حديثا

: ما من عبد   ،صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، قال
 

ب يذن مؤمن   قال رسول اّلل

 فيتوضأ فيح
ً
 له، ثم تالذنبا

 
 تعالى إال غفر اّلل

 
: سن الطهور ثم يصلي ركعتين فسستغفر اّلل

نُوبِِهْم َوَمْن َيْغِفرُ ﴿ َ فَاْستَْغَفُروا َِّلُ ْنُفَسُهْم َذَكُروا اَّللذ
َ
ْو َظلَُموا أ

َ
يَن ِإَذا َفَعلُوا فَاِحَشًة أ ِ نُوَب  َواَّلذ اَّلُّ
وا لََعَ َما َفعَ  ُ َولَْم يُِِصُّ بكر ا ف أبستحليفلم . (19) [513]آل عمران:  ﴾لُوا وَُهْم َيْعلَُمونَ إَِّلذ اَّللذ

 
ً
 من القرآن الكريم. حين وجد للحديث شاهدا



 محمد عزان  المسار | 30

إن »حديث عمر بن الخطاب وابنه عبدهللا: روى البخاري ومسلم أن عائشة ردت و 

 .(20) [ 15]اإلسراء: ﴾تزر وازرة وزر أخرى وَّل﴿بقوله تعالى:  «املي  يعذب ببكاء أهله

روت أن رسول هللا حديث فاطمة بن  قسس حين رد  عمر بن الخطابروى مسلم أن و 

مرأة نترك كتاب ربنا وسنة نبسنا لقول ا قال: الفسكنى،  لم يجعل لها نفقة والو ب  طالقها 

 نَ ََيْرُجْ  ََّل وَ  ُبيُوتِِهنذ  ِمنْ  ُُتْرُِجوُهنذ  ﴿ََّل ندري لعلها حفظ  أم نسس ، ثم تال قول هللا تعالى:  ال
نْ  إَِّلذ 

َ
ِتيَ  أ

ْ
ِ  ُحُدودُ  َوتِلَْك  ُمبَيِّنَة   بَِفاِحَشة   يَأ ِ  ُحُدودَ  َيتََعدذ  َوَمنْ  اَّللذ لطالق: ]ا﴾َنْفَسهُ  َظلَمَ  َفَقدْ  اَّللذ

1] (21). 

 العصور املتتابعة كان العمل بوفي 
ً
 اءَ عند أئمة العلم فقهالعرض على القرآن حاضرا

رد بعض الروايات ملخالفتها الزهري أنه عن  (22) صنف(الرزاق في )امل روى عبدفومحدثين، 

 أنه قال:بن علي جاء عن اإلمام زيد و  رض على كتاب هللا.القرآن وقال: إن خير األمور ما عُ 

 حججه عليهم، لئال "ا
 

 أنه ما ذهب نبي قط من بين أمته إال وقد أثب  اّلل
 

علم يرحمك اّلل

ناته، فما كان من ِ
 وَبس 

 
بدعة وضاللة فإنما هو من الَحَدث الذي كان من  تبطل حجج اّلل

 بعده، وأنه يُ 
 

 صلى اّلل
 

 عليهم وسالمه، وقد قال رسول اّلل
 

كذب على األنبياء صلوات اّلل

اعرضوا الحديث إذا سمعتموه على القرآن فما كان من القرآن فهو عني »عليه وآله وسلم: 

 .(23)« ء منهي أقله، وأنا بر لم يكن على القرآن فلسس عني ولم  وأنا قلته، وما

 ما كان لها »قال اإلمام القاسم بن إبراهيم في:  ومن فقهاء الزيدية
 

إن سنة رسول اّلل

 صلى هللا »اإلمام الهادي وقال حفيده  .(24)«ذكر في القرآن ومعنى
 

وَما ُروَي عن رسول اّلل

ْم يشهد له ا
َ
 ـ ول

 
 لكتاب، ولم يوجد فيهعليه وآله وسلم ـ من الفروع التي جاءته عن اّلل

 
ً
 ثابتا

ً
 مؤصال

ً
 أو مجمال

ً
 فلم يقله  ؛ذكرها مفصال

 
ْسَس هو من هللا، وما لم َيكن من اّلل

َ
ل
َ
ف

 .(25) «رسول هللا

حنيفة اشترط لصحة الحديث أال يخالف عمومات أن أبا وروى فقهاء الحنفية، 

 ،الداللة اهره وعموماته قطعيةو وظن الكتاب قطعي الثبوت إف ،اهرهو ظالكتاب أو 

ا أو ظاهرا في الكتاب بل كان بيانا لم يخالف الخبر عام   ما إذاأوالقطعي يقدم على الظني، 
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 .(26)ث ال داللة فيه بدون بيان يبه ح فإنه يؤخذ ؛ملجمل

أن »د بأمور ذكر منها: ال الشيرازي، في: إذا روى الخبر ثقة رُ ق ومن فقهاء الشافعية،

واحتج المدي . (27) «علم أنه ال أصل له أو منسوخفيُ يخالف نص كتاب أو سنة متواترة 

  بحديث العرض واعتبر كل حديث  
ً
ومتى خالف »وقال النووي:  .(28) مخالف للقرآن مردودا

 وجب ترك ظاهرهإخبر الحاد نص القرآن أو 
ً
 .(29) «جماعا

قديم عمل أهل املدينة على الصحيح من حديث الحاد، كما تشهور عن املالكية املو 

 .(30) ولى ترك ما خالف القرآن الكريمفباأل وغيره،  على ذلك الدسوقينص 

 في كثير من كتبه  وأما فقهاء الحنابلة،
ً
طبق أبو الفرج ابن الجوزي منهج العرض فعليا

زر وَّل ت﴿نا" ملعارضة قوله تعالى: زِ  كما قدمنا، ومن ذلك رده لحديث: "ال يدخل الجنة ولُد 
  .(31)[15]اإلسراء: ﴾وازرة وزر أخرى

 (32)اعتبر ابن تيمة ما روى مسلم من أن هللا خلق السماوات واألرض في سبعة أيام و 

 . (34) ابن القيمقال ، وكذلك (33)مردود بالقرآن

اَل َسِمْعُ  » الكلينيروى  ومن فقهاء اإلمامية،
َ
ِ ق

ُحر 
ْ
وَب ْبِن ال يُّ

َ
ِ ع أباَعْن أ

َّ
يه لَعْبِداّلل

ِكَتاِب وَ  َمْرُدود  كل ش يء  :َيُقوُل السالم 
ْ
ى ال

َ
ِ  يوافقَحِديث  ال  كلوَ  السنةِإل

َّ
 هوفِكَتاَب اّلل

 
 
ُرف

ْ
  .(35)«ُزخ

ومن املالحظ أن الفرقاء املتحمسين ألي مسألة يبحثون عن أي دليل يرجح كفتها، 

 من املتحمسين ملسألة العرض على 
ً
ويقوي أدلتهم بأي وسيلة ممكنة، حتى أننا نجد كثيرا

ها إن لم تكن نتائجها في صالحهم، في حين قد يلجأ إليها من ال يؤمنون القرآن قد يتخلون عن

 بها إن كان فيها ما يؤيد مذاهبهم.

ومن ذلك أن جمهور الشيعة لم يتحمسوا ملسألة العرض بالنسبة لهذا الحديث، 

ولجأوا إلى جمع طرق الحديث من طرق أهل السنة، وتكثروا بتعداد الطرق وذكر األسانيد؛ 

 تواتر الحديث.ليؤكدوا 

ويبدو أن الدافع وراء ذلك يعود إلى أمرين، أحدهما: أن قدماءهم لم يرووه بأسانيد 
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نوه في كتبهم كذلك، فجاء َمْن بعدهم فلم يجدوا إال ما   ودوَّ
ً
خاصة بهم، ولكنهم رووه مرسال

نه املحدثون فجمعوه من طرقهم. وثانيهما: أن َعْرَضه على الكتاب  ن م وفق ما ينتقون  -دو 

 للقرآن الذي َيْقُصر -ألفاظ  تؤكد اقتران أهل البس  بالقرآن في املرجعية 
ً
 يجعله مخالفا

املرجعية على القرآن والنبي، وهو املعنى الذي يتناسب مع ما يذهب إليه مخالفوهم من 

نة.  القول بمرجعية الكتاب والسُّ

ف القرآن وبالطريقة نفسها لجأ بعض أهل السنة إلى تأكيد صحة حديث تخلي

والسنة، بالعرض على القرآن، ولم يبالغوا في ذكر أسانيد الروايات الواردة في ذلك؛ 

 ملحدوديتها وملا فيها من ضعف.

 ( تقييم الرواية بما عليه العمل3)

يرى بعض العلماء أن حجية ما مض ى عليه الصحابة والتابعون من العمل أظهُر من 

ن إمام أهل السنة مالك بن أنس وسائر علماء حجية روايات األحاديث، وهو املشهور ع

املالكية، على تفصيل يميز بين عمل األكثر املبني على نقل وحكاية، والعمل املبني على 

بَ  من خالفه ما وُيترك الذهاب إليه يلزم . فاألول عندهم حجةاالجتهاد واالستنباط
َ
 واحد رخ

 إذا: ثاب  أنه قال بن عن زيدللعلم. ورووا  موجب معلوم لكون العمل محقق قياس، أو

 نةفت وقع  إذا الناس أن لو: عمر وعن ابن السنة. أنه فاعلم ش يء على املدينة أهل رأي 

 .(36) املدينة أهل إلى فيه األمر ردوا

 ويترك واألكثر، املستمر العمل املراعاة كل يراعي»وذكر املحقق الشاطبي أن مالكا كان 

 لالعم وكان وراقب أعمالهم، التابعين أدرك ممن وكان أحاديث، فيه جاء وإن ذلك سوى  ما

 وهو إال فيهم مستمرا يكن ولم الصحابة، في املستمر العمل عن مأخوذا فيهم املستمر

 .(37) «املستمر قوة في أو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  عمل في مستمر

مجلدات، دراسة موسعة في ثالثة  «د. محمد املدني بوساق»وفي هذا الصدد أفرد 

 .«املسائل التي بناها اإلمام مالك على عمل أهل املدينة»بعنوان 

 في العصر األول عند مالك 
ً
ويظهر أن االعتماد على ما كان عليه العمل كان سائدا
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وغيره، وهو ما نجد أئمة الزيدية القدماء يميلون إليه، حتى أن اإلمام القاسم الرس ي 

 عن كثير من الروايات.هـ( يكت298هـ( وحفيده الهادي )246)
ً
 فون به عوضا

 حدود مرجعية الرواية كمصدر لمعرفة التشريع

ك ُمعتبر مسل -بضوابط التوثيق السابقة  -في ضوء ما تقدم يمكننا القول: إن الرواية 

ملعرفة ما ِقيل وما حدث وراء املشاهدة، ووسيلة مهمة ملعرفة ما مض ى عليه السابقون، 

تد الحاجة إليها حس
ْ
ش

َ
ب أهمية املروي عنه، كالروايات التي تحكي ِسَير العظماء وت

 وتعاليمهم، وفي مقدمتهم األنبياء واملرسلين.

ظل في دائرة 
َ
من ت كر بأن مضامين الروايات التي يتناقلها الناس َعْبر الزَّ

َ
ذ
ُ
ويبقى هنا أن ن

عبد بها واتخاذ الخيارات الشخصي في ضوئها،  ةاملظنون بمختلف مراتبه، وبالتالي يصح التَّ

، وُيلزم بما ال 
ً
ح لديه منها، ولكن دون أن ُيحمل الغير عليها قسرا َرجَّ

َ
كل  حسب ثقته بما ت

.
ً
 يؤمن بصحة صدوره قهرا

وهذا مما يدعوا لتفهم املخالف للروايات واألخبار، وعدم التعجل بالحكم عليه، على 

ب املتعن  في مجرد اإلعراض عن الرواية دون سبب  ُيَصوَّ
 

 وجيه، ولو بالنسبة إليه على أال

 األقل.

 تعدد الروايات واختالف األفهام )أ( 

ومما ينبغي استحضاره عند االحتجاج، أن الروايات كثير ومختلفة، وما ُيذكر هنا قد 

غ غيَره سواه، وبالتالي يتعين على املحتج بأي رواية 
َ
غ هذا قد يكون َبل

َ
ال يذكر هناك، وما َبل

 لفه رواية أخرى، أو لم يبلغه ما بلغ غيره على األقل.أن يحتمل أن لدى مخا

ل بداية التفاهم وحمل الخرين على السالمة، ويساعد على االبتعاد عن 
 
وهذا ُيَمث

التنازع والشطط، ويخفف مستوى الحدة في دعوى االختصاص بتبعية النبي والتفرد 

 بالحق.

راد أن يجمع الناس على رواية وعليه مض ى السابقون، فقد ُروي أن أبا جعفر املنصور أ

  عبد هللا أبا يا العلم واحدة، فقال لإلمام مالك بن أنس: اجعل
ً
  علما

ً
فلم يوافقه  .واحدا
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 فأفتى د،البال  في تفرقوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  أصحاب اإلمام مالك وقال له: إن

  بما مصره في كل
ً
 وألهل العراق قوال

ً
  رآه، فصار ألهل املدينة قوال

ً
 .(38)وألهل الشام قوال

وتح  عنوان )أسباب اختالف الصحابة والتابعين( ذكر الدهلوي عدة روايات تؤكد 

َرأى»أن بعض الصحابة لم يسمع كل ما سمع غيره، 
َ
هُ  هللا يسره َما َصَحاِبي   كل ف

َ
 نم ل

ْيء لكل َوعرف وعقلها، فحفظها، وأقضسته، وفتاواه ِعَباَدته
َ

  ش 
ً
 حفوف قبل من َوجها

َراِئن
َ
ق
ْ
حمل ِبِه، ال

َ
َباَحة، على َبْعضَها ف ِ

ْ
سخ على َوَبعضَها اإل

 
  وقرائن ألمارات الن

َ
ان
َ
اِفَية ك

َ
 ك

ُعْمَدة يكن َولم ِعْنده،
ْ
  ِعْندهم ال

َّ
ج، االطمئنان وجدان ِإال

َ
ل
َّ
ات غير من والث

َ
ِتف

ْ
ى ال

َ
 طرق  ِإل

ل
َ

َما ااِلْسِتْدال
َ
ْعَراب ترى  ك

َ ْ
  َمْقُصود يفهمون  األ

ْ
مال

َ
ال

َ
 التصريحب ُصُدورهْم  وتثلج َبينهم، ِفيَما ك

  من واإليماء والتلويح
ُ
  َحْيث

َ
ُعُروَن، ال

ْ
ِريم عصره فانقض ى َيش

َ
ك
ْ
ِلك، على وهم ال

َ
ُهمإِ  ثمَّ  ذ  نَّ

وا
ُ
رق

َ
د ِفي تف

َ
ِبال

ْ
احَية مقتدى َواِحد كل َوَصاَر  ال

َ
 ودارت الوقائع، النواحي، فكثرت من ن

َساِئل،
ْ
أَجاب ا،ِفيهَ  فاستفتوا امل

َ
و حفظه، َحْسَبَما َواِحد كل ف

َ
 ِفيَما ديج لم َوِإن استنبط، أ

و حفظه
َ
يِه، اْجتهد للجواب يصلح َما استنبط أ

ْ
ة َوعرف ِبَرأ

َّ
عل

ْ
ِتي ال

َّ
صلى  هللا َرُسول  أَدار ال

ْيَها هللا عليه وسلم
َ
  منصوصاته، ِفي الحكم َعل

َ
 ف

َ
َما د الحكمرَ ط

ُ
  ،وجدَها َحْيث

َ
 ِفي جهدا ايألو  ال

ة
َ
َرضه ُمَوافق

َ
ْيِه  غ

َ
ة َعل

َ
ال م، الصَّ

َ
ال ِعْنَد  َوالسَّ

َ
ِلك ف

َ
ف َوقع ذ

َ
ِتال

ْ
 .(39) «َبينهم ااِلخ

 )ب( دالالت األلفاظ ومفاهيم الخطاب 

أشرنا فيما تقدم أن رواية الحديث تخلص إلى قسمين: إما قطعي الثبوت، وإما ظني 

قة، فلن تكون ق ِ
ة، وهي حجة على كل  مالثبوت، والقطعي مهما بلغ من الد  نا طعيته إال ِنسبيَّ

بمقدار ما توفر له من الطمأنسنة، ولسس عليه أن ينتظر اليقين القطعي املطلق، ألن 

 اإلنسان ذاته ال يستطيع تجاوز مستوى الظن في التعامل مع املرويات، بخالف املشاهدات.

ي حال ن دالالته، فويترتب على قطعي الثبوت لزوم التصديق به، والعمل بما ُيفهم م

لزم. وما عدى ذلك 
ُ
روايته عن الحجة كاألنبياء والرسل، وُعلم أنهم قصدوا به التشريع امل

له، وبالتالي يختلف الحكم في إلزامية العمل  فهو ظني الثبوت، يتفاوت الناس في مستوى تقبُّ

 إال وسعها.
ً
 بمقتضاه، وهللا ال يكلف نفسا
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و الظن، يبقى االشتغال على مستوى داللتها على إما بالقطع أ وبعد ثبوت الرواية

ر عنها، وفي هذا الباب ذكر األصوليون أن  ِ
عب 
ُ
فهام الخطاب املوجه إلى الغير إل املعاني التي ت

اته داللتين: داللة اللفظ املنطوق، وداللة مفهومه،  معنىً  إذا قيل: فمن املعاني، يحمل في طيَّ

ي حين ، فإصابة املحسن إلى جارهملنطوق يدل على فإن اللفظ اأحسن إلى جاره أصاب، من 

 .خطأ من أساء إلى جارهيدل باملفهوم على 

 واضحة، بحيث ال يكون فيهاملراد داللته على املعنى أن تكون ما إ املنطــوق واللفظ 

كان  داللته واضحة تتبادر إلى الذهن فهو: )النص(. أما إن مجال للداللة على معنى آخر، 

و: )الظاهر(، وما تتنازعه املعاني بنسب متساوية فهو: )املجمل(. أما صرف هدون تأمل، ف

ل( ب أدلة نصيحتاج إلى ، و معنى اللفظ عن ظاهره إلى غيره من املعاني الغامضة فهو: )املؤوَّ

 .قوية تجعله املراد دون الظاهروقرائن 

ون ن تكوهذا تقسيم واقعي ولسس مجرد اصطالح افتراض ي، وهو يؤكد أنه ال يمكن أ

 الرواية حاكمة ما لم تمر بهذه املراحل التي تؤكد ثبوتها ووضوح داللتها.

ِفها األصوليون بأنها 
كمن وراء الخطاب فهي كثيرة، ويعر 

َ
عليه  لَّ ا دَ مأما املفاهيم التي ت

 قسمان: يطق، وهاللفظ ال في محل النُّ 

 َوَّلَ ﴿: مثلبات والنفي، وهو: ما وافق حكمه حكم املنطوق في اإلث أ ـ مفهوم املوافقة،
[، فإنه يفهم منه: وال تتلفوه باإلحراق أو اإلغراق، لكون 152]األنعام: ﴾َتْقَرُبْوا َماَل ايلَتِيْمِ 

املعروف بالنطق واملْعروف بالفهم  فِوجَهة اإلغراق واإلحراق واألكل سواء في اإلتالف،

 واحدة، وهي املنع، وهذه هي املوافقة.

وهو: ما خالف ُحكُم مفهومه ُحكَم منطوقه، في اإلثبات والنفي،  ،ب ـ مفهوم املخالفة

ينَ  ﴿إِنذ أي بعكس األول مثل:  ِ اِِلَاِت  وََعِملُوا آَمنُوا اَّلذ وََلَِك  الصذ
ُ
يذِة﴾ َخْيُ  ُهمْ  أ ، [7 : البسنة] الََْبِ

كرام املنطوق اإلفِوجَهة  فمفهومه أن من لم يؤمن ولم يعمل الصالحات فهو من شر البرية،

ووجهة املفهوم املنع، وهذه هي املخالفة، ولهذا املفهوم أقسام تتفاوت في درجات القبول، 

 منها:
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ِبيِل ﴿وهو مثل:  ـ مفهوم الحصر، 1 َدَقاُت لِلُْفَقَراِء َوالَْمَساِكْيِ َوابِن السذ َما الصذ إِنذ
 [ الخ، فمفهومه: ال لغير من شملته الية.60]التوبة: ﴾..

ْوا ﴿هو: ما يستفاد من تعليق الحكم بعدد مخصوص، نحو:  العدد، ـ مفهوم 2 فَاْجِِلُ
ة    فمفهومه: عدم شرعية الزيادة، فيلزم تحريمها. ،[2]النور: ﴾ُُكذ َواِحد  ِمنُْهَما ِمائََة َجِْلَ

نحو:  (تى)حو (لى)إ هو ما يستفاد من تقييد الحكم بأداة غاية، مثل: ـ مفهوم الغاية، 3

تِ ﴿
َ
يَاَم إََِل الليْلِ ُثمذ أ ْوا الصِّ [، فمفهومه: عدم شرعية الزيادة. وقوله تعالى: 187]البقرة: ﴾مُّ

 غيره ارتفع الحضر 230]البقرة: ﴾َحَّتذ َتنِْكَح َزوْجاً َغْيَهُ ﴿
ً
[، فمفهومه: أنها إذا نكح  زوجا

 بأن يموت أو يطلق.

ْوََّلِت ََحْل  َوإِ ﴿هو: ما استلزم عدمه عدم غيره، نحو:  ـ مفهوم الشرط، 4
ُ
ْن ُكنذ أ

نِْفُقْوا َعلَيِْهنذ 
َ
 .(40) [ فمفهومه: فإن لم يكن أوالت حمل فال تنفقوا عليهن6]الطالق: ﴾فَأ

، «الثسب أحق بنفسها» هو: ما أشعر بمعنى في املوصوف، نحو: ،ـ مفهوم الصفة 5

 فمفهومه: أن غير الثسب لسس  كذلك.

َ ِعنَْد ﴿لم يتناوله االسم، نحو:  هو: نفي الحكم عما ـ مفهوم اللقب، 6 َواْذُكُرْوا اَّللذ
 .[ فمفهومه أما عند غيره فال ذكر198]البقرة:  ﴾الَْمْشَعِر اِْلََرامِ 

 وقد اختُ 
ُ
 لف في اعتبار بعض هذه املفاهيم، وذ

ُ
لب في طكرت حولها تفاصيل كثيرة، ت

 املطوالت.

 )ج( براءة الذمة بالعمل بظاهر القرآن

من الدارسين لبعض روايات الحديث النبوي التي تم تدوينها في عصور ال يطمئن كثير 

مختلفة، إما ملا تتضمن من اختالف ألفاظها ودالالتها، أو ملا يثار من جدل  حول مستوى 

صدق ودقة نقل رواتها، لذلك يلجأون إلى االعتماد على ظواهر القرآن الكريم وإشاراته، 

 باطل من بين يديه وال من خلفه.ثقة منهم بأنه هو الذي ال يأتيه ال

أساسيات الدين وما يحتاج كل  -في منطوقه ومفهومه  -ال سيما وأن القرآن قد تضمن 



 37|  المسار منهج التَّوثيق وُحجّية الداللة.. رواية الحديث النبوي 

ل الناس عن النبي باستفاضة شرح وبيان ما يحتاج لشرح 
َ
ق
َ
مسلم للعبور إلى بر األمان، ون

لتي ال يؤثر فصيلية اوبيان، سواء من أقواله أو أفعاله. وإنما تختلف الروايات في املسائل الت

 اختالفها في جوهر الدين وأساس العقيدة ومرتكزات العمل.

وهذا مسلك ُيعذر فيه من اتبعه وإن استغنى عن كثير من الروايات أو استحضرها 

. وهو ال يعني 
ً
 أو استنتاجا

ً
ملجرد االستشهاد والتأييد ملا وجد في نص القرآن الكريم منطوقا

اية، ولكنه يعني أن رواية األحاديث وسيلة من وسائل معرفة االستغناء املطلق عن الرو 

 الدين، ولسس  الوسيلة الوحيدة أو أنها املرتكز بحيث، ُيضفى عليها قدسية الدين نفسه.

 وخالصة القول: 

أن رواية الحديث النبوي عن طريق األشخاص في مختلف األزمنة ال تفيد سوى الظن 

عى التواتر في نقله، والظن الغالب بوقوعها، وال يصح دعوى القطعية في ها، حتى فيما ُيد 

 كاف لقبول الرواية والعمل بها في مختلف املسائل الظنية.

النصوص املروية عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم، محكية بمعناها؛ فما صح منها 

ستنتاج فهو يفيد مجمل املعنى على تفاوت في الدقة في التعبير عنه، وعلى هذا فال قيمة لال 

 من تلك النصوص ألنها لسس  واردة بلفظ املعصوم.
ً
 حرفيا

ال يصح االستهانة بالرواية عن النبي بعد توفر الظن بصحتها، وال يصح تقديس الرواية 

في ذاتها، والتعامل معها على أنها هي سنة النبي وأن املخالف لها مخالف للنبي متمرد على 

 .في أغلب األحوال شرع هللا، لكونها ال تفيد سوى الظن

 

الهوامش:

 .1/15( روى ذلك عنه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه 1)

 ، وتنقيح األنظار البن الوزير، مخطوط. 109( انظر مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث 2)

 .115( البيضاوي. منهاج الوصول ص 3)

 (. بتحقيقنا.193( صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير. الفصول اللؤلؤية فصل رقم: )4)
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 . 17( الكفاية، للبغدادي ص 5)

تب ورسائل اإلمام الهادي ( الهادي يحيى بن الحسين، املجموعة الفاخرة، )البالغ املدرك( من مجموع ك6)

 .149- 148ص 

 .46( قفو األثر في صفوة علوم األثر، ملحمد بن إبراهيم الحلبي املعروف بابن الحنبلي، ص 7)

 (. بتحقيقنا.196( السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير. الفصول اللؤلؤية فصل رقم: )8)

أليف: أبو عبدهللا، محمد بن إبراهيم بن سعدهللا بن ( املنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، ت9)

هـ(، تحقيق: د. محيي الدين عبدالرحمن 733جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين )املتوفى: 

 .32هـ ص 1406دمشق، الطبعة: الثانية،  -رمضان، الناشر: دار الفكر 

لؤلؤية للحسن بن أحمد الجالل شرح فصل ( ملزيد من التفصيل حول املتواتر؛ انظر: نظام الفصول ال10)

 وما بعده(. 193رقم: )

 .18/17. ومجموع الفتاوى 67-66( مقدمة في أصول التفسير 11)

 .26( نظم املتناثر من الحديث املتواتر، ص 12)

( معرفة أنواع علوم الحديث، وُيعرف بمقدمة ابن الصالح، تأليف: عثمان بن عبدالرحمن، املعروف 13)

 .13م( ص 1986 -هـ 1406سوريا  -هـ(، تحقيق: نور الدين عنتر، )الناشر: دار الفكر643) بابن الصالح

هـ(، تحقيق: 395( رسالة في فضل األخبار وشرح مذاهب أهل الثار، تأليف: محمد بن إسحاق بن َمْنَده )14)

 . 29 هـ( صفحة1414الرياض، الطبعة: األولى،  -عبدالرحمن الفريوائي، )الناشر: دار املسلم 

 .13( معرفة أنواع علوم الحديث، البن الصالح، ص 15)

هـ(، تحقيق: مقبل بن هادي 385( اإللزامات والتتبع، تأليف: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني )16)

  .64م( صفحة 1985 -هـ 1405لبنان الطبعة: الثانية،  -الوداعي، )الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 . 17يب البغدادي، ص ( الكفاية، للخط17)

م. وسيعاد نشره مع إضافات 2002هـ 1423( البحث نشر في مجلة املسار السنة الثالثة العدد األول 18)

 وتفاصيل أخرى.

عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي، واحتج به اإلمام أبو طالب في  1/10أخرجه أحمد بن حنبل ( 19)

 .80شرح البالغ املدرك 

 .642ـ  2/638"فتح"، وصحيح مسلم  3/151ري نظر صحيح البخاا (20)

 .2/1118صحيح مسلم نظر: ( ا21)

 .10/96مصنف عبد الرزاق ( 22)

 .1/647مجموع كتب ورسائل اإلمام قاسم بن إبراهيم ( 23)

 مجموع كتب ورسائل اإلمام زيد ـ تح  الطبع.( 24)

 .568ي السنة من املجموعة الفاخرة شرح معان (25)

 .181للشيخ محمد أبو زهرة  ( الحديث واملحدثون 26)

 .1/82اللمع في أصول الفقه  (27)

 .2/346لآلمدي  األحكام (28)
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 .4/285املجموع شرح املهذب  (29)

 .1/3. التمهيد البن عبد البر 3/122. شرح املوطأ للزرقاني 3/91حاشية الدسوقي ( 30)

 .2/501نظر: املوضوعات البن الجوزي، وحكاه عنه العجلوني في كشف الخفاء ( ا31)

خلق هللا عز وجل التربة يوم السب ، وخلق فيها الجبال يوم األحد، ». ولفظه: 4/2149صحيح مسلم ( 32)

وخلق الشجر يوم االثنين، وخلق املكروه يوم الثالثاء، وخلق النور يوم األربعاء، وبث فيها الدواب يوم 

الخلق في آخر ساعة من الخمسس، وخلق آدم عليه السالم بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر 

 «.ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل

 .2/443. الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية 306بغية املرتاد البن تيمية ( 33)

 .1/93بدائع الفوائد البن القيم ( 34)

 .1/69الكافي للكليني  (35)

 . 2/38( ترتسب املدارك، للقاض ي عياض 36)

هـ(، تحقيق: أبو عبيدة مشهور 790، تأليف: إبراهيم بن موس ى الغرناطي الشهير بالشاطبي )( املوافقات37)

 . 3/271م(، ج1997هـ/ 1417بن حسن آل سلمان، )الناشر: دار ابن عفان، الطبعة األولى 

هـ(، تحقيق: ابن 544( ترتسب املدارك وتقريب املسالك، تأليف: القاض ي عياض بن موس ى اليحصبي )38)

 . 72/  2املحمدية، املغرب، الطبعة: األولى(، ج -الطنجي وآخرين، )الناشر: مطبعة فضالة تاوي  

هـ(، 1176« )الشاه ولي هللا الدهلوي »( حجة هللا البالغة، تأليف: أحمد بن عبدالرحيم املعروف بـ 39)

 -هـ  1426 لبنان، الطبعة: األولى، سنة الطبع: -تحقيق: السيد سابق، )الناشر: دار الجيل، بيروت 

 . 1/243م(، ج2005

( بهذا املثال مثل بعض أهل األصول، وقال بعضهم: إنه املفهوم له. وهنالك كالم كثير حول مفهوم 40)

 الشرط يمكن مراجعته في املطوالت. 

 

 

حمد 
ال
ن  و  لله رب  العالمي 



   

 دينعقائد الموح  

 من أقوالهم ورواية خصومهم

 ()زيد بن علي الوزير

 

 دخلم

قد يجد القارئ أن بعض نصوص 

املراجع واملصادر قد تكررت في املقالين 

السابقين، وسيجدها الن تعاد في هذا 

 البحث، ولكن إذا أمعنا النظر في

إن املساق موضوع االستشهاد بها، ف

الذي ورد االستشهاد به في كل مقال 

يختلف عن املساق السابق، إلى ذلك فللنصوص قراءات مختلفة، وأنها في أحيان كثيرة 

الة أوجه    - إن لم تقارن بأفعالهم - تخالفها أفعال، فخطب الطغاة والظلمة ، وأقوال  حم 

عمل لى مإنصوص بحاجة فستؤخذ وكأنها سجل ألولياء هللا الصالحين، لهذا فدراسة ال

متخصص ملعرفة دوافعها، فلسس  األقوال حجة على األفعال بل العكس هو الصحيح، 

عمال الخليفة الحاكم تخالف ما قاله عنه خصومه فاعتمدنا على أفعاله. وهو أوقد وجدنا 

 ما أحاول القيام به في أبحاثي ما استطع  إليه سبيال. 

 ومن املس  
ً
د ه األلوهية، فقئب  نقاء الخليفة الحاكم من ادعاأنه إذا ث لم به منطقيا

 تباعه إذا خالفوه، أرأي  إنأثب  نقاء أتباعه املوحدين منها بالضرورة، وهم لن يكونوا 

 خالف 
ً
ا ناقضه أو -ا ليهإه وأضاف ئراآفي بعض  الهادي مؤسس املذهب الزيدي في اليمن زيدا

ي و الناصرية فأي اليمن، ومذهب الناصر عي مذهبه بمذهب الهادي أو بالهادوية فحتى دُ  -

                                                                                 
()  في شؤون الفكر والسياسة والتاريخ. له العديد من املؤلفاتومفكر يمني رئسس التحرير، مؤرخ ، 
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ول وينطبق هذا الق صول اإلمام زيد، ولم ينفصال عنه،أطبرستان، لكنهما لم يخرجا من 

س صول مؤسأيضا، فمهما كان  لهم اجتهادات فرعية فهم ال يخرجون عن أعلى املوحدين 

  فهم مسلمون يمان الحاكم باهللإمذهبهم الحقيقي، وما داموا لم يخرجوا منها وقد ثب  

 لخ. ... إة لى أبي حنيفإالحنفية و  لى الحاكم كما ينتسب الشافعية إلى الشافعي،إينسبون 

 كيف أسس الحاكم مذهب الموحدين؟ 

ي املنعم ماجد، وأجد نفس عبد بحاث د. لن أكون أنا من يرد على السؤال، فقد سبقتني أ

 
ً
تي ني من املدرسة الإصل  إلى الجواب، نني أنا من تو أدعي أختلف معه، وال أله، وال  موافقا

 تضع أحجارها على ما سبقها، وتعترف للسابق بالفضل.

أطلق يد حمزة في عقد » - منطقيأمر  وهذا - الحاكم لى أن الخليفةإذهب الدكتور 

ومكاتبة رجال الدولة الرسميين بما فيهم ختكين داعي  (*1)مجالس الدعوة للرجال والنساء

، بل منع الحاكم غير (*2)الرحيم ولي العهدعبدالعوام قاض ي القضاة و بي أالدعاة، وابن 

 حمزة من الكالم في الدعوة، مثلما فعل مع ابن أبي العوام الذي كان ُس 
ً
فكان الحاكم  (*3)نيا

 .(6)«(*5)ويحرضه على الكتابة للدعاة (*4)يأتي لحمزة، ويسأله عما حصل من أهل الدعوة

، أو أوائل سنة (م407/1016سنة )واخر بين أحمزة في ظهور وقد اختلف املؤرخون 

كما اختلفوا في ظهور الدرزي، . 7(410/1019، أو 409/1018، أو حتى م408/1017)

واختلفوا في موتهما كذلك، وتذهب رسالة الشيخ املاجد وهو من علماء املوحدين أن 

لم يذكر األسبق. و  ته في املقالدور أالدرزي قتل بسيف رئسس املوحدين الداعي األكبر كما 

 ن الدرزي فر إلى وادي تيم.أاسم هذا الرئسس، بسنما ذهب آخرون إلى 

 م(1017/ه408عام )أن دعوة التأليه قد كان  قبل يهمنا هنا هو التأكيد على والذي 

 ميدهللا، امللقب بحعبدبدليل أن الحاكم نفسه استدعى حجة العراقين أحمد بن بفترة، 

م( ليتصدى ملن قال بألوهية 1020/ه411ت) - يلسوف فاطميشهر فأوهو  - الكرماني

سماعيلي بشري إ إمامأن الحاكم فكتب رسالة "مباسم اإلشارات" وأوضح فيها  ،الحاكم

؛ تجمع موعظة "لة الواعظةانشأ رسالة أخرى أسماها "الرسأكما ،  (8)وأمير املؤمنين



 زيد بن علي الوزير المسار| 42

 يعادو  املعروف باألخرم - ،(9)وأجوبة عن مسائل املارق في الدين حسن الفرغاني األجدع"

  .مامة الحاكمإ الكرماني أثب  فيها - في بعض األقوال التأليه

ستاذية الدرزي لحمزة قبل أن يفترقا، أستاذية حمزة للدرزي، أو أوهناك خالف حول 

خرج على مبدأ التوحيد، وسار »وما يهمنا هو إثبات أن حمزة هاجم الدرزي ومقالته، وأنه: 

غالين، فغالى في ذات الحاكم، فيقول حمزة في رسائله أن الدرزي: "كان ينطق على نسق امل

 *(10)بغير معرفة وال علم
ً
على  - يقصد الدستور بدون إذن اإلمام، مع أنه - ، وأنه ألف كتابا

الغاية ). ويبين حمزة في كتاب *(11)ال أحد يؤلف بدون أمر اإلمام - حسب مالحظة حمزة

"فقد سمى نفسه بسيف اإليمان، فلما  لى عقيدة التوحيد:خروج الدرزي ع (والتضحية

أنكرت عليه ذلك، وبين  له أن هذا االسم محال، وكذلك أن اإليمان ال يحتاج إلى سيف 

بعينه، بل املؤمنون محتاجون إلى قوة السيف وإعزازه، فلم يرجع عن ذلك االسم، وزاد في 

يعني:  ،شرك، وقال: أنا سيد الهادينعصيانه وأظهر فعل الضدية في شأنه، وتسمى باسم ال

أنه من الخطأ أن يسمى  - وهذا كالم حمزة - ؛ فمن املؤكد*(12)أنا خير من إمامي الهادي

 ،*De Sace (13)مذهب الحاكم الجديد بالدرزية نسبة إلى الدرزي كما الحظ دي ساس ي 

لحاكم " نسبة إلى ا*(14)السيما وأن العيني يسمي مذهب الحاكم بالفرقة الحاكمية

. ومن هنا فعلينا أال نتردد في القول إن حمزة وأتباعه هم الناطقون باسم (15)«مباشرة

 املوحدين لنخرج من غبش الروايات املتضاربة. 

م( وحده هو الذي 1021ه/411ولم يكن داعية العراقين "أحمد حميد الكرماني" )ت

قائلين دخل املعمعة ورد على الرد على املؤلهين، بل تجد الخليفة الحاكم بأمر هللا نفسه قد 

ن استعرض الحالة القلقة املضطربة التي أبعد  - بها. جاء في الرسالة الدرية للكرماني

نهم قد هلكوا جاءهم نصر هللا بنظر وليه وابن نبيه سالم أظنوا »وملا:  - وجدها املؤلهون أ

 إه الطاهرين ئباآهللا عليه وعلى 
ً
 نار لهم ما كانأو  ليهم رحمة فأضاء لهم ما كان مظلما

 
ً
كبير في مقاومة  كما أن داعي دعاة الحاكم ختكين الضيف قد قام بجهد   (16)«مستبهما

 
ً
سماعيلية وحفظ نظامهم إلى حد ما، ، ويبدو أنه تمكن من جمع شمل اإل التأليه أيضا

أليه، هل التأداعية العراقين ليرد على  استدعى إلى القاهرة هو الذي ودليلنا على ذلك أنه
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  كتب الرسالة الواعظةو  ليها وتولى مقاومتها،إفجاء 
ً
على رقعة من الحسن الفرغاني  ردا

تنطق عنك بالكفر واالرتداد، وتشهد عليك بفساد »املعروف باألخرم. تضمن  مسائل 

 .(17)«الدين واالعتقاد

 
ً
قد تبودل  بينهما، وأن داعية العراقين قد وعظ األخرم من تماديه في  ويبدو أن رسائال

ر اإلجابة عنها، والنص على ما ألم »الل قبل أن يكتب الرسالة الواعظة إذ جاء فيها: ضال

تتضمنه من الكفر منها، إال بتليين القول وحسن التلطف، وسلوك طريقة الوعظ 

، وبذلك أمر هللا تعالى سيد املرسلين، والتعطف، إذ كان  املواعظ لألنفس العليلة داءً 

 
ً
 َسِبيلِ  إََِل  اْدعُ ﴿ى هللا عليه وآله الطاهرين، بقوله جل من قائل: صل وخاتم النبيين محمدا

دع من كان من أهل الحكمة بالحكمة، اأي  [125:  النحل] ﴾اِْلََسنَةِ  َوالَْموِْعَظةِ  بِاِْلِْكَمةِ  َربَِّك 

ومن كان من ذوي الجهالة والضاللة باملوعظة الحسنة، ففعل  رجاء أن تنجع فيك فترعوي 

ن  فيها تتثنى، وقل : ولعل وعس ى وتتذكر فتخش ى، فتصبح بقبولها وقد أالتي  عن البدعة

 سالم ونور باطن اإل جملك ظاهر اإل 
ً
ن لي   ، واليمان، فما زادتك العظة إال في غيك استمرارا

 ضالقول والتلطف بك إال في 
ً
 واستكبار  اللك تماديا

ً
 ا

ً
وتراسل  ،، فظللَ  تواصل برقاعك تارة

 أتطلب  رى على لسان أتباعك أخ
ً
منك أنه حق متبع، وأن الطريق إلى  جوبة ما كتبَته ظنا

 أاتباعه ممتنع، و 
ً
 .(18) «وردت..أظهار الكفر فيما إقبل تتبع ما كتب ، و  نا أعظك ثانية

ن حميد الدين الكرماني لم يشر إلى حمزة في هذه الرسالة، وال أواملثير في األمر هنا هو 

 
ً
إال األخرم وأتباعه، مما يدعو إلى القول بأن األخرم ربما  ، ولم يجد أمامهإلى الدرزي أيضا

نه أو هرب أو تخفى، أو أوأن الدرزي في هذا العام إما كان قد قتل  ،كان هو املصدر للتأليه

نه ظهر بعد األخرم، إذ أن الكرماني وهو معاصر تواجه مع أو ألم يقل باأللوهية كحمزة 

مهمة ألنه هو الذي تصدى لدعاة التأليه في وقته،  جهته هذه مكانة تاريخيةااألخرم، وملو 

 
ً
 مالنجو“في كتابه: ابن تغري بردى املحاسن  بوأمما قاله  ويجد هذا القول له تعزيزا

ألول أعلن » هو الذين  حسن األخرم، م أ1018/ هـ409عند الحديث عن أحداث  "الزاهرة

تلك  حل محله فيوأن الذي  قتلوهوتابعوه حتى  عليه، واثار وأن الناس ألوهية الحاكم،  مرة
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َرزي، الذي اضطر هو بدوره، إلى الخروج من مصر إلى بالد الشام  ه، بعض فصولالسنة الدَّ

كمال وإلى كثير من إولم يرجع إليها لسستكملها، بل تركها مادة مطروحة، بحاجة إلى 

د ، ببنما يذهب الشيخ ماج(20)«بعد خالفه مع حمزة حيث قتل هناك.(19)الفراغات

 فيذهب (م 1442/هـ 845)ت. أما املقريزي (21)لى التأليهإلى أن الدرزي هو الداعي إاملوحدي 

ودعا  ،، واتصل بالحاكمإلى القاهرة "قدم درزيم إلى أن ال1017ه/ 408حوادث عام  في

خر اسمه حمزة آ هية الحاكم فقتله أحد األتراك ... ثم ظهر داع  و لأالناس إلى القول ب

 سقط جميع التكاليف فيأترخص في أعمال الشريعة، وأباح األمهات والبنات ونحوهن، و »

الد مذهب الدرزية بب الصالة والصوم ونحو ذلك فاستجاب له خلق كثير، وظهر من حينئذ

 ةفاملقريزي كما ترى يقول بأن الدرزي كان السابق وحمز  .(22)«صيدا وبيروت وساحل الشام

املقريزي مؤرخ ثقة فقد يعتبر ما قاله  الالحق وينسب إلى حمزة كل األعمال الشنيعة، وألن

قريزي" "امل حجة عليهم، وقد قدمنا في املصادر أن الجزء الثاني من "اتعاظ الحنفاء" لم يكن

 ته.قد فرغ من كتاب

ليه إيبقى إشكال آخر وهو إذا كان األخرم هو البادئ بالتأليه، فلماذا ال تنسب الفرقة 

النسبة هذه إلى غير القائل بها قد كان  موضوعن أفيقال األخرمية بدل الدرزية؟ الحق 

ها ر مؤسسضافة الفرقة إلى غيإبفعل خصومهم كما قدمنا، ونضيف هنا أن الخالف حول 

ليها اإلباضية حيث اختلف في اسم مؤسسها اختالفا واسعا لسس من خارج إقد سبقتهم 

لى )الدرزي( إ. وقد يكون القول مصسبا إذا قل  إن نسبتها (23)الفرقة بل من داخلها نفسها

 كان بسبب قتله، ألن كثيرا من الحاالت يكون الدم فيها عَ 
ً
بقى بضعة تومع ذلك  رقة.للفِ  لما

 ما تزال تبحث عن جواب قاطع.  أسئلة

 أنه هناك بدو لي وي
ً
  تشابها

ً
ما سبق لتاريخ و بين ما حدث لتاريخ املوحدين  قويا

 زاممن كتاب لعبدهللا بن ر  - ن لم نقل كلهاإ - هاإلسماعيلية حيث استقى املؤرخون معظما

بار خأن ن املؤرخين قد استقوا معلوماتهم عن املوحدين مأويبدو  - وهو خصم شرس لها -

ق املوحدون من الخل هباحية ما عليالدرزي واألخرم الخ فألصقوها بهم. ويرد على تهمة اإل 

نهم من أشد الناس حرصا على صيانة األعراض والحفاظ على الشرف، أاملستقيم و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/845_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1442
https://ar.wikipedia.org/wiki/1442
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مؤرخة عام  - خليفة حمزة - وحاضرهم شاهد على ماضيهم، وفي رسالة من "بهاء الدين"

  .(24)«لذين أفسدوا ديانة التوحيد بمذاهبهم اإلباحيةتوبيخ ألولئك ا»ه 433

تد، مر  التصق اسمهم بداع  »ماجد:  الفاضلشكال قوي تشكل مما قاله الشيخ إوثمة 

إليه بصلة، بل منه يتبرؤون، ألنه خرج عن مبادئ الدعوة، وتنمر وتفرعن؛ فسب ينتمون ال 

ه سقاط التكاليف الشر إنبياء عظاما، ورسال كراما، وأراد أ
 
عية الواجبة، وغالى حتى أل

ا تََكادُ ﴿: البشرية، وفيه قول الرحمن َماَواُت  لََقْد ِجئْتُْم َشيًْئا إدذ ْرنَ  السذ  َشُُّّ َوتَنْ  ِمنْهُ  َيَتَفطذ
رُْض 

َ
رُّ  اْْل بَاُل  َوَُتِ ا اْْلِ  الحق والعدل وقتله،  ل. فس  [90: مريم] ﴾َهدًّ

َ
عليه الداعي األكبر سيف

ملذهب األصيلة، وهو يبغي رضوان هللا بقتله. ثم جاء املؤرخون وكتبوا بعد أن شوه صورة ا

في مذاهب التوحيد معتمدين على مادة النقل من دون تدقيق وال تمحيص، ونسبوا 

رزي فصاروا يعرفون بالدروز   .(25)«املوحدين إلى الدَّ

 أإذا 
ً
يخ شية التوحيد واضحة كل الوضوح فيما قاله الضفإن ق خذنا الخالف جانبيا

الجليل، وما دام وقد برأ مذهبه من التأليه فإنه لصادق، وألنه مصدر موثوق من مصادر 

 املوحدين ال يمكن أن نشك في قوله فهو أخبر بمذهبه، وعلينا اعتماده.

 معتقد األخرم في التأليه

ه بالضبط لكي نعرف في املقابل معتقد الحاكم من أصحابفما هو معتقد األخرم و 

ي كتاب داعيته الكبير الكرماني في الرسالة الواعظة، وسوف أكتفي هنا خالل ما جاء ف

ا بألوهية الحاكم، بدون التعرض لغيرهوأصحابه يثب  اعتقاده  صريح   بعرض ما فيه نص  

لالختالف فيها مجال رحيب، أن التأليه هو القضية املركزية والتيار  ةيهمن متفرعات فق

 ديث.كز عليه هذه األحاتاألساس، الذي تر 

أول ما ذكره الكرماني في الرسالة الواعظة أن األخرم في رقاعه التي كان يوزعها يسقط 

ئمة الطاهرين، وعلق الكرماني على اسم هللا، واسم رسوله، كما يسقط اسم الوص ي واأل 

 
ً
أن تكون في تظاهرك بوالء أمير  وال تخُل »أن ذلك خالف ما كان عليه الحاكم  ذلك مثبتا

 املؤمنين متبع
ً
م و غير متبع، فإن كن  متبعا فبمخالفتك إياه عليه السال أله عليه السالم  ا
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ي جميع ه الطاهرين فئمرك به في السجالت املكرمة من السالم عليه، وعلى أباأفي جميع ما 

وقعودك عن االقتداء به فيما يفعله عليه السالم من تصدير سجالته وجميع  املكاتبات

من الرحيم، واالستفتاح به والصالة على سيد املرسلين وخاتم مكاتباته وخطبه: ببسم الرح

النبيين محمد والتبرك بها قد كفرت، وإن كن  غير متبع فقعودك عن اتباعه عصيان، 

 .(26)«والعاص ي فيه ضال كافر، ففي كال الوجهين ما تنفك من الضالل والكفر

نفسه عبر سجالته من هذا النص يتأكد لنا مرة أخرى أن الحاكم قد دخل املعركة ب

  اإلى األخرم، والتي يأمره فيه
ً
رسائل  ما كن  ذكرته من أن بتلك الصلوات، وهذا ما يؤكد أيضا

 الحاكم كلها كان  باسم عبده ووليه.

ومما يجدر ذكره هنا أن األخرم كان ينادي بألوهية الحاكم، ويسمي نفسه إمام زمانه 

. ومن خالل (27)«األمم من نبي أو وص ي إمام زمانه فهو أفضل ممن مض ى من»وأن من عرف 

هذا النص نعرف أنه أي األخرم يفضل نفسه على األنبياء واألوصياء، ألنه كان يعتقد نفسه 

 إماما. 

مير املؤمنين فقول كفر"، أك: أن املعبود هو أصحابوأما قول »ثم يقول الكرماني: 

ق وقشور وحشو، وال تتعل ن الشريعة والتنزيل خرافاتأك أصحابويقول: "وأما قولك وقول 

. فتبين من (28)«ليهاإبها نجاة، وأنهم ال يوجهون وجوههم إلى القبلة فإنها حائط وال يسجدون 

 ذلك أن األخرم يقول بألوهية الحاكم. وبالكفر برسالة اإلسالم. ولم يعد شك في ذلك.

 فهل الموحدون يعتقدون ما يعتقد األخرميون؟

نقطة مهمة وهي أن نقرر كما قرر من سبقني أن أثر  لىإن نشير أقبل الجواب ينبغي 

الفكر اإلسماعيلي موجود في فكر املوحدين، وان أفكار هؤالء تلتقي في أكثر من موقع مع 

دين لسس  منبتة عن تاريخ قديم، وال هي بن  عصر حفكار املو أأولئك، ومن ثم فإن معظم 

ن أى أدركنا هذا فقد سهل علينا الحاكم، ولكنها امتداد متنوع للفكر اإلسماعيلي، ومت

 
ً
ذا قل  هذا فقد قال به بعض إ نتفهم املعتقد املوحدي على نحو أفضل. ولسس جديدا

 
ً
  الباحثين، ذاك أن املوحدين كانوا كاإلسماعيلية فصيال

ً
 يام الحاكم، وملاأحتى  واحدا
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م بقي املوحدون 765/هـ 148 شوال استقل  اإلسماعيلية عن الجعفرية بعد وفاة جعفر في

م معهم، ثم استقلوا بمذهب خاص لم يبعد كثيرا في 1017ه/ 408سماعيلية حتى عام إ

ن ذن فاملوحدو إمعظم القضايا عن اإلسماعيلية بشكل خاص وعن الجعفرية بشكل عام، 

( م910من يناير7هـ/297ربيع الخر  20هللا ) م املهدي عبيدسماعيليين منذ قياإقد ظلوا 

عاما هجريا، ومن ثم  211حوالي  ص، أي بعدمذهب خاب إلى انفصالهم أثناء خالفة الحاكم

كار نهم احتفظوا بأفإفال بد أن يحتفظوا ببعض أفكار من عاشوا معهم أحقابا طواال، بل 

قال د.  كما - الصعوبة بمكان أن نفهمن جعفر، مراجع لهم، ومن ثم فمو  "اإلمام الباقر

الفاطمية وتطورها من عصر إلى »بعقائد  إال باإلملامبحق عقائدهم  - سينح لحمد كامم

عصر ومن بلد إلى بلد وأن يعرفوا حق املعرفة مصطلحات الدعوة الفاطمية أنها هي العقائد 

 .(29)«واملصطلحات التي أخذها دعاة العقيدة الدرزية

مل في كتابه هذا فصال سماه: عقيدة الفاطميين أساس عقيدة الدروز، وقد عقد كا 

هناك عقيدة يجب أن نسجلها في حديثنا هنا، ذاك أن الفاطميين جعلوا عقيدتهم »وقال: 

تقوم على العلم والعمل أي ما يعرف بالظاهر والباطن فالظاهر عندهم هو القيام بأداء 

ي القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول صلى هللا جميع فرائض الدين اإلسالمي التي وردت ف

  .(30) «عليه وسلم وهم في ذلك ال يختلفون عن جمهور املسلمين في ش يء

أو املوحدين، كما يفضلون أن يسموا  - أن عقيدة الدروز»الرحمن بدوي: عبدويقول د. 

ساسية تفقان في كثير من العقائد األ تنبثق من مذهب اإلسماعيلية، ومن هنا ت - أنفسهم

واالصطالحات، وإن حرص الدروز على توكيد استقاللهم عن سائر الفرق، ومعظم رسائل 

 (31)«لوهية الحاكمأالحكمة تؤكد 

 إوعلى ذلك ف
ً
 عن عقائد اإلسماعيلية، ولسس في عقائد ن عقائد املوحدين ال تبعد كثيرا

 بعد ما تكون عن معتقدات األخرم.أاإلسماعيلية تأليه وال ضالل. وهي 

 يمان: معتقدهم في التوحيد، واإل ذا عدنا إلى رسالة الشيخ العالمة املوحدي ماجدإ

ومن الخير أن نستعيد من رسالة الشيخ ماجد ما قضية املهدي. و باألنبياء، واليوم الخر، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/148_%D9%87%D9%80
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إن املوحدين هم الذين يعتقدون أن »لسنتهم، قال: أذكره عن معتقدهم هم كما تدري به 

م القيامة وتلك هي الية الكبرى، وأن الكون واملعجزات والكلمات هللا عز وجل سستجلى يو 

ثار وتنزالت، تصل بنا إلى املحل الرفيع السامي من دون أن يشوب ساحة الكبرياء آالتامات، 

و اتحاد بما صنع وأبدع، وكما قال اإلمام زين العابدين: أيكون أو حلول أوالعظمة أي امتزاج 

كون هو املظهر لك، متى غب  حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك! من الظهور ما لسس لك حتى ي

 ومتى بعدت حتى تكون اإلشارة هي التي توصل إليك! 

فمنهج االستدالل على وجود الصانع من خالل صنيعه هو طريق املسترشدين، ولكن 

 ضيفأالعرفاء املوقنين يقولون: أنه تعالى الوجود الحقيقي املطلق، وكل ما سواه باطل إذا 

ال بما يقيم به الحجة بحسب إإلى نفسه، وأن وجوده تعالى مقدس معظم ال يحد وال يدرك 

ول الدين كما قال اإلمام أما تطيق النفوس وتحتمل العقول، لذا فَرَض معرفته، وكان  

وكمال اإلخالص نفي الصفات عنه. وكما قال كبار األئمة: ال »:  - وقال عنه تعالى - علي

 .(32)«أي وجود الحي القيوم الذي ال يحوط به حس، وال يحويه إدراك تعطيل وال تشبيه،

 ناألركا وهي الخر، واليوم باألنبياء، يمانواإل  النقي، التوحيد هو فمعتقدهم إذن

  بعضها ترك يستحق ال ملزمة، ففرائض دونها وما األساس،
ً
 بأن ريق صاحبها مادام كفرا

 .بها كفرا ولسس عصيانا تركه

اتين منون بعودة املهدي. وهم في هؤ نون بتجلي هللا سبحانه يوم القيامة، ويمؤ كما أنهم ي

القضستين ال يختلفون عن كثير من املذاهب اإلسالمية؛ فقضية تجلي هللا سبحانه وتعالى 

كنزولي هذا »كل ليلة  الدنيا سماء إلى ينزل يوم القيامة قريبة من قول ابن تيمية أن هللا 

ن هللا يتجلى يوم القيامة عند أوالفرق بين القولين هو  (33)«رونزل درجة من درج املنب

املوحدين بسنما هو ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. كما أن معظم مذاهب السنة يعتقدون 

 هم سيرون هللا يوم القيامة.نأ

وأما قضية املهدي، فهم ال يخرجون بها عن بقية املذاهب في هذه املسألة، فاملسلمون 

منون بنزوله، ولكنهم مختلفون في الكيفية اختالفا ال يلغي الجوهر؛ ؤ الشيعة ي السنة كما
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إذن هم في هذه القضية كغيرهم، والسؤال بعد هذا كله: ملاذا التفرق والتنابز والتكفير 

 والتفسيق، واإليمان باألركان الثالثة يجمع الكل، وحب هللا وتوحيده هو الجامع.

يمان بالرسول، وباليوم الخر قضية حاسمة التوحيد، واإل : الثالثةإذن فقضية األركان 

ال يختلفون عن سائر املسلمين فيها. وأما الفقه فلهم فيه أقوال قد تخالف وقد تلتقي، 

فحات ن ينورنا بها، وصأسعد أخينا الصديق فضيلة الشيح أتمنى من أولهم فيه اجتهادات 

 رحب بما سيكتب أجمل ترحيب.تاملسار 

كما سجلها أحد علمائهم، وكان في اإلمكان االكتفاء بها، ولكني رأي  أن  تلك عقيدتهم

 على يقين.  - عند األخرين - استمر في مواصلة البحث حتى يستقر البحث

أن االضطهاد الذي عاشه املوحدون أزمانا شرسة جعلهم  - شرنا مراراأومن املؤكد كما 

  يتخذون من التقية
ً
ا  سماعيلإوزاد الطين بلة، أن محمد بن يدفع عنهم البلوى،  ِمَجن 

 الدرزي واألخرم كانوا تالميذ
ً
 و رفاقأ ا

ً
هو من أعلن تأليه الحاكم، ، وأحدهما لحمزة ا

وأصبح  الدرزية اسما للفروع الثالثة، فاضطهد املوحدون بسبب الدرزية واألخرمية، 

د باملوت كن التهديولم يشفع لهم أن املوحدين يلعنون الدرزي، ويكرهون أن ينسبوا إليه، ل

لذي الجأهم إلى كهف التقية، والصم  عن دفع أي تهمة تنصب عنهم، وفي الوق  أاملريع 

ال فيه الكتب ضدهم، فال يستطيعون لها ردا خوفا من موت محقق. وبقي الحال على هتن

 العالمة بطرس البستاني، فكان أول باحث عربي موضوعي تلك الصورة املريعة إلى أن جاء

، تحدث بعلمية حقيقية، ولكالمه عنهم وقع خاص، ووزن خاص، ملا كان بين  - ا أعلمفيم -

 – م وعاش البستاني1860ه/1277-76املوحدين واملسيحيين من حروب آخرها عام 

في قلب العاصفة  - م1883/ه1300 سنة ىاملتوفو م 1819 مايو1 ه/1234رجب  6 ملولودا

  يشاهد أوارها
َ
 صْ وهي ت

َ
لم الكثير من املسيحيين، ومع ذلك غلب  علميته هواه، ط

 عيته ارتفع  فوق كل جراحه في موقف يستحق كل تقدير من قبل كل مؤرخ.و وموض

د في بعضها تنإورد ذكر الدروز في كتب كثيرة عربية و »قال رحمه هللا:  د 
ُ
ديدا فرنجية، ون

وأما ديانتهم فقد اختلف  فيها األقوال، وفي »وقال أيضا:  «له على أسباب عادلةلم نقف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1819
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 .«الكتب العربية نص صريح يستفاد منه أنها لسس  اإلسالم

ثب  تاريخيا أنهم في بادئ أمرهم عوملوا كخوارج فوقع  عليهم مقاومات يضيق »وقال: 

انوا يالقون من املضادات في املقام عن تفصيلها؛ وال نعجب عن كتم دينهم دفاعا ملا ك

األعصر الخالية. ولم ير في الكتب املنسوبة إليهم ما يخجل منه اإلنسان مما يمس الداب 

والتهذيب، وما يبيح املحرمات، وال اعتقادات لسس مثلها في دين آخر من األديان التي 

سد ورهم، و مأانتشرت بين الناس، والظاهر أن خوف االضطهاد واحتياج املعاونة لترويج 

باب الدعوة عندهم جعلهم يكتمون اعتقاداتهم، ونرى بالتكلم معهم أنهم يظهرون الن عند 

هم، نلم يكونوا يظهرونه، وقل عندهم التظاهر بدين غير دي زوال أسباب الخوف ما

 .«مورا لم تكن تسمع من قيلأفأصبحنا نسمع معهم 

 ي حالل عندهم، فال ِذ وما شاع على ألسنة الناس من أن كل خف»وقال كذلك: 
ْ
ر له ك

 
ُ
كر بعضها في حاكم وحمزة، وفضائل العقال منهم تقوم في الكتب املنسوبة إليهم، وقد ذ

عندهم السرقة والفسق والطمع ومن املنكرات عندهم  بالعفة واألمانة والدعة والقناعة

 .«والشراهة والسكر والخالعة

 وقد تناولنا منهم جملة فيها»: وقد استقى البستاني عقائدهم من مصادرهم هم فقال

لمنا فادنا ثقة سأوصف بعض أمورهم املدنية والدينية نقال عن بعض رؤساء الدين على ما 

 . «ارى هذا ملخصهخهم جملة أئوتناولنا من أحد أدبا». ويقول: «إياها، وهذا ملخصها

 »نهم: أوقبل أن ينقل ما قالوه قال هو عنهم 
ً
 يعتقدون عبادة األصنام، و  يكرهون جدا

 
ً
 فاحش التناسخ وعبادة العجل إليهم خطأ

ً
، فإنهم يؤمنون بالباري عز وجل، وربما اعتقدوا ا

بظهوره في الناسوت )راجع حاكم( ولكنهم كارهون لألصنام ولكل شرك باهلل سبحانه وتعالى، 

يحرصون على التقوى واألحيان وتعميم املعارف واإلتالف وعندهم أن من اهتدى فقد فاز، 

 .«لق دونه البابغلم يهتد فقد أومن 

نه ال يبعد أن يكون فيهم أعلى  «وربما اعتقدوا بظهوره في الناسوت»دل قوله: 

ن يقولون هذا القول، وهذا التطرف ال يخلو منه مذهب من املذاهب اإلسالمية، و متطرف
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 .«ولكنه ألي مثل املذهب ككل وان اتخذوه خصومه دليال عليه، ومن ثم فال يجوز التعميم

 
ً
إيمان الدروز أن هللا واحد »فاده الثقة: أعن بعض رؤساء الدين على ما  ويقول نقال

ة له وال نهاية، وأن النفوس مخلدة تتقمص باألجساد البشرية، وال بد لها من يأحد ال بدا

فعالها، وأن الدنيا تكون بقوله تعالى كوني فكان ، أثواب وعقاب يوم املعاد بحسب 

رَ  َولَنْ ﴿ :ولهواألعمار مقدرة بق ُ  يُؤَخِّ َجلَُها َجاءَ  ِإَذا َنْفًسا اَّللذ
َ
ُ  أ  ﴾َتْعَملُونَ  بَِما َخِبير  َواَّللذ

، وهم يكرمون األنبياء املذكورين في الكتب املنزلة ويؤمنون بالسيد املسيج [11 املنافقون:]

 . «ولكنهم ينفون عنه األلوهية والصلب

بتجنب الشك والشرك والكذب والقتل  وقد أمر عقالهم»ويقول عن نفس املصدر: 

والزنا والسرقة والكبرياء والرياء والغض والغصب والحقد والنميمة والفساد  والفسق

والخبث والحسد وشرب الخمور والطمع والغيبة وجميع الشهوات واملحرمات والشبهات 

ورفض كل منكر من املآكل واملشارب ومجانبة التدخين والهزل واملساخر والهزء 

رادته تعالى، وترك الحلف باهلل صدقا أو كذبا، املضحكات وجميع األفعال املغايرة إل و 

 والدعاَء بما فيه ضرر الناس، وعندهم أنه على كل مؤمن التحلي بالعفاف 
َ
والسَب والقذف

وف هللا وطاعته والرصانة وصيانة خوالطهارة والفعل الجميل، والكرم بالعلم واملال و 

فك واإلثم والزور والبهتان مع استمرار ذكر هللا صونه من اإل العرض وصدق اللسان و 

وتسبيحه وتقديسه وتقديم الصلوات والتضرعات والتوسالت لعزته تعالى، وال يجوز 

 .«لم يكن بينهم ثالث لعاقل أن يخلو بامرأة وال أن يرد تحيتها ما

جود هللا، وأن خر من املوحدين قال: "يؤمن الدروز بأن الدنيا حادثة، وبو آوعن مصدر 

زلي أبدي، عادل ال غرض لفعله، غني ال يحتاج، وحاكم قادر ال أنه قديم أال خالق سواه، و 

ثاب فبفضله، وإن عاقب فبعدله، غير متبعض، وال له حد وال نهاية، أيجب عليه ش يء إن 

ويعتقدون بالقرآن الشريف اعتقاد السنة، إال أنهم يخالفونهم في تفسير يعض آياته 

 الكريم
ً
قوال حمزة وتعاليمه ويسمونها كتب الحكمة وتتضمن: أ ة، ويعتقدون أيضا

األمر سمائهم وفضائلهم، و أسبابه وعلله، وذكر األنبياء و أالتوحيد، وكيفية خلق العالم و 
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ثبات املعاد إباملعروف والنهي عن املنكر، وما يجب على اإلنسان وما ال يجب عليه، و 

سخ، وكون النفوس معدودة محدودة ال تزيد وال تنقص، والحساب والعقاب، واعتقاد التنا

مكنتها، غارقة في بحر عظمة الالهوت، تفنى األجساد أباقية أزلية ال تفنى، مستقرة في 

 .(34)«القائمة بها وتتالش ى، وهي باقية إلى األبد، ال تفنى وال تتغير

له ن، فلننظر عما قايهذه عقائدهم من مصادرهم ومصادر العلماء املوضوعي

 خصومهم عنهم.

 رأي الخصوم ومن اعتمد عليهم

 يمن الثاب  أن املؤرخين املذهبي
ً
  ن قديما

ً
لم يفرقوا بين الدروز واملوحدين،  وحديثا

لوا وأنهم   حم 
ً
 املوحدين معتقد الدرزي واألخرم قسرا

ً
كيرة ن ، ومن ثم قالوا في املوحدين أقواال

ين الذكر واألنثى، مع أن واقع حال خالقي بمن استباحة املحرمات، وأبطال السلوك األ 

 
ً
بهة من مثل هذا القول ويرفضه رفضا

ُ
  املوحدين وسلوكهم يكذب أي ش

ً
ُعرف  ، فماعنيفا

عن املوحدين واملوحدات من سلوك العفة املطلقة، بل الصرامة في تطبيقها، وفي التحلي 

يظ. شدد الغلبأحسن األخالق، وفضائل الخصال، بل حري أن يرموا بالتزم  املغرق، والت

 
ً
ذاهب مني بأن أتباع امل وعلى كل فبحثي هذا يركز على عقيدة التوحيد بالدرجة األولى علما

 األخرى أقل التزاما وتمسكا بأخالقيات السلوك من املوحدين.

فك وافتراء، نستعرض ما قاله إبعد أن قدمنا بسنات على نزاهة املوحدين من دعاوى 

حاكم، وفيما رموهم به، ثم نأتي بموحدي ليرد عن كل خصومهم عن عقيدتهم في تأليه ال

 تهمة ملزوا بها. 

كثيرون من املؤرخين من ملز وغمز وأفصح، مستندا إلى خصومه قديما وحديثا غربيين 

وشرقيين، ومن داخل املنشقين عن اإلسماعيلية األم. ثم نأتي بمؤلف موحدي يرد التهم 

 تهمة تهمة.

 - dd - sunnah.netوهداية اإلسماعيلية؛  esma3eel.blogspot يموقعنستقدم 

 .(35)املتمذهبة الحديثةويسمى بالعربية: شبكة الدفاع عن السنة كشاهد على األبحاث 
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ما يشتم منهما  والدفاع عن السنة سماعيليةهداية اإل أول ما نالحظه على عنواني: و 

وكأن  ،ة أهل السنةدايهوبحاجتها إلى  وفروعها، اإلسماعيليةاستعالًء دينيا يوحي بضالل 

اإلسماعيلية ضرر ماحق على السنة يستوجب الدفاع عنها. وكال العنوانين يعتبران بمثابة 

حكم حاسم مسبق على ما سيقوالنه، وكان األولى أن يتحدثا عنها تح  عنوان ال يوحي 

 بتضليل وال بهداية، فذاك أقرب إلى التقوى التاريخية. 

كتب موقع هداية  رزي وعالقته باإلسماعيليةعنوان: نشأة املذهب الدتح  

الدروز طائفة باطنية، وهي من الطوائف الكبرى التي انشق   ائفةاإلسماعيلية ما يلي: "ط

 عن اإلسماعيلية في عصرها العبيدي، واتخذت لها مبادئ
ً
تخالف في ظاهرها مبادئ  ا

م لحقيقة هي جزء مهفعقيدة الدروز في ا .اإلسماعيلية، وإن كان  تتفق معها في جوهرها

من عقيدة وتاريخ اإلسماعيلية في عصرها العبيدي، أيام الحاكم بأمر هللا الذي يؤلهه 

 إلعداد الدعاة اإلسماعيليين سماه 
ً
استقطب ” دار الحكمة“الدروز، وكان قد أنشأ مركزا

وقد احتشد في دار الحكمة طائفة من دعاة  *(36)إليها دعاة اإلسماعيلية من كل مكان

التي كان   ”ألوهيته“سماعيلية املالحدة، والتفوا حول الحاكم بأمر هللا، وزينوا له فكرة اإل 

 *(37)تعتلج في نفسه، مما جعله وراء هذه الدعوة يرعاها ويرقب تطوراتها ويشجع دعاتها

يمهد لفكرة األلوهية، وأمر  (وكان الحاكم العبيدي )سادس الخلفاء العبيديين ملصر

م ، وأنشأ يدعي عل«باسم هللا الحاكم املحيي املمي »بدل البسملة  ايقرؤو الخطباء أن 

إن الحاكم أَمَر الرعية، إذا ذكره الخطيب على املنبر، أن »يقول السيوطي: ، (*38)املغيبات

 السمه
ً
 لذكره واحتراما

ً
، إعظاما

ً
وكان أهل مصر على  ،يقوموا له على أقدامهم صفوفا

د وا له سجَّ ، كثيرالخصوص إذا قاموا خرُّ
ً
 مريدا

ً
 وشيطانا

ً
 عنيدا

ً
، وكان جبارا

ً
 التلون في ا

 .*(39)«أقواله وأفعاله

، فقد أمر عام »
ً
 مضطربا

ً
وكان موقف الحاكم من أركان اإلسالم وأحكامه متناقضا

هـ، بإلغاء الزكاة، وأعيدت صالة التراويح بعد أن منعها عشرين سنة، وأراد تعديل 400

وكان قد أمر بسب  .*(40)«مر بإلغائه في بعض السنواتبعض أحكام الحج الذي كان قد أ

يصفه  كما - كان. (41)الصحابة، وكتب ذلك على أبواب املساجد والحوانس  واملقابر
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  غريب - املؤرخون 
ً
 األطوار ومستبدا

ً
 سبع ، متقلبا

ً
 وقنوتا

ً
لبس الصوف الخشن تنسكا

 سبع سنوات، وألزم نساء ا
ً
 ونهارا

ً
 ،واتتهن سبع سنو لقاهرة بيسنوات، وأنار الشموع ليال

م امللوخية، أكل عن ونهى   .*(42)«الناس على الجرجير وحر 
ً
وكان الحاكم بأمر هللا شغوفا

بالليل، يسير في شطر كبير منه في األزقة والشوارع، وكان قد أطلق شعره حتى تدلى على 

 .أكتافه، وأطلق أظافره

 هباء منها، ويطوف بها في شوارعومن شواذه أنه كان يؤثر ركوب الحمير، وال سيما الش

 ز، الدالة على ألوهيته، ألنالدرو  عقيدة صلب من هذه املتناقضة أفعاله ، وصارتالقاهرة

، وا
ً
 وباطنا

ً
وف لإلنسان العادي هو الظاهر فقط من تلك األفعال، أما باطنها ملعر لها ظاهرا

 وهكذا يزعمون. *(43)فهو من اختصاص الدروز وحدهم

هـ، على يد ثالثة 408الجهرية )بشكل واضح( أللوهية الحاكم عام وقد بدأت الدعوة

َرزي املعروف  حمزة بن علي الزوزني، من دعاة اإلسماعيلية وهم: ومحمد بن إسماعيل الدَّ

 كلبش موجودة الدعوة هذه وكان  ،”األخرم“والحسن بن حيدرة الفرغاني ، ”نشتكين“بـ 

 .*(44) هـ400 عام منذ سري 

هذا، من أعظم دعاة الحاكم الذي كان يؤثره على جميع عشيرته،  كان حمزة بن علي

، ولد بمدينة . *(45)وكان صاحب الرسائل واملكاتبات عنده 
ً
 في (زوزن )كان حمزة فارسيا

وهو اليوم والتاريخ ، ربيع األول  23هـ مساء الخمسس في 375 رس سنةفا بالد من خراسان

فإن الدروز يقيمون الصالة األسبوعية الذي ولد فيه الحاكم العبيدي بمصر، ولذلك 

 الحاكم وتبع عمره، من العشرين في مصر إلى قدم قد حمزة وكان“ .(*46)مساء كل خمسس

 تبدأ أحمد، بن علي بن حمزة وبظهور  ،"الزوزني" كان أن بعد ،(بالفاطمي) يلقب وصار

  .*(47)«هـ408 سنة الدروز، تاريخ بدأ وبها( التوحيدية) الدعوة

فعندما جهر )نشتكين • اع بين دعاة الدروز مع الشعب السني بمصروبدأ الصر 

هـ، غضب عليه حمزة، وكاد الدرزي يقتل 407الدرزي( بالدعوة وكشف أسرارها عام 

به الحاكم إلى الشام، إلى وادي التيم في لبنان، وهناك دعا إلى املذهب الجديد  ،بمصر فهر 
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( حمزة) رسائل على والتشويه التحريف أدخل ألنه ”املوحدين“وكان نشتكين قد أثار نقمة 

، هأصحاب ومن منه حمزة فتخلص ،تنفير واالستعداءال بقصد
ً
 بأن حمزة أعلن حيث معا

أما حسن األخرم الفرغاني، فقد قتل بسنما كان يسير في القاهرة، . *(48)هـ 410 سنة مقتلهم

 إن  “ :هـ409ثورة  في لزاهرةا النجوم“يقول أبو املحاسن في كتابه: • قتله رجل من أهل السنة

ألول مرة ألوهية الحاكم، ثار عليه الناس، وظلوا يتعقبونه حتى  أعلن ملا األخرم، حسن

َرزي، الذي اضطر هو بدوره، إلى  قبضوا عليه وقتلوه، وحل محله في تلك السنة الدَّ

 .*(49)الخروج من مصر إلى بالد الشام بعد خالفه مع حمزة حيث قتل هناك

 بعد الخر، بأسلوب باطني خبسث، حتى أنه لقد كان 
ً
حمزة يتخلص من خصومه واحدا

كان يحذر من )ابن البربرية( املدعي لإلمامة، وهو علي ولي العهد، والذي ينكر حمزة أنه ابن 

الحاكم بأمر هللا، وكان ينهى املستجيبين عن أن يقولوا بأن الحاكم أبوه، وقد تولى الخالفة 

( بأنه املعتوه املدعي 76في الرسالة ) - أحد دعاتهم - وينعته بهاء الدين ،”أبيه“بعد الحاكم 

وكان حمزة قد انفرد بزعامة املذهب،  .*(50)الرببرية ابن الشيطان النغل ملنزلة اإلمام املسيح

فثار أهل مصر على الدعاة امللحدين ثورة  م1017/ـه408م وجهر بالدعوة وبنفسه عا

وكان  م1018ه/409ألتراك، فاختفى حمزة عن الناس سنة شديدة، ساعدهم فيها الجند ا

، ويسم
ً
 ”املحنة“ذلك بالغيبة وأنها سنة  ييراسل أعوانه الدعاة، ليقوموا بنشر الدعوة سرا

 .الّّسي معتكفه من األوامر يصدر وكان والعذاب، االمتحان أو

وكان هـ( 411، 410، 408) واستغرق نشاط حمزة بدعوته الظاهرة ثالث سنوات هي:

  م1018/هـ409اختفاؤه بموافقة الحاكم وأمره، وكان ينتقل خالل تلك الفترة 
ً
خفية، تجنبا

 .*(51)لثورة الناس عليه، فالشعب كان يثور على كل انحراف عن السنة

، ولذلك فالدروز
ً
 ومعنويا

ً
نكار إ يعتبرون - الن - وكان الحاكم يشجع هؤالء الدعاة ماديا

 ملعتقدهم ومذهبهمصلة الحاكم باملذهب، تقو 
ً
الحدود »كان حمزة يعين معاونيه و . *(52)يضا

 ليدتق ذلك من السلطة، تقليد أي ،(التقليدي) يسمى تعيين مرسوم بموجب «األربعة
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 معاونيه يعين الذي هو بعده، ياملقتن وكان واملقتني، القرش ي، ومحمد التميمي، إسماعيل

ناطق تشمل أنحاء العالم اإلسالمي كان حمزة يقسم جهاز الدعوة إلى مو  ،الدعاة من

 .*(53)كله

د أما معتقداتهم فق ،هذه نبذة موجزة عن نشأة الدروز وعالقتهم باملذهب اإلسماعيلي

ظهرت في أجواء إلحادية منحرفة، هي عقائد اإلسماعيلية، لذلك قلنا بأن عقيدة الدروز 

 لعامة الناس لم تخرج في جوهرها عن جوهر املذهب اإلسماعيلي، الذي لم يكن مك
ً
شوفا

 .آنذاك

العقائد ولعل الحاكم حينما أعلن مذهبه، كان يرى أن الوق  قد حان للكشف عن 

رت  ولذلك - العبيدية - ، في حين خالفه آخرون من رجال الدولة الفاطميةالبالغة السرية ُدب 

 .*(54)”امللك ست“مؤامرة للتخلص منه، قتل غيلة بتدبير من أخته 

مقتل الحاكم، سارع دعاة تأليهه إلى الزعم بأنه لم يقتل ولم يم ، ملا تأكد للناس و 

رض فيمأل األ  - القيامة - ولكنه اختفى أو ارتفع إلى السماء، وسيعود عندما تحل الساعة

 
ً
، األنظار عن فاختفى ،الزوزني حمزةويبدو أن مقتل الحاكم قد أخاف ، عدال

ً
 بهر  ثم عاما

 حتى هالكه ه وبقي خاصة، التيم وادي في أتباعه يكثر حيث الشام، بالد إلى
ً
نالك مختفيا

 على علقها الحاكم، وفاة بعد «املعلق السجل»وكان حمزة قد كتب رسالة سماها  .*(55)

  اختفى الحاكم إن»: يقول  وفيها مصر في الكبير الجامع أبواب
ً
 منين،املؤ  إليمان امتحانا

و ه وتجمع عبادته، ثم وتوحيده مالحاك بألوهية االعتقاد بذور  القلوب في يزرع وشرع

 ،وأتباعه في معبد سري، حتى ثار عليهم املسلمون وطردوهم، ففروا من مصر إلى الشام

 عند الدروز،
ً
ويلقبونه بهادي املستجيبين وحجة القائم، وغير ذلك  ويعتبر حمزة مقدسا

مزة ح ويقدسون رسائل ،ولذلك فالدروز ينكرون نسبتهم إلى نشتكين الدرزي، من ألقاب

ين“بن علي، كما أنهم يقدسون صاحبها ويحبون أن ُيْدعوا   .(57)« *(56)باملوحد 

ن أى لكما نرى فقد تعرض هذا النص لتاريخ نشأة التأليه ولش يء من التأريخ، وكان األْو 

نضع معظمه في األحاديث السابقة، لكني رأي  نشره هنا بسبب خلطه بين تاريخ مشوش 
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ً
تقاء كلمات مبتورة من النصوص األصلية، وألن الوقائع ، وانوعقائد أكثر تشويشا

 أن لم إحكامه هشة للغاية أالتاريخية التي بنى عليها 
ً
كمؤرخ  فوجب علي   قل فاسدة تاريخيا

 يغير منتم تاريخ
ً
من الرأي وصوابه و  أه بموضوعية لنرى ما فيه من خطتمناقش ؛ملذهب ا

 صحة الوقائع واضطرابها.

قع كفار، املو  أصحابوحدين وأنهم من الباطنية، والباطنية عند بدأ املقال بتعريف امل

أو على األقل غير مؤمنين، صحيح أنهم يقولون بالباطن والظاهر كما تقول اإلسماعيلية، 

لكن الباطنية ال غبار عليها باملعنى اإلسماعيلي واعتقادهم أن لكل ظاهر باطن فلهم في هذا 

علماء السنة كالغزالي بعض ل اقو أاديث نبوية و القول ما يسندهم من آيات كريمة وأح

 وغيره.

لها مبادئ تخالف في ظاهرها مبادئ اإلسماعيلية، وإن كان  تتفق معها في  وأما أن

فكار أفكار تغاير أ" فالقسم األول صحيح، أما القسم الثاني فباطل فللموحدين جوهرها

 اإلسماعيلية بكل تأكيد.

 الون يؤله الدروز أنهمعقيدة وأما أن 
ً
ير ن هم غي، لكن املوحدحاكم فقد يكون صحيحا

 إلعداد الدعاة  ن الحاكمأوأما ، ير األخرميين، بشكل قاطعغالدروز و 
ً
أنشأ مركزا

، مكان من كلاملالحدة  اإلسماعيلية دعاة إليها استقطب ”الحكمة دار“اإلسماعيليين سماه 

 نفسه، في تعتلج كان  التي ”لوهيتهأ“التفوا حول الحاكم بأمر هللا، وزينوا له فكرة  وأنهم

فكالم غير علمي  دعاتها، ويشجع تطوراتها ويرقب يرعاها الدعوة هذه وراء جعله مما

ن إسماء معينة منهم، ثم أليه الحاكم إلى أيخالف وقائع التاريخ، واملؤرخون ينسبون ت

 كقاض ي قضاته كان من أهل السنة وممن كان يحضر مجالس الحكمة، وكيف يصدق ذل

سالمي أن يتعبد بما يعتقده. ولم يكن اإلسماعيلية إوالحاكم هو الذي سمح لكل مذهب 

يمهد لفكرة  كانالحاكم العبيدي  قط ملحدون في يوم من األيام ـ أما قول النص أن

 وأنه ،”الحاكم املحيي املمي  هللا باسم“وا بدل البسملة ؤ األلوهية، وأمر الخطباء أن يقر 

ساعد من  وأفال صحة لها تاريخيا ولم يثب  أن الحاكم دعا إلى نفسه  ،يدعي علم املغيبات

 اكمالح هللا باسم“ن يقرؤوا أمر أفلم يذكر أن الحاكم السيوطي:  ليها، أما ما رواه عنإدعا 
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، وهذا نزل بهم العقابأوامره، فأما أن املصريين رفضوا إمرين أ، فنحن بين ”املمي  املحيي

 
ً
 يضاأحد من املؤرخين أأنهم تابعوه ودخلوا في ملته ولم يقل بهذا  وإما، لم يحدث تاريخيا

 فيحق عليهم نفس القول.

أما أنه منع صالة بإلغاء الزكاة، أمر  م1010-09/هـ400عام ولم نعرف أن الحاكم 

أحكام  أراد تعديل بعضالتراويح فصحيح لكنه عاد فسمح به واألحكام بخواتيمها، وأما أنه 

فالتاريخ يثب  أنه كان معظما للحج ” د أمر بإلغائه في بعض السنواتق نه كانأو  ،الحج

كان قد أمر بسب ال في حالة وباء أو قحط، وأما أنه إومنظما له، ومحتفال به كل عام 

 فصحيح، لكن النص لم الصحابة، وكتب ذلك على أبواب املساجد والحوانس  واملقابر

رض ي، مما يثب  سوء النية عند املوقعين فلم يذكر أنه عاد فنهى عن السب، بل دعا إلى الت

 ا عند فويل للمصلين. والعبرة بخواتم األعمال.و يكمل وتوقف

 سبع غرب ما يؤاخذ موقع الهداية عليه أنه أومن 
ً
 وقنوتا

ً
لبس الصوف الخشن تنسكا

 سبع سنوات،
ً
 ونهارا

ً
 بالليل، يسير في شطر كوأنه  سنوات، وأنار الشموع ليال

ً
 بيركان شغوفا

فتلك  ،منه في األزقة والشوارع، وكان قد أطلق شعره حتى تدلى على أكتافه، وأطلق أظافره

لية عتقد أنها دعاية للتشكيك في عقأكلها فضائل ما عدى إطالق أظافره وإطالق شعره فأنا 

لنص إيثار ااعتبار مع ذلك فلسس في كل ما قاله دليل على التأليه، وأكثر من ذلك و الحاكم. 

ه، ولم يعتبره من تصوفه وتواضعه، ولعل كاتبه متأثر ذمن شذو  كوب الحمير،لر الحاكم 

بضخامة املواكب امللكية، فلما رأى الحاكم يرفض تلك املواكب ويتواضع اعتبر عمله هذا 

 
ً
 ”يناملوحد“نشتكين قد أثار نقمة على أن الفخ الذي وقع فيه املوقع أنه قرر أن  .شذوذا

يقر  واالستعداء: فها هو التنفير بقصد( حمزة) رسائل على يهوالتشو  التحريف أدخل ألنه

 بأن الدرزي شوه رسائل حمزة ومع ذلك يعتبر تلك الرسائل املشوهة مصدرا نقيا.

خذ آفقد خلط عقائدهم بتنظيمهم ولم يفرق بين املوحدين والدروز وس ،أما د. بدوي 

لصورة يرون في الحاكم بأمر هللا "افي تنظيماتهم فهو يرى أن الدروز  منه رأيه في عقائدهم ال

ون نهم يؤمنأالناسوتية لأللوهية، وأنه األحد الفرد الصمد املنزه عن األرواح والعدد"، و 

و الباطنة، ولذلك تسقط أيتناسخ األرواح، وأن جميع الشرائع منقوضة سواء الظاهرة 
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ومن  .(58)تابهركان الشريعة اإلسالمية الخمسة وتقوم مقامها سبع خصال، عددها في كأ

ن الدكتور اعتمد على مصادر عن املوحدين مشبوهة ولم يفرق بين إ :نافلة القول 

 الدروز واألخرميين وساقهم جميعا بعص ى واحدة غليظة.و  املوحدين

لكن هناك مؤرخون حقيقيون ال يحكمون، بل يستعرضون ما يقال عندما ال يجدون 

لذي ذكر ام( 1954ه/ 1373)ت فريد وجدي محمد ما يثقون به، ومن هؤالء العالمة الكبير

م( ملا استولى على معابد الدروز في جبل 1848ه/1264) براهيم باشا بن محمد علي،إأن 

في السماء  لسس»منها كلمة الشهادة عندهم  ،حاصبيا، ووجد في كتبهم كنه مذهبهم تفصيال

 سلسلة من املعتقدات ثم ساق، «إله موجود، وال على األرض رب معبود، إال الحاكم بأمره..

الدرزية، ومن فحوى ما رواه يظهر منها مذهب الدروز أو األخرميين ال مذهب املوحدين، إذ 

أن ما روي عن الحاكم وعن حمزة غير ذلك تماما، والصحيح الذي لم يعد فيه شك أن 

 املوحدين يؤمنون بتوحيد هللا، واإليمان باألنبياء، وباليوم األخر. 

لدى الدروز طبقة تعرف باملنزهين وهم عباد أهل ورع »رواه من أن ويبدو لي أن ما 

وزهد، ومنهم من ال يتزوج، ومن يصوم الدهر، ومن ال يذوق الخمر واللحم، وال يشرب 

ذا ما ه»: ه. يدل على صفة املوحدين. وفي األخير ينهي العالمة وجدي بحثه بقول«الخمر

 .(59)«أعلماستطعنا الوقوف عليه مما ينسب إليهم وهللا 

  على األقل لم يتبن  
ً
. راءال نما استعرض إو  رأيا

ً
 استعراضا

 
ً
  ومن األمثلة على الصراع الداخلي للمذاهب نستقدم كاتبا

ً
نرى ل أغاخانيا إسماعيليا

كيف يصطرع املذهب الواحد عندما يتمزق الشمل وتتصدع البنية، ويقف كل فرع 

ب مصطفى غالب الكاتب ا السياق نأتيبأسلحته الحادة يفري بها الفرع األخر، وفي هذ

 يستدل من النصوص والوثائق التاريخية املوجودة لدينا»الذي يقول:  اإلسماعيلي املعاصر

 - نسبة إلى زوزن في بالد فارس - الزوزني:حمد أبن حمزة بن علي  بأن الداعي اإلسماعيلي

يترددون على دار  عاة الفرس، الذين كانوادهـ، وانتظم في سلك 405وفد على مصر سنة 

 لدعاة الفرس، وهمزة 
ً
الحكمة لحضور مجالس الحكمة التأويلية، وما لبث أن أصبح ممثال
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ي بعض سكنه في قصره، وفألى حاشسته و إ. الذي ضمه الوصل بينهم وبين الحاكم بأمر هللا

ون نصبح من الدعاة األربعة الحرم الذين يكو أالوثائق اإلسماعيلية السرية ما يشير إلى أنه 

صبح  له حظوة عند أبدا. وسرعان ما أدائما في معية اإلمام وال يفارقون مقر قيادته 

 واصر الدعوة وتركيزأما بذله من جهد في تقوية من إخالص، و ظهره أاإلمام الحاكم بعدما 

فعالة في خوض غمار الجدل الديني، وفلسفة  ساهم مساهمةما دعائمها في فارس ك

ب ال خصيوتيه من حكمة ودراية ومقدرة ودهاء وخأبما استطاع و ، املذهب الذي يبشر به

  ا، ويتفقو أن يجمع حوله بعض الدعاة
ً
 في لسرا

ً
لدعوة إلى تأليه الحاكم بأمر هللا، معتمدا

 .(60)«دعوته هذه على أصول وأحكام استنبطها من صميم األصول واألحكام اإلسماعيلية

 الوثائق السرية املقدسة ألنه ينسبومن الواضح أن مصطفى لم يكن بذي علم واسع ب

و درزية، أو أخرمية، وهو كغيره يعتبر الوثائق ألى اإلسماعيلية وهي إما حاكمية إبعضها 

نه لم يدرس أالسرية ذات طبيعة واحدة ومجرى واحد وسياق واحد، فدلل رحمه هللا على 

 بينها من تناقض ودس. ما

حط نقاش م   التهمومازال ،كثير من التهمب وحدينامل وعلى هذا املنوال املتخبط اتهموا

 ؟أم أن هناك إخفاء للحقيقة ؟فهل الحقيقة مخفية ،وجدل

 تساؤالت وردود

 – موحدون )، تح  عنوان االكتروني www.marefa.orgن سأنقل ما ورد في موقع وال 

ب ائق لطالستبين الحقت وردهأومن خالل ما يضاح إوهو عبارة عن سؤال تهمة، ورد ، (دروز

 الحقائق.

 

 اإليراد:

 .الفاطمي يقول عنهم بعض املنتقدين بأنهم يؤلهون الحاكم بأمر هللا»

  د:الرَّ

http://www.marefa.org/
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ا من أو بغيره الحاكم بأمر هللا(يقصد يقول بهاء الدين: ومن يتعلق بتلك الصورة )

وكتاب  وتدل رسائل التنزيه سطتها.بوا( فكأنه نقض امليثاق الذي أخذ عليه رالصور )البش

لى لينزه الباري خلق العلة األو  نأويذكر املنفرد بذاته على وحدانية الباري وتنزيهه عن خلقه 

لى معنى استواء هللا ع وهي تعطيذاته عن خلقه والحاكم من مشتقات أسماء هللا الحسنى 

 رض(واأل لك السموات العرش وهو عرش التوحيد وتدل على حاكميته على مخلوقاته )له م

)وهو أحكم الحاكمين( أما الحاكم بأمر هللا فهو عبده وأريد أن أسأل هل الحاكم بأمر 

على لفظة الحاكم بأمره فالهاء رمز الالهوت املنزه والخليفة  امللك. وينطبق األمرامللك هو 

 .الباري املنصور يحكم بأمر 

 اإليراد:

 .قتلهم ويدعون إلىألديان األخرى يقول بعض املنتقدين أن الدروز يكرهون ا

  د:الرَّ

 التالية:ال يوجد في مذهب التوحيد مبرر ملعاداة الخرين لألسباب 

لى املريدين واألتباع ألن الدعوة إوكسب ـ فهم ال ينافسون األديان األخرى على النفوذ 1 

 .املوحداملذهب ممنوعة على 

ولسسوا  عتقاداال الخرين مخالفين في  ـ التكفير ممنوع في كتب املوحدين فهم يعتبرون2

 كفار 
ً
لكن املوحدين يكرهون الطغاة واملجرمين . فيهم الدروز ممن لم يلتزم بالدين بما ا

والعصاة من كل األديان وهؤالء هم من ارتكب جريمة بحق فرد أو جماعة أو ارتكب معصية 

 ، كالزنى أو القتل
ً
الء يبتعد أو يبين عن هؤ ويطلب من املوحد أن ، أو سعى في األرض فسادا

بقلبه وجسمه وعمله، وله أن يدافع عن نفسه إذا تعرض لألذى لكن لسس من مهمته 

الة أي حاكم مادام لم امحاربة الطغاة أو التمرد على الحكام لذلك يتصف املوحدين بمو 

 باألذى.يتعرض لهم 

3 
ً
زخارف  ـ أحد فروض املوحدين ترك العدم وهو كل ش يء مآله للفناء ويسمى أيضا

 .اوزخارفهالشيطان أو الحطام لذلك فإن املوحد ال يطلب املنافسة على حطام الدنيا 
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ولسس هناك مبرر لكره الخرين  ،مما سبق نجد أن املوحدين ال ينافسون أي طرف آخر

 يملكون نفوس ما
ً
 دموا لم يتعرضوا للموحدين باألذى والدروز عموما

ً
 طيبة تحب الناس ا

ر لهم ويتميزون بالكرم والجود والنخوة وإغاثة امللهوف والغيرة على وتحب أن تظهر الخي

 واألوطان.األعراض 

بمذهب التوحيد أو أي دين آخر أو البقاء  االلتزامـ يولد الدرزي وله حرية االختيار بين 4

بال دين وفي حال خرج إلى دين آخر يفقد حق الورثة والزواج من الطائفة ال أكثر وال توجد 

ه في شريعة التوحيد إال )البين( أي االبتعاد الديني عنه حيث يحرم من ثمار عقوبة ل

 .الحكمة

وال توجد أي حادثة أو دليل تاريخي أو وثيقة تدل على معاداة الخرين إال بعض مقاالت 

ألف  في وق  املحنة ثم ترك العمل بها وبالرغم من أن شيخ اإلسالم ابن تيمية وغيره 

تنطع ي ومازال حتى الن بعض ممن وحرق بيوتهم وسبي نسائهملهم كثيرون قد أفتوا بقت

ن تلك أإال أن ذلك لم يغير من طبيعة الدروز املنفتحة واملحبة لغيرهم كما  ،تكفيرهمب

 .الرياحالفتاوى بعون الباري عز وجل ذهب  أدراج 

 لهم ضد  والوقائع التاريخية
ً
ملغول اتشهد بتآلف الدروز مع املسلمين فقد كانوا عونا

ويذكر أن الزنكيين ومن بعدهم صالح الدين األيوبي وأوالده هم من ثب   ،والصليبين

دوا وصم ،الدروز في ساحل بالد الشام كما ساعدوا الدولة العثمانية ضد محمد علي باشا

وكسبوا مودة السالطين ونشأ الخالف مع األتراك بعد ظهور النزعة  ،في جبل العرب ضده

التي أضرت بكل العرب وبدأ الدروز مقاومتهم للتتريك ثم أيدوا الشريف القومية التركية 

وال يوجد في طقوس الدروز ما يذكرهم بأي إساءة من قبل الخرين  ضدهم.حسين في ثورته 

ن ذلك قدر من رب العاملين بل هم عادة ينسون اإلساءة التي توجه لهم أإذ يعتبرون 

 .معروفويتذكرون املعروف لذلك سموا بني 

 اإليراد:

 .اإلسرائيليخدمتهم في الجسش  1948تلة عام حيؤخذ على دروز فلسطين امل
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  د:الرَّ

ن الدروز يخدمون خدمة إلزامية في الجسش اإلسرائيلي بسنما يتم تجاهل أـ يجب التنويه 

ق عدد بعشرات الالف ويفو  واملسيحيين وهماملتطوعين في الجسش اإلسرائيلي من السنة 

ألف فلسطيني  50لقد فر نحو  ،ير الدروز( لخدمة إسرائيل عدد الدروز كلهماملتطوعين )غ

 ويذكر أن كثير  ،وسلواأعميل من قطاع غزة بعد اتفاق 
ً
من أتباع الحركات الجهادية  ا

الفلسطينية يأخذون مساعدات من دولة إسرائيل بحكم أنهم مواطنين إسرائيليين ثم 

 يحاربونها.

 ف نبالفلسطينييطش الصهاينة بعد هزيمة الجيوش العربية ب
ً
لترك  ضطروااجميعا

الوعود التي أطلقها الحكام العرب بإرجاعهم ورمي  يأرضهم والرحيل وأحد أسباب ذلك ه

اليهود في البحر لكن الدروز كعادتهم ال يعتمدون إال على هللا وأنفسهم فتشبثوا بأرضهم 

ة كوهم مقابل فرض شروط قاسيضطر الصهاينة أن يتر اهروا الصالبة فظورفضوا الفرار وأ

 قبلها الدروز حفا
ً
 أنهم من  ظا

ً
على أرضهم وقراهم التي تعد أثمن ما عندهم ويكفيهم شرفا

 أللوف.االفئة القليلة التي تشبث  بأرضها وعددهم كان ال يتجاوز عشرة آالف فيما فر مئات 

تخلص ي وتسعى للوأخذ الدروز يشكلون التجمعات واألحزاب التي تحافظ على كيانهم العرب

 1948وهم منسجمون مع عرب وغيرها. املعروفين األحرار  وبرزت حركةمن التجنيد اإلجباري 

.. رغم األعذار التي قدمناها فإن .وعرب الضفة والقطاع غير ما يثار في وسائل اإلعالم

زاوج ]أي رفض التعامل والت املوحدين في لبنان وسورية وفلسطين أصدروا بما يسمى الحرم

اساة[ على كل درزي يخدم دولة إسرائيل أو يساعدها وهم مطرودين و والزيارة واملناصرة وامل

من املذهب بحكم هذا الحرم لذلك فإن ظهر عميل أو ضابط سفاح كما في معركة جنين 

 .االسمفإنه مطرود من املذهب غير محسوب على الدروز إال من حيث 

 اإليراد:

وفوق ذلك يقول بعض املنتقدين بأن الدروز  يؤخذ على الدروز بأن مذهبهم سري 

 .فيخفونهيعرفون قبح مذهبهم 
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  د:الرَّ

ن يرون جمال مذهبهم فهو املذهب الذي يظهر جماليات الرسائل السماوية و املوحد

والعقائد التي سبقته وينقض القبح الذي ألصق فيها لكن إظهار هذا الجمال ملن ال 

كثافة طبائع الضد لن يستطيع رؤية جمال يستحق غير مباح ألن من غلف  نفسه ب

طبائع العقل فالنور بالنور يرى واللطافة ال ترى بالكثافة لذلك كيف أظهر لك ما يثيرك 

 وما ال تقوى على رؤيته فتراه أسود
ً
ألنك تلبس نطارة سوداء فاألفضل أن ال تراه حتى  ا

بسبب عدم قدرة الخرين يشاء هللا ..هذا جانب أما الجانب الخر فإن إخفاء املذهب هو 

على التقبل إذ ال مانع في حال القبول وعدم إثارة النعرات والفتن من الكشف والبوح 

والنقاش لكن التاريخ البشري ال يشجع على ذلك فقد حارب  الكنسسة كل من يحاول أن 

يشغل عقله وحارب املتزمتين العرب الشيخ الرئسس ابن سسنا وابن رشد والحالج وأحرق  

تبة اإلسكندرية ومكتبة الحكمة في القاهرة بالنسبة للموحدين فقد صدرت الفتاوي مك

دين ن دينهم .. إن إخفاء الو بقتلهم وأقيم  عليهم املحنة فمن الطبيعي أن يخفي املوحد

 في عرف املوحدين لكنه إجراء وقتي في حال عدم قدرة الخر على 
ً
 أصيال

ً
لسس سلوكا

فضل مخاطبة الخر بما يفهمه ويتقبله أو يفضل عدم التقبل ففي هذه الحال من األ 

 .ذهبالتحدث ألن الصم  من 

 اإليراد:

يعتبر كثير من املنتقدين أن التقمص كذب وال يوجد لها أصل في األديان السماوية أو 

 .األنبياءسنن 

  د:الرَّ

التقمص هو اعتقاد يعكس حقيقة انتقال النفوس الناطقة من جسد بشري إلى آخر 

 ون.تكذبالء ربكم آمن هذه الظاهرة بكل جوارحه فبأي  ويتحقق املوحدالجنس نفسه من 

وهي ظاهرة لها قوانينها تختص بها النفس البشرية وكباقي الظواهر الطبيعية يمكن أن تظهر 

فالتقمص هو قانون العدل اإللهي قض ى به املولى  آخر.ها في مكان وال تظهر في مكان تعالم
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كثيرة  وهناك إشارات ،يمها معرفته من خالل تعدد املرورات في الحاالتلخالص النفوس وتعل

في الكتب السماوية على ذلك ففي القرآن آيات كثيرة منها آية في سورة البقرة تقول "كيف 

فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون" وهناك إشارات  وكنتم أمواتاتكفرون باهلل 

 .مختلفةبهذا االعتقاد مليارات البشر على مشارب في التوراة واإلنجيل ويعتقد 

 اإليراد:

 .عليهيقول بعض املنتقدين أن لسس لهم كتاب ديني معروف يستندون 

  د:الرَّ

يعتمدون القرآن الكريم في أحكامهم  أولها: :شرعيةمذهب التوحيد له مصادر 

تحريم  ي:هقط ثالث ف[ ه]الصواب فقهيوأعمالهم ويختلفون عن املسلمين بنقاط شرعية 

تعدد الزوجات وعدم إعادة املطلقة وحق املورث في تحديد من يرثه بعد موته. وهم يصلون 

صالة املي  ويعقدون عقد الزواج وفق الشرع اإلسالمي ويختلفون عنهم بعدم جواز عقد 

شيخ أو مأذون واحد للعروسين بل يكون العقد باجتماع عدة مأذونين من قبل كل طرف 

ويحرمون كاملسلمين أخ  الرضاعة  الضرورة،وسين أو من ينوب عنهم عند مع أهل العر 

على  ويشددون  وغيرها.النساء أثناء الطمث والربا  والقرب منولحم الخنزير وامليتة والدم 

 القرآن ويأخذون من تاإلباحياتحريم الفسق كزواج املتعة وزواج املسيار وغيرها من 

نه أ املبين(. ويعتقدون لحقيقية ويسمونه )املسطور حالل الحالل واملعاني التوحيدية ا

 لسماوية.ااحتوى كل العقائد التوحيدية التي سبقته فلذلك ال يأخذون بغيره من الكتب 

رسائل الحكمة وهي تأويل للقرآن الكريم وشروح للعقيدة التوحيدية وشروط تعامل  ثانيها:

 .البعضاملوحدين مع بعضهم 

د بذاته فهو كتاب عقائدي يدور جله حول تنزيه الباري عز أما بالنسبة لكتاب املنفر 

وهو من أهم كتب التوحيد على اإلطالق وهو موزع على رسائل الحكمة ألن  وجل عن خلقه

ن فال يعرفونه وال يعرفون يواملوحدون يعرفونه أما الدروز غير املوحد ،معظمها شرح له

 كثير 
ً
 .النمن املعلومات التي بين أيديكم  ا
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 راد:اإلي

ويظن البعض أنهم يعبدون الشبهة. كثرة الشائعات واألقاويل تضع الدروز بمحل 

 .العبادةلحوم البشر وأنهم إباحيين في أماكن  وأنهم يأكلون العجل 

  د:الرَّ

إن حياة العزلة املفروضة ساهم  بتكاثر الشائعات وساهم  حروب الدروز مع 

فوق ما ذكرت بكثير وفي الحقيقة إن من بعدهم الفرنسيين بنشر إشاعات تو  األتراك

العجل هو إبلسس )أبو جهل( وهو ملعون مع الشيصبان الذي أغوى شعب موس ى في غيابه 

وشدد الدعاة من الحدود  : العدل والعفة والطهارة أن مبادئ التوحيد تقوم على كما

رأة ملواألمير السيد والشيخ الفاضل والشيخ حسين الهجري وشتى املراجع على احتشام ا

وعفة الرجل ويكفي كتاب ترياق الذنوب وفصل تسليم الجوارح للباري عز وجل لتأكيد 

فروض الحشمة والغيرة على العرض وكذلك الرسالة املقرعة للفاسق املسمى نصير بقلم 

حمزة بن علي دليل على طهارة املذهب من الدنس ويمكن القول إن كل ما قيل من شائعات 

وبعدها بفترة عدة عقود حيث سادت  1028-1021هي الفترة بين يعود إلى وق  املحنة و 

ضطر افتاوى التكفير بحق الدروز وبدأت الردود الدرزية السلبية منها واإليجابية ثم 

الدروز للسكن في مناطق جبلية منعزلة بدأت تحاك حولها الشائعات ثم كما تقدم استغل 

 ات وطوروها ليزيدوا التفرقة وكل ذلكاألتراك والفرنسيون وبعدهم الصهاينة هذه الشائع

لم يحقق لألعداء أهدافهم فقد رفض الدروز فصلهم عن محيطهم العربي واإلسالمي 

 .وكانوا سباقين للدفاع عن أمتهم

 اإليراد:

 
ً
أن معتقدات الدروز ظل  مجهولة حتى استولى إبراهيم باشا بن محمد  من التهم أيضا

 في لسس:) ووجد في كتبهم كلمة الشهادة عندهم« حاصبيا»علي على معبد لهم في جبل 

رض على وال موجود إله السماء
َ
  معبود رب   األ

 
 مالحاك أن   يعتقدون  حيث(.بأمره الحاكم إال

  بأمر
 

  هو اّلل
 

رض على ظهر وقد نفسه اّلل
َ
والها مرات عشر األ

ُ
 أن إلى بارال في ثم   العلى، في أ
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، وأن  الح في مرة عاشر ظهر
 

الحاكم لم يم  بل اختفى حتى خروج يأجوج  اكم بأمر اّلل

ى الحاكم على الركن اليماني من البس  
 
ونهم القوم الكرام ـ حيث سستجل ومأجوج ـ ويسم 

بمكة ويدفع إلى حمزة سيفه املذهب ويقتل به إبلسس والشيطان، ثم  يهدمون الكعبة 

 
َ
 ويفتكون بالنصارى واملسلمين ويملكون األ

َ
ها إلى األ

 
د اليهود عند ذا يشبه اعتقابد، وهرض كل

 .مسيحهم ءيمج

  د:الرَّ

 قد يكون صحيح 
ً
أن إبراهيم حصل على بعض كتب املوحدين وكان عدو الدروز  ا

فيمكن أن يصيغ منها على هواه وامليثاق يقول: لسس في السماء إله معبود وال على األرض 

ين هو الباري عز وجل والحاكم في عرف املوحده. إمام موجود إال موالنا الحاكم جل ذكر 

 .بيدهعالذي استوى على عرش التوحيد والخليفة املنصور امللقب بالحاكم بأمر هللا أحد 

وا وقد عاشالعلل. وكذلك العلي والبار وغيرهم هم عبيد موالنا الحاكم األزل املعل لكل 

ام قي وكل ما يقال من أحداث تجري عند ...يموت وماتوا بأوان معلوم سبحان الحي الذي ال

الساعة ما هي إال مزاعم وافتراضات ال صحة لها ما لم تؤيد بآية قرآنية أو حديث نبوي وال 

املزاعم بل تصدر كتب ومقاالت كثيرة كل سنة عن خروج  هيختص الدروز وحدهم بهذ

القائم املنتظر من قبل املسلمين أكثر من غيرهم فيما لم يظهر أي كتاب درزي واحد منذ 

مما يدل على عدم أصالة هذه املزاعم في مذهب التوحيد بل هناك  مئات من السنين

 .البحرتقوالت فردية كرغاء 

 اإليراد:

يتهمهم البعض بقولهم أن  إبلسس ظهر أو حل في جسم آدم، ثم  نوح، ثم  إبراهيم، ثم  

موس ى، ثم  عسس ى، ثم محمد، وأن  الشيطان ظهر في جسم ابن آدم، ثم  في جسم سام، ثم  

اعيل، ثم  في يوشع، ثم  في شمعون الصفا، ثم  في علي بن أبي طالب، ثم  في قداح في إسم

 القرمية.صاحب الدعوة 
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  د:الرَّ

لسة تهم من طبائع الضد أي األبءبالنسبة لألنبياء فقد أجمع كبار املوحدين على برا

 بالرسالة السماوية والعقل له معي
ً
فكيف  نألن ما نعرفه في كتبنا أن يظهر النبي ناطقا

يحمل إبلسس عقيدة التوحيد آالف السنين وكيف تنمو في شرائعه وكيف يرافقه العقل 

ن الرسل هم أناس مكلفون ويقع أوالنفس وهما معصومين عن النفاق؟ في الحقيقة 

الدعوة في زمن معين ويقع على الحدود صون كتابها من التحريف حتى  ءعليهم عب

 دور.و يعادي األنبياء والرسل والحدود في كل كور الكشف أما إبلسس والشيطان فهم من 

ن عن باقي األديان بتقدير مراتب األنبياء فهم يرون األنبياء والرسل و ولكن يختلف املوحد

خوضون وهم بشر ي .نفس الشخص يتكرر إلخ كصالح. ألنهبنفس املنزلة عسس ى كموس ى 

قام رفع املوحدون من مفي غمار الدنيا يخطئون ويصسبون ولكن ال ينحطون باملقابل ي

 .الحدود إلى منزلة املالئكة

 اإليراد:

ويتهمهم البعض بأنهم يقولون: بأن  الفحشاء واملنكر هما أبوبكر وعمر، وأن  قوله تعالى: 

نْصاُب واْلْزَّلُم رِْجسر ﴿إِنّما اْْلَْمُر 
َ
يْطان﴾ والَْميِِْسُ واْل   ِمْن َعَمِل الَشّ

َ
 يراد به األ

َ
ة األ  ربعةئم 

هأو   .م من عمل محمدن 

  د:الرَّ

وغيرها لسس  أصيلة في مذهب التوحيد بل ظهرت كجزء من حرب  االدعاءاتإن هذه 

دعائية أثناء املحنة حيث كان  السيوف مسلطة على رقاب املوحدين بسبب الفتاوى التي 

ه من قبل مفتيي ذلك الزمن لتكفير الدروز وقتلهم فكان أصحابكان  تصدر باسم النبي أو 

 باللسان وبالسيف دفاعالر 
ً
 د من قبل الدروز قاسيا

ً
 عن النفس ال أكثر وبعد جنوح الجميع ا

 بوصية بهاء الدين 
ً
إلى السلم ألغي  تلك الشتائم ونسخ  من موروث املوحدين تيمنا

: أظهروا الجمال فيما تفعلون وتتحدثون وال تقذفوا من سبقكم فلكل  ألتباعه قبيل الغيبة

 . لتم إليه من الحكمةمنهم فضل على ما وص
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ويعتز الدروز بكل رموز األمة ويقدرون عدالة العمرين وشجاعة خالد بن الوليد وقوة 

 .الشعبيةويظهر ذلك في تراثهم الشعبي وفي أشعارهم  وعليه يعل

 اإليراد:

والقرآن، فيختارون منهما ما يستطيعون تأويله ويتركون  باإلنجيل إنهم يعتقدون يقال 

وحي إلى سلمان الفارس ي فأخذه محمد ونسبه لنفسه عداه، ويقو  ما
ُ
لون: إن  القرآن أ

ونه في كتبهم املسطور املبين  .ويسم 

  د:الرَّ

يعتقد املوحدون أن الكتب السماوية نزل  على األنبياء من قبل الباري عز وجل وقد  

 معينين لهم في إيصال حقيقة ال
ً
وحيد تأيد األنبياء بالعقل والنفس الذي كانوا دائما

قد تضمن  تلك الكتب الحقيقة التوحيدية التي هي غاية املوحدين وهذه و  وحفظها

الحقيقة تستودع في الكتب السماوية وتنمو من زمن إلى آخر وفق قابلية الناس للتعرف 

 فتكون بمحل النطفة في صحف آدم وتصبح جنسن
ً
  ا

ً
لى العقل افي القرآن الكريم ويتو  كامال

إخراج هذا الجنين إلى العالم وهذا الجنين هو املسطور املبين و والنفس في دور الكشف 

وهو يشتق من القرآن معظمه أي الحقيقة التوحيدية وينسخ أقله مما ال يحتوى أو 

 
ً
 كثير  نسخوان املسلمين أيتعارض معها علما

ً
 من آياته وأحكامه وكثير  ا

ً
 يعملون من آياته ال ا

 .بها الن فهي بحكم املنسوخة

 اإليراد:

ل سنة ) ى لهم في أو 
 
 فأسقط 408ومن التهم أن هللا قد تجل

 
هـ( بشخص الحاكم بأمر اّلل

 .عنهم التكاليف من صالة وصيام وزكاة وحج  وشهادة

  د:الرَّ

بتأليه الشخوص ألن ذلك عودة لعقائد الوجود  االعتقادمن أشد املنكرات في التوحيد 

فذلك  أما عن إسقاط العبادات التكليفية عةالتي يتبرأ منها املوحد في ثالث الفروض السب

فالعبادات التكليفية هي رياضة جسدية للوصول  .من أمر العقل الذي كشف الغاية منها
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ويجب  .إلى السالم النفس ي والفروض التوحيدية هي رياضة نفسية للوصول للهدف نفسه

ق الغاية ة حتى يحقعلى املوحد الذي ال تنفعه الرياضة النفسية أن يمارس الرياضة البدني

من العبادات وهي السالم الروحي مع الخالق ويكون ذلك بالصدق وحفظ اإلخوان وعدم 

ترك الشهوات لذلك فإسقاط التكاليف يجب أن يقابل بجهود نفسية كبيرة و  الشرك

  .(61)«ال تعني التحلل منهاو  للتعويض

 الخاتمة

جل أ من - باضية واملطرفيةسماعيلية واإل ومن قبله عن اإل  - لقد كتب  هذا الحديث

ذابة الحواجز بين الفرق اإلسالمية، الذي يجمعهم إيمان رسول هللا صلى إهدف واحد هو 

نِْزَل  بَِما الرذُسوُل  آَمنَ ﴿ له:أهللا عليه و 
ُ
ِ  آَمنَ  ُُكل  َوالُْمْؤِمنُونَ  َربِّهِ  ِمنْ  إِيَلْهِ  أ  ُُكتُِبهِ وَ  َوَمََلئَِكِتهِ  بِاَّللذ

ُق  ََّل  َورُُسِلهِ  َحد   َبْيَ  ُنَفرِّ
َ
َطْعنَا َسِمْعنَا َوقَالُوا رُُسِلهِ  ِمنْ  أ

َ
 البقرة] ﴾الَْمِصيُ  َوإِيَلَْك  َربذنَا ُغْفَرانََك  َوأ

لى املزيد من الحوار من إت فبحاجة أخطأن إ،وإذا وفق  فخطوة إلى الصواب، و [285: 

 خواننا املوحدين بالذات األكثر خبرة في هذا امليدان.إ

خوة وأن لسس ألحد الحق أن يؤاخذ الخر بما إمن كما علمني اإلسالم أن الناس ؤ أإنني 

ينَ  إِنذ ﴿يعتقد  ِ ينَ  آَمنُوا اَّلذ ِ ابِئِيَ  َوانلذَصاَرى َهاُدوا َواَّلذ ِ  آَمنَ  َمنْ  َوالصذ  َعِمَل وَ  اْْلِخرِ  َوايْلَْومِ  بِاَّللذ
ْجُرُهمْ  فَلَُهمْ  َصاِِلًا

َ
وقوله تعالى:  [.62 البقرة:] ﴾ََيَْزنُونَ  ُهمْ  َوََّل  َعلَيِْهمْ  َخوْفر  َوََّل  َربِِّهمْ  ِعنْدَ  أ

ينَ  إِنذ ﴿ ِ ينَ  آَمنُوا اَّلذ ِ ابِئِيَ  َهاُدوا َواَّلذ ينَ  َوالَْمُجوَس  َوانلذَصارَى َوالصذ ِ ُُكوا َواَّلذ ْْشَ
َ
َ  إِنذ  أ  ِصُل َيفْ  اَّللذ

َ  إِنذ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  بَيْنَُهمْ  ء   ُُكِّ  لََعَ  اَّللذ  [17 الحج:] ﴾َشِهيدر  ََشْ

صدق الوثائق وقد وقف املوحدون مع بقية أن األعمال هي أوالثانية .. هذه واحدة 

  ةفرنج املعروفخوانهم املسلمين ضد حرب اإل إ
ً
 بلوا بالءً ألى جنب و إ بالحروب الصليبية جنبا

 
ً
 - نوحتى ال  - كان سالم، في حيني عدو ضد اإل أفي يوم من األيام مع يحاربوا ، ولم حسنا

كثير من رؤساء املذاهب يوالون من حاد هللا ورسوله، ويصافحون أيدي الصهاينة بيد، 

خوانهم في الدين باليد األخرى، بسنما لم يسقط املوحدون في هذا الدرك بالرغم إويذبحون 

ين دححد من زعماء املو أصابهم من عن  القلم وجراح السيف ولم يكن أمما ابتلوا به، وما 
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 من عمل لتهديم مذهبه، كما يجري مع زعماء يعض املذاهب األخرى.

د قباشا األطرش زعيم الثورة السورية وكان الفرنسيون  وال بد أن يتذكر الناس ثورة

بالجبل وتشكيل دولة مستقلة يكون هو زعيمها مقابل وقف طرحوا عليه االستقالل 

 على الوحدة الوطني ،الثورة
ً
 كان له الفضل في ة السورية، كمالكنه رفض بشدة مصرا

ودفع املوحدون في تلك الثورة  م1925-1920ه/1343-1338جالء املحتل الفرنس ي عامإ

 أاملجيدة 
ً
   لفين وأربعة وثمانين شهيدا

وال طلب ذكرى تقام لشهدائهم كل عام،  بدون من 

  وهذا العدد من شهدائهم
ً
هب من مختلف املذا يفوق ما دفعه بقية السوريين جميعا

 م(1982مارس 26 /ه1402جمادى األولى  5) والطوائف، وعندما توفي سلكان األطرش في 

 هم.بإسالمهم وعروبت هذه مواقف تشهد للموحدينحضر جنازته أكثر من نصف مليون، ف

 يوكفى املوحد
ً
 9ه/ 1366محرم  15أن يكون أمير البيان شكيب أرسالن )ت  ن فخرا

 1946ديسمبر 
ً
 إ م( منهم وكان صوتا

ً
  سالميا

ً
  نقيا

ً
ء نحاأ، يدافع عن اإلسالم في كل عاليا

 رضا وجمال الدين فغاني ومحمد عبده ورشيدالعالم، وكان صوته كصوت جمال الدين األ 

 القاسمي، والكواكبي وغيرهم من زعماء اإلصالح الحقيقيين.

 إفلماذا نكفر 
ً
  خوة لنا في الدين، ورفاقا

ً
في الضراء، ومغيثا في  في السالح، وعونا

الشدائد؟ ملاذا وهذه أعمالهم ناصعة الوقائع يرددها التاريخ والحاضر؟؛ لقد كان كمال 

 لقى السمع وهوأطرحها ملن أأسئلة  العربية، والعامل لها.جنبالط من أقوى دعاة الوحدة 

 .سلطان األطرش وسائر مناضلي املوحدينو  وسالم على شكيب أرسالن !شهيد

 

 الهوامش:

 . 43)م. ه. ب( ورقة  6752*( رقم (1

 17 - 16س 222؛ يحيى، ص 71؛ 69 - 68( نفسه ورقات (2

  42نفسه، ص  (* (3

 184العيني، تاريخ، ورقة  (* (4

 .66)م. ه. ب( ورقة 6752رقم  (* (5

                                                                                 

http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 فلسفة حقوق اإلنسان

 في الفكرين الغربي واإلسالمي

 () ام القيسيـعص

ة ( في األدبيات السياسية والفكريHuman Rightsتستخدم عبارة حقوق اإلنسان )

املعاصرة بداللتين متداخلتين، األولى "عامة" تشير إلى مجموعة الحقوق التي يرى منظروها 

. واألخرى "خاصة" تشير إلى 
ً
أنها تختص باإلنسان دون غيره من الكائنات ملجرد كونه إنسانا

ما يسمى بـ "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان"، الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة 

م، وما أفض ى إليه من معاهدات وبروتوكوالت دولية بهذا الشأن. ويمكن تعريف 1948عام 

حقوق اإلنسان بأنها "حقوق كافة األفراد، بغض النظر عن الجنس والعرق واللون واللغة 

واألصل والوطن والعمر والطبقة االجتماعية أو املعتقدات السياسية أو الدينية بالنسبة 

 . 1هرية"للحريات األساسية والجو 

ويعرفها معجم مصطلحات 

حقوق اإلنسان، بأنها: "حقوق 

مشتركة بين الناس ال يستأثر بها 

أحد على سبيل االستئثار واالنفراد، 

وبذلك، فهي ال تتفق مع املعنى 

االصطالحي الدقيق للحقوق، إال 

أنها في نفس الوق  تعطي لألفراد 

سلطات معينة، يسبغ عليها القانون 

 .(2)اعتداء يقع عليها، ولذلك أطلق عليها كثير من الفقهاء اسم "حقوق"حمايته من أي 

و"الحق" في اللغة مفرد حقوق، وهو "اإلثبات واإليجاب"، فالحقُّ مصدر من حقَّ األمُر 

                                                                                 
()  له العديد من الدراسات الفلسفية والتاريخيةالقسس ي باحث وكاتب يمنيعصام صالح ،. 
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، أي وجب وثب ، أو صح وصدق
ً
 وحقوقا

ً
. وفي اصطالح القانونيين هو "ثبوت قيمة (3)حقا

لهذا الشخص أن يمارس سلطات معينة يكفلها معينة لشخص بمقتض ى القانون، يكون 

 . (4)له القانون، بغية تحقيق مصلحة جديرة بالرعاية"

 بعد صدور اإلعالن العالمي لحقوق 
ً
 دوليا

ً
وقد أخذت عبارة "حقوق اإلنسان" بعدا

م. أي بعد نهاية ما يسمى بالحرب العاملية 1948اإلنسان، عن األمم املتحدة في العام 

خلف  من الدمار واملآس ي ما دفع املجتمع الدولي إلى التفكير بضرورة حماية الثانية، التي 

اإلنسان في املستقبل من املظالم واالنتهاكات. لكن هذا اإلعالن لم يكن األول من نوعه في 

التاريخ السياس ي، فقد سبقه إعالن جزئي للحقوق صدر عن الجمعية التأسسسية 

 كمقدمة للدستور الفرنس ي 1789الفرنسية عقب الثورة الفرنسية عام 
ً
م، وضع الحقا

 . (5)م1776م. وإعالن آخر صدر في وثيقة االستقالل األمريكية عام 1791سنة 

ويعتقد الدارسون بوجود نوعين من املصادر لحقوق اإلنسان في الفكر الغربي املعاصر 

لسياس ي: تراث اهما املصادر التاريخية، واملصادر الفلسفية. ويمثل املصادر التاريخية ال

القانون اإلنجليزي من جهة، والتراث األمريكي من جهة أخرى. أما املصادر الفلسفية فتمثلها 

فلسفة الحق عند مجموعة من الفالسفة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، أمثال 

 . (6) اإلنجليزي جون لوك، والفرنسيان مونتسكيو وجان جاك روسو

 ملعيار الفئات  -ويمكن تصنيف حقوق اإلنسان 
ً
 على ثالث:  -وفقا

هي الحقوق املدنية والسياسية، وتشمل الحق في الحياة، والحرية،  الفئة األوىل:

واحترام الحياة الخاصة، وحرية التعبير واالجتماع وتكوين الجمعيات واألحزاب، والحق في 

 املحاكمة العادلة، والحق في التنقل.. إلخ. 

 من جانب : هي الحقو الفئة الثانية
ً
ق االقتصادية واالجتماعية، وتتطلب تدخال

 السلطة لكفالتها، وهي الحق في العمل والتأمين االجتماعي، والحق في التعليم والصحة.. إلخ. 

رة هي الحقوق الحديثة لإلنسان التي اقتضتها ضرورات الحياة املعاص الفئة الثالثة:

حق لحق في بسئة نقية والحق في الهدوء والبمشاكلها املتنوعة. ويدخل في نطاق هذه الفئة ا
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 .(7)في التنمية.. إلخ 

 في مواجهة شرائح واسعة من 
ً
ولحقوق اإلنسان خصائص منها: أنها ترتب أحكاما

البشر، وأشخاص القانون الدولي العام، واملؤسسات على الصعيد الداخلي. هذه األحكام 

 ويجب احترام قوانين االتفاقية. لكنهواجبة التطبيق بعد انضمام الدولة إلى االتفاقية. 

 مليثاق األمم املتحدة  –شرط نسبي الصطدامه بشرط السيادة، الذي يعد 
ً
  –وفقا

ً
شرطا

 على الشروط الدولية. والجزاء على انتهاك حقوق اإلنسان يأتي عبر مجموعة من 
ً
متعاليا

 التدابير تتخذها بعض التجمعات االقتصادية أو العسكرية.

عالن العالمي لحقوق اإلنسان هو األصل الذي تفرع  عنه كل الحقوق، "ويعتبر اإل 

والتي تم تفصيلها واإلضافة إليها، في املعاهدات واالتفاقيات، أو اإلعالنات األخرى الالحقة، 

التي صدرت عن الجمعية العامة، أو املجلس االقتصادي أو األجهزة املنبثقة عنهما، أو 

 . (8)بمساعدتها وتح  رعايتها"

 حقوق اإلنسان في الفكر الغربي:

تتأسس حقوق اإلنسان في الفكر السياس ي الغربي على فكرة "الحق الطبيعي" التي 

ر لها الفيلسوف اإلنجليزي جون لوك. 
 
أثرت عن مدرسة الحق الطبيعي في الفلسفة، كما نظ

ن طبيعة موهي بدورها تستمد وجودها من فكرة القانون الطبيعي، وهو "القانون املستنتج 

 عن أي اتفاق أو تشريع. وبهذا فه
ً
تلك  يالناس أنفسهم ومن عالقتهم فيما بينهم بعيدا

القواعد التي بإمكانها أال تتمتع بالوجود أو لم توجد في الواقع باملرة ضمن القانون الوضعي. 

فيدة مإذا ارتأينا أنها ستكون  –قواعد يعتقد أنه كان بإمكانها أو  –من جهة أخرى  –ولكنها 

. ويتوصل اإلنسان إلى معرفة القانون الطبيعي عن طريق العقل (9)كان عليها أن توجد" –

الذي يقوم "باستنباط التشريعات الكفيلة بصيانة الحقوق الفردية من القانون الطبيعي 

 . (10)األزلي الذي ال يتغير"

رالية( التي يبوهناك ترابط عضوي بين فكرة الحق الطبيعي وفكرة الحرية الفردية )الل

هي أساس فكرة الديمقراطية. فالحق الطبيعي في هذه الفلسفة يولد مع الفرد ال مع 
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 )
ً
الجماعة، ألن الفرد سابق على الجماعة ومؤسساتها، وألن هذه املؤسسات )الدولة تحديدا

أمثال هوبز  -ن و ما وجدت إال لحماية الفرد وصيانة حقوقه، وإن كان الفالسفة الغربي

لم يتفقوا على طبيعة هذه الحقوق إال من حيث املبدأ. ويقوم هذا املذهب  -وسو ولوك ور 

 الليبرالي على أسس هي: 

الحقوق الطبيعية لألفراد سابقة للوجود السياس ي، ولذلك تقع على الدولة مسئولية  أواًل:

 احترام الحقوق والحريات الفردية.

لك ألن يحسم لصالح الحرية الفردية، وذ عالج التناقض القائم بين السلطة والحرية، :اثاني

 غاية الدولة هي املحافظة عليها.

يتضمن جعل الحرية قاعدة الوجود السياس ي، تقييد سلطة الدولة، ومنعها من  :ثالثا

 . (11)التعسف بتقييد حرية الفرد

ولهذا كان  فكرة حقوق اإلنسان هي الركن األول في أركان الديمقراطية الغربية تليها 

دولة املؤسسات، ثم فكرة التداول السلمي للسلطة بين األحزاب السياسية، كما  فكرة

. وهناك عالقة أخرى خفية بين فكرة الحق الطبيعي وفكرة (12)يقول محمد عابد الجابري 

البقاء لألصلح التي أشاعها داروين في الفكر الغربي. إذ من املعروف أن فكرة الحقوق 

ولة وتقييد السلطة لحساب الفرد، وتكتفي منها بدور الحامي الفردية تميل إلى استبعاد الد

لهذه الحقوق، وهو دور سلبي للدولة. ومبرر ذلك في هذه الفلسفة التطورية أن القانون 

الطبيعي ما هو إال قانون الصراع بين أطراف القوة والضعف، وعادة ما ينتهي لصالح 

د نشأ املذهب الرأسمالي الغربي على هدي األقوى / األصلح، وينبغي احترام هذا القانون. وق

 .
ً
 هذه الفلسفة الداروينية أيضا

لقد اتفق  املدرستان الغربستان، الرأسمالية واالشتراكية، على مبدأ الحق الطبيعي، 

إال أن األخيرة جنح  لتغليب حق الجماعة على حق الفرد. ولهذا يعد "العهد الدولي الخاص 

 من آثار املدرسة الديمقراطية الليبرالية، في حين يعد بالحقوق املدنية والسياسية" 
ً
أثرا

 من آثار املدرسة 
ً
"العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" أثرا
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السسارية االشتراكية. منذ ما كان يسمى بالحرب الباردة بين املعسكرين الغربيين. "وقد 

األمم املتحدة حول القضايا املتعلقة بحقوق عكس  املناقشات التي دارت على ساحة 

 بين ممثلي هذه املوجات أو األجيال املتعاقبة من 
ً
 واضحا

ً
 أيديولوجيا

ً
اإلنسان صراعا

الحقوق. فقد طالب  الدول الليبرالية بتركيز جهد ونشاط األمم املتحدة على بلورة وحماية 

وق االقتصادية واالجتماعية، الحقوق املدنية والسياسية. والدول االشتراكية على الحق

ودول العالم الثالث على حقوق الشعوب، والعديد من املنظمات الدولية غير الحكومية 

 . 13على حقوق التضامن أو الحقوق املترتبة على املصير املشترك للبشرية"

من لحظة زمنية متقدمة على  –من وجهة نظر الكاتب  –إال أن فجر هذه الحقوق يبدأ 

التاريخ الغربي. هي تلك اللحظة التي تجاوز فيها اإلنسان األوروبي عصوره  هذا كله في

الوسطى حيث كان  الكنسسة تحكم، وتضطهد اإلنسان، باسم هللا. وقد أعقب هذا 

العصر الوسيط عصر النهضة األوروبية، الذي كان من أبرز معامله ظهور النزعة اإلنسانية 

(Humanism التي كان  ثاني العوامل" )"بعد حركة النهضة  (14)الكبرى املؤثرة في هذه الفترة

اإليطالية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، كما يعتقد املفكرون الغربيون. 

صحيح أن مجال تأثير هذه النزعة قد اقتصر على املفكرين والباحثين، إال أن شيوعها 

ك، من أمثال جان وسط النخبة املثقفة هو الذي حرض فالسفة عصر التنوير بعد ذل

جاك روسو، على التنظير املبكر للحقوق والحريات، وتوطين هذه املفاهيم في العقل 

 الجمعي الغربي.

 نقد حقوق اإلنسان في الفكر الغربي:

على الرغم من األهمية الكبرى إلعالنات حقوق اإلنسان التي ظهرت في العصر 

تلك التي صدرت عن الثورتين  تلك التي صدرت عن األمم املتحدة أو الحديث، سواءً 

 أو –الفرنسية واألمريكية، إال أن هذه اإلعالنات لم تسلم من النقد أو الرفض 
ً
 إجماال

 
ً
 من قبل دول وفعاليات شتى، بدوافع عديدة، سنتطرق ألبرزها في هذه الدراسة. -تفصيال

عهود وال كما صيغ  في اإلعالنات -لقد كان أبرز تلك النقود القول بأن هذه الحقوق 
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تصدر عن ثواب  الثقافة األوروبية وتعكس خصوصية هذه الثقافة، وهو ما  -الدولية 

. كما أخذ على جملة هذه الحقوق أو الحريات "بأنها 15ينفي دعوى العاملية التي تتصف بها

شكلية أو سلبية تعطي اإلنسان إمكانات نظرية دون أن تمكنه من وسائل بلوغها أو تحميه 

ن حقه أن يفكر ويعبر ويمتلك، ويتنقل، ولكن أنى له ذلك طاملا أن الثقافة من القهر. م

 في تلك الحقوق"
ً
 . (16)والثروة والسلطة تحتازها فئة محددة من املواطنين املساوين له نظريا

وهناك من يرى أن تعدد مفاهيم حقوق اإلنسان عند الفالسفة الغربيين، وتقديمها 

ن، قد يؤدي "إلى إفراغ حقوق اإلنسان من كل مضمون: بدون مبرر مشروع كحقوق لإلنسا

بحق السائق في عدم استعمال حزام  –باسم حقوق اإلنسان  –ألم تتم املطالبة 

. ويعتقد أصحاب هذا النقد أن تطرف منظري حقوق اإلنسان يعطي (17)الوقاية؟"

رى في خطاب ت الشرعية للنقد الكالسيكي، من طرف املدرسة التحليلية اإلنجليزية، التي ال

 آخر (18)حقوق اإلنسان إال ملفوظات "ميتافيزيقية" ال معنى لها
ً
 –. كما أن هناك مشكال

تدعيم سلطة  –وبكل غرابة  -تطرحه املطالبة بحقوق اإلنسان "هو  -عند هذا الفريق 

 ىالدولة تجاه األفراد... فكلما تم  املطالبة أكثر بالحقوق االجتماعية، والتي ال يمكن أن تلب

 .(19)إال من طرف الدولة، فإن تبعية األفراد تتعاظم تجاهها"

أما أهم ما يمكن أن يوجه من نقد لفكرة حقوق اإلنسان في الفكر السياس ي الغربي 

فهو ذلك الذي يمس مبادئها الفلسفية. لقد مض ى معنا أنها تستند إلى مبدأ "الحق 

من  يستنبطه العقل -بدوره  –الطبيعي" الذي يفسر بفكرة "القانون الطبيعي"، الذي 

. فمن حيث 
ً
 وواقعا

ً
طبيعة اإلنسان واألشياء، "حيث يظهر تهاف  هذا املفهوم تنظيرا

التنظير نجد أن جعل الحقوق اإلنسانية تستند إلى الطبيعة والعقل، قد يؤدي إلى انتفاء 

، بقيام حركة فكرية تنفي وجود حقوق طبيعية ثابتة، وي
ً
كد هذا ؤ الحقوق اإلنسانية أصال

وجود تيارات فكرية نادت بإرساء قاعدة البقاء لألصلح، كما فعل  الداروينية، واملدارس 

التي تركز على "السلوك الفطري" لإلنسان، والتي تدعي أن بعض البشر عدوانيون 

 . (20)بطبعهم، وبذلك ال توجد مساواة طبيعية تعطي كل إنسان نفس الحق"

فيقول: "إن الفكر األوروبي لم  ،ه على قيمة العدلنظر  ،جمال البنا /ستاذويركز األ 
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يعتن بنظرية العدل طوال تاريخه، وأن التطبيقات املعاصرة التي تحقق بعض وجوه 

العدالة في املجتمع الغربي لم تأت من استلهام نظرية العدل في الفكر الغربي، بل لعلها 

ارهم: الحقوق تؤخذ وال جاءت من قيمة أخرى عندهم هي "القوة". ولعل هذا هو سر  شع

 . (21)تعطى"

 فلسفة حقوق اإلنسان في الدين والفكر اإلسالميين:

لقد درج كاتب هذه الدراسة على التمييز بين مفهومين متداخلين يقع بينهما خلط كبير 

: مفهوم اإلسالم ومفهوم 
ً
في أذهان الناس، هما مفهوم الدين ومفهوم الفكر الديني )تحديدا

هو فقط ذلك النص  –من حيث مصدريته  –. على اعتبار أن اإلسالم الفكر اإلسالمي(

املوحى به إلى النبي محمد )ص( ويمثله القرآن الكريم وحده ال شريك له، وأن الفكر 

اإلسالمي هو كل ما ينتجه العقل في مقاربته لهذا النص. والفصل بين مفهومي اإلسالم 

 من األمر، بل هو 
ً
رأي فقهاء املؤسسة الدينية النابهين، من والفكر اإلسالمي لسس بدعا

قوله:  ،محمد البهي /الذي ينقل عن شيخه ،محمد الغزالي /أمثال الفقيه املعاصر الشيخ

"إن الفكر اإلسالمي لسس هو اإلسالم، بل هو صنعة املسلمين العقلية في سبيل اإلسالم، 

 عليه د بن عبدهللا صلى هللاوبمشورة مبادئه، واإلسالم هو الوحي اإللهي إلى رسول هللا محم

م إليه من سنن ثابتة ضوسلم، وكتاب هذه الرسالة هو القرآن الكريم، وفي حكمه ما ان

 . 22"هللرسول توضح ما طلب توضيحه من

وهذا التعريف يخرج من دائرة الدين كل ما نسب إلى النبي )ص( من الروايات 

 –ألولى من باب ا –تة. كما يخرج منها لسس  من السنن الثاب -على األقل  –الحديثية، ألنها 

 كل منتجات الفقهاء في املاض ي والحاضر واملستقبل.

كان  هذه مقدمة ضرورية للتمييز بين ما ينسب إلى اإلسالم الدين وما ينسب إلى الفكر 

اإلسالمي. وهو التمييز الذي ستتضح أبعاده وآثاره في السطور القادمة. فماذا عن فلسفة 

 في حقوق اإلنسان؟ اإلسالم الدين

إن املبدأ الذي ينطلق منه اإلسالم في فلسفة حقوق اإلنسان هو مبدأ الكرامة 
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لْنَاُهْم ﴿اإلنسانية:  يِّبَاِت َوَفضذ َن الطذ ْمنَا بَِِن آَدَم وَََحَلْنَاُهْم ِِف الََْبِّ َواْْلَْحِر َوَرَزْقنَاُهم مِّ َولََقْد َكرذ
ْن َخلَْقنَ  مذ (. وهو مبدأ متعال  على املنطق املادي الطبيعي 70 )اإلسراء ﴾ا َتْفِضيَلً لََعَ َكِثي  مِّ

الخالص. ألن الطبيعة ال تستطيع أن تمنح اإلنسان هذا الوصف من ذات نفسها، إذ ال 

 يستحق هذا الوصف. –على مستوى الطبيعة  –مبرر 
ً
 لجعل اإلنسان كائنا

ى ال يمنح اإلنسان منزلة أعل –يؤمن به  عند من –وامليزة الكامنة في هذا املبدأ هي أنه 

من تلك املنزلة التي تمنحها له فكرة "الحق الطبيعي" وحسب، وإنما هو يرفع الحق إلى 

مستوى الفرض. ويظهر الفرق بين املعنيين في عدد من الوجوه، أبرزها أن من حق اإلنسان 

ة زل عن حقه في الحياأن يتنازل عن حقه متى شاء، كأن يتنا -وفقا للمنظور الطبيعي  -

باالنتحار أو الهلكة، وهو ما ال يسمح به اإلسالم، الذي يرى أن هذا الحق لسس لإلنسان، 

 وإنما هو لواهب الحياة نفسها )هللا(.

 –عند من يؤمن به  –كما أن تعالي هذا املبدأ عن منطق الطبيعة املادية يمنحه 

تقاص حقوق اإلنسان، كما حدث من حصانة تجاه أي محاولة بشرية تستهدف إنكار أو ان

  ،قبل فالسفة أوروبيين كبار
ً
ممن تبنى املذهب املادي في الفلسفة. "ويبدو من املؤثر حقا

أن نرى، حين نفحص موقف كبار الفالسفة تجاه حقوق اإلنسان، أن البعض منهم فقط 

 رجع إلى كون هم الذين أقروها، وبعد إقرارهم لها دافعوا عنها. وبدون أدنى شك فإن هذا ي

فكرة حقوق اإلنسان ذاتها لسس  عقيدة مؤسسة على العقل، فبمجرد ما نفكر فيها، تظهر 

 من كونها نتج  عما يسميه "بسكال" بالقلب 
ً
أوجه نقصها بل وتناقضها... وذلك انطالقا

فإن حقوق  ،واإلحساس أكثر مما نتج  عن التفكير العقلي. وكما الحظ ذلك د. آرون

 كذلك من تصور إنساني  اإلنسان تأسس 
ً
 من تصور ديني عن الشخص، وانطالقا

ً
انطالقا

 . (23)عن الوعي الفردي"

جمال البنا: "قد يقول قائل وما الفرق إذن بين اإلسالم والنظم الغربية؟  /يقول األستاذ

 من فالسفة أثسنا 
ً
فنقول إن الفرق أمران: األول: أننا ال نجد في الفلسفات األوروبية بدءا

 بحقوق اإلنسان قاطبة ودون تمييز، أي اإلنسان  ،فالسفة العصر الحديثحتى 
ً
اعترافا
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األسود في أدغال أفريقيا أو املهجن في أحراش البرازيل أو األصفر في الهند والصين، أو الهنود 

الحمر، األصحاب األصليين لألرض األمريكية، إننا ال نجد مثل هذا االعتراف لدى أرسطو 

 . (24)وفالسفة روما حتى مشارف العصر الحديث" وفالسفة أثسنا،

ثم يورد األستاذ البنا فقرة من كالم لواحد من أشهر منظري القانون في العصر 

الحديث، هو الفرنس ي مونتسكيو، ليدلل بها على عدم تأصل فكرة الحقوق في الذهنية 

ب عن حقنا املكتساألوروبية. حيث جاء في كتابه )روح القوانين(: "إذا طلب مني أن أدافع 

 فإني أقول 
ً
ن شعوب أوروبا بعد أن أفن  سكان أمريكا األصليين لم إالتخاذ الزنوج عبيدا

 من أن تستعبد شعوب أفريقيا لكي تستخدمها في استغالل كل هذه األقطار 
ً
تر بدا

الفسيحة. والشعوب املذكورة ما هي إال جماعات سوداء البشرة من أخمص القدم إلى قمة 

، بحيث يكاد يكون من املستحيل أن نرثي لها، وال يمكن الرأس، 
ً
 شنيعا

ً
وأنفها أفطس فطسا

  –وهو ذو الحكمة السامية  –للمرء أن يتصور أن هللا سبحانه وتعالى
ً
 –قد وضع روحا

 طيبة 
ً
 . (25)في جسم حالك السواد" –وعلى األخص روحا

حقوق  السياس ي تجاه ويخلص البنا بعد استعراض لطبيعة الذهنية الغربية وتاريخها

اإلنسان إلى القول: "يتضح من هذا االستعراض أن "التنظير األوروبي" والنظم األوروبية، 

تضاد  ،سواء كان  سياسية أو اقتصادية كان  من أقدم العهود وال تزال حتى الن عنصرية

ما يذهب إليه إعالن حقوق اإلنسان من مساواة ومن كفالة للحقوق االقتصادية 

اسية.. إلخ. في مقابل هذا نجد أن الفلسفة اإلسالمية التي يعرضها القرآن وأقوال والسي

الرسول وخطب الخلفاء الراشدين، كلها تقوم على املساواة بين البشر وأنه ال فضل لعربي 

على أعجمي إال بالتقوى، ونجد النص على كل الحريات التي أوردها إعالن حقوق 

 ". (26)اإلنسان

أن املبدأ الذي تستند إليه فلسفة حقوق اإلنسان في اإلسالم هو مبدأ  ذكرنا فيما سبق

الكرامة اإلنسانية، ومصدر هذا املبدأ هو هللا العلي نفسه، وأن تعالي هذا املصدر يلزم 

املؤمنين بطاعته دون شرط أو قيد. والقرآن حين يفعل ذلك فإنه ال يدير ظهره للعقل 

التكريم، بل يبادر إلى طرح السؤال واإلجابة في مشهد  ويتركه في حيرة السؤال عن سر  هذا
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تمثيلي واقعي هو من أعمق املشاهد وأعظمها في تاريخ النصوص كلها. أعني مشهد املالئكة 

 وهي تحاور هللا العلي بخصوص هذا الكائن الجديد املسمى "آدم":

  :هللا للمالئكة 
ً
ة
َ
ِليف

َ
ْرِض خ

َ ْ
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  :هللا لدم 
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َّ
ْقَرَبا َهِذِه الش
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ُ
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َ
 .ف

إن هذا املشهد الحي بكل عناصر اإلبهار الفنية التي تكتنفه، ال يخاطب الوجدان 

 على استكناه سر  التكريم اإللهي لإلنسان. ويجسد 
ً
وحسب، وإنما يحرض العقل أيضا

 للتكريم )إني أعلم 
ً
املشهد منطقين متقابلين هما املنطق اإللهي الذي يجعل "العلم" معيارا

سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا(، ومنطق )، (وعلم آدم األسماء كلها)، (ما ال تعلمون 

 للتكريم )خلقتني من نار وخلقته من طين(. وينتهي الشيطان الذي يج
ً
عل "العنصر" معيارا

القرآن إلى إقرار معيار العلم، لسس على مستوى اإلنسان وغيره من الكائنات املخلوقة 

، حيث يقول: 
ً
ي﴿وحسب، بل على مستوى اإلنسان وأخيه اإلنسان أيضا ِ َن قُْل َهْل يَْستَوِي اَّلذ

ينَ  ِ ْْلَاِب  َيْعلَُموَن َواَّلذ
َ
ْولُوا اْْل

ُ
ُر أ َما َيتََذكذ  (9)الزمر ﴾ََّل َيْعلَُموَن إِنذ

 هو معيار التكريم اإللهي العام لإلنسان في -بمعناه التكويني ال الكسبي  –إن "العلم" 

املنظور اإلسالمي، ثم تأتي مفاهيم أخرى كسبية مثل: اإليمان، والتقوى، واكتساب 

يَن آَمنُوا إِنذ ﴿ن معايير عملية للخيرية عند هللا، قال تعالى: املعرفة، والعمل الصالح، لتكو  ِ  اَّلذ
يذةِ  ْوََلَِك ُهْم َخْيُ الََْبِ

ُ
اِِلَاِت أ َها انلذاُس إِنذا َخلَْقَناُكم ﴿(. وقال تعالى: 7 )البسنة ﴾وََعِملُوا الصذ يُّ

َ
يَا أ

نََث وََجَعلْنَاُكْم ُشُعوباً َوَقبَائَِل 
ُ
ن َذَكر  َوأ َ َعِليمر مِّ ْتَقاُكْم إِنذ اَّللذ

َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَد اَّللذ

َ
ِِلََعاَرفُوا إِنذ أ

قل هل يستوي اَّلين يعلمون واَّلين َّل يعلمون، إنما يتذكر أويل ﴿(. 13 . )الحجرات﴾َخِبير 
 (.9)الزمر  ﴾اْلْلاب

ي أساس ف وثمرة هذا التمييز بين ما هو تكويني وما هو كسبي هو أن الناس ال يتفاضلون  

، يتساوون فيها دون شرط أو قيد، وإنما يتفاضلون في 
ً
الكرامة، ألنها حق البشر جميعا

مراتب هذه الكرامة عند هللا، حسب املعايير الكسبية املترتبة على حرية اإلرادة. وهذا معنى 

 .(27)قول عبدهللا دراز إن نظام األخالق في اإلسالم يقوم على مبدأ "حرية اإلرادة"!

ترد كلمات التفضيل في بعض آيات القرآن الكريم بين فرد وفرد، أو بين جماعة  وحين

 وأخرى، فإنما تفيد معنى آخر محايد غير معني التكريم والخيرية، يجمعها قوله تعالى:
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ْكََبُ َتْفِضيَلً ﴿
َ
ْكََبُ َدرََجات  َوأ

َ
لْنَا َبْعَضُهْم لََعَ َبْعض  َولآَلِخَرُة أ (. 21 اء)اإلسر  ﴾انُظْر َكيَْف فَضذ

( ال 253فتفضيل بعض الناس على بعض، أو تفضيل بعض األنبياء على بعض )البقرة 

يعني أنه منحهم كرامة زائدة على كرامة الخرين، وال أن كل معاني التفضيل تعني زيادة في 

الخيرية، وإنما تعني أن لدى كل إنسان ميزة تفضله عن غيره، وأن هللا قد وزع هذه امليزات 

 في غيره. وبحيث يكون عل
ً
 في ش يء ومفضوال

ً
. بحيث يكون كل فرد  منهم فاضال

ً
ى الناس جميعا

 ، وذلك في سبيل تحقيق التكامل اإلنساني،ملدى بعضهم من الفضائل أكثر مما لدى غيره

 أو بعبارة أدق "تحقيق التخادم اإلنساني"، الذي به يستمر وجود الظاهرة اإلنسانية.

المة هذه النظرية في القرآن الكريم، أو يشغب عليها، سوى ما لسس هناك ما يخدش س

ا عند من يؤمن به –قد يظنه البعض من أن فكرة النبوة تخرم هذه القاعدة. إذ أن النبوة 

 –تأتي عن طريق االصطفاء اإللهي ال عن طريق الكسب الذاتي. والحق أن هذه الشبهة  –

النهاية، إذا ما تذكرنا أمرين اثنين على لى ال تستطيع الصمود إ –على وجاهتها الظاهرة 

األقل: األول: أن النبوة حالة استثنائية، واالستثناء ال يلغي القاعدة بل يؤكدها. ولهذا يفرق 

العارفون بين القاعدة والقانون، فيقولون إن القاعدة هي التي تقبل االستثناء، أما القانون 

م  بها عند فهو مطرد ال يقبل االستثناء. والخر: أن عبا
 
" غير مسل

ً
رة "النبوة لسس  كسبا

 
ً
جميع فقهاء املسلمين. فقد وجد من الفرق اإلسالمية املعتبرة من يرى أن النبوة تبدأ كسبا

. وربما جاء اصطفاء األنبياء لعوامل (28)من الذات وتنتهي اصطفاء من هللا سبحانه وتعالى

باس ع /كتلك التي أشار إليها -لسس  كسبية خالصة وال تكوينية خالصة  –"قدرية" 

في كتابه "إبراهيم أبو األنبياء"، حيث تحدث عن دور الوسطية الجغرافية لسلسلة  ،العقاد

النبوات السامية في خلق وسطية عقلية صالحة لحمل الرسالة السماوية في موجتها 

 .(29)األخيرة

س سالم. وهو لسإن مبدأ الكرامة هذا هو األصل الذي تنبثق منه حقوق اإلنسان في اإل 

 يمكن استنباطه بالعقل كما تقول النظرية املادية، وإنما هو منحة الدين 
ً
 طبيعيا

ً
حقا

لإلنسان، وذلك فضل للدين على العقل ال جدال فيه. بدليل أن العقل نفسه قد دفع 

بعض الفالسفة إلى القول بعدم وجود حقوق طبيعية لإلنسان، وأنها مجرد خرافة 
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ا اإلنسان لنفسه، وأن منطق القانون الطبيعي يقول إن "اإلنسان ذئب ميتافيزيقية صنعه

ألخية اإلنسان" وفق تعبير هوبز، وأن الصراع على البقاء هو القانون الطبيعي األصيل، 

وأن هذا الصراع ال يقوم على مبدأ املساواة، وإنما يقوم على مبدأ البقاء لألقوى، ومن ثم 

 الغلبة ال قانون املساواة!فإن القانون الطبيعي هو قانون 

 نقد فلسفة الحقوق في اإلسالم:

  –لم تسلم النظرية اإلسالمية 
ً
التي  من سهام النقد -في صيغتها التقليدية تحديدا

من مثقفي الغرب أو من حاملي الثقافة  وجهها إليها كثير من مثقفي العصر الحديث، سواءً 

 ملوقفها من حقوق اإلنسان الغربية في البلدان اإلسالمية. وقد كان معظم 
ً
ذلك النقد موجها

 حق الحرية وحق املساواة، وما يتفرع عنهما من حقوق(. 
ً
على وجه الخصوص، )تحديدا

 أخرى. 
ً
 والجهل أحيانا

ً
والحقيقة أن دوافع ذلك النقد قد تراوح  بين التعصب حينا

إلسالم اوسنكتشف في السطور القادمة أن مشكلتي الجهل والتعصب ال تخصان خصوم 

، وفي مقدمتهم املؤسسة العلمية اإلسالمية، 
ً
وحدهم، بل هي مشكلة بعض املسلمين أيضا

 ممثلة في رجال الفقه التقليديين.

من أبرز ما أخذ على اإلسالم في هذا الصدد موقفه من الحريات العامة مثل حرية 

 ومسااالعتقاد وحرية التعبير. وموقفه من حق املساواة فيما يتعلق باملرأة 
ً
واتها تحديدا

بالرجل في جوانب متعددة، أو مساواة املسلم بغيره من أهل امللل األخرى في دار اإلسالم. 

يعطل حق حرية االعتقاد بحد الردة، ويعطل حق  –من وجهة نظر هذا الفريق  –فاإلسالم 

ق املرأة ححرية التعبير بمبررات درء الفتنة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. ويجني على 

في مساواتها بالرجل في امليراث والشهادة حين يقض ي بتنصيفهما، ويجني على حقها في 

الواليات العامة بمقولة "ال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وبجعل القوامة من حق الرجل 

دون املرأة، وغير ذلك من املشكالت املثارة في وجه الشريعة اإلسالمية والفكر اإلسالمي. 

ال الذي يفرض نفسه: هل لهذه الدعاوى واالعتراضات نصسب من الصحة؟ إلى أي والسؤ 

 مدى؟
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وقبل البدء في اإلجابة على هذا السؤال، ومناقشة هذه املشكالت، ال بد من اإلشارة إلى 

 مقدمتين: 

التذكير بضرورة الفصل بين مفهومين اثنين اشتبه أمرهما على كثير من األوىل: 

 عن ا
ً
لعوام، أال وهما، مفهوم الدين ومفهوم الفكر الديني، وبلغة أدق املختصين فضال

نص ذلك ال –فقط  –مفهوم اإلسالم ومفهوم الفكر اإلسالمي. على اعتبار أن اإلسالم هو 

املوحى به إلى النبي محمد بصورة قطعية الثبوت والحجية )ص(، وما دل عليه النص من 

وأن الفكر الديني هو ما نشأ حول هذا النص أعمال قطعية الثبوت لها أصل في نص الوحي. 

 من مفاهيم وتصورات واجتهادات من زمن النبي محمد )ص( إلى يومنا هذا. 

أن اإلسالم ما زال يفتقر إلى فلسفة نظرية عامة متفق عليها بين فقهاء  واألخرى:

ملعاصر. ا الدين، يمكن الرجوع إليها في تكوين النموذج اإلدراكي والنموذج التحليلي للمسلم

وأهم مبحث في مباحث هذه الفلسفة هو مبحث نظرية املعرفة اإلسالمية، التي من واجبها 

أن تجيب عن أسئلة املعرفة األساسية: ما طبيعة املعرفة وحدودها وكيفياتها، من وجهة 

نظر اإلسالم؟ ومعظم الجهود التي بذل  في هذا الصدد من قبل مفكرين ومثقفين 

ون مستوى الطموح. إما ألنها بنس  على أساس الخلط بين الدين معاصرين ما زال  د

والفكر الديني، وإما ألنها ال تتمتع بالعمق والشمول الكافيين، نتيجة لضعف امللكة 

 الفلسفية لدى معظم كتابها.

 إلى هاتين املقدمتين يمكننا القول إن بعض الشبهات الواردة على اإلسالم في 
ً
واستنادا

 لحريات قد حمل  خطجانب الحقوق وا
ً
على اإلسالم في حين كان ينبغي أن تحمل على  أ

 من نصوصه الفكر اإلسالمي. ألن اإلسالم )الدين( بريء  
ً
، إما ألنها لسس  جزءا

ً
 ،منها تماما

وإما ألنها فهم بشري قاصر لبعض هذه النصوص، ومن ثم ينبغي حملها على الفكر 

 من األحكام اإلسالمي. وال يجوز أن نحمل اإلسالم حكم
ً
نص إال ب -بالسلب أو باإليجاب  –ا

 قطعي الحجية والثبوت والداللة. 

ذلك فيما يخص بعض هذه الشبهات والدعاوى، أما بعضها الثالث فله نصسب من 
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الحقيقة من حيث نسبته إلى اإلسالم، لوال أنه يخضع لفلسفة اإلسالم نفسها، والجدل 

الم من جهة والفلسفة الوضعية من جهة أخرى، ال حينئذ  ينبغي أن يكون بين فلسفة اإلس

يدينا كالتي بين أ –بين عنصر من هنا وعنصر من هناك. ألن العناصر ذات الطابع العضوي 

ال يمكن تفسيرها أو تبريرها بوضوح إال في نسقها الفلسفي، والقياس الواجب حينئذ  ينبغي  -

 بين األنساق والفلسفات، ال 
ً
 كليا

ً
 بين العناصر املكونة لأن يكون قياسا

ً
 جزئيا

ً
هذه قياسا

األنساق بصورة منفردة. ألن الحكم على عنصر منفرد هنا أو هناك هو حكم نسبي مفرط 

في النسبية، فالطبيعة الديناميكية للحياة واألشياء تعلمنا أن الش يء جيد  من حيث كذا أو 

 نسبة إلى كذا، ولسس على اإلطالق.

على اإلسالم وكان ينبغي أن تحمل على الفكر اإلسالمي، من تلك القضايا التي حمل  

لعدم وجود نص قرآني بها: قضية حد الردة، وقضية حرية التعبير، ومنع املرأة من تولي 

منصب الوالية العامة، وتنصيف ديتها من دية الرجل، وبعض ما يتعلق بموقف املسلمين 

 هنا، وإن كنا سنأ من غير املسلمين، وغير ذلك من القضايا التي ال مجال
ً
تي لذكرها تفصيال

على ذكر قواعد عامة تسري عليها. أما القضايا التي لها أصل في القرآن الكريم وتعرض  

 فمنها: قضية تنصيف –سواء من جهة املسلمين أو من جهة خصوم اإلسالم  -لفهم قاصر  

اح كذلك السمميراث املرأة، وتنصيف شهادتها، على النصف من ميراث وشهادة الرجل. و 

 للرجل بضربها عند النشوز، وحرمانها من القوامة على األسرة ملجرد كونها أنثى.

وألن هذه الدراسة املوجزة ال تتسع للمناقشة التفصيلية لهذه املشكالت فسنكتفي 

بذكر الخطوط العامة واملعاني اإلجمالية في الجواب، مع اإلشارة إلى التفاصيل في مضانها 

ل ما ينبغي الوقوف أمامه من هذه القضايا هو القضية املعروفة بـ "حد الخارجية. وأو 

الردة" في الشريعة. ويقصد به تلك العقوبة التي أوجبها جمهور فقهاء املسلمين على من بدل 

 آخر أو ألحد. وقد استند الجمهور 
ً
في تقرير شرعية هذه العقوبة على  (30)باإلسالم دينا

مثل الحديث الذي يقول "من بدل دينه فاقتلوه"، ومثل نصوص منسوبة إلى النبي )ص(، 

حديث "ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث...التارك لدينه، املفارق للجماعة". وقد 

من يرفض هذه العقوبة، ويفند  –وخاصة من املحدثين  –وجد بين علماء املسلمين 
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 ََّل إِْكَراَه ِِف ﴿ :ح القائلحججها النقلية والعقلية، ويعدها مخالفة للنص القرآني الصري
يِن   [256]البقرة :  ﴾ادلِّ

وهناك أكثر من مدخل لنقض شرعية هذه العقوبة، منها تفنيد دعوى التواتر املزعوم 

للروايات املنسوبة إلى النبي بخصوص عقوبة املرتد عن اإلسالم، باعتبار أن التواتر 

ل النبي محمد )ص( إلى الجيل الحقيقي هو نقل الكافة عن الكافة في كل جيل، منذ جي

الحاضر، وهو ما ال يمكن توفره للروايات املشار إليها، وال ألي رواية أخرى منسوبة إلى النبي 

)ص(، إذا ما علمنا أن مجمل الحديث النبوي قد نقل بروايات الحاد، التي ال تفيد إال الظن 

ايات متواترة عن النبي عند أغلب املسلمين. وقد أنكر كثير من الفقهاء دعوى وجود رو 

 خارج القرآن الكريم.

ومدخل آخر في تفنيد هذه الدعوى املزعومة هو املدخل األصولي الذي يبطل حجة 

املثبتين للعقوبة في تخصيص آية "ال إكراه في الدين". فبعد أن وجد القوم أنفسهم في حالة 

ي تقرير الية الصريحة ف حرج بين تناقض األحاديث املنسوبة إلى النبي في هذا الشأن وبين

حرية االعتقاد، ذهبوا يبحثون عن مخرج فقهي يزيل هذا التناقض، وقد وجدوه في آلية 

 من أشكال النسخ والتعطيل. وكان  املهمة أمامهم عسيرة من 
ً
التخصيص، الذي يعد شكال

كما  ،الناحية العلمية ألن الية من "ألفاظ العموم" التي يستغرق الحكم فيها كل أفرادها

تقول القاعدة اللغوية. أي أن حكم املنع يسري على جميع أنواع اإلكراه، سواء اإلكراه على 

اعتناق الدين أو اإلكراه على مغادرته أو اإلكراه على البقاء فيه. وقد سلم الشيوخ بالنوعين 

 لشرف الروايات الحديثية. ولجأوا إلى حي
ً
ة طريفة لاألولين ولم يسلموا بالنوع الثالث، إنقاذا

تقول: إن استقراء النصوص الشرعية قد دل على جواز تخصيص ألفاظ العموم، مما 

يجعل الية ظنية الداللة على أفرادها. وبما أن الحديث قطعي الداللة والية ظنية الداللة 

 على أفرادها فقد وجب تخصيص الية بالحديث.

ة من خالل استقراء النصوص ووجه الحيلة في هذا االستدالل أنهم قعدوا قاعدة لغوي

الشرعية، ال من خالل استقراء النصوص اللغوية. ومن املعلوم أن النصوص الشرعية تعد 
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 من النصوص اللغوية ال كل نصوص اللغة، ومن ثم فهو استقراء ناقص ومردود. فما 
ً
جزءا

 شرعية 
ً
 مما يعدونه نصوصا

ً
 كبيرا

ً
 إلىوهو الحديث املنسوب  -بالك إذا علم  أن جزءا

 من مجال التقعيد اللغوي من قبل علماء اللسان العربي  -النبي )ص( 
ً
قد استبعد تماما

  .أنفسهم طوال القرون الستة األولى

 آخر أكثر نجاعة 
ً
 فإن للمدرسة التي تنسب إلى القرآن )القرآنيون( مدخال

ً
وأخيرا

؛ حيث تذهب إلى استبعاد الروايات الحديثية من دائرة الشرع بر 
ً
مته. ألن هذه وحسما

 من السيرة النبوية 
ً
 من الرسالة التي  –إن صح   –الروايات تعد عندهم جزءا

ً
ال جزءا

كلف النبي )ص( بإبالغها للناس. وعلى كل حال فإن شبهات كثيرة عقلية ونقلية تحوم حول 

 للظن والريب. وينبغي الترجيح هنا بالقاعد
ً
 ةهذه العقوبة مما يجعلها في أدنى األحوال محال

 القضائية التي تقول: الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. 

فإذا كان هذا هو حال القضية األكثر شهرة، واملزعوم لها التواتر، فما بالك بما دونها 

 من القضايا التي وردت بروايات أحادية، أو محكوم عليها بالضعف عند املحدثين.

حمل على الفكر اإلسالمي، ذلك مثل  على شبهة ُحمل  على اإلسالم وكا
ُ
ن ينبغي أن ت

ألنها من خارج أسوار النص القطعي )القرآن الكريم(. أما ما حمل على اإلسالم بإساءة فهم، 

وله أصل في القرآن الكريم، فمثل اعتقاد غالبية املسلمين بأن شهادة املرأة أمام القضاء 

بهة في قوله تعالى: ينبغي أن تكون على النصف من شهادة الرجل. وأصل هذه الش

ن تَرَْضْوَن ِمَن ﴿ تَاِن ِممذ
َ
َواْستَْشِهُدواْ َشِهيَديِْن من رَِّجاِلُكْم فَِإن لذْم يَُكونَا رَُجلَْيِ فَرَُجلر َواْمَرأ

ْخَرى
ُ
َر إِْحَداُهَما اْل

ن تَِضلذ إْْحَداُهَما َفُتَذكِّ
َ
َهَداء أ  (. 282)البقرة  ﴾الشُّ

ية الفقيه السلفي ابن القيم هي أن املقصود باالستشهاد في ال والحقيقة التي فطن إليها 

هو "اإلشهاد" على العقد حال كتابته، ال الشهادة أمام القاض ي. ألن هذا األخير غير ملزم 

بعدد محدد من الشهود في القضاء، وله أن يحكم بالقرائن التي يطمئن إليها. ومضاعفة 

له فلسفته؛ فالقضية املطلوب حضورها هي في عدد الشهداء من النساء في هذه املسألة 

 
ً
باب التجارة، ومعظم النساء آنذاك لسس لهن خالق بهذه املهنة، ومن ثم فإنهن أكثر تعرضا
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لنسيان التفاصيل املتعلقة بموضوعاتها، وهذه قاعدة ال تخص النساء وحدهن، بل تسري 

 على كل شخص.

ريح من القرآن الكريم، وال يكتفى أما ما حمل على اإلسالم من شبهات حقوقية بنص ص

في فهمه بداللة عبارته، بل بفلسفته التي بني عليها، فمثل مسألة تنصيف ميراث املرأة على 

النصف من ميراث الرجل، ومثل مسألة ضرب املرأة الناشز. وقد خضع  هاتان القضستان 

 يها بالءً بعضهم ف على وجه التحديد لنقاش مطول من قبل مفكري اإلسالم املعاصرين، وأبلى

، إال أن جهودهم 
ً
وإن كان  قد كشف  عن األصول الفلسفية في القرآن ملثل هذه  -حسنا

لم تستطع بعد أن تضع هذه األصول في منظومة فلسفية شاملة وعميقة. إذ ال  –القضايا 

يكفي لدى العقل الفلسفي الحديث أن تكشف له عن فلسفة الش يء وتنسحب، بل هو 

  -فوق ذلك  -تكشف له  بحاجة إلى أن
ً
عن أهمية هذه الفلسفة وقيمتها الثابتة. ولسس شرطا

 في ذلك أن تبلغ حد اإلقناع واإللزام، وإنما يكفي أن تصل باملخالف إلى حد الحرج في إنكارها. 

فلسفته في الكون والحياة، فلسفة يتخلق منها النموذج  –بال شك  –إن لإلسالم 

الذي يميزه عن غيره من أصحاب الثقافات واأليديولوجيات اإلدراكي لإلنسان املسلم، 

الوضعية. ومن مالمح هذه الفلسفة أنها تقوم على مبدأ التوازن بين الثنائيات املتجاذبة، 

 لصالح طرف آخر، كما تلغي األيديولوجيا السسارية الفرد لصالح الجماعة، 
ً
فال تلغي طرفا

 من هذا املبدأ فإن أو كما تلغي األيديولوجيا الليبرالية الج
ً
ماعة لصالح الفرد. وانطالقا

"األسرة" في املنظور اإلسالمي هي نواة املجتمع ولسس الفرد أو الطبقة. واألسرة لسس  مجرد 

رذاذ متناثر هنا وهناك، بل هي كيان عضوي متماسك له مركز وفلك تدور فيه العناصر 

، ويفضلالضعيفة حول املركز القوي. وال شك أن هناك من يرى ف
ً
 سالبا

ً
 ي هذا التصور رأيا

( وقد يقدم بين يدي هذا الرأي بحجج قوية 
ً
عليه نماذج اجتماعية أخرى )الليبرالية مثال

مقنعة للوهلة األولى، يؤيدها الواقع املتفوق للنموذج الغربي، في مقابل الواقع الرديء 

 أمام التحلي
ً
 ل الفلسفي العميقللمجتمعات اإلسالمية، إال أن حجاجه لن يصمد طويال

ملشكالت املجتمعات العلمانية املعاصرة، تلك املشكالت البنيوية التي جاءت على ألسنة 

 وعقول مفكري الغرب أنفسهم.
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 خاتمة:

والن، ترى ما هو املوقف املوضوعي السديد الذي ينبغي أن نقفه مما يسمى بالشرعية 

 الدولية لحقوق اإلنسان؟ وملاذا؟ 

سؤال يتحدد بالجواب على سؤالين سابقين في الوجود عليه هما: الجواب على هذا ال

ذات طبيعة عاملية )شمولية( أم  –بإعالناتها الدولية املعروفة اليوم  -هل حقوق اإلنسان 

أنها ذات طبيعة خاصة بثقافة معينة؟. وهل هذه الحقوق وفلسفتها تتعارض مع حقوق 

 اإلنسان وفلسفتها في اإلسالم؟ إلى أي مدى؟

ي الطريق إلى اإلجابة عن األسئلة املاضية، ال بد من اإلقرار ببعض الحقائق التي ال ف

 ينكرها إال جاهل أو مكابر، وهي: 

 منفصلة عن  -مهما كان  درجة خصوصيتها  -. أن الخصوصيات الثقافية 1
ً
لسس  جزرا

ة من ر املحيط اإلنساني العام، إذ ال بد أن تظل كل خصوصية ثقافية حاملة لنسبة كبي

العناصر املشتركة بينها وبين الخصوصيات األخرى، بل إن نسبة املشترك بينها هي 

 الغالبة. ولوال ذلك ملا كان للدراسات اإلنسانية واالجتماعية أي معنى أو فائدة. 

. أن مساحة املشترك اإلنساني بين الثقافات تتسع كلما كان  املرجعية الثقافية أكثر 2

 للخص
ً
 وسبقا

ً
وصية الثقافية، مثل مرجعية الدين السماوي، أو مرجعية العقل تعاليا

 الطبيعي، السابق وجودهما لوجود الثقافة واملجتمع.

 هي أكثر الثقافات اإلنسانية املعاصرة ابت -باملعنى السابق  –. تبدو الثقافة الغربية 3 
ً
عادا

 من الشمول والعاملية. وذلك بسبب عودتها في
ً
حقوق  تأصيل عن الخصوصية واقترابا

اإلنسان إلى مرجعية الحق الطبيعي املطابق عندها للعقل الطبيعي، وكالهما سابق 

على وجود الثقافة واملجتمع. وألنها من ناحية أخرى تعد ثورة على ثقافة الغرب نفسه 

 في عصوره الوسطى املظلمة.

4 
ً
 وضمانا

ً
 وأكثر شموال

ً
( أكثر تعاليا

ً
ان من لحقوق اإلنس . صحيح أن الدين )اإلسالم تحديدا

مرجعية العقل الطبيعي، إال أن الثقافة اإلسالمية لسس  بمستوى اإلسالم نفسه، 
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بسبب ما خالطها من أوهام وأباطيل ينكرها اإلسالم نفسه وينكرها العقل، وتعكس 

الخصوصية العربية أكثر مما تعكس شمولية اإلسالم. ولم يبلور املسلمون بعد 

ن تعبر عن اإلسالم السماوي الحق، الخالي من اإلضافات أطروحة في حقوق اإلنسا

البشرية. فما بالنا ومعظم مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان متفقة مع فلسفة 

اإلسالم حول هذه الحقوق. وهي الحقيقة التي ال ينازع فيها أحد ممن يختلف مع 

 اإلعالن العالمي.

طبيعي السابق على الثقافة واالجتماع، ال . إن القول بمرجعية العقل الفطري والحق ال5

 للقول باملرجعية اإللهية، فقد يكون املقصود بالحق الطبيعي 
ً
يعد بالضرورة نقيضا

 والعقل الطبيعي، الحالة الفطرية التي خلق هللا الناس عليها.

إن  -في الجواب على السؤال األول  -وبناء على ما مض ى من مقدمات يمكننا القول 

قوق اإلنسان الدولية املعاصرة تعد إعالنات عاملية، ال يخدش من عامليتها وجود إعالنات ح

بعض عناصر أو جراثيم الخصوصية الغربية فيها، أو وقوفها دون مستوى املثال اإلسالمي. 

الوجود  أسبق في –وهي الطبيعة والعقل الفطري  -وذلك ألن املرجعية التي تأسس  عليها 

مناص من أن تحمل هذه املنظومة بعض جراثيم الخصوصية من الثقافة نفسها. وال 

 تقدمه إحدى الثقافات املوجودة. وما دام أن 
ً
الثقافية، ألنه ال مناص من أن تكون مقترحا

املسلمين قد عجزوا عن طرح البديل السماوي، وفرضه على الناس بقوة الحجة والتأثير 

 الثقافي، فلسس لعاجز أن يلوم القادرين.

 .انتهى
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 نـاف اليمــة الكتشـحلر

 اليمن قبل مئة وعشرين عاما  

 ()ديزير شارناي  و دفليرس

 بين يدي الرحلة

دم ال ألنها تق، تعتبر كتب الرحالت من أهم الكتب لدراسة املجتمعات على اإلطالق

 
ً
  عرضا

ً
 ، مغريا

ً
 تعكس بدقة طبيعة املجتمع كما - فيها وهو أهم ما -وإنما ، جذابة وال صورا

 و ، وبقدر ما يتمتع به السائح من حس مرهفحلة، في فترة الر  اعليه كان 
ُ
 أ
ُ
 القِ  ن  ذ

َ
 وعين  ، ةط

يكون مدى الغياصة في  وبقدر ما، ة ومساحة الزيارةؤيبقدر ما تتسع دائرة الر ، رةيبص

 أو مفتوح. أعماق مجتمع مقفل

مدى و  ،فنلمس جذور أصولنا، ماضسناإلى  تنقلنا كتب الرحالت القديمة من حاضرنا

س ما فيه من ، ونتنفهءتنفس هوانو ، هُ أجواءَ املاض ي فنعسش إلى  تنقلنا، و تأثيرها في حاضرنا

ختصار اوبمنه، فيه من رعد قاصف فيأخذنا الخوف  ونرى ما، ستروح عطرهنسيم عابر فن

خاللها  فنشاهد منه إلى الحاضر، فإن كتب الرحالت تنقل املاض ي بسلبياته وإيجابيات

 والتجارية واالقتصادية والسلوكية. عالقاته االجتماعيةقيم يع آنذاك كان املجتمكيف 

 
ً
، صحابها لدراسة التاريخأجاء  فما، نعتمد عليه لن نتلمس في كتب الرحالت تاريخا

 
ً
  وإنما نتلمس فيها انطباعا

ً
من هذه  كل، يشفي تلك الفترةوسلوكهم حياة الناس عن  نابضا

 "الناحية 
ً
  تاريخا

ً
فترة  إنما ينحصر فيو ، مستقبليتنبأ بوال ، ث عن ماضيتحد ال "مقطوعا

 أ زمنية ال تعدو
ً
 . شهرا

  ِب تلسس في كو 
ً
 ، الرحلة بحثا

 
 وإن

ً
 فيصور ما ،السائح تتركه زيارة فذة في نفس ما مسحا

أو يعجز عن تصويرها فيمر  ،فيجيد التصوير ويبدع في العرض، رأى وما سمع وما أحس

                                                                                 
()  رحاالن فرنسيان، أحدهماCharnay Désiré م.  1915أكتوبر  24م توفي 1828مايو  2دعالم آثار من موالي

 لم نعثر على معلومات عنه.  Deflersوالثاني: 
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ً
  عليها مرورا

ً
 ، وال استروح واحتها.ولم يقطع رمالها، بحارها لم يغص في خافتا

الحاضر فإذا هو شاخص إلى  ميزة كتب الرحالت هذه هو أنها تنقل املاض يباختصار 

 بين يديك بكل أجوائه وسلوكه.

لى ، من حيث تأثيرها عكتب الرحالت املعاصرةضية تأثير يفوق كتب الرحالت املال 

، ما نعسشه بل ونشارك في صناعتهه هو نحدث عألن ما تت ،نفسناأفي  التصور التاريخي

 
ً
، أما كتب رحالت املاض يال نحس أننا ، و ةاعبل ساعة فس، فيوم وننسجه يوما

ً
 ننسج تأريخا

فهي تنقل املاض ي إلى الحاضر بكل ما يشتمل عليه من سلبيات وإيجابيات، وتبسط أمامنا 

رينا عادات انقرض ، وعادات رقعة من الزمن تدور فيها أشياء مختلفة، وأخر متشابهة؛ وت

فنحن  ،عبق املاض ي ضعف ، وعادات بقي  حية نعسشها الن، باإلضافة إلى أننا نستروح

د تجعله يستعيو إليه ولو كان ذا رائحة كريهة فالذكريات تنس ي اإلنسان مرارة ما كان، 

 ذكرياته املريرة بشغف حزين.

والشراء" و"التجارة الداخلية وفي هذه الرحلة يعطينا الرحالتان صورة عن "البيع 

 به إلى زمن 
ً
والخارجية"، وعن كيفية تصفية "البن" وإعداده للتصدير، وكان ذلك معموال

، وعن وكالء 
ً
قريب، كما يحدثنا عن "العملة"، وبعض العادات التي ما يزال بعضها قائما

ن كل بضة عالشركات األجنبية.. إلخ، وبالجملة فهما قد تمكنا بالفعل من نقل صورة نا

ا بها.  املدن والقرى التي مرَّ

إذ لم يذكر الر حالتان عام وصولهما إال  1896ا عام ا من شهر مَّ بدأت الرحلة في يوم مَّ 

" وهذا العام يصادف ربيع األول 1896 في عنوان مقالهما "جوالت في أرجاء اليمن عام

إلى "صنعاء"  ديدة" أو"الحإلى  لم يذكرا في أي شهر وصال فيه اواملؤسف أنهم، ه1313

ويبدأ  ،)يونيو ويوليو( من نفس العام ؛صنعاء" كان ملدة شهرين"في هما ءولكنهما ذكرا أن بقا

[ ثم ذكرا مغادرتهما 1314 محرم 21وشهر يوليو في ] ،1313 الحجة 19شهر يونيو في 

 27/الخمسس 1896[ ]1314محرم  29]الخمسس 1896يوليو 9الشمال يوم "صنعاء" إلى 

[ كان الوق  قد حان لوداع عاصمة  1314صفر 20ويوم الثالثين من يوليو] [1314رم مح
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]يوم الخمسس ، في "يريم" وبعد ظهر السادس من أغسطس غسطس نجدهماأ 2وفي ، اليمن

ربيع  13في "الحديدة" األحد  -كما بدأت -في "تعز" وانته  الرحلة ا[ كان1314صفر  26

ى توزع عل ،هذه الفترة التي امتدت قرابة عام ميالديفي و ،1896أغسطس  1314/21األول 

 . 1314و  1313عامين هجريين هما 

 في وسعنا الن أن نسأل متى بدأت الرحلة؟ 

هـ، 1313رجب  15م، وبداية هذا العام امليالدي يبدأ يوم الثالثاء 1896الجواب عام 

نهما لم يشيرا إلى شهر رمضان الشهر أو الذي يليه، لك وكان في اإلمكان القول أنه بدأ في هذا

 ماراهنألننا ، 1896مارس/ 1313مما يستدعي أن نقول أنهما وصال إلى الحديدة في شوال 

 "الطويلة" و"كوكبانإلى " هاانثم يغادر  1896/يونيو  1313في الحجة  "صنعاء" نيصال 

 30/ 1314صفر 19وفي يوم الخمسس  .1896يوليو  1314/19صفر  8األحد  موعمران يو 

 2/ 1314صفر 22غادرا "صنعاء" في اتجاه "تعز" ليصال إلى "يريم" يوم األحد  1896يوليو

م كانا في "تعز" 1896أغسطس1314/6صفر 27، وفي يوم الخمسس 1896أغسطس 

، وال 1896أغسطس  23/ 1314ربيع األول  13ليغادراها إلى "الحديدة" فيصالها يوم األحد 

لم أعرف متى وصالها؟ فالبداية مجهولة اليوم والشهر، أعرف متى غادرا "الحديدة"؟ كما 

 والنهاية مجهولة اليوم. هذا ما أمكن ضبطه من تاريخ تنقالتهما داخل اليمن.

 مع 
ً
أما خط سيرهما فهو نفس الخط الذي يسير عليه املسافرون في هذا الوق  تقريبا

باخرة حقيرة إلى  تغير بسيط، وأسماء قرى، وقد استهل رحلته اليمنية من "عدن" على

الفوتح" "ميكاي" فـ"ـديجا" فـ"باجل" فـ"الخورة" فـ"فـ كمران" ومنها إلى "الحديدة"

جبل صعفان" و"جبل أوصل" و"جبل مسار" و"قرية عطارة" و"وادي "الحجيلة" فـ"فـ

بس  "متنة" فـ"جبل لهج" فـ"سوق الخمسس" فـ"جبل كاحل" فـ"مناخة" فـ"شبام" فـ"عياش" فـ

وفي  "الطويلة"فـ "كوكبان"شبام" فـ"بس  نعم" فـ"إلى "الروضة" فـ ثمصنعاء"، "عذران" فـ

 اثم غادر  "أعالي الشمال"بوابة  "عمران"على  اعرج "صنعاءما إلى "تهدطريق عو 
ً
 ها جنوبا

، "تعز" و"السياني" حتى مارين بالخط القديم "ذمار" و"يريم" و"املخادر" و"إب" و"جبلة"

ا رحزبيد"بس  الفقيه" و"و "حسس"بـ االغربي فمر نحو الشمال  اثم انعطف
 
 حط

ً
 مااله" وأخيرا
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  ا إلى بلديهما.قبل أن يعود "الحديدة"في 

، إما 
ً
وفي خالل رحلتهما هذه مرا بقرى وأماكن ما تزال معروفة، وأخرى لم نجد لها أثرا

 أو أن أسماءها قد اندثرت، وقد أمكن أن نقرأ ب
ً
 خاطئا

ً
م عضها بالرغألنهما نطقا بها نطقا

.
ً
  من خطأ الحرف الفرنس ي وبعضها لم نجد له مخرجا

املشير  الي هووكان الو ، تح  الحكم العثمانيكان   "،اليمن" ا فيها فيكانوفي الفترة التي 

يى" "محمد بن يح اإلمام املنصور  ينازعه البقاء في أعالي الشمال الكبير "أحمد فيض ي"،

ي قبل س  سنوات من أ 1890يوليو 1307/11لقعدة ا 23يوم الجمعة الذي كان قد بويع 

أي اضطرابات وقع  أثناء تين لم يشيرا إلى الرحالمن املالحظ أن و ، هذه الرحلة تاريخ

وربيع األول  1313ما يعني أن األحداث ما بين شوال م، أي قوة مناوئة اولم يرصدما، رحلته

، على األقل في نفس املناطق التي زا1314
ً
 راها.ه كان  هادئة

إلى التواريخ اليمنية نسألها عن الحالة في تلك الفترة، فستفيدنا أن  نادعفإذا ما 

َن بعض  1896-1313/95تحركات اإلمام "املنصور" في أحداث عام  ال تكاد تذكر، وما ُدو 

التي تشير إلى أن اإلمام املنصور كان وراءها  (1)تفجيرات البيوت واغتيال بعض الشخصيات

 1896أغسطس  23/ 1314ربيع األول  13/ وحتى 1314  النظر. ومنذ محرم فال ش يء يلف

، غير أنه بدًءا من شهر (2)كان  هناك بعض املناوشات في "آنس" وأرحب" غير ذات أهمية

ا بما يجري، لكن  ربيع اشتعل  "أرحب" و"خوالن"، ولو بقي الزائران مدة أطول ألحسَّ

 ام.زيارتهما لحسن حظهما جرت في ظل هدوء ع

. اوأحس  ، ااهدلما بما رأيا، وشن يتكالقدر من التقديم ونترك للرحالتين أ نكتفي بهذا

 .م1898ه/ 1314 -13عامفإلى "اليمن" 

 رئيس التحرير

 .365-364، ص2، ج 1405/1984مة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة، الدار اليمنية: ( محمد زبارة، أئ1)

 .386-384، ص2، ج 14( زبارة، أئمة اليمن بالقرن 2)

                                                                                 



   

 عاما  وسعة عشر اليمن قبل مائة 

 الفصل األول

 عناوين:

  ة وكلمات قليلة من قلب العربي 

اريخ  التَّ

 صباح. 

 مأرب عاصمة السبئيين 

  ن في اليمن مستكشفو 

 جزيرة كمران 

 الحديدةإلى  كمائن على الطريق 

 ام من العذاب  ثالثة أيَّ

 حفاوة الحديدة 

  بحرها والغواصون 

 شوارع الحديدة وأسواقها 

 التجارة في الحديدة 

 أسوار الحديدة 

 بوابتها الرئسسية 

 املقاهي واملوسيقى 

 .ضواحي الحديدة 

 

رحاالن فرنسيان، أحدهما الرحلة بقام * 

Charnay Désiré 2عالم آثار من مواليد 

 م.1915أكتوبر  24م توفي 1828مايو 

لم نعثر على معلومات  Deflersوالثاني:  *

 عنه.



   

سنقود القارئ عبر 

إلى  الصفحات التالية

هذا البلد "، اليمن" ربوع

، الجميل غير املجهول 

الذي كان محط أنظار و 

واهتمام العديد من 

ولو أن ، املستكشفين

الصفحات التالية تقدم 

 -ربما ألول مرة  - "اليمن"

من خالل دراسة تم  

بعد جولة املستكشفين 

ملختلف أقطار العالم 

 "اليمن"وأصقاعه زار 

عدد من املستكشفين 

 "ليلسفي"منهم ، قبلنا

جزيرة "الذي زار 

 املهد الغابر لحضارة، (Arabie Heureuse)"العرب
ً
السبئيين الرائعة في  وزار أيضا

 كشمس صيف أبدي (Sabah)"سبأ"إن اسم (، Yémen)"اليمن"
ً
، يشرق هناك دائما

احر الذي حكمته ملكته "بلقسس"، وهذه "مأرب" وصديقة "سليمان" وما  (1)البلد السَّ

 م
ً
حضارة "سبأ" و  (Mareb) ديدة. وقد وصف املستكشف "سترابو" "مأرب"حولها عقودا

 باملدنية الرائعة املليئة بالذهب والعاج والبخور.

نراها اليوم محاصرة مقهورة بعد ثمانية ، إن "مأرب" هي إكليل غار على جبين الكون كله

 من الرخاء
ً
ْق ﴿إرم ذات العماد" "لـوكان  ، عشر قرنا

َ
ل

ْ
ْم ُيخ

َ
ِتي ل

َّ
ِد  ال

َ
ِبال

ْ
َها ِفي ال

ُ
ل

ْ
وِلَم ال  (2)﴾ِمث

ة"وهي مهد   "كالدنمار "جاء الستكشافها العديد من الناس من ، وألقها "الحضارة الحميريَّ
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 . (3( [1178 -77]1764و [1175 -74] 1761وذلك في الفترة ما بين عامي ، وغيرها من البلدان

 منذ ذلك التاريخ واملدين
ً
 تما، ة ما تزال على حالهامرَّ قرن ونصف القرن تقريبا

ً
ما

 العديد من املستشرقين مثل "نسبور" (Sanà) كمدينة صنعاء
ً
 "أهرنبوغ"و (4)التي زارها أيضا

 -51] م1836و (5)[ه1229-28] م1823"آلكرل" والليفتنان  "كروتاندن" ما بين عامي و

  .(6)[ه1252

يين هما: الصيدلي في ار اليمن اثنان من الرحالة الفرنسز  [هـ1260] م1844وفي عام 

لقد تم  هذه الرحلة بفضل الحماية التي وفرها اإلمام . ورحالة آخر "آرنو"الجسش املصري 

. "سسبلق"وكذلك لقصر امللكة ، حيث قاما بوضع مخططات لألبنية األثرية هناك، لهما

 . (7)وآثارهم "السبئيين"معه الكثير من نقوش  "آرنو"وقد اصطحب 

فقد ارتبط   (8)[ ه1287-86] م1870[ وه1286-85] م1869أما الفترة ما بين 

 ، (9)بنشاطات املستكشف الشهير "جوزيف هاليفي"
ً
رب" أأطالل "مإلى  الذي وصل أيضا

[ وبقي هناك حتى عام ه1294]م1877ثم أتى بعده "ستيفن مانزوني" عام ، وآثارها

 وصل، (10) [ه1297]م، 1880
ً
 "اليمن"الذي بقي في  (11)"إدوارد جالسر" "مأربإلى " وأخيرا

الذين احتلوا تلك املنطقة عام  "األتراك"حيث كان يتمتع بحماية ، مدة ثمان سنوات

 .(12)[ه1287]م1871

  "جالسير"لقد جمع 
ً
 كبيرا

ً
 من الوثائق كما أسهم مع  النمساوي الجنسية عددا

ً
وهاما

 ."مأرب"لـبالعديد من النشاطات بعد زيارته  " و"هاليفي"آرنو"

 ِ
 
إلى  لهو الطريقة املثلى للتوص "اليمن"كما نفعل نحن في ، ي في كل خطوة تخطوهاالتأن

اتجاهنا  " فيعدن"من "، صنعاءإلى " متجهين "اليمنإلى " هذا ما فعلناه يوم انطلقنا ؛ما تريد

 ."اليمن"وباقي أنحاء  "صنعاءإلى " ومنها"، الحديدةإلى "

لي س   وثالثين ساعة؛ وتشكل حوا "الحديدة" إلى "عدن"الرحلة من  تستغرق 

 للحركة التجارية ما بين  "الحديدة"
ً
 املنفذ الوحيد تقريبا

ً
، ارجيوالعالم الخ "اليمن"حاليا

ن . قال القبطان: إ"جزيرة كمرانإلى " هناك التقينا بالهولندي قبطان الباخرة املتجهة
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إلى  ه فرصة الدخول . وكان يأمل أن تتاح ل"كمرانإلى " سفينته ستغادر بعد يومين مبحرة

ولذا كان يحمل من الخمر ما يكفي للذهاب والعودة أو ملدة ستة عشر ، من هناك "الحجاز"

 
ً
 من السفر )بدءا

ً
  "كمران"فـ "الحديدة"بـيوما

ً
باملياه الحجازية وبالد  -إن أمكن  -ومرورا

 (.""جزيرة العرب

 
ً
ة"، كمران"جزيرة إلى  وصلنا أخيرا ، ي التي شكلها املرجان الحجر  تلك الجزيرة التاريخيَّ

وملحطة  ،املوقع املفضل لإلدارة الصحية "اإلمبراطورية العثمانية"والتي أصبح  في عهد 

ي للحجاج واملعتمرين املتجهين ِ
دارة والعائدين منها. هذه اإل  "مكة املكرمةإلى " الحجر الصح 

لى مدى السنوات الصحية التي يمر عبرها آالف الحجاج تقوم بمهمة بالغة األهمية ع

 العديدة؛ لتضمن اكتمال رحالت الحجيج بنجاح.

حيث تجد السفن ، ذات مياه هادئة في جميع األوقاتهي في الجزيرة ميناء جميل و 

 والقوارب املأوى المن.

للميناء حوض واسع ينتشر ما بين الجزيرة والبر  الرئسس ي تدخله السفن باستمرار. 

وهي تمتلك ثروة كبيرة من امللح ، (13)"الصليف"ى قرية مقابل الجزيرة تنتصب قرية تدع

تتراوح سماكتها ما بين 

، أربعة وتسعة أمتار

وتمتد منتشرة على 

مسافة تتراوح ما بين 

ثمانية كيلو إلى  ستة

مترات. ويستغل 

هذه الثروة  "األتراك"

امللحية أعظم 

الذين  "اإلنكليز"ثم "، الفرس"ثم  "الحبشيون "ثم  "اليمنيون "كما فعل قبلهم ، استغالل

 "ن الحبشيو "احتل ؛ فقد ذاتها "جزيرة كمران"أدركوا أهمية تلك الثروة كما أدركوا أهمية 
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ق هـ[  49] م575ثم احتلها "الفرس" عام ، ق هـ[ 101] ميالدية 525عام  كمران" جزيرة"

 فيها
ً
يم وقاموا بترم "البرتغاليون " [ احتلهاه895] م1490وفي عام ، حيث شيدوا حصنا

 حصنها القديم.

ما إن تهبط على 

رصيف امليناء حتى 

يطل عليك منزل مدير 

ة في  اإلدارة الطبيَّ

ثم يمتد أمامك ، القرية

الريف واملنطقة 

ال تكاد ، الصحراوية

 للحركة قرب 
ً
ترى أثرا

ى لتر ، ربما كان  تنتظر مواسم الصيد، باستثناء بعض الزوارق الخالية، الشاطئ

وإذا ما صادفك كوخ في تلك املنطقة فربما ترى امرأة ، عرض البحرلى إ الصيادين ينطلقون 

 خجولة محافظة يغطيها الحزن والعباءة الكبيرة.

كان علينا أن ننتظر ثمانية أيام بلياليها قبل أن يبدأ الهولندي بتفريغ الباخرة. كان  

الظروف قاسية والحرارة 

كان ، شديدة القيظ حارقة

لدينا بعض الطعام 

وكنا ننام على ، طالياإلي

 ،الخشب النتن املتعفن

وكان علينا السعي الحثسث 

الصطياد طيور البحر 

لكن زيارتنا ، وأسماكه

لم تكن لتكتمل  "كمران"لـ
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 بزيارتنا 
َّ
العظيمة والفريدة من نوعها والتي تعلو ذلك املزار املحاذي ملوقع  "قبة كمران"لـإال

 آبار املياه العذبة. 

املغطى بالحرائر امللونة واملفروشات  وقبته الذي يضم قبر القديس ها هو ذا املبنى

 منظر ال يمكن أن ينس ى.، األثرية

أو عبر البحر ، من إحدى طريقين: إما عبر الصحراء "كمران"بدأنا االستعداد ملغادرة 

 لبضعة أيام"، الحديدة"باتجاه 
ً
وكنا قد وعدنا القبطان الهولندي أن ، كان البحر مضطربا

 السفينة على زورق صغير كان يسير بعكس اتجاه الريح.إلى  جهنتو 

غير أن للصحراء سحرها رغم 

افة ملس اوالسير فيه ؛لهيب القيظ

 بحرارة لم تكن تقل  84
ً
كيلو مترا

هذا عدا ، درجة مئوية 35عن 

مفاجآت غارات البدو علينا في 

ترى ، محاولة لسرقة كل ما لدينا

ماذا نفعل؟ وما الحل؟ البعض 

ارتأى ركوب الصحراء على حر  

والبعض الخر فضل ، جمرها

أما القلة القليلة ، ركوب البحر

فأقسم  أال تغادر ال على هذا 

الطريق وال على ذاك. أما الذي 

اختيار ركوب الصحراء في إلى  دفعنا

في لعاملين ا تستثمره: فقد كان من بين "اإلدارة العثمانية"نهاية األمر فهو امللح الذي كان  

الذي أعد  لنا قافلة صحراوية  "رايبيرون"وكان أحدهما السيد ذلك القطاع فرنسيون، 

وتوفير املزيد من األمن ، وبالسرعة ذاتها جرى تحميل الجمال والحمير، بسرعة فائقة

لك بعد وذ، توفير األسلحة من مسدسات وبنادقإلى  باإلضافة، والحماية من أشرار الطريق
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 ء بدل ركوب البحر. أن تقرر عبور الصحرا

أو من كنا  -كنا قد اتخذنا جميع االستعدادات عندما وصلتنا رسالة من الصديق 

دو حشود الب منوصل  الرسالة لتحذرنا في وق  مبكر " ساليف" -نعتقد أنه الصديق 

جعل  تغيير وجهتنا وركوب البحر بدل عبور ، وجمالهم. كنا في مرحلة من االستعداد

 با
ً
  .لكن مع ذلك تم  توقيف السفينة لتنتظرنا، لغ الصعوبةالصحراء أمرا

 للصعودإلى  بسنما وصلنا نحن
ً
شاب السفينة وصل الإلى  الرصيف الصغير استعدادا

 أنه يعاني من برد ورشح شديدين، الذي تقرر أن يرافقنا
ً
ينا هنا كان عل، والذي بدا واضحا

.ليعطينا معلومات إضافية جدي "ساليف"أن ننتظر وصول 
ً
 دة أكثر تحديدا

 تقرر أن نركب البحر: وصلنا
ً
الطرف الخر من الخليج بعد س  ساعات من إلى  وأخيرا

ى تخيم الليل حت فما أن يحل، ال يكاد يوجد أثر للشفق فيها، املنطقة مدارية، بدء رحلتنا

 للهبوط، اقتربنا من ر بالغة السواد،  ةعتم
ً
بدأنا السير على صيف مهجور استعدادا

 ،ف ونحن نشعر بقلق وخوف شديدين بسبب حالة العزلة التي كان  تحيط بناالرصي

 األفق بعض جماعات البدو. سارع مرافقونا
 
إخفاء ما كان إلى  فجأة ظهرت أمامنا عند خط

ة.، لدينا من أمتعة  وصل البدو وبدأوا يتحدثون باللغة العربيَّ

 -لجزائرية "ما هو مفسش فسش" )أي ال يوجد( ويقابلها باللهجة اا هنا يقولون "م

 معكاش".

 على  سأل البدو: أين حميركم؟ قلنا: كنا في رحلة على األقدام
ً
نعم كان  الرحلة سيرا

ة تجاوزت الخمس   في درجة حرارة ليليَّ
ً
األقدام قطعنا خاللها أربعة وثمانين كيلو مترا

 والثالثين درجة مئوية.

 نكرة. بدأ الن يتكلم  "أوروبا" كان في (14)"روبيرون"صديقنا اإليطالي امللتحي 
ً
رجال

ة: قلنا له:   أننا سعداء لوجودك معنا.. فأن  تستطيع "روبيرون"هل تعلم يا سيد "الفرنسيَّ

هم. هنا اقترب السيد  "البدو"إيقاف هؤالء  : لنبقي على تاريخ "روبيرون"عند حد 
ً
ا قائال نا منَّ

ا تفاصيل ما تبقى من رحلتنا !! ثم طلب منَّ
ً
حاول  ،. هو إنسان ال يعرف كيف يتصرفنظيفا
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مة )من غدر البدو( في تلك الظل كنا مثله خائفين، تخمين ما ظنه مؤامرة تحاك في الظالم

 ثم سرقة ما معنا إن لم نستخدم أسلحتنا إلى  الحالكة: قد ينتهي األمر بنا
ً
املوت قتال

.
ً
 وسريعا

ً
 صحيحا

ً
 استخداما

 على رمي املسؤولية ك
ً
قنا الذي راف"، حسن"لها على كاهل شاب من عائلة اتفقنا أخيرا

ه
 
 يكون خوفنا هذا في محل

َّ
ى أال تكون  وأن، ورافق أمتعتنا منذ بداية الرحلة. كم كنا نتمنَّ

 تكهناتنا ومخاوفنا غير صحيحة.

 

 وكنا قد عقدنا العزم على ركوب البحر، كنا قد أودعنا أمتعتنا أحد املنازل لفترة وجيزة

 يرافقه عرب لينقلنا"ةالحديدإلى "
ً
 . "يدةالحدإلى " . طلبنا من مرافقنا أن يؤمن لنا زورقا

فقال: إنه تعرض ملؤامرة مشابهة ملا تعرضنا له  "البدو"حدثنا مرافقنا عما جرى لنا مع 

ه عليه مهاجمون في وضح النهار انوا من ك، في السنة املاضية.. قال: إنه تعرض لهجوم شنَّ

حد غير أنه تمكن من قتل أ، عليه ثالث رصاصات أصابته في رقبته البدو الذين أطلقوا

 "جوستان"وأصسب اثنان بجروح خطرة بسنما هرب الباقون. وقال: إن األب ، املهاجمين

أن  وأنه كاد، ثم اعتقل في الصحراء بعد ذلك"، الحديدة"اعتقل في وق  الحق في مدينة 
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 من أعمال العنف اإل 
ً
ة ضده.يلقي نفسه في البحر هربا  جراميَّ

وصلنا "الحديدة" بعد رحلة بالغة الخطورة والصعوبة عبر أمواج هائجة تعصف الرياح 

بها، أسال  دموعنا وحرك  أمعاءنا ومعداتنا حتى خشسنا أن يكون قد حل  بنا املرض 

 في 
َّ
 بنا مدة اثنين وخمسين ساعة، ولم نَر "الحديدة" إال

ً
العضال. استمر هذا الخطر محدقا

 وم الثالث من بدء رحلتنا، عندها فقط تنفسنا الصعداء وشعرنا بأننا وصلنا إلى بر األمان.الي

 لساحلها، و  "الحديدة"بدت منازل 
ً
 موازيا

ً
وخط الشاطئ هذا واسع كأنها ترسم خطا

 ، تشبه القصور  ذات الطوابق الكثيرةومبانيه 
ً
 جميال

ً
 حديثا

ً
وحين  ،وقد صمم  تصميما

.تدخلها تجد أن تصميمه
ً
 ا الداخلي تصميم بديع أيضا

حيث يقوم مستودع  "للحديدة"الشاطئ الشمالي إلى  أرس  السفينة مرساتها

 ،وحيث الضجيج والضوضاء والهرج واملرج يتواصل على مدار الساعة واليوم، الجمارك

 صراخ البحارة وشتائمهم.
ً
 وحيث صخب الصراخ والقفز واملطاردة ال ينتهي.. خصوصا

فينة وما بين السمتوسط القامة، رقبة إلى  ربما ال تصل، ا لسس  عميقةمياه البحر هن

كان  ،نقل األسماك والبضائع واملسافرينة بزوارق صغير باستخدام والرصيف يقوم العرب 

 إلى  الهبوط من السفينة ثم النزول
ً
 وخطرا

ً
ة ولم يكن األمر بهذه الصعوب، الرصيف صعبا
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بل  ،مسؤول الشرطة لم يكترث ملخاوفنا، السباحةبالنسبة للعرب الذين كانوا يجيدون 

 ".كايدان"واسمه ، مرافقناإلى  قال: إن علينا الرجوع

ا بأحد التجار من سكان  "، اكاراكاند"واسمه السيد ، القديمة "الحديدة"كنا قد استعن 

 ننفذه معه في 
ً
قصير  وق وبعد "، وكان بانتظار وصولنا، الحديدة"وكنا قد أعددنا مشروعا

وكان يرافقه األب ، الشاطئ حيث الرصيف" إلى كاراكاندا "ن وصولنا وصل السيد م

 ."الحديدة"في  "الكنسسة الدومينكانية"ممثل بعثة "، جوستان"

 يطلقون عليه اسم "ودخلنا ، املدينةإلى  وصلنا
ً
به ما يكون وهو أش"، الكازينومبًنى كبيرا

 في الطابق العلوي من املبنى، افرينبمقهى كبير يقدم القهوة لضباط الحامية واملس

ة واملقاعد املريحة وجبات  وكان  تقدم لنا ثالث، خصص  لنا غرفة كبيرة وضع  فيها األسرَّ

 خلدنا
ً
نوم عميق ال تنغصه املضايقات. كان  تلك استراحة وراحة كنا إلى  في اليوم. وأخيرا

 لدخول 
ً
وكان  ،يارة املناطق املهمة فيهاوز  "مدينة الحديدة"في أمس  الحاجة إليها استعدادا

 زائر لنا في ذلك الليل
 بسنما عيون الذين لم يسعفهم النوم تراقب الزوارق ، نسيم البحر أرق 

 وهي تأتي وتذهب من وإلى شاطئ الرصيف.

كان أول ما فعلناه هناك هو تصوير الجزء أو القسم األعلى من املنزل الذي كنا نقيم 
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 أشبه ما تكون بالزوارق املتماوجة فوق أمواج هندسة جميلة رائعة ال، فيه
ً
جمال حقا

 البحر القريب.

 

ي ملك وه، أما املنازل املحيطة باملنزل الذي كنا ضيوفه فهي من أجمل منازل الحديدة

وهو من أكبر تجار العالم العربي. زينة هذه املنازل كان  من "، هارون "سيدلتاجر يدعى 

املتداخلة مع أوراق األشجار واملراوح املجدولة من  أجمل تحف األرابسسك )الفسيفساء(

الورود الجميلة.. هذا النمط من الهندسة املعمارية هو مزيج إلى  باإلضافة، سعف النخيل

 على "، الهندي" و"العربي  ، "من الذوقين أو األسلوبين
ً
 تاريخيا

ً
وهو ما يذكر ويعد شاهدا

ا وكذلك على الغزوات املتواصلة التي قام به، "بالد العرب" و"الهند"العالقات التجارية بين 

. لكن هذه املنازل ال تزال بعيدة عن توفير املواصفات وامليزات "اليمن"لبالد  "الهندوس"

أو  "فريقيةاإل "أو حتى  "العربية"والتفاصيل الفنية الدقيقة التي تتميز بها فنون العمارة 

 واسع، حقظاهرة سنبين أسبابها في وق  ال  يوه، املختلطة
ً
 أما املسجد فيضم فناًء رحبا

ً
، ا

مكة "اتجاه إلى  كما يوجد منبر ومؤشر يشير، كما يحتوي على بركة للوضوء ومراحيض

 للرصيف مغطًى ،  "الكعبة املشرفة" و"املكرمة
ً
أما خارج املسجد فهو فناء يعد امتدادا

ة قليل، بألواح سوداء وبيضاء وعليها ، ةة السماكويحيط بها رواق تنتصب فيه أعمدة خشبي 

  نقوش.

ا على طول بارتفاعها وإطالله -الذي كنا نقيم فيه -وكذلك تتميز املنازل املحيطة باملنزل 

الشاطئ ربما ملراقبة البحر وما قد يتمخض عنه من غزاة وقراصنة بحيث يكون السكان 

 جاهزين للدفاع عن منازلهم تلك وعن مدينتهم.

 صناديق مصفوفة بعضها قبل بعض وهي حول هذه املنازل يمكنك أن ترى أ
ً
يضا

 آخر ضد الغز ، مملوءة بالحص ى بلون الذهب
ً
 دفاعيا

ً
و املحتمل أو الهجوم مما يشكل خطا

هم كما يستخدمون، يستخدمون العبيد السود الستعمال هذه الدفاعاتالتي من البحر، و 

 قف آخرون علىبسنما ي، للقيام بأعمال الغوص السترداد ما يغرق في البحر من بكرات

 الرصيف السترداد ما يمكن أن يعثر عليها الغواصون.
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لألنشطة التجارية البحرية العثمانية  "اليمن"هي اليوم املركز الوحيد في  "الحديدة"

متعددة الطوابق يحيط بها  -ذات البيوت الحجرية -و"الحديدة" . "خا"املبعد تراجع وضع 

 طلة على البحر، املجدار أو سور صلب باستثناء الجهة 
ً
يع كما هي الحال في جم -وهي أيضا

اخ تعج  ببيوت وأكو  -( "البحر األحمر"املطلة على  "اليمن")تلك املنطقة من  "تهامة"قرى 

ومنازل خالبة بقدر ما هي غريبة: هناك تستطيع أن ترى الرجال العرب والنساء واألطفال 

سود الذي يخفي الوجه كله دون أن يروحون ويجيئون بسنما النساء يرتدين الحجاب األ 

فتشعر  ،مال وهي تمر  محملة بالبضائعثم ترى الِج ، يترك حتى فتحتين صغيرتين للعينين

 هائلة الحجم تتحرك أمامك! 
ً
 وكأنك ترى أشجارا

، ةأو ربما زوارق أنيق، ساحة تقبع فيها املراكب الشراعية، في منخفض قرب الشاطئ

دة، أنه ال يوجد من يهتم بذلك الداخل أما داخل املدينة فإنك تشعر  ،فالشوارع غير معب 

 في طقس املدينة الحار والرطب، خصو  ؛واملجاري مكشوفة مزعجة
ً
 معظم البيوت هناصا

وتحوم فوقها النسور السوداء  ،خليط من األكواخ واملغازل ذات الطوابق املتعددة

 واملنازل فيها واسعة ذات غرف، والصفراء والبيضاء والرمادية. بعض هذه الشوارع نظيفة

ة ذات الساللم الضيقة والحادة، عديدة ع كما تستطي، كما هي الحال في البيوت العربي 

 ثم العديد من الفقراء الواقفين على عتباتها.، مشاهدة املساجد الكثيرة ومآذنها

ث األسر ياملنازل حإلى  يمكننا هنا أن نذكر بعض األمور والنقاط املثيرة لالهتمام: تنظر

ة لترى الغسيل الذي يجفف على الحبال وترى خلفها األبواب مفتوحة واسعة ، العربيَّ

 في ليالي الصيف حين ترتفع درجة الحرارة لتصل، تستقبل الريح
ً
خمسة  إلى خصوصا

  "الحديدة"مناخ  -وأربعين أو خمسين درجة مئوية. الواقع أن مناخها 
ً
ها إجماال غير  -وجو 

 ،ال تكاد تفارق هواءها وأهلها في جميع أحوال الطقس "املالريا"وحمى ، صحي على اإلطالق

وحتى الهذيان والجنون. صحيح أن  "اإلسهال" و"الزحار"وكذلك أمراض ، وفي كل الفصول 

 
ً
 لكنها تشل  املريض املصاب بها ملدة ال تقل عن شهر.، الحمى قليلة الخطورة نسبيا

 السكان األجانب "،الحديدة"لذلك يهرب العديد من سكان 
ً
 "املالريا"من ، وخصوصا

الجبال للبقاء هناك بضعة أشهر الستعادة صحتهم والتخلص من آالم إلى  فيتوجهون 
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 الحمى وتوابعها.

 "الحديدة"ترى أسواق  -أي أسواق البازار  - وكما هي الحال في معظم األسواق العربية

صغيرة ال تتجاوز مساحة  وعلى جوانبها تصطف متاجر، والطرق داخلها ضيقة موحلة

تأتي بعدها البضائع املنتشرة في أكشاك صغيرة تختلط فيها ، الواحد منها مترين مربعين

دافع والفواكه التالفة!! ويت، والتمر، واملوز ، والفطائر، ورائحة الكعك، البضائع بالحلوى 

 -جار ا التبسنم، وعربات األطفال التي تجرها األمهات، الناس هنا عبر الطرقات الضيقة

والشسشة دفعة ، واألسلحة القديمة، والسجاد، يعرضون النقانق -الباعة املتجولون 

واحدة.. ثم يأتي دور الشمس الحارقة لتلقي بشعاعها الذهبي فوق هذا كله وعلى أطيان 

 تليق بخياالت الشعراء لينظموا القصائد عنها!!، الطريق
ً
 فتخلق صورا

 فإنها تستحق أن نفرد بضع كلمات لها: "اليمن"ي ف "البدو" و"العرب"أما أسلحة 

( 1الصورة التي تحمل الرقم )

 من الجلد يغطي 
ً
 مصنوعا

ً
تظهر حزاما

 من القماش املنسوج 
ً
في داخله حزاما

وبداخله ، من خيوط الذهب والفضة

يسمى  أو معقوف منحن  خنجر 

 مطعمة [Djambieh] ة"نبيج"ال

ضم تبسنما ، باألحجار الكريمة األنيقة

ة هذه غمدنبالج  ي 
ً
 أنيق ا

ً
 صغير  ا

ً
 ممطع ا

ً
 ا

 هو الخر باألحجار الكريمة.

 2رقم ) أما الصورة
ً
( فتظهر شكال

، املستطيلة ة""الجنبيآخر من 

ب إلى الخنجر الهندي منها إلى واألقر 

ة [Djambieh]" يةنبج"ال وقد ، العربي 
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 قبل الغزو التركي. "اليمن"كان هذا النوع هو املفضل لدى أهل 

( 3وفي الصورة رقم )

 حزام يدعى 
ً
يظهر أيضا

، [Mandjedة" ]باملاندجي  "

 
ً
 ناعما

ً
ويحوي مسحوقا

هل إطالق النار من َس يُ 

الفتيل الخارج من 

ة" ]املا"  [.Mandjedندجي 

والشكالن في 

آ(  4( و)4الصورتين رقم )

هما لخنجر واحد له 

مقبض من الفضة 

مة. هذا النوع من الخن  [.Djirda" ]اجر يسمى "السيف" أو "الديجيرةاملنقوشة واملطع 

 " هو، ( نرى شكل الرمح العادي5في الصورة رقم )
ً
الغريز" كالحربة، ويسمى أحيانا

[Gharis] أو "الحديبي[ "Hadibi ] ِل 
ً
 طبقا

َ
ة. ميِه ستخِد ة ُم َج ْه ل  املحليَّ

 [ Boundoukieh] ويسمى "البندقية"، ( فهي لفتيل البندقية6أما الصورة رقم )
ً
، أيضا

خفيف تإلى  وهي تهدف، كما يحيط بها منطقة عازلة مغطاة بجلد النمر، نة بالفضةواملزيَّ 

دمة الناتجة عن إطالق نار البندقية من على الكتف  فتصير بذلك شبيهة ببنادق، الص 

ة. [Des fusils]"الديفون "   األوروبي 

ة أسماعنا تعبير لى إ تناهى، وبسنما نحن في إحدى املقاهي نشرب القهوة العربي 

يمكنك ، ولكن لها أساس في الواقع، مجرد خرافةاملخاوي لسس   [:Le moka"]"املخاوي 

 كالتبغ في ، ولها العديد من األصناف واملواصفات"، اليمن"شراؤها من مقاهي 
ً
 "هافانا"تماما

[Havane ] كما ، آخرإلى  ! لكن األسعار تختلف من مقهى"فرنسا"والخمور في 
ً
حدث ي -تماما
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 حسب [ Le moka] "الكوبي والخمور الفرنسية: فأسعار "املخاوي  رللسيجا
ً
تختلف أيضا

وأشجاره  [Le moka] يزيد من تباين األسعار املراهنة على "املخاوي" ،منشأ القهوة وجودتها

 من قبل 
ً
 ،وكذلك الوسطاء التجاريين الذين يجمعون ثروات كبيرة"، الهندوس"خصوصا

 تجار 
ً
من  "ديدةالح"خصوصا

واليونانيين واإليطاليين.  "اليهود"

" األملان" و"الفرنسيون "أما 

هم  "الحديدة"في  "اإلنكليزو" فهمُّ

األول هو مراقبة الجواسسس 

 .هناك!!

تشكل القهوة اليمنية نصف 

بسنما تشكل ، اليمنيين دخل

 م. املجففة في الشمس النصف الخر هالفواك
ً
 أعدادا

ً
عاملين ن التجد في كل بس  تقريبا

والقليل القليل من "، الهندوس"أو  "العبيد السود"معظمهم من ، والعامالت لهذا الغرض

هوة حبوب الق ن بفرز أحيث يبد"، النساء"معظم العاملين في هذا املجال هم من "، و العرب"

نة و  ِ
 .عن أنظارهن أطفالهنيغيب بسنما ال ، سهلة الفرز الاللي 

أما املهمة الصعبة فهي من 

سب الرجال الذين يتحملون نص

وهي ، عبء نزع لحاء القهوة

العملية التي تتم باستخدام 

طواحين الهواء املصنوعة من 

الحجر والجرف الصخري على 

قد تنكسر ، شكل عجلة كبيرة

 ،بعض حبات القهوة أو تضيع

 واسع 
ً
ولكن ال ش يء يضيع هباًء من هذه السلعة اليمنية التي ال تزال تستهلك استهالكا
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 ا
ُ
  "القهوة"جمع ثمار أو حبوب النتشار. ت

ُ
 الذين يفضلونها ح "للعرب"باع املمتازة ثم ت

ً
بوبا

 إلى  ثم يحولونها، أو مهروسة، غير مكسرة
ُ
 ما يسمى "قشر" ت
َ
 في املقاهي في املق

ً
ناطق دم شرابا

.، الداخلية
ً
 وهناك بعض أنواع حبوب القهوة التي تباع بقشرها أيضا

  -نسبة إلى املخا  - "املخائي"يقولون: إن 
ً
ن األمر ولك، هي األفضل. قد يكون هذا صحيحا

القهوة  هم يستهلكون "، الحديدة"يعتمد على طريقة اإلعداد والتحميص والتخمير في مدينة 

 ال تقدم لك فيه، كما يفعل أهل مدن عربية كثيرة، بكميات هائلة
ً
 فال يمكن أن تدخل منزال

 شاي.وربما يتبعه فنجان من ال، القهوة

أما اإلنتاج الذي يأتي في املرتبة الثانية بعد القهوة من حيث القيمة التجارية فهو 

 ."املاعز" و"الغنم"وأهمها جلود ، الجلود التي يتم تصديرها بكميات كبيرة

يجري جمعه من األشجار املطلة  ،يشكل مادة رائجة للتصدير "الجوز "كما أن خشب 

تجارة  ولكنها رغم ذلك تعد، هي تجارة في غاية الصعوبةو  على املنطقة الساحلية من الجبال.

 رائجة ومربحة.

 فهي  "اليمن"وفي  "الحديدة"أما العمالت املتداولة في 
ً
"، العملة التركية"عموما

 ، -"الريال" -"الدوالرو"
ً
ة"كما تستخدم أحيانا ثة وتعادل حوالي ثال "الليرة التركية الذهبيَّ

 "وعشرين 
ً
"، أفريقيا"لـوالساحل الشرقي  "اليمن"املنتشر في  ريزا"ر ماريا تدوال "أما "، فرنكا

آخر وحسب إلى  وقيمته تختلف من وق [ Talari] "تاالري يطلقون عليه اسم " "العرب"فإن 

 البضاعة التي يتم تبادلها.

أما تجارة الواردات فتتمثل في استيراد القماش الرخيص واألنسجة القطنية 

 كما تتضمن القائمة "النفط األمريكي" وبعض املواد، انية" و"األمريكية""اإلنكليزية" و"األمل

كما توجد هناك أنشطة تجارية أخرى تتمثل في تهريب األسلحة الذي ، الغذائية املعلبة

إذ ال يكاد الليل يرخي سدوله حتى تبدأ القوافل املحملة باملواد ، يمارس على نطاق واسع

ع وهناك فرو ، املدن اليمنية الداخليةإلى  حديدة" متجهةاملذكورة أعاله بالخروج من "ال

و"دوجيبي" "sanà" و"صنعاء" [Menàkhah] لخدمة العمالء الرئسسيين في كل من "مناخة"



 ديزير شارناي  و دفليرس  المسار | 118

[Dgebi"و"كوكبان ] [Kaukaban] ["و"بس  الفقيهBeit-el-Fakih] حيث يمكنك ، وغيرها

ة" تتحرك في اتجاه باقي أنحاء "تهام إذا ما التف   نحو شمالي املدينة أن ترى قوافل الجمال

 واملناطق الصحراوية الشاسعة.

لقد كنا أثناء تجوالنا نتلقى ونتحمل الشتائم واإلهانات من بعض الجماعات العربية 

 لكن األهالي من الطبقات العليا كانوا لطيفين مهذبين.، هناك

احة خارج األسوار في فترة العصر ي شعر بأن األهالكنا ن، وحين كنا نتمش ى في الس 

 لوجودنا
ً
 وتقبال

ً
 هاتكنا ندخل الساحة ونخرج منها عن طريق بواب، أصبحوا أكثر اعتداال

روعة هذا املكان تتجسد في أنه كان يضم في جنباته جميع ، الرئسسية وتدعى بوابة الحاكم

إلى  فةاباإلض، وال بين عربي وغير عربي، ال فرق بين غني  أو فقير، الناس من جميع األحوال

 aux "]يتجمع الجميع هناك كل مساء للعب لعبة "الضاما" ، الكتبة والتجار وغيرهم

éches ].عنهم 
ً
 ملدة أربع ساعات بسنما املوسيقى العسكرية تصدح لسس بعيدا

 يبدأ وينتهي بتمجيد السلطان
ً
 وأبدا

ً
بسنما ، (15)نشيد تلك املوسيقى الصاخبة كان دوما

 أصوات الجماهير املحتشدة. يعلو حتى على صراخ الجنود 

 من ، كنا نجلس في إحدى األمسيات مقابل تلك البوابة الرئسسية
ً
وقد شاهدنا جزءا

ر فأم، ذلك الحفل الصاخب حين أشار إلينا أحد الضباط أن نقترب منه. اقترب  منه

 ، (des cigarettes)وقدم لنا القهوة وسيجار "الفينيل" ، من أجلنا بإحضار طاولة وكراس  
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بعزف موسيقى "البؤساء" ففعل فشكرناه وأرفقنا ثم أمر مايسترو الفرقة املوسيقية 

  شكرنا بأطيب التحيات.

يذكر أن "بوابة الحاكم" أو البوابة الرئسسية محاطة ِبُبرَجين هائلين لكن كانا َيْبُدَوان 

، والناس هناك كانوا من مختلف األصقا
ً
كن ع واألجناس، لَهِرَمين َباِلَيْين. الحشد كان كبيرا

نَ  ترى "العرب" و"السود" و"الحبشيين" ثم 
ُ
الوافدين من الشرق كانوا يشكلون األكثرية، فك

ادة في "اليمن"، لكن  "الهندوس" و"اليونانيين" وكذلك "اإليطاليين" الذين كانوا طبقة السَّ

 باستهزاء، ولكن اال يوجد في 
ً
هؤالء ال حترام ل"الحديدة" من يتعامل مع هؤالء القاصرين عقليا

كاالحترام الذي نظهره تجاه األشخاص األسوياء، وهذا ما يجعلنا  -على أي حال  -يكون 

نستنتج أن في تقاليد النبالء من أبناء الشعب؛ ما يمنعهم من التصرف تصرف األغبياء 

؛ رغبة في متعة التسلية والضحك، وقد ترك 
ً
والحمقى والقاصرين تجاه القاصرين عقليا

 ع لهؤالء أن يتصرفوا في مثل هذه الظروف حسبما تمليه عليهم قيمهم وأخالقهم.املجتم

 
ً
 من بوابة الحديدة الثانية ؛وهكذا بدأنا االستعداد للسير شماال

ً
تشبه  التي، انطالقا

التي تعج باألكواخ العربية ، بوابات الحاميات العسكرية املقامة خارج ضواحي املدينة

وتبدأ بالبساتين ، (sanà )"صنعاء". الطريق متجهة صوب املختلطة مع بعض املنازل 

 نت، وأشجار النخيل الباسقة، واملساجد ومناراتها ومآذنها، املحيطة بها
ً
 جهوها نحن أيضا

ل حيث تص، الصحراوي املتزايد صحراوية في كل يوم "تهامة"عبر بر   (sanà )"صنعاءإلى "

 حر األحمر. سواحل البإلى  هذه البقعة الصحراوية الواسعة
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 الفصل الثاني

 عناوين:

 صنعاءإلى  الطريق( sanà) 

 باجل (Badjil) 

 مناخة " [Menàkhah] 

 مدينة صنعاء ( sanà) وضواحيها  

 ميرافاو  حريم 

 بها (Bahà) 

 حجيلة Hodjeylah) d') 

 الروضة ((Raudha ومنازلها 

 جولة في كوكبان (Kaukaban) ( والطويلةTawila) 

 ( يريمYarim( وتعز )T`aez) 
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ة أخرى عبر  إلى الحديدة  ."تهامة"مرَّ

 "الحديدة"ما بين  -وتكاد هذه املنطقة "، صنعاءإلى " كي نصل "تهامة"كان علينا أن نعبر 

والبالغة ثمانين كيلو  - "صنعاء"و

 أن تكون 
ً
صحراوية بأكملها مترا

 سفوح الجبال. قابعة عند، ملتهبة

الرملية  كان  نباتات السهول 

 ،ت من تلك الصحراءتغطي مسافا

 املناطق القريبة من 
ً
خصوصا

هناك "، البحر األحمر"ساحل 

 "البوكار" كن  ترى شجيرات

[Bockar]  "التومان"و 

[Toummam]  ، وكذلك األعشاب

املتشابكة الحادة والقاسية. 

تستخدم هذه األشجار والنباتات 

 جركما يستعمل شه، " وصناعتالصابون على "للحصول  "العرب"الداكنة من قبل األهالي 

وحتى ، لتوفير علف املاشية وحطب الوقود [Toummam] التومان"و" [Bockar] "البوكار"

 في بناء بعض أنواع األكواخ.

 "حارالز "أو  "الحمى"يمكن لحر  الشمس أن يسبب مرض ، امللتهبة "تهامة"وفي سهول 

 ما تتحرك قوافل السفر في الليل، أو حتى الوفاة
ً
نا االنتظار كان عليهذا السبب ول، لذا غالبا

تحمل  "جمال"وكان  قافلتنا تتألف من خمسة "، الحديدة"حتى أذان املغرب كي ننطلق من 

( "البغال"عدد من إلى  باإلضافة، أمتعتنا
ً
ة التي كنا ندفع أجرة الواحد منها )تاليرا  القوي 

["Thalari ]لليوم الواحد عن كامل الرحلة. وكان يرافقنا ا 
ً
، ثنان من املوظفينواحدا
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 من ، أحدهما من أبناء البلد
ً
كما كان برفقتنا بعض "، القاهرة"أما الثاني فكان مصريا

 ."الحمير"

كان  تعج بالقوافل الذاهبة  "صنعاء" و"الحديدة"من حسن الحظ أن الطريق ما بين 

، لذلك كان  الطريق آمنة ، واليبة
ً
، رحلتنا هذها بعلى األقل خالل الفترة التي قمنا فيهتماما

 على الطريق بأمر الحاكم. "الجنود" و"الشرطة"كما انتشر بعض ضباط 

وهي تحط ، عندما بدأنا املسيرة كان  آخر خيوط النهار تودع األفق الصحراوي 

م  الصح ثم وي، رابخيوطها ذات األلوان األرجوانية والبنفسجية الباهتة على كتف الس 

ة ورتابتنص قرب الساعتين ونصف الساعة من السير يوبعد ما ها، ل إلى السهول الرمليَّ

 من القهوة صار أمنية وجب تحقيقها
ً
 من العريش  ؛وجدنا أن فنجانا

ً
 مصنوعا

ً
دخلنا كوخا

 مشروب القهوة ، يقدم صاحبه لزبائنه املشروبات الدافئة"، النخيل"وسعف 
ً
وخصوصا

 نا ترافقنا أصوات نباحالتي سحق  بذورها لتوها. شربنا القهوة ثم عدنا نواصل رحلت

أن ى إل البعيدة مصحوبة بوابل من أصوات طلقات الرصاص. طمأننا مرافقونا "الكالب"

 
ً
 جدا

ً
ة. ، األمر كان طبيعيا  بزفاف حسب التقاليد العربي 

ً
فطلقات الرصاص كان  احتفاال

 وكان الحفل على أشده كما يبدو.
ً
 كان  الساعة تقارب الحادية عشرة ليال

تحركنا من جديد تح  أشعة الشمس ، الثالثة من بعد ظهر اليوم التالي وفي الساعة

اب"الحارقة باتجاه الشرق. بدأت تتضاءل حقول  ها حقول  "العن 
 
 "الذرة"وتحل محل

، (d'el- Goudhàقرية )جريدة الخوداء إلى  الرفيعة. بعد أربع ساعات من السفر وصلنا

 Qsichr) "شرولنا بضعة فناجين من "القحيث تنا
ً
من  وبعد حوالي ثمان ساعات، (. وأخيرا

 من بلدة إلى  وصلنا، السفر
ً
حيث كان ، (Badjil) "باجل"سفوح جبال املنطقة الجبلية قريبا

 أن نمض ي الليلة وبعض اليوم التالي.
ً
 مقررا

اع املحاطة بالجبال التي يصل ارتف "باجل"على طريق القوافل املبتعد عن هذه املدينة 

هنا انتشرت أمامنا العديد ( Dejaبدأنا السير باتجاه بلدة داجا )، ة آالف مترأربعإلى  بعضها

من القرى واملنازل املبعثرة في كل اتجاه. كما بدأنا نرى البيوت املبنية بالحجارة والحصون 



 103المسار |  م1896عام  رحلة الكتشاف اليمن

" التي توقفنا عندها في (Mikaye)"مكاوي " ثم (Bahà )"بها أو القالع املمتدة باتجاه بلدة 

 املساء. 

صبيحة اليوم في 

وبسنما كنا نسير ، التالي

باتجاه الشرق عبر الحقول 

الخصبة وما عليها من 

وجدنا أن ، ماشية كثيرة

الرعاة لسسوا من البدو 

ولكن من سكان حضر 

 (Foutah) حاملناطق الفوت

سالحهم سيف يوضع 

ى  تح  الذراع ويسم 

ة  كما  (Djembieh)الجنبي 

يرتدون ألبسة تدعى 

( الذي Dismàlل )االدسم

 نوع من القماش. 
ً
هو أيضا

الرعاة  -سلم علينا األهالي 

 بكم" 
ً
مرددين: "مرحبا

و"مرحبا أنا عبدك" 

 في هذه املناطق.
ً
 و"السالم عليكم" وهي صيغ السالم األكثر شيوعا

وهي (، Cherwàl")الشروال"أو  (Sirwàl" )السروال"بـأما النساء فيرتدين ما يسمى 

 ،والسروال مصنوع من القطن تعلوه بلوزة/ قميص طويل، نيعبضيقة عند الك "سراويل"

 وتلبس املرأة على رأسها قبعة واسعة الحافة ومصنوعة من القش.

وهي قرية فقيرة بائسة Hodjeylah) d') (16) "حجيلة"قرية إلى  وصلنا عند الغروب
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احر إنه مشهد سزدحمة في يوم الخمسس من كل أسبوع، وتقام فيها سوق م، بيوتها أكواخ

ينتشر مشهد مهيب تحيط به الغابات ، يفوق كل وصف: تح  سماء زرقاء صافية

وعجائب النباتات االستوائية املنتشرة بجميع أنواعها في الوديان املحيطة. إنها مناظر خالبة 

 ساحرا
ً
 ومنعشا

ً
 لذيذا

ً
وترى هناك آالف الفراشات والطيور امللونة والبساتين ، تثير شعورا

كما ترى جداول املياه النقية الرقراقة تسقي ، ألخاديد والوديان الظليلةاملتماوجة في ا

 بيضاء تسير مع مجرى هذه املياه
ً
 أنيقة وزهورا

ً
صورة شالالت تتساقط من ، في أشجارا

شبه ما إنها أ، وفي أماكن أخرى تبرز الشالالت من بين شقائق النعمان، فوق صخور القفار

 كون بغابات الفردوس.ت

الستعداد بدأنا ا

 "حجيلة"ملغادرة بلدة 

Hodjeylah) d')  باتجاه

التالل كثيفة األشجار 

جبل "بـواملحيطة 

هنا  (17)(Sàfàn) "فانعص

تنتشر العديد من القرى 

فوق التالل التي يبدو 

للعين أن الوصول إليها 

شبه مستحيل. األبراج في 

هذه البلدات والقرى 

طويلة تتخللها فتحات 

 وثغرات ونوافذ يمكن

فتحها وإغالقها. كان  

جميعها تثير من تح  

 في العصور الوسطى. (Rhin" )الراين"غبار النسيان مشاهد ما كان يحيط بنهر 
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ى األبراج )البرج - "أملانيا"كما هي الحال في  -فهنا  ( ترى القالع والقرى املحصنة التي تسم 

  األم. "يتيةالسنسكر "اللغة إلى  وهي كلمات مشتركة بين لغات تنتمي جميعها

 باتجاه جبلنبدأنا 
ً
 ومتعرجا

ً
 صعبا

ً
 شاقا

ً
( Djebel Oussil) أوصل تسلق الوادي صعودا

 فوق  1200على ارتفاع نحو  "البن"وسرعان ما وجدنا أنفسنا نمش ي بين أولى أشجار 
ً
مترا

مستوى سطح البحر. الجبل كله مغطى بمدرجات املزارع التي تحميها الجدران االستنادية 

 علو يتراوح بين ستة أمتار وثمانية أمتار. النباتاتإلى  والتي ترتفع، وعة من الحجارةاملصن

وقد انتشر الكثير منها على ضفاف النهر في طبقات سميكة ، الكثيفة تغطي تلك املزارع

وحتى فوق دروب الغابة بصورة جعل  اختراقها بالغ الصعوبة. وكان هذا ينطبق ، متشابكة

( Masar djebel)(18)" جبل مسار"يان التي تلتقي عند أسفل منحدرات على العديد من الود

(. هذه القرية تكاد تكون منفصلة عن  'raàAttd )(19)"عتارة"قرية إلى  قبيل الوصول 

ض والقائمة على أنقا، ستين سنتيمترالالصخور التي يتجاوز حجم الحجر فيها املتر و 

 القلعة القديمة في القرية. 

صلنا السير على طريق املنحدرات الجنوبية او ، (d'Attàra)" ارةتع"ية وعندما غادرنا قر 

  "جبل مسار"لـ
ً
(. هنا عبرنا منطقة ouadi Ayiàschالضفة اليمنى لوادي عياش )إلى  وصوال

ة بنباتات يستخرج املطاط منها  ومنها اتجهنا صوب هضبة عالية امتدَّ في أسفلها ريف، غني 

جبال تحده سلسلة (، Sahàm ouadi) "وادي سهام: "خصبةمتباعد األطراف من األودية ال

 (.Reima djebel) "ريمة"( وBoura djebel )"برع"

جبل "( وChibàm djebel) "جبل شبام"ترتفع الهضبة باتجاه املنحدر القائم بين 

متر )ألفين وأربعمائة متر(. هنا يبدأ  2400ارتفاع إلى  أن تصلإلى  (djebel Masàr)" مسار

ة. استغ "األلب"النباتي للهضبة والجبال يتغير ليأخذ طابع جبال  الغطاء رق األوروبي 

هذه النقطة العالية مدة ساعة كاملة من السير املضني عبر مسارات منحوتة إلى  الوصول 

البلدة  ؛(21) (khahMenàباتجاه بلدة مناخة ) (20) (màChib) "شبام"في الصخر في منطقة 

 منها قرية يهودية تدعى الكام )، (Haràz) "حراز"الرئسسية في منطقة 
ً
(. Lakameوتقوم قريبا

)ألفين  2300وترتفع ، فيبلغ حوالي ثالثة آالف نسمة (Menàkhah) أما تعداد سكان مناخة
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(التي djebel kahelوتمتد تحتها سفوح جبل كاحل )، وثالثمائة متر( فوق سطح البحر

 ،مبنية من الحجارة املنحوتة من الصخور تكسوها األشجار الكثيفة. أما بيوت البلدة ف

ما فيعلوهمسجديها ونوافذها يعلوها الزجاج امللون من مختلف التصاميم. أما مئذنتا 

 اللون األبيض.

 Menàkhah)" مناخة"قد بن  في  "اإلدارة العثمانية"كان  
ً
وثكنات  ( مستشفًى عسكريا

حد وهناك سوق كبيرة تقام يوم األ "، البرق "و "للبريد"كما يوجد في املدينة مكتب ، للجسش

حيث القلعة العربية ، (djebel Chibàmمن كل أسبوع. ومن هناك بدأنا صعود جبل شبام )

 من بلدة  "األتراك"القديمة التي دمرها 
ً
وكان  تلك القلعة قد بنس  على ، (.L'O.-S.-O)قريبا

يأخذ باأللباب  ارتفاع ثالثة آالف متر فوق سطح البحر. املنظر من هنا جميل ساحر

 تظل العيون واألفئدة مشدودة، الوعرة (Haràz")جبال حراز"ونحن نجتاز ، لروعته. هنا

والريف الخصسب والقرى ومنازلها. كنا  "البن"تلك املناظر الخالبة من الوديان ومزارع إلى 

 "وادي شجة( و"(Menàkhah" مناخة"نطلُّ من هنا كما يفعل راكب املنطاد على بلدة 

(Chidjadi ouaالقريب منها باتجاه الشمال الشرقي )(22) ، ذي التضاريس املعقدة املهيمنة

 (.Le Seràt) السراةعلى أفق السلسلة الرئسسية لجبال 

ينا أن كان عل"، صنعاءإلى " بقي علينا مهمة اجتياز مرحلتين صعبتين قبل الوصول 

رية البائسة التي تتألف في هذه الق (23)"سوق الخمسس"نقض ي الساعات التسع األولى في 

( le Seràt) ة"سراالجبل "من عدة مجموعات من البيوت املتناثرة على منخفضات سفوح 

. لم يتوفر إلقامتنا هنا سوى غرفة صغيرة نصل إليها عبر أربع درجات  2373على ارتفاع 
ً
مترا

فالغرفة قريبة من حظيرة ، نحت  من الحجر. رائحة املكان فظيعة تخنق الحلق

" البق"جيوش جرارة من إلى  باإلضافة، والدواب وفضالتها املتعفنة "جاموسال"

التي كان  تبقينا مستيقظين طوال الليل. حتى أهل املنطقة يجدون صعوبة في  "البراغيثو"

النوم بسبب جحافل الهوام التي تبقى حية نشيطة دون أية محاولة للقضاء عليها. وفي 

 فراشنا بقععلى الصباح وجدنا 
ً
 ،خلفها عض الهوام ملا وصل  إليه من أجسادنامن الدم ا

هذه الحشرات في "سوق الخمسس". لم ينقص جسش دسمة لالتي كان  وليمة هذه األجساد 
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 أسراب  "البراغيث" و"البق"
َّ
 حتى تكتمل املأساة!! "البعوض"إال

عين! انطلقنا باتجاه 
َّ
 حين غادرنا هذا املكان الل

ً
 (24)"وعان"بكم كان سرورنا عظيما

(Bauan) في قمة جبل لحج (djebel 

Hadj) هي لسس  مدينة ولكنها تجمع .

ملربعات صغيرة من املنازل املبنية من 

وق س" يأتي املزارعون إلىوإليها ، الحجر

( souq-el-khamiss) "الخمسس

للمشاركة في املعامالت التجارية 

واملقايضات التي تجري كل خمسس. بعد 

احة في أحد عشرين دقيقة من الر 

حيث احتسسنا عدة ، األكواخ الواسعة

حملنا سلة من ، فناجين من القهوة

ثم "، صنعاء" إلى "الدراق"و "الخوخ"

إلى  العالية ومنها نبدأ الهبوط (de Metneh) (25)"متنة"لعبور هضبة  "البغالإلى " عدنا

  قلب الصحراء الكبرى في الداخل الغربي.إلى  املنحدرات الشرقية متجهين

جبل "عند سفوح ممراتنا ( عبرنا آخر beyt Adràn)(26)بعد أن اجتزنا قرية بس  عذران

الذي حيث الوادي الواسع في قلب الصحراء ، (27)"صنعاء"قرب  (djebel Nougoum")نقم

ينة وح منازل املدتح  أشعة الشمس املائلة للغروب بدأنا نرى بوضو ، ينحدر نحو الشمال

  حيث يوجد فيها، ومآذنها العظيمة "صنعاء"
ً
كما امتدت أمامنا ، ثمانية وأربعون مسجدا

ة تلة ، أسوار الحصون وأبراجها   (.de Qamdàn")مدان"غوالقلعة املطلة من أعلى قمَّ

 عند نافورة ماء ، بدأنا الهبوط السريع
ً
رية القريبة من ق "سنان باشا"وتوقفنا قليال

  "وادي خب"حيث معبر  "َعُصر"
ً
 فوصلنا"نعاءص"أسوار إلى  وصوال

ً
 بوابة إلى . ثم اتجهنا غربا

. أما من أجل التسوق فعلى من يرغب (28)"حي  اليهودإلى " تؤدي (Yahoud-el-Babاليهود )

 بضاحية "الطرف إلى  بذلك أن يذهب
ً
( Bir-Azeb")بئر العزبالخر من املدينة مرورا
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 سائق بغالنا زوجوكان . (Moutwàkil) "املتوكليةو"
ً
 "الحديدة"حداهما في إ، المرأتين ا

 "مناخة"وقد رتب عقد زواج ثالثة مع امرأة من ، (Beit al-Faqih )" بس  الفقيه"واألخرى في 

Menàkhah) ) ،صنعاءإلى " ثم اصطحبها"( sanà)  ليتمتع بحالوة الربع األول من شهر

 العسل في العاصمة!

 لعيون الفضوليين قرر سائق بغالنا أن يدخلنا العاصمة
ً
اليهودي  عبر بوابة الحي تجنبا

ب حيث يتوج، على الجانب الجنوبي من السور القريب من املقابر املمتدة غرب املدينة

قبل  (Moutwàkil) علينا عبور قناة صغيرة من املياه املتدفقة باتجاه مركز املتوكلية

، ةالبوابة. وعلى الطريق مررنا بثكنة عسكرية مقامة خارج األسوار املحصنإلى  الوصول 

 وعند مغيب الشمس دخلنا 
ً
اة " (sanà )"صنعاء"وأخيرا باب من البوابة الجنوبية املسمَّ

 باتجاه (، Bab el-Yémen")اليمن
ً
 (T`aez ")تعز"وهي البوابة التي تفتح الطريق أيضا

 .(d'Aden")عدن"و

 ألفين وثالثمائة متر مفتوحةإلى  املتربعة على قمة يصل علوها (sanà )"صنعاء"مدينة 

على مصراعيها على واد يحيط بها من الجانب الشرقي. أما املنحدرات األعلى فتحيط باملدينة 

من الشمال والشمال الغربي حيث الجبال الجرداء خالل الفترة التي أمضسناها هناك )يونيو 
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كان  درجات الحرارة في منتصف النهار تتراوح بين  [1314محرم-1313الحجة 19]ويوليو

درجة مئوية عند غروب  20درجة أو  18إلى  وقد تنخفض فجأة، ويةدرجة مئ 25و 21

درجة مئوية. في  13أو حتى  12إلى  أما عند الفجر فكان  درجة الحرارة تنخفض، الشمس

 3لى إ تهبط درجات الحرارة، وهي الفترة األبرد من العام، النصف الثاني من شهر يناير

درجات مئوية 

، فوق الصفر

وتبقى كذلك 

لساعة حتى ا

الرابعة بعد 

 الظهر.

يحيط 

 "صنعاء"بمدينة 

( sanà)  كلها سور

يتراوح ارتفاعه 

، أمتار 10و 8بين 

وهو ذو سماكة 

وية من متسا

الطين املجفف 

بأشعة الشمس، 

وتتخلل السور 

أبراج متوسطة 

ويبلغ  ،ثالثة أمتار. كما يتخلل هذا السور عشرة أبوابإلى  االرتفاع تعلو مستواه بمترين

.طول
ً
 ه اإلجمالي ثالثة عشر كيلو مترا
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يسود نمط هندسة معمارية واحدة على منظر أبنيتها. الزخرفة جزء ، وفي داخل املدينة

 مكونة من طابق أرض ي، ال يتجزأ من هذه الهندسة
ً
ي وقد فتح  ف، أما املنازل فهي غالبا

هو  لطابق األول البوابات ثقوب عديدة مرتبة على شكل مثلثات مزخرفة أو متداخلة. هذا ا
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ة تأخذ هذه النوافذ املزخرف ،البوابة الرئسسيةإلى  الجدار الذي تتخلله نوافذ ضيقة إضافة

، وتكون مصنوعة من الخشب املحفور والزجاج امللون ، كل واحدة منها شكل الخليج

 إطارات هذه النوافذ مزينة بالنقوش.و 

رواق واسع تحيط به باحة  مؤلفة من -كما في كل مكان  -فهي  "مساجد صنعاء"أما  

لى إ مستطيلة في وسطها حوض ومغاسل موجهة جميعها باتجاه القبلة. يستند الرواق

اق من مجهزة بأبو ، كما تعلو املسجد مئذنة أو أكثر، أعمدة رشيقة تعلوها القباب البيضاء

ات ة عن آيمزينة بنقوش هي عبار  -كما املنازل  -"املآذن"الصالة. إلى  أو الدعوة "األذان"أجل 

مل هنا هي التي تتمتع بأج "املئذنةو"أو العوارض الخشبية املرصعة. ، الكريم {القرآن}من 

 في كل األح "الحمام"طيور . وتبقى "تركيا"كما هي الحال في  "املحراب"ولسس ، الزينة
ً
وال رمزا

ءات ليحتمي من اعتدا (djebel Thour ")جبل ثور "كهف في " إلى محمد"يذكر بلجوء النبي 

 لها على  "حمامة"حيث بن  "، قريش"
ً
نسج  "عنكبوت"ثم تبعها "، باب غار حراء"عشا

 .خيوطه عند مدخل الكهف

  "صنعاء"يوجد في 
ً
امات"وعشرات ، ثمان وأربعون مسجدا العامة وبعض املباني  "الحمَّ

 بئر"ذات الطابع الهندس ي املخصص ملباني الحكومة. تقع معظم منازل املدينة في ضاحية 

وهناك منازل كثيرة تنشر في ، أو حاكم اليمن "الوالي"حيث مقر إقامة (، Bir Azeb")العزب

. كما توجد هنا حديقة (Bir Azeb")بئر العزب"كما هي الحال في ، مناطق التسوق األخرى 

 تسقى بمياه تؤخذ من بئر قطرها يتراوح ما بين أربعة وخمسة أمتار.

اسم "كرس ي  "العرب" و"اليمنيون "ق عليها والتي أطل- "صنعاء"يبلغ عدد سكان 

حوالي مائتي ألف نسمة  (Oumm el-Dounia)ثم "أم الدنيا"(، Koursi el-Yémen)اليمن"

  "هاليفي"حسب إحصاء 
ُ
ألف  ستينإلى  لكنه انخفض، في القرن التاسع عشر رَي ْج الذي أ

 "مانزوني" قدريو املنطقة.  "األتراك"حين احتل  [1287-86]، 1870نسمة في بداية عام 

(Manzone )-  
ً
عدد سكان املدينة ما بين عام  - "صنعاء"عدد املنازل املأهولة في إلى  استنادا

وثالثة آالف من "، العرب"بأكثر من عشرين ألف من  [1297]1880و[1293] 1877

أقل من خمسة وعشرين ألف إلى  هذا االنخفاض"، اليهود"وألف وسبعمائة من "، األتراك"
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 - (Manzone) بحسب رأي "مانزوني"، بعد أو خالل هذه الفترة مباشرة -( 25000نسمة )

ثم "، ئمةاأل "خالل الفترة السابقة لسيطرة  "اليمن"حالة الفوض ى التي سادت إلى  إنما يعود

 استبداد وانتهاكات اإلدارة العثمانية الرهيبة.إلى  بسبب ممارسات النظام الحالي إضافة

، (Raudha) "الروضة"تقع بلدة  "صنعاء"ير باتجاه شمال على مسافة ساعة من الس

ر الضخمة ويتراوح قطالتي تعلوها األبراج ، حيث يقيم أثرياء العاصمة منازلهم الفخمة

  14إلى  12علو يتراوح ما بين إلى  ويرتفع، أمتار 8إلى  7الواحد منها من 
ً
برج إلى  إضافة، قدما

 ويبلغ ارتفاعه أربعة أو خمسة أمتار. ،يتربع على قسم من قمة املنزل  (29)صغير

وكان  ، ذالنوافإلى  الثغرات منهاإلى  هي أقرب، وتخترق هذه األبراج نوافذ صغيرة ضيقة

 للحماية من هجمات اللصوص أو قبائل الغزاة في الحروب التي ال تنتهي 
ً
تستخدم أساسا

الجانب  الشديد. وإلىكما كان  تعتبر مصادر لتبريد الجو في مواسم الحر ، بين اليمنيين

 ،( تنتشر حقول الفول والبرسيم وعباد الشمس والشعير وغيرهاSeràtالشرقي من سيراتا )

كأشجار ، وما حولها أشجار الفواكه املمتازة (Bir Azeb")بئر العزب"بسنما تنتشر في 

التوت ـ "ك، وغيرها "الليمون " و"البرتقال"و "الخوخ"و "الكمثرى "و "التفاح" و"العنب"

 الذي يبعد حوالي خمسة كيلو مترات .(31)(ouadi Hadda) "وادي حدة". وفي (30)"األسود

تنتشر املنازل الريفية في قلب بساتين املدرجات والحدائق "، صنعاء"الجنوب الغربي من إلى 

بسنما تنتشر ، (32)املنتشرة فوق التالل. وفي الوادي العميق يدير هدير املياه الطواحين

. وال تخلو منطقة (33)"الجوز "و "املشمش"رة هنا وهناك مليئة بأشجار ِظالل غابة صغي

رت من مسجد صغير أو من قبر قديس  أو ولي  صالح.
ُ
 مهما َصغ

 صوب 1314محرم  27/الخمسس 1896]يوليو 9يوم  "صنعاء"غادرنا 
ً
[ واتجهنا شماال

. كنا (34) ( Raudha) عبر مدينة الروضة، (Kaukaban) "كوكبان"( وHamdan)"همدان"

متر في  1800. التي تمتد ملسافة (35)"البرسيم"و نشق طريقنا عبر حقول عباد "الشمس"

 Beyt")معبس  ن"ثم ، (36)(Samsare"سمسرة" )إلى  محاذاة قرية محصنة. من هناك اتجهنا

Nam ،)هرض أعلى "وادي ثم("ouadi Dhar)(37).  التقينا ببعض الشباب الذي كانوا قد
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من ( djebel Hadhour ")ور حضجبل "عند سفح  (Samsare )مسرة""س أمضوا ليلتهم في

، (Seràtوتسمى قمة سيرا )-بعض جوانبه. ويرتفع هذا الجبل ارتفاعا عاليا حيث تعلو قمته 

 فوق سطح البحر. وبسبب ارتفاعه فإن الثلوج تغطي قمة هذا الجبل في  3500حوالي  -
ً
مترا

 . فصل الشتاء

 ملضني عبر املسافات الصخرية والجفاف الرهيب وصلنابعد خمس ساعات من السير ا

كما وجدنا ، وهناك فقط وجدنا الراحة من التعب (38) (màChib) "شبام"مدخل بلدة إلى 

 .
ً
 ومريحا

ً
 مضيافا

ً
فتعج بالنقوش والثار الحميرية القديمة  أما "شبام" ذاتهاشعبا

(himyaritesاملحفورة أو املنقوشة في الحجارة الصخرية )،  تجدها في معظم املبانيحيث 

 وجدران املنازل.

رها األهالي الذين
َّ
 هنا بدأ الفرح يغمرنا من كثرة ما وجدنا من مظاهر التسلية التي وف

 توافدوا ملشاهدتنا.

املنتصبة على املدرج العلوي واملمتدة  (Kaukaban)" كوكبان"مدينة إلى  ومنها انطلقنا

الحصن القديم املطوق باألسوار الصخرية من إلى  ثم وصلنا، عبر سور طويل من الصخور 

كما تطوقه املنحدرات الساحقة واملخيفة العصية ، جميع جوانبه باستثناء الشمال الغربي
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باستثناء بطاريات املدفعية التركية املتمركزة ، على كل محاولة اعتداء على ذلك الحصن

جراء القصف املتواصل  فوق تلة قريبة من املسجد حيث دمرت أو أحرق  عدة منازل 

الن عاصمة إمارة  (Kaukaban)"كوكبان"للمناطق الجنوبية الغربية. لقد أصبح  

 لكنها مدينة موتى لم تخرج بعد من تح  األنقاض. (39)مستقلة

( حيث وجدنا طريقنا Chibàm) "شبام" منتوجهنا  -إذن  - (Kaukaban) عبر كوكبان

 3000إلى  (. يصل علو هذه الهضبةTawila) (40)يلةطو البلدة إلى  تعلو هضبة عالية تتجه

هذه البلدة الصغيرة التي تحاصرها إلى  متر فوق سطح البحر قبل أن تنحدر الطريق

لتشكل سلسلة من التالل تعلوها قلعة محاطة بجدار ، الصخور الضخمة من كل جانب

تحيل يث أنه يسح، وهي ال تزال سليمة، . وتحيط بالقلعة منازل يسكنها األهالي(41)سميك

كن املدفعية كما ال تتم، االستيالء على هذه البلدة الجميلة بسبب الطريقة التي بنس  فيها

 من ضربها.

 

 
ً
 في بلدتي ، اتجهنا جنوبا

ً
. من هناك (T`aez ")تعز"و Yerim)" )يريم"حيث توقفنا قليال



 103المسار |  م1896عام  رحلة الكتشاف اليمن

ق أخرى أمضسنا ولكن من طري"، صنعاء"التي غادرناها باتجاه ، (Chibàm)"شبامإلى " عدنا

 Azrakeyn)-(d'el" زرقيناأل ، وعندما وصلنا إلى قرية "(42)(d'Amran")عمران"ليلة في بلدة 

 .(44)(Mecque")مكة املكرمةإلى " التقينا بقافلة حجاج متجهة (43)

مسامعنا أصوات املوسيقى إلى  تنام (، d'Amran) مدينة عمرانعند بوابات 

ركية بسنما كان يلعلع وابل من نيران مدفعية الحامية. العسكرية تعزفها قوات الحامية الت

وقد رأينا حوالي مائتي رجل يدفعون الحمير املحملة بأمتعة هزيلة وبعض املواد الغذائية 

وقد ارتدوا الثوب األبيض ثوب اإلحرام الذي البد من ارتدائه قبل ، الحجإلى  وهم متوجهون 

 دخول األراض ي املقدسة.

وقد ركع أحدهم ثالث مرات تحية لها. ، لون الالفتات الخضراءكان بعض الشباب يحم

ة التي سيواجهونها أثناء  وقد ألقينا التحية على هؤالء الرجال مقدرين املصاعب الجمَّ

 رحلتهم الطويلة ألداء هذا الواجب الديني.

، وحدائقها (Raudha) بدأت تلوح أمامنا في األفق مآذن "الروضة"بعد ساعات قليلة 

 ومن ه
ً
 مباشرا

ً
وبعد ثالث ساعات من السير الحثسث وجدنا "، صنعاءإلى " ناك سلكنا طريقا

 .(Salah ed-Din")صالح الدين"أنفسنا مرة أخرى قرب مسجد 

ه[ كان الوق  قد حان لوداع عاصمة اليمن. 1314صفر 14]ويوم الثالثين من يوليو

(، ومن Bab el- Yémen )يمن"باب ال"بـبدأنا نستعد ملغادرتها من الباب الجنوبي املسمى 

 الوادي العظيم.إلى  (Dhamard) de ارهناك نواصل الطريق عبر "ذم

بلدة )يريم إلى  اوصلن، وبعد فترة طويلة من السير املضني فوق الهضبةة، م التالييافي األ 

Yerim في الوق  املناسب لالحتماء من العاصفة الهوجاء. اليوم هو الثاني من شهر )

 وص، عبر السهول الصخرية، . ونحن نسير ونسير بال توقفه[1314فرص 22]أغسطس
ً
 وال

. ترى هنا منازل  2675القابعة في وادي املستنقعات وعلى علو ، (Yerimيريم )"بلدة إلى 
ً
مترا

. وفوق هذه املنازل في أعلى 
ً
الفقراء منتشرة على سفوح املنحدر البالغ ارتفاعه أربعين مترا

 مهدم.الهضبة ينتصب حصن خرب 
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وقد خصص لنا املقيم في أحد املنازل الطابق ، (Samsare) ه"سمار إلى " ثم وصلنا

العلوي كله إلقامتنا. هنا 

"فورسكال" قبر وجدنا 

(Forskal) (45)  
ً
تركه جميال

 de) رفاق "نسبور"

Nibuhr.توفي  (وتابعوا رحلتهم

في هذه القرية في الحادي 

عشر من شهر يوليو عام 

الحجة  29االثنين ] 1763

على إثر مرض أصسب  [1176

به خالل إقامته في مدينة 

 .(Tàez")تعز"

واجتزنا الطريق ، (Yerim) "وادي يريم"ثم واصلنا السير عبر سهول مستنقعات 

 ،هنا فقدنا إحدى اإلبل املحملة بأمتعتنا" وممراته الضيقة، سماره"الصعبة عبر جبل 

وبعد مسيرة عدة ساعات على ، (d' eL-Mekhader) "املخادر"أمضسنا ليلة في قرية تدعى 

وهي إحدى الحصون أو ، الساحرة (d'Ibb" )إْب "بلدة إلى  الطريق الريفية الخصبة وصلنا

ل جب"لـاملعاقل التي يطوقها سور من الحجر الصخري عند سفوح املنحدرات الغربية 

  (.djebel Badanبعدان")

 ببلدة ، "تعز"في اليوم التالي بدأنا مسيرتنا باتجاه 
ً
(. من هذه Djiblah) "جبلة"مرورا

وكان "، عزت"املنطقة شاهقة العلو انكشف  أمامنا املسافات واملناظر الخالبة حتى مدينة 

 َم تسلقنا الجبال الشاهقة هنا قد كلفنا َج 
ً
 نفق تعبا

ً
 ثانيا

ً
 ال

ً
غة على طريق بال وإرهاقا

 الوعورة.

 
ً
 يوم]، يوم السادس من أغسطسالظهر وفي حوالي الساعة الثالثة من بعد ، وأخيرا

رى كان يحيط بها عدد من "، قلعة تعزإلى " وصلنا [1314صفر  26الخمسس 
ُّ
الحادة الذ
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. دخلنا  150املطلة على املدينة من ارتفاع حوالي 
ً
-bab el) "البوابة الكبيرة"عبر  "تعز"مترا

kebir ).الكائنة في الشمال الشرقي 

 "قاهيامل"وكان الرجال يجلسون في ، املزدحم "السوق "ي دخلنا عبر الشارع الرئسس ي ف

يراقبوننا بفضول العاطلين عن العمل في هذه البلدة ، املصطفة على رصيف الشارع

 وجدنا املنزل الذي كنا نبحث عنه: "السوق "في نهاية  الصغيرة.

 )أي ، وهذه ساحته والحديقة، هذا هو البس 
ً
استأجرناه بمبلغ ستة اليرات شهريا

 لليوم( وهذه أجرة رخيصة ألن املنزل واسع جميل 24حوالي 
ً
وكنا نشاهد من على ، فرنكا

  .واملناظر الساحرة حوله (46) (feràMouz)ظفر امل ومسجدسطحه القلعة 

ِف املسؤول عن، لتي يبلغ عدد سكانها ثالثة آالف نسمةا "تعز"مدينة 
 هي مقرُّ املتصر 

"، يدةالحد"ى جميع املناطق املمتدة بين البلدة ووهو الذي يمارس سلطاته عل، املنطقة

 الشمالية الخاضعة للحماية البريطانية.  "عدن"واملمتدة على حدود 

 ( Gebel Sabor) (47)انب الشمالي من جبال أكبرها "جبل صبر"على الج "تعز"وقد بنس  
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 فوق مستوى سطح البحر، و  1347 الذي يبلغ ارتفاعه
ً
 ن خاليةتكاد تكو  "تعز"منازل مترا

من الزخارف والنقوش. أما مساجدها وعددها خمس فهي ذات تصاميم بيزنطية تعلوها 

 القبب واملآذن التي تعلوها هي األخرى أهلة بيضاء. 

وقد أسسه اإلمام الذي يحمل ، ( أهم هذه املساجدMouzàferظفر )امليعتبر مسجد 

لى إ الجبل. باإلضافةاملسجد اسمه. وهو عبارة عن هيكل مستطيل بني فوق منحدرات 

 ، املآذن
ً
 تشكل جميعها مصدر، هناك ثالث قباب كبيرة وأكثر من عشر قباب أصغر حجما

ي حقيقي ِ
كما أن الواجهة مزينة بالزخارف الجميلة واألعمدة الرشيقة ، جمال معماري فن 

 املزينة برسوم أوراق الشجر.

لكن أعداد ضة صنعاء"، "رو جميع أشجار الفاكهة التي رأيناها في  "تعز"وتزرع في 

ولو أنها أقل عطاًء من أشجار ، موجودة بكثرة "املوز "أشجار ، بسنما أشجار النخيل قليلة

ها . إن"تهامةإلى " البلدة الصغيرة الواقعة على الطريق املتجهة، (Dorebat de)) "ثعبات"

ثال عليها هو بر موأك، وأصحابها يعتنون بها وبسنابيع املياه فيها عناية فائقة، حدائق رائعة

 الرائع في وسط املدينة. "بستان الحسيني"

 ملا أصابنا من تعب وإرهاق
ً
احل. السإلى  كان علينا اختصار مدة إقامتنا والعودة، نظرا

 بسفح جبل إم بوراش ي )، بدأنا االنحدار باتجاه سهول الساحل
ً
 djebel Em-Borachiمرورا

-Beit al" )بس  الفقيهو"(Heys)" حسس"و (Zébid) "زبيد": "تهامة"وبعد اجتياز مدن (

Faqih ،) وفي  "الحديدة"في  [1314ربيع األول  13األحد ]أغسطس  23وجدنا أنفسنا يوم

.
ً
 نقطة البداية التي غادرناها قبل أربعة أشهر تقريبا

 "اليمن"مزايا ومميزات فّن العمارة يف 

ِ العمارة اليمني باعتباره 
عب أن نتعامل مع فن  : من الصَّ

ً
 أو متشابها

ً
 واحدا

ً
نموذجا

حلة حسب املر  "اليمن"فالنوافذ والشرفات والواجهات تبدل  وتنوع  في مختلف أجزاء 

 من عهد امللكة "، اليمن"التاريخية والسياسية والدينية التي سادت 
ً
ملكة  "بلقسس"بدءا

ن حرص  عصر موانتهاًء بالعصر اإلسالمي وما تطلبه ذلك ال، والعهود الوثنية األخرى  "سبأ"
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. لذا  صارت النوافذ صغيرة ، على إخفاء ما أمر الدين بإخفائه من معالم أجسامهن 
ً
مثال

لضوء وكذلك تسمح ل، ولكن لسس العكس، تسمح ملن في داخل البيوت أن يرى ما في خارجها

تغيرت هندسة العمارة لدى اليمنيين بعد اعتناق اإلسالم. ، إذن، بأن يدخل املنازل. هكذا

 لكن 
ً
 أو شامال

ً
بل إن معظمهم واصل بناء منازله على نمط بيوت ، التغيير لم يكن عاما

ا لكن استخدامه، أجدادهم الوثنية. كان  النوافذ والشرفات موجودة في العصر الوثني

.
ً
 الن تغير أو بطل نهائيا

 في مختلف مدن 
ً
 "، اليمن"يبدو هذا واضحا

ً
التي كان  ال تزال "، صنعاء"وخصوصا

بئية كما كان  في عصر امللكة تحمل  اد يكون حتى املسجد هنا يك "بلقسس"معالم املدن السَّ

 للمعابد الوثنية مع تغير متطلبات العصر.
ً
 استنساخا

فاملسجد رواق هائل الحجم مستطيل الشكل تتخلله أروقة وأعمدة تعلوها قباب 
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!؟ "مكة"الوضع كذلك في وال يزال فيها موقع األصنام قرب بركة الوضوء: ألم يكن ، صغيرة

 مضي، حافظ على شكل املعبد كما حافظ على هندسة املنازل ، حين ساد اإلسالم هنا
ً
فا

 صوت األذان ومئذنته. 

 عن أبراج "الكنائس"، والفارق هو فقط بين صوت 
ً
أما أبراج املساجد فال تختلف شسئا

 )األ 
ً
ندلس( راحوا يبنون األجراس وصوت املؤذن. لكن عندما وصل املسلمون إلى إسبانيا

املنازل بهندسة تلبي حاجاتهم الجديدة: الجدران الخارجية ال تختلف عن جدران األديرة، فهي 

بال فتحات، أما أروقة الداخل فمزخرفة مزينة، تتوسطها نوافير رشيقة، لكنها عصية على 

ية"، كما في عربتطفل من في الخارج، فال ترى عيونهم من في الداخل من النساء. في "الجزيرة ال

 "اليمن"، احتفظ  هندسة العمارة، مع بعض التعديل، بكل موروثها من األزمان املاضية.
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الهوامش:

( صحيح أن هناك ملكات يمنيات كثر ذكرن في النقوش، ولكن لم يعثر حتى الن على ملكة باسم بلقسس في 1)

 االسم من صنع عبيدة صاحب التيجان ووهب بن منبه.الثار اليمانية حتى يظن البعض أن هذا 

 -كما يقول موقع ويكبيديا-( ولم يكن املؤرخون الغربيون 7، 6( يشير إلى الية الكريمة من سورة الفجر )2)

 يذكر املدينة  إيبالواثقين من الوجود الحقيقي لتلك املدينة، ولكن أرشيف مدينة 
ً
الذي اكتشف مؤخرا

 (األقمار الصناعيةباالسم في سجالت تعامالت تجارية. وبفضل االستشعار عن بعد )استعمال صور 

، وقام فريق في بداية الثمانسنات بدراسة صور وكالة الخليج العربيل أظهرت الصور وجود مدن على سواح

"، الرمال أطالنطسوطرق الجمال التجارية، مما أدى الكتشاف مدينة سماها املكتشفون " ناساالفضاء 

 ض الكتابات القديمة.يعتقد بعض الباحثين أنها املدينة املذكورة في بع

 15وتوفي يوم الخمسس  1161/1748( أي في أيام اإلمام العظيم املهدي العباس بن املنصور علي، الذي بويع 3)

(، الجرافي، املقتطف، منشورات العصر الحديث: الطبعة الثانية 1775سبتمبر  14/  1189رجب 

 .258و 251، صص 1407/1989

الرياضيات في الرحلة الشهيرة التي قام بها مع رفاقه إلى "صنعاء" وغيرها، ولد في ( كارستن نسبور، عالم الفلك و 4)

عام 1815أبريل 26هو الناجي الوحيد الذي عاد إلى بالده وتوفي في  1762وصل اليمن عام  1733مارس 17

خص حياة أعضائها مختصرة في كتاب توركيل هانسن، من كوبنهاجن إلى  وقد نشرت رحلة الوفد وما

. وصل اليمن سنة 1421/2001عاء، ترجمة محمد أحمد الرعدي، صنعاء، الطبعة الثانية بدون تاريخصن

 م.1843

 5/26 1224رمضان  16( في أيام املتوكل أحمد بن املنصور علي بن املهدي العباس )تولى يوم الخمسس األربعاء 5)

، تح  1مد بن عبدهللا الوزير، ج)انظر زيد الوزير، تاريخ اإلمام مح 1816/ 1231م توفى1809أكتوبر 

 الطبع(. 

وعزل للمرة األولى  -1251( من أيام علي بن املهدي بن املتوكل أحمد بن املنصور علي بن املهدي العباس )تولى 6)

 البريطاني وصل اليمن مع ( Cruttenden ) (. وقام كروتندن264-263( (الجرافي، املقتطف، صص 1252

هـ ( وقد مات هلتون في اليمن، بسنما نجح كروتندن في  1250م ) 1838سنة ( Hulton) رفيق له يدعى هلتون 

 من
 
املخاء إلى صنعاء ( الجمعية امللكية البريطانية  رحلته وعاد بنتائج حسنة، ونشرت رحلته املسماة ) رحلة

 م أي بعد عامين مما ذكره الرحالة في هذا املقال. 1838للجغرافيا بلندن سنة 

                                                                                 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B3
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م أي قبل ما ذكر كاتب املقال بعام واحد 1843ماس آرنود " وصل اليمن كما تقول ترجمته سنة ( جوزيف تو 7)

)زيد الوزير،  1944/ يناير 1259وكان ذلك في عهد علي بن املهدي الذي تولى للمرة الثانية في أواخر الحجة 

 ، تح  الطبع(.1تاريخ اإلمام محمد بن عبد هللا الوزير، ج

صراع وفوض ى بين عدة من املتغلبين بعد اإلطاحة باإلمام الشرعي محمد بن عبد هللا  ( هذه الفترة فترة8)

الوزير، وكان األتراك في الحديدة يترقبون الفرصة للوثوب إلى الجبال حيث جاءتهم تلك الفرصة عام 

 (.274-272/ فدخلوا )انظر الجرافي، املقتطف، ص 1289

: مستشرق فرنس ي. دخل بالد Joseph Halévyم(جوزيف هاليفي 1917ـ  1827هـ = 1335ـ  1243( هاِليفي)9)

في « ون املِعيني»اليمن بهيأة متسول من يهود القدس، فبلغ نجران، وطاف في أعالي الجوف حيث كان يقيم 

 من كتابات قديمة نشرت ترجمتها  686غابر العصور، ووصل إلى حدود مأرب. وجمع في رحلته هذه 
ً
نقشا

وعلق عليها بشروح وافية. وصل  1874( سنة Journal Asiatiqueريدة السيوية )إلى الفرنسية في الج

طبقات املستشرقين( قل  وقد رافقه  www.madinacenter.com م، )1870هاليفي إلى اليمن عام عام 

 حاييم حبشوش، وهو يهودي من صنعاء. 

/( ثم اإلمام شرف 1295محسن )توفى ( كان العثمانيون في هذه الفترة يحكمون صنعاء وقد عارضهم املتوكل10)

 (.275-274/( )انظر الجرافي، املقتطف، صص 1307/ وتوفى شوال 1296الدين )دعا 

 .1894ـ  1882( وصل جالسر إلى اليمن في عام 11)

( وبعد محاولة فاشلة لدخول صنعاء نجحوا في 269/ )املقتطف 1265( وصل العثمانيون إلى الحديدة 12)

 م.1290( بقيادة أحمد مختار فأعقبه أحمد أيوب 274/ )املقتطف 1289دخولها في صفر 

كيلو مترا )املقحفي، معجم البلدان والقبائل اليمنية، صنعاء:  40( تقع شمال الحديدة وتبعد عن الزيدية 13)

 م. بدون رقم الطبعة مادة صليف. 2002ه/1422دار الكلمة، واملؤسسة الجامعية للدراسات 

 فرنس ي إال إذا كان اسما آخر.( سبق أن قيل عنه 14)

 ( كان السلطان عبدالحميد.15)

كيلو مترا، وكان  هي الطريق املعتمدة للمسافرين من  45( تقع الحجيلة بالشرق الجنوبي من باجل بمسافة 16)

الحديدة إلى صنعاء ومنها إما إلى مناخة أو عبر )حمام علي( للسيارات. )املقحفي، معجم البلدان، مادة 

 حجيلة(.

 آالف متر وهو جبل غني بالزروع. 3000( جبل صعفان بالقرب من مناخة يرتفع 17)

( جبل مسار من جبال مناخة في حراز ويعد أعالها، منه انطلق امللك علي بن محمد الصليحي ليؤسس 18)

  / وما تزال مركزا للطائفة اإلسماعيلية الداوودية الكريمة.438الدولة الصليحية الفاطمية في اليمن عام

 ( عتارة بلدة بجبل مسار وموقع يهيمن على خط الطريق ما بين مناخة والحجيلة. 19)
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( شبام حراز جبل يطل على مدينة مناخة من الجهة الجنوبية يعد من أمنع املعاقل في اليمن يرتفع حوالي 20)

 مترا.  3000

رتفع عن سطح البحر بحوالي كيلو مترا من صنعاء غربا وت 120( مناخة مدينة في رأس جبل حراز على بعد 21)

 مترا. والفرق بين ما ذكره الرحالتين واملقحفي مائة متر. 2200

( يقع في شرق جبل حراز وهو اسم جبل أيضا حيث تصعد منه السيارات اليوم القادمة من حجرة ابن 22)

ة(.  مهدي في الحيمة إلى مناخة )املقحفي، مادة الشج 

ة(.( يقع في الحيمة الخارجية ويسمى خ23)  مسس مذيور )املقحفي، مادى الشج 

 كيلو مترا من صنعاء )املقحفي، مادة بوعان(. 30( تقع بوعان في بني مطر على بعد 24)

 الحديدة )املقحفي، مادة متنة(.-( متنة تقع في نهاية حقل شهمان في بني مطر على خط صنعاء25)

 ن(.( بس  عذران تقع في بني مطر غرب صنعاء )املقحفي، مادة عذرا26)

( يظهر أنه يتحدث عن جبل عيبان املطل على صنعاء من الغرب أما نقم فهو يطل عليها من الشرق وبين 27)

 الجبيلين تقع صنعاء. والرحالة قدم من جهة الغرب.

 باب خارجي واحد هو باب عصر.  -وهو الحي الذي كان يسكنه اليهود  -( كان لقاع اليهود 28)

 زيد. -رج( يسمى في منطقة صنعاء: املف29)

 يسمى 30)
ً
( يسمى الكمثرى في منطقة صنعاء العنبرود ويسمى الخوخ: الفرسك والبرتقال ما كان منه حلوا

 يسمى الليم زيد.
ً
 الليمون وما كان حامضا

 من العاصمة وكان  هي  5( كان  حدة تقع على مسافة 31)
ً
كيلو مترات كما ذكر، أما اليوم فأصبح  جزءا

 ووادي ظهر في شمال غرب صنعاء تعتبر منتزه للصنعانيين وبها تغنى الشعراء. وسناع والروضة في الشمال

 على ماء الغيل املنحدر من الجبل في حدة، وكان ما يزال يعمل حتى جف  ( كان العثمانيون 32)
ً
قد ركبوا طاحونا

 فتوقف  حركته.
ً
 الجدول قريبا

 زيد. -( يسمى املشمش في منطقة صنعاء : البرقوق..33)

  الروضة في الطريق إلى همدان وتنك  تقع في بني الحارث وكوكبان فيكون سير خطه توجه شماال إلى ( لسس34)

 إلى الشمال الغربي من صنعاء نحو 
ً
الروضة بني الحارث ثم انحرف غربا نحو بس  نعم بهمدان ثم صعودا

 كوكبان.

 زيد. -( يسمى البرسيم في منطقة صنعاء : القضب. زهرة من أعالف.35)

 لعله قصد أنه استقر للراحة في سمسرة أي خان قديم يستريح فيه املسافر أو ينام.( 36)
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كيلو مترا )املقحفي، مادة  20( بس  نعم وتسمى بس  نعامة: من بني مطر تبعد عن صنعاء غربا بمسافة 37)

 نعامةكيلومترا شمال غرب صنعاء ويقع في أعاله بس  نعم أو بس   15نعامة( ووادي ضهر يقع على مسافة 

 )املقحفي مادة ضهر(.

كيلو مترا تح  السفح الشرقي لجبل كوكبان )املقحفي مادة  42( شبام تقع قرب مدينة صنعاء بمسافة 38)

 شبام(.

 ( كان يحكمها في هذه الفترة أحد أمراء آل شرف الدين.39)

 يلو متر.ك 35( الطويلة في سفح جبل القرانع من الجهة الجنوبية تبعد غربا عن شبام بمسافة 40)

  ( تسمى: قلعة القرانع.41)

 كيلو متر. 50( عمران تقع أعلى البون الخصب تبعد عن صنعاء شماال بنحو 42)

 ( األزرقين تقع في همدان بالقرب من صنعاء على طريق صعدة )املقحفي، مادة األزرقين(.43)

وصفر هو موعد عودة  ومحرم 1314محرم  27( هنا لبس، فهو قد غادر صنعاء إلى الطويلة وعمران في 44)

الحجاج وسفر الحجاج يبدأ في ذي القعدة في تاريخ وصوله اليمن. وامللف  للنظر أنه تحدث عن األزرقين 

 ثم عمران إال إذا توجه إلى األزرقين أوال ثم صعد شماال إلى عمران ليعود إلى األزرقين في طريقه إلى صنعاء.

وتوفي  1732اد البعثة العلمية الدنمركية إلى اليمن ولد عام / ( هو: عالم النبات السويدي بيترفورسكال ق45)

)انظر تفاصيل رحلة البعثة في كتاب توركيل هانسن، من كوبنهاجن إلى صنعاء، ترجمة 1763يوليو 11

 .1421/2001محمد أحمد الرعدي/صنعاء، الطبعة الثانية بدون تاريخ

.( في األصل قلعة املظفر وألنه يسمي مدينة نعز قلع46)
ً
 ة فكل ش يء أصبح قالعا

 ( جبل صبر يقع فوق مدينة تعز.47)

 

  

 

 



   

 الحسين بن مطير األسدي

 شاعر السحاب والغزل العفيف

  () محمد بن عبدالله الوريث

 

ِّيَنَنا حتى ترف قلوبنا  يَُمن 

 

 

 رفيف الخزامى بات طل يجودها 

 
 الوشـاح كـأنـهـافيهن مقلاق و

 
ــاة بســران طــوال قـدودهـا   مهـ

 
 الأطراف زانت عقودها مخصرة

 
 بأحسن مما زينتهـا عـقـودهـا 

 
 

 بن مطير الشاعر المخضرماالعصر العباسي األول. عصر 

م بسقوط دولة 749-هـ132بدأ العصر العباس ي، أو التاريخ السياس ي لهذا العصر سنة 

 وقيام دولة بني العباس في الكوفة )العراق(. بني أمية في )الشام(،

وينتهي التاريخ السياس ي للدولة العباسية بسقوط بغداد على يد هوالكو التتري في سنة 

 وتنقسم هذه الحقبة إلى الفترات التالية:م، 1258-هـ656

 هـ.234-هـ 132الفترة العباسية األصلية وفيها نفوذ فارس ي ثم تركي  .1

 هـ.440-232فيها ظهرت دولة بني ببويه الفارسية الشيعية فترة عصر الدويالت و  .2

 هـ.579حتى  429دولة السالجقة، وهي تركية سنية استمرت من  .3

 هـ.639-516فترة األتابكة آل زنكي وهم من السالجقة من  .4

 هـ.732-555الدولة األيوبية  .5

حتى  648فترة املماليك، وتنقسم إلى جزأين، فترة املماليك البحرية وامتدت من  .6

 (1)هـ".923حتى  784هـ، أما فترة املماليك البرجية فمن 784

                                                                                 
() .أديب وكاتب يمني له العديد من الدراسات في التاريخ واألدب اليمني 
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وقد استفاد العباسيون من تحالفهم مع أبناء علي وشيعتهم وخاصة الفرس منهم، كما 

استغلوا اضطهاد األمويين للموالي والعرب على السواء، وكان  الثورات املتوالية للحكم 

 اإلسالمية مرتكز نجاحهم.األموي في خراسان وغيرها من أطراف الدولة 

والتف املوالي )أهل التسوية( حول بني علي، ولم يف  العباسيين أن ينتهزوا الفرصة 

لجذب املضطهدين من قبل بني أمية إلى صفهم وكان بينهم وبين املوالي قاسم مشترك 

 هـ ظهرت الدعوة العباسية تدعو للرضا من آل البس ، وفي هذا الشعار98يجمعهم. وفي عام 

 للجميع وانتظر الناس بتلهف 
ً
أو في باطنه تختفي مراوغة العباسيين، فبدا في ظاهرة مرضيا

 املخلص املتمثل بـ "الرضا" من آل محمد.

وقد جعل  هذه الكربة املظلمة الشعراء يصورون ذلك املناخ، فهذا الحارث بن 

 عبدهللا الحشرج الجعدي يقول:

 أبيت أرعى النجوم مرتفقا  

 حت جمللةمن فتنة أصب

 من بخراسان والعراق ومن

 يميس السفيه الذي يعنف

 إذا استقلت جتري أوائلها 

 قد عم أهل الصالة شاملها

 بالشام، كل شجاه شاغلها

بال جهل سواء  فيها وعاقلها
(2) 

أما الكمي  بن زيد األسدي فقد خاطب " أهل مرو" الذين كان يقودهم الحارث بن 

 سريج املتزعم ألعنف ثورة في 
ً
 طويال

ً
خراسان زلزل  املنطقة تح  أقدام األمويين وقتا

 بقوله:

 أال أبلغ مجاعة أهل مرو

 رسالة ناصح هيدى سالما  

 وأبلغ حارثا  عنا اعتذارا  

 ولوال ذاك قد زارتك خيل

 ترضوا بخسف فال هتنوا وال

 وبعد عىل ما كان من نأي 

  ىل ركبوا بجدويأمل يف األ

 جهدإليه بأن من قبيل ب

 من املرصين بالفرسان تردي

 وال يغرركم أسد بعهد
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 وإال فارفعوا الرايات سودا  

 ا  ـعون ألفـف وأنتم سبـفكي

 عىل أهل الضاللة والتعدي

 (3)ردـه قــالد بشبيـرماكم خ

وأسد الذي ذكره الكمي  هو أخو خالد بن عبدهللا القسري الذي أمر هشام بن 

 الفاسدة، أي القائمة ضد دولته. عبدامللك بإرساله إلى خرسان إلصالح أوضاعها

تنازل ملحمد بن علي بن عبدهللا  (4)وزعم العباسيون أن أبا هاشم بن محمد بن الحنفية

هـ( فانتقل محمد من الكوفة إلى خراسان ألنه كان يرى أن الكوفة هم 92بن عباس عام )

ء ألبي هما الوالشيعة علي بن أبي طالب، وأن الجزيرة حرورية، أما املدينة ومكة فيغلب علي

 بكر وعمر، وأن البصرة عثمانية الهوى.

هـ فخلفه ابنه إبراهيم وبعد ثالث 125وتوفي محمد بن علي بن عبدهللا بن عباس عام 

هـ، ظهر أبو مسلم الخراساني وكان ذا عصبية فارسية ال يطيق 128سنوات، أي في العام 

 الئهم، وضيق أبو مسلم الخناق علىالعرب حتى أنه أمر بقتل األطفال منهم إذا ما شك في و 

 نصر بن سيار والي خراسان فاستنجد بآخر حكام بني أمية مروان بن محمد فكتب إليه:

 أرى حتت الرماد وميض نار

 فقلت من التعجب ليت شعري

 ويوشك أن يكون له رضام 

 ؟!امــة أم نيــاظ أميــأأيق

 إال أن مروان كان 
ً
 هذا؛ قال أحد الشعراء: بحرب الخوارج، وفي مروان مشغوال

 وا إذ قلدوك أمورهمألقد أخط

 رأوا رجال  ضخام  فقالوا: حمارب

 بدابق إذ قيل العدو قريب 

 وِل يعلموا أن الفؤاد نخيب

 أهل خراسان:
ً
 وقال نصر بن سيار عانيا

 فإن دينهم أن يقتل العرب  إن كنت تسألني عن أصل دينهم

. إذ تساقط  البلدان بين وذهب  صيحات ابن سيار مع الريح فلم 
ً
يلبث أن مات كمدا

 في يد 
ً
يدي أبي مسلم، وتجاوز خراسان الى العراق، وكان إبراهيم بن محمد قد وقع أسيرا

مروان بن محمد إذ عرف أنه كان يريد الثورة عليه من مقرة في الحميمة ثم ما لبث أن 
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ق ينبع على " وهو نهر" في العراقتله، وانتصر العباسيون في معركة الزاب الكبير أو الزاب األ 

ولقي مروان مصرعه" في  (5)في تركيا من روافد دجلة يصب فيه عند املخلط قرب املوصل"

 (6)للهجرة " 132بوصير من بلدان الصعيد )في مصر( ألواخر سنة 

وخلف إبراهيم أبو العباس السفاح، ولكي يحكم العباسيون خطتهم "كانوا ال يأخذون 

بالخالفة، إنما يأخذونها إلمام رضا من آل البس  النبوي، حتى ال يثيروا  البيعة ألنفسهم

 أنهم 
ً
أبناء عمومتهم العلويين عليهم، بل حتى يجمعوهم تح  لوائهم، وكانوا يشيعون دائما

 (7)نهضوا لهذا األمر كي يثأروا للشهداء من أبناء فاطمة الزهراء"

ء من بعده أبو جعفر املنصور امللقب وولي أبو العباس الخالفة ثماني سنوات، ثم جا

بالدوانيقي لشحه واكتنازه، واملدنق هو املستقص ي وتخلص أبو جعفر من أقربائه وأعوانه 

بما فيهم أبو مسلم "كما أخضع ثورات العلويين: ثورة محمد بن عبدهللا بن الحسن بن 

أخيه إبراهيم  وثورةالحسن املثنى بن علي بن أبي طالب امللقب بالنفس الزكية في املدينة، 

في الكوفة، كما قض ى على فتنة "املقنع" في فارس والبربر في أفريقيا، وبنى بغداد وسماها 

 بالحج"
ً
وكان أقس ى على  (8)"دار السالم" ونظم الشؤون اإلدارية واملالية والبريد وتوفي محرما

في بعده املهدي و أبناء عمومته من أبناء علي بن أبي طالب من أعدائهم بني أمية، وجاء من

 لها، واملهدي هو الخليفة الذي قابل شاعرنا الحسين بن 
ً
عهده شاع  الزندقة ففتح ديوانا

.
ً
 مطير األسدي بالصد في أول لقاء له به كما سيأتي الحقا

بعد املهدي جاء الرشيد وفي عهده بذخ وترف واهتمام بالعلم واألدب وهو الذي قض ى 

ء األمين ليخلعه املأمون وفي عهده اتخذت عقيدة خلق على البرامكة وشت  شملهم، وجا

القرآن عقيدة رسمية، وهو الذي بنى دار الحكمة وشجع على الترجمة والنقل من األمم 

األخرى، وتقرب من بني علي فجعل علي بن موس ى الكاظم، امللقب بالرضا واإلمام الثامن 

 لعهده واستدعاه الى مرو، ثم توفي بطريق
ً
قيل عودته مع املأمون إلى بغداد، و  للشيعة "وليا

 (9)إن املأمون هو الذي سمه"

وجاء من بعده املعتصم، وفي زمنه أمران فتح عمورية، واإلكثار من الجند األتراك 
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 وبناء مدينة )سر من رأى، أو سامراء(.

ويأتي من بعده الواثق فينتهي عهده بعد أربع سنوات، ونستخلص من هذا " أن الدولة 

وأمر من  (10)قام  على أكتاف الفرس، ولم يشارك العرب إال في حدود ضيقة" العباسية

 من األوهام فالدولة العباسية كان  
ً
ذلك أن العدالة املثالية واملساواة التامة ظلتا وهما

 من دولة بني أمية "فلدينا من طمع املنصور والرشيد واملأمون وجور أوالد 
ً
أكثر قسوة وظلما

ما يذكرنا في أكثر من مجال بأيام الحجاج وهشام ويوسف بن  علي بن عسس ى وجشعهم

عمر، حيث الدالالت على فجيعة الناس وانخداعهم بهذا العهد. ومن ذلك قول شريك 

الذي ثار في بخارى في عهد أبي العباس "ما على هذا أتبعنا آل محمد: على أن نسفك الدماء 

الجزء الشرقي من الخالفة )ثورة املقنع( ونعمل بغير الحق... وكذلك الثورات املستمرة في 

 عن حركتي: يوسف البرم الذي لم يكن من هدف له 
ً
وانتفاضات الخوارج املتعاقبة، فضال

سوى األمر باملعروف والنهي عن املنكر" ورافع بن الليث الذي ثار على استبداد علي بن 

ي هذا العهد ولعل عسس ى كل هذه الوقائع تظهر لنا مدى استمرار التجاوزات القديمة ف

 الشاعر أبي العطاء لم يكن وحده يردد:

 (11)ليت عدل بني العباس يف النار يا  ليت جور بني مروان عاد لنا يا

 الحسين بن مطير ونسبه ومولده:

جاء في األغاني "هو الحسين بن مطير بن مكمل مولى لبني أسد بن خزيمة ثم لبني سعد 

 فأعتقه مواله وقيل بل كاتبه بن مالك بن ثعلبه بن دودان بن أسد
ً
، وكان جده مكمل عبدا

حتى أداها وأعتق وهو من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية شاعر مقدم في القصيد 

وكان الحسين بن مطير من ساكني زباله،  (12)والرجز فصيح قد مدح بني أمية وبني العباس"

م(، وقد وفد 713-709هـ )95وسنة  90من التغلبية وداره بها. ويبدو أن مولده كان بين سنة 

هـ( ومدحه، ثم أدرك بني العباس فوفد على معن بن زائدة. 126-125على الوليد بن يزيد )

-775هـ )169-158هـ( ولعله توفي في أوائل خالفة املهدي 149-140وهو وال على اليمن )

 (13) م(.785
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 مكانته الشعرية ودوره في التجديد:

قام  على أنقاضها الدولة العباسية فكان البد من تسمية سقط  الدولة األموية و 

الشعراء الذين عاشوا في عصر الدولة األموية وأدركوا الدولة العباسية بالشعراء 

 على مرحلة سابقة حدث فيها التغيير من عصر إلى عصر. "ثم تعدل  
ً
املخضرمين قياسا

ة التخلص في نطاق التسمي الصفة فقيل عنهم "مخضرمي الدولتين". غير أنه إن جاز هذا

 
ً
 متطورا

ً
فهل يمكن ذلك في نطاق الفن نفسه بحيث يصبح الفن األموي بين يوم وليلة متغيرا

ويسمى بالفن العباس ي؟ الجواب على ذلك بالنفي بداهة ألنه كم من شاعر أموي عاش في 

. وكم من شاعر لحق بالدولتي
ً
 في فنه صياغة وموضوعا

ً
وتحول  نالعصر العباس ي وظل أمويا

 في تحوله وتطوره. وهناك الشعراء 
ً
 محدودا

ً
 يتفق مع طبيعة العصر ولكنه كان بطيئا

ً
تحوال

الذين طوروا شعرهم بشكل أسرع من غيرهم ووضعوا األسس الفنية ملا يمكن أن يسمى 

ومما يدل على أن ابن مطير قد عاش في عصر بني أمية، ومدح بعضهم  (14)بالشعر العباس ي"

ن بن أبي حفصه الذي قال" دخل  أنا وطريح بن إسماعيل الثقفي والحسين ما رواه مروا

بن مطير األسدي وعدد من الشعراء على الوليد بن يزيد وهو في عريش قد غاب عنا وإذا 

 وقف الوليد على بس  بس  منه وقال: هذا أخذه من موضوع 
ً
رجل كلما أنشد شاعر  شعرا

أتى على أكثر الشعراء فقل : من هذا؟ قالوا حماد  كذا وهذا املعنى نقله من شعر فالن حتى

الرواية: فلما وقف  بين يدي الوليد ألنشده قل  : ما كالم هذا في مجلس أمير املؤمنين وهو 

لحانه فتهاف  الشيخ ثم قال: يا ابن أخي أنا رجل  أكلم العامة وأتكلم بكالمها فهل تروي من 

 فذهب عني الشعر كله إ
ً
ال شعر ابن مقبل فقل  نعم البن مقبل أشعار العرب شسئا

 فأنشدته:

 إ ىل ما أرى نصب القليب املصبح  سل الدار من محى خيري فواجب

ثم جزت فقال: قف ماذا يقول؟ فلم أدر ما يقول فقال: يا ابن أخي أنا أعلم الناس 

لحسين ويفيد النص الوارد في األغاني أن ا (15)بكالم العرب فقال: ترى املوضعين إذا تقابال"

بن مطير األسدي قد رافق الشاعر العباس ي املخضرم مروان بن أبي حفصة منذ عهد 
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الخليفة األموي الحادي عشر الوليد بن يزيد الذي خلف عمه هشام بن عبدامللك "وكان 

 
ً
 إلى اللهو واملرح، وعاش في قصره بالبادية منصرفا

ً
ذا مواهب فنية بالشعر واملوسيقى مياال

 من القول بأن السياسة قد تستطيع تغيير  (16)ر حتى خلع وقتل"إلى الشعر والخم
ً
وانطالقا

 في االنتقال من مرحلة الى أخرى مثله مثل 
ً
نفسها في أي وق  تشاء وأن الشعر يأخذ وقتا

الكائن الحي فإن شعر مخضرمي الدولتين سار على مراحل ثالث "مرحلة املحافظين 

ى رحلة تقف بجسمها على "األموية" وتطل برأسها علاملتمسكين باألرضية الفنية األموية، وم

"العباسية" ونعني "بالعباسية" التطور والتغير ولكن بقدر، ومرحلة تقف بنصفها على 

 .(17)"األموية" وتضع نصفها الخر في العباسية"

 فمن أصحاب املرحلة األولى املحافظة األحيمر السعدي القائل:

 (18)وصوت إنسان فكدت أطري  عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى

والشاعر الراجز بن ميادة والشاعر العماني محمد بن ذؤيب أما أصحاب املرحلة 

الثانية فمنهم سديف الذي كان يحرض على بني أمية في دولتهم ويستخدم شعره في القضاء 

 على من تبقى منهم بقوله للسفاح في مواجهتهم:

 ال يغرنك ما ترى من رجال

 

 لوع داء  دوياإن حتت الض 

 فضع السيف وارفع السوط حتى 

 

 (19)ال ترى فوق ظهرها أمويا 

ومن شعراء هذه املرحلة أبو حية النميري ومروان بن أبي حفصة أما املرحلة الثالثة  

مرحلة التطور والخلق واإلبداع ففرسانها من الشعراء املخضرمين الذين وطدوا دعائم 

دهم ومنهم بشار بن برد، وآدم بن عبدالعزيز، وإبراهيم التجديد ومهدوا سبله ملن جاء بع

بن هرمه، وشاعرنا الحسين بن مطير األسدي "الفحل الصوغ الخصب الشاعرية الرائع 

املوسيقى البارع تخليق املعاني الذي أعاد العذرية إلى الغزل فبدأنا من خالل نماذجه 

 في اإللحاح على املذهب األخ
ً
 جديدا

ً
 القي والحرص على إظهار معاني العفةالشعرية نرى لونا

، هذا ما كان منه في ميدان 
ً
 وراسخا

ً
 قويا

ً
في الحب. كما بعث شعر الحكمة من جديد بعثا

التجديد. وأما في ميدان الخلق واإلبداع فهو من أوائل من وصفوا الروض وأحسنوا الهجوم 
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كة ة وتشبيهات محبو على املعاني املبتكرة واألساليب الرائقة وجاءوا باستعارات جديد

 .(20)وفنون بديعية من تشطير وطباق ومقابلة"

 مديحه ورثاؤه ورجزه:

كما ذكرنا فيما سلف فإن الشعراء املخضرمين أو مخضرمي الدولتين قد أبقوا للشعر 

العربي على شخصسته املوروثة، ومضوا يجددون في املواضيع التي يطرقونها بما يتالءم مع 

يلة وبين الفترة الحضارية الجديدة الخصبة "فإذا هي تتجدد من تقاليدهم الشعرية األص

 ال يقوم على التفاضل بين صورة هذه املوضوعات الجديدة وصورتها 
ً
جميع أطرافها تجددا

والحسين بن مطير األسدي هو شاعر راجز،  (21)القديمة، بل يقوم على التواصل الوثيق"

 فإن ذلك يضفي عليه أ
ً
همية عند املهتمين بالشعر، وعند وأن يكون الشاعر راجزا

 ممدوحيه بصفة خاصة.

 ال يوقف عليه" ويضيفون: "إن الرجز كان أول 
ً
ويقول األقدمون: "بأن للشعر أوال

أشكال الشعر املعروفة، واملقصود بالرجز لسس الوزن الشعري املعروف، وإنما نوع من 

ة إلى أن ه. وتشير هذه الداللالشعر تفيد داللة تسميته اللغوية: "الرجز" في تحديد طبيعت

 بـ "الرجز في الناقة" وهو داء يصسب اإلبل في 
ً
هذا النوع من الشعر سمي بهذا االسم تشبيها

أعجازها، فإذا ثارت ارتعدت أفخاذها ساعة ثم انبسط  وقد الحظ العرب هذه الحالة، 

، فسموا
ً
الصادر  الشعر وقارنوها بالحالة التي تصسب الشاعر لحظة قول الشعر فرأوا شبها

عن هذه الحالة باسمها، وهي تشير إلى نوع من الشعر قوامه القول/ الفيض التلقائي 

الناجم عن مناخ انفعالي يعسشه إنسان متميز. وقد وصف الشاعر الجاهلي حالة تلقي 

 الشعر، وهي حالة صدوره، فقال:

 تلقيت، من جو السامء، نزوهلا  وقافية عجت بليل رزية

 قطع على مهل، األمر الذي وقد مثل الر 
ً
جز مرحلة تلتها مرحلة "القريض"، ويعني كالما

يشير إلى تطور العمل الشعري على مستوى الكم والكيف. ثم كان  مرحلة القصيد، ويعني 

 إلى إقامة بناء شعري يجسد تجربة عسش اإلنسان الجاهلي من مختلف 
ً
 إراديا

ً
قصدا
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 قصيد القصائد إلى امرئ القسس، وهو القائل:جوانبها. ولسس من دون داللة أن ينسب ت

 (22)فام شئت من شعرهن اصطفيت  ختربين اجلن أشعارها

وعودة إلى شاعرنا الراجز الحسين بن مطير األسدي، الذي لم تسعفنا املصادر بإيراد 

 أو رثاًء، وكما رأينا في رواية مروان 
ً
أية قصيدة له قالها في العهد األموي سواًء كان  مديحا

بن أبي حفصة الذي التقى بالوليد بن يزيد ومعه الحسين بن مطير وعدد من الشعراء، 

فإنه لم يذكر قصيدته التي أنشدها بين يديه، وال قصيدة الحسين ومن معهما من الشعراء 

مما يدل على أن معظم هؤالء املخضرمين أو مخضرمي الدولتين قد أخفوا ما قالوه في مدح 

 
ً
 بما فيهم الحسين بن مطير األسدي. وما تذكره املصادر هو " أن األمويين إخفاًء كامال

الحسين بن مطير األسدي وفد على معن بن زائدة ملا ولي اليمن وقد مدحه فلما دخل عليه 

 أنشده:

 وال واهب يعطي اللها والرغائبا  أتيتك ملا يبق غريك جابر

قول نهار بن توسعة أخو بني فقال له معن: يا أخا بني أسد لسس هذا بمدح إنما املدح 

 تميم بن ثعلبة في مسمع بن مالك:

 قبل أن هيلك الّساة اهلجور  قلدته عرا األمور نزار

 قال: وأول هذا الشعر:

 أظعني من هواه قد مر فيها

 أظعني نحو مسمع جتديه

 سوف يكفيك إن نبت بك أرض

 من بني احلرض عامر بن رسيج

 والذي يفزع الكامة إليه

 رـك آل بكـبن مالا اع يـفاصطن

 حجج مذ سكنتها وشهور 

 ثنى ونعم املزورننعم ذا امل

 بخراسان أو جفاك أمري

 قليل الندى وال منزور ال

 حني تدمى من الطعان النحور

 ورــم إنه مكسـرب العظــواج

 فغدا إليه ابن مطير بأرجوزته التي مدحه بها وأولها:
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 حدثت ريا حبذا دالهلا

 اهلعن امرئ قد شفه خيا

 تسأل عن حايل وما سؤاهلا 

 وهي شفاء النفس لو تناهلا

 يقول فيها يمدحه:

 سل سيوفا  حمدثا  صقاهلا

 

 صاب عىل أعدائه وباهلا 

 وعند معن ذي الندى أمثاهلا 

وفي رواية األغاني هذه يتضح لنا املعيار النقدي السائد  (23)فاستحسنها وأجزل صلته"

معن، وهو معيار قائم على املثل الخلقية، وهذا املعيار  في هذا العصر والذي كان يلتزمه

 في العصر الجاهلي والعصر اإلسالمي واألموي، واستمر في العصر العباس ي "إذ 
ً
ظل سائدا

 حية ناطقة، ويعدو الحصر 
ً
نرى الشعراء يعيدون ويبدأون في تصوير املثل الخلقية صورا

والحلم والحزم واملروءة والعفة وشرف ما استنبطوه من معان طريفة في السماحة والكرم 

، حتى 
ً
 قويا

ً
النفس وعلو الهمة والشجاعة والبأس وقد جسموها في املمدوحين تجسيما

لتصبح كأنها تماثيل قائمة نصب أعين الناس كي يحتذوها ويجوزوا ألنفسهم مجامع الحمد 

الفضائل  ة لها علىوالثناء وبذلك ظل  املدحة تبث في األمة التربية الخلقية القويمة حافز 

واملكارم الرشيدة. والذي الريب فيه أنها تحمل خصائصنا النفسية، وقد أشعل الشعراء 

العباسيون جذوتها في النفوس بما رفدوها من عقولهم الخصبة وأخيلتهم البارعة. وقد 

مض ى الشعراء في مديح الخلفاء والوالة يضيفون إلى هذه املثالية مثالية الحكم وما ينبغي 

أن يقوم عليه من األخذ بدستور الشريعة وتقوى هللا والعدالة التي ال تصلح حياة األمة 

 ما يني يهتف في آذان الحكام بما ينبغي أن يكونوا 
ً
 لها، صوتا

ً
 قويا

ً
بدونها، وبذلك كانوا صوتا

 عليه في سلوكهم وسياستهم من مثل قول مروان بن أبي حفصة في مطلع قصيدة للمهدي:

 سنن النبي: حرامها وحالهلا  املؤمنني حممدأحيا أمري 

 وفيه يقول الحسين بن مطير:

 (24)كام عف واستحيا بحيث رقيب  يعف ويستحيي إذا كان خاليا  
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وحج املهدي العباس ي فنزل زبالة قرية الحسين بن مطير األسدي وهو في طريقه من 

 الكوفة إلى مكة "فدخل عليه الحسين بن مطير فقال: 

 من جود مصورة أضحت يمينك

 من حسن وجهك تضحي األرض مرشقة
 

 البل يمينك منها صورة اجلود 

 ومن بنانك جيري املاء يف العود

 
ً
فقال املهدي كذب ، قال ولم ذاك يا أمير املؤمنين، قال: هل ترك  في شعرك موضعا

 ألحد بعد قولك في معن بن زائدة 

 أملا عىل معن وقوال لقربه

 فرةقرب معن أنت أول ح فيا

 قرب معن كيف واريت جوده ويا

 بىل قد وسعت اجلود واجلود ميت

 وملا مىض معن مىض اجلود وانقىض

 وما كان إال اجلود صورة وجهه

 وكنت لدار اجلود يا معن عامرا  

 فتى عيش يف معروفه بعد موته

 متنى أناس شأوه من ضالهلم

 تعز أبا العباس عنه وال يكن

 أبى ذكر معن أن يميت فعاله

 مات من كنت ابنه ال وال الذي فام
 

 سقتك الغوادي مربعا  ثم مربعا 

 من األرض خطت للمكارم مضجعا

 وقد كان منه الرب والبحر مرتعا

 ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا

 وأصبح عرنني املكارم أجدعا

 فعاش ربيعا  ثم و ىل وودعا

 وقد أصبحت قفرا  من اجلود بلقعا

 كام كان بعد السيل جمراه مرتعا

 أضحوا عىل األذقان رصعى وظلعاف

 ؤك من معن بأن تتضعضعااجز

 وإن كان قد القى محاما  ومرصعا

 سعى له مثل ما أبقى أبوك وما
 

فقال يا أمير املؤمنين: إنما معن حسنة من حسناتك، وفعلة من فعالتك، فأمر له 

 بألف دينار ثم قال: سل حاجتك فقال:

 وتغيب فيه وهو جعد أسحم  بيضاء تسحب من قيام فرعها
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 هنار مرشق فكأهنا منه
 

 وكأنه ليل عليها مظلم
 

 .(25)قال: خذ بيدها لجارية كان  على رأسه فأولدها مطير بن الحسين بن مطير"

لقد كان معن بن زائدة ممدوح الحسين بن مطير هو ممدوحه األول في العصر العباس ي 

ر قوى قصائد الرثاء في الشعأما مرثاته فيه فيعتبرها د/ مصطفى الشكعة، من أشهر وأ

العربي حتى أن ممدوحي الشاعر كانوا يغارون من هذه القصيدة على ما مر بنا مع الخليفة 

املهدي "ولعل الشاعر قد استطاع أن يأسر عاطفة السامع ويشدها إليه من زاويتين 

أنى و  أساسستين، الزاوية األولى، أنه جعل رثاءه من خالل خطابه القبر الذي توسده معن،

له أن يسع خلقه وفضله وجوده. والزاوية الثانية، هي العاطفة الوافرة التي ضمنها الشاعر 

معانيه وألبسها كلماته في إطار من القول السر والقافية املوسيقية الحزينة فأصبحنا 

ونحن نقرأ القصيدة كأننا نستمع إلى قطعة رائعة من املوسيقى الحزينة ولسس من شك في 

ابن مطير قد جاءته عن طريق هذه املرتبة فإنه قلما خل  صفحات كتاب قديم أن شهرة 

منها. ولقد فطن الحسين إلى ذلك من كثرة ما سمعه من إطراء بسببها فكان من الذكاء بحيث 

لم يحاول أن يكتب مرثية غيرها أو هكذا على األقل قد خيل إلينا ألننا لم نعثر له في كل ما 

مرتبة أخرى. وعلى كل حال فإن هذه املرثية خليقة بأن تثب  قدميه  قرأناه له من شعر على

على املنصة التي يعتليها كبار الشعراء املجيدين ومن ثم فقد عده ياقوت بين فحول 

وبعد وفاة معن يتجه ابن مطير من ديار قومه شرقي جزيرة العرب إلى بغداد.  (26)املحدثين"

 لديه، وألنه لم يكن ذا والء ألية وبعد أن تمر صدمة الخليفة املهدي له ب
ً
سالم يصبح أثيرا

جهة سياسية سواء األمويين أو غيرهم، فلم يضطر أن ينهج نهج الدولتين في االتكاء على 

مسألة أحقية بني العباس في ميراث النبي، وعدم استحقاق بني الزهراء من أبناء علي، وجعل 

 ملدح العباسيين حتى يأمنوا شرهم و 
ً
بالتالي يقضمون جوائزهم وكان املهدي ذلك مرتكزا

 "تلقى األدب على يد املفضل الضبي أستاذه وسميره فرأى في الحسين بن مطير 
ً
بدوره أديبا

أداة بارعة من أدوات مدح بني هاشم فسستمع إليه ويطرب لسماع شعره ويجزل له العطاء. 

طيه عن كل بس  فتارة يعطيه عن القصيدة الواحدة سبعين ألف درهم. وتارة أخرى يع
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 ألف درهم، وهكذا. 

ولم يكن هذا الفيض من العطاء من كرم في املهدي، بقدر ما كان من جودة وإتقان من 

 ابن مطير فلنستمع إليه ينشد املهدي هذه املديحة:

 إليك أمري املؤمنني تعسفت

 ولو ِل يكن قدامها ما تقاذفت

 فتى هو من غري التخلق ماجد

 لقهعال خلقه خلق الرجال وخ

 إذا شاهد القواد سار أمامهم

 وإن غاب عنهم شاهدهتم مهابة

 يعف ويستحي إذا كان خاليا  
 

 بوببنا البيد هوجاء النجاد خ 

 جبال هبا مغربة وسهوب

 ومن غري تأديب الرجال أديب

 ضاق أخالق الرجال رحيبإذا 

 عىل ما يتقون وثوب ءجري

 هبا يقهر األعداء حني يغيب

 (27)رقيبكام عف واستحيا بحيث 
 

وكما حشد املعاني واعتمد املقابلة بينها في هذه القصيدة، فعل في قصيدته امليمية في 

مدح املهدي التي يرى النقاد أنها تكاد تضاهي قصيدته في رثاء معن بن زائدة من حيث بنائها 

 الشامخ وتوفر كل أسباب النجاح:

 له يوم بؤس فيه للناس أبؤس

 دىنفيمطر يوم اجلود من كفه ال

 ولو أن يوم البأس خىل عقابه

 هـىل يمينـود خـولو أن يوم اجل

 ويوم نعيم فيه للناس أنعم 

 طر يوم البأس من كفه الدمويق

 عىل الناس ِل يصبح عىل األرض جمرم

 (28)عىل الناس ِل يصبح عىل األرض معدم

 غزله العفيف

 ن جميع الشعراءكثر شعر الغزل في العصر العباس ي األول، "حتى ليمكن أن يقال: إ

، إذ تداوله أفذاذ الشعراء، 
ً
 واسعا

ً
عنوا بالنظم فيه، وهي عناية أعدته لكي يزدهر ازدهارا

بعقلياتهم الخصبة الحديثة وما أوتوه من قدرة على التوليد في املعاني القديمة واستنباط 
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اندفع  نكثير من الخواطر واألخيلة الجديدة وقد مض ى الغزل يجري في نفس التيارين اللذي

 .(29)فيهما منذ عصر بني أمية. ونقصد بهما تياري الغزل الصريح والغزل العفيف"

ويقوم الغزل العفيف على األساس األخالقي: وهو "أخالقي في بعض األحيان وديني في 

بعضها الخر. ومنشأه أن الجمال والخير ال يمكن انفصالهما... ولكن يمكن التمييز بينهما... 

 فوق الطيب ويعلو عليه.  فمن الواضح أن
ً
 منظما

ً
الجمال يقدم إلى قدرتنا على املعرفة شسئا

 .
ً
، ولكن ذلك الذي يمتع فهمه يسمى جميال

ً
لهذا فإن ما يكفي ألن يلبي الرغبة يسمى طيبا

ولم يستجب الشعراء وال النقاد للنزعة األخالقية أو الدينية، وفصلوا بينها وبين األدب 

، بل ربما 
ً
 تاما

ً
أدركوا فيها خطورة على األدب ولم يكن تأثرهم بالقرآن إال من ناحيته فصال

ويمتد هذا  (30)الجمالية الشكلية فقط، فيما عدا قليلين من شعراء الصدر األول لإلسالم"

 في قلة من شعراء الصدر األول 
ً
األثر األخالقي الذي حسبه د. عزالدين إسماعيل محصورا

ذا فإننا نجد في غزل الحسين بن مطير "عفة تتمش ى في لإلسالم إلى مخضرمي الدولتين، ل

 
ً
 أخالقية تحول بسنه وبين أن يتهتك أو يتهاف ، ومن ثم فإنه يبدو مطبوعا

ً
أردانه، وروحا

بطابع غزل أهل البداوة الذين ال يستسيغون ما يتقبله أهل الحضر من عبارات تخرج 

 عن مألوف األسماع وتند عن متعارف األذواق، 
ً
فالحسين رغم تردده على دمشق أيام أحيانا

األمويين واختالفه إلى بغداد أيام العباسيين، ظل ذلك البدوي املستمسك بعادات قومه 

وورد في األغاني أن التوزي قال: "قل  ألبي عبيدة  (31)وزي أهله وأسلوبهم في الحياة والكالم"

 ء قاربته في قوله:ما تقول في شعر الحسين بن مطير، فقال: وهللا لوددت أن الشعرا

 ُمرصة األوساط زانت عقودها

 فصفر تراقيها، ومحر أكفها

 بأحسن مما زينتها عقودها 

 (32)وسود نواصيها وبيض خدودها

وقد أورد مطيع البيلي مختاره من حماسة أبي تمام ستة أبيات منها سماها )رفيف 

 هي:
ً
 الخزامى( لكن ياقوت الحموي أورد منها أحد عشر بستا

 قبل أن توقد النوىت جلدا  لقد كن

 ولو تركت نار اهلوى لترصمت

 عىل كبدي نارا  بطيئا  مخودها 

 ولكن شوقا  كل يوم وقودها
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 وقد كنت أرجو أن متوت صبابتي

 فقد جعلت يف حبة القلب واحلشا

 بمرجتة األرداف هيف خصورها

 وصفر تراقيها ومحر أكفها

 ُمرصة األوساط زانت عقودها

 يمنيننا حتى ترف قلوبنا

 وفيهن مقالق الوشاح كأهنا

 البكاوكنت أذود العني أن ترد 

 هل اهلل عاف عن ذنوب تسلفت
 

 إذا قدمت أيامها وعهودها

 عهاد توالها بشوق يعيدها

 عذاب ثناياها عجاف قيودها

 وسود نواصيها وبيض خدودها

 بأحسن مما زينتها عقودها

 اخلزامى بات طل جيودها رفيف

 ودهابان طويل عقمهاة بتز

 فقد وردت ماكنت عنه أذودها

 (33)أم اهلل إن ِل يعف عنها معيدها
 

 والبن مطير قوله:

 ال حبذا البيت الذي أنت هاجرهأ

 ألنك من بيت لعيني معجب

 أصد حياء أن يلم يب اهلوى

 وفيك حبيب النفس لو تستطيعه

 فإن آته ِل أنج إال بظنه

 وكان حبيب النفس للقلب واترا  

 أمحوا كالمه فإن يكن األعداء

 أحبك يا سلمى عىل غري ريبة

 ويا عاذيل لوال نفاسة حبها

 بنفيس من البد إين هاجره

 وأنت بتلامح من الطرف ناظره 

 ح يف عيني من البيت عامرهوأمل

 لوال عدو أحاذره ىنمخ ـوفيك ال

 ملات اهلوى والشوق حني جتاوره

 وإن يأته غريي تنط يب جرائره

 وكيف حيب القلب من هو واتره

 علينا فلن حتمى علينا مناظره

 وال بأس يف حب تعف رسائره

 عليك ملا باليت أنك خائره

 ا أنا يف امليسور والعّس ذاكرهوم
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 ومن قد حلاه الناس حتى اتقاهم

 أحبك حبا  لن أعنف بعده

 لقد مات قبيل أول احلب فانقىض

 كالمك يا سلمى وإن قل نافعي

 أال ال أبايل أي حي حتملوا
 

  ما جتن ضامئرهغيض إالبب

 حمبا  ولكني إذا ليم عاذره

 ولو مت أضحى احلب قد مات آخره

 فال حتسبي أين وإن قل حاقره

 (34)إذا أثمد الربقاء ِل خيل حارضه
 

والبن  (35)وعن هذه القصيدة قال األصمعي: "لو كان شعر العرب هكذا ما أثم منشده"

بئ عن والتوعر في القوافي وكأنما ينمطير شطحات غزلية قصد فيها إلى التقعر في األلفاظ 

 نفسه بأنه بدوي، وأنه مطبوع بطابع غزل أهل البداوة كما في جيميته:

 كأننا يا سلمى ِل نلم بكم

 وِل نكلمك يف احلساد قد حرضوا

 وِل نقل يوم سارت عيسكم عنفا  

 سقى سقى اهلل جريانا  لنا ظعنوا

 ِل أخش بينهم حتى غدوا حزقا  

 ادهيم غردا  فاحنث من خلفهم ح

 تلكم دياركم بالقف دراسة

 فقرا  خالء املغاين ما يظل هبا

 فيها أوار وآثار بعرضتها

 دار لناعمة بيضاء، حلتها

 ومورد آجن سدم مناهله

 زادتك سلمة والظلامء داجية

 فمر حبا  بك من طيف أِل بنا

 وحتتنا علسيات مالجيج 

 ويف الكالم عن احلاجات حتيج

 والدا  ورسي بجذب الساج جمروج

 ملا دنا من رياض احلزن هتييج

 واستوسقت هبم البزل العناجيج

 وجددت دون من هتوى اهلواديج

 يستن فيها عجاج الصيف واهلوج

 إال الظباء وغربان مشاحيج

 حل يف الدار مشجوجوماثل نا

 عصب يامن وبرد فيه تدبيج

 كأن ريق الدبى فيهن ممجوج

 والعني هاجعة والروح معروج

 وليس يف السلم يب يف السلم حتريج
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 هل يدنينك من سلمى وجريهتا

 هدل املسافر أيدهيا موثقة

 هلا تغريت عن ودي فقلت

 ما أنس ال أنس منكم نظرة سلفت

 فال نص أرحبيات حراجيج

 زج وأرجلها زل هزاليج

 ال والذي بيته يا سلم حمجوج

 (36)يف يوم عيد، ويوم العيد ُمروج
 

 بها إذ لم يعلق على ما ويبدو أن ابن املعتز الذي أو 
ً
رد الجيمية في طبقاته كان معجبا

قاله أبو عبيدة للتوزي: حين قال له ما تقول في شعر ابن مطير، فقال له: "إنه ليقع من 

شعره الش يء بعد الش يء، فيكثر تعجبي من كثرة بدائعه، فإذا لقيته فأعلمه أن شعره من 

أن التعبير عن الحب وهو من أسمى لكن الدكتور الشكعة يرى  (37)أعجب الشعر إلي"

 من العبث، ولعل الشاعر كان قد عمد 
ً
املشاعر اإلنسانية بمثل هذا األسلوب "يعتبر ضربا

 حتى يثب  أن له قدرة على اإلغراب إذ أراد. وربما كان سلوكه هذا األسلوب 
ً
إلى ذلك عمدا

 أو
ً
 معقوال

ً
 يحمله من باب التحدي أو التنويع، غير أن ذلك ال ينهض سببا

ً
 مقنعا

ً
على  تبريرا

ومع تصديقنا لرأي الدكتور  (38)ركوب هذا املركب الخشن في ميدان رقيق كميدان الحب"

الشكعة إال أنه يجدر بنا التذكير إلى أن الشعراء منذ العصر الجاهلي كـ "الشماخ" في 

ء اقصيدته عن القوس، والعصر اإلسالمي كـ "ذي الرمة" في قصيدته البائية عن الصحر 

قد سلكوا مسلك ابن مطير في اإلغراب، وإظهار القدرة على اإلتيان بما لم يستطعه غيرهم 

 ودون تقعر في األلفاظ وتوعر في القافية ينشد له املبرد:
ً
 أو تنوعا

ً
 سواء كان ذلك تحديا

 عنييويل كبد مقروحة من يب

 هنارتويشالناس ال  أباها عيلَّ 
 

 هبا كبدا  ليست بذات قروح 

 (39)رتي ذا علة بصحيحومن يش
 

 الحكمة في شعره

لم تكن الحكمة غائبة عن الشعر العربي أو عن موضوعاته فهي ظاهرة في شعر زهير 

بن أبي سلمى، وبعد ذلك في شعر قسس بن الخطيم، ولبيد، وفي " أبيات القطامي وصالح 

ة على سلس بن جناح اللخمي الدمشقي، ولكنها ما لبث  أن غاب  لكي تعود مرة أخرى عذبة
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لسان الحسين بن مطير، وإذن فهي فن متجدد بعد فترة من الركود ومبتعث بعد حقبة من 

 .(40)التواري واالختفاء"

 قال ابن مطير:

 نطوره لعمرك للبيت الذي ال

 تقلبت يف اإلخوان حتى عرفتهم

 فال أرصم اإلخوان حتى يصارموا

 دفإنك بعد الرش ما أنت واج

 وإنك يف غري األخالء عاِل

 فال تك مغرورا  بمسحة صاحب

 وما اجلود عن فقر الرجال وال الغنى

 وقد تغدر الدنيا فيضحي غنيها

 وكائن ترى من حال دنيا تغريت

 ومن طامع يف حاجة لن يناهلا

 ومن يتبع ما يعجب الناس ال يزل

 فنفسك أكرم عن أمور كثرية
 

 أحب إلينا من بالد نطورها 

 وال يعرف اإلخوان إال خبريها

 حتى يسريوا سرية ال أسريهاو

 خليال  مديام  شيمة ال يديرها

 بأن الذي خيفى عليك ضمريها

 من الود ال تدري عالم مصريها

 جال وخريهاولكنه خيم الر

 فقريا  ويغنى بعد بؤس فقريها

 وحال صفا بعد اكدرار غديرها

 ومن يائس منها أتاه بشريها

 هايضري ءمطيعا هلا يف فعل يش

 (41)ا تستعريهافاملك نفس بعده
 

ي: "أسهرتني البارحة أبيات  ِ
وجاء في األغاني أن املهدي العباس ي قال للمفضل الضب 

 الحسين بن مطير األسدي قال وما هي يا أمير املؤمنين قال قوله:

 وقد تغدر الدنيا فيضحي فقريها

 فال تقرب األمر احلرام فإنه

 وكم قد رأينا من تغري عيشة
 

 فقريها غنيا  ويغنى بعد بؤس 

 حالوته تفنى ويبقى مريرها

 كدرار غديرهااوأخرى صفا بعد 
 

 (42)فقال له املفضل مثل هذا فلسسهرك يا أمير املؤمنين"
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وفي معنى قول ابن مطير: "وقد تغدر الدنيا" والبس  الذي بعده قال الشريف املرتض ى 

 من جملة قصيدة:

 وكيف آنس بالدنيا ولست أرى

 نصبو إليها بآمال ُميبة

 يف وحشة الدار ممن كان يسكنها

 ال تكذبن فام قلبي هلا وطنا  
 

 قد تعرى من عوارهيا إال امرءا   

 كأننا ما نرى عقبى أمانيها

 كل اعتبار ملن قد ظل يأوهيا

 (43)وقد رأيت طلوال  من مغانيها
 

 شاعر السحاب

 ما ذهب إليه بعض النقاد من أن الشاعر العربي لم يصف الطبيع
ً
إال  ةلم يكن دقيقا

من خارجها فموقفه موقف املتفرج، ولكن الحقيقة هي غير ذلك، فالشاعر العربي قد 

شخص الطبيعة وتفاعل معها منذ امرئ القسس والشماخ فذي الرمة وحتى الحسين بن 

 مطير األسدي، أحد املؤسسين األوائل التجاهات التجديد في العصر العباس ي األول.

حمد بن حميد قال: "كنا عند األصمعي، فأنشده رجل وقد جاء في أمالي املرتض ى أن م

 أبيات دعبل:

 أين الشباب وأية سلكا

 ال تعجبي يا سلم من رجل

 يا سلم ما بالشيب منقصة

 قرص الغواية عن هوى قمر

 ليت شعري كيف نومكام يا

 ال تأخذا بظالمتي أحدا  
 

 ال، أين يطلب ضل بل هلكا 

 ضحك املشيب برأسه فبكى

 ال ملكاال سوقة يبقي و

 وجد السبيل إليه مشرتكا

 يا صاحبي إذا دمي سفكا

 قلبي وطريف يف دمي اشرتكا
 

 قال: فاستحسنها كل من في املجلس، وأكثروا التعجب من قوله: 

 ضحك املشيب برأسه فبكى
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 فقال األصمعي: إنما أخذ قوله هذا من ابن مطير األسدي في قوله:

 أين أهل القباب بالدهناء

 ض ملبسةجاورونا واألر

 كل يوم عن أقحوان جديد
 

 ساءأين جرياننا عىل األح 

 نور األقاحي جتاد باألنواء

 تضحك األرض من بكاء السامء
 

 وقد أخذه مسلم صريع الغواني في قوله:

 ورأسه يضحك فيه املشيب  مستعرب يبكي عىل دمنة

 وألبي الجحناء نصسب األصغر مثل هذا املعنى وهو قوله:

 جذالن يضحك باجلميم ويزهر  ةفأصبح روض يبكي الغامم به

 والبن املعتز قوله:

 بكت أجفاهنا ضحك الزهر إذا ما  أحلت عليه كل طخياء ديمة

 والبن دريد مثله:

 تبسم املزن واهنلت مدامعه

 وغازل الشمس نور ظل يلحقها
 

 فأضحك الروض جفن الضاحك الباكي 

 اكـدمع ضحَّ ـرب بالـني مستعـبع
 

 العباس املبرد أنه قال: أخذ ابن مطير قوله: وروي عن أبي

 تضحك األرض من بكاء السامء

 من قول دكين الراجز:

 (44)وضحك املزن به حتى بكى  جن النبات يف ذراها وزكا

ويرى الدكتور مصطفى الشكعة، أن صورة الحسين بن مطير عن السحاب "جديدة 

مطر لم يسبق إليه رغم ما قدمه كل الجدة، مبتدعة كل االبتداع، وأنها تصوير جديد لل

 
ً
شعراء سابقون له من صور في ذلك لعل أجودهن كان  صورة ابن ميادة حينما رأى مطرا
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، فقال: هذا العيث ال الغيث: فلما سئل ما العيث ارتجل بستين رقيقين هما:
ً
 مدمرا

ً
 شديدا

 سحائب ال من صيب ذي صواعق

 إذا ما هبطن األرض قد مات عودها
 

 ت ماؤهن مجيمقاوال حمر 

(45)ميـيش هشـتى يعـبكني هبا ح
 

وعن مقطوعة دعبل عن املشسب يقول الدكتور عبداملجيد زراقط: بأنها "تمثل مرحلة 

 في تثقيف نفسه، وشحذ أدواته، وتجويد شعره ليقدم 
ً
نضج الشاعر وأنه اجتهد طويال

 يفرض فيه نفسه في ميدان جرى فيه شعراء كبار، من قبل، مثل الح
ً
ن مطير سين بشعرا

 إلى ما قدماه يعرف به"
ً
 (46)ومسلم بن الوليد فيضيف جديدا

 وفي املطر يقول ابن مطير:

 حريق يلتقي وكأن بارقه

 وكأن ريقه وملا حيتفل

 مستضحك بلوامع، مستعرب

 بمّسة فله بال حزن وال

 حريان متبع صباه تقوده

 ودنت له نكباؤه حتى إذا

 ذاب السحاب فهو بحر كله

 فنهرت أصالبهثقلت كاله 

 غدق ينتج باألباطح فرقا  

 ر حمجلة دوالج ضمنتغ

 كضمن فواحمسحم فهن إذا 

 لو كان من جلج السواحل ماؤه
 

 ريح عليه وعرفج وأالء 

 ودق السامء عجاجة كدراء

 بمدامع ِل مترها األقذاء

 ضحك يؤلف بينه وبكاء

 وجنوبه كنف له ووعاء

 من طول ما لعبت به النكباء

 ن السحاب سامءوعىل البحور م

 وتبعحت من مائه األحشاء

 السيول وماهلا أسالء تلد

 محل اللقاح وكلها عذراء

 سود وهن إذا ضحكن وضاء

 (47)ِل يبق من جلج السواحل ماء
 

 ولي املدينة دخل عليه الحسين بن مطير  
ً
وقد كان سبب قوله هذه املقطوعة "أن واليا
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وقد كان  سحابة مكفهرة نشأت وتتابع منها  فقيل له هذا من أشعر الناس فأراد أن يختبره

 .(48)الرعد والبرق وجاءت بمطر جود فقال له صف هذه السحابة"

لقد استطاع الحسين بن مطير األسدي أحد مخضرمي الدولتين أن يمتلك الصور 

الجديدة، ويبتكر األسلوب الخاص به، واملواضيع التي حفل بها العصر العباس ي األول في 

ألصيل، لذلك فهو أحد الذين أسهموا في تجديد الشعر والقفز به إلى مرحلة نطاق الطبع ا

.
ً
 أكثر حداثة ونضجا

 الخاتمة

ما هو سر إعجابي بشعر الحسين بن مطير األسدي؟ وما هو سر انجذابي إليه منذ 

 اطالعي على بعض شعره في املختار من )حماسة أبي تمام( لألستاذ مطيع ببيلي؟

ملجسدة في غزله العفيف؟ أم هي الحكمة التي تنبئ عن خبرة كبيرة أهي مكارم األخالق ا

بالحياة، ومعرفة واسعة بالناس وطبائعهم؟ أم أنه سحر الشعر الذي البد أنه الزمني منذ 

 به.
ً
 بالشعر مفتونا

ً
 الوالدة؟ فأنا ال أعرف نفس ي إال مغرما

ي . وهب رومية، الذوهل يمكن أن تكون اإلجابة على تساؤلي هي قول أستاذي الجليل د

 منها، مع مالحظة 
 
علمني السحر "بأن الشعر تعبير  عن تجارب البشر وتصوير  لها وموقف

 في آن، وعمق التجارب 
ً
أمرين اثنين هما: كيفية القول الشعري الغامض البواح معا

 بغيرهما فطبيعة 
ً
 لهذا العمق والتعقيد أو موحية

ً
اإلنسانية وتعقيدها مهما بدت مناقضة

نفس اإلنسانية عامة طبيعة معقدة غامضة وأولى بنفوس الشعراء الحساسة أن تكون ال

 .(49)أخصب وأغمض"
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