


اإلشراف العام/رئيس التحرير
الشيخ علي الفتالوي

سكرتير التحرير
محمد رزاق صالح

هيأة التحرير
صفوان ضياء جمال الدين

محمد فاضل الزبيدي

أحمد محسن المؤذن

حسين عدنان رضيوي

التدقيق اللغوي
ضياء قاسم عبدالعال

التصميم واالخراج الفني
علي طالب ماميثة

والثقافية الفكرية  ال�ش�ؤون  ق�شم  اإ�شدار 
يف العتبــــــــــــة احل�شينيـــــــــــة املقد�شــــــــــــة
وال�ثائق الكتب  دار  يف  الإيداع  رقم 
- وزارة الثقافـــــــــــة ل�شنــــــــــة ٢٠٠٩-١٢١١
هاتــــــــف:٣٢٦٤٩٩-بدالــــــــــــة:٣٢١٧٧٦
٢٤٢ -داخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:
م�قـــــــــــــــــــــــــــــــــــع العتـبـــــــــــــــــــــــــــــــة
w w w. i m a m h u s s a i n . o r g
م�قـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الق�شــــــــــــــــــــــــــــــــم
www.imamhussain- l ib.org
الق�شــــــــــــــــــــــــــــــــم بريـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
info@imamhussain-lib.org

٤-احل�شني عليه ال�شالم الدمعة اجلارية

١٣-معاناةالر�ش�ل ..

٢٠-من ه� اإمام فاطمة عليها ال�شالم؟

٢٦- ملحة من حياة الإمام الر�شا عليه ال�شالم

5٢- حب حمّمد واآل حممد عليهم ال�شالم

٤٤-الطرق غري امل�شروعـة فــي تهذيب النف�س٤٠ -�شلح الإماماحل�شن عليه ال�شالم

١٦-معنى ق�له تعاىل: )�شل�ا عليه و�شلم�ا ت�شليما(

١٠-النبي حممد �شلى اهلل عليه واآله نبي الرحمة

شوال املبارك - ذي القعدة 1438ه 

متوز - آب  2017م 



بني  التمييز  قوة  اأو هو  بينها،  وال�شر ومنّيز  بها اخلري  تدرك  قوة  باأنه: هو  العقل عرف 
احلق والباطل، اإذن العقل هو املرجع يف ت�شخي�ص ال�شواب واخلطاأ، وللعقل الكلي قواعد 
اتفق عليها العقالء، ومن هذه القواعد الكلية اأّن لكل معلول علة، ولكل م�شبب �شببًا، ولكل 
متحرك حمركًا، ولكل نظام منظمًا، ولكل موجود ممكنًا موجدًا، وغري ذلك من القواعد 
وهذا ما يحكم به العقل وي�شلم به العقالء، وخمالفة هذه القواعد اأّنه ذو عقل ثم ي�شرح 

باأّن الوجود اأو الكون �شار بال�شدفة العمياء فهذا ال عقل له اأو مكابر ال اإن�شاف لديه.
كتبهم  يف  واملتكلمون  العلماء  عليه  رّد  قد  ق��دمي  ك��الم  االإحل���اد  على  ال��رد  يف  الكالم 
االآوانة  يف  مل�شنا  اأّننا  اإاّل  عنده،  الوقوف  ي�شتحق  ال  باليًا  ل�شخافته  و�شار  وحما�شراتهم، 
وجود  يف  االآخرين  وي�شكك  النا�ص،  ب�شطاء  عقول  وي�شلل  له  يدعو  من  هناك  اأّن  االأخرية 
اهلل تعاىل معتمدًا على الظرف امل�شطرب يف العامل العربي واالإ�شالمي ال �شيما يف العراق. 
ي�شاألوا قبل  اأو  يقراأوا  اأن  الباطلة  الدعاوى  تاأثروا بهذه  الذين  اإخواننا  على كل حال ندعو 
علمائنا  كتب  اإىل  نر�شده  االإر�شاد  اأراد  ومن  علم،  دون  االأ�شوات  هذه  خلف  ين�شاقوا  اأن 

وا على ذلك من املعا�شرين اأو من كان قبلهم. االأفا�شل الذين ردُّ

العام امل�شرف 

القول باإللحاد قتل للعقل
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االإمام  االأوىل مع  ت�شجيل جتربتي  ترددت كثريًا يف 
تهرب  بالكتابة  اأب���داأ  وكلما  ال�شالم،  عليه  احل�شني 
الكلمات من حتت �شنان قلمي، وتبقى املاأ�شاة مكتومة 
البكاء  و  العويل  معه  اأطيل  معني  فال  نف�شي  داخل  يف 
الب�شمة  فتمتزج  خالأ،  اإذا  جزعُه  فاأ�شاعد  َج��ُزوٍع  وال 
وتتبدل  الفرحة،  مكان  احلزن  ويحتل  بالدمعة  عندي 
كل اأهازيج الب�شرى باأنني احلزن الدائم، ففي ميالده 
�شكبت عربة.. وما زالت تلك العربة.. ويف ا�شت�شهاده 
منذ  مكتوب  جمٌد  فللح�شني  العربة..  تعلو  ذكراه  ويف 
اأن  اعلم  ح�شني  )يا  االأحمر  بالدمع  اإال  ينال  ال  االأزل 

لك عند اهلل اأجرًا ال تبلغه اإال بال�شهادة(.

قبل اأن اأعي�ص يف رحاب الت�شيع واأهتدي اإىل مذهب 
اأهل البيت عليهم ال�شالم مل اأكن اأعرف عن احل�شني 
ق�شة  وهي  املدار�ص،  يف  در�شناه  ما  اإاّل  ال�شالم  عليه 
جمتزاأة تعرب عن الكبت الدائم لق�شية كربالء، اأذكر 
للمنهج  تبعًا  االأ�شتاذ  االبتدائية  مرحلة  يف  كنت  اأنني 
االإمام  قتل  يزيد  اإّن  قوله  يف  التاريخ  ذلك  كل  يطوي 
احل�شني عليه ال�شالم واأوالده و�شبى ن�شاءه، يف معركة 
كيف  بده�شة  م�شيحية  طالبة  ف�شاألت  كربالء،  ت�شمى 
دون  عيناي  فدمعت  نبيكم؟،  بنت  ابن  قتل  جت��وزون 
االإم��ام  م�شاب  يف  دمعة  اأول  تلك  فكانت  اأ�شعر  اأن 
اهلل  قدر  ذلك  االأ�شتاذ  فقال  ال�شالم،  عليه  احل�شني 

ال�شالم عليه  احل�شني 
ــة ــاريـ ــعـــة اجلـ الـــدمـ
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بقلم: أم محمد عيل املعتصم

على هذه االأمة.
قدر اهلل اأم غدر االأمة التي مل حتفظ ر�شول اهلل يف 
وقال  بيتي«  اأه��ل  يف  اهلل  »اأو�شيكم  القائل  وهو  ذريته 
إال  أجــرًا  عليه  أسألكم  ال  }قــل  حقهم  يف  تعاىل  اهلل 
املودة يف القربى{ اأيقتل روحي له الفداء يف اأب�شع �شورة 
مرت على تاريخ الب�شرية وهو الذي قال فيه ر�شول اهلل 

واآله  عليه  اهلل  �شلى 
»ح�شني مني واأنا من 
اأحب اهلل من  ح�شني 
وق��ال  ح�شينًا«  اأح��ب 
م�شباح  »احل�����ش��ني 
ال����ه����دى و���ش��ف��ي��ن��ة 
ال��ن��ج��اة« و»احل�����ش��ن 
واحل���������ش����ني ���ش��ي��دا 

�شباب اأهل اجلنة«.
وع�����ن�����دم�����ا ق����ال 
عليه  للح�شني  رج��ل 

اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  ظهر  على  راك��ب  وه��و  ال�شالم 
عليه واآله نعم املركب مركبك، فقال ر�شول اهلل: »ونعم 

الراكب هو«.
ال�شالم  عليه  احل�شني  قتل  على  جتراأت  التي  فاالأمة 

هي نف�شها ميكنها قتل الر�شول �شلى اهلل عليه واآله.
فبقيت تلك الدمعة وحيدة حتى جاء اليوم الذي ع�شت 
ظاللها  ت��زال  ما  حيث  بتفا�شيلها،  كربالء  ماأ�شاة  فيه 
يف  عميقة  اآث��ارًا  تاركة  اليوم،  اإىل  ظلي  ترافق  احلزينة 
زينب  ال�شيدة  يف  احل��رام  حم��رم  �شهر  يف  كنا  نف�شي، 
لثارات  يا  يهتف  والكل حزين  ال�شاحات  يغطي  وال�شواد 
احل�شني، فانتقل بي الزمان حتى كاأّن اأرى كربالء باأُم 
عيني �شورة ال حتكى ومنظرًا ال ي�شور، ع�شت حلظات 
الها�شميات  الن�شاء  اأوا�شي  احلمراء  دمائها  فيايف  يف 
فبكيت معهن حتى نب�ص الدمع مني وحينها رجع �شدى 

النف�ص يردد يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزًا عظيمًا.
هذه  وج��دان  يف  حا�شرة  هي  بل  متت  مل  فعا�شوراء 

الزاكية ال�شمود واالإباء،  اأريج دمائها  يلوح من  االأمة، 
لهواتها  ويف  الكفر،  على  االإمي��ان  �شموخ  اأعتابها  ويف 
اأبوابها  اأ���ش��راف  وعلى  الباطل،  على  احل��ق  انت�شار 
كان نهج احلق وراية العدل ترفرف مدى االأزمان فكل 
كربالء،  االأر���ص  بقاع  من  بقعة  وكل  عا�شوراء  اأيامنا 
فهي اأعظم من اأن تكون حبي�شة التاريخ، واأكرب من اأن 
يكون الزمان قيدًا على عنفوان حتديها فهي �شاهٌد حيٌّ 

على كل الع�شور.
للهجرة   61 فعام 
ه���و ب���داي���ة امل��اأ���ش��اة 
ي���ك���ن  مل  ول������ك������ن 
ه����و ال���ن���ه���اي���ة ف��ل��م 
بكل  ح��ا���ش��رة  ت���زل 
م����اأ�����ش����ات����ه����ا ع��رب 
ال�����������ش�����ن�����ني، ف���ف���ي 
ك������رب������الء ي��ت��ج��ل��ى 
االإ�����ش����الم ب��اأ���ش��م��ى 

معانيه، وت�شيق عندها امل�شافة بني االإن�شان
فكانت  االأر���ص،  من  ال�شماء  فيها  وتقرتب  والقيم، 
العامل  من  االإن�شان  يقرب  ج�شرا  احل�شني  ت�شحيات 

املعنوي واالأفق االأعلى مبا ال يقرب به �شيء اآخر.
وق�شية  املقطع  اجل�شد  ق�شية  ق�شيتان  فللح�شني 
بالدماء  القيم  اختلطت  ك��رب��الء  ويف  امل�شيع،  احل��ق 
وال��ع��دل ب��ال�����ش��ه��ادة، ول��ك��ي ي��رف��ع احل��ق رف��ع��ت هامة 
من  للم�شرية  وج��ود  فال  الرماح،  �شنان  على  احل�شني 
ماأ�شاة  هناك  ولي�ص  كربالء،  اأ�شالء  على  الوقوف  غري 
قربانًا  احل�شني  كان  التي  امل�شرية  تلك  غري  من  تبكي 
فكانت  حممد(  اآل  من  القربان  هذا  تقبل  )اللهم  لها 

املاأ�شاة بحجم امل�شرية وكانت الت�شحية بقدر املنهج.
ف��اأ���ش��ب��ح احل�����ش��ني ع��ل��ي��ه ال�����ش��الم ه���و ن��ه��ج��ي.. 
اأ�شعها  ال��ط��اه��رة  وتربته  ���ش��ع��اري،  ه��ي  وع��ا���ش��وراء 
اأبقى دومًا مع احل�شني  حتت جبيني يف �شجودي، لكي 

ال�شالم. عليه  واألقى اهلل مع احل�شني 
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الثورة احل�شينية ودالالتها، كذلك عن  اأبعاد  ُكتب كثرٌي عن 
اأ�شباب ونتائجها،  وعن ظروفها ال�شيا�شية واالجتماعية.

اأن  اأّن هناك ما ميكن  ورغم ذلك كله يجد الباحث املتاأّمل 
يقال حول اأبعاد هذه الثورة واأهدافها، واأّنه ميكن امل�شاهمة يف 

اإ�شاءة بع�ص اجلوانب.
ومن جملة الق�شايا التي ميكن امل�شاهمة فيها ق�شية دور هذه 
الثورة يف ت�شحيح املفاهيم التي مّت ت�شويهها وبّثها يف اأو�شاط 
تعاليم  اأو  مفاهيم  اأو  اأفكار  اأّنها  على  وقّدمت  اآن���ذاك  االأم��ة 

اإ�شالمية مع اأّنها ا ال متّت اإىل االإ�شالم ب�شلة.
االنحراف  ت�شحيح  على  النا�ص  اأق��در  ف��اإّن  الطبيعي  وم��ن 
اأذهب اهلل الرج�ص  اأهل البيت الذين  الفكري واملفاهيمي هم 
عن عقولهم وقلوبهم واأعمالهم وطّهرهم تطهريًا، ولهذا كانت 
املهمة االأوىل التي اأنيطت باأهل هذا البيت هي حرا�شة الدين 

و�شيانته عن كل حماوالت التزوير والتحريف.
االإمامة  لزمام  ت�شلمهم  دون  القاهرة  الظروف  ولئن حالت 
ال�شيا�شية، فاإّنها مل متنعهم من النهو�ص باأعباء االإمامة الفكرية 
والدينية التي بها - ال باالإمامة ال�شيا�شية - قوام اإمامتهم، فقد 
الدينية  املرجعية  ال�شالم  عليهم  البيت  اأهل  من  االأئمة  �شّكل 
والفكرية لكافة امل�شلمني، وقد اأّكد الّنبي �شلى اهلل عليه واآله يف 
كل اأحاديثه وكلماته الواردة يف حقهم على مرجعيتهم الفكرية 

اأكرث من تركيزه على اإمامتهم ال�شيا�شية، كما نالحظ ذلك يف 
حديث الثقلني وحديث ال�شفينة وغريها من االأحاديث.

فمثاًل حديث الثقلني هو الذي رواه الفريقان عن النبي �شلى 
اهلل عليه واآله اأّنه قال: »اإّن تارك فيكم ما اإن مت�ّشكتم به لن 
ت�شلوا بعدي: اأحدهما اأعظم من االآخر، كتاب اهلل حبل ممدود 
من ال�شماء اإىل االأر���ص، وعرتتي اأهل بيتي، ولن يفرتقا حتى 
فيهما«.)الكايف  تخلفون  كيف  فانظروا  احلو�ص،  علّي  ي��ردا 

ال�شريف:415/2.�شنن الرتمذي:329/5 (
عن  ورد  كما  ه  ون�شّ اأي�شًا،  الفريقان  رواه  ال�شفينة  وحديث 
النبي �شلى اهلل عليه واآله قال: »اأهل بيتي فيكم ك�شفينة نوح يف 
قومه من دخلها جنى ومن تخلف عنها هلك«.)املعجم االأو�شط 

للطربان:306/5(
االإ�شالح  وجوه  اأه��ّم  اأحد  اأّن  نت�شّور  فاإّنا  �شوء هذا،  وعلى 
عنوانًا  وجعلها  ال�شالم  عليه  احل�شني  االإم��ام  بها  نه�ص  التي 
لثورته عندما قال يف و�شيته الأخيه حممد ابن احلنفية: »اإّن مل 
اأخرج اأ�شرًا وال بطرًا وال ُمف�شدًا وال ظاملًا، واإمّنا خرجت لطلب 

االإ�شالح يف اأّمة جّدي...«. )بحار االأنوار:329/44(
االأّمة  به  ابتلت  ما  اأ�شواأ  الأّن  والفكري،  الديني  االإ�شالح  هو 
الر�شالة،  تعاليم  عن  ال�شلوكي  االنحراف  جمّرد  لي�ص  اآن��ذاك 
الدينية يف حماولة  املفاهيم  وتزوير  الفكري  االنحراف  واإمّن��ا 

عـــــــا�ـــــــشـــــــ�راء 
وت�شحيح املفاهيم
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الإخ�شاع االأّمة وتروي�شها.
    الأّمة املهدورة واملقه�رة

الذي  والديني  الفكري  االإ���ش��الح  اأب��ع��اد  عن  احلديث  قبل 
اأ�شهمت الثورة احل�شينية يف حتقيقه، البّد لنا اأن نقدم �شورة 
لهذا  وه��ّي��اأت  بالثورة  اأح��اط��ت  التي  ال��ظ��روف  عن  خمت�شرة 
على  تتجراأ  جعلها  ما  االأّم��ة،  اأ�شاب  الذي  والتقهقر  االنحدار 

�شفك دم �شيد �شباب اأهل اجلّنة عليه ال�شالم.
فما الذي اأ�شاب هذه االأّمة واأو�شلها اإىل هذا امل�شتوى؟

اجلواب:
اإّن اأ�شواأ ما عانت وتعان منه اأّمة من االأمم اأن تعي�ص الهدر يف 
طاقاتها اأو القهر يف اإرادتها، فاإّن الهدر يحّول اأفراد االأّمة اإىل 
كٍمّ مهمل ينعقون مع كل ناعق ومييلون مع كل ريح، والقهر ي�شلب 
االأّمة اختيارها ويبّدد طاقاتها ومينع تطّورها ورقّيها، وقد كانت 
�شيا�شة الطغاة وامل�شتكربين على مّر التاريخ واإىل يومنا هذا هي 

االأخذ بهذين االأ�شلوبني.
    اأ�شل�ب الهدر، واأ�شل�ب القهر.

بغية ال�شيطرة على ال�شعوب وقمع اإرادة التحرر لديها، والذي 
ابتليت به االأّمة االإ�شالمية بعد وفاة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

واآله اأّنها وقعت فري�شة الهدر والقهر معًا.
    م�قـــع الثـــ�رة احل�شـــينية ودورها يف ك�شـــف �شيا�شـــة 

ونتائجها واأبعادهـــا  الهدر 
للحاكم  �شارخًا  منوذجًا  فرعون  الكرمي  القراآن  لنا  يذكر 
االأّم��ة  طاقات  وتبديد  هدر  على  �شيا�شته  تقوم  ال��ذي  امل�شتبد 
واخت�شارها  عندها  االإب����داع  روح  وقتل  عقولها  وم�����ش��ادرة 
ب�شخ�شه، فهو يقودها وي�شو�شها ويفكر لها وعنها، قال تعاىل: 
}...َقاَل فِرْعَوْنُ مَا ُأِريُكمْ إاِلَّ مَا َأرَى وَمَا َأهْدِيُكمْ إاِلَّ 

سَِبيَل الرَّشَادِ{.]غافر:29[
اأّم��ا االأّم��ة يف نظر فرعون فلي�ص لها من االأم��ر �شيء، واإمّنا 
هي جمرد جماعة متلقية ال �شخ�شية لها وال متلك التخطيط 
اأن يكون  املرء  اإليه  �شوؤونها، وغاية ما يطمح  واإدارة  مل�شتقبلها 
عبدًا لفرعون واأن ُي�شمح له بالعمل يف )اأر�ص امَلِلك( الوا�شعة، 
قال تعاىل بهذا اخل�شو�ص }وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي َقوْمِهِ َقاَل يَا 
َقوِْم َأَليْسَ لِي مُْلكُ مِصْرَ وَهَذِهِ اأَلنْهَارُ تَجِْري مِنْ تَحْتِي َأَفالَ 

ُتبْصِرُونَ{.]الزخرف:51[
اأه��در  الأّن��ه  واأدم��ن��وه��ا،  للعبودية  فرعون  ق��وم  ا�شتكان  وق��د 
َفَأَطاعُوهُ  عقولهم و�شادرها، قال عّز وجل }َفاسَْتَخفَّ َقوْمَهُ 

إِنَّهُمْ َكاُنوا َقوْمًا َفاسِقِنيَ{.]الزخرف:54[
   م�شاهد الهدر يف الع�شر اجلاهلي

النموذج االأخر لالأمة املهدورة هم العرب قبل االإ�شالم، فقد 
كان االإن�شان العربي مهدور الكرامة، مهدور االإرادة واحلرية، 

مهدور امل�شاعر واالأخالق واملال والقّوة.
على  تخفى  ال  كثرية  اجلاهلي  الع�شر  يف  الهدر  وم�شاهد 

اخلبري والباحث التاريخي منها كاالآتي:
    هدر العق�ل

اإّما  لها  االأ�شنام واتخاذ كل قبيلة �شنمًا  انت�شار عبادة  اإّن 
من �شخر اأو متر حتى اإذا جاعت اأكلته، هو خري موؤ�ّشر على 
اإىل  اجلاهليني  بني  املنت�شرة  االأمّية  وكذلك  العقول،  �شعف 
قالئل  اأف���رادًا  والكتابة  بالقراءة  العارفون  يكون  اأن  درج��ة 
ُيعّدون باالأ�شابع، وهكذا انت�شار اخلرافة واالأ�شاطري والكهانة 
وال�شحر وال�شعوذة، اإّن ذلك كله �شواهد على اأّن عقول العرب 

كانت مهدورة وم�شتقيلة.
    هدر الإن�شان

اإّن انت�شار اأ�شواق النخا�شة وا�شتعباد االإن�شان الأخيه االإن�شان 
وا�شرتقاقه له و�شريورته �شلعة تباع وت�شرتى، دليل وا�شح على 

هدر االإن�شان وكرامته و�شرفه.
    هدر الأخالق

اإّن اإكراه الفتيات على البغاء وواأد البنت وهي حّية والنظر اإليها 
نظرة عار هي �شواهد على هدر االأخالق والعاطفة والكرامة.

    هدر املال
الهدر  على  موؤ�شرات  هي  وغريها  والقمار  الربا  انت�شار  اإّن 

االقت�شادي.
    الإ�شالم وحماربة الهدر

جاءت بعثة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله لت�شع حدًا ل�شيا�شة 
اجلاهلي  املجتمع  قيم  ك��ّل  على  كاماًل  انقالبًا  وت�شكل  الهدر 
للعقل  اأعطت  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  النبي  فر�شالة  ومفاهيمه، 
مكانة مرموقة واعتربته احلجر االأ�شا�ص يف املعارف الدينية، 

فبه يعرف اهلل و�شدق الر�شاالت ويوم املعاد.
وهكذا احلال يف املعارف االإن�شانية التي فتح االإ�شالم االآفاق 
اأمامها واالأبواب على م�شراعيها، واأراد للعقل اأن ُيبدع ويكت�شف 

ويحلق يف اآفاق ال�شماء واالأر�ص.
كّل  م��ن  العقل  ح��ّرر  اإّن��ه  ب��ل  ذل��ك،  عند  االأم��ر  يقف  ومل 
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ال�شعوذة  فحّرم  حركته،  وُتعيق  تكبله  التي  والقيود  االأغالل 
ترتكز على  ال  التي  االأ�شاليب  والكهانة وغريها من  وال�شحر 

قاعدة عقلية وعلمية.
واحلرية  الكرامة  ه��در  اأ�شكال  كل  االإ���ش��الم  ح��ارب  فقد 
البنات  واإك���راه  البغاء  فحّرم  وامل��ال،  واالأخ���الق  واالإن�شانية 
والفتيات على الزنا، ف�شاًل عن حترمي واأدهن، وحّرم القمار 
العبودية،  من  االإن�شان  حترير  على  وعمل  والغ�ص،  وال��رب��ا 
وا�شتطاع النبي �شلى اهلل عليه واآله اأن ي�شنع اأّمة ذات اإرادة 
وكرامة و�شاحبة قدرة على التغيري واالإبداع، االأمر الذي مّكن 
اأحد يح�شب لها ح�شابًا  العرب وهم جماعة هام�شية مل يكن 
اأهم  تناف�ص  ح�شارة  ذات  اأّم��ة  فاأ�شبحوا  العامل،  يفتحوا  اأن 

احل�شارات واأعرقها كح�شارتي الفر�ص والرومان.
    اإرها�شات �شيا�شة الهدر يف املجتمع

بني  واعتالء  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  وف��اة  بعد 
ح�شلت  م��ع��روف��ة  تاريخية  ظ���روف  يف  احل��ك��م  ���ش��دة  اأم��ّي��ة 
حتّوالت كبرية يف املجتمع االإ�شالمي، و�شرنا ن�شهد يف بداية 
االإ�شالم،  حماها  اأن  بعد  الهدر  �شيا�شة  اإرها�شات  االأم��ر 
ال�شورة  تلك  بّدد  الذي  االأمر  بالتدريج،  االأمر  ا�شتفحل  ثم 
والت�شريعية  العقدية  املنظومة  واأ�شحت  و�شّوهها،  وامل�شرقة 
واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  اأر���ش��ى  التي  واالأخ��الق��ي��ة 
قواعدها يف معر�ص الت�شويه والتالعب، اإّن هذا الهدر �شار 

يتّم حتت عناوين اإ�شالمية مزّيفة.
ومن م�شاهد هذا الهدر: تلويث العقل االإ�شالمي من خالل 
فتح املجال اأمام املنابع غري االإ�شالمية لتبث �شمومها واأفكارها 
االأحبار  كعب  اأمثال:  يدي  على  امل�شلمني  اأو�شاط  يف  املنحرفة 

ووهب بن منبه واأمثالهما.)اأ�شواء على ال�شنة املحمدية:147(
وهكذا مّت العمل على تخدير االأّمة و�شل اإرادتها عرب جمموعة 
من املفاهيم الدخيلة وامل�شّوهة من قبيل عقيدة اجلرب وغريها 
االأّمة  اإخ�شاع  بغية  االأمويون،  روجها  التي  االآتية  املفاهيم  من 

ل�شلطانهم وتربير طغيانهم بق�شاء اهلل وقدره.
االإن�شان  ب�شناعة  االهتمام  وزال  الهدر  �شيا�شة  عّمت  وقد 
املوؤمن املخل�ص، وحّلت حمل ذلك ثقافة اال�شتزالم واملح�شوبية، 
وتهمي�ص معظم  باإبعاد  االإن�شانية  الطاقات  اأي�شًا كل  واأه��درت 

ال�شحابة والتابعني.
واأّما القيم االإ�شالمية فكانت ال�شحية الكبرية ل�شيا�شة الهدر 
والتجاوز، من قبيل قيمة امل�شاواة التي اأعلنها االإ�شالم بني جميع 

امل�شلمني من دون فرق بني اأ�شود واأبي�ص وعربي اأو اأعجمي، حيث 
العرب  اإىل جتاوز ذلك ومّيزت بني  ال�شيا�شية  ال�شلطة  عمدت 

واملوايل يف العطاء واملراكز.)الغارات:499/2(
وهكذا احلال يف قيمة احلرّية فقد مّتت م�شادرتها، هذا 
ال�شلوكي  اجلانب  يف  ال�شرعية  احل��دود  جت��اوز  عن  ف�شاًل 
يف  االأّم��ة  �شملت  التي  الهدر  �شل�شلة  وتطول  فا�شح،  ب�شكل 
يف  وكذا  واالإن�شانية،  واالجتماعية  الروحّية  اجلوانب  كافة 
وانت�شر  العام  املال  يف  الهدر  عّم  فقد  االقت�شادي  اجلانب 

البذخ واالإ�شراف واالإثراء غري امل�شروع.
ويف حديث مروي عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآل��ه جند 
اإ�شارة وا�شحة اإىل ما �شوف ُي�شيب اأّمته �شلى اهلل عليه واآله من 
جراء �شيا�شة الهدر بكل اأبعادها، يقول �شلى اهلل عليه واآله فيما 
روي عنه: »اإَِذا َبَلَغ َبُنو اْلَعا�ِص َثاَلِثنَي َرُجاًل َكاَن َماُل اهلِل ُدَواًل، 

َوِعَباُدُه َخَواًل«.)بحار االأنوار:537/31(
واخلول: العبيد واخلدم، والدخل: العيب والغ�ص، مبعنى اأّنهم 

يدخلون يف الدين ما لي�ص منه.

    ث�رة احل�شني عليه ال�شالم وم�اجهة �شيا�شة الهدر
الذي الم�ص حّد  االإ�شالمية  امل�شرية  االنحدار يف  اأم��ام هذا 
من  كان  اجلاهلي  املجتمع  قيم  اإىل  والعودة  الكامل  االنقالب 
ال�شالم  عليهم  البيت  اأه��ل  من  االأئمة  يت�شّدى  اأن  الطبيعي 
اإىل  الهدر  �شيا�شة  و�شول  دون  واحل��وؤول  االنحراف  لت�شحيح 
الهدف  لكن  املجال  هذا  يف  اأ�شاليبهم  تنّوعت  وقد  اأهدافها، 
باملفاهيم  وال��ع��ودة  مكانتها  اإىل  ب��االأّم��ة  ال��ع��ودة  وه��و  واح���د، 

االإ�شالمية اإىل حيويتها و�شفاتها.
وقد اأ�شهمت ثورة االإمام احل�شني عليه ال�شالم م�شاهمة فعالة 
يف اإيجاد �شدمة كبرية يف الو�شط االإ�شالمي يف مواجهة �شيا�شة 
االأّم��ة  اأ�شاب  ال��ذي  االأخالقي  االنحدار  من  والتخفيف  الهدر 

والت�شّوه املفاهيمي الذي طال املفاهيم االإ�شالمية.
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�شحيح اأّن الهدر قد بلغ مداه بعد تويل يزيد بن معاوية لزمام 
ال�شلطة وارتكابه الفظائع والف�شائح من ا�شتباحة مدينة ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه واآله وهدم بيت اهلل احلرام اإىل قتل �شيد 
�شباب اأهل اجلنة عليه ال�شالم، واأهل بيته واأ�شحابه بالطريقة 
املروعة التي جتاوزت كّل القيم واحلدود االإن�شانية واالإ�شالمية.

فعندما يقف االإمام احل�شني عليه ال�شالم يف كربالء وينادي 
وامل��روؤة  النخوة  وم�شتنفرًا  م�شت�شرخًا  �شعد  بن  عمر  جي�ص 
العربية، بدل اأن ي�شتنفر الدين وقيمه، قائاًل: »ويحكم يا �شيعة 
اآل اأبي �شفيان اإن مل يكن لكم دين وكنتم ال تخافون املعاد فكونوا 
كما  كنتم عربًا  اإن  اأح�شابكم  اإىل  وارجعوا  دنياكم  اأح��رارًا يف 

تزعمون«.)بحار االأنوا:51/45(
وعندما  منتهاه،  بلغ  االأخالقي  االنحطاط  اأّن  يعني  فهذا 
كربالء فال  امل�شلمني يف عر�شات  ي�شتن�شر احل�شني �شمائر 
يجد �شوى اأفراد قالئل، وعندما ت�شبى بنات الر�شالة دون اأن 
على  موؤ�شرات  مُيّثل  وغريه  فهذا  والعار  باخلجل  اأحد  ي�شعر 
لكن  االإن�شانية،  القيم  وا�شمحالل  االإ�شالمي  ال�شمري  موت 
رغم �شوداوية امل�شهد وال�شورة، اإاّل اأّن نه�شة االإمام احل�شني 
وعيها  االأّم��ة  ال�شتعادة  توؤ�ّش�ص  اأن  ا�شتطاعت  ال�شالم  عليه 
امل�شلوبة،  واإرادتها  املدورة  وكرامتها  وعزتها  املفقود  ودورها 
فاأ�شعلت نار الثورة بوجه الظاملني واأ�شهمت يف اإيقاظ ال�شمائر 

وت�شحيح املفاهيم االإ�شالمية.
    القهر والتخّلف

اأّما القهر فهو االأمر االآخر الذي وقعت االأّم��ة حتت وطاأته، 
اأّن القهر هو اال�شتبداد هو حرفة الطغاة واأ�شلوبهم  واحلقيقة 
اال�شتقالل،  ونيل  التحرر  يف  ال�شعوب  اإرادة  قمع  يف  ل  املف�شّ
وغري خفي على اأحد اأّن اأمتنا عانت وال تزال تعان من �شياط 
القهر والظلم ونري اال�شتبداد واال�شتعباد، االأمر الذي اأ�شعفها 
اإن�شانها، وجعل  وا�شرتّق  وفاعليتها  اإرادتها  و�شّل  وبدد طاقتها 
خرياتها واإمكاناتها مبثابة مزرعة ي�شتمتع بها احلاكم وحا�شيته، 
ومل يبالغ من اعترب اأّن اال�شتبداد هو �شر تخّلف هذه االأّمة، كما 
فعل الكواكبي يف كتابه )طبائع اال�شتبداد وم�شارع اال�شتعباد( 

واملحقق النائيني يف كتابه )تنبيه االأّمة وتنزيه امللة(.
بكل  الهدر  �شيا�شة  انتهجت  الفرعونية  ال�شرية  اأّن  وكما 
اأبعادها، فاإّنها قد اعتمدت �شيا�شة القهر واال�شتبداد واالإذالل، 
�شبحانه:  قال  تعبري،  اأبلغ  ذلك  عن  الكرمي  القراآن  عرّب  وقد 
}إِنَّ فِرْعَوْنَ عَالَ فِي اأَلرِْض وَجَعََل َأهَْلهَا شِيَعًا يَسَْتْضعِفُ 

َطائَِفًة مِنْهُمْ يَُذبِّحُ َأبْنَاءَهُمْ وَيَسَْتحِْيي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ َكانَ مِنَ 
الْمُْفسِدِينَ{.]الق�ش�ص:4[

الهدر  اأ�شكال  االأنبياء كما حتركوا ملواجهة كل  فاإّن  باملقابل 
اأي�شًا وقفوا دومًا اإىل  وم�شادرة عقول االأّمة وحقوقها، فاإّنهم 

جانب امل�شت�شعفني بوجه الظلمة وامل�شتبدين.
قال:  اأّنه  ال�شالم  عليه  ال�شادق  االإمام  ففي احلديث عن 
اٍر  َلَكِة َجبَّ »اإِنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ اأَْوَحى اإِىَل َنِبٍيّ ِمْن اأَْنِبَياِئِه يِف مَمْ
ِني مَلْ اأَ�ْشَتْعِمْلَك  اَر َفُقْل َلُه اإِنَّ بَّ اِريَن اأَِن اْئِت َهَذا اجْلَ بَّ ِمَن اجْلَ
ِلَتُكفَّ  ا�ْشَتْعَمْلُتَك  ا  َ منَّ َواإِ االأَْم��َواِل  َخاِذ  َواتِّ َماِء  الدِّ �َشْفِك  َعَلى 
َكاُنوا  َواإِْن  ُظاَلَمَتُهْم  اأََدْع  مَلْ  َف��اإِنِّ  امْلَْظُلوِمنَي  َواَت  اأَ�شْ ي  َعنِّ

ال�شريف:333/2( ارًا«.)الكايف  ُكفَّ
    النقالب على الأعقاب

وظروفها  �شياقها  يف  احل�شينية  ال��ث��ورة  ندر�ص  فعندما 
اأّمة  اأمام  اأنف�شنا  فاإّننا جند  انطالقها،  التاريخية ومربرات 
�شعى الّنبي �شلى اهلل عليه واآله جاهدًا على �شناعتها نف�شيًا 
اخلوف  اأ�شباب  كل  ونزع  وداخليًا  معنويًا  بنائها  على  وعمل 
قويًا  ال�شعيف  امل�شحوق  الفرد  فاأ�شبح  اأبنائها،  نفو�ص  من 
القتل  اآلة  اأم��ام  فوقف  االإ�شالم،  عّزة  عزيزًا  االإمي��ان،  قّوة 
�شابرًا  والتجويع  والتعذيب  امل��وت  ي�شتقبل  �شجاعة  بكل 
ويدخل  �شيء،  ي�شاهيها  ال  روحية  بلذة  يح�ّص  وهو  حمت�شبًا 
على �شالطني زمانه اأمثال: ك�شرى وقي�شر.. بلبا�شه العربي 
ليتلوها  واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي  ر�شائل  حاماًل  املتوا�شع 

عليهم بكل عّزة واإباء، داعيًا اإياهم للدخول يف االإ�شالم.
اإّن هذه االأّمة التي �شنعها ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله مل 
تلبث طوياًل بعد ارحتاله اإىل الرفيق االأعلى حتى انقلبت على 
االأعقاب، وعاد القهر واال�شتبداد ليمار�ص هذه املرة على اخلل�ص 
من اأتباع ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله، وال�شّيما بعد اعتالء 
معاوية �شدة احلكم وحتويله اخلالفة اإىل ك�شروية وقي�شرية كما 

قال عبد اهلل بن عمر.)االإمامة وال�شيا�شة:195/1(
ال�شخ�شية  على منط حياته  الك�شروية  انعك�شت هذه  وقد 
االأّم���ة،  م��ع  ال��ع��ام  �شلوكه  وعلى  واالإ���ش��راف  بالبذخ  امل��ل��يء 
الدين  با�شم  الدين  الت�شليل وحماربة  اأ�شاليب  اّتباعه  جلهة 
الك�شروية  ابتكرت  فقد  كله  ذلك  واإىل  اأ�شكاله،  بكل  والهدر 
دوام  لها  تكفل  متنوعة  قمعية  ترهيبية  اأ�شاليب  االإ�شالمية 

ال�شلطة. وا�شتمرار  امللك 

بقلم: الشيخ ناجي حسني الشعيبي

9

ية
شين

حل�
ة ا

ث�ر
ال



    النبي العربي �شلى اهلل عليه واآله والرحمة الإلهية

ال�شعور  من  نوع  االأمم،  اإىل  بالن�شبة  القومية  �شعور 
الفرد،  االإن�شان  اإىل  بالن�شبة  ال�شخ�شية  بالكرامة 
كرامة  على  حر�شًا  اأ�شّدهم  بالكرامة  النا�ص  اأع��رف 
اأن  عليه  يهون  اأح��د  نف�ص  يف  الكرامة  تعز  وال  �شواه، 

يهينها يف نفو�ص االآخرين.
�شعورها  قدر  على  الوطنية  حقوقها  ت�شون  واالأمم 
بحقوق االأوطان، فلي�شت رعاية االأمة حلقها مبيحة لها 

اأن تبغي على حقوق غريها.
اإاّل اأن يكون ماآل االأمر عندها قوة كقوة ال�شبع، واأثرة 

مبلغ  االإن�شانية  معارج  تبلغ يف  املدلل، مل  الطفل  كاأثرة 
الر�شد واالعتدال.

العامل  يف  وج��د  �شنة  واأربعمائة  األ��ف  من  اأك��رث  قبل 
االأر�شي رجل كان اإمامًا لقوم يف مثلها االأعلى، ور�شواًل 
لالإن�شانية يف قدوتها احل�شنى ذلك هو حممد بن عبد 
عليه  اهلل  �شلى  العاملني  رب  ر�شول  العربي  النبي  اهلل، 
اأبي�ص  وم��ن  وعجم،  ع��رب  من  خلقه،  جميع  اإىل  واآل��ه 

واأ�شود، ومن �شادة وم�شتعبدين.
    نبي عربي مبني

االإن�شان،  بني  جميع  اإىل  العاملني  رب  ر�شول  ولكنه 
وذلك هو مثال االإن�شانية الفا�شلة، وقوام االإميان، كما 

النبي حممد �شلى اهلل عليه واآله
نــــــبــــــي الـــــرحـــــمـــــة
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يتمثل فيها جميع بني االإن�شان.
كان حممد بن عبد اهلل - �شلى اهلل عليه واآله - را�شي 
االإ�شالم،  فيه  اهلل  اأع��ز  يوم  ولد  الأّن��ه  اهلل  يحمد  النف�ص، 
على  طفت  التي  االأخ��رى  الديانات  على  امل�شلمني  ون�شر 
حوزتهم بتحريف الب�شر وا�شتباحت ما ملكت من جوارهم، 
يف  يخل�ص  وال  يبغ�شهم،  من  يحب  وال  قومه  يحب  وك��ان 
عقيدته من ال يخل�ص يف رعاية امل�شلمني وعرفان حقهم، 
قال الأحد اأ�شحابه: »ال تبغ�شني فتفارق دينك«، قال: كيف 
»تبغ�ص  اأبغ�شك وبك هدانا اهلل؟ قال �شلوات اهلل عليه: 

العرب فتبغ�شني«.
اأّن  ال�شالم ن�شتدل على  البيت عليهم  اأهل  ومن روايات 
البيت  اأهل  اإىل من واىل  اأ�شار  واآله  النبي �شلى اهلل عليه 
عليهم ال�شالم، فهم العرب، كما جاء يف حديث عن االإمام 
ال�شادق عليه ال�شالم: »اإّن �شيعتنا العرب وعدونا العجم«.

)معان االأخبار:403(
هُمْ  لَّعَلَّ ــوٍَج  عِ ذِي  َغيْرَ  عَرَبِيًّا  }ُقــرآًنــا  تعاىل:  اهلل  قال 

يَتَُّقونَ{.]الزمر:28[
يف  ول��د  »م��ن  اأن  املجمع  يف  رواه  ما  على  احلديث  ويف 

االإ�شالم فهو عربي«.
العرب  فاأما  واأعلج،  وموايل  ثالثة: عربي  »النا�ص  وفيه 
فنحن، واأما املوايل فمن واالنا، واأما العلج فمن ترباأ مّنا 

ونا�شبنا«.)جممع البحرين:118/2(
وعدّونا  العرب  و�شيعتنا  قري�ص  »نحن  اآخر  حديث  ويف 

العجم«.)جممع البحرين:119/2(
ال�شيعي  هو  فالعربي  العربي،  كان غري  والعجم هو من 
عليهم  االأطهار  واآله  واآله  عليه  اهلل  �شلى  للر�شول  املوايل 

ال�شالم بن�ص الروايات اآنفة الذكر.
ويحب  قومه  يحب  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى  النبي  فكان 
�شعورها  يف  النف�ص  ق�شارى  وه��ذا  النا�ص،  يحبهم  اأن 
ي�شعر  ب��اأن  يقنع  وال  يعمل  ال��ذي  احلب  ولكنه  وعاطفتها، 

وينطوي على �شعوره.
واأل���ف بني  ال��ع��رب،  �شمل  ال��ذي جمع  ه��و  فهذا احل��ب 
تهابها  واح��دة  اأم��ة  قبائلهم  اأ�شتات  من  واأخ��رج  قلوبهم، 

االأمم، وتتلقى عنها ر�شالة الهداية با�شم اهلل، با�شم رب 
االإن�شان  رب  با�شم  العاملني،  رب  با�شم  والعجم،  العرب 

واالإن�شانية يف امل�شارق واملغارب.
وال ف�شل لعربي على اأعجمي، وال لقر�شي على حب�شي... 

اإال بالتقوى، وال ع�شبية كع�شبة اجلاهلية.
ــَلــْقــنَــاُكــمْ مِــنْ  ـــا خَ ــاسُ إِنَّ ــنَّ ــا َأيُّــهَــا ال ق��ال ت��ع��اىل: }يَـ
إِنَّ  لَِتعَارَُفوا  وََقبَائَِل  شُعُوبًا  وَجَعَْلنَاُكمْ  وَُأنَْثى  َذَكــٍر 
خَِبريٌ{. عَلِيمٌ  اهلَل  إِنَّ  َأتَْقاُكمْ  اهلِل  عِنْدَ  َأْكرَمَُكمْ 

]احلجرات:13[
يتعلم  اأن  االإلهية  الر�شالة  هذه  يف  املعجزات  ومعجزة 
النا�ص �شالل الع�شيبة بالن�شب واحل�شب، وجهالة الفخر 
�شاحب  من  عمل،  وال  ف�شل  غري  يف  واالأج���داد  ب��االآب��اء 
الع�شبية التي ال يعلى عليها بني قومه، ومن ر�شول القوم 
واالعتداد  لها  االأنفة  من  غايتها،  بالع�شبية  بلغوا  الذين 
بها والغرية عليها، وكان هذا النبي حمرومًا من الع�شبية 
يف اأُمته، اأو يف ع�شريته اأو يف اأُ�شرته، اأو يف بيته، ملا كان 
يف انك�شاره للع�شبية من عجب االأعزاء املتكربين باللغة، 
لكانت  اأيامهم  تواريخ  وباملنعة يف مكانهم ويف  وبال�شلف، 
ر�شالة من معدنها  اآدم وحواء  بني  بامل�شاواة بني  ر�شالته 
حممدًا  لكن  ق��وم��ه،  م��ن  وال  �شاحبها  م��ن  ت�شتغرب  ال 
الن�شب  فخار  من  ال��ذروة  يف  ك��ان  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى 
اأقوى  االأن�شاب من  العريق ملتقى  ن�شبه  والع�شبية، وكان 

االأقوياء واأغلب الغالب.
يجتمع معه يف م�شر قبائل قي�ص كلها، و�شائر بني ذبيان 
وغطفان، ويجتمع معه يف نزار قبائل بكر وتغلب وعنز من 
وائل ويجتمع معه يف معد وعدنان من مل يجتمع من  بني 

هوؤالء، وهم يف ال�شفوة من ذوي الع�شبية االأعزاء.
الع�شبية على الدين، الع�شبية على ال�شريعة، الع�شيبة 
على االإ�شالم وامل�شلمني، ولي�شت الع�شبية اجلاهلية، فاإذا 

كان يف بلده فهو يف بلد الكعبة، ويف اأعز قبائل قري�ص.
واإذا كان يف ري�ص فهو يف بني عبد مناف، واإذا كان يف 
ينازعهم فخارهم  بني ها�شم، ال  بني عبد مناف فهو يف 

اأحد اإال اأ�شكته غريهم قبل اأن ي�شكتوه.
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وقد قيل فيما روى الرواة يوؤنب حربًا حني نافر عبد 
املطلب )اأتنافر رجاًل هو اأطول منك قامة، واأعظم منك 
هامة، واأو�شم منك و�شامة، واأقل منك المة، واأكرث منك 

ولدًا، واأجزل منك �شفدًا، واأطول منك مدودًا؟(.
خ��ال���ش��ة م���ن خ��ال���ش��ة من 

اأهله  يعرفها  خال�شة، 
امل���م���رتون  ي���دع���ي  وال 
ف��ي��ه��م ���ش��رف��ًا اأج����در 

بالفخار من �شرفه.
عبد  �شليل  ه��و  ث��م 
امل���ط���ل���ب ب���ع���د ذل���ك 

اأُمته،  نبي  بيته،  �شيد 
له  يتع�شب  اأ�شرف من 
يتع�شب،  اأن  �شاء  م��ن 
من  اإل��ي��ه  ينت�شب  واأن 

اعتز بن�شب.
جتيء  النبي  هذا  ومن 

امل�شاواة،  اإىل  االأُمم  دعوة 
واإىل  ال��ع��م��ل،  ف�����ش��ل  واإىل 

اإىل  القومية دون م�شاءة  كرامة 
قوم، واإىل رب العاملني، رب اخلالئق 

اأجمعني.
ملن  االآية  هي  هذه  االإلهية،  املعجزة  هي  هذه 

ال يهتدي اإىل الهداية بغري اآية، وهذا هو الربهان 
على اإميان ال تنه�ص به طاقة اإن�شان مل تنه�ص به م�شيئة 
األ��ف  قبل  الر�شالة  ه��ذه  تتقدم  اأن  االآي���ات  واآي���ة  اهلل، 

واأربعمائة �شنة.
وقبل اأربعني �شنة، ال اأكرث، �شمعنا من ينادي ب�شيادة 
العامل كله فخارًا بعن�شره و�شاللته! وقبلهم �شمعنا من 
ينادي بر�شالة )الرجل االأبي�ص( ويكاد اأن يخرج االأ�شمر 

واالأ�شود واالأ�شفر من مرة االآدميني.
وال يزال يف العامل حتى اليوم من يدين باإله يعز قبياًل 
وادًا ليذل من بعده كل قبيل، ومن يدين باإله يتقبل من 

اأنا�ص وال يتقبل من اآخرين، ومن ي�شمع الدعوة اإىل اإله 
واحد وعامل واحد وحق واحد في�شتغربها بطبعه قبل اأن 
ي�شتغربها بعقله، وينظر اإىل العامل قد توحد على اختيار 

منه وعلى غري اختيار.
اأ�شداوؤه  وجتاوبت  ومغربه،  م�شرقه  بني  ما  ات�شل 
�شعابه  م��ن  �شعبة  ك��ل  وب��ني  بقاعه  م��ن  بقعة  ك��ل  يف 
اأر�شه  بني  ما  يقرتب  اأن  وكاد  و�شعوبه، 
و���ش��م��ائ��ه، ث���م ه���و ي�����ش��م��ع ع���ن رب 
جديد،  رب  عن  ي�شمع  كاأّنه  العاملني 

اأو رب طارئ من بعيد!
ب��ع��ي��دًا قبل  ال���رب  ي��ك��ن ه���ذا  ومل 
عند  بجديد  ه��و  وال  ال�شنني،  مئات 
عربي يوؤمن بالقومية، ويوؤمن باالأخوة 
االإن�شانية كما اآمن بها الر�شول �شلى اهلل 

عليه واآله.
اأن  ال���ع���رب���ي  وح�����ش��ب 
يوؤمن بر�شالته قبل 
األ����ف واأرب��ع��م��ائ��ة 
�شنة ليعلمها االأمم يف 
جديدة  الع�شر،  هذا 
كاأن مل ت�شمع باالأم�ص، 
غريبة كاأن مل يرددها االأذان 
على مدى االأ�شماع يف اأجواء 
يعلمها  اأن  ح�شبه  الف�شاء/ 
هذه الر�شالة واأن تعلم منها بعد ذلك كل ر�شالة.

ح�شبه اأن يكون عربيًا يحب قومه ويحب من يحبون 
قومه، وال يحب لهوؤالء القوم اأن يتميزوا بغري مزية واأن 
يتف�شلوا بغري ف�شل، واأن يتعالوا بغري عمل، واأن يطلبوا 

القوة بغري تقوى.
ح�شبه اأن يكون عربيًا مواليًا على هذه ال�شريعة، عربيًا 
االإن�شان،  نعم  )االإن�شان(  يكون  نبّيه،  �شّنة  على  �شيعيًا 
بفخره  اأح���د  على  ي���زري  وال  وح�شبه  بن�شبه  وليفخر 

و�شرفه، الأّنه العربي ال�شيعي املوايل واملحب االإن�شان.

عباس محمود
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    فكرُة معار�شة القراآن

مل ُيجِد ا�شتخدام �شالح االتهام �شد ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه واآله نفعًا ، ومل ياأت بالثمار اّلتي كان يتوخاها 
بفطنتهم  ُي��درك��ون  ك��ان��وا  النا�ص  الأّن  منه،  امل�شركون 
اأّن للقراآن جاذبّية غريبة، واأّنهم مل ي�شمعوا  وفرا�شتهم 

كالمًا حلوًا ، وحديثًا عذبًا مثله.
كُل  يتقّبلها  بحيث  والعذوبة  العمق  من  لكلماته  اإّن 

قلب، وت�شكن اإليها كل نف�ص.
اهلل  �شلى  اهلل  لر�شول  قري�ص  اتهام  ينفع  مل  هنا  من 
ن�شج  من  اإاّل  هو  اإْن  يقوله  ما  وب��اأنَّ  باجلنون  واآل��ه  عليه 
تخّطط  اأن  ف��ق��ررت  �شيئًا،  اجل��ن��ون،  ونتائج  اخل��ي��ال، 
النا�ص  �شي�شرف  تنفيذه  ب��اأّن  منهم  ظنًا  اآخ��ر  لتدبري 
معار�شة  وه���و:  اأال  ك��ت��اب��ه،  اإىل  اال�شتماع  وع��ن  ع��ن��ه، 

القراآن الكرمي.
فعمدت اإىل )الن�شر بن احلارث( وكان من �شياطني 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  ي��وؤذي  ك��ان  ومّم��ن  قري�ص، 
من  �شطرًا  ق�شى  قد  وك��ان  ال��ع��داوة،  له  وين�شب  واآل��ه 
ملوك  اأح��ادي��ث  بها  وتعّلم  بالعراق  احل��رية  يف  حياته 
وق�ش�شهم،  و)اإ�شفنديار(  )ُر�شتم(  واأحاديث  الفر�ص 

النا�َص  يجمع  اأن  منه  وطلبوا  واأ�شاطريهم،  وحكاياتهم، 
بها  يلهي  االأ�شاطري واحلكايات  تلكم  ويق�ص عليهم من 
وي�شرفهم  واآله،  عليه  �شلى اهلل  ر�شول اهلل  النا�ص عن 

عن االإ�شغاء اإىل القراآن الكرمي!
فكان اإذا جل�ص ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله جمل�شًا 
ر النا�ص فيه باهلل، وحذر قومه ما اأ�شاب َمن قبَلهم  فذكَّ

من االأُمم من نقمة اهلل، َخلفه )الن�شُر( يف جمل�شه.
يا  واهلل  اأن��ا  ق��ال:  ثم  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  ق��ام  اإذا 
فاأنا  اإيّل،  فهلمَّ  منه  ح��دي��ث��ًا  اأح�����ش��ُن  قري�ص  مع�شر 

حديثه. من  اأح�شَن  ثكم  ُاحدِّ
ث����م ي���ح���ّدث���ه���م ع����ن م���ل���وك ال���ف���ر����ص و)ر����ش���ت���م( 
د اأح�شن حديثًا مني  و)ا�شفنديار( ثم يقول: مباذا حممَّ

وما حديثه اإاّل اأ�شاطري االأَولني اكتتبها كما اكتتبُتها؟
اأنها  درج��ة  اإىل  ج��دًا  حمقاء  اخُلطة  هذه  كانت  وقد 
اأّن قري�شًا �شاأمت من  اأكرث حّتى  اأيام ال  اإاّل عدة  مل تدم 

اأحاديث )الن�شر( و�شرعان ما تفّرقت عنه.
أساطريُ  }وَقاُلوا  هي:  اآي��ات  ال�شاأن  هذا  يف  نزل  وقد 
اأَلوَّليْنَ اكتتبها فهي متْلى عََليْهِ بُْكرَةً وَأصِيْال * ُقْل 
َأنْزَلهُ الَّذيْ يعَْلمُ السِّرّ يف السَماواتِ وَاأَلرِْض إنَّهُ كانَ 

معاناةالر�ش�ل �شلى اهلل عليه واآله
مع قري�س
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َغُفوراً رَحيمًا{.]الفرقان:5[
    حتججات �شبيانّية وجاهلّية

دية يف �شورة  دوا معار�شتهم للدعوة املحمَّ ورمبا ج�شَّ
اأخذوها  �شخيفة  وماآخذ  جاهلّية  وجمادالت  حتججات 
وعناد  وجهل،  تكرب  عن  تنم  ور�شالته،  اهلل  ر�شول  على 

وجلاج طبعوا عليه.
وها نحن نذكر اأبرزها:

اأو  اأثرياء مكة  ثرّي من  القراآن على  ينزل  اأ: ملاذا مل 
الطائف؟!

قال تعاىل حاكيًا قولهم: }َلوال ُنزَِّل هذا الُْقرانُ عَلى 
رَجُل مِنَ الَْقريََتيِْن عَظِيْم{.]الزخرف:31[

ب: ملاذا مل ير�شل اإليهم مالئكة وملاذا هو ب�شر؟!
إْذ  يُــؤْمِــنُــوا  الــنَّــاسَ أن  مَــنَــعَ  }وَمَـــا  تعاىل عنهم:  ق��ال 
رَسُــوال{. بَشَراً  اهلل  أبعَثَ  قاُلوا  َأنْ  إاّل  اهُلــدى  جاءهُمْ 

]االإ�شراء:94[
لِهذا  ما  ــوا  ــاُل }وَق اأي�����ش��ًا:  عنهم  حاكيًا  تعاىل  وق��ال 
ــواقِ{. ــ ــ ــشــي فِــي اأَلسْ ــمْ ــعــامَ وَيَ الـــرَّسُـــول يَـــْأُكـــُل الــطَّ

]الفرقان:7[
من  االآب���اء،  عليه  ك��ان  م��ا  خ��الف  اإىل  يدعو  ��ه  انَّ ج: 

وال�شلوك؟! والعقيدة  الدين 
ما  إىل  تَعاَلوْا  َلهُمْ  قِيَْل  }وَإذا  �شبحانه:  عنهم  يقول 
َأنْزََل اهلل وَإىل الرَّسُوِل قاُلوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عََليْه آباءنا أو 
يَهَْتدُونَ{. وَال  شَيْئًا  يَعَْلمُونَ  ال  آباؤُهُمْ  كانَ  َلوْ 

]املائدة:104[

د: تبديل االآلهة باإلٍه واحد.
مُنْذِرٌ  جاءهُمْ  َأنْ  }وَعَِجبُوا  عنهم:  تعاىل  اهلل  قال 
َأجعََل  الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ َكــّذابٌ *  وَقاَل  مِنْهُمْ 

اآللِهََة إهلًا واحِداً إنَّ هذا لِشَيء عُجابٌ{.]�ص:5[
يوم  االأج�����ش��اد وجت��دد احل��ي��اة يف  ال��ق��ول بح�شر  ه���: 

القيامة.
ءإّنا  ااْلرِْض  فِي  َضَلْلنا  ءإذا  }وَقاُلوا  عنهم:  تعاىل  قال 

لِفِي خَْلق جَدِيد{.]ال�شجدة:10[
من  مو�شى  ل��دى  ك��ان  م��ا  مثل  ع��ن��ده  لي�ص  مل���اذا  و: 
تو�شل  وق��د  الع�شا،  من  املنقلب  كالثعبان  املعجزات 
ب�شبب  االع���رتا����ص  م��ن  ال��ن��م��ط  ه���ذا  اإىل  امل�����ش��رك��ون 

اليهود؟! باأحبار  ات�شالهم 
يقول اهلل عنهم: }َفَلمّا جاءهُمْ الْحقُّ مِنْ عِنْدِنا قاُلوا 

َلوْ ال ُاوتِيَ مِْثَل ما ُاوْتيَ مُوسى{.]الق�ش�ص:48[
ز: ملاذا لي�ص معه ملك ُيرى وي�شاَهد ويح�شر معه يف 

كل مقام وم�شهد؟!
ــَلــكْ{. ــهِ مَ ــيْ ــَل ــوا َلـــوال ُانْـــــزَل عَ ــاُلـ ق��ال ت��ع��اىل: }وَقـ

]االأنعام:8[
    مقرتحات عجيبة ومطاليب غريبة

واعرتا�شاتهم  حتججاتهم  نفذت  اإذا  امل�شركون  وكان 
اإىل  عمدوا  عليها  وقاطعة  قوية  بردود  وقوبلوا  الواهية، 
طرح مقرتحات �شخيفة على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
تلك  اأب��رز  ون��ورد هنا  لدعوته  �شياق معار�شتهم  واآل��ه يف 
النبّي  معاناة  مدى  الكرمي  القارئ  ليعرف  االقرتاحات 
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الكرمي �شلى اهلل عليه واآله من قومه:
لقد اقرتحوا عليه:

اأُخرى  �شنة  اإلهه  ويعبدوا  �شنة  اأ�شنامهم  يعبد  اأن   .1
وجعلوا ذلك �شرطًا الإميانهم بدعوته!

)ال��ك��اف��رون(:  ب�شورة  رّده���م  يف  ت��ع��اىل  اهلل  ف��اأن��زل 
َأيُّها الْكافِرُونَ  يا  ُقْل  الرَّحيم *  الرَّحْمن  }بِسْم اهلل 
* ال أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ * وَال َأنُْتمْ عابِدُونَ ما َأعْبُدُ * وَال 
أنُْتمْ عابِدُونَ ما أعْبُدُ * َلُكمْ  َأنا عابِدٌ ما عَبَدُْتمْ * وَال 

دِينَُكمْ وَلِيَ دِيِْن{.]الكافرون:6-1[
2. تبديل القراآن، فقد دفع نقُد القراآن الكرمي للوثنية، 
واالإزدراء على االأ�شنام، دفعهم اإىل اأن يطلبوا من النبّي 
�شلى اهلل عليه واآله اأن ياأتي لهم بقراآن اآخر ال يحتوي على 

�شجب عبادة االأوثان واالزدراء باالأ�شنام، واإبطالها.
عََليِْهم  ُتْتلى  }وَإذا  ه��ذا:  فعلهم  عن  تعاىل  اهلل  قال 
آياُتنا بيِّنات قاَل الَّذيْنَ ال يَرْجُونَ لِقاءنا ائتِ بُِقرآن َغيْر 
هذا أوْ بَدّلهُ{ فرّد اهلل عليهم بقوله: }ُقْل ما يَُكونُ لِيْ 
َأنْ ُابَدَِّلهُ مِنْ تِْلقاء نَْفسِيْ إنْ أّتبعُ إال ما يُوْحى إَليَّ إنِّي 
أخافُ إنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْم عَظيْم{.]يون�ص:15[

3. مطاليب مادية عجيبة!!
وقد عمدوا - ب�شبب عنادهم وعتوهم - اإىل املطالبة 
باأْن يفجر  النا�ص، مثل مطالبته  باأُمور ال ترتبط بهداية 
اأو  قطعًا،  روؤو�شهم  على  ال�شماء  ُي�شقط  اأو  ينابيع،  لهم 
اأو  وتعاىل،  �شبحانه  باهلل  ياأتي  اأو  ال�شماء،  اإىل  ي�شعد 
اإما  كانت  اّلتي  واملطاليب  االق��رتاح��ات  من  ذل��ك  غري 

م�شتحيلة يف نف�شها اأو تناق�ص غر�ص الدعوة!!
قال اهلل حاكيًا عنهم ذلك: }وَقاُلوا َلنْ ُنؤمِنَ َلكَ 
حَتَّى تَْفجُرَ َلنا مِنَ اأَلرِض يُنْبُوعًا * أوْ تَُكون َلكَ جَنٌّة 
مِنْ نَخيْل وَعنَب َفُتَفجِّر ااْلهنارَ خِالَلها تَْفِجرياً * أوْ تَأتِيَ 
مِنْ  بَيْت  َلكَ  يَُكونَ  َأوْ   * َقِبيالً  وَالْمَالئكةِ  بِاهلل 

ُزخْرُف أوْ تَرْقى يف السَّماء{.]االإ�شراء:93-90[
    �شرب النبّي وا�شتقامته وثباته

هذه  ك��ل  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��وُل  قابل  لقد 
التحججات االإيذائية وما طرح ِمَن االقرتاحات امل�شتحيلة 
ب�شرب عظيم وثبات هائل،  اإميانًا منه بدعوته، وحر�شًا 

على اإبالغ ر�شالته، وبفعل التاأييد االإلهي.
يقول اهلّل تعاىل يف هذا ال�شدد:

الرُّسُِل وَال  العْزْم مِنَ  ُاوْلــوا  }َفْاصِْبرْ َكما صَبَرَ   .1
تَسَْتعِْجْل َلهُمْ{.]االأحقاف:35[

2. }وَاّتِبعْ ما يُوحْى إَليْكَ وَاِصِْبرْ حَّتى يَحُْكمَ الّله 
وَهُوَ خَيْرُ احلاكِميْن{.]يون�ص:109[

ــزَنْ  ــحْ تَ بِــالــّلــه وَال  إاّل  ــا صَـــبْـــرَُك  ــرْ وَمـ ــِبـ 3. }وَاصْـ
عََليِْهمْ{.]النحل:127[

4. }وَاصِْبرْ نَْفسكَ مَعَ الَّذيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالَغداوَة 
وَالعَشِيِّ{.]الكهف:28[

5. }َفاصِْبرْ لِحُْكم رَبّكَ وَال تَُكنْ َكصاحِِب 
احُلوْت{.]القلم:48[

ــرًا  ــجْ ــونَ وَاهـــجُـــرْهُـــمْ هَ ــوُل ــُق ــرْ عَــلــى مــا يَ ــِبـ 6. }وَاصْـ
جَمِيالً{.]املزمل:10[

الشيخ جعفر السبحاين
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    ن�س ال�شبهة

اهلل  �شلى  النبي  على  ال�شالة  اآية  الكرمي  القراآن  يف  جاء 
عليه واآله بقوله تعاىل: }... إِنَّ اهلَل وَمَالَئَِكَتهُ يُصَلُّونَ 
مُوا تَسْلِيمًا{. وا عََليْهِ وَسَلِّ عََلى النَِّبيِّ يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا صَلُّ

]االأحزاب:56[
ملاذا ال يقول ال�شيعة: )وبارك و�شلم(؟

    اجل�اب
ال�شالة  ا�شتحباب  وج��وب  االإ�شالمية  ال�شريعة  يف  ج��اء 
ال�شالة  ت�شهد  واآله يف  عليه  �شلى اهلل  واآله  اهلل  ر�شول  على 
وت�شليمها وبا�شتحبابه يف غريها، وكذلك با�شتحباب الت�شليم 
النبي  اأيها  )ال�شالم عليك  ب�شيغة:  ال�شالة  ت�شليم  عليه يف 

ورحمة اهلل وبركاته(.
آمَنُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  يَا   ...{ تعاىل:  قوله  يف  الت�شليم  ولكن 
مُوا تَسْلِيمًا{ لي�ص معناه و�شلموا عليه �شالمًا،  وا عََليْهِ وَسَلِّ صَلُّ
كقوله  ونواهيه،  اأوامره  واأطيعوا  ت�شلميًا،  له  �شلموا  معناه  بل 
فِيمَا  مُوَك  يُحَكِّ حَتَّىٰ  يُؤْمِنُونَ  اَل  وَرَبِّــكَ  }َفالَ  تعاىل: 
َقَضيْتَ  مِمَّا  حَــرَجًــا  َأنُْفسِِهمْ  فِــي  يَــِجــدُوا  اَل  ُثــمَّ  بَيْنَهُمْ  شَجَرَ 

مُوا تَسْلِيمًا{.]الن�شاء:65[ وَيُسَلِّ
فجاء عن ال�شيخ ال�شدوق رحمه اهلل )عن اأبي حمزة قال 
�شاألت اأبا عبد اهلل عليه ال�شالم عن قول اهلل عز وجل: }إِنَّ 
وا  اهلَل وَمَالَئَِكَتهُ يُصَلُّونَ عََلى النَِّبيِّ يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ
وجل  عز  اهلل  من  »ال�شالة  فقال:  تَسْلِيمًا{  مُوا  وَسَلِّ عََليْهِ 
رحمة، ومن املالئكة تزكية، ومن النا�ص دعاء، واأما قوله عز 
مُوا تَسْلِيمًا{، فاإنه يعني الت�شليم له فيما ورد  وجل: }...وَسَلِّ

عنه«(.)معان االأخبار:367(
االأن��وار:  بحار  كتابه  املجل�شي رحمه اهلل يف  العالمة  وقال 
)عن ال�شادق عليه ال�شالم قال: »ال�شالة عليه والت�شليم له 

يف كل �شيء جاء به«(. )بحار االأنوار:204/2(
االآي��ة  )ول��ه��ذه  اهلل  رحمه  للطرب�شي  االحتجاج  يف  وج��اء 

والباطن  عََليْهِ{،  ــوا  }صَــلُّ قوله:  فالظاهر  وباطن  ظاهر 
مُوا تَسْلِيمًا{، اأي �شلموا ملن و�شاه وا�شتخلفه  قوله: }...وَسَلِّ

اإليه  به  عهد  وما  عليكم  له  وف�شَّ
ت�شليمًا(.)االحتجاج:377/1(

النووي:  قاله  ما  ذل��ك  ويوؤيد 
ال�شالة  جاءت  فقد  قيل:  )فاإن 
غري  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  عليه 
اآخر  بالت�شليم وذلك يف  مقرونة 

الت�شهد يف ال�شلوات؟
تقدم  ال�شالم  اأّن  ف��اجل��واب: 
الت�شهد  كلمات  يف  ال�شالة  قبل 
اأيها  عليك  ال�شالم  ق��ول��ه:  وه��و 
وب��رك��ات��ه،  ال��ن��ب��ي ورح��م��ة اهلل 
ر�شول  يا  ال�شحابة  قالت  ولهذا 
عليك  ال�����ش��الم  علمنا  ق��د  اهلل 
فكيف ن�شلي عليك...(. )�شرح 

�شحيح م�شلم:44/1(
نبينا  ع��ل��ى  ن�����ش��ل��ي  ف��ن��ح��ن 
به  ونقرن  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى 
ال�شالة  يف  ال�شالم  عليهم  اآله 
اهلل  �شلى  اأم��رن��ا  كما  وغ��ريه��ا 

عليه واآله.
كما  ال�شالة  يف  عليه  ون�شلم 

وبركاته(،  اهلل  ورحمة  النبي  اأيها  عليك  )ال�شالم  علمنا: 
ن�شلم عليه بذلك يف زيارتنا له عند قربه ال�شريف اأو من بعيد.
وي�شح اأن نقول يف ال�شالة عليه �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 

وبع�ص علمائنا يقول ذلك ويكتبه يف موؤلفاته.
بال�شالم عليه  الأّنه يف احلقيقة دعاء  ت�شليم ناق�ص  ولكنه 
ال�شالم  املتبادر من  فاإّن  �شالمًا،  ولي�ص  واآله  عليه  �شلى اهلل 

معنى ق�له تعاىل:
)�شل�ا عليه و�شلم�ا ت�شليما(
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عليه �شلى اهلل عليه واآله خماطبته بال�شالم، مثل: )ال�شالم 
عليك يا ر�شول اهلل، اأو ال�شالم عليك اأيها النبي ورحمة اهلل 
وبركاته( ويدل على نق�شان قولنا )و�شلَّم( عن ال�شالم عليه 
�شلى اهلل عليه واآله اأّن ال�شخ�ص لو نذر اأن ي�شلم على النبي 

�شلى اهلل عليه واآله ملا �شح له اأن يكتفي به.
ويبدو يل اأن �شيغة الت�شليم ال�شنية: )�شلى اهلل عليه و�شلم( 
روجها العثمانيون االأتراك، فقد كان الرائج يف ال�شالة عليه 
ذكر اآله حتى عند علماء ال�شنة، كما ن�شاهده يف خمطوطات 
فحذف  القدمية،  موؤلفاتهم 
االأتراك )واآله( فبقيت )�شلى 
فاأ�شافوا  ناق�شة،  عليه(  اهلل 
اإليها )و�شلم( لتكميل قافيتها!
م�شكلة  ال  ح���ال،  اأي  ع��ل��ى 
لكن  املو�شوع،  هذا  يف  عندنا 
خم�ص  يف  ع��ن��ده��م  امل�����ش��ك��ل��ة 
م�شائب،  خم�ص  بل  م�شائل، 

وال جواب عندهم عليها:
1. اأّنهم يقرنون بالنبي غري 
اآله �شلى اهلل عليه واآله الذين 
عليهم  ب��ال�����ش��الة  خ�����ش��ه��م 
عليه  اهلل  �شلى  ب��ه  وق��رن��ه��م 
على  عندهم  دليل  وال  واآل���ه، 

جواز هذه البدعة.
�شيغة  يخ�ش�شون  اأنهم   .2
االإبراهيمية  النبوية  ال�شالة 
بت�شهد ال�شالة؟ مع اأن حديث 
النبي �شلى اهلل عليه واآله فيها 
جاء جوابًا على من �شاأله كيف 
اهلل  �شلى  فهو  عليك؟  ن�شلي 
عليه واآله يف مقام البيان والتعليم، واأمره بال�شالة على اآله 
معه اأمٌر مطلق وهو اأمٌر تعليمي توقيفي، فال وجه لتخ�شي�شه 
اهلل  �شلى  عليه  اأخ��رى  �شالة  البتداع  وجه  ال  كما  بالت�شهد، 

عليه واآله يف غري الت�شهد؟!
واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  النبي  على  ي��ردون  اأحيانًا  اأنهم   .3
فيحذفون اآله من ال�شالة عليه، وي�شعون مكانهم ال�شحابة 

ويقرنوهم بالنبي �شلى اهلل عليه واآله! بال دليل عندهم، ولو 
ن�شف حديث عن النبي �شلى اهلل عليه واآله!

4. اأّنهم ينوون ب�شالتهم على اآل النبي �شلى اهلل عليه واآله 
جميع ذريته من فاطمة وعلي �شلى اهلل عليه واآله وكل ذرية 
هوؤالء  فيقرنون  القيامة،  يوم  اإىل  املطلب  وعبد  ها�شم  بني 
اأّنهم  اأّن فيهم من ثبت  كلهم بالنبي �شلى اهلل عليه واآله مع 
اأعداء هلل ور�شوله �شلى اهلل عليه واآله، وفيهم اليوم ن�شارى 
�شالتهم  يخربون  فلماذا  واأ�شرار؟!  وف�شاق  وقتلة  وملحدون 
اهلل  ياأمرنا  اأن  وحماٌل  عليهم؟!  ال�شالة  بنيتهم  نبيهم  على 
املر�شلني  ب�شيد  ونقرنهم  وفجار،  كفار  على  ن�شلي  اأن  تعاىل 

�شلى اهلل عليه واآله؟!
)اآل  نق�شد  الأننا  االإ�شكال  هذا  علينا  يرد  ال  نحن  بينما 
وفاطمة  علي  النبوي:  امل�شطلح  ح��دده��م  ال��ذي��ن  حممد( 
اآخرهم املهدي  واحل�شن واحل�شني وت�شعة من ذرية احل�شني 
عليهم ال�شالم، واأحاديثنا فيهم �شحيحة متواترة عن النبي 
العرتة  من  املع�شومون  االأئمة  رواه��ا  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى 
وكذا  �شره  قد�ص  ال�شدوق  األف  وقد  وال�شحابة،  الطاهرة، 
اخلزاز القمي قد�ص �شره كتابًا جمع فيه الن�شو�ص على اإمامة 
االأئمة االثني ع�شر، باأ�شانيده عن ال�شحابة عن النبي �شلى 
اهلل عليه واآله، واأّنهم هم العرتة واأهل البيت عليهم ال�شالم.

حتى لو عاجلوا م�شكلة �شمهم لل�شحابة وقرنهم اإياهم مع 
واآله، فهل يجوز لهم  النبي يف ال�شالة عليه �شلى اهلل عليه 
اأن يعمموا ال�شالة عليهم جميعًا بدون تخ�شي�ص اأو تقييد؟!

اأ�شحابه  وعلى  عليه  اهلل  )�شلى  يقولون  عندما  اإّنهم   .5
وتقرنونهم  �شخ�ص،  األ��ف  مئة  من  اأك��رث  ي�شملون  اأجمعني( 

بالنبي �شلى اهلل عليه واآله!
وهوؤالء فيهم من �شاركوا يف حماولة اغتياله �شلى اهلل عليه 
واآله ليلة العقبة، وفيهم من ثبت نفاقهم بن�ص القراآن ون�ص 
النبي �شلى  �شهد  واآله، وفيهم جماعة  النبي �شلى اهلل عليه 
اهلل عليه واآله باأّنهم لن يروه بعد وفاته، واأّنهم �شوف ينقلبون 
من بعده، ومينعون من ورود حو�شه يوم القيامة، و�شيوؤمر بهم 
اإىل النار! بل روى البخاري باأّنه ال ينجو منهم من جهنم اإال 

َعم! مثل َهَمل النَّ
عليه  �شالتهم  ويخربون  بنبيهم،  ه��وؤالء  يقرنون  فلماذا 

�شلى اهلل عليه واآله بهذه البدعة؟!

بقلم: الشيخ عيل الكوراين
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محمد جعفر الكاظمي

ويجدر  م�شحفها،  كيفية  يف  ال��رواي��ات  األ�شن  اختلفت 
عليها  م�شحفها  ت��ع��دد  اإىل  راج���ع  ذل��ك  اأّن  اإىل  االن��ت��ب��اه 
وجوه  اأو  الواحد  امل�شحف  اأبعا�ص  االختالف يف  اأو  ال�شالم 

اأخرى ال تخفى.
وقد بني االإمام ال�شادق عليه ال�شالم يف رواية يف كتاب 
»اإّن  بقوله:  االإلهي  العلمي  امل�شدر  هذا  يت�شمنه  ما  الكايف 
خم�شة  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  بعد  مكثت  فاطمة 
وكان  اأبيها  على  �شديد  حزن  دخلها  وك��ان  يومًا  و�شبعني 
اأبيها  على  عزاءها  فيح�شن  ياأتيها  ال�شالم  عليه  جربئيل 
مبا  ويخربها  ومكانه  اأبيها  عن  ويخربها  نف�شها  ويطيب 
يكتب  ال�شالم  عليه  علي  وك��ان  ذريتها  يف  بعدها  يكون 

فاطمة. م�شحف  فهذا  ذلك«، 
االإمام  يبني  الدرجات  ب�شائر  كتاب  يف  اأخ��رى  رواي��ة  ويف 
جانبا اآخر من جوانب ما يت�شمنه هذا امل�شدر االإلهي بقوله: 
َيْحَتاُج  َما  َوِفيِه  ُقْراآنًا  ِفيِه  اأَنَّ  اأَْزُع��ُم  َما  َفاِطَمَة  َحُف  »َوُم�شْ
َف  ْلَدة َوِن�شْ اأََحٍد َحتَّى اإِنَّ ِفيِه اجْلَ اإَِلْيَنا َواَل َنْحَتاُج اإِىَل  ا�ُص  النَّ

ْلَدة...«.)ب�شائر الدرجات:151/1( اجْلَ
اآخ��ر،  جانبًا  تفيدنا  ال��ك��ايف  كتاب  يف  اأُخ���رى  رواي���ة  ويف 
ِمْثُل  ِفيِه  َحٌف  »...ُم�شْ ال�شالم:  عليه  ال�شادق  االإم��ام  قال 
َحْرٌف  ُقْراآِنُكْم  ِمْن  ِفيِه  َما  َواهلِل  اٍت  َم��رَّ َث��اَلَث  َه��َذا  ُقْراآِنُكْم 

َواِحد...«.)الكايف:239/1(

العلم املودع  القراآن الكرمي عن ذلك  لي�ص املراد منه خلو 
يف م�شحف فاطمة عليها ال�شالم اإذ القراآن تبيان كل �شيء 
بل املراد اأّنه لي�ص فيه من األفاظ واآيات وكلمات القراآن �شيء.

ويف رواية اأخرى يف كتاب الكايف قال االإمام ال�شادق عليه 
نَّ  َفاإِ ال�شالم  عليها  َفاِطَمَة  َحَف  ُم�شْ »...َوْلُيْخِرُجوا  ال�شالم: 

َة َفاِطَمة...«.)الكايف:241/2( يَّ ِفيِه َو�شِ
فمن الروايات االآنفة يظهر لنا بع�ص االأمور التالية:

كما  ق��راآٌن  فيه  لي�ص  ال�شالم  عليها  فاطمة  اإّن م�شحف   -
يزعم بع�ص امل�شككني يف ذلك.

خا�ص  هو  ال�شالم  عليها  فاطمة  م�شحف  يف  ورد  ما   -
باأبنائها عليهم ال�شالم.

ال��ق��راآن  مثل  فيه  ال�شالم  عليها  فاطمة  م�شحف  اإّن   -
وبثالثة اأ�شعاف، لكنه لي�ص بقراآن.

- اإّن م�شحف فاطمة عليها ال�شالم فيه و�شيتها.
فهذه االختالفات يف امل�شحف ووجود هذه االأمور املختلفة 

فيه مطلبان:
املطلب االأول: اأّن م�شحف فاطمة عليها ال�شالم ي�شم كل 

هذه االأمور املختلفة مع بع�ص.
ي�شمى  واحد  م�شحف  من  اأكرث  هناك  اأّن  الثان:  املطلب 

ب�)م�شحف فاطمة عليها ال�شالم(.

على ماذا يحت�ي م�شحف 
ال�شـــالم؟ عليها  فاطمـــة 
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اأنتم تقولون باأنَّه ال ي�شح خلو الزمان  يقال لل�شيعة: 
التقية  كانت  ف��اإذا  االإم��ام،  وهو  ة  باحلجَّ هلل  قائم  من 
بل  �شائغة،  له  وهي  الدين،  اأع�شار  ت�شعة   - عندكم   -
مندوبة، بل منقبة وف�شيلة، اإذ اإّنه اأتقى النا�ص، فكيف 

تتمُّ احلجة به على اخللق؟
    اجل�اب

فاإننا جنيب مبا يلي:
    اأوًل

)اأو  ال��زم��ان  خلو  يجوز  ال  نقول:  الذين  نحن  ل�شنا 
االأر�ص( من قائم هلل باحلجة، بل هذا هو املروي عن 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله.
وقد ذكرنا اأي�شًا: اأّن حديث الثقلني يدلُّ على بقاء 
يوم  اإىل  حيًا  ال�شالم  عليهم  البيت  اأهل  من  االإم��ام 
الثقلني:  عن  قال  واآله  عليه  اهلل  �شلى  الأّنه  القيامة، 
يكفي  ف��ال  احل��و���ص«..  عليَّ  ي��ردا  حتى  يفرتقا  »ل��ن 

ال�شالل. من  لالأمن  وحده  بالكتاب  التم�شك 
من  تخلو  ال  االأر����ص  اأّن  اأي�����ش��ًا:  البديهيات  وم��ن 
عن  مع�شومة  احلجة  تكون  اأن  م��ن  ب��د  وال  ح��ج��ة.. 
اخلطاأ، اإذ لو مل تكن مع�شومة، فاإّن احلجة يف مورد 
يف  احلجة  من  االأر���ص  فتخلو  مفقودة،  تكون  اخلطاأ 

هذا املورد، وهذا ال يجوز.
    ثانيًا

هي  االإم��ام  من  حت�شل  اأن  ميكن  ال  التي  التقية  اإّن 
وعدم متامية احلجة  الدين،  معامل  �شياع  توجب  التي 

لي�ص كذلك..  االإم��ام  تقية  االأمر يف  ولكن  على اخللق، 
فاإّن ما يحتاج فيه اإىل التقية هو تلك االأحكام التي لو 
احلكام  قبل  من  للخطر  لتعر�شوا  بها  ال�شيعة  جتاهر 
الذين يرون اأن ترويجها ي�شعف حكمهم و�شلطانهم، اأو 
يظهر جهلهم.. اأو نحو ذلك من اأ�شباب، فيحقنون دماء 
حني  اإّنهم  ثم  بالتقية،  العمل  نحو  بتوجيههم  �شيعتهم 
حون  يرتفع اخلطر، يعيدون االأمور اإىل ن�شابها، وي�شحِّ

امل�شار، دون اأن يتعر�شوا هم اأو �شيعتهم الأي مكروه.
فالعمل  ج��دًا،  ي�شرية  اأح��ك��ام  يف  يكون  اإمّن��ا  وه��ذا 
ي�شمن  ما  يعقبه  اأو  ي�شاحبه،  اأن  بد  ال  فيها  بالتقية 
اأن ال يح�شل اأي ت�شييع للحق، اأو اأي اختالل يف بيان 

ال�شريعة. اأحكام 
    ثالثًا

خالل  من  ل�شخ�ص،  االإم��ام��ة  مقام  ثبوت  بعد  اإّن��ه 
و�شائل االإثبات ال�شحيحة، ويتوىل هو هذا املقام، فاإّنه 
�شيكون هو امل�شوؤول عن حفظ الدين، وعليه هو اأن يبتكر 

و�شائل اإي�شال احلق اإىل النا�ص.
وق���د ا�ش���تخفى النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه م���ن 
قري�ص يف دار االأرقم.. وكان يف اآل فرعون موؤمن يكتم 
اإميانه.. ويف جميع االأحوال ل�شنا م�شوؤولني عن وظائف 
االأو�شي���اء اأو االأنبياء بع���د ثبوت نبوته���م اأو و�شايتهم 
لن���ا بالدليل القطع���ي.. الأننا نحن الذي���ن ناأخذ ديننا 
منه���م، ومنهم نتعلم، ول�ش���نا نحن الذي���ن نعلمهم، اأو 

د لهم وظائفهم. نح���دِّ

التقية عند
 الأئمة عليهم ال�شالم

بقلم: السيد جعفر مرتىض العاميل
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عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  ق��ال 
َماٌم َماَت  واآله: »َمْن َماَت َوَلْي�َص َلُه اإِ
بن  �شليم  ��ًة«.)ك��ت��اب  َج��اِه��ِل��يَّ ِميَتًة 

قي�ص:932/2(
على  امل����وؤّك����دة  االأم�����ور  م���ن  اإّن 
زمانه،  اإم���ام  معرفة  ه��و  االإن�����ش��ان 
اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  ق��ول  بدليل 
اإمام  له  ولي�ص  مات  من  واآل��ه  عليه 
ميتة  مات  ومن  ميتة جاهلية،  مات 

جاهلية مل يحت�شب من امل�شلمني.
فال يعقل اأّن فاطمة عليها ال�شالم 

ماتت ومل تعرف اإمام زمانها.
زم��ان��ه��ا  اإم�����ام  اإّن  ق��ل��ن��ا  ف����اإن 
اأّن  بدليل  ب��اط��ل  ف��ه��ذا  ال�شيخان 
واملتواترة  امل�شتفي�شة  ال��رواي��ات 
واج��دة  وه��ي  ماتت  ّن��ه��ا  اأ روت  ق��د 
ع��ل��ى ال�����ش��ي��خ��ني ب���ل م��ات��ت وه��ي 

عليهما. غا�شبة 
وال�شيا�شة  االإمامة  كتاب  يف  جاء 
قام  )..ث���م  ال��دي��ن��وري  قتيبة  الب��ن 
حتى  ج��م��اع��ة،  معه  فم�شى  ع��م��ر، 

ال��ب��اب،  ف��دق��وا  فاطمة،  ب��اب  اأت���وا 
ف��ل��م��ا ���ش��م��ع��ت اأ����ش���وات���ه���م ن���ادت 
ر�شول  يا  اأبت  »يا  �شوتها:  باأعلى 
ابن  م��ن  بعدك  لقينا  م��اذا  اهلل، 
فلما  قحافة«،  اأبي  وابن  اخلطاب 
���ش��م��ع ال��ق��وم ���ش��وت��ه��ا وب��ك��اءه��ا، 
قلوبهم  وك��ادت  ب��اك��ني،  ان�شرفوا 
وبقى  تنفطر،  واأكبادهم  تن�شدع، 
عليًا،  ف��اأخ��رج��وا  ق��وم،  ومعه  عمر 
فقالوا  ب��ك��ر،  اأب��ي  اإىل  ب��ه  فم�شوا 
اأفعل  مل  اأن��ا  »اإن  فقال:  بايع،  ل��ه: 
ال  ال��ذي  واهلل  اإذًا  ق��ال��وا:  ف��م��ه؟«، 
فقال:  عنقك،  ن�شرب  هو  اإال  اإل��ه 
»اإذا تقتلون عبد اهلل واأخا ر�شوله«، 
قال عمر: اأما عبد اهلل فنعم، واأما 
�شاكت  بكر  واأب��و  فال،  ر�شوله  اأخ��و 
تاأمر  اأال  عمر:  له  فقال  يتكلم،  ال 
على  اأُكرهه  ال  فقال:  باأمرك؟  فيه 

اإىل  فاطمة  كانت  م��ا  �شيء 
بقرب  علي  فلحق  جنبه، 
اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول 
و�شلم   - واآل���ه   - عليه 

مــــن هــــ� اإمــــــام
فاطمة عليها ال�شالم؟
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القوم  اإّن  اأم  بن  »يا  وينادي:  ويبكي،  ي�شيح 
عمر  فقال  يقتلونني«.  وك��ادوا  ا�شت�شعفون 
قد  ف��اإن��ا  فاطمة،  اإىل  بنا  انطلق  بكر،  الأب��ي 
على  فا�شتاأذنا  جميعا،  فانطلقا  اأغ�شبناها، 
فاطمة، فلم تاأذن لهما، فاأتيا عليا فكلماه، 
عندها،  ق��ع��دا  فلما  عليها،  فاأدخلهما 
ف�شلما  احل��ائ��ط،  اإىل  وج��ه��ه��ا  ح��ول��ت 
ال�����ش��الم،  عليهما  ت���رد  ف��ل��م  ع��ل��ي��ه��ا، 
فتكلم اأبو بكر فقال: يا حبيبة ر�شول 
اهلل واهلل اإّن قرابة ر�شول اهلل اأحب 
اإيل  الأحب  واإّن��ك  قرابتي،  من  اإيل 
يوم  ول��وددت  ابنتي،  عائ�شة  من 
اأبقى  وال  م��ت،  اأن  اأب���وك  م��ات 
واأعرف  اأعرفك  اأفرتان  بعده، 
ف�شلك و�شرفك واأمنعك حقك 
اإال  اهلل  ر�شول  من  وم��رياث��ك 
ر���ش��ول  اأب�����اك  ���ش��م��ع��ت  اأن 
واآله   - عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
نورث،  )ال  يقول:  و�شلم   -
م��ا ت��رك��ن��ا ف��ه��و ���ش��دق��ة(، 
اإن  »اأراأي���ت���ك���م���ا  ف��ق��ال��ت: 
حدثتكما حديثًا عن ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه - واآله 
وتفعالن  تعرفانه  و�شلم   -
فقالت:  ن��ع��م.  ق���اال:  ب���ه؟«، 
ت�شمعا  اأمل  اهلل  »ن�����ش��دت��ك��م��ا 
فاطمة  ر���ش��ا  ي��ق��ول:  اهلل  ر���ش��ول 
من  فاطمة  و�شخط  ر���ش��اي،  من 
فاطمة  اأح����ب  ف��م��ن  ���ش��خ��ط��ي، 
اأحبني،  فقد  ابنتي 
اأر�شى  ومن 

فاطمة 
فقد 

اأر�شان، ومن اأ�شخط فاطمة فقد اأ�شخطني؟«، 
قاال نعم �شمعناه من ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
واآله  و�شلم، قالت: »فاإن اأ�شهد اهلل ومالئكته 
ولئن  اأر�شيتمان،  وم��ا  اأ�شخطتمان  اأنكما 
بكر:  اأبو  فقال  اإليه«،  الأ�شكونكما  النبي  لقيت 
يا  و�شخطك  �شخطه  من  تعاىل  باهلل  عائذ  اأنا 
كادت  حتى  يبكي،  بكر  اأبو  انتحب  ثم  فاطمة، 
نف�شه اأن تزهق، وهي تقول: »واهلل الأدعون اهلل 
اأ�شليها«...(.)االإمامة  �شالة  كل  يف  عليك 

وال�شيا�شة:34-23/1(
فهذه الرواية دالة على اأّن اأبا بكر لي�ص باإمام 
فاطمة عليها ال�شالم كذلك عمر بن اخلطاب، 

فهو اأي�شًا ال ميكن اأن يكون اإمامًا لفاطمة.
بيده كل �شيء، فخالفة  الذي  االإمام هو  اإّن 
الوالية  هي  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 

املطلقة على جميع االأمور واالأ�شياء.
التكوينية  ال���والي���ة  ل���ه  االإم�����ام  اأّن  ف��ب��م��ا 
يكون  اأن  امل��اأم��وم  وظ��ائ��ف  م��ن  والت�شريعية، 
امل��داف��ع ع��ن االإم����ام، وال��ط��ال��ب بحق االإم���ام 
املع�شوم الذي بيعته يف عنقه، اأو اإمام زمانه.

واآله  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  ب�شعة  فدفاع 
دفاعًا  لي�ص  ال�شالم  عليه  املوؤمنني  اأم��ري  عن 
عن زوجها، بل هو الدفاع عن االإمام املع�شوم 

الطاعة. مفرت�ص 
من واجبات املاأموم هو الدفاع عن املع�شوم 

عليه ال�شالم واإطاعته يف اأوامره ونواهيه.
فاإمام الزهراء عليها ال�شالم هو علي بن اأبي 
فدك  باأر�ص  ومطالبتها  ال�شالم،  عليه  طالب 
ب��االإرث  اأو  الدنيا  باأمور  التعلق  ب��اب  من  لي�ص 
واملرياث، بل كان انطالقًا للمطالبة بحق االإمام 
املع�شوم ال�شرعي وهو خالفة ر�شول اهلل �شلى 
املطالبة  القوم هذه  اأجاب  وقد  واآله،  اهلل عليه 

بالتخويف والقتل واحلجز.

بقلم: محمد رزاق
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ه���ن���اك اأ����ش���ب���اب ت���ف���رد ال���زه���راء 
املعلنة  امل��واج��ه��ة  يف  ال�����ش��الم  عليها 
اأكرب  بذلك  وتكبدها  ال�شقيفة  مل�شروع 

الت�شحيات.
ال�شالم  عليها  الزهراء  موقف  كان 
م���ن اج��ت��م��اع ال�����ش��ق��ي��ف��ة ه���و م��وق��ف 
الرف�ص ال�شريح واملك�شوف بال هوادة 
امل�شادة  اإىل  االأم��ر  اآل  ق��وة، حتى  وبكل 
جلماعة  مهيجًا  ك��ان  بنحو  والتجاذب 
اإقدامها  يف  ملحوظ  هو  كما  ال�شقيفة 
على اخلطبة يف م�شجد النبي �شلى اهلل 
ال�شاحة  يعترب  ك��ان  وال��ذي  واآل��ه  عليه 

االأوىل لتدبري احلكومة.
واجلريئة  ال��ق��وي��ة  امل��واج��ه��ة  ف��ه��ذه 

وبالنحو املبا�شر واملعلن �شبب لها حتمل كثري 
من الت�شحيات انفردت هي بها اإىل درجة مل تكن 

ت�شمح الظروف الأمري املوؤمنني عليه ال�شالم للقيام بها، 
وذلك للخ�شية من تعقيد االأمور يف ب�شرية امل�شلمني واالأجيال 

الالحقة فيزداد التبا�ص احلق بالباطل وتختلط االأوراق ويظنون 
اأ�شحاب  حال  هو  كما  الدنيا  نحو  اجن��راره  ال�شالم  عليه  بعلي 
ال�شك  فيدب  والرئا�شة  الدنيا  على  احلر�ص  همهم  ال�شقيفة 
اأهل الدين واأّنه انتهاز للق�ص على الرئا�شة فتتزلزل  لديهم يف 

بذلك العقيدة باالإ�شالم.
وقد ذكر التاريخ بع�ص االأحداث كما جاء يف االإر�شاد لل�شيخ 
اهلِل �شلى اهلل  َر�ُشوِل  َباِب  اإِىَل  َجاَء  �ُشْفَياَن  اأَُبو  )...َك��اَن  املفيد 
َظِر يِف  النَّ َعَلى  َراِن  ُمَتَوفِّ ا�ُص  َواْلَعبَّ ال�شالم  َوَعِليٌّ عليه  واآله  عليه 

اأَْمِرِه َفَناَدى :
ِفيُكْم  ا�َص  النَّ ُتْطِمُعوا  اَل  َها�ِشٍم  َبِني 

َع���ِديٌ  اأَْو  َة  ُم���رَّ ْب���ُن  َت��ْي��ُم  ��َم��ا  ��يَّ َوال���شِ
َل���ْي���ُك���ُم  َواإِ ِف��ي��ُك��ُم  الَّ  اإِ االأَْم������ُر  َف��َم��ا 

َع��ِل��يٌ  ��ٍن  َح�����شَ اأَُب����و  اإِالَّ  َل��َه��ا  َوَل��ْي�����َص 
َح��اِزٍم  َك��فَّ  ِبَها  َفا�ْشُدْد  َح�َشٍن  اأََب��ا 

��ى َمِليٌ  ُي��ْرجَتَ ���ِذي  ِب��االأَْم��ِر الَّ ��َك  َف��اإِنَّ

َها�ِشٍم  َبِني  َيا  ْوِتِه:  �شَ ِباأَْعَلى  َن��اَدى  ُث��مَّ 
َعَلْيُكْم  َيِلي  ْن  اأَ يُتْم  اأََر�شِ َمَناٍف  َعْبِد  َبِني  َيا 
َلِئْن  َواهلِل  اأََما  ْذِل  الرَّ ْبُن  ْذُل  الرَّ يٍل  َف�شِ اأَُبو 
اأَِمرُي  َفَناَداُه  َوَرِجاًل،  َخْياًل  َها  الأَْمالأَنَّ �ِشْئُتْم 
امْلُوؤِْمِننَي عليه ال�شالم: »اْرِجْع َيا اأَبا �ُشْفَياَن 
ا َتُقوُل َوَما ِزْلَت َتِكيُد  َفَو اهلِل َما ُتِريُد اهلَل مِبَ
ِبَر�ُشوِل اهلِل  َم�َشاِغيُل  َوَنْحُن  َواأَْهَلُه  االإِ�ْشاَلَم 
َما  اْم���ِرٍئ  ُك��لِّ  َوَع��َل��ى  واآل��ه  عليه  �شلى اهلل 
َرَف  َفاْن�شَ اْحَتَقَب«،  َما  َويِلُّ  َوُه��َو  اْكَت�َشَب 
َة  اأَُميَّ َبِني  َفَوَجَد  امْلَ�ْشِجِد  اإِىَل  �ُشْفَياَن  اأَُب��و 
َومَلْ  االأَْم��ِر  َعَلى  ُهْم  �شَ َفَحرَّ ِفيِه  َتِمِعنَي  جُمْ
حجج  معرفة  يف  َل��ُه.)االإر���ش��اد  وا  َيْنَه�شُ

اهلل على العباد:190(
    احتجـــاج الزهـــراء عليها ال�شـــالم يف 

فقهي ل  عقائدي  ال�راثة 
الحتجاج  تف�شريهم  يف  اأ�شحابنا  م��ن  الغريب 
االحتجاج  دائ��رة  �شيقوا  اأّنهم  ال�شالم  عليها  ال��زه��راء 
احلجة  علو  م�شتوى  عن  هبوط  وهذا  املال  اإرث  نطاق  على 
مقام  فاإّن  ال�شالم،  عليها  الزهراء  ال�شديقة  اأبانتها  التي 
اإرث  درجة  من  ق��درًا  واأعظم  �شاأنًا  اأرف��ع  اال�شطفاء  وراث��ة 

ونحوها. املال 
فالتف�شري ال�شائد بني علماء املدر�شتني مل يرق اإىل معايل تلك 

احلقيقة التي احتجت بها ال�شديقة الطاهرة عليها ال�شالم.
فاإّن ال�شر الذي ك�شفت عنه عليها ال�شالم يف احلجة والبينة 
االإلهية التي اأنارتها يف عقول االأُمة هي اإيقاظهم واإر�شادهم اإىل 
قاعدة الوراثة اال�شطفائية واأّن عموم قاعدة الوراثة �شامل لكل 

من اال�شطفاء واملال ونحوهما.
فما ف�شره االأ�شحاب يف احتجاج اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم يف 
اخلالفة واالإمامة التي هي من املنا�شب االإلهية قد غفلوا عنه يف 
احتجاج الزهراء عليها ال�شالم مع اأّن االحتجاجني من باب واحد.

يف  اال�شطفائية  للوراثة  كانت  مطالبتها  اأّن  يتبني  ثم  فمن 
الوالية العامة على االأمة.

من مقامات ال�شديقة الزهراء عليها ال�شالم

بقلم: سامحة الشيخ محمد السند
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وا�شعة  ال�شالم  عليه  الر�شا  مو�شى  بن  علي  االإم��ام  حياة 
االأرجاء، وكل جانب من حياته يحتاج اإىل وقت مو�شع الإيفائه 

حقه، وهذه بع�ص العناوين العامة من حياة االإمام.
    عبادة الإمام الر�شا عليه ال�شالم

اأ�شحاب االإمام وهو رجاء بن ال�شحاك: )واهلل  اأحد  يقول 
اأتقى  راأيت  الر�شا، وال  اأعبد هلل من علي بن مو�شى  راأيت  ما 
هلل منه، وال اأ�شد خوفًا هلل تعاىل منه، كان يختم القراآن يف كل 
ثالث ليال، ويقول: »لو ال اأن ما مررت باآيٍة اإال وتفكرت فيها 

خلتمت القراآن يف اأقل من ثالث ليال«(.
و�شاأل اهلل  اإال  والثواب  النعيم  ذكر  فيها  باآية  ال مير  وكان  
اإال  واحل�شاب  العقاب  ذك��ر  فيها  باآية  مير  وال  ذل��ك،  تعاىل 
وا�شتعاذ باهلل تعاىل من ذلك. وكان  قليل النوم يف الليل كثري 
ال�شيام يف النهار. وقال عنه اأحد اأ�شحابه: كان ال يرتك �شيام 

ثالثة اأيام يف كل �شهر، ويقول: »اإنها تعدل �شيام الدهر كله«.
    علم الإمام الر�شا عليه ال�شالم

الر�شا  راأي��ت  ما  واهلل  ال�شويف:  العبا�ص  بن  اإبراهيم  قال 
�شئل عن علم اأو عن �شيٍء اإال وعلمه، وما راأيت اأعلم من علي 
�شهادتي،  له مبثل  و�شهد  اإال  عامل  راآه  وال  الر�شا،  مو�شى  ابن 
االأديان والفرق  روؤ�شاء  املاأمون يف عدة جمال�ص  له  ولقد جمع 
وناق�شهم  فحاججهم  واملتكلمني،  ال�شريعة  وفقهاء  واملذاهب 
اإال  اأح��د  اأو  ع��امل  منهم  بقي  وم��ا  اآخ��ره��م  ع��ن  غلبهم  حتى 

واعرتف له بالف�شل واأقر على نف�شه بالعجز.
م�شائل  من  جمعت  لقد  اليقطيني:  عي�شى  بن  حممد  وقال 
النا�ص التي �شاألوها االإمام الر�شا  واأجابهم عليها، جمعت من 

ذلك ثمانية ع�شر األف م�شاألة.
    اأخالق الإمام الر�شا عليه ال�شالم

بن  رجاء  يقول  اأخالقه،  يف  قمًة  الر�شا  االإم��ام  كان  لقد 

ال�شحاك: ما راأيت علي بن مو�شى الر�شا جفا اأحدًا بكالمه 
قط، وال راأيته قطع على اأحد كالمه قط حتى يفرغ منه، وال 
يدي  بني  اتكاأ  راأيته  وال  جلي�شه،  يدي  بني  رجليه  مد  راأيته 
جلي�شه، وال راأيته رد اأحدًا عن حاجة يقدر عليها، وما راأيته 
�شب  راأيته  وال  التب�شم،  وكان �شحكه  قهقه يف �شحكه قط، 
اأو �شتم اأحدًا من مواليه اأو من مماليكه. وكان  ال يرد �شائاًل 

ي�شاأله �شيئًا من العطاء. 
وح�شمه  خدمه  جمع  خال  اإذا  ك��ان   اخل��ادم،  يا�شر  ويقول 
و�شار يحدثهم وياأن�ص بهم ويوجههم، وكان اإذا و�شعت املائدة 
دعا خدمه ومواليه واأجل�شهم معه على املائدة، قيل له يف ذلك: 
مل ال اأفردت لهم مائدة؟ قال : وملاذا اأفرد لهم مائدة؟ اأو لي�ص 
الرب واحد، واالأب واحد، واالأم واحدة؟ فال ف�شل لعربي على 

عجمي وال اأبي�ص على اأ�شود اإال بالتقوى. 
    معاجز وكرامات الإمام الر�شا عليه ال�شالم

االإمام الر�شا عليه ال�شالم هو اأحد االأئمة املع�شومني الذين 
ُيجري اهلل على اأيديهم املعاجز والكرامات، وهذه امل�شاألة اأمر 
م�شلم به عند امل�شلمني، ويبقى اأن كل رواية حول اأي معجزة اأو 
كرامة ينبغي درا�شتها للتاأكد من �شندها ومتنها. ونحن نعتقد 
اأن قدرة االأئمة على املعاجز والكرامات لي�شت ذاتية واإمنا هي 
وال  الغلو  نوٌع من  واعتقاد غري ذلك هو  تعاىل،  باإذن من اهلل 

اأحد يقول بهذا من املوؤمنني باأهل البيت عليهم ال�شالم.
وبالطبع ال ي�شح اأن نعر�ص �شرية اأهل البيت وكاأّنها قطعة 
الرتكيز  ينبغي  واإمنا  فقط،  والكرامات  املعاجز  من  و�شل�شلة 

على تعاليم وتوجيهات االأئمة وعلى حياتهم الطبيعية.
    الإمام الر�شا عليه ال�شالم وم�قفه ال�شيا�شي

لتو�شيح هذا اجلانب من حياة االإمام الر�شا عليه ال�شالم 
ن�شتعر�ص بع�ص املقدمات:

ــاة ــيـ ــن حـ ــ ــ درو�ـــــــــــس م
الإمام الر�شا عليه ال�شالم
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اأواًل: 
للحكم 

وال�شلطة 
يف  م���ه���م  دوٌر 
فكلما  النا�ص،  حياة 
�شاحلًة  ال�شلطة  كانت 
النا�ص  حياة  كانت  ر�شيدة 
واأ����ش���ل���م يف خم��ت��ل��ف  اأ����ش���ع���د 
ه��ن��اك  ك���ان  اإذا  اأم����ا  اجل���وان���ب، 
واحلكم  ال�شلطة  جم��ال  يف  ان��ح��راف 
حياة  جوانب  خمتلف  على  يوؤثر  ذلك  ف��اإن 
»اإذا  ال�شالم:  عليه  علي  االإم��ام  يقول  النا�ص. 

تغري ال�شلطان، تغري الزمان«.
تختلف  وهي  االإمامة،  مبن�شب  نعتقد  نحن  ثانيًا: 
من�شب  ه��ي  واالإم��ام��ة  واخل��الف��ة،  احلكم  من�شب  ع��ن 
اأّن  امل�شلمني  �شائر  يرى  بينما  والدين،  الدنيا  ل�شوؤون  اإلهي 

اخلالفة تفوي�ص اجتماعي.
رئي�شيتني  يقوم مبهمتني  و  امل�شلمني،  يقود  كان ر�شول اهلل  

يف قيادته:
املهمة االأوىل: التبليغ.

املهمة الثانية: اإدارة �شوؤون املجتمع يف خمتلف جماالت احلياة.
هناك  اأ�شبح  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  فقد  وبعد 
بالن�شبة  قالوا:  امل�شلمني  �شائر  املهمتني،  هاتني  يف  ف��راغ 
التبليغ، يكفي وجود كتاب اهلل تعاىل وال حتتاج االأمة  ملهمة 
�شوؤون  اإدارة  مهمة  وتبقى  التبليغ،  مهمة  يوا�شل  من  اإىل 
بينما  االجتماعي.  التفوي�ص  خ��الل  من  تتم  وه��ي  النا�ص 
التبليغ  مهمة  اأّن  يعتقدون  ال�شالم  عليهم  البيت  اأهل  اأتباع 
االأئمة  عرب  وت�شتمر  متتد  بل  اهلل   ر�شول  بفقد  تنتهي  ال 
املع�شومني، وغاية ما هناك اأّن الر�شول  كان يتلقى الوحي، 

واالأئمة يوا�شلون املهمة مبا تلقوه من ر�شول اهلل.
الأّن حاجة االأمة اإىل التبليغ والتوجيه مل تنته، فهناك ق�شايا 
اأمور م�شتجدة، فالبد من مرجٍع يرجع  غري وا�شحة، وهناك 

تكون  اأن  والب��د  دينهم،  اأم��ور  يف  النا�ص  اإليه 
اأوام����ر اهلل  ينقل  امل��رج��ع  ب���اأّن ه��ذا  ثقة  ه��ن��اك 
اجتهاده  وح�شب  ظني  ب�شكٍل  ولي�ص  والواقعية،  القطعية 

واإدراكه.
ولذلك نعتقد باأّنه البد اأن يكون هناك اختياٌر من قبل اهلل 
يتحدث  حينما  الكرمي  والقراآن  املرجعية،  هذه  لتعيني  تعاىل 
مِنْهُمْ  }وَجَعَْلنَا  اجلعل:  مبنطق  عنها  يتحدث  االإمامة  عن 
يُوقِنُونَ{. بِآيَاتِنَا  َلمَّا صَبَرُوا وََكاُنوا  بَِأمِْرنَا  يَهْدُونَ  َأئِمًَّة 

]ال�شجدة:24[
وهذا االأمر قد حتقق حيث اإّن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
واآله ن�ص على اإمامة اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه 
ون�ص  الغدير،  حديث  واأبرزها  كثرية  اأحاديث  يف  ال�شالم 
ن�ص  اإمام  وكل  عام،  ب�شكٍل  اأي�شًا  ع�شر  االثني  االأئمة  على 

على االإمام الذي بعده.
واأبي  البخاري عن جابر بن �شمرة قال: كنت  ففي �شحيح 
عند ر�شول اهلل ، فقال: »يكون اثنا ع�شر اأمريًا«. ثم قال كلمة 

مل اأ�شمعها، فقال: اإّنه قال »كلهم من قري�ص«.
من  واختيار  بجعل  اإال  تكون  وال  اإلهي  من�شب  فاالإمامة 
من  عليهم  من�شو�ص  ع�شر  االثنا  واالأئمة  تعاىل،  اهلل  قبل 
ين�ص  كما  واآل��ه،  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  عرب  اهلل  قبل 

الواحد منهم على االآخر.
القيادة  من�شب  اأن  ال�شالم  عليهم  االأئ��م��ة  يعترب  ثالثًا: 
واحلكم نوع من التكليف ال�شرعي لهم، ومل يكن لالأئمة رغبة 

ذاتية يف احلكم وال�شلطة.
ولذلك قال االإمام علي عليه ال�شالم: »اللهم اإّنك تعلم اأّنه مل يكن 
الذي كان منا طمعًا يف �شلطان وال رغبًة للح�شول على �شيء من 
ف�شول احلطام، ولكن لرند املعامل من دينك، فياأمن املظلومون من 

عبادك، وتقام املعطلة من حدودك«.)نهج البالغة(
وغريها من الكلمات التي توؤكد هذه احلقيقة.

اإذن ما الطريق يف راأي االأئمة لتويل ال�شلطة واحلكم؟
فقط  واح��دًا  طريقًا  هناك  اأن  ال�شالم  عليهم  االأئمة  يرى 
لالأنبياء  الطريق  نف�ص  وهو  وخ�شوعهم،  النا�ص  ر�شا  وهو 

عليهم ال�شالم.
ويقول يف ذلك اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم: »عهد اإيّل ر�شول 
اهلل  عهدًا، قال يل: يابن اأبي طالب لك والء اأُمتي، فاإن ولوك 
اأمرهم يف عافية واأجمعوا على الر�شا عليك فقم ب�شوؤونهم واإن 
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الأنف�شهم«.)نهج  اختاروا  وما  دعهم  عنك  اأعر�شوا 
البالغة(

وهذه كانت هي �شرية االأئمة عليهم ال�شالم.
وما ح�شل يف تاريخ االأمة اأنَّ اآخرين تولوا احلكم، ومل تتح 
االأُمة  خ�شرت  وقد  ال�شرعي،  بدورهم  للقيام  لالأئمة  الفر�شة 

نتيجة ما حدث.
    م�قف الأئمة عليهم ال�شالم جتاه ه�ؤلء احلاكمني

اأواًل: كان االأئمة عليهم ال�شالم يبذلون كل جهدهم الإ�شالح 
ما مُيكن اإ�شالحه.

ذوي  اأ�شحابهم  ُي�شجعون  ال�شالم  عليهم  االأئمة  كان  ثانيًا: 
الكفاءات من اأجل اأن يكون لهم دور يف م�شاعدة االأُمة الإ�شالح 
ما مُيكن اإ�شالحه، ويف تخفيف ال�شغط على اإخوانهم املوؤمنني، 
ومن اأبرز ال�شخ�شيات وزير هارون الر�شيد )علي بن يقطني( 
له  كانت  وقد  ال�شالم  عليه  الكاظم  االإم��ام  تالمذة  من  وهو 
الكاظم  االإمام  ال�شالم، يقول  االإمام عليه  منزلة خا�شة عند 
عليه ال�شالم لعي بن يقطني: »يا علي ا�شمن يل واحدة واأ�شمن 
لك ثالث، ا�شمن يل اأن ال ياأتيك اأحد من موالينا يف حاجة اإال 
ق�شيت حاجته، واأ�شمن لك اأن ال مي�ص ج�شمك احلديد اأبدًا، 

وال يدخل بيتك الفقر اأبدًا، وال يظلك ظل �شجن اأبدًا«.
وعن علي بن جعفر عن اأخيه االإمام مو�شى بن جعفر  قال: 
اإبالغ حاجته  ي�شتطيع  اأبلغون حاجة من ال  ر�شول اهلل:  »قال 
اإبالغها ثبت اهلل  اأبلغ �شلطانًا حاجة من ال ي�شتطيع  فاإنَّه من 
قدميه على ال�شراط يوم القيامة«.)بحار االأنوار:ج72، باب: 

رفع الظلم عن املظلومني واإبالغ حاجات املوؤمنني(
    الظرف ال�شيا�شي يف حياة الإمام الر�شا عليه ال�شالم

كان الظ���رف ال�شيا�ش���ي يف حي���اة االإم���ام الر�ش���ا علي���ه 
ال�ش���الم ظرفًا مميزًا، فق���د كان املاأمون العبا�ش���ي يف حالة 
�شع���ف بع���د �شراعه مع اأخي���ه االأم���ني فاأ�شبح العبا�ش���يون 
عل���ى غري ر�ش���ا على املاأم���ون، اإ�شاف���ًة اإىل اأنَّ العلويني كان 

نفوذهم  البارز، هنا وجد املاأمون نف�ش���ه يف موقٍف له���م 
ففكر يف ا�ش���تقطاب االإمام الر�شا عليه �شعيف، 
حتى ياأم���ن جانب العلويني، ويتقوى بهم ال�شالم، 

العبا�ش���يني. عل���ى 
الر�شا  االإمام  املاأمون  اأمر 
عليه ال�شالم اأن يقدم اإليه 
منه  وطلب  املدينة،  م��ن 

اأن 

يقبل 
اخلالفة 

بعد اأن يتنازل 
امل����اأم����ون ع��ن��ه��ا، 

عليه  االإم������ام  ل��ك��ن 
خالفًة  يريد  ال  ال�شالم 

ت��اأت��ي ع��ن ه���ذا ال��ط��ري��ق، 
النا�ص  ر���ش��ا  ط��ري��ق��ه  ����ا  واإمنَّ

االأم��ر  ه��ذا  فرف�ص  وخ�شوعهم، 
اخلالفة  كانت  »اإن  للماأمون:  وق��ال 

عن  تنزعه  فلم  اإي��اه،  اهلل  األب�شك  ثوبًا 
نف�شك وتلب�شنيه، واإن كانت اخلالفة لغريك 

فكيف تعطيني ما لي�ص لك«.
وليًا  ُي�شبح  اأن  االإم��ام  على  امل��اأم��ون  فطرح 

اأ�شر  امل��اأم��ون  ولكن  ذل��ك،  االإم���ام  رف�ص  للعهد، 
وهدد االإمام، وامل�شاألة ال تقف عن حدود التهديد الأنَّ 

االإمام عليه ال�شالم ال يخاف التهديد فاأهل البيت عليهم 
ال�شالم �شعارهم: »كرامتنا من اهلل ال�شهادة«؛ وهو يعلم اأنَّه 

مقتول على يدي املاأمون قبل بوالية العهد اأم مل يقبل.
البيت  اأهل  خط  م�شلحة  من  اأنَّ  راأى  ال�شالم  عليه  ولكنه 
الأنَّ  العهد،  بوالية  يقبل  اأن  الظروف  تلك  يف  ال�شالم  عليهم 
�شنكة  حالًة  يعي�شون  كانوا  ال�شالم  عليهم  البيت  اأه��ل  اأتباع 
الأن  بحاجة  وهم  الر�شيد،  ه��ارون  عهد  يف  خ�شو�شًا  و�شعبة 
هذا  ُيحقق  العهد  بوالية  االإم��ام  وقبول  هادئة  اأج��واًء  يعي�شوا 

الهدف.
ال�شالم  عليه  الر�شا  االإم��ام  ف�شائل  فاإنَّ  ذلك  اإىل  اإ�شافًة 
الدنيئة  لتنفيذ خططه  املاأمون  وا�شع مما دعى  ب�شكٍل  ظهرت 
االإمام  قتل  على  فاأقدم  بها  للقيام  الفر�ص  يتحني  كان  والتي 

بذلك ال�شم الذي قدمه لالإمام يف عنب ورمان.

الشيخ حسن الصفار
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عليهم  بن جعفر  مو�شى  ابن  الر�شا  علي  االإمام  ولد 
ون�شاأ يف ظل  �شنة )148ه�(  املنورة  املدينة  ال�شالم يف 
يديه  على  وتلقى  ال�شالم  عليه  الكاظم  االإم���ام  اأب��ي��ه 

معارفه وعلومه واأخالقه واأدبه الذي ورثه عن اآبائه.
واملر�شد...  والعامل  االإم��ام  يكون  اأن  به  حريًا  فكان 
ويغذيها بالعلم واملعرفة ويحتل موقع القيادة والزعامة 

يف نفو�ص امل�شلمني.
لل�شائرين  ودل��ي��اًل  للمهتدين  م��ن��ارًا  حياته  فكانت 
االأخالق  يف  اأعلى  ومثاًل  والعبادة..  التقوى  طريق  يف 

امل�شتقيم. وال�شلوك 

    �شـــفر الإمام عليه ال�شالم من املدينة اإىل خرا�شان

عليه  االإمام  رافق  الذي  ال�شحاك  بن  رجاء  و�شف 
عبادة  م��رو،  اإىل  املدينة  من  �شفره  ط��وال  ال�شالم 
االإمام وتقواه فقال: )فكنت معه من املدينة اإىل مرو 
وال  منه  تعاىل  هلل  اأتقى  كان  رجاًل  ي��ت  راأ ما  اهلل  فو 
اأ�شد خوفًا  اأوقاته منه... وال  اأكرث ذكرًا هلل يف جميع 
هلل عز وجل منه.. فكان اإذا اأ�شبح �شلى غداه، واإذا 
ويكربه  ويحمده  اهلل  ي�شبح  م�شاله  يف  جل�ص  �شلم 
ي�شجد  ثم  ال�شم�ص..  طلوع  حتى  النبي  على  وي�شلي 
على  اأقبل  ثم  النهار  يتعاىل  حتى  فيها  يبقى  �شجدة 

ملحة من حياة الإمام 
الر�شا عليه ال�شالم
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الزوال(. حتى  ويعظهم  يحدثهم  النا�ص 
ح�شمه  جمع  خ��ال  اإذا  ال�شالم  عليه  االإم���ام  ك��ان 
بهم  وياأن�ص  فيحدثهم  والكبري  ال�شغري  عنده  كلهم 
املائدة  على  جل�ص  اإذا  ال�شالم  عليه  وكان  ويوؤن�شهم 
ال�شائ�ص  ح��ت��ى  ك��ب��ريًا  وال  ���ش��غ��ريًا  ي���دع  ال  ال��ط��ع��ام 

املائدة. اأقعده على  اإال  واحلجام 
لنا  ي�شف  ال�شويل  العبا�ص  بن  اإبراهيم  هو  وه��ا 
خلقه  وح�شن  ال�شالم  عليه  االإم���ام  اأدب  م��ن  جانبًا 

معا�شرته  وجميل 
ا�شتماعه،  وح�شن  حمادثته  واأدب  اإن�شانية  و�شمو 
اأحدًا بكلمة قط.. وال  اأبا احل�شن جفًا  قال: )ما راأيت 
رد  وما  منه..  يفرغ  اأحد كالمه، حتى  على  قطع  راأيته 
يدي  بني  رجله  مّد  وال  عليها..  يقدر  حاجة  عن  اأح��دًا 
وال  قط  له  جلي�ص  ي��دي  بني  اتكى  وال  ق��ط،  له  جلي�ص 

راأيته يقهقه يف �شحكة قط بل كان �شحكه التب�شم(.
    عبادته عليه ال�شالم

وتوجيه  تعاىل  االإخال�ص هلل  هو  العبادة  اإّن جوهر 
رغبة  م��ن  فيها  وم��ا  ن����ا(  )االأ وف��ن��اء  ل��ي��ه  اإ ال��ن��ف�����ص 
املخل�ص  فاملتعبد  اهلل  ذات  يف  ونوازع  و�شهوة  وحب 
موقف  يف  ت��ك��ون  وال  املع�شية  يف  نف�شه  ت��ن��ازع��ه  ال 
دائمًا  تختار  فهي  االإلهية  وامل�شيئة  لالإرادة  مواجهة 

منه. للقرب  وت�شعى  اهلل...  اإرادة 
عليهم  اهلل  م��ّن  مب��ا  ال�شالم  عليهم  البيت  واأه��ل 
اأكرث  كانوا  وبعظمته  �شبحانه  باهلل  ومعرفة  علم  من 
و�شعيًا  ل��ه  واإخ��ال���ش��ًا  اإل��ي��ه  و���ش��وق��ًا  ح��ب��ًا هلل  ال��ن��ا���ص 
ملر�شاته و�شائرين يف ذلك على نهج ر�شول �شلى اهلل 

) و�شلم  عليه 
    املدار�ـــس الفكرية اأيام الر�شا عليه ال�شالم

جعفر  اأب��ي  اأي��ام  ال�شالم  عليه  الر�شا  االإم���ام  ول��د 
املن�شور وعا�شر من حكام بني العبا�ص املهدي الهادي 
الفرتة من  واملاأمون، وقد كانت هذه  واالأمني  والر�شيد 
ومنوًا  تو�شيعًا  االإ�شالمية  والثقافة  الفكر  فرتات  اأكرث 

وفيها عا�ص موؤ�ش�شو املذاهب الفقهية.
ال�شالم  عليه  الر�شا  مو�شى  بن  علي  االإم��ام  ك��ان 
يناظر  وامل��ع��رف��ة  الفكر  اأه��ل  وملجاأ  العلماء  م��ف��زع 
ويرد  والكالم  الفل�شفة  اأهل  ويحاور  التف�شري  علماء 
والت�شريع  الفقه  اأهل  ويوجه  والغالة  الزنادقة  على 
التوحيد  واأ�شول  االإ�شالمية  ال�شريعة  قواعد  ويثبت 
وق���د ���ش��ه��د ع��ل��م��اء ع�����ش��ره��ه م��ن ف��ق��ه��اء وح��ك��م��اء 
وغالة  زن��ادق��ة  من  اإ�شالميني  ومتكلمني  ومت�شوفة 
بيانه  وت��ف��وق  حجته  وق���وة  علمه  ب��غ��زارة  وم��الح��دة 
واالإفتاء  املناظرة  جمال�ص  يف  االإ�شالم  خ�شوم  على 
اأن حم��م��د بن  وجم��ال�����ص احل���وار وامل��ح��اج��ج��ة ح��ت��ى 
اأبي  اأمر  النا�ص يف  اليقطيني قال: )ملا اختلف  عي�شى 
مما  م�شائله  من  جمعت  ال�شالم  عليه  الر�شا  احل�شن 

م�شاألة(. الف  ع�شر  خم�شة  واأجاب  عنه  �شئل 
ال�شفات  ه��ذه  ك��ل  ال�����ش��الم  عليه  االإم���ام  ح��از  ق��د 
وقادة  االأم��ة  علماء  ومرجع  اإمامًا  يكون  اأن  فا�شتحق 
اأبي  عن  ال��ورى  اإع��الم  )ويف  املعرفة  واأ�شاطني  الفكر 
راأيت  ما  قال:  الهروي  بن �شالح  ال�شالم  ال�شلت عبد 
راآه  وال  ال�شالم  عليه  الر�شا  مو�شى  بن  علي  من  اأعلم 
اإال و�شهد له مبثل �شهادتي ولقد جمع املاأمون يف  عامل 
ال�شريعة  وفقهاء  االأدي��ان  علماء  من  ع��ددًا  له  جمل�ص 
منهم  بقي  ما  حتى  اآخرهم..  عن  فغلبهم  واملتكلمني 

اأحد اإاّل اأقر له بالف�شل واأقر على نف�شه بالق�شور(.
ولقد �شمعته يقول: »كنت اجل�ص يف الرو�شة والعلماء 
باملدينة متوافرون فاإذا اأعيي الواحد منهم عن م�شاألة 
اأ�شاروا اإيل باأجمعهم وبعثوا اإيل امل�شائل فاأجبت عنها«.
اإ�شحاق  بن  حممد  حدثني  ولقد  ال�شلت:  اأب��و  ق��ال 
عليه  جعفر  بن  مو�شى  اأبيه  عن  جعفر  بن  مو�شى  ابن 
مو�شى  بن  علي  اأخوكم  »هذا  لبنيه:  يقول  كان  ال�شالم 
اآل حممد �شلى اهلل عليه و�شلم     .. ف�شلوه عن  عامل 

اأديانكم واحفظوا ما يقول لكم«.

الشيخ حيدر الشمري
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ما زالت فجيعة البقيع جت�شد ال�شورة الرتاجيدية - املاأ�شاوية 
- للتفكري اجلاهلي للدين ال�شامري االأموي اخلارجي خلوارج هذه 
االأمة يف الع�شر احلديث، الذين ت�شربلوا بالعباءة الدينية املقلوبة، 
اإال �شبابًا م�شوهًا  اأعينهم نظارات مقعرة، ال ترى  وو�شعوا على 
يحجب نور ال�شم�ص ال�شاطع، حتركهم �شيمفونية االإيقاع ال�شيا�شي 
الدويل واالإقليمي للقردة الذين نهبوا اللباب ملوز الرثوات وتركوا 

ق�شر املوز يتزحلق عليه اخلوارج ال�شامريون االأمويون.
اإن االأيدي االآثمة خلفافي�ص الظالم وغ�شق الليل - التي انعقد 
ل�شانها عن توحيد الكلمة حتت راية احلق ف�شاًل عن كلمة التوحيد، 
الأن نور ال�شم�ص الهادي يع�شي اأعينها الرمداء ال�شالة، فال تتمكن 
من الطريان وتعجز عن ال�شباحة اإال يف الظالم - ما فتئت تنعق 
لكل من ميلك ب�شي�شًا من  والتبديع  والت�شريك  بالتكفري  جهاًل 
النا�ص،  اأغ�شية  من  ظالمهم  وميحو  الطريق  به  ي�شت�شيء  النور 
وما زالت ولن تزال تد�ص راأ�شها كالنعامة يف الرتاب هروبًا من 
الدليل  وجمادلة  اأح�شن،  هي  بالتي  واملجادلة  الهادف،  احل��وار 
بالدليل، ومقارعة الربهان بالربهان، الأنها ال متلك عقيدة اإال قرن 
ال�شيطان، وال ل�شانًا اإال منطق الطغيان، وال عماًل اإال جور ال�شلطان.

اإن اأيدي الغدر ملخالب ال�شباع اجلبانة مل جتد فري�شة تنه�شها يف 
الثامن من �شوال لعام األف وثالث مائة واأربعة واأربعني للهجرة اإال 
مقربة البقيع، فتطاولت مبعاول الهدم ظلمًا وجورًا وعدوانًا وكفرًا 
ر�شاالته،  ومنارات  دينه،  و�شعائر  اهلل،  حرمات  على  امل��ودة  باآية 
وترجمان وحيه، اأئمة الهدى، وقادة الورى، وعرتة امل�شطفى لكي 

حتولها اإىل اأطالل �شاحبة، واأحجار متناثرة، واأنوار مطفاأة بعد اأن 
كانت ولن تزال - رغم العدى والعناد - منارات هدى يهتدي بها 
املتقون، وقببًا طهارة يتطهر فيها املخل�شون، وحمطة عروج يعرج 

منها املقربون.
اإننا يف هذا اليوم الثامن من �شوال من هذا العام - حيث م�شى 
على هدم قبب البقيع خم�شة وثمانون عامًا - ومن كل عام، اأدعو 
عليهم  البيت  اأه��ل  حمبي  وباخل�شو�ص  املوؤمنني  وجميع  نف�شي 
ال�شالم وباالأخ�ص مواليهم واأتباعهم لتجديد العهد، وعقد العزم، 
وم�شاعفة اجلهد لل�شعي بكل اإمكانياتنا، وبكل ال�شبل امل�شروعة، 
ومرورًا بالعمل اجلاد واخلال�ص، وختامًا بت�شييد اللنب، وتر�شيع 
عن  نتوانى  ال  واأن  البقيع،  الأئمة  الطاهرة  القباب  لبناء  الذهب 
تعظيم هذه ال�شعرية واحلرمة االإلهية، واأن ال ن�شمح لالأمد الزمان 
اأن ميتد ويكمل قرنًا على حتويل القبب اإىل اأطالل، فلن�شعى ونطلب 
ونقاوم من اأجل البناء ال�شامخ قبل م�شي قرن على الهدم الغا�شم.

والدليل  الوا�شحة،  الب�شرية  اإىل  ت�شتند  للبناء  حجتنا  اإّن 
دامغة،  ولذلك فهي  ال�شاطع، من كتاب اهلل،  والربهان  القاطع، 
اعون  ومزاعم من يخالفنا اأ�ش�شت على جرف هار اختلقها الو�شَّ
يقول:  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اإن  داح�شة،  فهي  ولذلك  الب�شر  من 
}وََكَذلِكَ َأعَْثرْنَا عََليِْهمْ لِيَعَْلمُوا َأنَّ وَعْدَ اهلِل حَقٌّ وََأنَّ 
السَّاعََة اَل رَيْبَ فِيهَا إِْذ يََتنَاَزعُونَ بَيْنَهُمْ َأمْرَهُمْ َفَقاُلوا ابْنُوا عََليِْهم 
َلنَتَّخَِذنَّ  َأمِْرهِمْ  عََلى  َغَلبُوا  الَّذِينَ  َقاَل  بِِهمْ  َأعَْلمُ  رَّبُّهُمْ  بُنْيَانًا 

البقيع ج�هر  اأئمة  قب�ر 
العلـــم وعمـــق الت�حيـــد
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عََليِْهم مَّسِْجداً{.]الكهف:21[
اإن هذه االآية تبني بجالء وو�شوح ال لب�ص فيه العقيدة والنظرية 

واملنطق من قبور ال�شاحلني، حيث كان النزاع بني فئتني:
الطم�ص،  القبور  يف  ونظريتها  الكفر،  عقيدتها  االأوىل:  الفئة 
ومنطقها اجلهل، }َفَقاُلوا{ وهم الكفار }ابْنُوا عََليِْهم بُنْيَانًا{ 

وهذه نظرية الطم�ص }رَّبُّهُمْ َأعَْلمُ بِِهمْ{ وهذا منطق اجلهل.
الثانية: عقيدتها االإميان، ونظريتها يف القبور اتخاذها  الفئة 
وتعاىل،  �شبحانه  اإىل اهلل  يقرب  العلم مبا  ومنطقها  معابد هلل، 
}َقاَل الَّذِينَ َغَلبُوا عََلى َأمِْرهِمْ{ وهم املوؤمنون }َلنَتَّخَِذنَّ 

عََليِْهم مَّسِْجداً{ وهذه نظرية بناء القبور لعبادة اهلل.
وهذا املعنى هو الذي اأجمعت عليه التفا�شري وكلمات املف�شرين، 
قبور  بناء  يف  املوؤمنني  لنظرية  وتاأييده  اهلل  بيان  بعد  يبق  فلم 
الأحد  حجة  من  وم�شاجد  ومعابد  منا�شك  واتخاذها  ال�شاحلني 
علينا اإال اأن يكفر بالقراآن عيانًا، وهو املحجوج الذي يجب عليه اأن 
يعود اإىل ر�شده والعمل بكتاب اهلل بدل اأن يجعله وراء ظهره، واإن 
اأبى العمل بكتاب اهلل فلياأخذ بقول ابن القيم حيث يقول يف كتابه 
امل�شمى ب�)زاد املعاد يف َهْدي خري العباد( طبعة البابي احللبي 
ِم�شر، مراجعة طه عبد الروؤوف طه عام 1390ه� 1970م: )اإن 
عاقبة �شرب هاجر وابنها على البعد والوحدة، والغربة والت�شليم، 
اآثارهما، ومواطئ  اإليه من جعل  اآلت  اإىل ما  اآلت  اإىل ذبح الولد 
يوم  اإىل  لهم  ومتعبدات  املوؤمنني،  لعبادة  منا�شك  اأقدامهما، 

القيامة، وهذه �شنته تعاىل فيمن يريد رفعه من خلقه(.
فاإذا كانت هذه �شنة اهلل فيمن يريد رفعه، بجعل اآثاره منا�شك 
ومتعبدات، فاآثار ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله واأهل بيته عليهم 
ال�شالم اأوىل باال�شتحقاق بجعلها منا�شك ومتعبدات، وهذه العقيدة 
ببناء قبور اأئمة البقيع عليهم ال�شالم هي جوهر العلم والتوحيد 
االأم��وي  واإرادت���ه، ولكنه احلقد  امتثال لكتاب اهلل  الأنَّها  اخلال�ص 
املري�شة  القلوب  تتوارثه  ال��ذي  بيته  واأه��ل  الر�شول  على  اجلاهلي 
وتعاىل  �شبحانه  اهلل  و�شدق  جالئها،  مع  احلقيقة  عن  فيعميها 
حيث يقول: }وَجَحَدُوا بِهَا وَاسَْتيَْقنَْتهَا أَنُفسُهُمْ ُظْلمًا وَعُُلوّاً َفانُظرْ 

َكيْفَ َكانَ عَاقِبَُة الْمُْفسِدِينَ{.]النمل:14[
فليثبت  واجلحود  واملكابرة  العناد  اإال  اجلاحد  هذا  اأب��ى  واإن 
لنا اإميانه وتوحيده و�شجاعته واإقدامه بتحمل م�شوؤوليته القتالع 
ال�شرك من بالد امل�شلمني، بهدم قرب البخاري وابن تيمية واأحمد 
اأئمة املذاهب والقائمة تطول يف م�شر و�شوريا  ابن حنبل وبقية 
عرفات  يا�شر  وقرب  وتركيا،  واإي��ران  واالأردن  والعراق  وفل�شطني 

رئي�ص ال�شلطة الفل�شطينية، وقرب زايد اآل نهيان حاكم االإمارات، 
وقرب �شدام حاكم العراق، بل وقرب الر�شول يف املدينة الذي يقع 
هذا  يزعم  كما  �شرك  ��ه  الأنَّ البناء  ويحرم  مبنية،  غرفة  يف  االآن 
�شرك  الأنه  القبور  على  القبب  بناء  ويحرم  ة،  قبَّ وعليه  اجلاحد، 
وامل�شجد  امل�شجد،  داخ��ل  يف  وال��ق��رب  اجل��اح��د،  ه��ذا  يزعم  كما 
يحيط به من اجلهات االأربع، ويحرم جعل قرب النبي يف امل�شجد 
الأنه �شرك، وي�شتوجب لعنة اهلل على االأمة االإ�شالمية كما ُلعنت 
يزعم  كما  م�شاجد  اأنبيائهم  قبور  التخاذها  والن�شارى  اليهود 
نبي  املو�شوعة، بل وقرب  االأموية  ال�شامرية  هذا اجلاحد بروايته 
اهلل اإ�شماعيل واأمه هاجر يف و�شط امل�شجد احلرام وجوار البيت 
االأكرب كما يزعم هذا  ال�شرك  امل�شرفة، وهذا هو  الكعبة  العتيق 
ُيَكِذَب كَل اأحاديثكم  اجلاحد، ولكن الر�شول هو الذي اأبقاه لكي 
االأموية املو�شوعة كذبَا وزورًا على ل�شانه، فهذه الدرايات تكذب 

مزاعم كل الروايات.
وكل هذه القبور والقبب موجودة يف دول امل�شلمني، وبالتايل ال 
مربر لل�شكوت عنها، الأن اأغلب قبور امل�شلمني مرتفعة �شربًا عن 
وجود  يجحد  مكابر  اإال  ينكره  ال  عيانًا  م�شاهد  هو  كما  االأر���ص 
خمالف  �شربًا  ولو  االرتفاع  هذا  والأن  النهار،  رابعة  يف  ال�شم�ص 
اأدع قربًا  ال�شامري االأموي املو�شوع كذبًا وزورًا، )اأن ال  للحديث 
م�شرفًا اإال �شويته( فليبداأ هذا اجلاحد - القائل بحرمة بناء القبور 
- بت�شوية جميع قبور امل�شلمني باالأر�ص، الأن ارتفاعها عن االأر�ص 
ت�شويتها  يناق�ص  وارتفاعها  باالأر�ص،  ت�شويتها  يخالف  �شربًا  ولو 
فارتفاعها �شرك كما يزعم هذا اجلاحد، ولكنه هو واأ�شكاله وهم 

جمتمعون اأجنب من اأن مي�شوا هذه القبور.
التوحيد،  وع��م��ق  العلم،  ج��وه��ر  ه��و  االأئ��م��ة  ق��ب��ور  ب��ن��اء  اإن 
اأُ�شربوا  الذين  ال�شذج  اجلهلة  ولكن  هلل،  العبودية  وحقيقة 
فهمًا  اأقل  اخلارجية  االأموية  ال�شامرية  عجل  حب  قلوبهم  يف 
من  اجلوهر  هذا  ي�شتوعبوا  اأو  يدركوا  اأن  من  عقاًل  واأ�شعف 

العلم، وكما يقول االإمام زين العابدين:
ج����واه���������ره  ع���ل���م���ي  م������ن  الأك������ت������م  اإن 

فيفتتن�ا ج��ه�����ل  ذو  ال��ع��ل�����م  ي����رى  ال  ك���ي 
ب��������ه  اأب�����������وح  ل�������و  ي����ا رب ج���وه�������ر ع��ل�����م 

ل��ق��ي�����ل ل�����ي اأن�������ت مم�����ن ي��ع��ب�����د ال��وث�����ن�����������ا
وال�����ش����ت����ب����اح رج���������ال م�������ش���ل���م���ون دم����ي 

ح��ش�ن���ا ي��اأت�����ون��������ه  م��������ا  اأق�����ب�����ح  ي�����������رون 
اأب���������و ح�����ش��������ن  ����ش���ب���ق يف ه��������ذا  وق��������د 

احل�����ش��ن��ا وق��ب��ل��ه  احل�����ش��ني  اإىل  واأو�����ش����ى 

الشيخ باقر املددي
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وال  له  بقاء  ال  واأ���ش��ل  اأ�شا�ص  على  يبتني  ال  �شيء  كل 
�شكله  ملع  واإن  للوجود يظهر خاويًا،  فاإن ظهر  فيه،  فائدة 
�شداأ م�شمونه ف�شرعان ما يتال�شى وجوده، وهذه قاعدة 

جارية يف كل �شيء.
يرجع  اأ�شاًل  فرع  لكل  اأن  على  العقالء  اأجمع  فلذا 
جعل  اإذ  �شبحانه؛  العقالء  خالق  اأكده  ما  وهذا  اإليه، 
عليها،  يعتمد  ���ش�����ش��ًا  واأ ل��ي��ه��ا  اإ ي�شتند  اأ���ش��واًل  لدينه 
به  ختمت  الذي  االإ�شالمي  فالدين  يتعبدها،  وفروعًا 
ال�شرائع  بها  توجت  التي  املحمدية  وال�شريعة  االأديان، 
احلنيف  لديننا  ف�شارت  القاعدة  هذه  عن  تخرج  ال 
العقائد  بعلم  ت�شميتها  ن�شتطيع  و�شنن،  وفروع  اأ�شول 

االأخالق. وعلم  الفقه  وعلم 
االإن�شان قربه  بها  ينال  التي  الثالثة هي  االأركان  وهذه 
�شخ�شية  بناء  يف  ال�����ش��روري  دوره  منها  ولكل  االإل��ه��ي، 
االإن�شان  عقل  ببناء  العقائد  علم  يهتم  حيث  االإن�شان، 
واالأ�شاطري،  اخلرافة  من  خاليًا  �شحيحًا  فكره  وتوجيه 

وبعيدًا عن اجلهل وال�شالل.
خالقه  مع  االإن�شان  عالقة  ببيان  الفقه  علم  يهتم  كما 

وعالقته مع من ي�شاركه هذه املعمورة.
عنها  فيمنع  االإن�شان  روح  بتهذيب  االأخالق  علم  ويقوم 

بالف�شائل. ويحليها  الرذائل 
ب�شيط  ح��وار  ب�شكل  املقالة  هذه  تكون  اأن  ارتاأينا  لقد 

بني �شخ�ص با�شم )ح�شن( وبني �شديقه، لكي نخرج من 
احلالة الكال�شيكية يف البحوث واملقاالت.

فبداأ احلوار �شماع اأذنا ح�شن �شوت �شديقه اأنور حيث 
يقول: اأنا راأيتك �شدفة عندما جئت من عملي.

فاأجابه ح�شن: ال تقل �شدفة فاإنَّ ال�شدفة اأمر مرفو�ص 
يف االإ�شالم، ولكن قل لقاء غري مق�شود اأي توافق جميئي 

وجميئك يف نقطة االلتقاء.
اأنور: ملاذا ال يعرتف االإ�شالم بال�شدفة؟

وجود  دون  �شيء  وق��وع  هو  ال�شدفة  معنى  الأنَّ  ح�شن: 
لوقوعه. اأ�شباب 

اأنور: وما ال�شري يف وقوع اأ�شياء دون اأ�شباب؟
ح�شن: اإنَّه خمالف لقانون احلياة.

اأنور: وما هو قانون احلياة يف هذا االأمر؟
الكرمي  القراآن  �شببًا، كما ورد يف  لكل �شيء  اإنَّ  ح�شن: 
نَّا َلهُ فِي اأَلرِْض وََآتَيْنَاهُ مِنْ ُكلِّ  قوله تعاىل: }إِنَّا مَكَّ

شَيْءٍ سَبَبًا{.]الكهف:84[
اأحاديث  ال�شالم  عليهم  االأطهار  االأئمة  عن  ورد  وقد 
كثرية يف هذا اخل�شو�ص، فعن اأَبي َعْبِد اهلِل عليه ال�شالم 
الَّ ِباالأَ�ْشَباِب َفَجَعَل  اإِ اأَْن ُيْجِرَي االأَ�ْشَياَء  اأّنه قال: »اأََبى اهلُل 
ِلُكلِّ �َشْيٍء �َشَببًا، َوَجَعَل ِلُكلِّ �َشَبٍب �َشْرحًا، َوَجَعَل ِلُكلِّ �َشْرِح 
َبابًا  ِعْلٍم  ِلُكلِّ  َوَجَعَل  ِعْلمًا،  ِمْفَتاٍح  ِلُكلِّ  َوَجَعَل  ِمْفَتاحًا، 
َذِلَك  اأَْنَكَر اهلَل،  اأَْنَكَرُه  َوَمْن  َعَرَف اهلَل،  َعَرَفُه  َمْن  َناِطقًا، 

وجعلنا لكل �شـــيء �شببًا
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َر�ُشوُل اهلِل َوَنْحُن«.)ب�شائر الدرجات:6/1(
وكذلك ما اأكده العقل الذي ال ير�شى اإاّل بهذه القاعدة 

وهي لكّل �شيء �شبب اأو )لكل معلول علة(.
نفي  لي�ص  )���ش��دف��ة(  ق��ويل  م��ن  املق�شود  ولكن  اأن���ور: 
االأ�شباب بل املراد اأّن غري قا�شد لروؤيتك عندما خرجت.

ح�شن: هذا ال ي�شّمى �شدفة، واإمّنا ي�شح ت�شميته بلقاء 
غري مق�شود، ولكن مّت باأ�شبابه الطبيعية.

اأنور: اإذن ما هي ال�شدفة التي يرف�شها االإ�شالم؟
يتكلمون عن  الذين  وامللحدين  املادّيني  قول  ح�شن: هو 

الوجود باأّنه وجد من غري موجد اأي من غري علة.
امل�شلمني  من  يكتب  وال  يقراأ  ال  من  نطالب  كيف  اأن��ور: 

العقائد؟ مبعرفة 
والكتابة،  بالقراءة  تتعلق  ال  االعتقاد  م�شاألة  ح�شن: 
العلم  طريق  عن  ياأتي  وهذا  والقبول،  بالفهم  تتعلق  بل 
امل�شموع، كما ياأتي عن طريق العلم املطبوع وهذا ما اأكده 
َمْطُبوٌع  ِعْلَماِن  »اْلِعْلُم  ال�شالم:  عليه  املوؤمنني  اأمري  قول 
امْلَْطُبوع«.]نهج  َيُكِن  مَلْ  اإَِذا  امْلَ�ْشُموُع  َيْنَفُع  َواَل  َوَم�ْشُموٌع 

البالغة:534[
وج��ود  اإث��ب��ات  نقل يف  م��ا  بع�ص  ل��ك  اأ���ش��وق  اأن  واأح���ب 

اخلالق؛ اإذا �شمح وقتك بذلك.
اأنور: نعم واأنا يف �شوق ملعرفة ذلك.

اهلل  وجود  عن  اأعرابي  �ُشئل  عندما  اأنه  يروى  ح�شن: 
على  يدّل  واالأثر  البعري،  على  تدّل  البعرة  فاأجاب  تعاىل، 
تدّل  ال  فجاج  ذات  واأر���ص  اأب��راج،  ذات  اأف�شماء  امل�شري، 

على اللطيف اخلبري؟!
ف�شئلت  �شوفها  تغزل  كانت  التي  العجوز  عن  روي  وما 
�شبحانه  اهلل  وج���ود  على  ي���دّل  م��ا  ف��اأج��اب��ت:  ذل��ك  ع��ن 
مغزيل، فاإن حركته حترك واإن تركته �شكن، فكيف نرى 

هذا الوجود الوا�شع دون اأن يكون له موجد وخالق؟
فذلك االأعرابي وتلك العجوز تكلما علمًا دون اأن يقرءا 
والفهم،  بالتفكر  املعرفة  �شيئًا، ولكن مّتت هذه  يتعلما  اأو 
وهذا ما اأ�شار اإليه القراآن الكرمي يف قوله تعاىل: }إِنَّ 
وَالنَّهَاِر  يِْل  اللَّ وَاخْــتِــالَفِ  وَاأَلرِْض  السَّمَاوَاتِ  خَْلِق  فِي 
آليَاتٍ أُلوْلِي األلْبَاِب * الَّذِينَ يَْذُكرُونَ اهلَل قِيَامًا وَُقعُودًا 
رُونَ فِي خَْلِق السَّمَاوَاتِ وَاأَلرِْض  وَعََلىَ جُنُوبِِهمْ وَيََتَفكَّ

رَبَّنَا مَا خََلْقتَ هَذا بَاطِالً{.]اآل عمران:191-190[
وهناك كثري من االآيات الكرمية التي تدعو اإىل التفكر 

يف وجود البارئ عّز وجل.
باأكمله،  الكون  لهذا  خالق  لوجود  �شبب  هناك  اإذن: 
خملوق  وكل  وال�شمو�ص  واالأقمار  والكواكب  املجرات  من 
خلقه اهلل تبارك وتعاىل من بدء اخللق حتى يوم ال�شاعة، 
فالنظام الكون الذي ي�شري عليه اخللق ال ميكن من دون 

اخلالق، فلكل �شيء �شبٌب.

بقلم: الشيخ عيل الفتالوي

31

ئد
عقا

ال



    العبا�ـــس عليه ال�شالم وبيت العلم

العّبا�ص فقيه من فقهاء اآل حممد �شلى اهلل عليه واآله، الأّنه 
ابن وتلميذ اأعلم االأُّمة، وباب علم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
واآله، وحاوي علوم االأنبياء والكتب ال�شماوّية، والعامل بالكتاب 
كّله، كما قال رّبنا يف كتابه املجيد }...ُقْل َكَفى بِاهلِل شَِهيدًا 

بَيْنِي وَبَيْنَُكمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِْلمُ الْكَِتاِب{.]الرعد:43[
�شاألت  قال:  اخل��درّي،  �شعيد  اأبي  عن  العويّف،  عطّية  فعن 
الَّذِي  }َقــاَل  ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله عن هذه االآية 
اهلل  �شلى  قال  الْكَِتاِب...{.]النمل:40[  مِنَ  عِْلمٌ  عِنْدَهُ 
عليه واآله: »ذاك وزير اأخي �شليمان بن داوود عليهما ال�شالم«، 
و�شاألته عن قول اهلل عّز وجل: }...ُقــْل َكَفى بِاهلِل شَِهيدًا 
بَيْنِي وَبَيْنَُكمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِْلمُ الْكَِتاِب{، قال: »ذاك عليُّ 

ابن اأبي طالب عليه ال�شالم«.)ينابيع املودة:307/1(
وعن ابن اأبي عمري، عن ابن اأذينة عن اأبي عبد اهلل عليه 
املوؤمنني  اأم��ري  هو  الكتاب  علم  عنده  »ال��ذي  ق��ال:  ال�شالم 

اأعلُم  الكتاب  من  علم  عنده  الذي  و�ُشئل عن  ال�شالم«،  عليه 
كان  »م��ا  ال�شالم:  عليه  فقال  الكتاب؟  علم  عنده  ال��ذي  اأم 
اإاّل  علم الذي عنده من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب 
بقدر ما تاأخذ البعو�شة بجناحها من ماء البحر، وقال اأمري 
اآدم  به  هبط  الذي  العلم  اأّن  اأال  عليه:  اهلل  �شلوات  املوؤمنني 
النبّيون عليهم  به  لت  ُف�شِّ االأر�ص وجميع ما  اإىل  ال�ّشماء  من 
ال�شالم اإىل خامت النبيني يف عرتة خامت النبيني«.)تف�شري نور 

الثقلني:88/4(
وعن االأ�شبغ بن نباتة قال: ملّا جل�ص علٌي عليه ال�شالم يف 
بعمامة  متعّممًا  امل�شجد  اإىل  خرج  الّنا�ص،  وبايعه  اخلالفة 
اًل  ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله، الب�شًا بردة ر�شول اهلل، متنعِّ
َنعَل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله، متقلِّدًا �شيف ر�شول اهلل 
اأ�شابعه  بني  �شبك  ثم  متمّكنًا،  عليه  فجل�ص  املنرب  ف�شعد 
�شلون  الّنا�ص  معا�شر  »ي��ا  ق��ال:  ثم  بطنه،  اأ�شفل  فو�شعها 
ر�شول  لعاب  هذا  العلم)1(،  �شفط  هذا  تفقدون،  اأن  قبل 
اهلل �شلى اهلل عليه واآله، هذا ما زّقني ر�شلول اهلل زّقًا زّقًا، 

ــشـــالم  ــلـــيـــه الـــ�ـ الـــعـــبـــا�ـــس عـ
ــام الـــفـــقـــاهـــة والــعــلــم ــ ــق ــ وم
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اأما واهلل لو ثنيت  �شلون فاإّن عندي علم االأّولني واالآخرين، 
بتوراتهم  التوراة  اأه��ل  الأفتيُت  عليها،  فجل�شت  الو�شادة  يل 
اأفتاكم  لقد  كذب  ما  علّي  �شدق  فتقول:  التوراة  تنطق  حّتى 
مبا اأنزل اهلل يّف، واأفتيُت اأهل االإجنيل باإجنيلهم حّتى ينطق 
االإجنيل فيقول: �شدق علّي ما كذب لقد اأفتاكم مبا اأنزل اهلل 
اأهل القراآن بقراآنهم حّتى ينطق القراآن فيقول:  يّف، واأفتيُت 
�شدق علّي ما كذب، لقد اأفتاكم مبا اأنزل اهلل يّف، واأنتم تتلون 
القراآن لياًل ونهارًا فهل فيكم اأحد يعلم ما نزل فيه؟ ولوال اآية 
يف كتاب اهلل عّز وجل الأخربتكم مبا كان وما يكون ومبا هو 
كائن اإىل يوم القيامة، وهي هذه االآية: }يَمْحُوا اهلُل مَا يَشَاءُ 

وَيُْثِبتُ وَعِنْدَهُ ُأمُّ الْكَِتاِب{«.]الرعد:39[
الذي  اأن تفقدون، فو  ال�شالم: »�شلون قبل  ثّم قال عليه 
اأنزلت  ليل  اآية يف  �شاألتمون عن  لو  الن�شمة  وبراأ  احلّبة  فلق 
وح�شرّيها،  �شفريها  ومدنّيها،  مكّيها  اأن��زل��ت،  نهار  يف  اأو 
نا�شخها ومن�شوخها، وحمكمها ومت�شابهها، وتاأويلها وتنزيلها 

اأخربتكم...«.)بحار االأنوار:117/10(
تعاىل  قوله  يف  ال�شالم  عليه  الر�شا  احل�شن  اأب��ي  وع��ن 
»اهلل  قال:  الُْقرَْآنَ{.]الرحمن:2-1[  مَ  عَلَّ  * }الرَّحْمَنُ 
ــمَــهُ  عَــلَّ  * اإِلنْـــسَـــانَ  ــقَ  ــَل }خَ فقوله  قلت:  ال��ق��راآن«،  عّلم 
املوؤمنني  اأم���ري  »ذل���ك  ق���ال:  الْبَيَانَ{.]الرحمن:4-3[ 
النا�ص«)بحار  اإليه  يحتاج  �شيء  ك��ّل  بيان  تعاىل  اهلل  عّلمه 

االأنوار:164/36(
»اأنا مدينة  قال:  اأّنه  واآله  عليه  ر�شول اهلل �شلى اهلل  وعن 
اأراد احلكمة فلياأتها  احلكمة وعلّي بن اأبي طالب بابها فمن 

من بابها«.)بحار االأنوا:198/28(
وعن ابن بابويه رحمه اهلل عن اأبي جعفر حممد بن علي، 
االآية  »ملّا نزلت هذه  ال�شالم قال:  اأبيه، عن جّده عليهم  عن 
شَـــيْءٍ  }...وَُكـــــلَّ  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  على 
بكر من  واأبو  قام عمر  مُِبنيٍ{.]ي�ص:12[،  إِمَامٍ  فِي  أحْصَيْنَاهُ 
جمل�شهما، فقاال: يا ر�شول اهلل: هو التوراة؟ قال: ال، فقاال: 
هو القراآن؟ قال: ال، قال: فاأقبل اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم 
االإم��ام  اإّن��ه  واآل��ه: هو ه��ذا،  فقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
�شيء.)معان  كّل  فيه علم  وتعاىل  تبارك  اأح�شى اهلل  الذي 

االأخبار:95/ح1(
علم  وب��اب  كّله،  بالكتاب  العامل  اأبيه  حال  هذا  كان  فمن 

ر�شول اهلل واالإمام الذي اأح�شى اهلل فيه كل �شيء، فكيف ال 
يكون وابنه اأفقه النا�ص واأعلمهم واأعرفهم بالدين واالأحكام؟ 
خ�شو�شًا واأّنه ترّبى يف حجر اأبيه، فاأخذ العلم منه مبا�شرًة 
من دون وا�شطة وتاأّدب باأدبه، وتعّلم الدين يف اأجواء االإميان 
عند اأهل الّذكر والعلم، ثّم تعّلم من اأخويه احل�شن واحل�شني 
عليهما ال�شالم الّلذين ورثا علم اأبيهما وجّدهما واأّمهما، بل 

ورثا جميع اآثار االأنبياء واملر�شلني!
    العّبا�ـــس عليه ال�شالم قائد ع�شكري واأنا عامل رباين

كان  يقول:  الق�شة  هذه  كربالء  خطباء  اأح��د  من  �شمعت 
امل�شّرفة  كربالء  اإىل  ياأتي  املجتهدين  النجف  علماء  اأح��د 
يرجع  ثم  املنا�شبات،  ال�شالم يف  عليه  ال�شهداء  �شيد  لزيارة 
اإىل النجف االأ�شرف على عجلٍة من اأمره، لي�شل اإىل درو�ص 
الف�شل  اأب��ي  ب��زي��ارة  يت�شّرف  اأن  دون  من  العلمّية  احل��وزة 
وقد  بعيد،  عليه من  بال�ّشالم  ويكتفي  ال�شالم،  عليه  العّبا�ص 
عوتب يف اإحدى املّرات من مرافقيه: ملاذا ال تت�شرف بزيارة 
العبا�ص يف حرمه؟ فاأجابهم: اأنا �شخ�ص عامل ومقام العامل 
اأف�شل من مقام ال�شهيد املجاهد بن�ّص جّدي النبّي �شلى اهلل 
اأف�شل من دماء ال�شهداء«.)من ال  عليه واآله: »مداد العلماء 

يح�شره الفقيه:499/4(
ويعني بذلك اأّنه اأرفع مقامًا وعلمًا وف�شاًل من اأبي الف�شل 
راأى  العجيب،  املوقف  هذا  اأثر  وعلى  ال�شالم!  عليه  العّبا�ص 
ذلك العامل روؤيا يف نف�ص الليلة، اأّن اأبا الف�شل العّبا�ص عليه 
ال�شالم اأخذ ي�شاأله مبت�شمًا: )من هو اأ�شتاذك يف الفقه؟ من 
هو اأ�شتاذك يف التف�شري؟ من هو اأ�شتاذك يف العقائد؟ ومن 

هو اأ�شتاذك يف االأخالق؟...(.
فلّما اأجابه عن اأ�شئلته، قال له العّبا�ص: )فاإذا كان هوؤالء 
الو�شائط  عرب  العلم  اإليهم  و�شل  الذين  ُمعّلميك  العلماء 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  تعّلم من  تلميذ من  فاأنا  والتعّلم، 
واآله مبا�شرًة واأخذ العلم من معدنه ونبعه واأ�شله، واأّما اأنت 

فاأخذت علمك من الو�شائط، فهل ُمعّلمك اأعلم اأم معلمي؟!
العلم  اأخ��ذت  ف��اإّن  ف��الن،  من  العلم  اأخ��ذت  كنت  واإن 
احل�شن  ل���ه  واآ عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  �شبطي  م��ن 
اهلل  ر���ش��ول  علم  ورث��ا  وه��م��ا  ال�شالم  عليهما  واحل�شني 
فهل  واحلرام،  واحلالل  بالقراآن  واأعلم  املوؤمنني،  واأمري 

معّلمّي(؟ اأم  اأعلم  معّلموك 
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هذا باالإ�شافة اإىل مالزمتي لعقيلة الطالبني احلوراء زينب 
الكربى التي كانت عاملًة غري معّلمة، كما قال عنها االإمام زين 

العابدين عليه ال�شالم.
عليه  العّبا�ص  ج��واب  ال��ع��امل  ه��ذا  و�شمع  �شاهد  وعندما 
اأّنه كان  ال�شالم، خجل من نف�شه و�شعر باحلرج، واّت�شح له 
متوّهمًا، فندم ندمًا �شديدًا، وعرف اأّنه كان يف غفلة من اأمره، 
فقّرر الّتوبة والرجوع عن كالمه، وعاد اإىل ر�شده وتوا�شعه، 

وتغرّي مفهومه عن اأبي الف�شل العّبا�ص عليه ال�شالم.
وقد اأراد العّبا�ص عليه ال�شالم اأن يو�شل ر�شالة هداية ون�شح 
قراأتها  ق�ش�ص  وهناك  غفلته  من  ويوقظه  العامل  ذل��ك  اإىل 
و�شمعتها م�شابهة لنف�ص امل�شمون، ولعّلها واحدًة اأو اأكرث، وهي 
م�شهورة يف كّل االأح��وال، ولو فر�شنا اأن �شندها �شعيف، فاإّن 
احلقيقة التي تعرّب عنها ال ميكن اإنكارها، فاأبو الف�شل العّبا�ص 
الذي ياأخذ علمه من نبع العلم خمتلف عّمن ياأخذ علمه من 
اأ�شابها الكدر، ومن يكون علمه من  ال�شواقي واجل��داول التي 
البحار واالأنهار خمتلف عّمن يكون علمه من الفروع وال�شواطئ!

    اأّيهمـــا اأكرث علمًا العبا�ـــس عليه ال�شـــالم اأم �شـــلمان 

عليه؟ اهلل  ر�ش�ان 
والعلم:  الف�شل  اأهل  من  فيه جماعة  بحٌث يف جمل�ٍص  دار 
فيه  قال  ال��ذي  �شلمان  اأم  العّبا�ص  وف�شاًل  علمًا  اأك��رث  اأّيهما 
البيت«. اأه��ل  مّنا  »�شلمان  واآل��ه:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 

)الغارات:123/2(
البيت  اأه��ل  من  وقربه  بف�شله  كثري  مدح  فيه  ورد  وال��ذي 

عليهم ال�شالم؟
هو  وف�شاًل  علمًا  اأكرثهما  اأّن  الظاهر  اأح��ده��م:  فاأجاب 
�شلمان الفار�شّي؟ فقد ورد عن اأهل البيت عليهم ال�شالم يف 
اأبا عبد اهلل عليه  �شمعت  قال  زرارة  رواه بكري عن  ما  علمه 

وهو  االآخر  والعلم  االأول  العلم  �شلمان  »اأدرك  يقول:  ال�شالم 
بحر ال ينزف، وهو مّنا اأهل البيت«.)االخت�شا�ص:11(

كالمه  عن  عدل  حّتى  قليلة  مّدة  اإاّل  عليه  متّر  مل  ولكن 
ذلك. وقوله 

فلما �شاألوه عن �شبب عدوله ورجوعه قال: بعدما اأبديت راأيي 
يف اأف�شلية �شلمان املحمدي واأعلمّيته، راأيت يف منامي يف تلك 
الليلة باأّن اأح�شر جمل�شًا �شخمًا، حافاًل باأهله، وغا�شًا برّواده، 
فنظرت واإذا بي اأرى اأبا الف�شل عليه ال�شالم يف غاية اجلالل 
والبهاء، جال�شًا يف �شدر املجل�ص، وراأيت �شلمان املحمدي قائمًا 
بني يديه يخدمه، وياأمتر باأوامره، فلّما وقع نظري عليه تذكرت 
ما جرى من احلديث حوله يف اليقظة، وما اأبديته من راأي فيه.
وهو  الفار�شي  �شلمان  بادرن  اإذ  ذلك  اأفكر يف  اأنا  وبينما 
ي�شري بيديه اإيّل ويقول: هذا! لقد ا�شتبه عليك االأمر، اإنِّ بحر 
اأبي ذر، وعمار،  واأق��ران مثل  اأترابي  اإىل  بالن�شبة  ينزف  ال 
واأما بالن�شبة اإىل �شبل االإمام اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم قمر 
بني ها�شم اأبي الف�شل العبا�ص عليه ال�شالم فاإّن اأفتخر باأن 
اأكون خادمًا له، وتلميذًا �شغريًا عنده، لكي اأرت�شف من علمه، 

واأتزود من ف�شله وكماله.
اأقول: وهذا ما يفعله الفقهاء العظام العارفون ملنازل اأبي 
توا�شع  بكّل  يق�شدونه  حيث  ال�شالم،  عليه  العّبا�ص  الف�شل 
علمًا  النورانّية  الفيو�شات  لينالوا  ب��ه  يتو�ّشلون  وافتخار 

وب�شريًة، ويطلبون منه اأن يفتح لهم املغلقات العلمية.
يعّظمون  ال�شالم  عليهم  االأطهار  االأئمة  البيت  اأهل  وكان 
اأبا الف�شل عليه ال�شالم وُيكرّبونه ويرتّحمون عليه، ويهتّمون 
باأمره ابتداًء من اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم وانتهاًء باالإمام 
ال�شريف،  احلّجة املهدي بن احل�شن عجل اهلل تعاىل فرجه 
االأو�شاف  باأرقى  ويو�شفونه  باأنف�شهم  يفدونُه  اإنَّهم  حيث 
ال��ف��ادي،  امل��وؤث��ر،  املجاهد،  ال�شّديق،  الح،  ال�شّ كالعابد، 

املحت�شب ال�شابر، املوا�شي، الويّف... واأمثالها.
اأن  الأح���ٍد  ميكن  ه��ل  والتقدير  الو�شف  ه��ذا  ك��ّل  وبعد 
اأبي الف�شل العبا�ص �شلوات  اأو ي�شك يف ف�شل وعلم  يتوّهم 

عليه؟ و�شالمه  اهلل 
����������������

)1( �شفط العلم: وعاء العلم ووكره.

بقلم: السيد هادي املوسوي
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يبتني  املقد�شة  و�شريعته  احلنيف  االإ�شالم  دين  اإّن 
نة املطهرة  القراآن الكرمي وال�شُّ اأُ�شوله وفروعه على  يف 
بالنبي  املتمثل  وتقريره،  وفعله  املع�شوم  بقول  املتمثلة 
و�شيد  النبيني  خ��امت  اهلل  عبد  ب��ن  حممد  امل�شطفى 
وخلفائه  اأو�شيائه  اأو  واآل��ه،  عليه  اهلل  �شلى  املر�شلني 
الرا�شدين، االأئمة الهداة املهدينّي، وعرتته املع�شومني 

اأف�شل ال�شالة وال�شالم. الطاهرين عليهم 
العقائد  يف  وهدايتنا  وثقافتنا  �شريعتنا  فم�شدر 
كل  وعلى  احلياة  جم��االت  كل  ويف  والفقه،  واالأخ���الق 
املقد�ص  اهلل  كتاب  الثقالن:  هما  وامل�شتويات  االأ�شعدة 
حديث  يف  جاء  كما  ال�شالم،  عليهم  الطاهرة  والعرتة 
�شلى  اهلل  ر�شول  قال  الفريقني،  عند  املتواتر  الثقلني 
اهلل  كتاب  الثقلني  فيكم  ت��ارك  »اإن  واآل���ه:  عليه  اهلل 
اإن مت�شكتم بهما لن ت�شّلوا بعدي  اأهل بيتي ما  وعرتتي 
ع��ل��ّي احل��و���ص«. ي��ردا  ل��ن يفرتقا حتى  واأن��ه��م��ا  اأب����دًا، 

)الكايف:415/2(
األفاظه  فالثقل االأكرب واالأّول هو القراآن الكرمي، واإّن 
النبوي  الوحي  ومن  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  من  ومعانيه 
امل��ب��ني، ال ي��اأت��ي��ه ال��ب��اط��ل، وق���د ���ش��ان��ه اهلل ع��ز وج��ل 
نَزَّلْنَا  }نَــحْــنُ  عليه:  والكذب  والتحريف  ال�شياع  من 

ْكرَ وَإِنَّا َلهُ َلحَافُِظونَ{.]احلجر:9[ الذِّ
ولكن الثان اأي احلديث ال�شريف، فاإنَّ معناه من اهلل 
�شبحانه اإاّل اأّن األفاظه من النبي واآله الطاهرين عليهم 

عليه  للكذب  قاباًل  الب�شري،  الكالم  من  فكان  ال�شالم، 
والتالعب به وحتريفه لفظًا ومعنًا، كما ورد عن ر�شول 
الكذابون  �شيكرث  ��ه  اأنَّ ال�شالم  عليهم  البيت  واأه��ل  اهلل 

علّي من بعدي.
عرفت  اإ�شالمّية  علوم  ل��ربوز  �شببًا  �شار  هذا  ومثل 
ورائ��ه��ا ح��ف��ظ احل��دي��ث  م��ن  يق�شد  ب��ع��ل��وم احل��دي��ث 
ما  بعد  النبوية  االأحاديث  فّدونت  وعماًل،  قواًل  ال�شريف 
مرت بظروف خا�شة و�شعوبات من منع تدوينها كما يف 
القرن االأول ومن ع�شر اأمري املوؤمنني علي عليه ال�شالم 
يف  ال�شالم  عليه  الع�شكري  احل�شن  االإمام  ع�شر  واإىل 

اأ�شول وكتب، عرفت وا�شتهرت باالأ�شول االأربعمائة.
تبويبها  بعد  معظمها  جمع  قد  الثالث  القرن  يف  ثم 
)حممد  االأول:  الثالثة  واملحامد  امل�شايخ  وتهذيبها 
قد�ص  الطو�شي(  وحممد  ال�شدوق  وحممد  الكليني 
املعروفة )الكايف ومن  االأربعة  اأ�شرارهم يف كتبهم  اهلل 
عن  ف�شاًل  واال�شتب�شار(  والتهذيب  الفقيه  يح�شره  ال 

الكتب وامل�شادر واملراجع االأُخرى.
مّرة  واالأحاديث  االأخبار  جمعت  العا�شر  القرن  ويف 
اأخرى، فقد جمعها امل�شايخ واملحمدون الثالثة االآخرون 
العاملي  احُل��ر  وحممد  املجل�شي  باقر  )حممد  وه��م: 
اأ���ش��راره��م(  اهلل  ق��د���ص  ال��ك��ا���ش��ان  الفي�ص  وحم��م��د 
ال�شيعة  وو�شائل  االأن���وار  )بحار  املعروفة:  كتبهم  ويف 

والوايف(.

بحار الأن�ار اجلامعة لدرر 
اأخــبــار الأئــمــة الأطــهــار
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ال�شريف  وك��ت��اب��ه  املجل�شي  ال��ع��الم��ة  ع��ن  وحديثنا 
االأطهار  االأئمة  اأخبار  ل��درر  واجلامعة  االأن��وار  )بحار 
عن  القّيم  الكتاب  هذا  به  ميتاز  وما  ال�شالم(  عليهم 

الكتب االأُخرى.
    ن�شاأته و�شريته

حممد  املوىل  فهو  اهلل:  رحمه  املجل�شي  العالمة  اأّما 
وال��ده  ق  ه���   1110 �شنة  وت��ويف   1037 �شنة  ول��د  باقر 
وتويف   1002 �شنة  ول��د  املجل�شي  تقي  حممد  العالمة 
�شنة 1070 ه� ق وكان من الفقهاء واملحدثني االأعالم، 
من  �شرح  يف  املتقني(  )رو�شة  منها:  قيمة  موؤلفات  له 
باللغة  �شرحه  كما  ال�شدوق  لل�شيخ  الفقيه  يح�شره  ال 
كما  ق��راآن(  �شاحب  )لوامع  بعنوان  اأي�شًا  الفار�شية 

ال�ّشجادية. اهتم غاية االهتمام بن�شر ال�شحيفة 
يف  اهلل  رحمه  املجل�شي  باقر  حممد  العالمة  فن�شاأ 
اأخ��وان  معه   الدينية  والزعامة  والف�شيلة  العلم  بيت 
فا�شالن عاملان: ماّل عزيز وماّل عبد اهلل، وقد هاجر 
وبقي  ال�شالم  البيت عليهم  اأهل  لن�شر علوم  الهند  اإىل 
املتقيات  الفا�شالت  من  كلهن  اأربع  اأخ��وات  وله  فيها، 
الّرجال  يف  وامل�شرتكات  الكايف،  ك�شرح  موؤلفات  لهن 
ق�شيدة  و�شرح  املطالع  و�شرح  االإ�شالم  �شرائع  و�شرح 

دعبل اخلزاعي وغريه.
له  االأ�شفهان،  نعيم  اأبو  احلافظ  العالمة  وجّدهم 

موؤلفات منها: تاريخ اأ�شفهان وحلية االأولياء.
من  كلهم  خم�شة  منهم  ال��ذك��ور  ال��ع��الم��ة:  واأب��ن��اء 
العلم  يف  والدهم  خطوات  نهجوا  والعلماء  الف�شالء 
من  ك��ذل��ك  كلهم  خم�شة  اأ���ش��ه��اره  اأّن  كما  وال��ت��ق��وى، 
�شاحب  املازندران  �شالح  ماّل  ال�شيخ  ومنهم  العلماء 

�شرح الكايف.
    اأخالقه

واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  باأخالق  يتخلق  كان 
كتابه  يف  ينقل  ��ه  اأنَّ توا�شعه  وم��ن  بالتوا�شع،  وع��رف 
فاإنَّه  و�شّنًا  جاهًا  منه  اأ�شغر  وهو  خان  علي  ال�شيد  عن 

ي�شغره بخم�شة ع�شر عامًا.

    علمه

العلوم  على  وح���از  وامل��ن��ق��ول  امل��ع��ق��ول  ب��ني  جمع  ق��د 
والتف�شري  احلديث  يف  العليا  مراتبها  يف  االإ�شالمية 
والريا�شيات  وامل��ن��ط��ق  والفل�شفة  واالأ���ش��ول  وال��ف��ق��ه 
واجلغرافيا والتاريخ والطب وعلم النجوم وحتى العلوم 

الغربية.
    م�ؤلفاته

العربية  باللغتني  والت�شنيف  التاأليف  بكرثة  امتاز 
والفار�شية.

العربية: باللغة  تاأليفاته 
1. بحار االأنوار يف 110 جملدات.

2. مراآة العقول يف �شرح الكايف لثقة االإ�شالم ال�شيخ 
الكليني رحمه اهلل يف 26 جملدًا.

الطائفة  ل�شيخ  التهذيب  �شرح  يف  االأخيار  مالذ   .3
ال�شيخ الطو�شي ر�شوان اهلل عليه يف 16 جملدًا.

4. الفرائد الطريفة يف �شرح ال�شحيفة ال�شجادية.
5. �شرح االأربعني حديثًا.

6. �شراط النجاة.
الفار�شية: باللغة  تاأليفاته 

1. حّق اليقني يف االعتقادات.
2. زاد املعاد يف االأدعية.
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3. عني احلياة يف املواعظ.
4. حلية املّتقني يف االآداب وال�شنّن.

االأطهار  واالأئمة  االأنبياء  تاريخ  يف  القلوب  حياة   .5
عليهم ال�شالم يف ثالثة جملدات.

6. م�شكاة االأنوار خمت�شر حياة القلوب.
عليهم  ال��ب��ي��ت  اأه���ل  م�شائب  يف  ال��ع��ي��ون  ج���الء   .7

ال�شالم.
فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  الزمان  �شاحب  توقيعات   .8

ال�شريف.
    اأ�شاتذته

تويف  اهلل  رحمه  املجل�شي  تقي  حممد  ال�شيخ  والده   .1
�شنة 1070 ه� ق.

2. اآقا ح�شني اخلون�شاري رحمه اهلل تويف �شنة 1098 
ه� ق.

    تالمذته

1. ال�شيد نعمة اهلل اجلزائري.
2. ال�شيخ جعفر بن عبد اهلل الكركي.

3. ال�شيخ زين العابدين بن ال�شيخ احلّر العاملي.
4. ال�شيخ �شليمان بن عبد اهلل املاحوزي.

5. ال�شيخ عبد اهلل الرزاق اجليالن.
6. ال�شيخ حممد باقر ال�شبابايكي.

�شاحب  االأ���ش��ف��ه��ان  االأف��ن��دي  اهلل  ع��ب��د  م���ريزا   .7
العلماء(. )ريا�ص 

ال�شحيفة  )�شرح  �شاحب  املدن  خان  علي  ال�شيد   .8
ال�ّشجادية(.

9. ال�شيخ احلّر العاملي.
10. ال�شيخ عبد الر�شا القا�شان.

11. ال�شيخ حممد بن اإ�شماعيل ال�شريازي.
12. حممد بن ح�شن الفا�شل الهندي.

اأو�شل  األف عامل ومنهم من  وقيل تخرج من مدر�شته 
ذلك اإىل مائة األف.

    مدفنه

عامة  يق�شده  وم��ق��ام  م���زار  ول��ه  اأ���ش��ف��ه��ان  يف  دف��ن 
النا�ص، وال�شيما العلماء وطلبة العلوم الدينية.

    كتابه البحار

وامتيازات دون  امتاز بخ�شائ�ص  االأنوار قد  اإّن بحار 
املراجع  م��ن  اأ�شبح  وب��ه��ذا  االأخ���رى،  احلديثية  الكتب 
اإليه  فريجع  الدينّية،  العلوم  لطلبة  املّهمة  وامل�شادر 
الفقهاء العظام ومراجع التقليد، كما يرجع اإليه العلماء 
واخلطباء واملبلغون ورجال الدين وحتى ال�شباب املثقف 
معارفه  ويف  الّدين  يف  وفهمًا  علمًا  يتّزود  اأن  يريد  الذي 
املو�شوعة  فاإّنه  الّنا�ص،  عامة  اإليه  يرجع  بل  وعلومه، 

الثقافية ودائرة املعارف االإ�شالمية.
ال�شيعة  عند  وال��روائ��ّي��ة  احلديث  كتب  اأو���ش��ع  من   .1
مل  ال�شيعّية  املعارف  دائ��رة  ��ه  اإنَّ قيل:  لو  فاإّنه  االإمامّية، 
لو قيل  القول جرافًا  يكن ذاك قواًل جزافًا، كما مل يكن 
املذهب  هو  املتاأخرة  الع�شور  يف  ال�شيعي  املذهب  اإّن 
وموؤلفاته  العظيم  اأن���واره  لبحار  اهلل،  رحمه  املجل�شي 

القيمة. االأخرى 
واأهم  اأف�شل  على  االأن��وار(  )بحار  الكتاب  يحتوي   .2
واأكرث ما هو املعترب من الكتب املعتربة التي ينقل عنها.

3. نقل عن )375( كتابًا غري الكتب االأربعة املعروفة 
لل�شيعة، فاإّنه قلياًل ما ينقل عنها ل�شهرتها بني النا�ص اإاّل 

من الكايف فنقل عنه يف )3500 ( مورٍد.
ال�شيعة  الروايات، فلي�ص كو�شائل  التقطيع يف  4. عدم 
فقهّية  اأبواب  عّدة  الواحدة يف  الرواية  تقطيع  وغريه يف 

مثاًل، بل ياأتي بالرواية بتمامها.
الكتب  يف  ما  ينقل  فاإّنه  النقل،  يف  االأمانة  حفظ   .5
ما  جمع  مق�شوده  ف��اإّن  عنده،  �شعيفًا  اخل��رب  ك��ان  واإن 
اأن  ل��وال  تعدم  اأن  ك��ادت  التي  الكتب  وجمع  الكتب  يف 
جمعها العالمة املجل�شي يف بحار اأنواره، فجزاه اهلل عن 

االإ�شالم وامل�شلمني وعن اأهل البيت واأتباعهم خريًا.
باالإرجاع  واالكتفاء  الروايات  يف  املكررات  حذف   .6

بذكر العناوين يف املت�شابهات.
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الكايف، بدء  بكتاب  اإجمااًل  الكتاب متاأثرًا  تبويب   .7
التوحيد والنبوة واالإمامة  العلم ثم  بالعقل واجلهل ثم 

واملعاد ثم تاريخ االأنبياء واالأئمة عليهم ال�شالم.
كتاب  يف  كما  م��ّرة  والأول  ج��دي��دة  اأب���واب  بيان   .8
االأطهار  واالأئمة  االأنبياء  و)تاريخ  والعامل(  )ال�شماء 

ال�شالم(. عليهم 
9. بيان االآيات القراآنية يف �شدر االأبواب مبا يتعلق 

والعناوين. باملو�شوعات 
10. بيان بع�ص التو�شيحات اللغوية والعلمية و�شرح 

مفردات بع�ص الروايات بعنوان )بيان(.
11. مل يوؤلف )البحار( يف جملداته بالرتتيب املذكور 

االآن، بل اأُّلف متفّرقًا ثم رّتب بهذا الرتتيب املوجود.
�شنة  حتى  واأدمي   1070 عام  من  تاأليفه  بداية   .12
1103 ه� ق اأي مّتت اأجزاوؤه وجمّلداته خالل 33 �شنة.

تكرارًا   375( االأن��وار  بحار  ومراجع  م�شادر   .13
با�شم  واحد  كتاب  اإاّل  ال�شيعة  كتب  من  كلها  وم��رارًا( 

)�شهاب االأخبار( فهو للقا�شي الق�شاعي.
مثل:  البحار  منت  يف  بكامله  الكتب  بع�ص  جاء   .14
ل(  املف�شّ و)ت��وح��ي��د  ال�����ش��الم(  عليه  ال��ّر���ش��ا  )ط���ّب 
منتجب  ال�شيخ  و)فهر�شت  جعفر(  بن  علي  و)م�شائل 

االإهليلجّية(. الدين( و)كتاب 
)م�شباح  ك��ت��اب  ع��ن  ق��ل��ي��اًل  ال��ع��الم��ة  ي��ن��ق��ل   .15
عليه  املوؤمنني  الأم��ري  املن�شوب  و)ال��دي��وان  ال�شيعة( 

ال�شالم( لعدم �شّحة انت�شابهما عنده.
ال��الآيل(  )ع��وايل  كتاب  مثل  ع��ن  قلياًل  ينقل   .16
ال�شيعية  االأخ��ب��ار  بني  خللطهما  اخل��واط��ر(  و)تنبيه 

وال�ّشنية.
)عني  مثل:  ع��دي��دة  برتجمات  البحار  ترجم   .17
اليقني( لل�شيخ النجفي االأ�شفهان و)ك�شف االأ�شرار( 
البحار(  و)بنادر  الزجنان  املو�شوي  اإ�شماعيل  لل�شيد 

ترجمة وخال�شة ال�شيد علي نقي في�ص االإ�شالم.
�شيخنا  كتبه  ما  البحار  ح��ول  ُكتب  اأث��ر  اأ�شهر   .18

القيم  القمي ر�شوان اهلل عليه يف كتابه  ال�شيخ عبا�ص 
البحار(. )�شفينة 

19. يحتوي كتاب بحار االأنوار على كتب عديدة وكل 
العالمة  يذكر  باب  كل  مطلع  ويف  اأب��واب،  على  كتاب 
اأواًل: جملة من االآيات املتنا�شبة مع الباب مع �شيء من 
التف�شري والتو�شيح ثم يذكر الروايات املتعلقة بالباب، 
مقام  ويف  ال�شريف،  احلديث  مفردات  بع�ص  وي�شرح 
معظم  يف  مييل  العقلية  ال�شبهات  على  وال��ّرد  النقد 
ال��ّرد  مقام  يف  اأي  االأخ��ب��اري��ة  الطريقة  اإىل  االأوق���ات 

واجلواب من خالل ما ورد يف الروايات.
واالأخ���ب���ار مع  ال��ك��ت��ب  ا���ش��رتك يف ج��م��ع  ل��ق��د   .20
كما  نفر،  مائة  يقارب  ما  االأع��الم  من  جمع  العالمة 
اأ�شار العالمة اإىل ذلك اإجمااًل يف مقدمة بحاره فقال: 
حقبًا،  وغربها  البالد  �شرق  يف  عنها  اأ�شاأل  )فطفقت 
واأّلح يف الطلب لدى كّل من اأظن عنده �شيئًا من ذلك 
جماعة  ذل��ك  يف  �شاعدن  ولقد  ظنينًا،  به  ك��ان  واإن 
وطلبوها  لتح�شيلها  البالد  يف  �شربوا  االإخ���وان  من 
ال�شفوية  قامت احلكومة  كما  واالأفكار(،  االأ�شقاع  يف 
راجع  العامل  اأقطار  من  االأخبار  جلمع  املايل  بالّدعم 
ال�شيد  نقاًل عن  اجلزائري  اهلل  لعبد  الكبرية  االإجازة 

نعمة اهلل اجلزائري:198-197(.
االأخبار  جمع  يف  ومق�شوده  العالمة  نظر  كان   .21
الروائية  الكتب  هو جمع مطلق االأخبار واحلفاظ على 
من دون مالحظة �شحة اخلرب و�شعفه، بل حتى ما ال 
ذلك  فّو�ص حتقيق  فاإّنه  ال�شيعة،  امل�شلمات  مع  يتالءم 
من ياأتي من بعده، وامل�شتخرج الّدرر من بحاره، وميّيز 
واملعقول  ال�شعيف،  من  وال�شحيح  ال�شمني،  من  الغث 
يف غريه، فكان بحار اأنواره مو�شوعة ثقافية، اأو دائرة 

اإ�شالمية. معارف 
اإنَّ للعالمة يف بحاره مبان يعتمد عليها، مثاًل   .22
بالروايات  مت�شكًا  ال�شنن  اأدل��ة  يف  بالت�شامح  يعتقد 
فيها  ورد  التي  بلغ  من  بروايات  املعروفة  امل�شتفي�شة 
)من بلغه �شيء من الثواب على �شيء من اخلري فعمله 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  كان  واإن  اأجر ذلك  له  كان 
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واآله مل يقله(، ومن ثّم مل يدقق يف �شند االأخبار الواردة 
يف املواعظ واالأدعية والطب وما �شابه ذلك، فاإّنه ياأخذ 

بها واإن كانت �شعيفة ال�شند.
�شاأن �شدور  يذكر  اأن  يحاول  اأّنه  اأي�شًا:  مبانيه  ومن 
فاإّن  االآيات،  نزول  �شاأن  املف�شرون  يذكر  كما  االأخبار 
وال��رواي��ات،  االآي��ات  دالالت  على  كثريًا  ي�شاعد  ذل��ك 
»من  واآل���ه:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  ق��ول  يف  مثاًل 
اخلرب  هذا  معنى  فما  اجلنة«  فله  اآذر  بخروج  ب�ّشرن 
ثم  ال�����ش��ه��ور،  م��ن  �شهر  ه��و  اآذر  خ���روج  ع��الق��ة  وم���ا 
باجلنة،  الب�شارة  يوجب  ال�شهر  خروج  ب�شارة  مبجرد 
اإذا عرفنا �شاأن �شدور اخلرب  فهذا غري معقول، ولكن 
�شلى  النبي  فاإّن  حنيئٍذ،  اهلل  ر�شول  قول  معنى  عرفنا 
وح��ول��ه  ُق��ب��ا  م�شجد  يف  ج��ال�����ش��ًا  ك��ان  واآل���ه  عليه  اهلل 
فله  امل�شجد  ه��ذا  يدخل  »م��ن  النبي  فقال  اأ�شحابه، 
اجلنة« فقام بع�ص االأ�شحاب وخرج ليدخل حتى يكون 
»من  وقال:  عبارته  غري  اهلل  فر�شول  اجلنة،  اأهل  من 
ب�شرن بخروج اآذر فله اجلنة«، فدخل اأبو ذر الغفاري 
واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي  ف�شاأله  تعاىل،  اهلل  ر�شوان 
نحن يف اأي �شهر من ال�شهور، فقال اأبو ذر خرجنا من 

املق�شود. هو  اأنَّه  ال�شحابة  فعرف  اآذر،  �شهر 

واملثال االآخر: ورد عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 
اأّنه قال: »خلق اهلل اآدم على �شورته« فاملج�شمة مت�شكوا 
ولكن  والت�شبيه،  بالتج�شيم  وقالوا  االأخبار  هذه  مبثل 
موىل  كان  باأنَّه  هذا اخلرب،  �شدور  �شاأن  يذكر  العالمة 
ي�شرب غالمه ويقول له )قبح اهلل وجهك( فتاأثر النبي 
�شورته«  على  اآدم  اهلل  »خلق  له  فقال  قوله  ب��ذاءة  من 
وجهك،  اهلل  قبح  تقول  فكيف  الغالم  ه��ذا  �شورة  اأي 

فال�شمري يرجع اإىل الغالم ولي�ص هلل �شبحانه.
اأي�شًا جواز نقل اخلرب باملعنى، كما فعل  ومن مبانيه 
تعاىل  قوله  يف  فراجع   )318 �ص   8 )املجلد  يف  ذل��ك 
}فيهن خريات حسان{ ويف كثري من املوارد يتعر�ص 
والبالغية(  )اللغوية  النحوية  املطالب  اإىل  العالمة 
البحار  رونقة  يزيد يف  العرب مما  باأ�شعار  واال�شت�شهاد 

وعظمته، مع اإبداء نظره واجتهاده.
23. من داأب العالمة يف كل باب عندما يذكر االأخبار 
ثم  املعتربة  الكتب  وم��ن  املعتربة،  باالأخبار  اأواًل  يبداأ 

يت�شل�شل باالأخبار ال�شعيفة واملر�شلة وما ال �شند له.
اهلل  ر�شوان  املجل�شي  العالمة  في�ص  من  غي�ص  هذا 
عليه وبحاره، ف�شالم اهلل عليه يوم ولد ويوم مات ويوم 

يبعث حيًا.

بقلم: السيد عادل العلوي
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اأن  اإليه،  ما كان بدعًا من حماوالت معاوية فيما يهدف 
�شرط،  كل  احل�شن  فيعطي  ال�شلح،  طلب  اإىل  هو  يبتدر 

لياأخذ عليه �شرطًا واحدًا هو )امللك(.
الفريقني  ن�شاط  بحران  يف  ه��ذه،  خطته  معاوية  وق��رر 
للحرب، وكان يف توفره على تنفيذ هذه اخلطة، اأعنف منه 

يف عمله لتنظيم املع�شكرات وتدبري �شوؤون احلرب.
اأجيب  ف��اإْن  ال�شلح،  بطلب  احل�شن  يبادئ  اأن  وراأى 
يلتحم  اأن  دون  ان��ت��زاع��ًا،  فلينتزعه  واإاّل  ف���ذاك،  اإل��ي��ه 

قتال. واحل�شن يف 
�شبيل  يف  ي�شطنع  اأن  ���ش��يء،  ك��ل  ق��ب��ل  عليه  وك���ان 
خ�شومه  ينّبه  اأن  �شاأنه  من  ظرفًا  غايته،  اإىل  التمهيد 

ال�شلح. تذكر  اإىل 
عليه ال�شالم،  احل�شن  مع�شكرات  على  طلعت  هنا  ومن 
األوان االأراجيف، وعمرت �شوق الر�شوات ، وجاء يف قائمة 
وعوده التي خلب بها األباب كثري من الزعماء اأو املتزعمني: 
اأموية!!  اأمرية  وم�شاهرة على  ووالية قطر،  رئا�شة جي�ص، 

وجاء يف اأرقام ر�شواته النقدية األف األف ]مليون[ درهم!
مواهبه  وكل  ق��واه  كل  الفكرة  هذه  �شبيل  يف  وا�شتعمل 

ال�شمائر  ب��اع��ة  م��ن  كثري  ل��ه  وا���ش��ت��ج��اب  جت��ارب��ه،  وك��ل 
عيون  هم  ف��اإذا  ظاهرًا  احل�شن  يفارقون  ال  كانوا  الذين 
معاوية التي ترى، واأ�شابعه التي تعمل، وعمالوؤه الذين ال 

يدخرون و�شعًا يف ترويج اأهدافه.
يف  ال�شوقية  واحل��رك��ات  واالأ���ش��ل��ح��ة  اجليو�ص  وك��ان��ت 
اإىل  و�شائله  بع�ص  االأخ��رى  هي  املع�شكرات،  اإىل  الزحف 
الأّنه  العراق،  على  غاراته  بهم  يبداأ  اأن  ي�شاأ  ومل  ال�شلح، 
اإذا اأعيته الو�شائل كلها،  اإاّل  لن يلتحم مع احل�شن بقتال، 
والو�شائل يف عرف معاوية، غري الو�شائل يف عرف النا�ص 

اأو يف عرف الدين اجلديد.
كانت  امليدان،  هذا  يف  و�شائله  اإّن  نقول:  اأن  احلق  ومن 
كل  املوفق  االأ�شاليب،  الدقيق  ال�شنع،  املحبوك  النوع  من 
ا�شطناع  من  اإليه،  رمى  الذي  الغر�ص  �شبيل  يف  التوفيق، 

الظرف اخلا�ص الذي يذكر عدوه بال�شلح.
باملال،  ملعاوية  العراق �شمريه  القائد يف جبهة  باع  فاإذا 

وباع معه اأكرث الروؤ�شاء �شمائرهم بالِعدات.
يعجان  وامل��دائ��ن  م�شكن  يف  املع�شكران  اأ�شبح  واإذا 
ال��وي��ل  م��ن  ب��واب��ل  متطرهما  راح���ت  ال��ت��ي  بال�شائعات 

�شلح الإمام
احل�شن عليه ال�شالم 

دوافع الفريقني 
لل�شلح
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واملخاوف. والثبور 
واإذا اأ�شبح احل�شن نف�شه ال يت�شنى له تنفيذ اأوامره يف 
جي�شه مبا فعلته االأراجيف من حوله، بل ال ي�شتطيع الظهور 
ب�شخ�شه اأمام الكرثة من جنوده، اإاّل ليغتال بني م�شاربه 

وعلى �شواعد اأ�شحابه.
فهل من �شبيل اإاّل ال�شلح؟

نا�شه،  بف�شاد  �شالحه  ا�شتع�شى  ال��ذي  الظرف  اإّن��ه 
ونا�شه  ف�شد،  اإذا  ظ��رف��ه  م��ن  احل�شن  على  ت��رثي��ب  وال 
حكمه،  الطبائع  النحراف  واإنَّ  الفتنة،  فيهم  ف�شت  اإذا 
وحلداثة االإ�شالم خا�شتها، يف القلقني من امل�شلمني اأو يف 

املفرو�شني على االإ�شالم فر�شًا.
اأو برباعة  اأن يخ�شر بخيانة جنوده،  للح�شن  واإذا قدر 
فليكن  االأوىل(،  )معركته  ع��دوه  بها  ت�شلح  التي  الفنت 
خيانة  تنالها  ال  التي  الثانية(  )معركته  عند  اليوم  منذ 
تزيدها  وال  الطبائع،  ان��ح��راف  ي�شريها  وال  اجل��ن��ود، 
د�شائ�ص العدّو وال اأ�شاليب فتنه البارعة اإاّل م�شاًء ونفوذًا 

وانت�شارًا مع االأيام.
ا�شتغاللها  احل�شن  اأج��اد  التي  )الفذلكة(  هي  وتلك 
ما  اأ�شد  معاوية  بها  وا�شتغفل  االإج��ادة،  تكون  ما  كاأح�شن 

يكون يف موقفه من احل�شن يَقظًة ون�شاطًا وانتباهًا.
اإنَّه لبى طلب معاوية لل�شلح، ولكنه مل يلبه اإاّل لريك�شه 
غده  يف  يجهر  اأن  اإاّل  كمعاوية  رج��اًل  ي�شع  ال  �شروط  يف 

القريب بنق�شها �شرطًا �شرطًا.
ثّم ال ي�شع النا�ص - اإذا هو فعل ذلك - اإاّل اأن يجاهروه 
مع  املمتد  ال�شخط  نواة  بال�شلح  ف��اإذا  واالإنكار،  ال�شخط 
االأجيال، واإذا بهذا ال�شخط نواة الثورات التي تعاونت على 

ت�شفية ال�شيطرة االغت�شابية يف التاريخ.
احل�شن  نزل  الذي  ال�شيا�شي  الت�شميم  هو  هذا  وليكن 
الفذلكة  هي  ه��ذه  ولتكن  ال�شلح،  قبول  اإىل  طريقه  من 
اأبرز معان العبقرية  التي ا�شتغفل بها معاوية فكانت من 

املظلومة يف االإمام املظلوم.
وّقع  هو  اإذا   - هذا  بعد   - احل�شن  على  غ�شا�شة  واأّي 

ال�شلح وفق اخلطط املر�شومة.
بنتائج  االأم��ل  وم��ن  االأول،  ميدانه  حراجة  من  له  واإنَّ 
عما  ف�شاًل  ال�شلح،  حديث  له  يزين  ما  الثان  ميدانه 

االأمة،  يف  االإ�شالح  ظاهرة  من  احلديث  هذا  به  ي�شتاأثر 
وما يتفق معه من حقن الدماء و�شيانة املقد�شات، وحتقيق 

وجهة النظر االإ�شالمي.
ولكنها  الع�شر،  االأ�شابع  عدد  تناهز  مل  اأ�شهرًا  وكانت 
من  قطعة  وكانت  وزع��ازع،  هزاهز  النجوم  عدد  ناهزت 
الزمن يتجه اإليها القلب بكل ما ميلكه من حّب واإعجاب، 
فاحت بروائح النبوة، وجتلت فيها مزايا االإمامة ال�شادقة، 
من  كثري  حقائق  عن  مدتها  وق�شر  قلتها  على  وتك�شفت 

النا�ص هنا وهناك.
خواتيم  باأف�شل  اأعمالها  ختمت  التي  االأ���ش��ه��ر  وه��ي 
االأعمال يف االإ�شالح، وو�شلت بخامتتها الف�شلى م�شلحة 

الدنيا مب�شلحة ال�شماء.
الذي  االأكرب،  امل�شلح  ذلك  هو  علي،  بن  باحل�شن  واإذا 
ب�ّشر به جده ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله يف احلديثه: 
من  عظيمتني  فئتني  بني  به  اهلل  �شي�شلح  هذا  ابني  »اإّن 

امل�شلمني«.)بحار االأنوار:293/43(
اأن يحفظ لهم  اأهل هذا البيت  واإّن اهلل �شبحانه عّود 
مل  فاإْن  ميادينه،  خمتلف  ويف  مراتبه  اأعلى  يف  ال�شرف 
يف  الكرمية  بال�شهادة  فليكن  بال�شالح،  باالنت�شار  يكن 

اهلل ويف التاريخ.
واإْن مل يكن بهذا وال ذاك فليكن باالإ�شالح وجمع الكلمة 

وتوحيد اأهل التوحيد.
وكفى باالإ�شالح �شرفًا وكفى ببقاء ال�شرف انت�شارًا.

وبقاء ال�شرف �شمان لبقاء العزة.
والعزة حافز دائب يدفع اإىل احلياة ويقوم على ال�شيادة.

مما  ال�شلح  اإىل  احل�شن  دواف��ع  نفهم  اأن  ال�شهل  ومن 
ذكرنا.

اإىل طلب  اندلف بها من جانبه  التي  اأما دوافع معاوية 
اإىل  جوهره  يف  يرجع  ال  اآخر  نوع  من  كانت  فقد  ال�شلح، 
العجز عن القتال، وال ينظر يف واقعه اإىل وجهة نظر دين 
الدماء  حقن  وال  االإ�شالح  فال  دم��اء،  حقن  اأو  اإ�شالح  اأو 

بالذي يعنى به معاوية فينزل له عن مطامعه يف الفتح.
ومواقفه  وال��ي��م��ن،  وم��ك��ة  امل��دي��ن��ة  على  غ��ارات��ه  ويف 
الرجل  معرفة  يف  ب�شريًة  يزيدنا  ما  ب�شفني،  اجلريئة 

واإن قّل عارفوه.
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بتاريخ  االأ�شبه  هو  خال�شًا،  نفعيًا  طموحًا  فليكن  اإذن، 
معاوية الذي جاء تاريخه اأ�شبه باأ�شطورة.

باأن تنازل احل�شن له عن احلكم، �شيكون  اإليه  ُخّيل  اإّنه 
اأنه  وظن  )اخلالفة(،  عن  تنازله  العام،  ال��راأي  يف  معناه 

�شي�شبح - على هذا - )اخلليفة ال�شرعي يف امل�شلمني(.
وكان احللم اللذيذ الذي ا�شرتخ�ص يف �شبيله كل غال، 
وخفي عليه اأن االإ�شالم اأعز جانبًا من اأن يه�شم االأ�شاليب 

الهوج، اأو يعطي مقاليده للطلقاء واأبناء الطلقاء.
جعلت  اأخ���رى  ب��واع��ث  ملعاوية  يكون  اأن  ننكر  وال  ه��ذا، 
اإىل ال�شلح ويوقع  اآخر ينكر احلرب وميد يده  اإن�شانًا  منه 

ال�شروط ويحلف االإميان ويوؤكد املواثيق.
عن  ن���زول  ال   - االأخ���رى  ب��واع��ث��ه  نتحرى  اإذ   - ولكنا 
االعتقاد باأنَّ احللم اللذيذ الذي ذكرنا، كان اأكرب دوافعه 

بواعثه. واأ�شد 
وفيما يلي قائمة منا�شبات، ت�شلح الأْن تكون بع�ص دوافعه 

اإىل ال�شلح:
1. اإنَّه كان يرى اأنَّ احل�شن بن علي عليهما  ال�شالم، هو 
�شاحب احلق يف االأمر، وال �شبيل  اإىل اقتنا�ص )االأمر( اإاّل 
اإىل  �شبيل  ولو ظاهرًا -، وال  اإ�شكات احل�شن -  من طريق 

اإ�شكاته اإاّل بال�شلح.
يف  �شريحًا  جاء  فقد  باالأمر،  احل�شن  باأولوية  راأي��ه  اأّم��ا 
كتاب اإليه قبيل زحفهما لل�شراع يف َم�شِكن، بقوله له: )اإّنك 

اأوىل بهذا االأمر واأحق به(.
وجاء �شريحًا فيما قاله البنه يزيد على ذكر اأهل البيت 

عليهم ال�شالم: )يا بنيَّ اإّن احلق حقهم(.
ذكر  على  له  يقول  حيث  اأبيه  ابن  زي��اد  اإىل  كتبه  وفيما 
فحق  باالأمر  عليك  ت�شلطه  )واأم��ا  ال�شالم:  عليه  احل�شن 

للح�شن  اأن يت�شلط(.
له  يعر�ص  فيما  احل�شن،  االإم��ام  ي�شتفتي  راأيناه  وكذلك 

من مع�شالت كمن يعرتف باإمامته.
�شيد  وه��ل  امل�شلمني(،  )�شيد  ��ه  ب��اأنَّ للح�شن  وي��ع��رتف 

امل�شلمني اإاّل اإمامهم؟
 - الأم��ره  الطيعة  الو�شائل  ك��رثة  على   - ك��ان  ّن��ه  اإ  .2
يكن  ومل  احل�شن،  مع  حربه  نتائج  من  التوج�ص  �شديد 

خ�شومه  و�شف  يف  قال  يوم  لنف�شه(  يّدعي  )كما  كتومًا 
املغافر  حت��ت  عيونهم  ذك��رت  م��ا  اهلل  )ف��و  العراقيني: 
لهم  )ما  فيهم  قال  ويوم  عقلي(،  على  لب�ص  اإاّل  ب�شفني 
واح��د(،  رجل  كقلب  اإاّل  قلوبهم  ما  ب�شر،  اهلل  غ�شبهم 
منازلة  من  مفرًا  ال�شلح،   اإىل  اجلنوح  يف  ي��رى  فكان 

املغافر! حتت  عيونهم  ومواجهة  هوؤالء 
3. اإّنه كان يهاب موقع احل�شن ابن ر�شول اهلل �شلى اهلل 
العقيدة  يف  الفريد  الروحّي  ومقامه  النا�ص،  يف  واآله  عليه 

االإ�شالمية، فيتقي حربه بال�شلح.
وكان يرى من اجلائز، اأن يقي�ص اهلل ملع�شكر ال�شام من 
اأمر احل�شن وفظاعة  اإىل حقيقة  فيه  النا�ص  لتنبيه  يتطوع 
مب�شلمة  يتاأخر  ال  اأن  �شاأنه  من  الذي  االأم��ر  منه،  موقفهم 
اجلي�ص يف جبهة معاوية عن االنتقا�ص عليه والنكول عنه، 

وباجلي�ص كله عن االنهيار اأخريًا.
احل�شن،  على  زحفه  يف  يتذكر  ي��زال  ال  معاوية  وك��ان 
حديث النعمان بن جبلة التنوخّي معه يف )�شفني( - وهو 
اإذ ذاك اأحد روؤ�شاء جنوده املحاربني -، وقد �شارحه مبا مل 
ي�شارحه مبثله �شامّي اآخر، و�شخر منه مبا مل ي�شخر مبثله 

رعية من �شلطان.
وما يوؤمن معاوية اأن ي�شعر النا�ص جتاهه - اليوم - �شعور 

ذلك التنوخي املغلوب على اأمره يومئذ.
)واهلل  �شفني:  يف  ملعاوية  التنوخي  هذا  قاله  مما  وكان 
لقد ن�شحتك على نف�شي، واآثرت ملكك على ديني، وتركت 
اأب�شره،  واأنا  اأعرفه، وحدت عن احلق  واأنا  الر�شد  لهواك 
ر�شول اهلل  ابن عم  اأقاتل عن ملك  واأنا  لر�شد  واّفقت  وما 
�شلى اهلل عليه - واآله - و�شلم واأول موؤمن به ومهاجٍر معه، 
اأراأف بالرعية واأجزل يف  اأعطيناك، لكان  اأعطيناه ما  ولو 
العطية، ولكن قد بذلنا لك االأمر، والبد من اإمتامه كان غيًا 

اأو ر�شدًا، وحا�شا اأن يكون ر�شدًا.
اأثمار  حرمنا  اإذا  وزيتونها،  الغوطة  تني  عن  و�شنقاتل 

اجلنة واأنهارها(!
وكان من �شيا�شة معاوية، حب�ص اأهل ال�شام عن التعرف 
ال�شام - لئال يكون  اأحد من كرباء امل�شلمني - خارج  على 

لهم من ذلك منفذ اإىل اإنكاره اأو االنق�شام عليه.
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بقلم: الشيخ رايض آل ياسني

ولذلك فال نعرف كيف ت�شنى لهذا ال�شامي معرفة ابن 
اإىل  �شبقه  ومعرفة  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  عم 

االإميان وراأفته بالنا�ص وكرمه يف العطاء واأولّويته باالأمر.
االإ�شالم  باأعالم  ال�شام  اأهل  جتهيل  على  معاوية  وعمل 
اأدات����ه يف  ه��ي  ه���ذه،  �شيا�شته  وك��ان��ت  ع��ه��ده،  اآخ���ر  اإىل 
التجمعات التي �شاقها حلروب �شفني اأواًل، وحلرب احل�شن 

ابن علي يف م�شكن اأخريًا.
وجتد ظاهرة هذه ال�شيا�شة - مبا فيها من اإعالن عن 
بن  لعمرو  يوم  ذات  معاوية  قاله  فيما   - �شاحبها  �شعف 
ال�شالم، فرّد  العا�ص وقد حتّدى احل�شن بن علي عليهما 
عليه احل�شن بحّدياه البليغة التي مل ي�شلم منها املحّر�ص 
عليها - اأي�شًا -، فقال معاوية لعمرو: )واهلل ما  اأردت اإاّل 
هتكي، ما كان اأهل ال�شام يرون اأنَّ اأحدًا مثلي حتى �شمعوا 

من احل�شن ما �شمعوا(.
4. كان من الر�شاقة ال�شيا�شية التي ال يخطئها معاوية 
يف �شبيل طموحه االأنان اإاّل نادرًا، اأن يدعو اإىل )ال�شلح( 
من  ممكن  عدد  اأكرب  هذه  دعوته  على  وي�شهد  عليه  فيلح 
النا�ص يف القطرين - ال�شام والعراق - ويف �شائر االآفاق 

التي ي�شلها �شوته من بالد االإ�شالم.
ثم هو ال يق�شد من وراء هذه الدعوة - على ظاهرتها - 
اإاّل التمهيد لغده القريب الذي �شتنك�شف عنه نتائج احلرب 

بينه وبني احل�شن.
وكان اأحد الوجهني املحتملني، اأن يدال لل�شام من الكوفة 
وعلى  واحل�شني  على احل�شن  وذيولها  تق�شي احلرب  واأن 

من اآليهما من اأهل بيتهما و�شيعتهما.
وال تدبري - يومئذ - للعذر من هذه البائقة الكربى اأروع 
من اأن يلقي معاوية م�شوؤوليتها على احل�شن نف�شه، ويقول 
للنا�ص - غري كاذب – )اإنِّ دعوت احل�شن لل�شلح، ولكن 
احل�شن اأبى اإاّل احلرب، وكنت اأريد له احلياة، ولكنه اأراد 
النا�ص  اأراد هالك  ولكنه  الدماء،  واأردت حقن  القتل،  يل 

بيني وبينه...(.
تتاأخر  التي ال  اأهدافه  اللباقة الرائعة  وملعاوية من هذه 
به عن ت�شفية احل�شاب مع اآل حممد �شلى اهلل عليه واآله 
العادل  املنت�شر  ذاك  اإذ  وهو  االخ��رية،  االأموية  ت�شفيته 

املتظاهر باالإن�شاف، الذي ي�شهد له على اإن�شافه كل من 
كان قد اأ�شهده - قبل احلرب - على ندائه بال�شلح.

ال��ذي  ال��رج��ل  يكن  فلم  ال�شالم،  عليه  احل�شن  اأم��ا 
التي  الدقيقة  االأ�شاليب  وال  ال�شيا�شية  الر�شاقة  تفوته 

به. للنكاية  عدوه  فيها  يربع 
واإمّنا كان - على كل حال - اأكرب من عدوه دهاء، واأبرع 
منه يف ا�شتغالل الظروف واقتنا�ص الفر�ص ال�شانحة التي 

جتتمع عليها كلمة اهلل وكلمة امل�شلحة معًا.
عدّوه  نوايا  �شوء  ومن  املتداعية،  ظروفه  من  ف��راأى 
اإىل  ا�شتدعاه  ما  )ال�شلح(،  اإىل  الدعوة  من  اأراد  فيما 

باالإيجاب. اجلواب 
و�شلها  اأنَّه ق�شى بذلك على خطط معاوية  يكفه  ثم مل 
جانبه  من  احلكيمة  ي�شع اخلطة  اأخذ  التنفيذ، حتى  عن 

للق�شاء على خ�شومه با�شم ال�شلح.
االإم��ام  وبني  بينه  وقع  ال��ذي  بال�شلح  معاوية  خ�شر  قد 
املوؤ�شرات  اإّن كل  بالفوز،  ال�شالم وهو يحلم  احل�شن عليه 
قد  ال�شالم  عليه  احل�شن  االإم��ام  اأّن  على  تدل  الظاهرية 
خذالن  ب�شبب  وذل��ك  ال��واق��ع،  اأر���ص  على  املعركة  خ�شر 

اجلي�ص وغدر قادة املع�شكر والقيادة املركزية.
االإم��ام  جلي�ص  ف��وز  هناك  البعيد  امل�شتقبل  على  لكن 
ال�شالم على معاوية بعك�ص ما كان يت�شوره  احل�شن عليه 

بنو اأُمية يف الغلبة على بني ها�شم.
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اهلل  مع  العالقة  بناء  يف  م�شروعة  غري  ط��رق  هنالك 
يلي  وفيما  وتزكيتها،  النف�ص  تهذيب  عملية  يف  اأو  تعاىل، 

ن�شري باإيجاز اإىل ثالث طرق منها:
    ١. طريق الإرجاء

وه����ي ال��ط��ري��ق ال��ت��ي ت��وج��ز ال��ع��الق��ة ب����اهلل ت��ع��اىل 
وتخت�شرها بالُبعد االعتقادي القلبي اأو العقلي، وال ُتويل 
العمل باالأركان )فعل الواجبات وترك املحّرمات( اأهمّية 
قلبك  يكون  اأن  االجّت��اه  هذا  اأ�شحاب  لدى  فاملهم  ُتذكر. 
ناب�شًا بحّب اهلل، واأن يكون عقُلك موِقنًا بوجوده تعاىل، 
وال هّم بعد ذلك اإن عملت مبقت�شى ما علمته اأم مل تعمل!

)فرقة  املرجئة  قدميًا  تبّناها  قد  العقيدة  هذه  اإّن 
العقيدة  ه��ذه  ���ش��دى  ي��زال  وال  منقِر�شة(  اإ�شالمية 
امل�شلمني  بع�ص  اأّن  جند  حيث  هذا،  يومنا  اإىل  ي��رتّدد 
املعا�شي  يف  انغما�شهم  عليهم  البع�ص  ي�شتنكر  عندما 
واإط��الق��ه��م ال��ع��ن��ان ل��غ��رائ��زه��م وَت��ْرَك��ه��م ال��ع��ب��ادات 
عينه  املرجئة  مبنطق  ذلك  يرّبرون  فاإّنهم  والفرائ�ص 

فيقولون لك: )اإّن االإميان يف القلب(، اأو )اإّن االأ�شا�ص 
اأو  اأح��د(،  على  تعتدي  وال  نظيفًا  قلبك  يكون  اأن  هو 
ويرّبرون  بها  يتذّرعون  التي  الكلمات  من  ذلك  اأمثال 

اإميانهم. ونق�ص  اإرادتهم  �شعف  بها 
وال ريب اأّن هذه العقيدة هي عقيدة باطلة وغري �شديدة، 
فاالإميان لي�ص فكرة ذهنية جمّردة اأو نب�شة قلب فح�شب، 
طّيب  وُخُلق  �شوّي  �شلوك  ذلك  اإىل  باالإ�شافة  هو  واإمّن��ا 
والتزام بالفرائ�ص والواجبات وترك للرذائل واملحّرمات، 
وقد �شئل اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم عن االإميان فاأجاب: 
»االإميان معرفة بالقلب واإقرار بالّل�شان وعمل باالأركان«.

)نهج البالغة:50/4(
قوله:  اأي�شًا  ال�شالم  عليه  ال�شادق  االإم��ام  عن  وروي 
َوَعَمٌل  اْلَقْلِب  يِف  َوَعْقٌد  ِباللِّ�َشاِن  ْق���َراُر  االإِ ُه��َو  »َواالإِمَي���اُن 

ِباالأَْرَكان«.)الكايف ال�شريف:27/2(
ومن هنا فقد نّبه االأئمة من اأهل البيت عليهم ال�شالم 
من خطورة هذا الراأي على اجليل ال�شاب الذي ت�شتهويهم 

الـــــــــطـــــــــرق 
غــــــــــــــــــــــــري 
امل�شروعـة فــي 
تهذيب النف�س
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ففي  وغرائزهم،  اأه��واءه��م  تنا�شب  كونها  االأف��ك��ار  ه��ذه 
احلديث عن االإمام ال�شادق عليه ال�شالم اأّنه قال: »َباِدُروا 
ِديِث َقْبَل اأَْن َي�ْشِبَقُكْم اإَِلْيِهُم امْلُْرِجَئُة«.)الكايف  اأَْواَلَدُكْم ِباحْلَ

ال�شريف:47/6(
واملق�شود ب�)احلديث( هو روايات النبي �شلى اهلل عليه 
واآله واأهل بيته عليهم ال�شالم، فاإّنها م�شدر اأ�شا�شي بعد 

القراآن يف بناء العقيدة االإ�شالمية ال�شحيحة.
وخطرهم  الغالة  من  التحذير  ورد  فقد  عينه  ولل�شبب 
يقوم  ف��ك��ٍر  م��ن  يحملونه  م��ا  الأّن  اأي�����ش��ًا،  ال�شباب  على 
ي�شّكل  العبادة  اأهمّية  من  ويقّلل  باملعرفة  االكتفاء  على 
ال�شادق  االإم��ام  عن  احلديث  ففي  ال�شباب،  على  خطرًا 
اَل  اْلُغاَلَة  �َشَباِبُكْم  َعَلى  »اْح���َذُروا  قال:  اأّن��ه  ال�شالم  عليه 
َعَظَمَة  ُروَن  غِّ ُي�شَ اهلِل،  َخْلِق  �َشرُّ  اْلُغاَلَة  نَّ  َفاإِ ُيْف�ِشُدوَنُهْم، 
�َشرٌّ  اْلُغاَلَة  اإِنَّ  َواهلِل  اهلِل،  ِلِعَباِد  َة  ُبوِبيَّ الرُّ ُع��وَن  َوَي��دَّ اهلِل، 
اأَ�ْشَرُكوا«.)اأمايل  ِذيَن  َوالَّ َوامْلَُجو�َص  َوالنَّ�شارى   اْلَيُهوِد  ِمَن 

الطو�شي:650(
    ٢. طريق املت�شّ�فة

اأو  الت�شّوف  اأهل  يعتمدها  التي  هي  الثان  والطريق 
عن  واالبتعاد  لالعتزال  يدعو  ال��ذي  ال�شلبّي  العرفان 

الدنيا. ملّذات 
والوجه يف عدم �شرعّية هذه الطريق، هو اأّن تقوى اهلل 
ال تعني االنعزال عن احلياة اأبدًا، بل اإّن التقوى احلقيقّية 
هي التي يعي�ص معها االإن�شان يف ميدان احلياة، وينطلق يف 

م�شاراتها دون اأن يغرق يف ملّوثاتها.
ال��روح��ي  ��ف��اء  ال�����شّ ح��ال��ة  اإىل  االإن�����ش��ان  و���ش��ول  واإّن 
واالطمئنان النف�شي لي�شت مطلوبة كيف ما كان وب�شرف 
مطلوبة  هي  واإمّنا  املو�شلة،  والو�شيلة  الطريق  عن  النَّظر 
اأ�شاليب  وه��ي  ال�شرعّية،  باالأ�شاليب  االأخ���ذ  خ��الل  م��ن 
تتميز باأّنها ال ُتبعد االإن�شان وال تعزله عن احلياة، فر�شول 
تعاىل،  باهلل  االأّول  العارف  كان  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
احلياة  معرتك  يف  يعي�ص  اأن  من  مينعه  مل  عرفانه  ولكّن 

االجتماعّية وال�شيا�شّية.
واأمري املوؤمنني علي عليه ال�شالم كان العارف الثان بعد 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله، حّتى و�شل لدرجة قال: »َلْو 
العربة يف غنب  َيِقينا«.)عني  اْزَدْدُت  َما  اْلِغَطاُء  يِلَ  ُك�ِشَف 

العرتة:22(
لكّنه مع ذلك كان ميار�ص عرفانه يف و�شط امليدان، ومن 
وجهاديًا  اجتماعيًا  امل�شروعة  االأعمال  كّل  مزاولة  خالل 
و�شيا�شيًا، حّتى ُخّيل اإىل البع�ص وجود تناٍف بني عرفانه 
عليه ال�شالم وا�شرتاكه يف احلروب، اأو بني زهده وا�شتالمه 

لل�شلطة واحلكم، يقول عبد العزيز بن �شرايا احلّلي:
االأ���ش��داُد  �شفاتك  يف  ُجمعت 

ف��ل��ه��ذا ع�����ّزت ل����َك االأن�������داُد
جماهٌد  حكيٌم  ح��اك��ٌم  زاه���ٌد 

ن��ا���ش��ٌك ف���ات���ٌك ف���ق���رٌي ج����واُد
قّط  ب�شٍر  يف  ُجمعن  م��ا  �ِشَيٌم 

ال���ع���ب���اُد م���ث���َل���ُه���نَّ  ح�����از  وال 
خلق يخجل الن�شيم من اللطف 

وب���اأ����ص ي����ذوب م��ن��ه اجل��م��اد
)اأعيان ال�شيعة:22/8(

التي  وال�شفات  االأم��ور  تنايف بني هذه  ال  اأّنه  واحلقيقة 
زاهدًا  تكون  اأن  فيمكنك  الدين احلّلي،  اإليها �شفي  اأ�شار 
كما  ومقامًا،  جاهًا  والرفيع  م��ااًل  الغنّي  موقع  يف  واأن��ت 
يف  تعي�ص  واأن��ت  تعاىل  ب��اهلل  ال��ع��ارف  تكون  اأن  باإمكانك 

معرتك احلياة االجتماعّية وال�شيا�شّية.
وهذا االأمر - على �شعوبة االلتزام به - لي�ص م�شتحياًل 
الزهد  ِقّمة  بلغ  رًا، فكْم من �شخ�ص  وال متع�شِّ وال متعّذرًا 
والتقى وهو ميار�ص حياته ك�شائر النا�ص دون اأن يعي�ص يف 
ال�شوامع اأو ينعزل عن اأبناء املجتمع، وقد ذكرنا قبل قليل 
االإ�شالم،  ال�شبابية مّمن ترّبوا يف مدر�شة  النماذج  بع�ص 
من  كانوا  اأّنهم  بيد  العرفان،  اأه��ل  من   - بحّق   - فكانوا 

عرفاء امليدان ال من عرفاء ال�شوامع.
يريدنا  فاإّنه  نعبده،  اأن  يريدنا  كما  تعاىل  اهلل  اأّن  على 
اأن نعبده بالطريقة التي يريدها هو، ال مبا نخرتعه نحن 
اأّن اهلل تعاىل قد حّدد  من اأعمال وطقو�ص، ولهذا وجدنا 
لنا اأ�شاليب وطرق العبادة املو�شلة اإىل ر�شوانه، ومل يرتك 
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االأمر ملزاج العباد، بل نهانا عن االبتداع يف دينه، واخرتاع 
ة لعبادته. ُطرق خا�شّ

ال  ال�شحي���ح  العرف���ان  طري���ق  اإّن  الق���ول:  وق�ش���ارى 
يوج���ب - اإطالقًا - انقطاع امل�ش���لم عن الدني���ا وملّذاتها، 
وعن النا����ص والتوا�شل معهم، فاملوؤمن ميكنه - باالإ�شافة 
����ص وقت���ًا   اإىل االلت���زام بالواجب���ات العبادّي���ة - اأن يخ�شّ
ملناج���اة ربه يف الليل - كما هو امل�ش���تحّب - اأما يف النهار، 
فاإّن���ه يتح���ّرك فيم���ا يهّمه وم���ا يعنيه م���ن �ش���وؤون احلياة 
ومتطّلباتها، وهذا م���ا عّلمه اهلل لنبّيه �شلى اهلل عليه واآله 
يْـــِل هِيَ َأشَـــدُّ وَْطًئا وََأْقوَمُ قِيـــالً إِنَّ َلكَ فِي  }إِنَّ نَاشِـــَئَة اللَّ

اَلنَّهَـــاِر سَـــبْحًا َطِويالً{.]املزم���ل:7-6[
����ص وقتًا لتنطل���ق يف �ش���ياحة روحّية  فف���ي الّلي���ل تخ�شّ
تعرج بك اإىل اهلل تعاىل، ويف النهار تنطلق لت�شبح وتتحّرك 
يف م�ش���ارات احلياة االجتماعي���ة وال�شيا�ش���ية والتجارية، 
وت�ش���عى لتاأمني م�ش���تلزمات العي����ص الكرمي، لك ولعيالك، 
فت���اأكل وت�ش���رب وتت���زوج وت�ش���تعمل الطي���ب، }ُقـــْل مَـــنْ 
يِّبَـــاتِ مِـــنَ الرِّْزقِ  تِـــي َأخْـــرَجَ لِعِبَـــادِهِ وَالطَّ حَـــرَّمَ ِزينَـــَة اهلِل الَّ
ذِينَ َآمَنُـــوا فِي الْحَيَـــاةِ الدُّنْيَـــا خَالِصًَة يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ  ُقـــْل هِـــيَ لِلَّ
َكَذلِـــكَ ُنَفصُِّل اآَليَاتِ لَِقـــوْمٍ يَعَْلمُونَ{.]االأعراف:32[
وق���د ورد يف نهج البالغ���ة، اأّن اأمري املوؤمن���ني علّيًا عليه 
ال�شالم دخل وهو يف الب�شرة على العالء بن زياد، وهو من 
َنُع  اأ�شحابه يعوده، فلما راأى �ش���عة داره ق���ال: »َما ُكْنَت َت�شْ
ْنَيا َواأَْنَت اإَِلْيَها يِف االآِخَرِة اأَْحَوُج َوَبَلى  اِر يِف الدُّ ِب�َشَعِة َهِذِه الدَّ
ُل  ْي���َف َوَت�شِ اإِْن �ِش���ْئَت َبَلْغ���َت ِبَها االآِخ���َرَة َتْق���ِري ِفيَها ال�شَّ
ُقوَق َمَطاِلَعَها َف���اإِذًا اأَْنَت َقْد  ِحَم َوُتْطِلُع ِمْنَه���ا احْلُ ِفيَه���ا الرَّ

َبَلْغَت ِبَه���ا االآِخَرة{.)مهج الدعوات:230(
اأَِخي  َلْيَك  اإِ اأَ�ْشُكو  املوؤمنني  اأمري  يا  العالء:  له  فقال 
اْلَعَباَءَة  َلِب�َص  َق��اَل  َل��ُه؟«،  »َوَم��ا  َق��اَل:  ِزَي��اٍد  ْب��َن  َم  َعا�شِ
َق��اَل:  َج��اَء  ا  َفَلمَّ ِب��ِه«،  »َع��َل��يَّ  َق��اَل:  ْنَيا،  الدُّ َع��ِن  َوَتَخلَّى 
َرِحْمَت  َم��ا  اأَ ِبيُث  اخْلَ ِبَك  ا�ْشَتَهاَم  َلَقِد  َنْف�ِشِه  ُع��َديَّ  »َيا 
َيْكَرُه  َوُه��َو  َباِت  يِّ الطَّ َلَك  اأََح��لَّ  اهلَل  َت��َرى  اأَ َوَوَل��َدَك  اأَْهَلَك 
ُخَذَها اأَْنَت اأَْهَوُن َعَلى اهلِل ِمْن َذِلَك«، َقاَل: َيا اأَِمرَي  اأَْن َتاأْ
َماأَْكِلَك،  َوُج�ُشوَبِة  َمْلَب�ِشَك  ُخ�ُشوَنِة  يِف  اأَْنَت  َهَذا  امْلُوؤِْمِننَي 

َعَلى  َفَر�َص  َتَعاىَل  اهلَل  اإِنَّ  َكاأَْنَت  َل�ْشُت  اإِنِّ  »َوْيَحَك  َقاَل: 
َكْياَل  ا�ِص  النَّ َعَفِة  ِب�شَ اأَْنُف�َشُهْم  ُروا  ُيَقدِّ اأَْن  اْلَعْدِل  ِة  اأَِئمَّ

البالغة:325( َفْقُره«.)نهج  ِباْلَفِقرِي  َغ  َيَتَبيَّ
يقي�شوا  اأي  اأنف�شهم«،  »ي��ق��دروا  ال�شالم:  عليه  قوله 
االقت�شاد  يف  للغني  ق��دوة  ليكونوا  بال�شعفاء،  اأنف�شهم 
وت�شلية  العامة  ومنافع  اخل��ري  وج��وه  يف  االأم���وال  و�شرف 

للفقري على فقره.
اأمل  به  يهيج  اأي  يتبيغ«،  ال  »حتى  ال�شالم  عليه  وقوله 

الفقر فيهلكه.
وهذا ما كانت عليه ال�شرية املطّهرة لر�شول اهلل �شلى 
ال�شالم، فهم  بيته عليهم  اأهل  واالأئمة من  واآله  اهلل عليه 
رهبان الليل، فر�شان النهار، وكما قال ال�شاعر يف و�شف 

اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم:
ال��ب��ّك��اُء يف امل��ح��راب لياًل  ه��و 

هو ال�شّحاك اإذا ا�شتّد احِلراُب
    ٣. طريق العرفان املزّيف

التهذيب  عملّية  يف  تعتِمُد  التي  هي  الثالث  والطريق   
ال�شخ�ص  تدعو  التي  كتلك  امللتوية،  اأو  امللتب�شة  االأ�شاليَب 
ة، وباأعداد معّينة  لاللتزام ببع�ص االأوراد واالأذكار اخلا�شّ
اأو  خا�ص،  ن�ّص  يف  واردة  غري  كونها  مع  ة  خا�شّ واأوق��ات 
كتلك التي ياأمر فيها ال�شخ�ص اأتباعه ومريديه اأن يح�شوا 
ذلك  ون  َيْعِر�شُ ثمَّ  خا�ص،  �شجّل  يف  واأخطاءهم  زاّلتهم 
وهذا  واإر�شادهم!  توجيههم  على  ليعمل  لتقييمها،  عليه 
اأ�شلوب غري م�شروع، بل اإّنه يتنافى مع التعاليم االإ�شالمية 
االآمرة بال�شرت وعدم ف�شح االإن�شان نف�شه اأمام االآخرين، 

وكما قيل: اإذا ُبليتم باملعا�شي فا�شترتوا.
قوله:  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى  االأك���رم  النبي  ع��ن  وروي 
»اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى اهلل تعاىل عنها، فمن 
اأمّل ب�شيء منها فلي�شترت ب�شرت اهلل ، وليُتب اإىل اهلل«. )كنز 

العمال:208/4(
البع�ص  عن  ُنقل  الذي  االأ�شلوب  هو  ذلك،  من  واأغ��رب 
الرجال  دعوة  يف  يتمّثل  وهو  به،  االأخذ  اإىل  اأتباعه  دعوة 
الن�شاء  من  احل�شان  وجوه  النظر يف  تعّمد  اإىل   - مثاًل   -
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والتاأّمل يف مفاتنهن، واخللوة بهن، مع عدم وجود رابط 
املح�شنات،  من  بع�شهّن  اإّن  بل  الطرفني،  بني  �شرعي 
وبذل  التام  ال�شعي  مع  ويتزامن  ذلك  يرتافق  اأن  �شريطة 
عدم  على  وتدريبها  اجلن�شية  الغريزة  اإماتة  يف  اجلهد 

االجنذاب الغرائزي اإىل اجلن�ص االآخر.
اإال  نف�شها  ت��رى  ال  )ال��ع��ني  اأّن  ق��اع��دة  ع��ل��ى  وذل���ك 
ال��ت��ي يخترب  مب����راآة(، وامل����راأة االأج��ن��ب��ي��ة ه��ي امل����راآة 
وو�شل  اإليها،  النظر  خالل  من  واإرادت��ه  اإميانه  املوؤمن 
)الزواج  ي�شمونه  ما  اإىل  الدعوة  حّد  اإىل  بهوؤالء  االأمر 
الروحي(، وهو عبارة عن عالقة بني اجلن�شني يزعمون 
مع  الطرفان  فيها  ويتوا�شل  بحتة  روحّية  عالقة  اأّنها 
املظّلة  ه��ذه  حت��ت  بينهما  �شرعية  راب��ط  وج��ود  ع��دم 

م�شرتكة! نزهات  يف  ويخرجون  فيتحادثون 
ف��ه��ذا االأ���ش��ل��وب امل��ب��ت��ّدع ل��ي�����ص م��ن م��ن��ه��ج ال��ق��راآن 
اأهل  منهج  وال  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  ر�شوله  منهج  وال 
العرفاء  �شرية  من  وال  �شيء،  يف  ال�شالم  عليهم  البيت 

�شيء. يف  احلقيقيني 
امل�ش���روعة  االأ�ش���اليب  يعتم���د  احلقيق���ي  العرف���ان  اإّن 
يف عملي���ة تهذي���ب النف����ص واإ�شالحه���ا، وال يلتم����ص مث���ل 
ه���ذه االأ�ش���اليب امللتوي���ة وامل�ش���بوهة، والت���ي قد تع���دَّ بابًا 
م���ن اأب���واب االنحراف اأكرث مّم���ا قد ت�ش���اعد على تهذيب 
النف����ص، فالق���راآن الكرمي يدع���و املوؤمن���ني واملوؤمنات اإىل 
غ����ص اأب�شارهم عند النظر اإىل اجلن����ص االآخر، الأّن ذلك 

وا اأزكى  لنفو�ش���هم واأطهر لهم، }ُقْل لِْلمُؤْمِنِـــنيَ يَُغضُّ
وَيَحَْفُظـــوا  َأبْصَاِرهِـــمْ  مِـــنْ 

ُفرُوجَهُـــمْ َذلِـــكَ َأْزَكـــى َلهُـــمْ إِنَّ اهلَل خَِبريٌ بِمَـــا يَصْنَعُونَ 
* وَُقـــْل لِْلمُؤْمِنَـــاتِ يَْغُضْضـــنَ مِـــنْ َأبْصَاِرهِـــنَّ وَيَحَْفْظـــنَ 
ُفرُوجَهُـــنَّ وَاَل يُبْدِيـــنَ ِزينََتهُنَّ إاِلَّ مَا َظهَـــرَ مِنْهَا وَلْيَْضِربْنَ 
بُِخمُِرهِـــنَّ عََلى جُيُوبِِهنَّ وَاَل يُبْدِينَ ِزينََتهُنَّ إاِلَّ لِبُعُوَلتِِهنَّ 
َأوْ َآبَائِِهـــنَّ َأوْ َآبَـــاءِ بُعُوَلتِِهنَّ َأوْ َأبْنَائِِهـــنَّ َأوْ َأبْنَاءِ بُعُوَلتِِهنَّ َأوْ 
إِخْوَانِِهـــنَّ َأوْ بَنِـــي إِخْوَانِِهـــنَّ َأوْ بَنِي َأخَوَاتِِهنَّ َأوْ نِسَـــائِِهنَّ 
ابِعِـــنيَ َغيِْر ُأولِـــي اإِلرْبَةِ مِنَ  َأوْ مَـــا مََلَكـــتْ َأيْمَاُنهُـــنَّ َأِو التَّ
ْفـــِل الَّذِينَ َلـــمْ يَْظهَرُوا عََلى عَوْرَاتِ النِّسَـــاءِ وَاَل  الرِّجَـــاِل َأِو الطِّ
يَْضِربْـــنَ بَِأرْجُلِِهـــنَّ لِيُعَْلـــمَ مَـــا يُْخفِنيَ مِـــنْ ِزينَتِِهـــنَّ وَُتوبُوا 
ُكـــمْ ُتْفلِحُـــونَ{. ـــهِ جَمِيعًـــا َأيُّهَـــا الْمُؤْمِنُـــونَ َلعَلَّ إَِلـــى اللَّ

]الن���ور:31-30[
التي  االأ�شاليب  هذه  مثل  تن�شجم  كيف  هنا:  وال�شوؤال 
حتّث على النظر اإىل وجوه الن�شاء يف �شبيل تهذيب النف�ص 
تلتقي  واأين  الب�شر؟!  غ�ص  اإىل  الكرمي  القراآن  دعوة  مع 
مثل هذه الدعوات املزّيفة مع دعوة النبي �شلى اهلل عليه 
التعّفف  اإىل  ال�شالم  عليهم  بيته  اأه��ل  من  واالأئ��م��ة  واآل��ه 

واحلياء واجتناب النظرة تلو النظرة؟!
ففي احلديث عن االأ�شبغ بن نباتة عن علي عليه ال�شالم 
اِنَيُة َعَلْيَك َواَل َلَك«.)من ال  ُل َنْظَرٍة َوالثَّ قال: »َيا َعِليُّ َلَك اأَوَّ

يح�شره الفقيه:19/4(
��ْظ��َرُة  »ال��نَّ ق��ال:  ال�شالم  عليه  ال�����ش��ادق  االإم���ام  وع��ن 
َوَجلَّ  َعزَّ  هلِل  َتَرَكَها  َمْن  َم�ْشُموٌم  ْبِلي�َص  اإِ �ِشَهاِم  ِمْن  �َشْهٌم 
يح�شره  ال  َطْعَمُه«.)من  َيِجُد  اإِمَيانًا  اهلُل  اأَْعَقَبُه  ِه  ِلَغرْيِ اَل 

الفقيه:18/4(
ف���الح���ظ ك���ي���ف اأّن�������ه ع��ل��ي��ه 
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الذي يجعل  املحّرم هو  النظر  اأّن ترك  اعترب  ال�شالم قد 
وتكراره  النظر  تعّمد  واأّما  االإمي��ان،  طعم  يتذّوق  االإن�شان 

فهو يجعله يف معر�ص ال�شقوط.
ْظَرُة  فعن اأبي عبد اهلل ال�شادق عليه ال�شالم قال: »النَّ
اِحِبَها  ِل�شَ ِبَها  َوَكَفى  ْهَوَة  ال�شَّ اْلَقْلِب  يِف  َتْزَرُع  ْظَرِة  النَّ َبْعَد 

ِفْتَنًة«.)الوايف:860/22(
خاللها  من  ننظر  كي  اإليها  نحتاج  التي  امل��راآة  واأّم��ا 
الن�شاء  م��ف��ات��ن  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ه��ي  فلي�شت  ذوات��ن��ا  اإىل 
والتي  الوحي  م��راآة  هي  واإمّن��ا  املح�شنات،  �شيما  وال 
و�شرية  الكرمي  القراآن  على  اأعمالنا  نعر�ص  باأن  تعّلمنا 
وما  احلق،  فهو  وافقها  فما  ال�شالم،  عليهم  املع�شومني 

الباطل. فهو  خالفها 
يف  ال��وق��وع  من  ونحّذرُهم  امل�شلم  ال�شباب  ننّبه  واإّن��ن��ا 
�شباك هوؤالء الدّجالني اأو االنخداع بهذه االأكاذيب التي ال 

تو�شل اإىل هدى وال تنفع يف تهذيب النف�ص واإ�شالحها.
الدعوات  هذه  اأ�شحاب  اأم��ر  اأّن  التجارب  عّلمتنا  وقد 
املزّيفة �شرعان ما ُيفت�شح، في�شّلون عن الطريق وي�شلون 
ت�شع  االأ�شاليب  هذه  ف��اإّن  االإمي��ان  اأ�شعف  ويف  اأتباعهم، 
ال�شطحات  يف  وُتوقعهم  االن��ح��راف  حافة  على  �شالكيها 

وتعّر�شهم لل�شقوط يف ال�شبهات واقتحام الهلكات.
    ن�شيحة

من  وكذبًا  زورًا  للعرفان  املّدعني  الل�شو�ص  متّكنوا  ال 
يلوثوا  اأو  دينكم  عليكم  وُيف�شدوا  باإميانكم  يعبثوا  اأن 
خالل  من  الطاهرة،  الروح  وهو  متلكون  ما  اأغلى  فيكم 
اإىل  مت��ّت  ال  التي  والتمويهات  والتلفيقات  اخل��دع  ه��ذه 
فيها  ك��ان  ول��و  فيها،  خري  ال  ط��رق  فهذه  ب�شلة،  الدين 
عليهم  بيته  واآل  واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي  ل�َشَبَقنا  خري 
ت�شمحوا  ال  كما  اإليها،  والدعوة  بها  االأخ��ذ  اإىل  ال�شالم 
بالتكا�شل  وتغريكم  تخدعكم  اأن  بال�شوء  االأمارة  للنف�ص 
واإ�شالحها  النف�ص  تهذيب  ع��ن  بالعجز  توهمكم  اأو 
الذي  الروحي  ال�شفاء  من  معقول  ق��در  اإىل  والو�شول 

النف�شي. وال�شالم  مينحكم االطمئنان 
    اأيها ال�شباب

ورمّب��ا  اخلبيثة  ال��ن��واي��ا  ذوي  م��ن  ال��ن��ا���ص  بع�ص  اإّن 

اإليكم  ي�شيوؤون  قد   - اأي�شًا   - الطيبة  القلوب  اأ�شحاب 
من حيث ي�شعرون اأو ال ي�شعرون، فيقولون لكم: ال داعي 
ال�شباب(  )�شّن  املبكر  ال�شن  هذا  يف  اأنف�شكم  الإتعاب 
واالجتناب  الدين  مببادئ  واالل��ت��زام  والعمل  باجلهد 
املو�شو�ص  يقول  هكذا   - فاحلياة  املحرمة،  امللذات  عن 
لكم  متاحة  العبادة  وفر�شة  اأمامكم،  ت��زال  ال   - لكم 
ال�شباب  مرحلة  يف  االآن  فا�شتمتعوا  االأي���ام،  ق��ادم  يف 
اهلل  اإىل  تتوبون  الكهولة  �شّن  ويف  وغدًا  الدنيا  مبلذات 
التوابني،  ويحّب  عباده  عن  التوبة  يقبل  وه��و  تعاىل، 

واالآخرة! الدنيا  بنعيم  تفوزون  وبذلك 
ال  اأن  لكم  واملحّب  املخل�ص  ن�شيحة  نن�شحكم  نا  فاإنَّ
بع�ص  قاله  اأو  مع�شواًل  ك��ان  ول��و  الكالم  ه��ذا  اإىل  ت�شغوا 
ال  اأن  لكم  ي�شمُن  َم��ْن  اأ�شاألكم:  الأّنني  لكم،  )املحبني( 
ياأتيكم املوت بغتة قبل اأن توّفقوا للتوبة؟ وَمْن ي�شمُن لكم 
اأّنكم اإذا اعتدمت على املعا�شي فلن ُتْدِمُنوا عليها وي�شعب 

عليكم بعد ذلك التخّل�ص منها؟!
اإّن اإمامنا علي بن احل�شني زين العابدين عليهما ال�شالم 
يعّلمنا در�شًا يف هذا املجال، حيث يقول يف بع�ص مناجاته: 
ْت َخَطاَياَي َومَلْ اأَُتْب اأََما اآَن يِل  »َوْيِلي ُكلََّما َطاَل ُعُمِري َكرُثَ

اأَْن اأَ�ْشَتِحَي ِمْن َربِّي«.)مناقب اآل اأبي طالب:151/4(
اإّن �شبابكم هو اأغلى ما متلكون فال ت�شّيعوه اأو ُتفنوه يف 
مع�شية اهلل تعاىل، بل ابذلوه يف العمل ال�شالح ويف طاعة 
اهلل، وبذلك ترتكون ب�شمة يف هذه احلياة وتنالون الفوز 
والنجاة وال�شعادة االأبدية، ا�شتمعوا اإىل و�شّية ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه واآله يف هذا املجال حيث يقول خماطبًا اأبا 
ْنَيا  ذر الغفاري ر�شوان اهلل عليه: »َما ِمْن �َشابٍّ َيَدُع هلِل الدُّ
اأَْجَر  اأَْعَطاُه اهلُل  اإِالَّ  َواأَْهَرَم �َشَباَبُه يِف َطاَعِة اهلِل،  َوَلْهَوَها، 

يقًا«.)اأمايل الطو�شي:535( دِّ اْثَننْيِ َو�َشْبِعنَي �شِ
اإّن اأرواحنا عزيزة ونفو�شنا غالية واأج�شادنا ثمينة واإّن 
اهلل تعاىل جمُده قد جعل ثمنها اجلنة، فال تبيعوها باأبخ�ص 
االأثمان؛ يف احلديث عن االإمام الكاظم عليه ال�شالم: »اأََما 
َها«. ُة َفاَل َتِبيُعوَها ِبَغرْيِ نَّ الَّ اجْلَ اإِنَّ اأَْبَداَنُكْم َلْي�َص َلَها َثَمٌن اإِ

)الكايف ال�شريف:19/1(

بقلم: الشيخ حسني الخشن
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ذات ليلة �شتائية يرجتف فيها كل �شيء ارجتافًا، وبينا 
كان اأحد االأثرياء جال�شًا يف �شالة منزله يطالع �شحيفة، 
على  املطلة  الزجاجية  الواجهة  تخرتق  بر�شا�شة  واإذا 
اأن  دون  وال��ظ��الم،  ال�شمت  جلتني:  يف  ال��غ��ارق  اخل���ارج 

ت�شيبه.
الثانية  تاأتي  اأن  خمافة  واأختبئ  مرتعبًا،  الرثي  ارتبك 
فال تخطوؤه. وبعد فرتة انتظار وترقب، تطّلع من النافذة 
يرت�شده.  كان هناك من  اإن  لريى  م�شد�شه،  وبيده  بحذر 
ليزيد  الهاطل  والثلج  والظالم،  ال�شمت  �شوى  يكن  ومل 

امل�شهد وح�شة.
عاد الرثي اإىل مقعده وراح يفكر لربهة: من تراه هذا 
الذي اأطلق الر�شا�شة علي؟! وكان جوابه االأول: البد اأنها 
اأع��داًء، �شمعتي  اأن يل  اأتذكر  اأعرف وال  طائ�شة، الأنني ال 

طيبة، و�شحيفتي بي�شاء!!
بعد هذا ال�شوؤال املتعجل تتالت االأ�شئلة املتاأنية التي تقع 

يف اجلهة اخللفية للذاكرة:
- تراُه يكون جاري الذي ت�شاجرت معه قبل يومني؟1

-رمبا يكون نادل املطعم الذي �شكوته لرئي�شه؟1
معاملتي  �شوء  من  لتنتقم  ج��اءت  مطلقتي  تكون  قد   -

لها؟!

لينال  و�شيتي  اأدرج��ه يف  ال��ذي مل  اأخ��ي  ابن  يكون  -اأو 
ح�شته من الرتكة؟!

وارتفع  التوقعات..  وتكاثرت  االح��ت��م��االت..  وت��ع��ددت 
موؤ�شر االإدانة..

الرثي،  كهذا   - اهلل  رحم  من  -اإاّل  اإّننا  الناقل:  يقول 
�شفحتنا  واأنَّ  اأح��دًا،  ظلمنا  اأننا  نرى  ال  االأوىل  للوهلة 
ح�شاب  ج��ردة  اإىل  نخلو  اأن  ما  لكننا   �شافية،  بي�شاء 
راأينا  ورمبا  اأيدينا،  بني  املظامل  ركام  يزداد  حتى  جادة 
ُتهم  وكم  نبال؟  ومل  جرحناها  اأحا�شي�ص  من  كم  عجبًا، 

اأطلقناها جزافًا ومل ناأبه؟
من  وك��م  نكرتث؟  ومل  تعمدناها  ت�شقيطات  من  وك��م 
بها، ومل  اغتبناهم  اأو غيبات  اإخواننا،  بها  �شتائم رجمنا 
حتّرك فينا �شعورًا باالإثم؟! وكم.. وكم..  وكم.. من قال 
الظاملني،  من  نكون  اأن  يحتمل  اأال  بي�شاء،  �شحائفنا  اإن 
تربيرية  تف�شريات  الظلم  مفهوم  حّورنا  اأو  ف�شرنا  لكننا 

لنخفف من وطاأة وخز ال�شمري؟!
اأ�شاف الناقل موؤكدا:

اأبرئ نف�شي من ظالمات ومظامل �شتى،  �شخ�شيًا، ال 
كنت  اإنِّ  ربي..  رحم  ما  اإاّل  بال�شوء  الأمارة  النف�ص  اإنَّ 

الظاملني. من 

بقلم: عادل القايض

اإنـــــي كنـُت
من الظاملني
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    ح�ار مع الن�س ال�شريف
تلك  نع�شق  وكلنا  النف�ص،  مع  احل��وار  من  حاالت  نعي�ص  كلنا 
الداخلي، وهذا  ال�شكينة والهدوء  ن�شت�شعر فيها  التي  اللحظات 
اأحد حواراته ولكن هذه املرة مل  ما مّر به �شديقنا )اإيليا( يف 
يكن حوارًا مع النف�ص بل كان حوارًا مع اأحد الن�شو�ص ال�شماوية 

املنقو�شة يف كل مكان.
يعرفه  الذي  الن�ص  )اإيليا( يحاور  اللحظة كان  نعم يف هذه 
اأغلب امل�شادر  كل �شغري وكبري �شاحب امل�شمون الذي تكتنزه 
ال��درج��ات،  وب�شائر  االأن����وار،   وب��ح��ار  كاخل�شال،  احلديثية 

وغريها.
هل  ال�شوؤال:  بهذا  ال�شريف  الن�ص  مع  حواره  اإيليا  بداأ  حيث 

ميكن اأن تعرف نف�شك يل؟؟ من قبيل اال�شم واملو�شوع وامل�شدر!
والن�شو�ص  االأح��ادي��ث  اأ�شهر  من  واح��د  اأن��ا  احلديث:  فقال 
وامل�شامني التي تربى عليها ال�شيعي ويعرفها حتى غري ال�شيعي 
على  زر  كب�شة  ف��اإنَّ  كثريًا  بنف�شي  التعريف  اإىل  بحاجة  ول�شت 
وعن  عني  واحلديث  �شكني  مواطن  يل  تخرج  �شوف  االإنرتنت 

م�شادري.
واأما ا�شمي ومو�شوعي فهما وجهان لعملة واحدة فاإنِّ اأتكلم 
عن الغلو وعادة من يتم ت�شميتي واالإتيان بي يف املوارد التي يتم 

احلديث فيها عن الغلو يف العقيدة.
فقال اإيليا: �شكرًا جزياًل على هذا التعريف املخت�شر، واالآن 
ا�شمح يل باأن اأطرح ال�شوؤال الثان وهو بخ�شو�ص التنزيه فما 

الرب�بية  عـــن  نّزه�نا 
وق�ل�ا يف ف�شلنا ما �شئتم
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بقلم: حيدر الوائيل

معنى التنزيه عن الربوبية املذكور فيك؟
فقال احلديث: املعنى وا�شح جدًا واملق�شود منه هو التنزيه 
تعني  هنا  الربوبية  ف��اإن  لها  خالق  ال  التي  ال���ذات  مقام  ع��ن 

تنزيههم عن مقام ربهم وخالقهم ولي�ص مطلق الربوبية.
اإيليا مبت�شمًا: هون عليك قلياًل وف�شر يل ماذا تق�شد  فقال 

اأيها العزيز؟
فقال الن�ص ال�شريف: التنزيه عن الربوبية هو االإبعاد عنها 
واآله عن  فتزيه حممد  ب�شكل مطلق  نت�شوره  اأن  وهذا ال ميكن 
الربوبية ب�شكل كلي غري منطقي وغري ممكن اإطالقا الأّن مقام 
الب�شر!  لكل  ثابت  وكا�شطالح عريف  لغوي  كا�شتخدام  الربوبية 
فمن مّنا لي�ص رب لعائلة؟ اأو رب لعمل؟ بل اإنَّ الرب والربوبية 
معني!  �شيء  على  �شيطرتها  فر�شت  اإذا  اأي�شًا  للحيوانات  ثابتة 
نعم وال ت�شتغرب فالرب تعني املالك اأو ال�شيد فنقول رب ال�شيء 

اأي �شيد اأو مالك ال�شيء!
ي�شتخدم  مل  ت��رى  ي��ا  فمن  الدينية  اال�شتخدامات  يف  اأم��ا 
م�شطلح )رب االأرباب( وهو ي�شري اإىل اهلل تعاىل حني يخاطبه 

اأو حني يتكلم عنه؟
من  لكثري  بالفعل  ثابت  هو  وا�شطالح  كلغة  الرب  كان  ف��اإذا 

اخللق فهو اإذًا ثابت اأي�شًا وبالقطع واليقني ملحمد واآل حممد!
الربوبية  ع��ن  تنزيههم  يف  ال���وارد  املعنى  يجعل  م��ا  وه���ذا 
حم�شورًا يف معنى الربوبية اخلا�شة بخالقهم وهي ربوبية من 

ال رب له وال خالق وهو اهلل خالقهم جل �شاأنه.
على  ال�شريف  الن�ص  اأي��ه��ا  ل��ك  ج��زي��اًل  �شكرًا  اإيليا:  فقال 
�شداقاتك  بحكم  ولكن  الربوبية  ع��ن  تنزيههم  معنى  بيان 
ربوبيتهم  ما هي  لنا  تبنّي  اأن  االأخ��رى هل ميكن  الن�شو�ص  مع 
فبما اأن الن�ص نزههم عن الربوبية اخلا�شة بخالقهم فما هي 
ربوبيتهم وما هي حدودها وما ميزتها اإذا كانت الربوبية بهذا 

الفهم ثابتة لكل اخلالئق على اختالف م�شتوياتها؟
�شوف  عليه  ولالإجابة  جميل  ���ش��وؤال  ال�شريف:  الن�ص  ق��ال 
اإىل  اآخ��ذك  �شوف  ولكن  اللغة  اإىل  الرجوع  اإىل  اأ�شطر جم��ددًا 

زيارة بع�ص اإخوتي من الن�شو�ص االأخرى!
املعان  اأو���ش��ح  اأح��د  اأن  ل��وج��دت  ال��ع��رب  لغة  ت�شفحت  فلو 
�شابقًا  ال�شيد كما قلت لك  اأو  املالك  اخلا�شة بكلمة )رب( هو 
واآل حممد  وملكية حممد  �شيادة  انطباق  ن�شبة  واالآن لرنى كم 
عليهم ال�شالم على االأ�شياء ولن اآخذك اإىل الن�شو�ص البعيدة 
فاأنت عندك مفاتيح اجلنان، عند الوقوف على الزيارة اجلامعة 
وت�شمع حديثنا وتعرف  اأمامنا  الزيارة  الثانية وها هي  الكبرية 

�شوؤالنا!
ملكية  عن  ت�شاألون  اأنتم  الكبرية:  اجلامعة  الزيارة  فقالت 
وا�شح  وهذا  املخلوقات  على  ال�شالم  عليهم  حممد  اآل  و�شيادة 
جدًا يف بياناتي واأو�شح بيان يل بهذا ال�شاأن هو هذا )وذّل كل 
�شيادتهم  مظلة  حتت  هو  ب�شيء  ي�شمى  ما  كل  فاإنَّ  لكم(  �شيء 
البيانات املوجودة يف داخلي  اأي�شًا بع�ص  وخا�شع لهم وهنالك 

بهذا ال�شاأن ولكني اأكتفي بهذا.
الزيارة  اكتفت  قلت  الإيليا:  ويقول  ال�شريف  الن�ص  يعود  ثم 
اأخ��رى من  زي��ارة  اإىل  اآخ��ذك  �شوف  لهذا  الكالم  اجلامعة من 
الكالم  عن  غنية  اأي�شًا  وه��ي  ال�شالم  عليه  احل�شني  زي���ارات 
احل�شني  تزور  كلما  تقراأها  اأنت  بل  اجلنان  مفاتيح  من  واأي�شًا 
عليه ال�شالم يف مزاره ال�شريف، وهي اأي�شًا ت�شمع الكالم و�شوف 

ترد علينا االآن!
هو  ال�شالح  االإن�شان  ب��اأنَّ  تقرون  اأنتم  لهم:  الزيارة  فتقول 
ذلك  ومع  املخلوقات!  باقي  من  رتبة  اأعلى  فهو  اخللق  اأ�شرف 
حني ياأتي للزيارة فاإنَّه يخاطب احل�شني ويقول له: )عبدك وابن 
االإن�شان  حال  هذا  كان  واإذا  بالرق(  املقر  اأمتك  واب��ن  عبدك 

ال�شالح فما بالك ب�شائر املخلوقات االأقل رتبة؟
التي  الن�شو�ص  من  العديد  هنالك  اإيليا  يا  الن�ص:  يقول  ثم 
لبيان  يكفي  ذك��رت  ال��ذي  اأنَّ  اأعتقد  ولكن  املعنى  بهذا  تتكلم 

املعنى!
فربوبية حممد واآله �شلوات اهلل و�شالمه عليهم اأجمعني هي 
على كل اخللق بال ا�شتثناء فهم �شادة اخللق اأجمعني حيث ذل 

كل �شيء لهم.
القيا�ص  ميكن  فال  اخللق  وربوبية  ربوبيتهم  بني  الفرق  واأما 
بني االثنني فاإّن ربوبيتهم ربوبية حقيقة على اخللق فاإنَّ كل �شيء 

قد ذل لهم.
بال  اأي�شًا  فهي  خالقهم  وربوبية  ربوبيتهم  بني  الفارق  واأم��ا 
قيا�ص الأنَّ ربوبيتهم لي�شت يف قبال ربوبية خالقهم بل اإنَّ الذي 
خالقهم  خلفاء  فهم  واملنزلة  امل�شوؤولية  هذه  اأعطاهم  خلقهم 

ويعملون باأمره.
ال�شطر  معنى  عن  للحديث  داٍع  يوجد  فال  م��رَّ  ال��ذي  وبعد 
الثان من احلديث )قولوا فينا ما �شئتم( فنحن كلنا يف م�شتوى 
االأ�شياء التي هي ذليلة بني اأيديهم فكيف ميكن اأن نحيط بهم 

ومبنزلتهم علمًا؟
كانت  فلقد  ال�شريف  الن�ص  اأيها  ال�شكر  كل  لك  اإيليا:  فقال 

حوارية ممتعة جدًا.
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    النبي �شلى اهلل عليه واآله �شـــيد الب�شر

اهلل  �شلى  حممد  النبي  يف  امل�شلمني  اعتقاد  اإّن 
على  اآدم  قبل  من  عام  األفي  قبل  ُخلق  اأّنه  واآله  عيه 
اأنَّه خلق يف عامل النور  نبّينا واآله وعليه ال�شالم، اأي 
تدركها  ال  خا�شة  ن��وران��ي��ة  حلقة  �شمن  ال��ن��ور  م��ن 
له  تعاىل  اهلل  هياأه  خا�ص  عامل  ويف  الب�شر،  عقول 
والكمال  النبّوة  له  تعاىل  قّرر اهلل  العامل  ومنذ ذلك 
من  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى  حممد  ميلكه  مل��ا  الفائق 
جاء  االعتقاد  وه��ذا  فائقة،  وقابليات  ا�شتعدادات 
وال�شنة  ال�شيعة  من  املتواترة  الن�شو�ص  اأث��ر  على 

منها: نذكر  �شواء 

اهلل  �شلى  ال��ّن��ب��ي  ع��ن  م�شلم  �شحيح  يف  ورد   .1
َقْبَل  اَلِئِق  اخْلَ َمَقاِديَر  اهلُل  »َكَتَب  قال:  اأنه  واآله  عليه 
ثم  �َشَنٍة«،  ْلَف  اأَ ِبَخْم�ِشنَي  َواالأَْر�َص  َمَواِت  ال�شَّ َيْخُلَق  اأَْن 

م�شلم:51/8،  امْلَاِء«.)�شحيح  َعَلى  ��ُه  »َوَع��ْر���شُ َق��اَل: 
برقم6919(

اأّن  الكتاب  اأمُّ  وه��و  الذكر  يف  كتب  ما  جملة  وم��ن 
حممدًا �شلى اهلل عليه واآله خامت النبيني.

عن  لل�شيوطي  ال��ك��ربى  اخل�شائ�ص  يف  ج��اء   .2
اأول  »ك��ن��ت  ق���ال:  اأّن���ه  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى  ال��ن��ب��ي 
البعث«.)اخل�شائ�ص  يف  واآخرهم  اخللق  يف  النبيني 

الكربى:5/1(

وعندما �ُشئل متى كنت نبيًا؟ قال: »واآدم بني الروح 
الكربى:4/1( واجل�شد«.)اخل�شائ�ص 

اآدم  خلق  »بني  قال:  النبوة؟  لك  وجبت  متى  و�شئل 
ونفخ الروح فيه«.)اخل�شائ�ص الكربى:3/1(

خلقًا  االأنبياء  اأول  »اأنا  واآله:  عليه  اهلل  �شلى  وقال 

حمّمد  حـــب 
حممـــد  واآل 
عليهم ال�شالم
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النبوة:148/2( واآخرهم بعثًا«.)دالئل 

وعن اأمري املوؤمنني علي عليه ال�شالم اأّنه قال: »اإّن اهلل 
قبل  واآله  عليه  �شلى اهلل  نور حممد  وتعاىل خلق  تبارك 
واللوح  والكر�شي  والعر�ص  واالأر���ص  ال�شموات  يخلق  اأن 

والقلم واجلّنة والّنار«.)بحار االأنوا:4/15(

اهلل  خلق  ما  »اأّول  واآل��ه:  عليه  اهلل  �شلى  الّنبي  وق��ال 
نوري«.)بحار االأنوار:97/1(

الّنبي  ومنزلة  ف�شل  يف  وال�شيعة  ال�شّنة  اعتقاد  فهذا 
االأكرم �شلى اهلل عليه واآله، واأّنه ال اأحد من اخللق يبلغ 
واأكرم  واأ�شرف  اأف�شل  واأّنه  الكرمي  ر�شولنا  اإليه  بلغ  ما 

واأكمل واأنبل واأ�شجع واأ�شدق واأزهد اإن�شان.

اأّنه �شلى اهلل  فهو �شيد الكائنات بال مناف�ص، ونعتقد 
ومنّزه  وال�شهو  والن�شيان  اخلطاأ  عن  مع�شوم  واآله  عليه 
عن جميع املنفرات، وكل ما ورد يف بع�ص االأحاديث من 
طرحها  اإّما  فالبد  الكمال  غري  �شيئًا  اإليه  تن�شب  اأخبار 
واأما تاأويلها مبا يتفق مع �شموخه �شلى اهلل عليه واآله ثم 

نعتقد اأّن اأهل بيته اأف�شل االأّمة الأّنهم منه.
    مـــن هم اأهل بيت الّنبي �شلى اهلل عليه واآله

ال�شالم  عليهم  البيت  اأه��ل  اأّن  على  امل�شلمون  اتفق 
اأب��ي  ب��ن  علي  ه��م  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  الّنبي  وع��رتة 
عليهم  واحل�شني  واحل�شن  ال��زه��راء  وفاطمة  طالب 

اأحد. ال�شالم ومل يختلف يف ذلك 

اأه���ل البي���ت عل���ى م���ا  1. ورد يف الف�ش���ول املهم���ة: 
ذكر املف�ش���رون يف اآي���ة املباهلة، قال تع���اىل: }...تَعَاَلوْا 
وََأنُْفسَـــنَا  وَنِسَـــاءَُكمْ  وَنِسَـــاءَنَا  وََأبْنَاءَُكـــمْ  ــا  َأبْنَاءَنـَ ــدْعُ  نـَ
وََأنُْفسَـــُكمْ ُثمَّ نَبَْتِهـــْل َفنَجْعَْل َلعْنََة اهلِل عََلـــى الَْكاذِبنِيَ{.

]اآل عم���ران:61[

الّنبي �شلى اهلل عليه  �شلمة هم  اأمِّ  وعلى ما روي عن 
ال�شالم. عليهم  واحل�شني  واحل�شن  وفاطمة  وعلي  واآله 

املهمة:23( )الف�شول 
2. ذك���ر ال�ش���يوطي ما يل���ي حول قوله تع���اىل: }وَأْمُرْ 

بِالصَّالَةِ...{.]طه:132[ َأهَْلـــكَ 

اأخ���رج اب���ن مردوي���ه وابن ع�ش���اكر واب���ن النجار عن 
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ي�شر جملتكم/ جملة ال�ارث التي ت�شدر 
الإ�شالمية  والبح�ث  الدرا�شات  �شعبة  عن 
يف  والثقافية  الفكرية  ال�ش�ؤون  ق�شم  يف 
تدع�كم  اأْن  املقد�شة  احل�شينية  العتبة 
الذي  ال�شتبيان  يف  اجلادة  للم�شاهمة 
يف  املجلة  تق�مي  لغر�س  وذلك  تقيمه، 
ثم  ومن  احلاليني  وج�هرها  مظهرها 
و�شكلها،  م�شم�نها  يف  ن�عية  قفزة  اإحداث 
املهم  اإ�شهامكم  خالل  من  اإّل  ذلك  يتم  ولن 
عن  نحاول  الذي  املذك�ر  ال�شتبيان  يف 
طريق العتماد على نتائجه ال��ش�ل اإىل 
الأب�اب  جميع  يف  املجلة  تتطلبه  ما  اأرقى 
م�شبقًا  وتقديرنا  �شكرنا  لكم  نقدم  ولذلك 

على اإ�شهامكم يف هذا ال�شتبيان.
يف  اأكرث  بها  تهتم  التي  امل�اد  هي  -ما 

املجلة :.........................
-ما هي طبيعة امل�اد التي حتب اأن تطلع 

اأكرث:..................... عليها 
جملة  م�شم�ن  تقيم  اأن  ت�شتطيع  -هل 
ال�ارث : )جيد     / لباأ�س     /�شعيف     (

-ما هي ج�انب ال�شعف يف املجلة:
..............................

تهتم  اأن  تقرتح  التي  اجل�انب  هي  -ما 
بها املجلة اأكرث:

..............................
-ما هي النقاط الإيجابية يف املجلة:

..............................
ه�  احلايل  املجلة  حجم  اأّن  تعتقد  -هل 

مالئم: نعم       / ل
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اأب���ي �ش���عيد اخل���دري: ملا نزل���ت }وأمر أهلـــك...{ 
كان النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآله يج���يء اإىل باب علي 
�ش���الة الغداة ثمانية اأ�ش���هر يق���ول: »ال�شالة يرحمكم 
اهلل }...إِنَّمَـــا يُِريـــدُ اهلُل لِيُْذهِـــبَ عَنُْكـــمُ الرِّجْـــسَ َأهْـــَل 
تَْطِهريًا{«.]االأحزاب:33[)ال���در  وَيَُطهِّرَُكـــمْ  الْبَيْـــتِ 

املنثور:313/4(

ر�شول  كان  قال:  الرازي حيث  الفخر  ومثله ذكر   .3
اهلل �شلى اهلل عليه واآله بعد نزول هذه االآية يذهب اإىل 
بيت فاطمة وعلي كل �شباح ويقول ال�شالة وكان يفعل 

الكبري:137/22( �شهرًا.)التف�شري  ذلك 

اهلل  �شلى  النبي  ح��دد  التي  ال��رواي��ة  تقدمت  وق��د 
واحل�شن  وفاطمة  علي  باأنَّهم  بيته  اأهل  فيها  واآله  عليه 

ال�شالم. واحل�شني عليهم 

���ش��ل��ى اهلل  اآل حم��م��د  ال�����رازي:  ال��ف��خ��ر  وق���ال   .4
كان  من  فكل  اإليه  اأمرهم  ي��وؤول  الذين  هم  واآل��ه  عليه 
اأنَّ  �شك  وال  االآل،  هم  كانوا  واأكمل  اأ�شد  اإليه  اأمرهم 
كان  ال�شالم  عليهم  واحل�شني  واحل�شن  وعليًا  فاطمة 
واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  وب��ني  بينهم  التعلق 
فوجب  املتواتر  بالنقل  كاملعلوم  وه��ذا  التعلقات  اأ�شد 
يكونوا  اأن  وجب  هذا  ثبت  واإذا  االآل...  هم  يكونوا  اأن 

خم�شو�شني مبزيد التعظيم ويدل عليه وجوه:

االأول: قول���ه تعاىل: }...ُقْل اَل َأسْـــَأُلُكمْ عََليْـــهِ َأجْرًا 
إِالَّ الْمَـــوَدَّةَ فِي الُْقرْبَى...{.]ال�شورى:23[

ووجه اال�شتدالل به ما �شبق.

كان  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  النبي  اأّن  �شك  ال  الثان: 
»َفاِطَمُة  واآله:  عليه  اهلل  �شلى  قال  حيث  فاطمة  يحب 
ُيوؤِْذيَها«. َما  َوُي��وؤِْذي��ِن��ي  ُيوؤْمِلَُها  َما  ُيوؤْمِلُِني  ي  ِمنِّ َعٌة  َب�شْ

الكبري:166/27( )التف�شري 

وثب���ت بالنق���ل املتوات���ر ع���ن ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل 
عليه واآله اأّنه كان يحب عليًا واحل�ش���ن واحل�شني عليهم 
ال�شالم، واإذا ثبت ذلك وجب على كل االأّمة مثله لقوله: 

تَهَْتدُونَ{.]االأعراف:158[ ُكـــمْ  َلعَلَّ }...وَاتَِّبعُـــوهُ 

وقد ذكر اأ�شحاب ال�شحاح اأّن اأهل بيت النبي �شلى 
واحل�شني  واحل�شن  وفاطمة  علي  هم  واآل��ه  عليه  اهلل 
الروائية  الكتب  من  ال�شحاح  وغ��ري  ال�شالم  عليهما 

الرتمذي:324/5( اأي�شًا.)�شنن  والتاريخية 

يف  خ��الف��ًا  جت��د  ال  ف��اإّن��ك  االإم��ام��ي��ة  ال�شيعة  واأّم����ا 
واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  النبي  بيت  اأه��ل  اأّن  اإجماعهم 
واحل�شن  وفاطمة  علي  الك�شاء  اأ�شحاب  خم�شة  هم 

ال�شالم. واحل�شني عليهم 

1. عن اأمِّ �شلمة قالت: اإّن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
فجاءت  وابنيك«،  بزوجك  »ائتني  لفاطمة:  قال  واآل��ه 
بهم فاألقى عليهم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله ك�شاء 
كان حتته خيربيًا اأهبناه من خيرب ثم رفع يديه فقال: 
وبركاتك  �شلواتك  فاجعل  حممد  اآل  هوؤالء  اإّن  »اللهم 
على اآل حممد كما جعلتها على اآل اإبراهيم اإّنك حميد 

لل�شيوطي:171( فاطمة  جميد«.)م�شند 

ر�شول  نزل على  قال:  وقا�ص  اأبي  بن  �شعيد  2. وعن 
وفاطمة  عليًا  فاأدخل  الوحي  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
واأه��ل  اأهلي  ه��وؤالء  »اللهم  وق��ال:  ثوبه  حتت  وابنيها 

فاطمة:158( بيتي«.)م�شند 

ومن اأو�شح االأدلة على اأّن اأهل بيت النبي �شلى اهلل 
عليهم  واحل�شني  واحل�شن  وفاطمة  علي  هم  واآله  عليه 
يدعي  اأن  اأح��د  ي�شتطيع  ال  التي  املباهلة  اآي��ة  ال�شالم 

اأمرًا يخالف ما اتفق عليه امل�شلمون.

نع���م قد حاول بع�ص النا����ص اأن ي�شرف اآية التطهري 
اإىل اأزواج النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآله باأق���وام واهية 
وا�ش���تدالالت فا�شدة مردودة ولكن ال يقدر اأحد على اأن 
ي�شرف اآية املباهلة اإىل غري اخلم�شة اأ�شحاب الك�شاء 
ــا وََأبْنَاءَُكمْ وَنِسَـــاءَنَا  ــدْعُ َأبْنَاءَنـَ قوله تع���اىل: }...تَعَاَلوْا نـَ
وَنِسَـــاءَُكمْ وََأنُْفسَـــنَا وََأنُْفسَـــُكمْ ُثـــمَّ نَبَْتِهْل َفنَجْعَـــْل َلعْنََة 

اهلِل عََلـــى الَْكاذِبِـــنيَ{.]اآل عمران:61[

ن�شارى  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى  النبي  ح��اج��ج  وق��د 
واحل�شني  واحل�����ش��ن  وف��اط��م��ة  وع��ل��ي  بنف�شه  جن���ران 

�شلوات اهلل عليهم اأجمعني.

بقلم: الشيخ فاضل الحسناوي
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الن�شـخة  علـى  للح�شـ�ل 
الرقميـــــــــــــة للمجلــــــة 
الكـــــــــ�د هـذا  ام�شـــــــح 

�شدر حديثًا
ــ�ث الإ�ــشــالمــيــة ــح ــب ــشـــات وال مـــن �ــشــعــبــة الـــدرا�ـ
ــ�ؤون الـــفـــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة ــ ــشـ ــ ــ�ـ ــ ــشـــم الـ قـــ�ـ
الـــــعـــــتـــــبـــــة احلــــ�ــــشــــيــــنــــيــــة املــــقــــد�ــــشــــة

العلمية  واملقالت  البح�ث  ا�شتقبال  يف  البدء  عن  ال�ارث  جملة  اإدارة  تعلن 
�شتخ�شع  املقالت  اأنَّ  علمًا  القادمة،  املجلة  اأعداد  �شمن  لن�شرها  والإ�شالمية 

العلمي. للتقييم 
يرجى اإر�شال الأعمال على الربيد الإلكرتوين التايل:

Email: dirasatislamia@gmail.com

للح�ش�ول على الن�ش�خة 
الرقمي�������������ة للمجل������ة 
ام�ش�������ح هذا الك���������ود


