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اإنها زينة اأبيها
وبلغ  الكمال  طريق  �صلك  قد  اأبنائهم  اأحد  اأن  يجدون  حينما  الآباء  يتفاخر 
مراتبه ال�صامية، فهم يف ذاك يدركون انهم قد وجدوا ذواتهم يف هذا المتداد 

ال�صخ�صي.
املراتب  هذه  البدء  من  نال  قد  بع�صهم  يكون  حينما  اأكرث  الآباء  ويفتخر 
كانوا  باأنهم  ي�صعرون  بذاك  فهم  اأبنائهم  يف  وجتددها  منوها  فيلتم�س 

الأمنوذج الأمثل للأبوة مما يجعلهم �صعداء بهذا الجناز.
الكمال ودون ذروته برتبة فحينها  ولكن... حينما يكون الأب يف قمة مراتب 

يكاد يكون منال البناء لبلوغ هذا ال�صمو يف الرتبة ع�صريًا جدا.
لكن هذا ل يعني املحال، فاإن تع�صر يف الغالب الأعم لدى البناء فهو متحقق 

يف بيت علي بن اأبي طالب عليهما ال�صلم.
فعلي دون ذروة الكمال ل�صيد الكمال حممد �صلى اهلل عليه واآله و�صلم برتبة 
حيث )ل نبي من بعدي..( ومن ثم؛ فمن ي�صتطيع بلوغ رتبته ومن ي�صل اىل 

درجته من اأبنائه؟
وهما  يباريهما  ومن  قلنا  عليهما  اهلل  �صلوات  واحل�صني  احل�صن  قيل  فاإن 
بهما  واأحاطت  الإلهية  الألطاف  �صبقتهما  الر�صالة  ومعدن  النبوة  ثمرة 
علي  اأبناء  من  ال�صوؤال  خلقه.ولكن  على  اهلل  حجج  فكانا  الربانية  العناية 
عليهما  واحل�صني  احل�صن  ن�صتثني  حينما  ال�صلم  عليه  لعلي  زينة  كان 

ال�صلم؟
واجلواب: انها زينب، وهو �صر ت�صمية ر�صول اهلل لها حينما ولدت؛ فمعنى زينب 
هو: زينة الأب فحذفت التاء والألف واللم اخت�صارًا واأدمج اللفظان فقيل: 
زينب، فمن مثل زينب وهي زينة اأبيها علي بن اأبي طالب عليهما ال�صلم وَمن 
ان  ال�صلم  عليه  لعلي  وحق  ال�صلم  عليها  زينب  كالعقيلة  بنت  له  الآباء  ِمَن 

يتزين بيت الر�صالة بعقيلة فَمْن ِمَن الآباء له بنت كزينب؟
ال�شراف العام
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اإّن العطاء احل�شـــيني ك�شعاع ال�شم�ـــس، منت�شر يف عامل 
الأرواح كانت�شار ن�ر ال�شم�س يف عامل التك�ين، ولكن كما اأّن 
النتفاع باأ�شعة ال�شم�ـــس يحتاج اإىل التعّر�س لها، فكذلك 
الأمر يف عـــامل الأرواح، فاإّن من يريـــد الهبات الإلهية من 
خالل عبده ال�شـــهيد، لبّد له من التعّر�س لتلك النفحات 
من خـــالل جمانبة املعا�شي واإتقـــان ال�اجبات، فاإن الق�م 
مـــا و�شلـــ�ا اإىل درجـــات القـــرب اإّل من خـــالل العب�دية 
امل�شت�عبة لكل �شـــ�ؤون احلياة، ومن هنا و�شفنا يف الت�شّهد 

النبي بالعب�دية، قبل و�شفه بالر�شـــالة.
اإّننـــا ن�ؤّكد على �شـــرورة خمادعة النف�ـــس املتثاقلة يف 
طريق الهدى، باأن ندع�ها لاللتزام الكامل ول� يف م��شـــم 
ق�شري، كالأيام املعدودات يف �شـــهر رم�شان املبارك، والأيام 

املعل�مات يف اأ�شـــهر احلج، واأيام العزاء يف حمّرم احلرام.
ول �شك اأّن النف�ـــس اإذا األفت الطاعة، وتذّوقت حالوة 
القرب من امل�ىل، فاإّنها ل ميكنها النفكاك عن هذا العامل 
العل�ي، الذي ل ميكن قيا�شـــه اإىل العامل الأر�شي، املبتلى 

بالفناء والت�شرم يف كل �شيء، اإذ كل �شيء هالك اإّل وجهه 
الكرمي.

اإّن كل حركـــة يق�م بها امل�ؤمن، لبّد لها من فقٍه ظاهري 
وباطني، ووا�شح اأّن ح�ش�ر جمال�ـــس عزاء �شـــيد ال�شهداء 
عليـــه ال�شـــالم، ميّثل اإقامـــة ل�شـــعرية من �شـــعائر الدين 

احلنيف.
اإذ ل�ل دمه الطاهر، ملا بقي من الإ�شـــالم اإل ا�شمه، ومن 

القراآن اإّل ر�شمه.
وهـــي مـــن م�شاديـــق اإحيـــاء الأمر الـــذي دعـــا الإمام 
ال�شادق عليه ال�شالم ملن اأحياه قائاًل: »رحم اهلل من اأحيا 

الإ�شـــناد:٣٢( اأمرنا«.)قرب 
ول �شـــك اأّن احلركة العا�ش�رائية التي قام بها احل�شني 
عليه ال�شـــالم و�شحبه، من اأبرز حمطـــات التاريخ، بحيث 
ميكـــن الق�ل باأّنهـــا الثالثة بعد خلقـــة اآدم من حيث اأ�شل 
اإقامة امل�شـــروع الإلهي املتمّثل بجعـــل اخلليفة يف الأر�س، 
وبعد بعثة امل�شطفى �شلى اهلل عليه واآله من حيث تاأ�شي�س 

العطاء احل�شيني

جمال�س العزاء �شعرية من �شعائر الدين

جمال�س عزاء احل�شني عليه ال�شالم
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الر�شالة اخلامتة اإىل ي�م القيامة، وكانت الثالثة حركة 
احل�شـــني عليه ال�شـــالم من حيـــث جتديد هذه الر�شـــالة 
وتخلي�شها مّما علق بها ط�ال ن�شف قرن من غياب �شاحب 
الر�شالة، بحيث اأ�شبح على راأ�س هرم امل�شلمني - وه� اأعلى 
قمة يف هيكلية الأمة اخلامتة - �شـــخ�شية تعّد يف اأ�شـــفل 
القائمة خارج نطاق هيكل الأمة، األ وه� يزيد الذي ُنّل 

ونكرم الإ�شالم والإن�شـــانية اأن يك�ن ه� اأحد اأفرادها.

ولبـــد لأ�شحـــاب املجال�ـــس مـــن اأن يق�شـــدوا القربـــة 
اخلال�شة هلل تعـــاىل، فاإّن الناقد ب�شـــري، بعيدين عن كل 
�ش�ر ال�شـــرك اخلفي، ومما ل �شـــك فيـــه اأن الربكات التي 
ذكرت من خـــالل الن�ش��س الكثرية مرتتبة على مثل هذه 

اخلال�شة. النّية 
وعالمة ذلك: عدم الهتمام بعدد احل�ش�ر واإطرائهم، 
ومـــا يع�د اإىل مثـــل هذه الع�امل التي قد ت�شـــته�ي عامة 
اخللـــق، فالأجـــر مرتبط مبا يق�م به هـــ�، ل مبا يق�م به 

الآخرون.
فما عليك اإل اأن تفتح بابك، وتن�شـــر ب�شاطك، كما ذكر 

ال�شادق عليه ال�شالم يف باب املعاملة. 

اإّن جمال�ـــس ذكـــر احل�شـــني عليه ال�شـــالم اإّنـــا هي يف 
واقعها ذكر اهلل تعاىل، فاإّنه اإنا اكت�شب اخلل�د بتحقيقه 
اأعلـــى �ش�ر العب�دية لرّب العاملني، وهي الفداء بالنف�ـــس، 

نف�س؟! واأّية 
وعليـــه فالبّد من ت�فـــري تلك املجال�ـــس بالدخ�ل فيها 
بالت�شـــمية، والطه�ر، وا�شـــتح�شارها كجامعـــة من اأعرق 
اجلامعات الإ�شـــالمية ال�شـــعبية، والتي ت�شّم يف قاعاتها 
املتعـــددة من اأكـــ�اخ الب�ادي اإىل اأفخـــم الأبنية خمتلف 
الطبقـــات الجتماعيـــة، وهـــذا اأي�شًا من اأ�شـــباب التفّ�ق 
العلمي يف القاعدة ال�شـــعبية للم�الني ن�شبة اإىل غريهم، 
وذلك لتعّر�شهم لهذا ال�شعاع الن�ري منذ نع�مة اأظفارهم.

لبـــّد من ال�شـــتعداد النف�شـــي قبـــل دخ�ل املجل�ـــس، 
في�شتح�شـــن ال�شتغفار، وذكر اهلل تعاىل كثريًا، وال�شل�ات 
علـــى النبي واآلـــه الطاهريـــن، والتهّيـــ�ؤ النف�شـــي لنزول 

النفحـــات الإلهية يف ذلـــك املكان.
اإذ مـــا مـــن �شـــك اأّن هلل تعـــاىل يف اأيام دهرنـــا نفحات، 
بح�شـــب الأزمنة والأمكنة، ول �شّك اأن جمل�س ذكر الإمام 

ال�شهيد احل�شني بن علي عليهما ال�شالم يف مظان نزول اأن�اع 
الرحمة الإلهية التي ل ميكن اأن نح�شل عليها يف غري تلك 
املجال�ـــس، ول يف�تنا اأن ننـــّ�ه اإىل اأن الإمام الر�شا عليه 
ال�شـــالم وعدنا بذلك من خالل ق�له عليه ال�شـــالم: »فاإن 

البكاء عليه يحّط الذنـــ�ب العظام«.)الأمايل:١٩١(

اإذا كان املجل�ـــس مقامـــًا يف بيـــت من بيـــ�ت اهلل تعاىل، 
فال نن�شى حتية امل�شجد بركعتني مع ت�ّجه، بالإ�شافة اإىل 
مراعاة جميع اآداب امل�شـــاجد املعروفة يف الفقه، وخا�شة 
اللتـــزام باحلجاب ال�شـــرعي للن�شـــاء، وعـــدم اختالط 

الرجال بالن�شـــاء يف الطريق العام.
فاإّن م�جبات اإحباط الأجر م�ج�دة دائمًا، ول ينبغي 
التع�يـــل على قدا�شـــة اجل� للتفريط ببع�ـــس ال�اجبات 
ال�ا�شحة فقهًا واأخالقًا، ولطاملا فّ�تنا على اأنف�شنا املكا�شب 
الكبرية بعد حتّققها، وذلك بالتفريط يف التحرز من م�انع 

القب�ل.

ليكن الهدف من ا�شتماع اخلطب، ه� ا�شتخال�س النقاط 
العملية التي ميكن اأن تغرّي م�شرية الفرد يف احلياة.

وعليه فانظـــر اإىل ما ُيقـــال، ول تنظـــر اإىل من يق�ل، 
وعلى امل�شـــتمع اأن يفرت�س نف�شـــه اأنه ه� املعني باخلطاب 

للعم�م. يت�ّجه  الذي 
ول ينبغـــي ن�شـــيان هـــذه احلقيقة املتكـــررة يف حياتنا 
وهـــي: اأّن اهلل تعاىل قد يجري معل�مـــة �شرورية للفرد 
على ل�شـــان متكّلم غـــري قا�شد ملا يق�ل، ولكـــن اهلل تعاىل 
يجعـــل يف ذلك خطابـــًا ملن يريد اأن ي�قظـــه من غفلة من 

القاتلة. الغفالت 

لنحاول اأن نعي�س باأنف�شـــنا الأج�اء التي ميكن اأن تثري 
عندنا الدمعة، فاإّن من اأقرب املجال�ـــس اإىل القب�ل ما كان 
يف اخلل�ات كج�ف الليل ومن دون اإثارة خارجية، ليعي�س 
العبد مـــرارة ما جرى يـــ�م الطف، تلك املـــرارة التي اآملت 
قل�ب جميع ال�شّديقني حتى الذين �شـــمع�ا مباأ�شـــاة �شيد 
ال�شـــهداء عليه ال�شـــالم قبل اأن ي�لد، وذلك با�شتذكار ما 
جـــرى يف واقعة الطف، من دون العتمـــاد على ما يذكره 

فح�شب. اخلطيب 
ومـــن املعل�م اأي�شـــًا اأّن الت�فيق يف هـــذا املجال، مرتبط 
مبطالعـــة اإجمالية ملجمل هذه ال�شـــرية العطـــرة مبا فيها 

اجلانب املاأ�شـــاوي، وذلك مـــن امل�شادر املعتربة.

النّية اخلال�شة

ذكر احل�شني عليه ال�شالم ه� ذكر اهلل

ذكر اهلل تعاىل كثريًا

املجل�س بيت من بي�تات اهلل

ا�شتخال�س النقاط العملية

اإثارة الأج�اء

بقلم: محمد كاظم محمد
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اإّن زيارة احل�صني عليه ال�صلم اإذا تاأملتها يف احلقيقة هي 
لتتفقد  اأو �صداع  اأ�صيب بحمى  زيارة مري�س  ولي�صت  عبادة 
زيارة مكروب  بل  ل  زيارة جريح عط�صان  واإمّنا هي  حالته، 
لهفان، ل بل زيارة للمر�ص�س اأع�صاوؤه وقد قالت الزهراء يف 

زيارتها لقرب احل�صني عليه ال�صلم يف الروؤية ال�صحيحة:
ــان فـــيـــ�ـــشـــا  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ اأيـــــــهـــــــا الـ

ــا ــشـ ــ�ـ ــيـ ــغـ تـ ل  ــال  ــ ــ ــه ــ ــ ــت ــ ــ ــش ــ ــ وا�
ــف مـــيـــتـــا  ــ ــطـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــ ــ ــي ــ ــ ــك ــ ــ واب

ــشـــيـــ�ـــشـــا ــدر ر�ـ ــ ــشـ ــ ــ�ـ ــ تــــــــرك الـ
ــال  ــ ــي ــ ــت ــ ق اأمـــــــــر�ـــــــــشـــــــــه  مل 

ــا ــ ــش ــ ــ� ــ ــري ــ م كـــــــــــان  ول  ل 
)مناقب اآل اأبي طالب:6٣/٤(

واإّن زيارته عليه ال�صلم ت�صييع جلنازته املطروحة، وغ�صل 
وتكفني للبدن العاري، ودفن يف القلب فتح�صل له على قرٍب 

باطٍن، اإذا توجهت اإليه عند قربه عليه ال�صلم.
وعن الإمام ال�صادق عليه ال�صلم اإّن زائر احل�صني يدخل 
ويفرحه،  واآله  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  قلب  على  ال�صرور 
عليهم  الأئمة  واإىل  الزهراء  ولفاطمة  املوؤمنني  اأمييري  وعلى 
ال�صلم جميعًا، واإىل ال�صهداء من اأهل البيت وحمبيهم وما 
يثاب به الزائر من دعائهم يف العاجل والآجل املذخور عند 

اهلل تعاىل.
اِل َقاَل: �َصاأَْلُت اأََبا َعْبِد اهلل عليه ال�صلم  مَّ ْفَواَن اجْلَ فَعْن �صَ
َر�ُصوِل  اْبَن  َيا  َلُه:  َفُقْلُت  َة  َمكَّ ُنِريُد  امْلَِديِنِة  َطِريِق  يِف  َوَنْحُن 
َت�ْصَمُع  »َلْو  َفَقاَل ِل:  ُمْنَك�ِصرًا؟  َكِئيبًا َحِزينًا  اأََراَك  َما ِل  اهلل 
َت�ْصَمُع؟  ييِذي  الَّ َوَمييا  ُقْلُت:  ُم�َصاَءَلِتي«،  َعْن  َل�َصَغَلَك  اأَ�ْصَمُع  َما 
امْلُوؤِْمِننَي عليه  اأَِمرِي  َقَتَلِة  َعَلى  اإِىَل اهلل  امْلََلِئَكِة  »اْبِتَهاَل  َقاَل: 

نِّ َعَلْيِهَما  �َصنْيِ عليه ال�صلم َوَنْوَح اجْلِ ال�صلم َوَعَلى َقَتَلِة احْلُ
َمَع  اأُ  َيَتَهنَّ َفَمْن  ُحْزِنِهْم  َة  َو�ِصدَّ َحْوَلُهْم  ِذيَن  الَّ امْلََلِئَكِة  َوُبَكاَء 
ُثمَّ  َزاِئرًا  َياأِْتيِه  َفَمْن  َلُه:  ُقْلُت  َنْوٍم«،  ْو  اأَ �َصَراٍب  اأَْو  ِبَطَعاٍم  َهَذا 
ا�َس  َتى َويِف َكْم َي�َصُع النَّ ِرُف َفَمَتى َيُعوُد اإَِلْيِه َويِف َكْم َيْوٍم ُيوؤْ َيْن�صَ
اِر  الدَّ َبِعيُد  ا  َواأَمَّ �َصْهٍر  ِمْن  اأََقلَّ  َفَل  اْلَقِريُب  ا  »اأَمَّ َقاَل:  َتْرُكُه؟ 
َر�ُصوَل  َعقَّ  َفَقْد  �ِصِننَي  الثََّلَث  َجاَز  َفَما  �ِصِننَي  َثَلِث  ُكلِّ  َفِفي 
َيْعَلُم  َوَلْو  ِعلٍَّة  ِمْن  اإِلَّ  َرِحَمُه  َوَقَطَع  واآله  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 
َوَما  اهلل  َر�ُصوِل  َعَلى  َيْدُخلُ   َما  ال�صلم  عليه  �َصنْيِ  احْلُ َزاِئييُر 
ِة  ِئمَّ ىَل َفاِطَمَة َواْلأَ ِمرِي امْلُوؤِْمِننَي َواإِ ُل اإَِلْيِه ِمَن اْلَفَرِح َواإِىَل اأَ َي�صِ
َوَما  َلُه  ُدَعاِئِهْم  ِمْن  ِبِه  َيْنَقِلُب  َوَما  اْلَبْيِت  اأَْهَل  ا  ِمنَّ َهَداِء  َوال�صُّ
ِعْنَد  َلُه  َوامْلَْذُخوِر  َواْلآِجييِل  اْلَعاِجِل  يِف  َواِب  الثَّ ِمَن  َذِلَك  يِف  َلُه 
اهلل َلأََحبَّ اأَْن َيُكوَن َما َثمَّ َداَرُه َما َبِقَي َواأَنَّ َزاِئَرُه َلَيْخُرُج ِمْن 
ْم�ُس  َرْحِلِه َفَما َيَقُع َفْيُئُه َعَلى �َصيْ ٍء اإِلَّ َدَعا َلُه َفاإَِذا َوَقَعِت ال�صَّ
ْم�ُس  ال�صَّ ُتْبِقي  َوَما  َطَب  احْلَ اُر  النَّ ُكُل  َتاأْ َكَما  ُذُنوَبُه  اأََكَلْت  َعَلْيِه 
َلُه  ُرِفَع  َوَقْد  َذْنٌب  َعَلْيِه  َوَما  ِرُف  َفَيْن�صَ �َصْيئًا  ُذُنوِبِه  ِمْن  َعَلْيِه 
ُل  ُط ِبَدِمِه يِف �َصِبيِل اهلل َوُيَوكَّ َرَجاِت َما َل َيَناُلُه امْلَُت�َصحِّ ِمَن الدَّ
اأَْو  َياَرِة  الزِّ اإِىَل  َيْرِجَع  َحتَّى  َلُه  َوَي�ْصَتْغِفُر  َمَقاَمُه  َيُقوُم  َمَلٌك  ِبِه 

وَت.)كامل الزيارات:٢97-٢98( َي َثَلُث �ِصِننَي اأَْو َيُ �صِ َيْ

زوار  من  كييان  والييذي  امل�صلم  الإن�صان  يييوت  اأن  بعد  اأمييا 
احل�صني عليه ال�صلم ياأتي له يف ذلك الوقت جميء املواجهة.
الزائر  اأّيها  وح�صة  قلبك  يف  تبقى  فل  ويييراك،  تييراه  اأي 
وذلك  عليك  ال�صلم  لك  قوله  وبعد  ال�صلم  عليه  للح�صني 
ال�صلم  عليه  للح�صني  زيارتك  وبقدر  القرب،  دخولك  بعد 
وا�صتياقك واإدخالك ال�صرور على قلبه وموالته ب�صدق قوًل 

وعمًل �صوف يزورك ويوؤن�س وح�صتك يف القرب.
اأول  ويف  بعد(  على  )اأو  وت�صلي يف مرقده  تييزوره  اأن  اإّمييا 

اآثار زيارة احل�شني عليه ال�شالم عند امل�ت

اآثــــــــــــــــــــــــار زيــــــــــــــــارة
الإمام احل�شني عليه ال�شالم
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لك  ييياأتييي  ال�صلم  عليه  احل�صني  بييزيييارة  تهم  واأنيييت  خطوة 
اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اإّن  لك  فيقول  الزيارة  �صلة  بعد  ملك 
ويقول: قد غفر اهلل لك ما م�صى  ال�صلم  يقروؤك  واآله  عليه 

فا�صتانف العمل.
ْعِفيِّ َقاَل: َقاَل اأَُبو َعْبِد اهلل عليه ال�صلم يِف  فَعْن َجاِبٍر اجْلُ
�َصنْيِ عليه ال�صلم  َحِديٍث َطِويٍل: »َفاإَِذا اْنَقَلْبَت ِمْن ِعْنِد َقرْبِ احْلُ
�َصنْيِ  َقْمَت ُعُمَرَك ِعْنَد َقرْبِ احْلُ َناَداَك ُمَناٍد َلْو �َصِمْعَت َمَقاَلَتُه َلأَ
عليه ال�صلم َوُهَو َيُقوُل ُطوَبى َلَك اأَيَُّها اْلَعْبُد َقْد َغِنْمَت َو�َصِلْمَت 
َقْد ُغِفَر َلَك َما �َصَلَف َفا�ْصَتاأِْنِف  اْلَعَمل «.)كامل الزيارات:١5٣(
َقيياَل:  ال�صلم  عليه  اهلل  َعْبِد  اأَِبييي  َعييْن  اِر  التَّمَّ �َصْيٍف  وَعييْن 
ٌع َيْوَم اْلِقَياَمِة  �َصنْيِ عليه ال�صلم ُم�َصفَّ �َصِمْعُتُه َيُقوُل: »َزاِئُر احْلُ
ْنَيا ِمَن  ْن َكاَن يِف الدُّ اُر مِمَّ َلُهُم النَّ ُكلُُّهْم َقْد َوَجَبْت  مِلِاَئِة َرُجٍل 

امْلُ�ْصِرِفني«.)كامل الزيارات:١65( 
َقاَل:  َعْبِد اهلل عليه ال�صلم  اأَِبي  َعْن  اِل  مَّ ْفَواَن اجْلَ وَعْن �صَ
عليه  �َصنْيِ  احْلُ ِزَييياَرَة  ُيِريُد  َمْنِزِلِه  ِمْن  َخييَرَج  اإَِذا  ُجَل  الرَّ »اإِنَّ 
َوَعْن  ِتِه  َتْ َوِمْن  �ِصِه  َراأْ َفْوِق  ِمْن  َمَلٍك  �َصْبُعِماَئِة  َعْتهُ   �َصيَّ ال�صلم 
ُيْبِلُغوُه  َحتَّى  َخْلِفِه  َوِمييْن  َيَدْيِه  َبيينْيِ  َوِمييْن  �ِصَماِلِه  َوَعييْن  يِنِه  َيِ
�َصنْيَ عليه ال�صلم َناَداُه ُمَناٍد َقْد ُغِفَر َلَك  َذا َزاَر احْلُ َماأَْمَنُه َفاإِ
اإِىَل َمْنِزِلِه َفاإَِذا  َلُه  ِعنَي  ِنِف اْلَعَمَل ُثمَّ َيْرِجُعوَن َمَعُه ُم�َصيِّ َفا�ْصَتاأْ
َيُزوُروَنُه  َيَزاُلوَن  َفَل   َ اهللَّ َن�ْصَتْوِدُعَك  َقاُلوا  َمْنِزِلِه  اإِىَل  اُروا  �صَ
ُكلِّ  يِف  ال�صلم  �َصنْيِ عليه  احْلُ َقرْبَ  َيُزوُروَن  ُثمَّ  اِتِه  مَمَ َيْوِم  اإِىَل 

ُجل« .)كامل الزيارات:١9٠( َيْوٍم َوَثَواُب َذِلَك ِللرَّ
كما اأّن زيارة احل�صني عليه ال�صلم لها ثواب حّجة زاكية مع 

امل�صطفى حممد �صلى اهلل عليه واآله.
َرِميِّ َقاَل: َقِدَم اأَُبو َعْبِد اهلل  �صْ فَعْن ُمو�َصى ْبِن اْلَقا�ِصِم احْلَ
َجَف َفَقاَل: »َيا  ِل َوَلَيِة اأَِبي َجْعَفٍر َفَنَزَل النَّ عليه ال�صلم يِف اأَوَّ
ِريِق َفاْنُظْر  ِريِق اْلأَْعَظِم َفِقْف َعَلى الطَّ ُمو�َصى اْذَهْب اإِىَل الطَّ
َدَنا  َذا  َفيياإِ ِة  اْلَقاِد�ِصيَّ َناِحَيِة  ِمْن  َرُجييٌل  ِتيَك  �َصَياأْ ُه  َفاإِنَّ
ِمْنَك َفُقْل َلُه َهاُهَنا َرُجٌل ِمْن ُوْلِد َر�ُصوِل اهلل 
َف�َصَيِجيُء  َيييْدُعييوَك  واآلييه  عليه  اهلل  �صلى 
ُقْمُت  َحتَّى  َفييَذَهييْبييُت  َقيياَل  َمييَعييَك«، 
�َصِديٌد  ييرُّ  َواحْلَ ِريِق  الطَّ َعَلى 
َحتَّى  َقيياِئييمييًا  اأََزْل  َفييَلييْم 

ىَل �َصيْ ٍء ُيْقِبُل �ِصْبَه  َدُعُه اإِْذ َنَظْرُت اإِ ِرُف َواأَ ي َواأَْن�صَ ِكْدُت اأَْع�صِ
ي َفُقْلُت َيا َهَذا  َرُجٍل َعَلى َبِعرٍي َفَلْم اأََزْل اأَْنُظُر اإَِلْيِه َحتَّى َدَنا ِمنِّ
َيْدُعوَك  واآله  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  َر�ُصوِل  ُوْلِد  ِمْن  َرُجٌل  َهاُهَنا 
اأََناَخ  َحتَّى  ِبِه  َفِجْئُت  َقاَل  اإَِلْيِه  ِبَنا  اْذَهْب  َقاَل  ِل  َفَك  َو�صَ َوَقْد 
اإَِلْيِه  اْلأَْعَراِبيُّ  َفَدَخَل  ِبِه  َفَدَعا  ْيَمِة  ِمَن اْلَ َقِريبًا  َناِحَيًة  َبِعرَيُه 
اأََراُهْم  َوَل  اْلَكَلَم  اأَ�ْصَمُع  ْيَمِة  اْلَ َباِب  ىَل  اإِ ْرُت  َف�صِ اأََنا  َوَدَنْوُت 
ِمْن  َقاَل:  َقِدْمَت«،  اأَْيَن  »ِمْن  ال�صلم:  َعْبِد اهلل عليه  اأَُبو  َفَقاَل 
َنا  ِع َكَذا َوَكَذا«، َقاَل: َنَعْم اأَ ى اْلَيَمِن، َقاَل: »اأَْنَت ِمْن َمْو�صِ اأَْق�صَ
ِجْئُت  َقاَل:  َهاُهَنا«،  ِجْئَت  »َفِبَما  َقاَل:  َوَكييَذا،  َكَذا  ِع  َمْو�صِ ِمْن 
َزاِئرًا ِلْلُح�َصنْيِ عليه ال�صلم، َفَقاَل اأَُبو َعْبِد اهلل عليه ال�صلم: 
َياَرِة«، َقاَل: ِجْئُت ِمْن َغرْيِ  »َفِجْئَت ِمْن َغرْيِ َحاَجٍة َلْي�َس اإِلَّ ِللزِّ
ْهِلي،  ىَل اأَ ُزوَرُه َفاأُ�َصلَِّم َعَلْيِه َواأَْرِجَع اإِ لَِّي ِعْنَدُه َواأَ َحاَجٍة اإِلَّ اأَْن اأُ�صَ
اأَُبو َعْبِد اهلل عليه ال�صلم: »َوَما َتَرْوَن يِف ِزَياَرِتِه«، َقاَل:  َفَقاَل 
َواأَْمَواِلَنا  َواأَْوَلِدَنييا  َواأََهاِليَنا  اأَْنُف�ِصَنا  يِف  َكَة  اْلرَبَ ِزَياَرِتِه  يِف  َنَرى 
عليه  اهلل  َعْبِد  اأَُبييو  َفَقاَل  َقيياَل:  َحَواِئِجَنا،  اَء  َوَق�صَ َوَمَعاِي�ِصَنا 
َقاَل:  اْلَيَمِن«،  اأََخا  َيا  ًل  َف�صْ ِلِه  َف�صْ ِمْن  اأَِزيُدَك  »اأََفَل  ال�صلم: 
�َصنْيِ عليه ال�صلم  ِزْدِن َيا اْبَن َر�ُصوِل اهلل، َقاَل: »اإِنَّ ِزَياَرَة احْلُ
َذِلَك،  ِمْن  َب  َفَتَعجَّ َر�ُصوِل اهلل«،  َمَع  َزاِكَيًة  َمْقُبوَلًة  ًة  ِحجَّ َتْعِدُل 
َلَتنْيِ َزاِكَيَتنْيِ َمَع َر�ُصوِل  وَرَتنْيِ ُمَتَقبَّ َتنْيِ َمرْبُ ِ َوِحجَّ َقاَل: »اإِي َواهللَّ
َب َفَلْم َيَزْل اأَُبو َعْبِد اهلل عليه  اهلل �صلى اهلل عليه واآله«، َفَتَعجَّ
َلًة َزاِكَيًة َمَع  وَرًة ُمَتَقبَّ ًة َمرْبُ ال�صلم َيِزيُد َحتَّى َقاَل: »َثَلِثنَي ِحجَّ

َر�ُصوِل اهلل �صلى اهلل عليه واآله«.)كامل الزيارات:١6٣(
ل  اأن  تعاىل  قد )حلف اهلل(  ال�صلم  عليه  اإّن احل�صني  ثم 
يخيب من زاره، وذلك اأّن احل�صني عليه ال�صلم قتل مظلومًا، 
ول  لهفان  ياأتيه  ل  اأن  وجل  عّز  اهلل  فعلى  لهفانًا،  عط�صانًا، 
عاهة،  من  به  ول  عط�صان  ول  مغموم  ول  مذنب  ول  مكروب 
تبارك  اهلل  اإىل  ال�صلم  عليه  باحل�صني  وتقرب  دعا عنده  ثم 
وتعاىل اإّل ونف�س كربته، واأعطاه م�صاألته، وغفر ذنوبه، ومد يف 

عمره، وب�صط يف رزقه فاعتربوا يا اأول الألباب.
و كما اأّن زيارة احل�صني عليه ال�صلم ويف كثري من الروايات، 
اأّنها تزيد الأعمار وتزيد يف الأرزاق، ويقيه اهلل من ميتة ال�صوء 

)والعياذ باهلل(.

بقلم: أبوعيل البدري
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بقلم: السيد محمد عيل الحلو

ال�ا�شح  ــر  الأث لها  بــات  احل�شينية  ال�شعائر  م�شاألة  اإنَّ 
ممار�شة  اإذ  ال�شالم  عليه  املهدي  لالإمام  النتظار  ق�شّية  يف 
للت�شحية  الأّمــة  ا�شتعداد  مدى  تعك�س  احل�شينية  ال�شعائر 
اأنَّها  والإيثار واأنَّها يف ممار�شاتها ال�شعائرية هذه تثبت على 
و�شلت اإىل حالة الن�شداد الروحي واملعن�ي بق�شّية الإمام 
احل�شني عليه ال�شالم التي ميّثلها يف امل�شتقبل الإمام املهدي 

عليه ال�شالم بكّل اأهدافها ودواعيها.
تك�ن  اأن  ال�شالم يجب  الإمام احل�شني عليه  اإنَّ مظل�مية 
�شاخ�شة وحّية يف قل�ب النا�س، وهذه احلي�ية تعتمد على 
مدى انفعال النا�س بهذه املظل�مية وان�شدادهم لها واملتاأّتية 
اأهّمية  من  تنطلق  واأهّميتها  احل�شينية،  ال�شعائر  خالل  من 
اإبقاء الق�شّية املهدوية تعي�س يف �شمائر الأّمة ويتطلَّع لها 
النا�س كما يتطلَّع�ن اإىل م�شتقبلهم ال�شعيد وغدهم امل�شرق، 
اإنَّ الرتابط بني ق�شّيتي مظل�مية الإمام احل�شني عليه ال�شالم 
وبني حركة الإمام املهدي عليه ال�شالم وظه�ره ت�شت�جب فهم 
العالقة بني الطرفني، فالإمام املهدي وبح�شب بع�س الروايات 
ي�شتخدم �شعار:)يا لثارات احل�شني( يف اأثناء حركته املباركة 
واإذا كانت ق�شّية الإمام احل�شني عليه ال�شالم حّية تعي�س يف 
نف��س النا�س و�شمائرهم فاإنَّ ا�شتجابة النا�س لن�شرة الإمام 
مظل�مية  تفعل  مل  اإذا  ــا  اأمَّ وممكنة،  �شريعة  �شتك�ن  املهدي 
الإمام احل�شني عليه ال�شالم فعلها يف النف��س فال اأثر لنداء 

الإمام املهدي و�شعاره:)يا لثارات احل�شني(.
اإذن فال بدَّ من الإبقاء على حي�ية مظل�مية الإمام احل�شني 
تها الدائمة،  عليه ال�شالم وهذه ل ُت�شمن اإلَّ بانفعالها وحركيَّ
وال�شعائر هي الآلية التي ُتبقي ق�شّية الإمام احل�شني عليه 

ال�شالم حّية يف �شمائر الأّمة.
واإذا كانت العناية الإلهية يف �شاأن حفظ الق�شّية املهدوية 
رعايتها  اأثبتت  الإلهية  العناية  فاإنَّ  اأهدافها،  بل�غ  اأجل  من 
لق�شّية الإمام احل�شني عليه ال�شالم وجتّدد ذكراه يف قل�ب 
حركة  اإيقاف  حاولت  للظاملني  حمــاولت  من  فكم  امل�ؤمنني، 
ال�شعائر احل�شينية اأو اإلقائها، وكم من اأ�شل�ب واأ�شل�ب حاول 
اأنَّنا ند  اإلَّ  ال�شعائر  اأجل منع هذه  ا�شتخدامه من  الطغاة 
ج  العك�س حيث تت�شاعد هذه ال�شعائر ي�مًا بعد اآخر وتت�هَّ
وتتقد يف قل�ب اأتباع اأهل البيت عليهم ال�شالم، وما جتربة 

واأرعب ونكل  اأرهب  البائد ببعيد حيث  الدكتات�ري  النظام 
اأنَّها  اإلَّ  اإلغائها  يف  منه  اإمعانًا  ال�شعائر  هذه  على  بالقائمني 
ر اجلميع،  ا ت�ش�َّ عادت من جديد وباإ�شرار اأكرب وبقّ�ة اأكرث ممَّ
وهكذا فاإنَّ ال�شعائر احل�شينية تنم� باطراد مع تقادم الزمن، 
وبني  احل�شينية  ال�شعائر  هدفية  بني  العالقة  يعني  وهــذا 

ق�شّية الإمام املهدي عليه ال�شالم.
البيت  اأهل  ملذهب  تبليغ  ر�شالة  باتت  ال�شعائر  م�شاألة  اإنَّ 
عليهم ال�شالم فال بدَّ من رعايتها واحلفاظ على اأ�شالتها وهي 
الرابط بني الأمة وبني اإمامها املهدي عليه ال�شالم، فال يج�ز 
التفريط بها اأو ال�شتهانة بقد�شيتها، كما اأنَّ التم�ّشك بهذه 
ال�شعائر ه� مت�ّشك به�ية الأّمة الإ�شالمّية فال ميكن اإغفالها 

اأو اإلغاوؤها.
اإنَّ اأ�شالتنا حتّتم علينا ال�فاء لأهل البيت عليهم ال�شالم 
ُن�شاأل عنها:  التي  املــ�ّدة  اأنَّ  اأنعم اهلل علينا بهم كما  الذين 
الُْقرْبى{،  فِي  الْمَوَدَّةَ  إاِلَّ  َأجْــراً  عََليْهِ  َأسَْئُلُكمْ  }ُقْل ال 
ل  واأن  احل�شينية  و�شنتنا  بتقاليدنا  اللتزام  علينا  تفر�س 
ن�شتمع اإىل ما ُيقال وما قيل يف �شاأن ال�شعائر احل�شينية بقدر 
ال�شالم  عليهم  اأئّمتنا  اجّتــاه  تكليفنا  تخ�ّس  ق�شّية  هي  ما 

وكذلك احلفاظ على ه�يتنا.
ال�شالم حقيقة  املهدي عليه  نثبت لإمامنا  اأن  اإنَّنا يجب 
ا�شتعدادنا  حقيقة  وكذلك  الطاهرين  ولآبائه  له  م�ّدتنا 
لن�شرته وتهّي�ؤنا ل�شتقباله وهذا ل يتّم اإلَّ بفر�س ال�لء 
ال�شعائر،  اإقامة  يف  احل�شينية  ممار�شاتنا  تعك�شه  الذي 

كما اأنَّ هذه ال�شعائر هي دلئل 
الـــ�فـــاء والــعــهــد الـــذي 

اأنف�شنا من  نقطعه على 
الإمـــام  ن�شرة  اأجـــل 
وفعاًل،  قــ�ًل  املهدي 
ة اإلَّ  ول ح�ل ول ق�َّ
العظيم،  العلي  باهلل 

و}ذلِـــــــــكَ وَمَــــــنْ 
َفِإنَّها  اهلِل  شَــعــائِــرَ  ــمْ  يُــعَــظِّ

الُْقُلوِب{. مِنْ تَْقوَى 

ــر احلــ�ــشــيــنــيــة ــائ ــع ــش ــ� ال
وانتظار املهدي عليه ال�شالم
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بقلم: مرتىض حيد رشف الدين

اأم  النا�س وهو هل عا�صت  اأذهييان كثري من  �صوؤال يف  هناك 
البنني عليها ال�صلم اإىل واقعة الطف؟

نقول: مع اقرتاب الثالث ع�صر من جمادى الثانية ذكرى وفاة 
حول  ت�صاوؤًل  البع�س  يطرح  ال�صلم،  عليها  البنني  اأم  ال�صيدة 
�صّحة ما يروى من كونها عا�صت اإىل واقعة الطف وو�صلتها اأنباء 

الفواجع التي جرت هنا.
اإىل  م�صتندين  الأمر  هذا  نكران  حّد  اإىل  البع�س  وي�صل 

اأمور: عدة 
اأقييدم  من  وهييو   - الأعثم  لبيين  الفتوح  كتاب  يف  روي  ما   .١
اأمري  بن  الأطييرف  عمر  اأّن  من   - الإ�صلمي  التاريخ  م�صادر 
يف  ال�صهداء  اأعمامهم  تركة  على  العبا�س  اأولد  نازع  املوؤمنني 
كربلء، فلو كانت اأم البنني حية يوم �صهادتهم لكان اإرثهم لها 
كونهم مل يلدوا ومنها ينتقل الإرث اإىل اأحفادها عند وفاتها دون 

اأولد زوجها.
٢. اإن رواية بكائها على اأولدها يف البقيع، اأول من رواها اأبو 
يف  ذكر  وقد  الطالبيني(،  )مقاتل  كتابه  يف  الأ�صفهان  الفرج 
اأبكت  حتى  عندها  وتبكي  قبور  اأربعة  تخط  كانت  اأّنها  الرواية 
لبكائها كل عدو و�صديق، حتى اأن مروان بن احلكم كان يبكي 

لبكائها عندما يّر بها.
البيت ل�صدة  اأهل  ال�صماتة بحق  اإّل  ول يعقل من مثل مروان 
مروان  لكونه  الفرك  اأبي  فالرواية من خمتلقات  لهم،  ن�صبه 
ال�صتدللت  يف  يتاأمل  من  ولكن  جده،  ل�صورة  تلميعًا  الن�صب، 

املذكورة يجد اأنها ل ت�صمد اأمام النقد.
اأما ما روي يف فتوح ابن الأعثم فيلحظ على ال�صتدلل به.

اأ: اإّن فتوح ابن الأعثم كتاب من كتب التاريخ، وتقّدمه الن�صبي 
اإليها يف  على غريه ل يجعل منقولته من امل�صّلمات التي يرجع 

ت�صحيح غريها، فال�صك وارٌد بحق ما ذكره اأي�صًا.
ب: ما ذكره لنا فتوح ابن الأعثم هو اأنَّ عمر الأطرف اّدعى 
على ولد العبا�س، ومل يذكر لنا اأّنه اّدعى بحق حتى نرتب الأثر 

اأمييرًا  يّدعي  مييّدع  من  فكم  الييوارث،  هو  كونه  ونّدعي  ال�صرعي 
خمالفًا للحق، خا�صة واأّن عمر الأطرف �صخ�صية وقف التاريخ 

منها موقف امل�صكك يف �صلحها.
٢. واأما ما روي يف مقاتل الطالبيني فيلحظ له:

اأ: اإّن بكاء مثل مروان مل�صيبة اأم البنني ل يتنافى مع ن�صبه 
وعدائه، بل اإّن فجيعة املوقف قد توؤثر حتى يف العدو، من باب 

عظم امل�صاب ل من باب املوّدة.
ولهذا �صواهد يف مقتل �صيد ال�صهداء روته اأوثق كتب املقاتل 
وال�صري كبكاء عمر بن �صعد عندما واجهته احلوراء زينب وقالت 

له: »اأي عمر اأيقتل اأبو عبد اهلل واأنت تنظر؟«.
واحلال اأنه كان ي�صدر الأوامر لل�صروع يف عملية القتل.

اأم البنني لي�صت من البيت الها�صمي واإن كانت  خا�صة واأن 
دواعييي  فيياإّن  هنا  وميين  ال�صلم،  عليه  املوؤمنني  لأمييري  زوجيية 
نظره  عند  مييروان  مثل  لدى  تخف  النبوي  البيت  على  احلقد 
اإىل امل�صيبة من املنظار ال�صخ�صي لأم البنني وحدها مبعزل 

عن باقي اأفراد العرتة النبوية.
اأبا الفرج قد لّفق ق�صية بكاء مروان  باأّن  ب: لو �صّلمنا جدًل 
تلميعًا ل�صورته، فاإن مقت�صى احلذاقة تعليق ما يراد تلفيقه على 
واقعة قوية الوجود لي�صتمد من قوتها، ل تعليقه على واقعة ملفقة 

من اأ�صلها فتحتاج اإىل ما يثبتها اأوًل قبل اأن يثبت ما تعلق بها.
فلو مل تكن اأم البنني موجودة وقتها لكان اأحرى باأبي الفرج 
اأن يعلق ق�صة مروان على ق�صية معلومة احل�صول، باأن يلفق له 
كالعقيلة  الواقعة  ببقائها حية وقت  ي�صّلم  تفاعًل مع �صخ�صية 

زينب اأو ال�صيدتني �صكينة والرباب، فاإّن ذلك اأقوى ملا يريد.
خل�صة القول: مما �صبق اأن وجود اأم البنني مروي �صريحًا 

يف امل�صادر التاريخية.
واأما عدم وجودها فمت�صّيد ت�صّيدًا ل ي�صمد اأمام النقد.

ونفي ال�صريح بالت�صيد غري الثابت مما ل يرجحه اأحد من 
اأهل التحقيق.

ــة ــل ــي حــل ــني  ــ ــن ــ ــب ــ ال اأم 
اأمري امل�ؤمنني عليهما ال�شالم
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ــوا  ــهُــمْ َكــاُن قييال اهلل تييبييارك وتييعيياىل: }...َذلِــــــكَ بِــَأنَّ
يَْكُفرُونَ بَِآيَاتِ اهلل وَيَْقُتُلونَ النَِّبيِّنيَ بَِغيِْر الْحَقِّ َذلِكَ 

بِمَا عَصَوْا وََكاُنوا يَعَْتدُونَ{.)البقرة:6١(
تعاىل:  قوله  يف  ال�صلم  عليه  ال�صادق  اهلل  عبد  اأبييي  عن 
اهلل....{  بآيات  يكفرون  كانوا  بأهنم  }...ذلـــك 
�ْصَياِفِهْم  ِباأَ َرُبوُهْم  �صَ َوَل  ِباأَْيِديِهْم  َقَتُلوُهْم  َما  »َواهلل  قييال: 
َفُقِتُلوا  َعَلْيَها  َفاأُِخُذوا  َذاُعوَها  َفاأَ اأََحاِديَثُهْم  �َصِمُعوا  ُهْم  َوَلِكنَّ

َية«.)الكايف:٣7١/٢( اَر َقْتًل َواْعِتَداًء َوَمْع�صِ َف�صَ
باملبا�صرة،  واأخرى  ت�صبيبّيًا  تارة  يكون  القتل  اإّن  اأ/  نقول: 

واإّن للقتل الت�صبيبّي اأثرًا مهّمًا اأحيانًا.
ب: اإّن �صهادة اأنبياء اهلل تعاىل تكون اأحيانًا بوا�صطة �صيف 

اأخرى بالد�صي�صة والتاآمر،  واأحيانًا  ال�صافك للدماء،  املهاجم 
والتحري�س، واإف�صاء ال�صّر، والتبييت، وامل�صاَمرة، واجتماعات 

الليل املريبة.
واإّن  الآييية  الق�صمني مندرجان يف  فيياإّن كل  بناًء على ذلك 
ح�صره يف خ�صو�س الق�صم الثان، اأي القتل بوا�صطة اإف�صاء 
الأ�صرار، هو اإّما لأهمّيته واإّما ل�صمول جماعة مّمن �صاركوا يف 

القتل الت�صبيبّي واإن مل تكن لهم يد يف القتل باملبا�صرة.

ِعَباَد  »َيا  قال:  اأنه  واآلييه  عليه  �صلى اهلل  الأكييرم  النبي  عن 
َي  َهاُوِن ِبَها َفاإِنَّ امْلََعا�صِ ي َوالتَّ اهلل َفاْحَذُروا الْنِهَماَك يِف امْلََعا�صِ
اِحِبَها َحتَّى ُيوِقَعُه ِفيَما ُهَو اأَْعَظُم  ْذَلُن َعَلى �صَ َي�ْصَتْوِل ِبَها اْلِ

املمّهد لقتل الأنبياء

الت�شليم اإىل اهلل تعاىل
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بقلم: الشيخ الجوادي اآلميل

ي َوَيَتَهاَوُن َوَيْخُذُل َوُيوِقُع ِفيَما ُهَو اأَْعَظُم  ِمْنَها، َفَل َيَزاُل َيْع�صِ
يِّ َر�ُصوِل اهلل �صلى اهلل  ا َجَنى َحتَّى ُيوِقَعُه يِف َردِّ َوَلَيِة َو�صِ مِمَّ
ِة َنِبيِّ اهلل، َوَل َيَزاُل اأَْي�صًا ِبَذِلَك َحتَّى ُيوِقَعُه  عليه واآله َوَدْفِع ُنُبوَّ
الإمام  اهلل«.)تف�صري  ِديِن  يِف  ييياِد  َوالإِحْلَ اهلل،  َتْوِحيِد  َدْفييِع  يِف 

الع�صكري عليه ال�صلم:٢6٤(
اأوًل: كّل ذنٍب مهما �صغر، فهو ي�صتبطن التفّلت من مبادئ 
ال�صريعة من جهتني؛ وذلك لأّن كّل مع�صية فهي من جهة نا�صئة 
من النحراف عن التعّلق بحكم اهلل تعاىل حّتى واإن كان انحرافًا 
�صئيًل، ومن جهة اأخرى فاإّن كّل ذنب هو مدعاة لتزايد الهروب 
اأّن كّل طاعة  من ال�صريعة والنحراف عن مبادئ الدين؛ كما 

فهي تكون م�صحوبة من جهتني بامليل نحو ال�صريعة.
ثانيًا: النحراف الزائد يوؤّدي اإىل ارتكاب ذنوب اأكرب، حّتى 
تتمّهد الأر�صّية، تدريجّيًا لأكرب املعا�صي األ وهو ال�صرك باهلل.

عن الإمام الع�صكري عليه ال�صلم اأّنه قال: » اأََل َفَل َتْفَعُلوا 
ُحوا  َتْقرَتِ َوَل  اهلل،  ِنَعَم  َت�ْصَخُطوا  َوَل  اإِ�ْصَراِئيَل،  َبُنو  َفَعَلْت  َكَما 
ا  مِبَ َمِعي�َصِتِه  اأَْو  ِرْزِقِه  يِف  اأََحُدُكْم  اْبُتِلَي  َواإَِذا  َتَعاىَل،  اهلل  َعَلى 
، َفَل َيْحُد�ْس �َصْيئًا َي�ْصاأَُلُه َلَعلَّ يِف َذِلَك َحْتَفُه َوَهَلَكُه،  َل ُيِحبُّ
ِبنَي اإِْن َكاَن َما َكِرْهَتُه  يِّ ٍد َواآِلِه الطَّ مَّ َوَلِكْن ِلَيُقْل )اللَُّهمَّ ِبَجاِه حُمَ
َعَلْيِه،  ِن  ْ ربِّ َف�صَ ِديِني،  يِف  َل  َواأَْف�صَ ِل،  َخرْيًا  َهَذا  اأَْمِري  ِمْن 
ْطِني ِللنُُّهو�ِس ِبِثْقِل اأَْعَباِئِه َواإِْن َكاَن  ِن َعَلى اْحِتَماِلِه، َوَن�صِّ َوَقوِّ
اِئَك َعَلى ُكلِّ  ِني ِبَق�صَ ِخَلَف َذِلَك َخرْيًا ِل َفُجْد َعَليَّ ِبِه، َوَر�صِّ
َر َلَك  َر اهلل َلَك َوَي�صَّ َك اإَِذا ُقْلَت َذِلَك َقدَّ ْمُد( َفاإِنَّ َحاٍل َفَلَك احْلَ

«.)تف�صري الإمام الع�صكري:٢6٤( َما ُهَو َخرْيٌ
نقول:

اأ: اإّن �صّنة اهلل الأزلّية ل تخ�ّس قومًا دون اآخرين، بل هي 
يف  اإّل  والأمم،  الأقييوام  جميع  على  والتطبيق  للنتفاع  قابلة 
موارد ا�صتثنائية حيث يكون الدليل الا�ّس �صببًا يف ح�صرها.
ب: ُي�صت�صّف من ظاهر هذا احلديث اأّن اقرتاح بني اإ�صرائيل 

مل يكن ملجّرد الرغبة يف التنّوع املباح.
ج: اإّن من اأف�صل وظائف الإن�صان املتعّبد هو الر�صا بق�صاء 

اهلل وال�صكر له على كّل حال.
لأن  الدين،  �صروريات  من  هي  اهلل  اأراده  مبا  َتر�صى  اأْن 

الإن�صان عليه اأن ي�صّلم ملا اأراده اهلل تعاىل له.
فقد روي يف احلديث القد�صي اأَْوَحى اهلل َعزَّ َوَجلَّ اإِىَل َداُوَد 
عليه ال�صلم »َيا َداُوُد ُتِريُد َواأُِريُد، َوَل َيُكوُن اإِلَّ َما اأُِريُد، َفاإِْن 
ْعَطْيُتَك َما ُتِريُد، َواإِْن مَلْ ُت�ْصِلْم مِلَا اأُِريُد اأَْتَعْبُتَك  اأَ�ْصَلْمَت مِلَا اأُِريُد اأَ

ِفيَما ُتِريُد، ُثمَّ َل َيُكوُن اإِلَّ َما اأُِريُد«.)التوحيد:٣٣7(
ر�صي مبا  اإذا  لعبده  يعطيه  فيما  اإرادتييه  تعاىل  اهلل  فقرن 
اأراده اهلل عز وجل، فقال جل وعل: »يا داود تريد واأريد«، اأي 
اأخرى  اأمور  اأمييورًا خمتلفة يريدها اهلل ف�صًل عن  اأّن هناك 

يريدها العبد.
الأ�صياء  جميع  على  املهيمنة  هي  الإلهية  وامل�صيئة  فالإرادة 

فالعبد اإذا اأراد �صيئًا عليه اأن يرى ما هي اإرادة اهلل فيه.
وقال عز وجل: »وال يكون إال ما أريد«، كاأّنه تعاىل يقول 
اإّن ما عمله العبد وما �صغل عنه يف هذه الدنيا هي ل تكون اإّل ما 
اأراده اهلل، فعلى العبد اأن ير�صى بر�صا اهلل تعاىل ليعطيه اهلل 

تعاىل ما يتمناه العبد من ال�صعادة الدنيوية والأخروية.
فاهلل تعاىل يقول للإن�صان اإّن هنا يف هذه الدنيا ل يكون اإل 

ما هو يريده.
اأعطيتك ما تريد«،  اأريد  ملا  اأ�صلمت  ويقول عز وجل: »فاإن 
اهلل تعاىل يعطي للإن�صان ما يريد يف حني اإذا �صّلم الإن�صان 

اأموره الدنيوية والأخروية هلل تعاىل.
ما  اإىل  العبد  يو�صل  اهلل  يريده  مبا  والر�صا  الت�صليم  اإّن 
اهلل  بر�صا  ر�صي  اأي  اهلل  اأراده  ما  الإن�صان  اأراد  فاإذا  يريد، 

تعاىل ف�صي�صل اإىل ما ير�صيه.
فِيمَا  َأتْعَبُْتكَ  ــدُ  ُأِري لِمَا  ُتسْلِمْ  َلــمْ  »وَإِنْ  وجل:  عز  وقال 
ُتِريدُ«، وهو عدم ت�صليم الأوامر يف الدنيا والآخرة هلل تعاىل، 
اإّن العبد اإذا مل ي�صّلم اأموره الدنيوية والأخروية هلل عز وجل 
اأراد  فيياإّن  �صيء،  على  يح�صل  ل  تعاىل  اهلل  بر�صا  ير�س  ومل 
العبد احل�صول على اأي �صيء �صواء يف هذه الدنيا اأو الآخرة 

عليه اأن ي�صّلم ملا يريده اهلل.
يريد  فيما  التعب  تبعث  ربييه  اإىل  العبد  ت�صليم  فييعييدم 
اأراد  اإذا  الييعييبييد  يتعب  وعييل  جييل  فيياهلل  عييليييييه،  احليي�ييصييول 
مل  لأّنييه  وذلييك   - اأخييروي  اأو  دنيوي   - �صيء  على  احل�صول 

ي�صّلم اأموره اإليه، ومل ير�َس بر�صاه.
ُأِريدُ«، يف النهاية  وعنه عز وجل: »ُثمَّ اَل يَُكونُ إاِلَّ مَا 
اهلل تعاىل جعل كل الأمور كما هو يريد ولي�س ما يريده العبد.

الراحة  اأراد  اإذا  الإن�صان  اأّن  على  و�صريح  وا�صح  وذلييك 
الت�صليم والر�صا مبا يريده اهلل  يف هذه الدنيا والآخرة عليه 
تعاىل  اهلل  قال  كما  �صيكون  اهلل  اأراد  مبا  ر�صي  فيياإن  تعاىل؛ 
مبا  ير�َس  مل  واإن  َفيَُكون{،  ُكــنْ  لِلشَّيْءِ  ــُقــوُل  }يَ
اأراده اهلل �صيتعب يف حياته ومن اأجل الو�صول اإىل هدفه وما 
تريده نف�صه، فبالتال يف نهاية املطاف ل جتري الأمور كما 

يريده، بل �صتجري كما اأراده اهلل تعاىل.

الر�شا بر�شا اهلل
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اأّنييه  ال�صلم  عليه  ال�صادق  اهلل  عبد  اأبييي  الإميييام  عن 
الَكوْثَرَ{  أعَْطيْنَاَك  }إِنَّا  قراءة  كانت  »من  قال: 
القيامة  يييوم  الكوثر  من  اهلل  �صقاه  ونوافله  فرائ�صه  يف 
ثه عند ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله يف اأ�صل  وكان حمدِّ

طوبى«.)تف�صري ال�صايف:5/٣8٤(
قراأها  »من  اأي�صًا:  ال�صلم  عليه  ال�صادق  الإمام  وقال 
بعد �صلة ي�صليها ن�صف الليل �صرًا من ليلة اجلمعة األف 
لة راأى النبي �صلى اهلل عليه واآله يف منامه باإذن  مرة مكمِّ

اهلل تعاىل«.)تف�صري الربهان:5/77١(

دخل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله امل�صجد وفيه عمرو 
ابن العا�س واحلكم بن اأبي العا�س.

فقال عمرو خماطبًا النبي: يا اأبا الأبرت! وكان الرجل يف 
ي اأبرت. اجلاهلية اإذا مل يكن له ولد �ُصمِّ

ثم قال عمرو: اإّن لأ�صناأ حممدًا - اأي اأبغ�صه-.
}َفصَلِّ  واآله:  فاأنزل اهلل على ر�صوله �صلى اهلل عليه 
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شانَِئكَ{، اأي مبغ�صك عمرو 
األبْــَتــرْ{ يعني ل دين له ول ن�صب. ــوَ  }هُ العا�س  ابن 

)تف�صري القمي:٢/٤٤5(

قد  باأّنه  واآلييه  عليه  اهلل  �صلى  نبّيه  خاطر  اهلل  ُيطيِّب 
اأعطاه الكوثر وهو الري الكثري.

للخري  م�صاديق  كلها  للكوثر  تفا�صري  عدة  وردت  وقد 

الكثري فمنها:
اأ: اأّنه نهر يف اجلنة له حو�س اخت�س به الر�صول �صلى 
من  منه  ي�صقون  ال�صلم  عليهم  بيته  واأهل  واآله  عليه  اهلل 

والهم وينعون منه من عاداهم.
وقد ورد يف هذا املعنى عدة روايات منها:

ما رواه اأن�س قال: دخلت على ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
واآله فقال: »قد اأعطيت الكوثر«، فقلت: يا ر�صول اهلل وما 
واآله: »نهر يف اجلنة عر�صه  الكوثر؟ قال �صلى اهلل عليه 
اأحد منه فيظماأ  امل�صرق واملغرب ل ي�صرب  وطوله ما بني 
ذمتي  خفر  اإن�صان  ي�صربه  ل  في�صعث  مه  اأحد  يتو�صاأ  ول 
الدر  طييالييب:١٢/٢.  اأبييي  اآل  بيتي«.)مناقب  اأهييل  قتل  ول 

املنثور:6/٤٠٢(
عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  بينا  اأن�س:  رواه  ما  ومنها 
واآله ذات يوم بني اأظهرنا، اإذ اأغفى اإغفاء، ثم رفع راأ�صه 
مبت�صمًا، فقلت: ما اأ�صحكك يا ر�صول اهلل؟ فقال �صلى اهلل 
عليه واآله: »اأنزلت علّي اآنفًا �صورة«، فقراأ �صورة الكوثر، ثم 
قال  اأعلم،  ور�صوله  قلنا: اهلل  الكوثر؟«،  ما  »اأتدرون  قال: 
خريًا  رّبي  عليه  وعدنيه  نهر  »فاإّنه  واآلييه:  عليه  اهلل  �صلى 
كثريًا، هو حو�صي، ترد عليه اأّمتي يوم القيامة اآنيته عدد 
اإّنهم  جنوم ال�صماء، فيختلج القرن منهم، فاأقول: يا رب 
من اأّمتي! فيقال: اإّنك ل تدري ما اأحدثوا بعدك«.)جممع 

البيان:١٠/٤59(
اأبي جعفر  تف�صريه عن  الكويف يف  رواه فرات  ما  ومنها 
تعاىل  اهلل  اأنييزل  »ملا  قييال:  ال�صلم  عليها  علي  بن  حممد 

ف�شل �ش�رة الك�ثر

�شبب نزول �ش�رة الك�ثر

الَْكوْثَرَ{ َأعَْطيْنَاَك  }إِنَّا 

ــ�د ــ ــل ــ بــــ�ــــشــــارة اخل
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أعَْطيْنَاَك  ــا  }إِنَّ واآله  عليه  اهلل  �صلى  حممد  نبيه  على 
طالب  اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري  له  قال  الــَكــوْثَــرَ{ 
ف اهلل هذا النهر  عليهما ال�صلم: يا ر�صول اهلل، لقد �صرَّ
يجري  نهر  الكوثر  علي،  يا  نعم  قال:  لنا؛  فاأنعته  وكّرمه، 
من  واأحييلييى  اللنب  من  اأبي�س  ميياوؤه  اهلل،  عر�س  تت  من 
والياقوت واملرجان،  الدر  الزبد، ح�صاه  واألني من  الع�صل 
قوائمه  �صنخ  الزعفران،  وح�صي�صه  الأذفيير  امل�صك  ترابه 
الزبرجد  من  القلل  كاأمثال  ثمره  العاملني،  رب  عر�س 
ظاهره  ي�صتبني  الأبي�س  والدر  الأحمر  والياقوت  الأخ�صر 
من باطنه وباطنه من ظاهره. فبكى النبي �صلى اهلل عليه 
واآله واأ�صحابه ثم �صرب بيده اإىل علي بن اأبي طالب فقال: 
واهلل يا علي ما هو ل وحدي واإمّنا هو ل ولك وملحّبيك من 

بعدي«.)تف�صري فرات الكويف:6٠9(
يتفّرع من هذا النهر رافد اآخر هو نهر الري، فقد روى 
اأخي مالك  اأعني  ال�صيخ ال�صدوق ب�صنده عن احل�صني بن 
ابن اأعني، قال: �صاألت اأبا عبد اهلل عليه ال�صلم عن قول 
الرجل للرجل: )جزاك اهلل خريًا( ما يعني به؟ فقال اأبو 
عبد اهلل عليه ال�صلم: »اإّن الري نهر يف اجلنة خمرجه 
من الكوثر، والكوثر خمرجه من �صاق العر�س، عليه منازل 
الأو�صياء و�صيعتهم، على حاّفتي ذلك النهر جواري نابتات 
كلما قلعت واحدة نبتت اأخرى با�صم ذلك النهر وذلك قول 
اهلل عّز وجل يف كتابه: }فِيِهنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ{

الرجل ل�صاحبه: )جزاك اهلل  فاإذا قال  )الرحمن:7٠(، 
خريًا( فاإمّنا يعني به تلك املنازل التي اأعدها اهلل عّز وجل 

ل�صفوته وخريته من خلقه«.)معان الأخبار:١8٢(
الب�صر،  بع�س  تعاىل يف خلق  ا�صتخدمه اهلل  املاء  هذا 
بع�س  يف  ورد  كييمييا  حييميييييدة  �ييصييفيياتييًا  فيييييهييم  فييانييعييكيي�ييس 

منها: الروايات، 
الكايف  يف  �صره  قد�س  الكليني  الإ�ييصييلم  ثقة  رواه  مييا 
ال�صريف عن علي بن اإبراهيم القمي عن هارون بن م�صلم 
عليه  ال�صادق  جعفر  الإمييام  عن  �صدقة،  بن  م�صعدة  عن 
ال�صلم، عن اآبائه عليهم ال�صلم اأّن ر�صول اهلل �صلى اهلل 
ال�صماوات، حمبِّب يف  »ال�صخي حمبِّب يف  قال:  واآله  عليه 
ماء  من  عينيه  ماء  وُخِلق  عذبة  طينة  من  ُخِلَق  الأر�ييس، 

�س يف الأر�س،  �س يف ال�صماوات، مبغِّ الكوثر، والبخيل مبغِّ
ُخِلق من طينة �صبخة وُخِلق ماء عينيه من ماء العو�صج«.

)الكايف ال�صريف:٤/٣9(
وتقع على �صفافه منازل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله 

واأهل بيته عليهم ال�صلم يف اجلنة:
فقد روى احلاكم احل�صكان عن زيد بن علي عن اآبائه 
اهلل  �صلى  اهلل  ر�ييصييول  قييال  قييال:  ال�صلم  عليه  علي  عيين 
عليه واآله: »اأران جربئيل منازل ومنازل اأهل بيتي على 

الكوثر«.)�صواهد التنزيل:٢/٤86(
ب: اإّنه النبوة والكتاب: وهو قول عكرمة.

ج: اإّنه القراآن: وهو قول احل�صن الب�صري.
بكر  اأبي  قول  وهو  والأ�صياع:  الأ�صحاب  كرثة  اإّنه  د: 

عيا�س. ابن 
ال�صادق  الإمييام  اإىل  من�صوب  وهو  ال�صفاعة:  اإّنييه  هي: 

ال�صلم. عليه 
ال�صادق  عن  رووه  �صره:  قد�س  املجل�صي  العلمة  فقال 

عليه ال�صلم.
ب�صعف  م�صعر  للراوي  ذكر  ول  ن�س  دون  النقل  وهييذا 

الرواية فهي مر�صلة من جمهول عن جمهول.
و: اإّنه كرثة الن�صل والذرية: وقد ظهرت الكرثة يف ن�صله 
عددهم  يح�صى  ل  حتى  ال�صلم  عليهم  فاطمة  ولد  من 

وات�صل اإىل يوم القيامة مددهم.
وقرينة  النزول  �صبب  عليه  ي�صاعد  ما  هو  القول  وهييذا 
ال�صياق يف قوله تعاىل: }إِنَّ شَانَِئكَ هُوَ األبَْترُ{.

واملعنى اللغوي باأّنه الري الكثري ي�صمل جميع الحتمالت 
ال�صابقة ويجمع بينها.

حيث  �صره  قد�س  املجل�صي  العلمة  اإليه  ذهب  ما  وهو 
قال: )واللفظ حمتمل للكل فيجب اأن يحمل جميع ما ذكر 
يف  الكثري  الييري  �صبحانه  اهلل  اأعطاه  فقد  الأقيييوال،  من 
الدنيا، ووعده الري الكثري يف الآخرة، وجميع هذه الأقوال 
تف�صيل للجملة التي هي الري الكثري يف الدارين(.)بحار 

الأنوار:١7/8(

اأمر اهلل نبيَّه �صلى اهلل عليه واآله باأّن ي�صلي له وينحر 
وَانْحَرْ{ لِرَبِّكَ  }َفصَلِّ 
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بقلم: مرتىض رشف الدين

مقابل هذه النعمة التي اأنعمها عليه.
وقد اختلف املف�صرون يف معنى ال�صلة والنحر:

١. فقيل: املراد �صلة العيد، فيكون دليًل على وجوبها، 
الإبل  به نحر  املراد  اأن  }وَانـْـحَــرْ{ على تقدير  ويوؤيده 

كما قيل.
٢. وقيل: املراد �صلة الفجر بامل�صعر، وذبح الهدي مبنى.

اإىل  امل�صلي  نحر  وجعل  مطلقًا  ال�صلة  املراد  وقيل   .٣
القبلة فيها، وهو كناية عن ا�صتقبال القبلة فيها فكاأنه قيل: 

�صلِّ اإىل الِقبلة.
هلل  ال�صلة  فعل  رجحان  املييراد  كون  يحتمل  وقيل:   .٤
من  الندب  بالوجوب  التف�صيل  ويكون  له،  والذبح  مطلقًا 

ال�صنة والإجماع.
ال�صلة  بالتكبريات يف  اليد  رفع  املراد  اأّن  والأرجح   .5

ال�صدر  نحر  حمييياذاة  اإىل 
وقد  كاملنحر،  اأعيييله  وهييو 
عدة  املعنى  هييذا  يف  وردت 

روايات:
منها رواية عمر بن يزيد 
اهلل  عبد  اأبييا  �صمعت  قييال: 
قوله  يقول يف  ال�صلم  عليه 
ــرَبِّــكَ  لِ ــلِّ  ــصَ }َف تعاىل 
وَانْــحَــرْ{ »هو رفع يديك 
حييييييذاء وجيييهيييك«.)بيييحيييار 
وروى  الأنييييييوار:٣١٢/١6(، 
عنه  �ييصيينييان  بييين  اهلل  عييبييد 
عليه ال�صلم مثلها.)و�صائل 

ال�صيعة:٤/7٢5(
وعن جميل قال �صاألت اأبا 

عبد اهلل عليه ال�صلم عن قوله عّز وجل }َفصَلِّ لِرَبِّكَ 
وَانْحَرْ{ فقال بيده هكذا يعني ا�صتقبل بيديه حذو وجهه 

القبلة يف افتتاح ال�صلة.)و�صائل ال�صيعة:6/٣٠(
اأمري  عن  نباتة،  بن  الأ�صبغ  عن  حيان  بن  مقاتل  وروى 
املوؤمنني عليه ال�صلم قال: »ملّا نزلت هذه ال�صورة قال النبي 
�صلى اهلل عليه واآله جلربئيل: ما هذه النحرية التي اأمرن 

اإذا ترمت  ياأمرك  ولكنه  لي�صت بنحرية،  قال:  بها ربي؟ 
ت، واإذا ركعت واإذا رفعت  لل�صلة اأن ترفع يديك اإذا كربَّ
و�صلة  �صلتنا  فيياإّنييه  �صجدت،  واإذا  الييركييوع  من  راأ�ييصييك 
وزينة  زينة  �صيء  لكل  فيياإّن  ال�صبع،  ال�صماوات  يف  امللئكة 

ال�صلة رفع الأيدي عند كل تكبرية«.
يف  اليييييدييين  »رفيييع  واآلييييه:  عليه  اهلل  �صلى  النبي  وقيييال 
هذه  تييقييراأ  »األ  قييال:  ال�صتكانة؟  ومييا  قلت  ال�صتكانة«، 
يََتَضرَّعُونَ{ وَمَا  لِرَبِِّهمْ  اسَْتَكاُنوا  }َفمَا  الآية؟ 

)املوؤمنون:76(«.)بحار الأنوار:8١/٣5١(

ه �صلى اهلل عليه واآله  يزيد اهلل تعاىل يف اإعادة اعتبار نبيِّ
فيقول اأنه علوًة على ما اأعطاه من الري الكثري، والذرية 

الوافرة، والذكر الالد، ليقرَّ عينه.
ه  فيييييياإّن مييبييغيي�ييصييه وعيييييدوَّ
الذي  هو  العا�س  بن  عمرو 
ممتّدة  �صللة  له  يكون  لن 
عليه  اهلل  اأنييعييم  مييا  بييرغييم 
مييين الييييذكييييور فيييييياإنَّ ذكيييره 
وذريته  �صينقطع،  بالري 

�صت�صمحل.
للنبي  �ييصيييييبييقييى  بييييينييمييا 
واآليييييه  عييليييييه  اهلل  �ييصييلييى 

واللود. والذكر  العقب 
وهيييذا مييا نيييراه اليييييوم، 
ذرية  لرجل  جند  ل  حيث 
لييهييا تيييعيييداد ذرييييية اليينييبييي 
واآليييييه  عييليييييه  اهلل  �ييصييلييى 
بهم من  بالرغم مما حلق 

واإبادة. وت�صريد  قتل 
با�صمه خم�س  العامل  �صكان  ربع  ينادي  رجًل  ول جند 
كل  يف  اآلييه  وعلى  عليه  �صلواتهم  عدا  اليوم،  يف  مييرات 

وقت وحني.
الذي  اللود  بهذا  ب�صارة  املباركة  ال�صورة  هذه  فكانت 

حباه اهلل لنبيه امل�صطفى �صلى اهلل عليه واآله.

}إِنَّ شَانَِئكَ هُوَ األبَْترُ{
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ل بد من اللتفات اإىل اأن دين اهلل ل ي�صاب بالعقول واأعظم 
�صاأن يف الدين هو يف املعارف ول يقت�صر على فقه الفروع ومن 
ثم كانت املعرفة احلقة توقيتية وتوقيفية واإن كان املخاطب بها 

هو العقل وبلغة العقل والقلب وبلغة الوجدان.
وقد ورد عن اأئمة اأهل البيت عليهم ال�صلم: »ول تقل فينا ما 

ل نقول يف اأنف�صنا«.
يف  نقوله  ل  ما  فينا  يقولون  »قييوم  ال�صلم:  عليهم  وقولهم 

اأنف�صنا، فلي�س اأولئك منا ول�صنا منهم«.
يختلق  ل  اأن  احلييق  بدين  التدّين  يف  املييوؤميين  على  فييالييلزم 
و�صنة  الكتاب  الييواردة يف  العناوين  بل  واأقييواًل  نف�صه مقاًل  من 
بها كمجموع  بالتم�صك  ال�صلم هي احلرية  عليهم  املع�صومني 

منظومة واحدة، فلبد من الأخذ مبا ورد وترك ما مل يرد.
�ش�ؤال

من  وغريهما  والييرزق  كاللقة  املييذكييوره  ال�صفات  األي�صت 
ال�صفات الإلهية تنق�صم اإىل )ذاتية وعر�صية اأو اكت�صابية( اإن 
�صح التعبري؟ اإذا ثبت اأن هذا التق�صيم �صحيح ل غبار عليه هل 
بالإمكان اأن نحمل هذه ال�صفات على اأهل البيت عليهم ال�صلم 
باأن  نقول  يعني  الذات؟  ل  والإكت�صاب  العر�س  حيث  من  ولكن 
كل  ولكن  وييت  ويحيي  ويييرزق  يخلق  ال�صلم  عليه  املع�صوم 
ذلك باإذن من اهلل �صبحانه وتعاىل واملراد منه العر�س كما هو 
�صاأن عي�صى عليه ال�صلم حيث كان يحيي امليت ويربئ الأكمه 

والأبر�س باإذن ربه؟

اجل�اب:
ال�صفات والأ�صماء من اأعقد بحوث املعرفة، واأطرها وقوالبها 
و  املتكلمني   من  معرفية  مدر�صة  كل  يف  و�صيغت  �صبكت  قد 
الفل�صفة والعرفاء وال�صوفية وكل منهم على مدار�س وم�صارب 
با�صطلحات منتجة بقدرة الفكر الب�صري وجرى فيها النق�س 

والإبرام كمباحث امل�صتق وا�صتقاق ال�صم وحقايق ال�صفات.
الت�صبيه  من  وموؤاخذات  ملحظات  الآخيير   على  �صجل  وكل 
اأو  اأو التعطيل  اأو �صوبها بالنق�س والتحديد  ب�صفات املخلوقني 

غري ذلك من املحاذير.
الب�صر يف تديد الأطر والتعريفات  وكل هذا برهان افتقار 

والقوالب يف املعرفة الإلهية اإىل الوحي.
واإذا كان الب�صر ي�صطر اإىل الوحي يف قوانني الأعمال البدنية 
يف  احلقايق  معرفة  يف  حاله  فكيف  املييدن  املجتمعي  والعي�س 
العوامل والآفاق املوجودة والواقعية اللمتناهية وهذا ما ي�صري 
اهلِل  عِبَادَ  إاِلَّ  يَصُِفونَ  عَمَّا  اهلِل  }سُبْحَانَ  تعاىل:  قوله  اإليه 

الْمُْخَلصِنيَ{.)ال�صافات:١5-١6٠(
اإّل  واملييخييلييوقييات  الب�صر  تو�صيف  عيين  نف�صه  تييعيياىل  فيينييزه 

امل�صطفني حيث يتلقون التو�صيف من الوحي.
فنظام الأ�صماء وال�صفات منظومة بحر متلطم يف املعرفة 
واللزم جعل القالب والإطار الوحيان �صفينة معرفة يقوم به 

امليزان املعريف الواقي عن ال�صطط والإنزلقات.
فهذا مغزى توقيتية ال�صفات والأ�صماء الإلهية وال�صفائية.

والرزق  اخللق  اإ�شناد  هل 
اإىل اأحد املع�ش�مني جائز؟ 

بقلم: الشيخ محمد السند
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الييرائييع  العهد  �صاحب  هييو  ال�صلم  عليه  عليًا  اإّن 
وفيه  واأعمالها  م�صر  على  عامله  النخعي  الأ�صرت  اإىل 
اأكلهم  تغتنم  �صاريًا  �صبعًا  عليهم  تكوّنن  »ول  يقول: 
نظري  اأو  الّدين،  يف  لك  اأٌخ  اإّمييا  �صنفان:  النا�س  فيياإّن 
الذي  مثل  و�صفحك  اأعطهم من عفوك  لك يف اللق، 
تندمّن  ول  و�صفحه،  عفوه  من  اهلل  يعطيك  اأن  تّب 

بعقوبة«. تبجحّن  ول  عفو  على 
الحتكار«. »وامنع من  ال�صلم:  عليه  يقول  ثم 

اليي�ييصييلم يف منع  عييليييييه  املييوؤميينييني  اأمييييري  فييتيي�ييصييديييد 
الحتكار كان من الأ�صباب البعيدة يف ما كان من اأمره 
واأميييييييير ميييعييياويييية 
فهوؤلء  واأتباعه، 
يييييريييييدون املييلييك 
وامليييييال وامليييغيييامن 
وعلي  لأنف�صهم، 
عيييليييييييه الييي�يييصيييلم 

يريدها 

لل�صعب. جميعًا 
وطلب  بالنا�س  الرفق  من  ال�صلم  عليه  علّي  وبلغ 
الب�صرة  اأهيييل  حيياربييه  اأن  يفعلون،  عما  لهم  الييعييذر 
ولعنوه،  و�صبوه  بال�صيوف  اأولده  ووجوه  وجهه  و�صربوا 
اأمانه،  يف  واأدخلهم  عنهم  ال�صيف  رفع  بهم  ظفر  فلما 
ابن  الأثيم  بقاتله  خييريًا  اأو�صى  اأنييه  اأي�صًا  ذلك  ومن 

اهلل. لعنه  ملجم 
ال�صلم:  عليهم  واحل�صني  للح�صن  و�صيته  يف  وجاء 

عونًا«. وللمظلوم  خ�صمًا  للظامل  وكونا  احلق،  »قول 
من  كييان  ولييو  خ�صمًا  للظامل  يكونا  بيياأن  اأو�صاهما 
اأقا�صي  من  كان  ولو  عونًا  للمظلوم  يكونا  واأن  ذويهما، 
تطيم  يف  ال�صلم  عليه  علي  �صعى  ولطاملا  الأر�ييس، 
�صعى  امل�صت�صعفني،  عيين  احليييييف  رفييع  ويف  الييظيياملييني 
ي�صاير يف  وكان ل  ودمه،  ول�صانه وح�صامه  بقلبه  لذلك 

ولو فقد حياته. يهادن  ول  ال�صبيل  هذا 
اأعييدل  ل�صلم  عليها  علي  يييكييون  اأن  غييريييبييًا  ولي�س 
عليه  علي  واأخييبييار  يكونه،  ل  اأن  الغريب  بل  النا�س، 
الإن�صانية  املييكييانيية  ييي�ييصييّرف  تيييراث  عييدلييه  يف  اليي�ييصييلم 
اأخاه عقيًل  اأن  والروح الإن�صانية، من ذلك موقفه من 
الإمييام  فاأبى  ال�صعب،  مال  من  يجريه  ميياًل  منه  اأراد 
املال  بهذا  اأجدر  املعوزين  لأن  عليه ذلك  ال�صلم  عليه 
وهو مالهم، وهّدده اأخوه باأن يرتكه اإىل خ�صمه معاوية 
اأخوه  فاأقبل  اأمره،  بّدل من  ول  نف�صه  اأّثر ذلك يف  فما 
دنياي(،  يف  ل  خري  )معاوية  يقول:  وهو  معاوية  على 
املال  بيت  كان  فقد  فيه،  عقيل  راأي  عند  معاوية  وكان 
يف نظر معاوية �صلحًا يف يديه يّكن به من �صلطانه، 
ال�صالفات. اأمّية  اأجماد  به  وي�صتعيد  م�صلكه  به  ويفدي 

رعاياه  عن  الرتفع  ياأبى  ال�صلم  عليه  الإمام  وكان 
روح  من  لت�صّبعه  وجبت  اإذا  واملقا�صاة  املخا�صمة  يف 
م�صيحي  عربّي  عند  درعه  وجد  اأنه  ذلك  من  العدالة، 
وا�صمه  الق�صاة  اأحد  اإىل  به  فاأقبل  النا�س،  عامة  من 
اأمام  الرجلن  كان  وملّا  ويقا�صيه،  ليخا�صمه  �صريح 
اأبع  ومل  درعي  »اإّنها  ال�صلم:  عليه  علي  قال  القا�صي 

العدالة ميزان  ال�شالم  عليه  علي 
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تقول  ما  امل�صيحي:  الرجل  القا�صي  ف�صاأل  اأهب«،  ومل 
ما  امل�صيحي:  العربي  فقال  املوؤمنني؟  اأمري  يقول  فيما 
الدرع اإّل درعي وما اأمري املوؤمنني عندي بكاذب، وهنا 
ي�صاأله:  ال�صلم  عليه  علي  اإىل  �صريح  القا�صي  التفت 
علي  ف�صحك  لك؟  الدرع  هذه  اأّن  ت�صهد  بّينة  من  هل 

بّينة«،  ل  مييا  �صريح،  »اأ�ييصيياب  وقيييال:  ال�صلم  عليه 
فيياأخييذهييا  امل�صيحي،  لييلييرجييل  بييالييدرع  �ييصييريييح  فق�صى 
اأّن  اإّل  اإليه،  ينظر  ال�صلم  عليه  املوؤمنني  واأمري  وم�صى 
الرجل مل يخط خطوات قلئل حتى عاد يقول: اأَما اأنا 
يدينني  املوؤمنني  اأمري  الأنبياء،  اأحكام  اأن هذه  فاأ�صهد 
اإىل قا�ٍس يق�صي عليه، ثم قال: الدرع درعك واهلل يا 
اأمري املوؤمنني وقد كنت كاذبًا فيما اّدعيت، وبعد زمن 
�صهد النا�س هذا الرجل وهو من اأ�صدق اجلنود واأ�صّد 
النهروان،  يوم  الوارج  قتال  يف  وبلء  باأ�صًا  الأبطال 

ال�صلم. الإمام علي عليه  اإىل جانب 
اأمام  حتى  العدالة  ال�صلم  عليه  روحييه  يف  وجتييري 
حق  يف  النا�س  واأخييذ  ا�صتوى  اإذا  فهو  الأمييور،  اأب�صط 
هذا  يييكييون  اأن  اآثيير  الييدنيييييا  اأمييتييعيية  ميين  مييتيياع  باختيار 
الغري  هييذا  ي�صعر  لييئييل  غييريه  ن�صيب  ميين  الخييتيييييار 
دون  للكبري  ملزم  احلقوق  من  الأوفيير  الن�صيب  بيياأّن 
النوار  اأبييي  اإىل  يييومييًا  ذهييب  اأنييه  ذلييك  ميين  ال�صغري، 
اثنني،  النوار قمي�صني  اأبي  ومعه غلمه، فا�صرتى من 
الغلم  فاختار  �صئت«  اأيهما  »اخييرت  لغلمه:  قييال  ثم 

الآخر. ال�صلم  عليه  علي  واأخذ  اأحدهما، 
الييولة  اإىل  ور�صائله  ال�صلم  عليه  الإمييام  وو�صايا 
تواطاأ  وما  العدل،  هو:  واحييد  حمور  حول  تكون  تكاد 
العدالة  ميزان  ّنييه  لأ اإّل  واأقييارب  اأباعد  عليه،  النا�س 

الذي ل ييل اإىل قريب ول ي�صاير نافذًا ول يجوز فيه 
امل�صلمني  اأمر  وّل  ملّا  عفان  بن  عثمان  فاإّن  احلق،  اإّل 
وال�صحابة يف كل مورد  والأعوان  الأقارب  اأيدي  اأطلق 
اآراء  اإىل  بييذلييك  ميين ميييوارد اجليياه واليييرثوة، ميينييقييادًا 
وكان  عليه،  تاأثريًا  اأ�صّدهم  مروان  وكان  ال�صوء  بطانة 
الذين  هيييوؤلء  ميين  �صيء  ال�صلم  عليه  علي  نف�س  يف 
اأبييى  اإليييييه  الييلفيية  �ييصييارت  فلما  اأجييوافييهييم،  انتفخت 
عن  واأبعد  عزل،  من  منهم  فعزل  فيهم،  يعدل  اأن  اإّل 
تدثه  من  كل  وحارب  اأبعد،  من  والحتكار  ال�صلطان 
الطبيعية  جماريها  عيين  الر�صالة  يييحييّول  بيياأن  نف�صه 
وطاملا  وجاهًا،  و�صلطانًا  ماًل  بيته  يف  لت�صب  العادلة 
رّدد على اأ�صماع هوؤلء قوله الرائع: )اإن ما كان حتى 
باحليلة  انت�صروا  واإن  حكوماتهم  يف  الظاملون  انهزم 
عليه  علي  قلب  يف  الييعييدل  انت�صر  وحييتييى  والييظييرف، 

وظلم. واإن ظلموا  اأتباعه  وقلوب  ال�صلم 
ابن  �صربة  من  ال�صلم  عليه  علي  ا�صت�صهد  وحييني 
بق�صيدة  النخعية  الهيثم  اأم  رثييتييه  الأثيييييميية،  ملجم 
اإىل  النا�س  نظرة  ي�صّور  الذي  البيت  هذا  منه  باكية، 

امل�صّرف: بعدله  ومعرفتهم  ال�صلم  عليه  علي 
فــيــه  يـــرتـــاب  ــم احلــــق ل  ــي ــق ي

والأقربينا الــعــدى  يف  يــعــدل  و 
على  بالعدل  »عليكم  القائل:  هو  ال�صلم  عليه  وعلي 

والعدو«. ال�صديق 
عند  وهييي  النا�س،  عظماء  عند  خلق  وال�صراحة 
بكّل  ينابيع  لّت�صالها يف  ال�صلم هذا اللق  عليه  علي 
واملييروءة  والإخييل�ييس  وال�صدق  فهي  الباقية،  طباعه 
يكن  مل  اأنيييه  �صراحته  فمن  اأخييييوات،  ميين  اإليييييهييا  ومييا 
�صيئًا  يظهر  ول  يح�صب،  اأو  ي�صمر  مما  �صيئًا  يخفي 
لياألف احليلة يف  يكن  واأنه مل  ينوي،  ول  يخفي  ل  مما 
يف  بيياأّن  النا�س  اأعلم  وهو  املعتدين  اأخ�صامه  معاملة 
�صر،  من  له  ي�صمرون  وما  هوؤلء  من  الل�س  احليلة 
واإخل�صه  ال�صلم  عليه  الإمييام  �صدق  عن  واحلديث 
من  كييانييت  الييتييي  املطلقة  ال�صراحة  عيين  حديثًا  يييعييّد 

اأكرثها. وما  مزاياه، 

بقلم: جورج جرداق
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الفقراء  ميين  املت�صكلة  ال�صفلى  الطبقة  اأفييييراد  اإّن 
واملر�صلني  الأنبياء  مع  معار�صتهم  عدم  مع  وامل�صاكني 
عار�صوهم  فلو  وحماتهم،  اأعوانهم  من  كانوا  والأو�صياء 
املو�صوع  يف  وتدّبرهم  ال�صافية  عقيدتهم  من  يكن  فلم 
ل�صبب  اإّنها  حيث  الأعلى  الطبقة  �صيا�صة  �صوء  ل�صبب  بل 
اإىل  وت�صوقهم  تّركهم  كانت  للخطر  منافعها  تعّر�س 
لقومه:  فرعون  فيقول  واأو�صيائهم،  الأنبياء  معار�صة 
سَِبيَل  إِالَّ  َأهْــدِيــُكــمْ  ــا  وَمَ َأرَى  مَا  إِالَّ  ُأِريــُكــمْ  }مَــا 

الرَّشَادِ{.)غافر:٢9(
َأنْ  َأوْ  دِيــنَــُكــمْ  ــدَِّل  ــبَ يُ َأنْ  َأخَـــافُ  ــي  }إِنِّ وقوله: 

الَْفسَادَ{.)غافر:٢6( رِْض  اأْلَ فِي  يُْظِهرَ 
نف�صه  واإظهار  النا�س  اإغواء  اإّل  الكلم  بهذا  يريد  فما 
واقع  اأن  مع  و�صعادتهم،  مل�صاحلهم  طالبًا  للقوم  خادمًا 

الأمر كان غري هذا.
وطبعها  خلّيت  لو   - ال�صفلى  الطبقة  اأن  على  والدليل 
اأتباع  ومن  الدين  اأعوان  ومن  احلق  اأن�صار  من  كانت   -
لي�صوا  الأنبياء عند �صعفهم  مّتبعي  اإن  والأنبياء،  الر�صل 
لنوح  نوح معار�صة  قوم  يقول  كان  ولذا  الطبقة،  اإّل هذه 
رَْذُلونَ{. اأْلَ وَاتَّبَعَكَ  َلكَ  }َأُنؤْمِنُ  ال�صلم:  عليه 

)ال�صعراء/١١١(

َأرَاذُِلنَا  الَّذِينَ هُمْ  إِالَّ  اتَّبَعَكَ  نَرَاَك  }وَمَا  وقولهم: 
الرَّأِْي{.)هود:٢7( بَادِيَ 

كما اأّن مّتبعي ر�صول الإ�صلم �صلى اهلل عليه واآله عند 
�صعفه مل يكونوا �صوى الفقراء والعبيد والإماء، واأما امللأ 
واملرتفون فلم يلحقوا به اإّل بعد �صوكّييه وانب�صاط قدرته، 

وذلك تبعًا لوفهم من النبي �صلى اهلل عليه واآله.
واحلقيقة اأن الأنبياء واأو�صياءهم عليهم ال�صلم لي�صوا 
و�صراجًا  اهلل  اإىل  لهم  ودعاة  ال�صفلى  للطبقة  اأعوانًا  اإّل 
الواقعية، فمن عرف ذلك منهم  �صبيل احلياة  منريًا يف 
اّتبعهم، ومن مل يعرف بل بقي على حاله يف ال�صت�صعاف 
وعدم التعّقل والتدّبر اّتبع �صرية الطبقة الأوىل وراأى ما 
راأى من الهلكة و�صوء العاقبة، فمعار�صة هذه الطبقة مع 
النف�س و�صلحها  اإّل معار�صة  لي�صت  والأو�صياء  الأنبياء 
على  بكربلء  �صّلت  التي  فال�صيوف  عليها،  العدّو  واإعانة 
الإمام احل�صني عليه ال�صلم لي�صت اإّل ما �صّلها اأهل بيت 
النبوة حلامليها ليجاهدوا بها يف �صبيل اهلل ويرهبوا بها 
اهلل  حبيب  لإرهاب  ا�صتعطوها  وهم  وعدوهم،  اهلل  عدّو 

واإرهاب اأنف�صهم، ولبئ�س ما كانوا ي�صنعون!
ذلك اأن جي�س يزيد كان ي�صرب ال�صيف يف خدمة بني 

الفقراء وامل�شاكني يف نهج البالغة
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وال�صرك  الكفر  ومنظر  اجلاهلية  اأعيان  بقّية  وهم  اأمية 
والفجور. والف�صق  والظلم 

الإميياميية  لييواء  حييامييل  ال�صلم  عليه  ال�صهداء  و�صيد 
والزعامة وخلفة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله وحامي 
والييولييدان  الييرجييال  من  وامل�صت�صعفني  ال�صفلى  الطبقة 
�صبيًل،  يهتدون  ول  حيلة  ي�صتطيعون  ل  الذين  والن�صاء 
اهتدائهم  وعدم  للحيلة  ا�صتطاعتهم  عدم  على  والدليل 
ولي�س  ال�صلم،  عليه  احل�صني  الإميييام  قتل  هو  ال�صبيل 
يف  احلاكمة  للطبقة  وتقوية  اأنف�صهم  قتل  اإّل  ذلك  معنى 

والتبعي�س  الظلم  اإداميية  �صبيل 
وا�يييصيييتيييحيييميييار امليي�ييصييتيي�ييصييعييفييني 

املحرومني. وا�صتثمار 
الييطييبييقييات  اأن  واحليييقيييييييقييية 
حيث  طبقتني  اإل  لي�صت  الطويلة 
لها  لي�س  الو�صطى  الطبقة  اإّن 
قّتالة  اآلة  هي  بل  خا�س،  موقف 
الأوىل  الطبقة  اأفيييراد  اأيييدي  يف 
وهيييي الييطييبييقيية املييرّفييهيية وتييكييون 
بني  والعلقة  لها،  وتبعًا  ظّلها 
وامل�صت�صعفة  املرفهة  الطبقتني 
وعلقة  والغنم،  الذئب  كعلقة 

التحقيق  ظّل  يف  وامل�صتثَمر  وامل�صتثِمر  واملظلوم  الظامل 
والتحميق ومنع املظلوم من ك�صب العلم والفهم واحلرّية 
وامل�صاواة وغريها من �صوؤون احلياة الجتماعية الراقية.
هذا  فيياإن  الطبقة،  ا�صطلح  البلغة  نهج  يف  ولي�س 
الجتماع  علم  علماء  ناحية  من  م�صتحدث  ال�صطلح 
يفهم  خا�س  ا�صطلح  لهما  بل  احلديثة،  ع�صورنا  يف 
املق�صود منه كل دار�س فيهما، وكذا لي�س لهما ا�صطلح 
من  ويجوز  يكن  قد  التمايز  اإّن  حيث  الطبقي  التمايز 
وال�صعي يف اهلل ويف  العمل  ال�صتعداد وح�صن  قبل ح�صن 
يلغي  البلغة  نهج  ولي�س  والتقوى،  النا�س  حوائج  ق�صاء 
تبعي�صًا  هذا  ولي�س  يوؤيده،  اإنه  بل  املعقول  التمايز  لهذا 
م�صرًا بحال املجتمع بل يكون تاأييدًا للتفاوت الذي ين�صاأ 
مفيدًا  ويكون  واملجاهدات،  ال�صتعدادات  اختلف  من 

الرتقاء  اأن  راأوا  اإذا  الأفييراد  لأن  اأي�صًا  املجتمع  بحال 
العمل  وح�صن  ال�صعي  طريق  من  اإل  يكون  ل  والمتياز 

في�صتاقون اإىل ما هو مفيد بحالهم وبحال جمتمعهم.
باملق�صود،  وافيني  فلي�صا  والتمايز  الطبقة  وا�صطلح 
حيث اإن الأول يحتاج فهم املراد منه اإىل بيان وتو�صيح، 
من  منها  يييراد  مييا  الغربيني  عند  منها  يتبادر  ولعلها 
ما  منها  متبادر  )الطبقة(  فلي�صت  عندنا  واأمييا  املعنى، 
ق�صمني:  على  فهو  التمايز  واأما  املعنى،  من  اإليه  اأ�صرنا 
اإذا  فاإنه  وم�صر،  املجتمع،  بحال  مفيد  وباطل،  �صحيح 
التبعي�س والظلم  نا�صئًا من  كان 
فهو غلط م�صّر مهلك، واإذا كان 
والعمل  ال�صعي  ح�صن  من  نا�صئًا 
البلغة  فنهج  والتقوى  واجلهاد 

موافق كمال املوافقة.
الكرمي  الييقييراآن  يف  جيياء  لقد 
بالتقوى  اهلل  عند  الأكرمية  اأن 
هِ  اللَّ عِنْدَ  َأْكرَمَُكمْ  }إِنَّ 

َأتَْقاُكمْ{.)احلجرات:١٣(
يَــــسْــــَتــــِوي  }اَل  ويييييقييييول: 
َقبِْل  ــنْ  مِ َأنْــَفــقَ  ــنْ  مَ مِنُْكمْ 
ــمُ  ــَظ ــئِـــكَ َأعْ ــَل ُأوَلـ ــاتَـ ــِح وََقـ ــْت ــَف الْ
ــنَ َأنْـــَفـــُقـــوا  ــ ــذِي ــ دَرَجَـــــــًة مِــــنَ الَّ
ــنَــى{. ــسْ ــهُ الْــحُ ــُلـــوا وَُكــــاًّ وَعَــــدَ الــلَّ ــدُ وََقـــاتـَ ــنْ بَــعْ مِـ

)احلديد:١١(
اأهييل  و�ييصييف  اليي�ييصييلم يف  عليه  عييلييي  الإمييييام  ويييقييول 
منطقهم  الف�صائل،  اأهل  هم  فيها  »فاملتقون  التقوى: 
التوا�صع،  وم�صيهم  القت�صاد،  وملب�صهم  ال�صواب، 
ييوا اأبيي�ييصييارهييم عييّمييا حيييّرم اهلل عييليييييهييم، ووقييفييوا  غيي�ييصّ
منهم  اأنف�صهم  نزلت  لهم،  النافع  العلم  على  اأ�صماعهم 
الذي  الأجييل  ولييول  الرخاء،  يف  نزلت  كالتي  البلء  يف 
اأج�صادهم  يف  اأرواحييهييم  ت�صتقّر  مل  عليهم  اهلل  كتب 
َعُظَم  العقاب،  من  وخوفًا  الثواب  اإىل  �صوقًا  طرفة عني 
)نهج  عندهم...«.  دونه  ما  ُغَر  َف�صَ اأنف�صهم  يف  الالق 

)١9٣ الطبة  البلغة: 
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مل ينتبه علماء الجتماع مل�صكلة �صاعات الفراغ يف حياة 
الإن�صان اإّل يف وقت متاأّخر، حيث ظهرت لأول مرة �صاعات 

الفراغ كم�صكلة اجتماعية بحاجة اإىل درا�صة واإىل حل.
�صاعات  من  يعان  اليوم  هييذا  قبل  الإن�صان  يكن  فلم 
ي�صعر  يكن  ومل  املييعييا�ييصيير،  الإنيي�ييصييان  يعانيه  مييا  الييفييراغ 
اليوم  به  ي�صعر  كما  الأيييام  من  يوم  يف  حياته  يف  بالفراغ 
فقد كانت و�صائل النتاج والنقل �صعيفة، بطيئة ال�صري ل 
تفي اإل بجزء من حاجات الإن�صان، وكان الإن�صان بحاجة 
اإىل اأن ي�صتفرغ جهده كله يف النتاج، ويق�صي وقته كله يف 
العمل، حتى يتاح له اأن ي�صتويف ال�صروريات من حاجاته، 
اإىل  فلم يكن العمل يرتك له فراغًا من الوقت، يعود فيه 

نف�صه.
اأّما اليوم فقد تول الو�صع عما كان عليه من قبل فقد 
توفر للإن�صان املعا�صر من و�صائل الإنتاج والنقل ما يوفر له 

جزءًا كبريًا من جهده ووقته معًا.
من  مفتاحًا  يدير  اأن  املعا�صر  العامل  باإمكان  واأ�صبح 

جهاز، حتى يقوم مقام مئات من العمال.

كبرية  جماعات  قبل  ميين  تنجزه  كانت  الييذي  فالعمل 
اليوم  يتم  كبري،  جهد  وبعد  طويلة،  اأيييام  ويف  العمال  من 
اليد  اأ�صابع  عددهم  يتجاوز  ل  الفنيني،  العمال  مببا�صرة 
يف �صاعات ي�صرية من النهار اأو الليل، وبهذا ال�صكل وجدنا 
اأن الآلة اأخذت تتل حمل ال�صواعد املفتولة، وتطبع احلياة 
طابع  عليها  يطغى  كييان  اأن  بعد  اآل،  بطابع  ال�صناعية 
العامل  تزاحم  الآلة  واأخذت  و)العمل(  الب�صري(  )اجلهد 

املعا�صر وتزيحه من ميدان الت�صنيع والنتاج بالتدريج.

يف  املعرو�صة  التجارية  الب�صائع  اأخذت  اآخر  جانب  من 
الأ�صواق،  يف  وترتاكم  النا�س  حاجات  عن  تفي�س  الأ�صواق 
واملعامل،  التجارية  ال�صركات  بييني  ت�صادمًا  �صبب  ممييا 

ومناف�صة بني املنتجني.
من  كثري  ويف  تيييودي،  املناف�صة  هييذه  جعل  الييذي  الأمييير 
وال�صناعية  التجارية  املن�صاآت  من  الكثري  بحياة  الأحيان، 
اأبوابها  وتغلق  العمل،  عن  تتوقف  اأن  تلك  اأو  هذه  فت�صطر 
على ع�صرات الآلف من العمال والفنيني الذين يار�صون 

العمل فيها، وترتاكم تت رحمة )الفراغ( والبطالة.

الإن�شان املعا�شر و)الفراغ(

املنا�شبة يف الإنتاج و)الفراغ(

�ــــــــشــــــــاعــــــــات الــــــــفــــــــراغ
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يف  والتنظيم  التخ�ص�س  لظهور  كييان  ثالثة  جهة  وميين 
احلياة الدرا�صية والعملية اأثر كبري يف زيادة �صاعات الفراغ 

يف حياة الإن�صان املعا�صر.
�صعب  من  �صعبة  يف  التخ�ص�س  يتوخى  الييذي  فالطالب 

املعرفة يختلف اليوم عما كان عليه قبل هذا اليوم.
يف  درا�صته  يتابع  اأن  للطالب  يتاح  احلا�صر  الوقت  ففي 
�صنوات قلئل، يف نظام ورتابة، وتت اإ�صراف متخ�ص�صني 
من العلماء، وو�صائل علمية كافية، واأجواء ثقافية م�صجعة، 

فيتفرغ لدرا�صة يف وقت ق�صري.
بينما كان الطالب �صابقًا يحتاج اإىل اأن يدر�س كثريًا من 
�صعب املعرفة ويقطع كثريًا من امل�صافات، ويت�صل بكثري من 
العلماء، ويزور كثريًا من املكاتب، حتى يتي�صر له بعد طويل 

جهد بع�س ما يتي�صر للطالب املعا�صر.
تي�صري  يف  كبري  اأثيير  والتخ�ص�س  للنظام  كييان  وكذلك 
الأعمال الدارية وت�صهيل املراجعات وتوفري �صاعات طويلة 

من العمل على املوظفني والإداريني.
�صاعات  ن�صبة  هبوط  �صببت  جمتمعة  العوامل  هذه  كل 
الإن�صان  حياة  يف  الييفييارغ  �صاعات  ن�صبة  وارتييفيياع  العمل 
علماء  يغفلها  كييان  جديدة  م�صكلة  �صببت  مما  املعا�صر 

الجتماع قبل هذا اليوم.
ولعل القارئ ي�صتطيع اأن ينفذ اإىل عمق امل�صكلة عندما 
الدوائر  الر�صمية يف  وغري  الر�صمية  العطل  يلحظ كرثة 
تغلق  حيث  املدار�س  خا�س  وب�صكل  والأ�ييصييواق،  واملعامل 
على  ال�صنة  من  متوالية  �صهور  اأربعة  الطلب  عن  اأبوابها 
تتخلل  التي  الر�صمية  العطل  با�صتثناء  التقادير،  اأقييل 

الدرا�صية. الأيام 
واإذا اأ�صفنا اإىل ذلك كله الفراغ الذي يعان منه الفلح 
يف بلدان ال�صرق الإ�صلمي ب�صورة خا�صة، وهي يف الغالب 
بعد  املوظفون  منه  يعان  الييذي  والييفييراغ  زراعييييية  بييلييدان 
اإحالتهم على التقاعد متثل لنا �صخامة امل�صكلة التي يعان 

منها الإن�صان املعا�صر يف �صاعات الفراغ.

تزيد  النف�صية  الفراغ  متاعب  اأن  قلنا  اإذا  مبالغني  ل�صنا 
على متاعب �صاعات العمل.

فالإن�صان ين�صى نف�صه عادة يف �صاعات العمل اأو ين�صغل 
ب�صيء اآخر عن ذاته.

اأّما يف �صاعات الفراغ، فين�صغل الإن�صان بذاته وينفذ اإىل 
نف�صه، مما ي�صبب له كثريًا من امل�صاكل والأزمات النف�صية، 

ويوؤدي يف كثري من الأحيان اإىل األوان من املر�س النف�صي.
يف  )الييفييراغ(  الييلء  اأن  يعتقدون  الفل�صفة  كان  وقد 

الكون حمال.
فل يكن اأن يخلو ظرف مكان عن كل �صيء يهمنا ونحن 
ب�صدد البحث عن م�صكلة اجتماعية اأن نعر�س لها ب�صيء، 
والجتماع  النف�س  علماء  نظرة  اإّن  نقول  اأن  نريد  ولكننا 
النف�صي يقرب من وجهة نظر  الفراغ والييلء  اإىل م�صكلة 

الفل�صفة قديًا.
فل ي�صق حياة العمل واجلد على الإن�صان بقدر ما ي�صق 

عليه تمل الفراغ واللء النف�صي.
منها  يعان  التي  امل�صكلة  عمق  نييدرك  يجعلنا  ذلييك  كل 
الإن�صان املعا�صر �صاعات الفراغ، و�صعنا اأمام م�صكلة جديدة 
يف حياة الإن�صان، ت�صتحق �صيئًا اأكرث من الهتمام والعناية، 

مما اعتاد الباحثون اأن يبذلوه جتاه هذه امل�صكلة.

ذلك جانب �صغري من م�صكلة الفراغ يف حياتنا الجتماعية 
رجاًل ون�صاء، �صبابًا و�صيوخًا.

وهي م�صكلة خطرية ذات علقة بكثري من امل�صاكل التي 
تزدحم يف حياتنا، وعلجها معروف ل يحتاج اإىل �صرح اإذا 
اأدركنا نحن اأبعاد امل�صكلة يف حياتنا �صابقًا ونحن نعر�س على 
باإخل�س  الجتماعي  الإ�صلح  ب�صوؤون  واملهتمني  امل�صوؤولني 

احللول التالية للق�صاء على امل�صكلة يف حياة الأمة:
١. توفري العمل لأكرث عدد ممكن لأبناء الأمة.

العملية  احلياة  يف  للإ�صهام  للجميع  الفر�صة  اإتاحة   .٢
ب�صكل مت�صاو.

حميط  يف  والجتماعية  العملية  الفعاليات  ت�صجيع   .٣
املدار�س.

٤. ت�صجيع املوؤ�ص�صات الثقافية والجتماعية للقيام بوجوه 
جديدة من الن�صاط.

5. تويل ذهنية ال�صباب اإىل الر�صالة الإ�صلمية والدرا�صة 
والتفكري والعناية بال�صوؤون الجتماعية.

وتي�صري  العامة  املكاتب  ارتياد  على  ال�صباب  ت�صجيع   .6
و�صائل املطالعة والقراءة لهم.

ون�صاطات  اجتماعية  فعاليات  يف  الطلب  اإ�صهام   .7
اإ�صلمية وفكرية.

التخ�ش�س و)الفراغ(

متاعب الفراغ

العالج

بقلم: محمد مهدي اآلصفي
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�شكره اهلل تعاىل
كان  اأنــه  ال�شالم  عليه  الر�شا  اأخبار  عي�ن  يف  ورد 
قال:  الث�باين  فعن  لعبادته،  فرغه  لأنه  اهلل  ي�شكر 
)كانت لأبي احل�شن م��شى بن جعفر ب�شع ع�شرة �شنة 
الــزوال،  وقت  اإىل  ال�شم�س  انق�شا�َس  �شجدة  ي�م  كل 
فكان هارون رمبا �شعد �شطحًا ي�شرف منه على احلب�س 
الذي حب�س اأب� احل�شن، فكان يرى اأبا احل�شن �شاجدًا 
فقال للربيع: يا ربيع ما ذاك  الث�ب الذي اأراه كل ي�م 
يف ذلك امل��شع؟! فقال: يا اأمري امل�ؤمنني ما ذاك بث�ب، 
بعد  �شجدة  يــ�م  كل  له  جعفر،  بن  م��شى  ه�  ــا  واإن
فقال  الربيع:  قال  الــزوال!  وقت  اإىل  ال�شم�س  طل�ع 
قلت:  ها�شم!  بني  رهبان  من  هذا  اإن  اأما  هــارون:  يل 
فمالك قد �شيقت عليه احلب�س؟  قال: هيهات ل بد 

من ذلك(!)عي�ن اأخبار الر�شا عليه ال�شالم:٨٨/١(
اأول  ال�شالم  عليه  حب�شه  يف  كان  ذلك  اأن  فيظهر 
م�ش�ؤوًل  الربيع  حاجبه  كان  حيث  الر�شيد،  خالفة 

عن حب�س الإمام عليه ال�شالم.
لأنه  مرة،  اآخر  حب�شه  عن  فه�  التايل  اخلرب  اأما 
بن  الف�شل  عند  ثــم  الربيع  بــن  الف�شل  عند  كــان 

ال�شندي. عند  ثم  يحيى، 
ففي عي�ن اأخبار الر�شا عليه ال�شالم عن عبد اهلل 
وه�  الربيع  بن  الف�شل  على  )دخلت  قال:  الفروي 
جال�س على �شطح فقال يل: اأدن فدن�ت حتى حاذيته 
ثم قال يل: اأ�شرف اإىل بيت الدار فاأ�شرفت فقال: ما 
اأنظر  فقال:  مطروحًا!  ث�بًا  فقلت:  البيت؟  يف  ترى 
�شاجد!  رجل  فقلت:  فتيقنت  ونظرت  فتاأملت  ح�شنًا، 
فقال يل: تعرفه؟ قلت: ل قال: م�لك! قلت: ومن 
اأجتاهل  ما  فقلت:   ! عليَّ تتجاهل  فقال:  ــ�لي؟  م
احل�شن  اأبــ�  هــذا  فقال:  مــ�ىل،  يل  اأعــرف  ل  ولكني 
م��شى بن جعفر! اإين اأتفقده الليل والنهار فال اأجده 
يف وقت من الأوقات اإل على احلال التي اأخربك بها، 
اأن  اإىل  ال�شالة  دبر  �شاعة  فيعقب  الفجر  ي�شلي  اإنه 

اأح�ال الإمام الكاظم عليه ال�شالم
ال�شــــــجـــــــــــن فــــــــــــــي 

22

داد
 بغ

يد
�ش



�شاجدًا  يزال  فال  �شجدَة  ي�شجد  ثم  ال�شم�س،  تطلع 
حتى تزول ال�شم�س، وقد وكل من يرت�شد له الزوال، 
اإذ  ال�شم�س،  زالت  الغالم: قد  يق�ل  اأدري متى  فل�شت 
اأنه  فاأعلم  ُيحدث،  اأن  غري  من  ال�شالة  فيبتدئ  يثب 
اأن يفرغ  اإىل  اأغفى، ول يزال  مل ينم يف �شج�ده ول 
يزال  فال  �شجدًة  �شجد  �شلى  فاإذا  الع�شر،  �شالة  من 
ال�شم�س  غابت  فــاإذا  ال�شم�س،  تغيب  اأن  اإىل  �شاجدًا 
يحدث  اأن  غري  من  املغرب  ف�شلى  �شجدته  من  وثــب 
ي�شلى  اأن  اإىل  وتعقيبه  �شالته  ــزال  ي ول  حــدثــًا! 
اأفطر على �ِش�ًى ي�ؤتى به،  العتمة، فاإذا �شلى العتمة 
فينام  راأ�شه  يرفع  ثم  ي�شجد  ثم  ال��ش�ء،  يجدد  ثم 
ن�مة خفيفة ثم يق�م فيجدد ال��ش�ء، ثم يق�م فال 

يزال ي�شلي يف ج�ف الليل حتى يطلع الفجر.
فل�شت اأدري متى يق�ل الغالم اإن الفجر قد طلع؟! 
ح�ل  منذ  داأبه  فهذا  الفجر!  ل�شالة  ه�  وثب  قد  اإذ 
اإىل الآن! فقلت: اتق اهلل ول حتدثن يف اأمره حدثًا 
اأحد  اأنه مل يفعل  النعمة، فقد تعلم  يك�ن فيه زوال 
قد  فقال:  زائلة!  نعمته  كانت  اإل  �ش�ءًا  منهم  باأحد 
اإىل  اأجبهم  فلم  بقتله  ياأمروين  مرة  غري  اإيلَّ  اأر�شل�ا 
ما  قتل�ين  ولــ�  ذلــك،  اأفعل  ل  اأين  واأعلمتهم  ذلــك، 

اأجبتهم اإىل ما �شاأل�ين!
يحيى  بن  الف�شل  اإىل  َل  ــ�ِّ ُح ذلــك،  بعد  كــان  فلما 
الربمكي فحب�س عنده اأيامًا، فكان الف�شل بن الربيع 
اأيام  اإليه يف كل ي�م مائدة، حتى م�شى ثالثة  يبعث 
مائدة  قدمت  الرابعة  الليلة  كانت  فلما  ولياليها، 
للف�شل بن يحيى فرفع عليه ال�شالم  يده اإىل ال�شماء 
الي�م كنت  اأكلت قبل  ل�  اأين  تعلم  اإنك  رب  يا  فقال: 
الغد  كان  فلما  فمر�س  فاأكل  نف�شي!  على  اأعنت  قد 
راحته،  بطن  يف  خ�شرة  عليه  فعر�س  الطبيب  جاءه 
امل��شع،  ذلك  يف  اجتمع  قد  به  �ُشمَّ  الذي  ال�شم  وكان 
مبا  اأعلم  له�  واهلل  فقال:  اإليهم  الطبيب  فان�شرف 
)عي�ن  ال�شالم(!  عليه  تــ�يف  ثم  منكم،  به  فعلتم 

اأخبار الر�شا عليه ال�شالم:٩٨/٢(
عبد  بــن  اأحــمــد  )قــال  ــ�ب:  ــش اآ� �شهر  ابــن  وروى 
الف�شل  دار  من  ال�شالم  عليه  الكاظم  نقل  ملا  اهلل: 
ابن  كان  الربمكي  يحيى  بن  الف�شل  اإىل  الربيع  ابن 
الربيع يبعث اإليه يف كل ليلة مائدة ومنع اأن يدخل 
كانت  فلما  ــام،  اأي ثالثة  م�شى  حتى  غــريه  عند  من 
قال:  الربمكي  مائدة  اإليه  قدمت  الرابعة  الليلة 

فرفع راأ�شه اإىل ال�شماء فقال: »يا رب اإّنك تعلم اأين 
قال:  نف�شي!«،  على   اأعنت  كنت  الي�م  قبل  اأكلت  ل� 
بالطبيب  اإليه  بعث  الغد  فلما كان من  فاأكل فمر�س، 
خ�شرة  وكانت  علتي«،  »هــذه  ال�شالم:  عليه  فقال 
اإليهم  فان�شرف  �شم،  اأنه  على  تدل  راحته  و�شط  يف 
اأعلم مبا فعلتم به منكم(!)مناقب  وقال: واهلل له� 

اآل اأبي طالب:٤٤٠/٣(
وثمانني  ثــالث  �شنة  دخــلــت  )ثــم  اأيــ�ــشــًا:  وقــيــل 
ال�شادق  جعفر  بن  الكاظم  م��شى  ت�يف  فيها  ومائة، 
ابن حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احل�شني 
الر�شيد  حب�س  يف  ببغداد  طالب،  اأبي  بن  علي  ابن 
يلقب  وكــان  �شاهك...  بن  ال�شندي  عند  وحب�شه 
اإِليه...  ي�شيء  من  اإِىل  يح�شن  كان  لأنه  الكاظم: 
وثمانني  ثــالث  �شنة  اأعــنــي  ال�شنة  هــذه  يف  ــ�يف  وت
م�شه�ر  وقربه  ببغداد  رجب  من  بقني  خلم�س  ومائة، 
من  الغربي  اجلانب  يف  عظيم  م�شهد  وعليه  هناك، 

الفداء:٢٩٣( اأبي  بغداد(.)ويف تاريخ 
اإنك  رب  »يا  ال�شالم:  عليه  ق�له  من  يفهم  اإذن 
على  اأعنت  قد  كنت  الي�م  قبل  اأكلت  ل�  اأين  تعلم 
وعرفه  ذلك  قبل  مرات  له  قدم  ال�شم  اأّن  نف�شي«! 
اأما  حرامًا،  عليه  تناوله  وكان  فتجنبه،  اإياه  اهلل 

بتناوله! ماأم�رًا  فكان  املرة  هذه  يف 
اهلل  عبد  )عن  الط��شي  رواه  ما  مع  يتنافى  ل  كما 
عليه  الر�شا  احل�شن  اأبــا  �شاألت  قــال:  طــاوو�ــس،  بن 
بن  م��شى  اأبــاك  �شم  خالد  بن  يحيى  اإّن  ال�شالم... 
جعفر �شل�ات اهلل عليه؟ قال: »نعم �شمه يف ثالثني 
قال:  م�شم�مة؟  اأنها  يعلم  كان  فما  له:  قلت  رطبة«، 
»غاب عنه املحدث«، قلت: ومن املحدث؟ قال: »ملك 
ر�ش�ل اهلل �شلى  اأعظم من جربيل وميكائيل كان مع 
عليهم  اهلل  �شل�ات  الأئمة  مع  وه�  واآلــه  عليه  اهلل 
ولي�س كل ما طلب وجد«(!)رجال الط��شي:٨٦٣/٢(

تناوله  عند  القد�س  روح  غياب  على  تــدل  فاإنها 
اأن  عنه،  غاب  اإن  اأمره  ال�شالم  عليه  فكاأنه  الطعام، 

ياأكل ما يقدم�نه له!
تعاىل  اهلل  ياأمر  اأو  ياأذن  كيف  الإ�شكال:  يرد  ول 
عليه  املع�ش�م  تكليف  لأن  ال�شم؟  يتناول  باأن  عبده 
ال�شالم غري تكليفنا، ولأن اهلل تعاىل: }ال يُسَْأُل عَمَّا 

يَْفعَُل وَهُمْ يُسَْأُلونَ{.)الأنبياء:٢٣(
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لقد عا�س الإمام مو�صى الكاظم عليه ال�صلم يف ظل اأبيه 
الزمن،  من  عقدين  ال�صلم  عليهما  ال�صادق  جعفر  الإمام 

وتربى واأنهل فيها من اآداب واأخلق والده الكرمي، واغرتف 
من علومه ومعارفه يف خمتلف احلقول املعرفية.

وقد اأ�صبح الإمام الكاظم عليه ال�صلم بعد والده 
منارة علم ومعرفة، ومن اأجل ن�صر علوم اأهل البيت 
قام - من �صمن ما قام به من اأن�صطة واأعمال علمية 

- مبا يلي:

اأ�ص�س الإمام مو�صى الكاظم مدر�صة علمية ملوا�صلة 
ما بداأه الإمام ال�صادق يف مدر�صته العلمية ال�صخمة، 
تكون  كبرية،  علمية  �صخ�صيات  وتعليم  تربية  بهدف 

الييذي  والييفييكييري  العلمي  العطاء  مب�صتوى 
بكفاءات  املجتمع  وترفد  الأمة،  تتاجه 
علمية بارزة وقادرة على الإنتاج العلمي 

علمية  اإ�صكالت  لأييية  والت�صدي  واملعريف، 
تطرح من قبل اأعداء الفكر الإ�صلمي.

الدرو�س  باإلقاء  الكاظم  الإمييام  بييداأ  وقد 
الن�صو�س  وروايييية  العلمية،  واملييحييا�ييصييرات 
والعلوم  املييعييارف  خمتلف  يف  والأحيييادييييث 
والتف�صري  والييعييقييائييد  واحلييديييث  كالفقه 
واملعارف  العلوم  من  وغريها  والأخيييلق 

الدينية على طلبه وتلمذته ومريديه.
العلمية  وقد تخّرج من هذه املدر�صة 
نخبة من الفقهاء ورواة احلديث، يقّدر 
عددهم بي)٣١9( عاملًا وفقيهًا لكن قد 
متيز من بني اأ�صحابه �صتة بال�صدق 

والأميييانييية واأجييمييع الييييرواة على 
يروونه  فيما  ت�صديقهم 

عليهم  الأئييميية  عن 

اأنه ا�صتهر بني املحدثني ثمانية ع�صر فقيهًا  ال�صلم على 
وال�صادق  )الباقر  الثلثة:  الأئمة  اأ�صحاب  وحمدثًا من 

والكاظم عليهم اأف�صل ال�صلة وال�صلم(.
من  �صتة  الإجييميياع،  باأ�صحاب  املييعييروفييون  وهييم 
ال�صلم(  عليه  الباقر  جعفر  )اأبيييي  اأ�ييصييحيياب 
ال�صادق  اهلل  عبد  )اأبيييي  اأ�صحاب  ميين  و�صتة 
عليه ال�صلم( و�صتة من اأ�صحاب )اأبي احل�صن 

مو�صى الكاظم عليه ال�صلم((، وهم:
)يييونيي�ييس بيين عييبييد الييرحييميين(، و)�ييصييفييوان 
اأبي  بن  و)حممد  ال�صابري(،  بياع  يحيى  ابن 
و)احل�صن  املييغييرية(،  بن  اهلل  و)عبد  عمري(، 
بن  حممد  بن  و)اأحمد  ال�صّراد(،  حمبوب  ابن 
اأبي ن�صر البزنطي( هذا يف املجال الفقهي 
مثل  الأخييرى  الفكرية  امليادين  اأمييا 
�صاكل  وما  واللغة  والقراآن،  الكلم 
متخ�ص�صة  نخبة  اأي�صًا  فلها  ذلييك 

فيها.)اأعلم الهداية:١١٠(
كان  اإنه  طاوو�س:  ابن  ال�صيد  وكتب 
مو�صى  اأبي احل�صن  جماعة من خا�صة 
من اأهل بيته و�صيعته يح�صرون جمل�صه 
ابنو�س لطاف  األواح  اأكمامهم  ومعهم يف 
نازلة  يف  واأفتى  بكلمة  نطق  فيياإذا  واأميال، 
فيها.)الأنوار  منه  �صمعوا  ما  القوم  اأثبت 

البهية يف تواريخ احلجج الإلهية:١58(
الإميييام  مييدر�ييصيية  طيييلب  يقت�صر  ومل 
فقط،  ال�صيعة  على  العلمية  الكاظم 
بييييل �ييصييمييل خمييتييلييف امليييذاهيييب 
�ييصييارت  اإذ  الإ�ييصييلمييييية، 
مييدر�ييصييتييه حييديييث 
كل  يف  الييعييلييميياء 

اأوًل: تاأ�شي�س مدر�شة علمية

الإمام الكاظم عليه ال�شالم
مــنــارة الــعــلــم واملــعــرفــة
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بقلم: عبد الله اليوسف

الأم�صار، ومهوى العلم واملعرفة من كل حدب و�صوب، واأخذ 
اجلميع مبن فيهم كبار العلماء من خمتلف املذاهب يروون 

عن الإمام الكاظم.
فقد كان اأحمد بن حنبل اإمام املذهب احلنبلي يروي عن 
الإمام الكاظم ويقول: حدثني مو�صى بن جعفر، قال: حدثني 
قال:  بن علي  اأبو حممد  قال: حدثني  اأبو جعفر بن حممد، 
اأبي احل�صني بن  اأبي علي بن احل�صني، قال: حدثني  حدثني 
ال�صلم؛  عليهم  طالب  اأبييي  بن  علي  اأبييي  حدثني  قال  علي، 
قال: قال ر�صول اهلل، ثم قال اأحمد: وهذا اإ�صناد لو قرئ على 

املجنون لأفاق.)مناقب اآل اأبي طالب:٣٤١/٤-٣٤٢(
يف  الطيب  عنه:  وروى  الكاظم  الإمييام  من  اأخييذ  وممن 
�صالح  واأبو  القوامية،  الر�صالة  يف  وال�صمعان  بغداد،  تاريخ 
اأحمد املوؤذن يف الأربعني، واأبو عبد اهلل بن بطة يف الإبانة، 
والثعلبي يف الك�صف والبيان.)مناقب اآل اأبي طالب:٣٤٠/٤(

لول  ينت�صر يف كل مكان  اأن  الكاظم  الإمييام  لعلم  وما كان 
قيام تلمذته بدور مهٍم يف ن�صر علومه ومعارفه بني الا�صة 
متميزة  نخبة  الكاظم  الإمام  مدر�صة  خرجت  فقد  والعامة، 
بن  حممد  ال�صهري  واملحدث  كالفقيه  والفقهاء  العلماء  من 
اأبي عمري، والفقيه املتكلم ه�صام بن احلكم، وقد برع يف علم 
الكثري من  روى ه�صام  وقد  واجلدل،  املناظرة  وفن  الكلم، 
الروايات يف الأحكام والعقائد والكلم والتف�صري، وقد ُعرف 
والزنادقة  وامللحدين  الكفار  مع  القوية  مبناظراته  وا�صتهر 
وغريهم، وكان يخرج يف كل مرة منت�صرًا، حتى اأن بع�صهم 

كان يرجع اإىل احلق.

ال�صتنباط  منهج  قييواعييد  الكاظم  الإميييام  اأر�ييصييى  لقد 
الكاظم  الإميييام  تيييراث  يف  نلتقي  اإذ  الييدييين؛  يف  والتفقه 
الظواهر  وحجية  علم  بغري  القول  بحرمة  ترتبط  بن�صو�س 
وحييجييييية خييرب الييواحييد ونيي�ييصييو�ييس تييرتييبييط بييعييلج حييالت 
التعار�س بني الأحاديث ون�صو�س ترتبط باملنع من القيا�س 
القطعية  املوافقة  باأ�صالة الرباءة ووجوب  ون�صو�س ترتبط 
جواز  وعييدم  وال�صت�صحاب  الإجييمييال  العلم  اأطيييراف  يف 
وهييذه  الييدليييييل...  عيين  الفح�س  قبل  الأ�ييصييل  اإىل  الييرجييوع 
قواعد  اإر�صاء  ب�صدد  كان  الإمييام  اأن  اإىل  ت�صري  الن�صو�س 

ومنهج ال�صتنباط والتفقه يف دين اهلل.
مهمة  جمموعة  لنا  تقدم  التي  الن�صو�س  لحظنا  واإذا 
من القواعد الفقهية اإىل جانب غريها من الن�صو�س التي 

تت�صمن الأحكام الفقهية التي اأثرت عنه فاإننا ن�صتيقن باأن 
الجتهادية  الفقهية  املدر�صة  لتكامل  يخطط  كان  الإمييام 
ولط  للر�صالة  ي�صمن  بحيث  منهجها  على  العلماء  ويرّبي 
يف  الفاعل  واحل�صور  الييدوام  ال�صلم  عليهم  البيت  اأهييل 

ميادين احلياة رغم كل التحديات.)اأعلم الهداية:١5٤(
لآليات  العلمي  التخطيط  الكاظم بذلك  الإمام  اأراد  وقد 
ا�صتنباط الأحكام ال�صرعية، حلجز الأمة عن اتباع مناهج 
اإىل  يييوؤدي  مما  ال�صتنتاج،  جمييال  يف  �صليمة  غري  واآليييييات 
جمتمعًا  ويخلق  العامة،  احلياة  جمال  يف  معكو�صة  نتائج 
ي�صري  واأهدافها،  ومقرراتها  ال�صريعة  روح  اإىل  م�صتند  غري 

ب�صكل ع�صوائي نحو الفو�صى والواء والفناء.
الإ�صلمية  الن�صو�س  اإطار  يف  يتم  اأن  ينبغي  فالتجديد 
يكّر�س  وتقليد حم�س  ابتعاد عن احلقيقة  فهو  واإل  الثابتة، 
الإ�صلحي  متتالية.)الفكر  اأزمات  لإنتاج  التبعية  اإ�صكالية 

للإمام مو�صى بن جعفر:١٠٣(
اأهل  اأئمة  التي و�صعها  والأ�صولية  الفقهية  القواعد  ووجود 
البيت للرجوع اإليها يف عملية التطبيق العملي ل�صتنباط الراأي 
فيه  يقع  الييذي  الوقوع يف الطاأ،  ملنع  اأكييرب �صمانة  ال�صرعي 
اأ�صحاب املناهج ذات التفكري احلر، الذي ل يرى نف�صه مقيدًا 
ب�صوابط واآليات املنهج ال�صتدلل، ويرى نف�صه جمتهدًا قبال 
الن�صو�س الدينية، ومنفلتًا من اأية اآليات علمية لي�صع لنف�صه 
اآليات خا�صة خا�صعة لذوقه وا�صتح�صانه ال�صخ�صي، وهو الأمر 

الذي يوقع �صاحبه يف اإ�صكاليات م�صاعفة.
فاإن الإمام الكاظم وهو يقعد القواعد، ويوؤ�صل الأ�صول اإمنا 
اأراد زيادة ر�صم املنهج ال�صتدلل لأهل البيت ليكون وا�صحًا 

ومف�صًل بحيث ي�صتوعب املتغريات الزمانية واملكانية.
الكاظم  الإميييام  عيين  ورد  فقد  ذليييك،  اإىل  وبييالإ�ييصييافيية 
املييجييال  والأحيييادييييث يف  اليينيي�ييصييو�ييس  ميين  جمييمييوعيية مهمة 
ال�صتنباط  يف  مرجعية  مبجموعها  ت�صكل  وهييي  الفقهي، 

الفقهي، وال�صتدلل على الأحكام ال�صرعية.
يف  التفقه  على  اأ�صحابه  يحث  الكاظم  الإميييام  وكييان 
يف  »تفقهوا  يقول:  اإذ  ال�صرعية،  الأحكام  ومعرفة  الدين، 
العبادة،  ومتييام  الب�صرية،  مفتاح  الفقه  فيياإن  اهلل،  دييين 
الدين  يف  اجلليلة  والييرتييب  الرفيعة  امليينييازل  اإىل  وال�صبب 
على  ال�صم�س  كف�صل  العابد  عن  الفقيه  وف�صل  والدنيا، 
عمًل«. له  اهلل  ير�ًس  مل  دينه  يف  يتفقه  مل  ومن  الكواكب، 

)بحار الأنوار:٣٢١/75،ح١9(

ثانيًا: اإر�شاء ق�اعد املنهج ال�شتدليل
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دخل هارون الر�صيد على الإمام الكاظم عليه ال�صلم، 
عنده،  عليه  كذبت  لأ�صياء  عليه،  القب�س  على  عمد  وقد 
اإىل  ن�صبها  �صنعة  مذاهب  فيه  طويًل  طييومييارًا  فاأعطاه 
نحن  اأمييري  »يا  له:  قال  ثّم  ال�صلم،  عليه  فقراأه  �صيعته، 
اأبى  �صتور،  غفور  ورّبنا  علينا،  بالتقّول  منينا  بيت  اأهييل 
اَل  ــوْمَ  }يَ حما�صبته:  وقت  يف  اإّل  عباده  اأ�صرار  يك�صف  اأن 
سَلِيٍم{«. بَِقْلٍب  اهلَل  َأتَــى  مَــنْ  إاَِل   * بَنُونَ  وَاَل  ــاٌل  مَ يَنَْفعُ 

)ال�صعراء:89-88(
عن  اأبيييييه،  عن  اأبييي،  »حّدثني  ال�صلم:  عليه  قييال  ثييّم 
م�ّصت  اإذا  الرحم  واآله:  عليه  اهلل  �صلى  النبي  عن  علي، 
رحمي  مت�س  اأن  الأمييري  راأى  فاإن  �صكنت،  ثّم  ا�صطربت 

فعل«. وي�صافحني  رحمه 
الإمييام  اإىل  يينه  ومييد  �صريره  عن  ذلييك  عند  فتحّول 
اإىل �صدره،  ثّم �صّمه  بيمينه  فاأخذ  ال�صلم،  الكاظم عليه 

فاعتنقه واأقعده عن يينه.
اهلل  ور�صول  �صادق،  وجييّدك  �صادق  اأّنييك  اأ�صهد  وقييال: 
النا�س  اأ�صد  واأنا  واآله �صادق، ولقد دخلت  �صّلى اهلل عليه 
تكّلمت،  مبا  تكّلمت  فلّما  فيك،  اإّل  رقي  ملا  وغيظًا  حنقًا 

و�صافحتني �صري عّني، وتّول غ�صبي عليك ر�صى.
العبا�س  اأ�صاألك عن  اأن  اأريد  له:  ثّم قال  �صاعة،  و�صكت 
اهلل  �صّلى  اهلل  ر�صول  مبرياث  اأوىل  علي  �صار  مبا  وعلي، 
عليه واآله من العبا�س، والعبا�س عم ر�صول اهلل �صّلى اهلل 

عليه واآله و�صنو اأبيه؟
ل  واهلل  قال:  »اأعفني«،  ال�صلم:  عليه  الإمييام  له  فقال 

فاأجبني. اأعفيتك، 
قال عليه ال�صلم: »فاإن مل تعفني فاآمّني«، قال: اآمنتك، 
قال عليه ال�صلم: »اإّن النبي �صّلى اهلل عليه واآله مل يوّرث 
اآمن  العبا�س  اأباك  اإّن  يهاجر،  فلم  الهجرة  على  قدر  من 
تعاىل:  اهلل  وقييال  وهيياجيير،  اآميين  عليًا  واإّن  يهاجر،  ومل 
}وَالَّذِينَ آمَنُوا وََلمْ يُهَاِجرُوا مَا َلُكمْ مِنْ وَاَليَتِِهمْ مِنْ 
شَيْءٍ حَتَّى يُهَاِجرُوا{«)الأنفال:7٢(، فتغرّي لون هارون .

اإىل علي وهو  ثّم تابع الر�صيد فقال: ما لكم ل تن�صبون 
اأبوكم، وتن�صبون اإىل ر�صول اهلل وهو جّدكم؟ فقال الإمام 
ابن  عي�صى  امل�صيح  ن�صب  اهلل  »اإّن  ال�صلم:  عليه  الكاظم 
باأّمه  ال�صلم  اإبراهيم عليه  اإىل خليله  ال�صلم  مرمي عليه 
تعاىل:  قوله  ب�صر، يف  التي مل ي�ّصها  البتول،  البكر  مرمي 
وَمُوسَى  وَيُوسُفَ  وََأيُّوبَ  وَسَُليْمَانَ  دَاوُدَ  ُذرِّيَّتِهِ  }وَمِنْ 

ال�شالم الكاظم عليه  الإمام  مناظرة 
مع هارون الر�شيد
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وََزَكِريَّا   * الْمُحْسِنِنيَ  نَجِْزي  وََكَذلِكَ  ــارُونَ  وَهَ
ــحِــنيَ{ ــالِ ــلٌّ مِـــنَ الــصَّ ــــاسَ ُكـ ــيَ ــ ــى وَإِلْ ــيــسَ ــى وَعِ ــيَ ــحْ وَيَ

خليله  اإىل  وحييدهييا  لأّميييه  فن�صبه  )الأنييييعييييام:85-8٤(، 
واأيوب  و�صليمان  داود  ن�صب  كما  ال�صلم؛  عليه  اإبراهيم 
واأّمهاتهم، ف�صيلة  باآبائهم  ال�صلم  وهارون عليه  ومو�صى 
وذلك  باأّمه وحدها،  رفيعة  ومنزلة  ال�صلم،  عليه  لعي�صى 
ة مرمي عليها ال�صلم: }إِنَّ اهلَل اصَْطَفاكِ  قوله يف ق�صّ
ــى نِـــسَـــاءِ الْـــعَـــاَلـــمِـــنيَ{)اآل  ــَل ــَفـــاكِ عَ ــَطـ ــــرَكِ وَاصْـ ــهَّ ــ وََط
ا�صطفى  وكذلك  ب�صر؛  غري  من  بامل�صيح  عييمييران:٤٢(، 
ن�صاء  على  لها  وف�صّ وطّهرها  ال�صلم  عليها  فاطمة  رّبنا 

العاملني باحل�صن واحل�صني �صّيدي �صباب اأهل اجلّنة«.
فقال له هارون - وقد ا�صطرب و�صاءه ما �صمع -: من 
ومن  الن�صاء  قبل  من  الف�صاد  يدخل  الإن�صان  قلتم  اأييين 
قبل الآباء، حلال الم�س الذي مل يدفع اإىل اأهله ، فقال 
�صاأل عنها  ما  م�صاألة  ال�صلم: »هذه  الكاظم عليه  الإمام 
اأحد من ال�صلطني غريك، ول تيم ول عدي ول بنو اأمّية، 

ول �صئل عنها اأحد من اآبائي فل تك�صفني عنها«.
عّما  رجعت  هذا  ك�صف  عنك  بلغني  فاإن  الر�صيد:  قال 
عليه  قييال  ثييّم  ذلييك«،  »لييك  ال�صلم:  عليه  فقال  اآمنتك، 
وهييوؤلء  الإ�ييصييلم،  يف  كييرثت  قد  الزندقة  »فيياإّن  ال�صلم: 
املن�صوبون  الأخبار، هم  اإلينا يف  يرفعون  الذين  الزنادقة 

اإليكم«، فقال هارون: فما الزنديق عندكم اأهل البيت؟
فقال عليه ال�صلم: »الزنديق هو الراد على اهلل وعلى 
تعاىل:  قال  ور�صوله،  اهلل  يحاّدون  الذين  وهم  ر�صوله، 
يُوَادُّونَ مَنْ  اآَلخِِر  وَالْيَوِْم  بِاهلِل  يُؤْمِنُونَ  َقوْمًا  تَِجدُ  }اَل 
حَادَّ اهلَل وَرَسُوَلهُ وََلوْ َكاُنوا آبَاءَهُمْ َأوْ َأبْنَاءَهُمْ َأوْ إِخْوَانَهُمْ 
َأوْ عَشِريَتَهُمْ{)املجادلة:٢٢(، وهم امللحدون، عدلوا عن 

التوحيد اإىل الإحلاد«.
فقال هارون: اأخربن عن اأّول من اأحلد وتزندق؟ فقال 
اإبلي�س  ال�صماء  يف  وتزندق  اأحلد  من  »اأّول  ال�صلم:  عليه 
اآدم  وجنيبه  اهلل  �صفي  على  وافتخر  فا�صتكرب  اللعني، 
مِنْ  مِنْهُ خََلْقَتنِي  }َأنَا خَيْرٌ  اللعني:  فقال  ال�صلم،  عليه 
اأمر  عن  فعتا  ــنيٍ{)الأعييراف:١٢(،  طِ مِنْ  وَخََلْقَتهُ  نَــارٍ 
رّبه واأحلد، فتوارث الإحلاد ذّريته اإىل اأن تقوم ال�صاعة«.
فقال هارون: ولإبلي�س ذّرية؟ فقال عليه ال�صلم: »نعم، 
إِبْلِيسَ َكانَ  }إاَِل  وجل:  عّز  اهلل  قول  اإىل  ت�صمع  اأمل 

ــهُ  ــَت ــخِــُذونَــهُ وَُذرِّيَّ مِــنَ الْــِجــنِّ َفَفسَقَ عَــنْ َأمْــِر رَبِّــهِ َأَفــَتــتَّ
بَدَاًل *  الِمِنيَ  لِلظَّ بِْئسَ  عَدُوٌّ  َلُكمْ  وَهُمْ  دُونِي  مِنْ  َأوْلِيَاءَ 
مَا َأشْهَدُْتهُمْ خَْلقَ السَّمَوَاتِ وَاألرِْض وَاَل خَْلقَ َأنُْفسِِهمْ 
وَمَا ُكنْتُ مُتَّخَِذ الْمُضِلِّنيَ عَُضدًا{)الكهف:5٠-5١(، 

فهل عرف الر�صيد من اأي فريق هو؟!«.
كلمات  اخت�صرت  ملا  اآبائك  بحق  الر�صيد:  له  قال  ثّم 
واأوتي  »نعم«،  ال�صلم:  عليه  فقال  جتاريناه،  ملا  جامعة 
الرحيم،  الرحمن  اهلل  »ب�صم  فكتب:  وقرطا�س،  بييدواة 

جميع اأمور الأديان اأربعة:
ال�صرورة  على  الأّمة  اإجماع  وهو  فيه،  اختلف  ل  اأمر 
الغاية  وهي  عليها،  املجمع  الأخبار  اإليها،  ي�صطّرون  التي 
حادثة،  كل  منها  وامل�صتنبط  �صبهة،  كل  عليها  املعرو�س 

وهو اإجماع الأّمة.
ا�صتي�صاح  ف�صبيله  نييكييار،  والإ ال�صك  يحتمل  واأميير 
تاأويلها،  على  كتاب اهلل جممع  من  بحّجة  ملنتحليه  اأهله 
تعرف  قيا�س  اأو  فيها،  اختلف  ل  عليها  جممع  و�صّنة 
ال�صك  وعاّمتها  ّميية  الأ ة  خا�صّ ي�صع  ول  عدله  العقول 

له. والإنكار  فيه 
واأر�ييس  دونييه،  فما  التوحيد  اأميير  من  الأميييران  وهييذان 
الد�س فما فوقه، فهذا املعرو�س الذي يعر�س عليه اأمر 
الدين، فما ثبت لك برهانه ا�صطفيته، وما غم�س عليك 
فهي  الثلث  هييذه  من  واحييدة  اأورد  فمن  نفيته،  �صوابه 
اهلل  �صّلى  لنبيه  قوله  يف  اهلل  بّينها  التي  البالغة  احلّجة 
َلهَدَاُكمْ  شَاءَ  َفَلوْ  الْبَالَِغُة  الْحُجَُّة  هِ  َفلِلَّ }ُقْل  واآله:  عليه 

َأجْمَعِنيَ{.)الأنعام:١٤9(
كما  بجهله،  فيعلمها  اجليياهييل  البالغة  احلييّجيية  يبلغ 
على  يحتج  يجور،  ل  عدل  اهلل  لأّن  بعلمه،  العامل  يعلمها 
ما  اإىل  ل  يعرفون  ما  اإىل  ويدعوهم  يعملون،  مبا  خلقه 

وينكرون«. يجهلون 
عليه  الإمام  وان�صرف  لقاءه،  واأح�صن  الر�صيد  فاأجازه 
ال�صلم وقد دّل خ�صمه - امل�صمى باأمري املوؤمنني وخليفة 
اأهل  منزلة  له  اأو�صح  كما  الدين،  اأمور  على   - امل�صلمني 
ذهب  ما  ودعم  اأقوالهم،  و�صّحة  ال�صلم،  عليهم  البيت 
الغ�صن  فهذا  غييرو  ول  والييرباهييني،  الأدّلييية  بيياأوثييق  اإليييييه 
الطّيب هو من تلك ال�صجرة الطّيبة التي غر�صها الر�صول 

�صّلى اهلل عليه واآله، وتعّهد �صقايتها ورعايتها.
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احلمد هلل  الذي زّين الإن�صان بالعلم، وعّلمه جوامع الَكِلم، 
وال�صلة وال�صلم على اأ�صرف خلق اهلل  زين الكائنات وفخر 

املمكنات حمّمد واآله الأطهار نور الأخيار وزينة الأبرار.
}وَمِـــــنْ  قيييال اهلل  تييعيياىل يف حمييكييم كييتييابييه اليييكيييرمي: 
ــرونَ{. تَــَذَكّ ُكمْ  َلعََلّ َزوْجَــيْــِن  خََلْقنا  ــيْءٍ  شَ ُكــِلّ 

)الذاريات:٤9(
البّينة يف م�صطلح الفقهاء مبعنى ال�صاهدين العدلني على 
بّينة  ت�صّمى  وهذه  واأداءهييا،  تّملها  ال�صهادة  مقام  يف  واقعة 
�صرعّية وت�صريعية، ويف الكائنات بّينات تكوينية، ومن كّل �صيء 

خلق اهلل  زوجني لي�صهدا على وحدانية اهلل  �صبحانه وتعاىل.
ففي كّل �صيء له اآية وبّينة يدّل على اأّنه الواحد الأحد الفرد 

ال�صمد الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفوًا اأحد.
ة عا�صوراء والطف احلزينة، اإمّنا هي وليدة الزوجنْي  وق�صّ
الزكّيني الطاهرْين العلوّينْي الفاطمّينْي مولنا الإمام احل�صني 
ها�صم،  بني  و�صّيدة  ال�صلم،  عليه  ال�صهداء  �صّيد  علّي  ابن 

عقيلة الطالبيني �صّيدتنا زينب الكربى �صلم اهلل  عليها
ال�صامدة،  كييربييلء  ولدتييهييا  حمييّل  الإ�ييصييلم،  فعا�صوراء 
ومرّبيتها  ال�صلم،  الإمام احل�صني عليه  ال�صهداء  �صّيد  اأبوها 

املجاهدة الثائرة زينب الكربى الطاهرة عليها ال�صلم.
لولها لكانت عا�صوراء اليتيمة، متوت يف �صغرها.

اإّل اأّن ال�صّيدة زينب بن�صالها وندائها الثوري رّبت عا�صوراء 
تلك الوليدة التي يجري يف عروقها دم اهلل  وثاره.

وترعرعت يف  زينب  اأح�صان  عا�صوراء احل�صني يف  فرتّبت 
جوارها وحجرها املبارك وجهادها الدوؤوب، لتكون عا�صوراء 

اإىل  الأجيال يف كّل ع�صر وم�صر،  التحّررية بني  الثورات  ُاّم 
اإىل  الإ�صلمية  للنه�صات  الثوري  املنطلق  فهي  القيامة،  يوم 

اليوم املوعود.
والأو�صياء  والأنبياء  �صبحانه  اهلل   �صوى  لأحييد  يكن  ول 
يف  ومنزلتها  عا�صوراء  اأُّم  مقام  يعرفوا  اأن  عليهم ال�صلم 
ول  به،  الإحاطة  بال�صيء لزمه  والعلم  املعرفة  فاإّن  الدارين، 
يكن للنا�س اأن يحيطوا بعا�صوراء وجوهرّيتها وفل�صفتها، ول 

باأبيها واأّمها.
و�صريتها  حياتها  اأدوار  يف  ال�صلم  عليها  الكربى  وزينب 
ودوحيية  نبوّية  و�صجرة  �صماوّية  اأ�صالة  عن  تخربنا  الذاتّية 
ال�صماء،  يف  وفرعها  ثابت  اأ�صلها  قراآنّية،  وترجمة  ها�صمّية 
اأبي  بن  علّي  الغالب  اهلل   اأ�صد  املوؤمنني  اأمري  اأبيها  زينة  فهي 
)نهج  العظيم  بكتابه  يفتخر  مل  واإّنييه  ال�صلم،  عليه  طالب 
يكن  ول  ال�صعادة  وكتاب  احلياة  كتاب  هو  الييذي  البلغة( 
للب�صر اأن يعرفوا ما فيه من العظمة وال�صموخ، اإّل اأّنه يفتخر 

ويتزّين ببنته ال�صّيدة زينب عليها ال�صلم.
وثنائها  مدحها  يف  لقيل  النا�س،  عقول  على  الوف  ولول 
من  وقليل  الألباب،  ذوي  ويحرّي  العقول،  يبهر  ما  ومعرفتها 

عبادي ال�صكور الفكور ال�صبور.
العظمى  الولية  زينب  والإميياميية،  النبّوة  زينب  زالييت  وما 
اأمّية  بني  من  الظاملني  اأ�صرية  كانت  بالأم�س  الهوى،  اأ�صرية 
الطغاة واأ�صياعهم، واليوم اأ�صرية العقول ال�صعيفة، حّتى قالوا 

عنها: )اإّنها امراأة عادّية(؟!!
واملعرفة اإمّنا تتّم بالإيان باهلل  �صبحانه والع�صق بعظمته، 

زينب احل�راءعليها ال�شالم
عـــــــــــــــالـمــــــــــــــة

غيــــــــر معّلمـــــــة
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بقلم: السيد عادل العلوي

والتعّبد  الكائنات  يف  املتجّلي  وجماله 
والت�صليم لأمره.

وما نعرفه من زينب اليوم لي�س اإّل �صبحًا من 
ال�صبح ل يعطي  اأّن  الوا�صح  قد�صّيتها وعظمتها، ومن 

معرفة متام ال�صيء وحقيقته.
واأّما زينب الإ�صلم فقدرتها تعني حكومة الأخلق والفداء 
والت�صحية، وتربيتها تعني احلّب والع�صق الإلهي والذوبان يف 
اهلل  جّل جلله، وثقافتها تعني �صلمة الفطرة وحكومتها يف 

كّل جمالت احلياة على ال�صعيدين الفردي والجتماعي.
والع�صق الإلهي املتجّلي يف ثورة عا�صوراء اإمّنا هي �صجرة 
حني  كّل  اأكلها  توؤتي  ال�صماء،  يف  وفرعها  ثابت  اأ�صلها  طّيبة 
وجذورها  الإخل�س،  وورقها  الع�صمة،  ثمرتها  رّبها،  باإذن 

الطهارة، ودوحتها اجلمال، وبهاوؤها اجللل.
اهلل   حرم  والقلب  القلب،  �صويداء  من  ينبع  اإمّنييا  والع�صق 
يعرف  اأن  اإىل  القلب  تدعو  اإمّنا  والفطرة  الرحمن،  وعر�س 
ال�صيطان  هييذا  اأّن  اإّل  �صبحانه،  اهلل   وهييو  ومالكه  �صاحبه 
اهلل   حييرم  فاإّنه  املوؤمن  قلب  وهييو  اهلل ،  بيت  ي�صرق  الرجيم 
ويبّي�س ويفّرخ، فيكون ع�ّس  وعر�صه، في�صرقه ويع�صع�س فيه 
ويع�صي  القلب  وحزبه،فيتنّزل  واأعييوانييه  واأبيينيياءه  ال�صيطان 
الرّب، حّتى ينتك�س، فل يكون وعاء للرحمة الإلهية وعلم اهلل  
اإن�صانّيته، فيكون  الإن�صان  القلب، فيفقد  ثّم يوت  �صبحانه، 

كاحلجارة اأو اأ�صّد ق�صوة،وكالأنعام بل اأ�صّل �صبيًل.
وكربلء احل�صني وزينب عليهما ال�صلم اإمّنا هي م�صارع 
حينما  ال�صلم  عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  قالها  كما  الع�ّصاق، 

جاوز كربلء: »ها هنا م�صارع الع�ّصاق«.
كتاب  هو  اإمّنا  ال�صلم  عليهما  وزينب  وعا�صوراء احل�صني 

العا�صقني الوالهني يف حّب اهلل  وجماله.
وزينب بطلة كربلء، معّلمة الع�صق الإلهي جيًل بعد جيل، 
حمزوز  بالدماء،  امل�صّرج  اأخيها  ج�صد  ال�صماء  اإىل  ترفع 
»اللهّم  ووقار:  �صكينة  بكّل  وتقول  الأ�صلع،  مه�ّصم  الراأ�س، 

تقّبل هذا القربان من اآل حمّمد �صلى اهلل عليه واآله«.
زينب الكربى عقيلة بني ها�صم اأّم امل�صائب وقرينة النوائب، 
الع�صمة ال�صغرى والنامو�س الأكرب، حمبوبة امل�صطفى وزينة 

املرت�صى و�صقيقة املجتبى و�صريكة احل�صني �صّيد ال�صهداء.
زينب الإن�صية احلوراء بنت �صّيدة الن�صاء فاطمة الزهراء 
عليها ال�صلم، نتيجة النبّوة املحّمدية وح�صيلة الولية العلوية، 
واآية الع�صمة الفاطمية، ومراآة املحا�صن احل�صنّية، وانعكا�س 

امل�صائب احل�صينّية، لقد بلغت يف املجد غاية حّدها.

اهلل   ولييّييية  ال�صغرى،  الع�صمة  ال�صّديقة،  األقابها  وميين 
اأمينة  والق�صاء،  بالقدر  الرا�صية  الكربى،  نامو�س  العظمى، 
اهلل ، عاملة غري معّلمة، فهيمة غري مفّهمة، حمبوبة امل�صطفى 
واآلييه، قّرة عني املرت�صى عليه ال�صلم، نائبة  �صلى اهلل عليه 
الزهراء عليها ال�صلم، �صقيقة احل�صن املجتبى عليه ال�صلم، 
الييزاهييدة،  اليي�ييصييلم،  عليه  ال�صهداء  �صّيد  احل�صني  �صريكة 
الفا�صلة، العاقلة، الكاملة، العاملة، العابدة، املحّدثة، املخربة، 
قري�س،  عقيلة  الوحيدة،  املظلومة،  الييرزايييا،  كعبة  املوّثقة، 
الباكية، الف�صيحة، البليغة، ال�صجاعة، عقيلة خدر الر�صالة، 

ر�صيعة ثدي الولية، روحي واأرواح العاملني لها الفداء.
كرهًا،  وو�صعتها  كرهًا  اأُّمها  حملتها  خ�صائ�صها:  ومن 
كانت  ولدتها  يوم  اإىل  حملها  حني  من  فالزهراء  كاإخوتها، 
مهمومة، وقد اأخربت من قبل مب�صائبها، وما يجري عليها 

من الآلم واملحن.
بع�س  �صّرف  قد  اهلل   اأّن  اإّل  ال�صماء،  من  تنزل  والأ�صماء 
}يَــا  ويحيى  كيياآدم  بنف�صه،  �صّمياهم  اأن  واأنبيائه  اأوليائه 
َزَكِريَّا إِنَّا ُنبَشِّرَُك بُِغاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى َلمْ نَجْعَْل َلهُ مِنْ 

َقبُْل سَمِيًّا{.)مرمي:6(
وقوله تعاىل يف عي�صى امل�صيح: }إِْذ َقاَلتِ الْمَاَئَِكُة يَا 
هَ يُبَشِّرُكِ بَِكلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى  مَرْيَمُ إِنَّ اللَّ
الْمَُقرَّبنِيَ{. وَمِنَ  ــرَةِ  وَاآْلَخِ الدُّنْيَا  فِي  وَِجيهًا  مَرْيَمَ  ابْنُ 

)اآل عمران:٤5(
و�صلم:  واآله  الأكرم �صلى اهلل عليه  النبّي  تعاىل يف  وقوله 
ــهُ أحْمَد{. ــمُ اسْ بَــعْــدي  ــنْ  مِ يَأتي  بِــرَســوٍل  ــرا  ــشِّ ــبَ }وَمُ

)ال�صف:6(
وعلّي ا�صتّق من العلّي واحل�صن واحل�صني وزينب الكربى.

كما ورد يف الرب ال�صريف عندما قّدمت فاطمة بنتها اإىل 
زوجها اأمري املوؤمنني لي�صّميها فقال: »ل اأ�صبق ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه واآله«، وملّيا كانت بني يدي الر�صول مل ي�صّمها لكي ل 
ي�صبق اهلل  �صبحانه، فنزل جربئيل الأمني وقال: »اإّن اهلل  يقرئك 

ال�صلم ويقول: �صّمها زينب، كما �صّميت يف اللوح املحفوظ«.
املوؤمنني  اأمري  اأباها  اأّن  كما  املحفوظ،  اللوح  زينة  فزينب 
واأخويها احل�صن واحل�صني  الو�صيني  ال�صلم �صيد  علّيًا عليه 

عليهما ال�صلم �صيدا �صباب اأهل اجلنة زينة عر�س اهلل.
والييعيير�ييس واليييليييوح ميين عييلييم اهلل فيياحليي�ييصييني اليي�ييصييكييور 
اهلل  اإّل  يعلمه  ل  الإلهي  العلم  �صّر  زينة  ال�صبور  وزينب 

العلم. يف  والرا�صخون 

من األقابها العلياء وخ�شائ�شها ال�شمحاء
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اأبي طالب عليه  املوؤمنني علي بن  اأمري  اأخلق  اأ�صول  من 
ويقت  ياأتيه،  ما  كّل  يف  الب�صاطة  يعتمد  كان  اأنييه  ال�صلم 
وكان  طباعه،  يف  الأميير  ملك  ذلك  كان  رمبا  بل  التكّلف، 

عليه ال�صلم يقول: »�صّر الإخوان من تكّلف له«.
اأخاه  املوؤمن  احت�صم  »اإذا  ال�صلم:  عليه  اأي�صًا  ويقول 

فارقه«. فقد 
وكان  التكّلف،  ال�صديق حتى  بالحت�صام مراعاة  ويق�صد 
اأو  يهبه  رزق  اأو  ي�صديها  ن�صيحة  اأو  يراه  راأي  يف  يت�صّنع  ل 
مال ينعه، وكانت هذه الطبعّية تلزمه حتى ي�صاأم اأ�صحاب 
املداورون  ي�صاأم  وحتى  باحليلة،  ا�صرت�صائه  من  الأغرا�س 
هم  فيياإذا  عنهم،  را�س  اإّياهم  م�صطنع  اأنه  من  املراوغون 
اإليه الق�صوة واجلفوة والزهو على النا�س، وما كان  ين�صبون 
الإمام عليه ال�صلم ذا ق�صوة اأو جفوة اأو زهو مق�صود وغري 
وال�صجّية دون  للطبع  انقيادًا  يبدو منه  ما  بل كان  مق�صود، 

تكّلف ودون رياء.
خا�صة،  منافع  اأهييل  معظمهم  يف  به  املحيطون  كان  ومَلييا 
فقد �صاء بهم ظنه فما تكّلف اأن يخفي هذا ال�صتياء، ولي�س 
عليًا عليه  اإّن  بل  ولي�س جفوة،  واإظهاره زهوًا  ال�صعور  �صدق 
ال�صلم كان يقت الزهو ويقت العجب ول ير�صاه، ولطاملا 
قوله  ومن  والعجب،  الكرب  عن  وعّماله  واأعوانه  اأولده  نهى 
بنف�صك«،  والإعجاب  »اإّييياك  هوؤلء:  ن�صح  يف  ال�صلم  عليه 

و»واعلم اأّن الإعجاب �صد ال�صواب، واآفة الألباب«.
اأفييرط  فرمّبا  مادحيه،  عند  حتى  التكّلف  يقت  وكييان 
دون  »اأنييا  له:  ليقول  ي�صتوقفه  هو  فيياإذا  مدحه  يف  اأحدهم 

تقول«. ما 
ورمبا اأفرط يف اّتهامه يف نف�صه، فل يتكّلف اأن يخفي ما 

هلك يّف اثنان

مـــن اأخــــالق 
اهلل ــد  ــ ــشـ ــ اأ�ـ
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علي  وكره  نف�صك«،  يف  ما  »وفوق  فيقول:  طويته  من  عرف 
التكّلف  كره  كما  الغالني  حمّبيه  يف  التكّلف  ال�صلم  عليه 
من مبغ�صيه املفرطني، فقال: »هلك يّف اثنان، حمّب غال، 
ومبغ�س قال«، اأي حمّب قد جتاوز احلب يف حّده، اأو مبغ�س 

قد جتاوز البغ�س يف حّده.
ول  يتكرب  ل  اإّنييه  تكّلف،  اإفييراط  ظاهرة  كّل  يف  اإّن  ذلك 
يتوا�صع، لأّن يف التكرّب تكّلفًا ويف التوا�صع تكّلفًا كذلك، بل 
كان يظهر نف�صه كما هي، �صريحة �صراحة احلق و�صراحة 
واأجمل م�صلكًا  اأودع  النا�س من هو  راأيت يف  الطبيعة، وهل 
يف  يحمل  وهييو  بع�صهم  راآه  �صاعة  ال�صلم  عليه  علي  من 
األ نحمله عنك؟ فقال  له:  ملحفه مترًا قد ا�صرتاه، فقالوا 

عليه ال�صلم بب�صاطة العظيم: »اأبو العيال اأحّق بحمله«.
واإّنه ملن الطاأ ال�صائع اأن نعّد التوا�صع املق�صود ف�صيلة 
ومل  املقيت،  التكّلف  من  �صيء  اإّنه  بل  النف�س،  ف�صائل  من 
يكن علي عليه ال�صلم بالتوا�صع ولكّنه مل يكن متكربًا، بل 
ح�صابًا  للتوا�صع  يح�صب  اأن  دون  طويته  يف  ما  يظهر  كان 
راآه  اإذا  اأّمييا  العظيم،  عييّدة  من  لي�س  فكلهما  للتكرب،  اأو 
يف  الطاأ  فيياإّن  متوا�صعًا،  بع�صهم  وراآه  متكربًا،  بع�صهم 
اأحواله،  وتعليلهم  اإليه  نظرتهم  يف  النا�س  خطاأ  احلالتني 
فهو منها براء، يقول �صاحب عبقرية الإمام: )كان يخرج 
باحلديد،  مقنعون  ومبارزوه  الراأ�س  حا�صر  مبارزيه  اإىل 
مقنعون  وهييم  النف�س  حا�صر  اإليهم  يخرج  اأن  اأفعجيب 

والرياء؟(. باحليلة 

اأما اجلفوة فل جفوة يف خلق الإمام، بل �صماحة وتب�صط.
يحمل  ل  فهو  القلب،  �صلمة  من  به  متيز  ما  خلقه  ومن 
اأعدائه  األّد  �صغينة على خملوق ول يعرف حقدًا حتى على 
معنا  مّر  فقد  وكرهًا،  ح�صدًا  عليه  يحقدون  ومن  ومناوئيه 
من  اأحييدًا  يقتلوا  اأن  موته،  قبيل  وذويييه،  اأولده  نهى  اأّنييه 
وكان  طلحة  خ�صمه  على  وبكى  ملجم،  ابن  قاتله  اأقرباء 
ظاهر  املودة  �صادق  بقلب  ورثاه  راأ�صه،  يطلب  هذا  طلحة 
من  بالرغم  الوارج  يقاتلوا  اأّل  اأ�صحابه  واأو�صى  اللوعة، 
نّكلوا  اأّنهم  ومن  اأحدهم،  قاتله  اأّن  ومن  اإييياه،  حماربتهم 
اأذاقه معاوية  واإياهم من الأذى قدر ما  واأذاقوه  باأ�صحابه 

ل جف�ة يف خلق الإمام عليه ال�شالم
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باإخل�صهم  لأّنه �صعر  واأعوانهما، ذلك  العا�س  وعمرو بن 
يف  لي�س  اإّنييه  ثّم  و�صلل،  خطاأ  على  كانوا  واإن  لق�صيتهم 
على  تقد  طبيعة  على  يييدّل  ما  جميعًا  واأخييبيياره  تاأريخه 
حمتكمًا  نف�صه،  معاوية  على  يحقد  مل  اأّنه  حتى  الأعييداء، 
اإىل احلق يف قلبه واإىل ال�صراحة يف ل�صانه، واإىل ال�صيف 
يف يده، ولي�س من طبيعة الفرو�صية اأن تقد واإن كان من 
طبيعتها اأّل تنام على �صيم يلحق بها واأّل تهجع على ظلم 
تق  ل  التي  النبيلة  الطبيعة  هذه  ولكن  بالآخرين،  يلحق 
حتى على من عالنها العداء واأراد لها املوت، كانت تاط 
وال�صخط،  احلقد  يف  املفرطني  ال�صاخطني  باحلاقدين 
ملا  املّر  بالأ�صى  تفي�س  الرائعة  ال�صلم  عليه  علي  واأقييوال 

فيه من طيبة وحب، وملا يف الآخرين من غدر.
اأن يكون كريًا ل حدود لكرمه، ولكّنه  وكان من خلقه 
وذوي  اليييولة  كييرم  ل  وغيياييياتييه  باأ�صوله  ال�صليم  الييكييرم 
وهم  وجهودهم،  النا�س  باأموال  يكرمون  الذين  ال�صلطان 
ذويهم  على  يكرمون  فاإمّنا  النحو  هذا  على  كرموا  اإذا 
يلكون،  ما  �صبيل  يف  ب�صيوفهم  وال�صاربني  واأقاربهم 
من  ّنييهييم  اإ فيهم  يقال  فلكي  ذلييك  فييوق  كرموا  اإذا  وهييم 
اأهل الكرم وهي �صفة تزيد املرء وجاهة لدى اجلماعات 
جوره  على  �صدًل  وتلقي  اختل�س  ما  وت�صرت  عطفًا  وتك�صبه 
النا�س  �صيا�صة  يف  عجزه  وعلى  اجلور  اأهل  من  كان  اإن 
الكرم  األييوان  من  اللون  هييذا  العجز،  ذوي  من  كييان  اإن 
اأكرث  الذي ل يختلف عن الر�صوة يف معناه، والذي عرفه 
من  �صوانا  من  وتيياأريييخ  تاأريخنا  يف  بالكرم  امل�صهورين 
طالب  اأبي  بن  علي  يعرفه  مل  وال�صلطان،  الوجاهة  ذوي 

ياأبه له. ال�صلم مرة يف حياته ومل  عليه 
املييروءات  جملة  عن  يعرّب  الييذي  الكرم  هو  كرمه  واإمّنييا 
مّتحدة يف نف�صه موّجهة، ففيما كان يزجر اأخاه عقيًل اإذا 
هو طلب اإليه اأن يّده بقليل من الأموال العاّمة، وفيما كان 
على غري  راغب يف عطاء  وكل  ر�صوة  كل طالب  عنه  يبعد 
جهد وبغري حق، كان يف ما هو ثابت من الروايات، ي�صقي 
بيده النخل لقوم من يهود املدينة حتى متجل يده فيتناول 
الأرّقيياء  بها  وي�صرتي  والعوز،  الفاقة  لأهل  فيهبها  اأجرته 
ويحررهم يف احلال، ومما رواه ال�صعبي عن ل�صان عارفيه 

واإذا كانت  النا�س على اللق مما يلك،  اأ�صخى  اأنه كان 
�صهادة ال�صم اأ�صّح ال�صهادات يف بع�س الأحوال، فكيف 
اأبي  بن  به معاوية  �صهد  ال�صلم وقد  يكون كرم علي عليه 
�صفيان الذي يجتهد يف و�صمه وعيبه قائًل: »لو ملك علّي 

بيتًا من ترب وبيتًا من تنب لأنفذ تربه قبل تبنه«.
ومن  النبيلة،  ال�صفات  هذه  متممات  من  اأفلي�س  وبعد، 
مزايا الفرو�صية العلوية، ومن متممات العبقرية الأدبية اأن 
الإمام،  بها  عرف  التي  بالنف�س  الثقة  بهذه  جميعًا  تقرتن 

بل اإّن الثقة �صيء ملزم بال�صرورة لهذه ال�صائ�س.
نبل  اإىل  مطمئن  وهييو  يعمل  اليي�ييصييلم  عليه  فييالإمييام 
لفار�س  ت�صديه  فلي�س  فيييييه،  احلييق  و�ييصييراحيية  الييعييمييل 
واآله  عليه  اهلل  �صلى  والنبي  ود،  عبد  بن  عمرو  اجلزيرة 
على  �صاهدًا  اإّل  امل�صري،  �صوء  من  يحّذرونه  واأ�صحابه 
وخروجه  نف�صه،  بها  متتلأ  التي  بال�صجاعة  الثقة  هذه 
الأعداء  خطر  يقيه  من  ي�صطحب  اأن  دون  ال�صلة  اإىل 
وهيييم كييرث حييواليييييه، حييتييى اأدركييييه ابييين مييلييجييم و�ييصييربييه 
باحلق  الثقة  هذه  على  �صاهدًا  األي�س  امل�صموم،  بال�صيف 
�صل�صلة  األي�صت  كلها،  و�صريته  جوارحه،  بها  تفي�س  التي 
مطمئّن  هو  اإمّنا  الرجل  اأّن  على  تدّل  واأقوال  اأعمال  من 
عمله  لأّن  الطمئنان  هذا  يف  عنيد  يعمل،  ما  �صلح  اإىل 

وخلق عظيم. نابعان من عقل جبار،  وقوله 
ويف  نف�صه،  يف  يح�ّصها  الأ�صيلة  الثقة  هذه  من  جّو  ويف 
في�س من اإيانه بعدله، ويف حال من اختلف النا�س فيه 
خي�صوم  �صربت  »لو  قييال:  يلني،  ول  موقفه  من  يبّدل  فل 
ولو  اأبغ�صني،  ما  يبغ�صني  اأن  على  هييذا  ب�صيفي  املوؤمن 
�صببت الدنيا بجّماتها على املنافق اأن يحبني ما اأحّبني«.

»اإّن واهلل، لو لقيتهم واحدًا  اأي�صًا:  ويف مثل هذا يقول 
وهم طلع الأر�س كلها، ما باليت ول ا�صتوح�صت«.

الأن�صاري،  بن حنيف  ل�صهل  يقول  الرائعة  الثقة  وبهذه 
اأهلها  من  قومًا  اأّن  علم  عندما  املدينة،  على  عامله  وهو 
مّمن،  رجيياًل  اأّن  بلغني  فقد  بعد،  »اأّمييا  مبعاوية:  حلقوا 
تاأ�صف على ما يفوتك من  قبلك يت�صّللون اإىل معاوية، فل 
ينفروا  مل  واهلل  اإّنهم  مددهم،  من  عنك  ويذهب  عددهم 

من جور ومل يلحقوا بعدل«.

بقلم: جورج جرداق
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جاء يف تاأويل قوله تعاىل: }َليَرُْزَقنَّهُمُ اهلُل ِرْزقًا حَسَنًا{، 
قال: القناعة.)�صرح نهج البلغة:١١/١99(

لأّن القناعة ر�صى النف�س مبا ح�صر من الرزق وان كان 
قليًل، وقال بع�صهم: اإّن الغنى والعز خرجا يجولن فوجدا 

القناعة فا�صتقّرا.
حلم  ومعه  بق�صاب  اجتاز  ال�صلم  عليه  عليًا  اأّن  وروي 
�صمني، فقال: يا اأمري املوؤمنني هذا اللحم �صمني ا�صرت منه، 
فقال عليه ال�صلم: »لي�س الثمن حا�صرًا«، فقال: اأنا اأ�صرب 
عن  اأ�صرب  »اأنييا  ال�صلم:  عليه  له  فقال  املوؤمنني،  اأمييري  يا 

اللحم«.)اإر�صاد القلوب:١/١١9(
واإّن اهلل �صبحانه و�صع خم�صة يف خم�صة:

خلّو  يف  واحلكمة  املع�صية،  يف  والييذل  الطاعة،  يف  العز 
البطن، والهيبة يف �صلة الليل، والغنى يف القناعة.

ويف الزبور: القانع غني ولو جاع وعرى، ومن قنع ا�صرتاح 
من اأهل زمانه، وا�صتطال على اأقرانه.

وجاء يف قوله تعاىل: }َفكُّ رََقبَةٍ َأوْ إِْطعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي 
والطمع،  احلر�س  من  »فّكها  قال:  مَسَْغبَة{)بلد:١٣-١٤( 
التعب«. على  والراحة  الذل،  على  العز  اختار  فقد  قنع  ومن 

)اإر�صاد القلوب:١٢٠/١(
»رب  قال:  ال�صلم  وعليه  واآلييه  نبّينا  على  داود  اإّن  قيل: 
اأخربن بقريني يف اجلنة يف ق�صري«، فاأوحى اهلل اإليه اإّن 
فاأذن  زيارته  تعاىل يف  فا�صتاأذن اهلل  يون�س،  اأبو  مّتى  ذلك 
له، فاأخذ بيد ولده �صليمان على نبّينا واآله وعليهما ال�صلم 
عنه  ف�صاأل  �صعف،  من  ببيت  هما  فيياإذا  مو�صعه،  اأتيا  حّتى 

فقيل: اإّنه يف احلّطابني يقطع احلطب ويبيعه.

حطب،  حزمة  راأ�ييصييه  وعلى  اأقبل  اإذ  ينتظرانه  فجل�صا 
طّيبًا  مّني  ي�صرتي  من  وقييال:  اهلل  حمد  ثم  عنه  فاألقاها 
بطّيب، ف�صاومه واحد وا�صرتاه اآخر، فدنيا منه و�صّلما عليه، 
فقال: انطلقا بنا اإىل املنزل، وابتاع مبا كان معه طعامًا، ثم 
و�صعه بني حجرين قد اأعدهما لذلك، وطحنه ثم عجنه يف 
نقري له، ثم اأّجج نارًا واأوقدها باحلطب، ثم و�صع العجني 

عليها، ثم جل�س يحدث معهم هنيئة.
ثم نه�س وقد ن�صجت خبزته، فو�صعها يف النقري وفلقها، 
ماء،  فيها  مطهرة  جانبه  اإىل  وو�صع  ملحًا  عليها  وو�صع 
فيه  يف  وو�صعها  وك�صرها  لقمة  واأخييذ  ركبتيه  على  وجل�س 
وقال: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، فلّما ازدردها قال: احلمد 

هلل رب العاملني.
املاء ف�صرب منه  اأخذ  ثم  واأخييرى،  باأخرى  ثم فعل ذلك 
الذي  ذا  من  رب،  يا  احلمد  لك  وقييال:  تعاىل  اهلل  وحمد 
بدن  اأ�صححت  اإذ  اأوليتني،  ما  مثل  واأوليته  عليه  اأنعمت 
و�صمعي وب�صري وجوارحي، وقّويتني حّتى ذهبت اإىل �صجر 
بحفظه،  اأهييتييّم  ومل  بقّوتي،  زرعته  ول  بيدي،  اأغر�صه  مل 
فجعلته ل رزقًا، واأعنتني على قطعه وحمله، و�صقت ل من 
اأتعّنى  ومل  اأزرعه  مل  طعامًا  بثمنه  وا�صرتيت  مّني،  ا�صرتاه 
فيه، و�صّخرت ل حجرًا طحنته ونارًا ن�صجته، وجعلت ل 
على  بذلك  واأقييوى  ب�صهوة  اآكله  ف�صرت  لذلك  قابلة  �صهوة 

طاعتك، فلك احلمد حّتى تر�صى وبعد الر�صى.
وعليه  واآلييه  نبينا  على  داود  فقال  عاليًا،  بكاًء  بكا  ثم 
ال�صلم لبنه �صليمان: »يا بني يحق ملثل هذا العبد ال�صاكر 
عبدًا  اأر  فلم  اجلنة،  يف  الكربى  املنزلة  �صاحب  يكون  اأن 

اأ�صكر من هذا.)اإر�صاد القلوب:١٢١/١(

بقلم: الحسن الّديلمي

ــى ــن ــف ي ل  كــــنــــز  الــــقــــنــــاعــــة 
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من املعلوم يف علم الإدارة اأن القائد كلما تّلى بال�صرب 
يف الأزمات ومل يظهر عليه الهلع والقلق وال�صطراب كان 
اأتباعه  �صلبة  على  ذلك  واأثر  وجتاوزها  حلها  على  اأقدر 

وثباتهم..
الإمييام  ورد يف  ما  اأّن  الأذهيييان  يييرد يف  الييذي  فال�صوؤال 
احل�صني عليه ال�صلم على ظهور انفعالت عظيمة منه يف 
م�صيبة علي الأكرب عليه ال�صلم ويف م�صرع العبا�س عليه 
اإدارتييه  عظمة  تناق�س  هي  هل  الإدارة  علم  بلغة  ال�صلم 
زينب  بال�صيدة  يرتبط  فيما  احلال  وكذلك  تدبريه؟  وقوة 
خيمة  اإىل  خيمة  من  تخرج  كانت  اأنها  هل  ال�صلم  عليها 
لوجود  ال�صلم  عليه  الأكييرب  علي  م�صيبة  يف  خروجها  اأو 
تناق�س يف عظمة اإدارتها وقوة تدبريها؟ لتو�صيح امل�صاألة 

نقول:

اإن ال�صرب يف الأزمات ل يعني بحال عدم النفعال وعدم 
التاأثر وعدم اإبداء امل�صاعر األ ترى اإىل قوله تعاىل يف �صاأن 
يعقوب على نبينا واآله وعليهم ال�صلم عند فقده ليو�صف: 
}وَجَاءُوا عََلى َقمِيصِهِ بِدَمٍ َكذٍِب َقاَل بَْل سَوََّلتْ َلُكمْ 
مَا  عََلى  الْمُسَْتعَانُ  وَاهلُل  جَمِيٌل  َفصَبْرٌ  ــرًا  َأمْ َأنُْفسُُكمْ 

تَصُِفونَ{ )يو�صف:١8(
َأمْرًا  َأنُْفسُُكمْ  بَْل سَوََّلتْ َلُكمْ  }َقاَل  وقوله تعاىل: 
َفصَبْرٌ جَمِيٌل عَسَى اهلُل َأنْ يَْأتِيَنِي بِِهمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ 
يُوسُفَ  عََلى  َأسََفى  يَا  وََقــاَل  عَنْهُمْ  ــى  وَتَــوَلَّ  * الْحَكِيمُ 
تْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزِْن َفهُوَ َكظِيمٌ * َقاُلوا تَاهلِل تَْفَتُأ  وَابْيَضَّ
َأوْ تَُكونَ  تَــُكــونَ حَــرًَضــا  يُــوسُــفَ حَتَّى  تَــْذُكــرُ 
مِنَ الْهَالِكِنيَ * َقاَل إِنَّمَا َأشُْكو بَثِّي وَحُزْنِي إَِلى اهلِل 

وََأعَْلمُ مِنَ اهلِل مَا اَل تَعَْلمُونَ{ )يو�صف:86-8٣ (

اأوًل

ال�شالم  عليه  احل�شني  الإمام  تاأّثر 
مب�شائب اأولده واأ�شحابه يف كربالء
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فرغم اأنه ابي�صت عيناه من احلزن ومل يفتاأ يذكر يو�صف 
به  وهاجت  احلييزن  من  يهلك  اأن  اأولده  عليه  خ�صي  حتى 
�صعلة الأحزان، وكان كظيمًا مملوء الغيظ واحلزن والهم 
ومل يدفعه ذلك اإىل اختلل يف كيفية تعامله مع اأبنائه فاإن 
ذلك مل ي�صلب عنه �صفة ال�صرب بل علوة على ذلك و�صف 

�صربه باأنه جميل.
بل  ال�صلم،  عليه  ال�صهداء  �صيد  يف  جنده  الييذي  وهييذا 
واأخيه  ولده  انتابه يف  ما  اأعظم من ذلك فرغم  فيه  جند 
واأهل بيته واأ�صحابه اإل اأن الأعداء ي�صفونه يف اآخر �صاعات 
املعركة: فواهلل ما راأيت مكثورًا قط قد قتل ولده واأهل بيته 
واأ�صحابه اأربط جاأ�صًا ول اأم�صى جنانًا منه عليه ال�صلم، 
اإن كانت الرجالة لت�صد عليه في�صد عليها ب�صيفه، فتنك�صف 

عن يينه و�صماله انك�صاف املعزى اإذا �صد فيها الذئب.

القراآن  ي�صفها  كما  الناجحة  القيادة  اأ�صرار  اأحييد  اإن 
واجلانب  العريكة  ولني  ال�صخ�صية  قوة  بني  القيادة  جمع 
كما ي�صري اإليه قوله تعاىل: }َفِبمَا رَحْمَةٍ مِنَ اهلِل لِنْتَ َلهُمْ 
حَوْلِكَ{.  مِنْ  وا  الَْقْلِب النَْفضُّ َغلِيَظ  َفظًّا  وََلوْ ُكنْتَ 

)اآل عمران:١59(
القوة  �صفة  بني  املوفق  القائد  �صفة  يف  الآييية  فجمعت 
للقاعدة  القيادة  جذب  �صر  واأنها  والرحمة  الليونة  و�صفة 

واجنذاب القاعدة للقيادة اأي هو �صر جناح القيادة.

تكون  اأن  اإلهيًا  لها  مقدر  يكن  مل  عا�صوراء  واقعة  اإّن 
ملحمة  الأوىل  الدرجة  يف  هي  بل  فقط  ع�صكرية  ملحمة 
ال�صمري وملحمة روحية وم�صهد روحي وبركان معنوي قبل 

اأن تكون جمرد اأداء ع�صكري.
�صيد  ي�صطحب  اأن  الإلهية  امل�صيئة  تعلقت  ثمة  وميين 
و�صاء  والأطفال،  الن�صاء  عياله من  ال�صلم  عليه  ال�صهداء 
تكون  اأن  قبل  وجييدان  ثييورة  لأنها  �صبايا،  يراهن  اأن  اهلل 
مواجهة  تكون  اأن  قبل  روحية  وعا�صفة  الأبيييدان،  هيجان 

ع�صكرية، وزلزال نف�صان قبل اأن تكون ا�صتباكًا م�صلحًا.
ول ريب اأن اجلانب الأول يتطلب منطًا من الإدارة ونظامًا 
من الأداء لبد اأن ين�صق بينه وبني نظام الإدارة الع�صكرية، 

وتن�صيق اجلمع بينهما مبنزلة اجلمع بني ال�صداد يحتاج 
اإىل مهارة فائقة وتوليف باهر وتوازن بالغ.

كييل ميين احل�صني  تييعييدد حيييالت  ميين  مييا �صهدناه  وهيييذا 
وزينب العقيلة عليهما ال�صلم، وكاأن الناظر يتوهم للوهلة 
الأوىل تناق�س هذه ال�صفات بينما اجلمع بينهما كاجلمع 
العقيلة  قول  نظري  اجلييلل،  واأ�صماء  اجلمال  اأ�صماء  بني 
عندما �صئلت عن �صنع اهلل يف اأخيها »ما راأيت اإّل جميًل«، 
فروؤيتها اإىل فعل اهلل مل ترى فيه �صوءًا قط، بل علوة على 
ذلك راأته جماًل حم�صًا يف حني اأنها ترى عدوان الظاملني 

�صرًا حم�صًا واجلمع بني الأمرين هو التوازن.

احل�صني  التاأثر يف  وقمة  النفعال  ثورة  ن�صاهد  كما  اإننا 
هناك  الثان  اجلانب  يف  اأن  اإل  ال�صلم  عليهما  والعقيلة 
يف  القمة  متثل  عنها  نغفل  ل  اأن  يجب  م�صاهد  �صفحات 

القوة والقدرة البالغة.
هتف  الإلييهييي  اليينييداء  اأن  املييقيياتييل  بع�س  يف  ورد  فييقييد 
باحل�صني عليه ال�صلم مبا م�صمونه: اأجئت يا ح�صني لتقتل 
)ت�صت�صهد( اأو لتقتل )بال�صم( مما يفيد اأنه مل يوؤذن ل�صيد 

ال�صهداء اأن يعمل كل خطته الع�صكرية.
برز  لو  واهلل  الأمري  اأيها  �صعد  بن  لعمر  �صمر  قال  ولقد 
اإىل احل�صني اأهل الأر�س لأفناهم عن اآخرهم، ونظريه ما 
اإْن �صربوا  اأنه  قاله عمر بن �صعد مرات عديدة يف جي�صه 
على ما يدبره احل�صني معهم من مواجهة ع�صكرية �صيوؤدي 
اإىل فناء جي�صه اأي انهياره وت�صدعه وتهرئه نف�صيًا، وهذا 
وكذلك  له،  الع�صكري  الأداء  وقدرة  قوة  مدى  على  موؤ�صر 
م�صمونه  مبييا  املقاتل  بع�س  يف  الكوفة  يف  العقيلة  قييول 
اأقام يف كل  اأن  اإّل بعد  اأنكم نلتم من بني والدي  »اأظننتم 

بيت منكم ثاكلة«.
وكذلك ورد يف بع�س املقاتل وكتب التاريخ اأن العقيلة بعد 
جي�س  بتهييج  اأخذت  املعركة  اأر�س  يف  احل�صني  ا�صت�صهاد 
عمر بن �صعد �صد بني اأمية حتى اأح�س ابن �صعد و�صمر اأنها 
فاأهابوها وقطعوا كلمها  الفتنة يف ع�صكره  توقع  اأن  تكاد 

بال�صرب بال�صياط والرتويع بال�صيف.

ثانيًا

ثالثًا

رابعًا

بقلم: الشيخ محمد السند
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كيييثيييري مييييين امليييوؤمييينيييني 
مليياذا  م�صتغربًا:  يت�صاءل 
بييبييلءات  املييوؤميينييون  ُيبتلى 
�يييصيييتيييى، رغييييييم تييوغييلييهييم 
بالإيان، وزيادة عباداتهم 
و�صول  ورغييم  بل  اليومية، 
على  الييثييبييات  اإىل  البع�س 
الييعييبييادة، وهيييم يييواجييهييون 
اإغييييييييييراءات اليي�ييصيييييطييان، 
بال�صوء؟  الأّميييارة  والنف�س 
البييتييلء  ق�صية  اأن  وهيييل 
فقط،  بيياملييوؤميينييني  يييرتييبييط 

اأم اأّنهم مع الكافرين �صواء كما ت�صري الآية الكرية اإىل ذلك: 
مِنَ  وَنَْقٍص  وَالْجُوِع  الَْخوْفِ  مِنَ  بِشَيْءٍ  }وََلنَبُْلوَنَُّكمْ 
الَّذِينَ   )155( الصَّابِِرينَ  وَبَشِِّر  مَرَاتِ  وَالثَّ نُْفِس  وَاأْلَ ــوَاِل  مْ اأْلَ
ــونَ{. ــهِ رَاِجــعُ ــيْ إَِل ـــا  ــهِ وَإِنَّ لِــلَّ ــا  إِنَّ َقــاُلــوا  إَِذا َأصَــابَــْتــهُــمْ مُصِيبٌَة 

)البقرة:١55-١56(
البتلء  كان  كلما  اأّن  يف  البتلء  زيييادة  يف  احلكمة  فيياإن 
ييّلييم الإيييييان والييتييقييوى،  اأكيييرث واأ�ييصييعييب ارتييقييى املييوؤميينييون �ييصُ

والدرجات يف اجلنان.
العدل  هو  بل  عييادل،  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  اأّن  نعلم  فنحن 
يف  عنه  يتمخ�س  الذي  بالبتلء  املوؤمن  يجازي  فكيف  بعينه، 
اأحيان كثرية فقدان اأحبته اأو خ�صارة ماله، اأو �صلب عافيته، مما 
قد يت�صبب يف اأذى ومعاناة للموؤمنني واهلل جل �صاأنه منّزه عن 
اأو الكافرين، فكيف باملوؤمنني  اأذى عامة الب�صر �صواء املوؤمنني 
لأنه اأقرب اإليهم من حبل الوريد كما ي�صري اإىل ذلك يف القراآن 

الكرمي وروايات عدة عن اأهل البيت عليهم ال�صلم.
ولقد ذهبت الآيات القراآنية اإىل اأبعد من ذلك حيث اأعلنت 

اأّن الإن�صان مكّرم عند اهلل فكيف ل يكون املوؤمن كذلك!
وتلك وغريها اأ�صئلة جّمة تراود البع�س من حني لآخر، وينبغي 
اأّل ينجر بها املوؤمن كثريًا، لأنها قد تزلزل اإيانه، في�صقط يف 

المتحان، كما �صقط عابد 
بن  )بلعم  اإ�ييصييرائيييييل  بني 
بيياعييورا( وهييو الييعييابييد من 
تربى  الييذي  اإ�صرائيل  بني 
وتعلم على يد النبي مو�صى 
يحمل  وكييان  ال�صلم  عليه 
لكنه  الأعيييظيييم  اهلل  ا�ييصييم 
�صجد لل�صيطان وجاء ذكره 
ــُل  ــ يف قييولييه تييعيياىل: }وَاتْـ
ــنَــاهُ  َآتَــيْ ـــذِي  الَّ ــَأ  نَــبَ عََليِْهمْ 
َفَأتْبَعَهُ  مِنْهَا  َفانْسََلخَ  َآيَاتِنَا 
الشَّيَْطانُ َفَكانَ مِنَ 

الَْغاِوينَ{.)الأعراف:١75(
لآدم  ي�صجد  فلم  ربييه  ع�صى  عندما  اإبلي�س  �صقط  كما  اأو 
عليه ال�صلم، وقد ل�س القراآن الكرمي تلك املواقف يف اآيات 
َأجْمَعُونَ  هُمْ  الْمَاَئَِكُة ُكلُّ }َفسَجَدَ  منها قوله تعاىل: 
ــاِجــدِيــنَ{. الــسَّ مَــعَ  ــُكــونَ  يَ َأنْ  َأبَـــى  ــيــسَ  ــلِ إِبْ إاِلَّ   )30(

)احلجر:٣٠-٣١(
وقد ورد يف عدة اآيات من الكتاب الكرمي على ابتلء املوؤمنني 
ــزَااًل  ِزلْ وَُزلْــِزُلــوا  الْمُؤْمِنُونَ  ابُْتلِيَ  }هُنَالِكَ  تعاىل:  كقوله 

شَدِيدًا{.)الأحزاب:١١(
يُؤْمِنُونَ  }َفاَ  وكثري هم الذين ي�صقطون يف فخ ال�صيطان 

إاِلَّ َقلِياً{)الن�صاء:١55(
فلماذا اإذن ُيبتلى املوؤمنون ب�صتى البتلءات وبع�صهم ُيبتلى 
يف  العليا  املقامات  يبلغون  اأّنهم  �صوى  لذنب  ل  جمة  ببلءات 

الإيان؟ وهل ثمة فرق بني البتلء والبلء يف احلياة الدنيا؟!

كما نعلم اأّن البتلء نعمة اأنعمها اهلل تعاىل على عباده من 
َفَتنَّا  }وََلَقدْ  اأ�صار اإىل ذلك قوله تعاىل:  املوؤمنني خا�صة، كما 

الفرق بني البتالء والبالء

البتالء نعمة ولي�س نقمة!
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وََليَعَْلمَنَّ  صَدَُقوا  الَّذِينَ  هُ  اللَّ َفَليَعَْلمَنَّ  َقبْلِِهمْ  مِنْ  الَّذِينَ 
الَْكاذِبنِيَ{.)العنكبوت:٣(

اأما البلء فاإنه قد ي�صمل الكافرين واملوؤمنني على حد �صواء، 
كما هو احلال بالن�صبة لقوم النبي �صعيب عليه ال�صلم عندما 
نزل البلء بحقهم �صمل الكافرين واملوؤمنني وذلك حلكمة اإلهية 

ة. خا�صّ
واإذا متّعنا يف حكمة ابتلء املوؤمنني فاإّننا يكن اأن نلخ�صه 

يف ثلثة اأ�صباب:
باأهمية وقيمة الإيان باعتباره نعمة ل يتلكها  ١. العتقاد 

غري املوؤمنني.
٢. زيادة التقرب اإىل اهلل تعاىل.

٣. عدم الغفلة عن وجود الباري عّز وجل.

م�صتمر  نييور  ويف  دائييم،  نعيم  يف  يعي�س  كييان  الإن�صان  اأّن  لو 
مثًل، ومل يكن قد تذّوق الفقر ومل يَر الظلم مطلقًا، فل يكنه 
معرفة قيمة النور اآنذاك، ول معرفة قيمة النعيم، لو مل يكن قد 

عا�س الفقر فرتة معينة.
اجلهل،  عيين  العلم  يّيز  اأن  ي�صتطيع  ل  الييعييامل  وكييذلييك 
ومدى اأهّمية العلم لو مل ير مبرحلة اجلهل فيكت�صف اأهمية 

جرا. وهلم  العلم، 
اإلهيًا،  ابتلًء  يواجه  ل  حياته  املوؤمن مدى  عا�س  لو  هنا  من 
من  هناك  يكن  ومل  والعبادات،  الدينية  ال�صعائر  يار�س  مثًل 
ي�صّيق عليه مبنعه من ال�صعائر والعبادة، ملا اأح�ّس بطعم وحلوة 
املوؤمنني  ابتلء  هو  مثال  واأبييرز  والعبادات،  وال�صعائر  الإيييان 

املجاهدين عندما كانوا يف �صجون الطاغية �صدام.
اإذن املوؤمن ُيبتلى لكي يعرف قيمة اإيانه فيتم�صك به، وكلما 
ازداد اإيانه زيد يف بلئه، كما ابتلي نبي اهلل اأيوب عليه ال�صلم 
يف مر�صه، اأو كما ابتلي نبي اهلل يعقوب عليه ال�صلم يف فراق 
ولده يو�صف عليه ال�صلم، وكذلك عندما ابتليت ال�صيدة زينب 
ال�صلم، وغريهم  اأخيها احل�صني عليه  ال�صلم مب�صاب  عليها 

من الأولياء ال�صاحلني الذين ابتلهم اهلل ببلءات عديدة.

ــهُ بَـــاَءً  ــنْ ــنيَ مِ ــنِ ــؤْمِ ــمُ ــيَ الْ ــلِ ــبْ ــيُ يقول الييبيياري عييّز وجييل: }وَلِ
حَسَنًا{.)الأنفال:١7(

ويف اآية اأخرى يقول تعاىل: }وَرََفعَ بَعَْضُكمْ َفوَْق بَعٍْض 
دَرَجَاتٍ لِيَبُْلوَُكمْ فِي مَا َآتَاُكمْ{.)الأنعام:١65(

فاإّن الإن�صان اإذا كان يف البحر - مثًل - وعلى منت �صفينة اأو 
قارب وفعل الأمواج بال�صفينة �صوءًا، فاإىل َمن يلتجئ الإن�صان يف 
تلك اللحظة؟ ومن غريه يكن اأن ياأخذ الإن�صان اإىل بر الأمان 

يف تلك اللحظات احلرجة؟ األي�س هو اهلل جّل ا�صمه؟
اأنقذ النبي يون�س عليه ال�صلم بعد مكوثه يف بطن  ُترى َمن 
احلوت اأربعني �صنة؟! وَمن اأطعمه وحفظه من كل �صوء يف تلك 
عليه  يو�صف  النبي  اأنقذ  وميين  �صبحانه،  اهلل  األي�س  الأعيييوام؟ 
عليه  اإبراهيم  النبي  اأنقذ  وَميين  البئر؟  من  فاأخرجه  ال�صلم 
عليًا  الإمام  اأنقذ  وَمن  النار؟  النمرود يف  األقاه  ال�صلم عندما 
�صلى  اهلل  ر�صول  عمه  ابن  فرا�س  يف  نام  عندما  ال�صلم  عليه 
ببلءات  ابتلوا  ممن  الكثري  الكثري  وغريهم  واآلييه؟  عليه  اهلل 
اإياه  ومناجاتهم  له،  بعد جلوئهم  وجل  عّز  الباري  اأنقذهم  ثم 

�صبحانه، كما ُذكر يف القراآن الكرمي؟ اأمل يكن هو اهلل تعاىل؟!
ويلتجئ  املوؤمن  يت�صرع  اأن  املوؤمنني:  ابتلء  فل�صفة  هي  هذه 
اإىل الباري عّز وجل، وهذا هو الفرق بني عامة النا�س - موؤمن 
وهو  تعاىل  اهلل  اإىل  يقربه  ما  لديه  لي�س  الكافر  لأّن   - وكافر 
بال�صرب  يت�صبث  اأن  اإيانه  عليه  يحتم  املوؤمن  بينما  الإيييان، 
عليه  يعقوب  النبي  فعل  كما  الإيييان،  بقوة  البتلءات  ويواجه 
ال�صلم عندما جاء اإليه اأبناوؤه ليخربوه كذبًا موت ولده يو�صف 
عليه ال�صلم فقال لهم: }َفصَبْرٌ جَمِيٌل وَاهلُل الْمُسَْتعَانُ عََلى 

مَا تَصُِفونَ{.)يو�صف:١8(

يف ق�صة طويلة ومعروفة عن اأحد العلماء تتعلق بعمق اإيانه 
وعند  مدر�صته  يف  حمبوبًا  �صبابه  يف  كييان  اأّنيييه  تييعيياىل،  بيياهلل 
اإيانه،  ل�صبب  الطلبة  عن  ييزونه  الأ�صاتذة  وكان  اأ�صاتذته، 
اأن  الأ�صاتذة  اأحييد  فيياأراد  يغبطونه،  الدرا�صة  يف  زمييلوؤه  وكييان 
ياأتي  اأن  منهم  طلب  وهكذا  له،  حبهم  �صر  عن  للطلبة  يك�صف 
اأن  دون  ذبحها  اأنه  �صرط  على  مذبوحة  بدجاجة  له  كل طالب 

يراه اأحد.
يف اليوم التال جاء الطلبة ومعهم دجاجاتهم املذبوحة، اإل 
هذا العامل فاإّنه جاء بدجاجة حية غري مذبوحة، ف�صاأله الأ�صتاذ 
عن ال�صبب فاأجاب بكل جراأة: اأينما ذهبت وجدت اهلل يران، 
فلم اأ�صتطع ذبحها، لأّنك قلت )والطاب للأ�صتاذ( اأن نذبحها 
الأ�صتاذ  حب  �صبب  الطلب  عرف  عندها  اأحد،  يرانا  اأن  دون 

هذا الطالب الذي فيما بعد اأ�صبح من العلماء امل�صهورين.
عدم  اإىل  اأنظارنا  تلفت  متعددة  ق�ص�س  من  ق�صة  فهذه 

الغفلة عن وجود اهلل عّز وجل.

العتقاد باأهمية وقيمة الإميان

زيادة التقرب من اهلل تعاىل

عدم الغفلة عن وج�د اهلل تعاىل

بقلم: رزاق صالح السعدي
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نييييرى يف الييييعييييزاء بييعيي�ييس الييكييلييمييات 
اليي�ييصييادرة ميين اليييييرادود اأو الييلييطييام يف 
خماطبة بع�صهم البع�س فلهذه الكلمات 
من  لت�صدر  ووقييتييهييا  الييا�ييصيية  معانيها 
اإىل  الييو�ييصييول  بغية  اللطام  اأو  الييييرادود 
هناك  اأن  علمًا  اللطم  يف  طريقة  اأف�صل 
ارتباطًا روحيًا بني الرادود واللطام اأثناء 

اإلقاء الق�صيدة.

اأوًل: )هذا الُن�س(
واملخاَطب  الييرادود  املتكلم هنا هو  اإّن 

اللطام.

لكي  الكلمة  هذه  الييرادود  يطلق  فهنا 
يوحد العزاء فعندما يقول )هذا الُن�س( 
اأّن اجلييمييهييور بيياأجييمييعييه يييرفييع يييدًا  تيييرى 
واحدة، وبعدها كلتا يديه، فبني رفعة يد 

واحدة تكون رفعة يدين.
وق�صيدة  اليييعيييزاء  فتحة  يف  ووقييتييهييا 
اأّن  الييرادود  يرى  عندما  وذلك  امل�صتهل، 

العزاء غري موحد يف اللطمة.
ثانيًا: )هال بيك(

فاملتكلم هنا هو الرادود واملخاطب هو 
اللطام.

ووقتها يف ق�صيدة النزلة وذلك اإ�صارة 
اإىل اجلمهور باأن ي�صد العزاء.

النزلة  ق�صيدة  اأّن  معلوم  هييو  فكما 

تقراأ بدايًة بثقل ويبداأ بت�صريعها تدريجيًا 
فعندما ي�صرع الرادود من طريقة الإلقاء 

يقول )هل بيك(.
الطبقة  نف�س  على  وبقي  قالها  فيياإذا 
يجب  كما  ف�صًل  هييذا  يعد  بها  بييداأ  التي 
على اللطام اأْن ل ي�صّد العزاء يف ق�صيدة 

امل�صتهل كما يفعل البع�س الآن.
كـَ( ثالثًا: )اإحْلَ

واملخاَطب  اليييرادود  هو  املتكلم  وهنا 
اللطام.

ووقتها يف ق�صيدة النزلة قبل التام، 
حينها يطلب الرادود من اللطام باأن ي�صد 
اأّنه �صارف  اإ�صارة اإىل  العزاء اأكرث، وهي 
على النتهاء ويجب على الرادود هنا رفع 

))اللطام اأو الداَك�كـَ اأو ال�شادود((

معاين بع�س الكلمات املتداولة بني 
الرادود واللطام

حــــــــي 
عــــلــــى 
العـزاء
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الطبقه ال�صوتية وذلك باأن )ي�صرخ( مع 
الت�صريع يف اإلقاء الق�صيدة.

رابعًا: )على ه�اْك(
واملخاَطب  اليييرادود  هو  هنا  فاملتكلم 

اللطام.
ويق�صد هنا بهذه الكلمة اإخبار اللطام 

باأّنه �صيعتلي املنرب رادود اآخر بعده.
َمْخ( خام�شًا: )اإ�شْ

واملخاَطب  اليييرادود  هو  هنا  فاملتكلم 
اللطام.

اأن  اللطام  ميين  الييييرادود  بها  ويطلب 
يف  ي�صتعجل  ول  ثقل  على  اللطمة  تكون 

�صربة ال�صدر.
�شاد�شًا: كلمة )اأِعْد(

واملخاطب  اللطام  هو  هنا  فاملتكلم 

الرادود.
اإعادة  الرادود  اللطام من  فيطلب بها 

املقطع الذي نال اإعجابه
يح�صل  الأحيييييان  بع�س  يف  هنا  لكن 
يطلب  اللطام  اأّن  هو  اللطام  من  خطاأ 
ينته  وهو مل  الييرادود  الكلم من  اإعييادة 
قبل  اأو  املقا�صري  ربييط  يف  اأو  بعد،  منه 

انتهاء اجلمهور من رد امل�صتهل.
انتهاء  بعد  قولها  يفرت�س  وال�صحيح 
بييدء  وقييبييل  امل�صتهل  رد  ميين  اجلييمييهييور 

الرادود باإلقاء املقطع الذي يليه.
�شابعًا: كلمة )ملن(

واملخاَطب  اللطام  هييو  هنا  فاملتكلم 
الييرادود. وقد يطلب اللطام من الرادود 
الق�صيدة،  كييتييب  اليييذي  اليي�ييصيياعيير  ا�ييصييم 

وعادة تكون بداية اإلقاء الق�صيدة.
ثامنًا: كلمة )اإفرح(

واملخاطب  اللطام  هييو  هنا  فاملتكلم 
الرادود.

اأو  جدارتهم  لإثبات  اجلمهور  ويقولها 
باأن لديهم ح�صورًا تامًا يف العزاء.

الييرادود طلبًا يحتاج  فاإذا طلب منهم 
وجود القادر على تنفيذه، يقوم اجلمهور 
حتى  )اإفييييرح(  كلمة  بيينييداء  الييلييطييام  اأو 

يطمئن الرادود.
اإذا  فيما  وهييي  اأخيييرى  وهيينيياك حيياليية 
فيطلبه  الُن�س  اإعطاءهم  الييرادود  ن�صي 
عليه  يرد  الُن�س  اإعطائم  وبعد  اجلمهور 
اإ�صارة  وذلييك  )اإفييرح(،  بكلمة  اجلمهور 

اإىل انتباههم للق�صيدة واللطم.
بقلم: عامد الحميداوي
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واملكان  الزمان  تعلق  اإنكار  يكن  ل  اأّنييه  البديهي  من 
الأر�س  كوكب  وجل  عّز  اهلل  اختار  ملا  واإل  اللق  بق�صية 
والتكوينية  الوجودية  عظمته  تبيان  موا�صع  اأحد  ليكون 
الكون  هييذا  م�صاحة  يف  مو�صع  كييل  بييياأن  العيييرتاف  مييع 
اللمتناهي هو مو�صع لعظمة اهلل ولكن �صّنة الخت�صا�س 

جعلت للأر�س خ�صو�صية املكان.
وكما اختار اهلل موا�صع واأماكن واأزمنة لظهور ر�صالت 
لييولدة  مو�صعًا  لتكون  مكة  اخييتييار  فقد  ور�صله  اأنبيائة 
اأو�صياءه   و�صيد  واآلييه  عليه  اهلل  �صلوات  الييامت  الر�صول 

الإمام علي عليه ال�صلم.
قبل  النا�س  ميين  الكثري  مكة  يف  ولييد  قائل  يقول  وقييد 
ال�صلم وولد بعدهما الكثري الكثري،  حممد وعلي عليهما 
له  واختار  والر�صالة  النبوة  اهلل  اآتاه  هوؤلء  من  اأّي  ولكن 

اختار  كما  طالب  اأبي  بن  علي  هو  وخليفة  ووزيييرًا  و�صيًا 
هارون ملو�صى عليهما ال�صلم.

اأّي من هوؤلء ا�صطفاه لامت ر�صالته ولنهاية �صرائعه 
بعده؟  ميين  هيياديييًا  ليكون  و�صيًا  لييه  وجعل  الأر�يييس  على 
باعتبارها  الدين  يوم  حتى  و�صرائعه  ر�صالته  ولت�صتمر 

ال�صرائع. خامتة 

تتبع قاعدة )اجلدل  الإن�صان باهلل عّز وجل  اإّن علقة 
علقة  كونها  ال�صماء  اإىل  الأر�س  من  اإّنها  اأي  ال�صاعد( 

تعبدية من املخلوق باجتاه الالق تعاىل �صاأنه.
ال�صماء  من  فهو  والتكوين  الييوجييود  يخ�ّس  فيما  اأّمييا 
اأّن اهلل عّز وجل الالق الأوحد وهو  اإىل الأر�س باعتبار 
)واجب الوجود( وهو املطلق واللمتناهي والغري حمدود 

من ال�شماء وحتى الأر�س

فل�شفة ال�ج�د يف ولدة 
الإمام علي عليه ال�شالم
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بزمان ومكان.
الحتمال  ولكن هذا  الوجود،  فهو حمتمل  الإن�صان  اأّما 
}تِــْلــكَ  تعاىل:  اهلل  قييال  اإذ  التفا�صل  ل�صنن  يخ�صع 

بَعٍْض{.)البقرة:٢5٣( بَعَْضهُمْ عََلى  ْلنَا  الرُّسُُل َفضَّ
ــنْ فِي  ــمَ وقيييال تييعيياىل اأييي�ييصييًا: }وَرَبُّـــــكَ َأعْـــَلـــمُ بِ
عََلى  النَِّبيِّنيَ  بَعْضَ  ْلنَا  َفضَّ وََلَقدْ  وَاأَلرِْض  السَّمَاوَاتِ 

َزبُورًا{.)الإ�صراء:55( بَعٍْض وََآتَيْنَا دَاوُودَ 
والأنبياء  الر�صل  يتناول  الإلييهييي  التف�صيل  كييان  فيياإذا 
مرتبة  يلونهم  الذين  ي�صمل  اأي�صًا  فهو  ال�صلم  عليهم 
�صيد  ال�صلم  عليه  علي  والإمام  واحلواريني،  كالأو�صياء 
الأنبياء  �صيد  »اأنا  الامت:  الر�صول  ل�صان  على  الأو�صياء 
وعلي �صيد الو�صيني، واإن اأو�صيائي بعدي اإثنا ع�صر اأولهم 

علي واآخرهم القائم املهدي«.)ينابيع املودة:١٠٤/٣(
يوؤكده  اإلهي  اختيار  هو  اإمّنا  والختيار  التف�صيل  وهذا 
»ما  اليي�ييصييلم:  عليه  علي  لييلإمييام  الييامت  اليير�ييصييول  قييول 
عرفك اإّل اهلل واأنا، وما عرفني اإّل اهلل واأنت، وما عرف 

اهلل، اإّل اأنا واأنت«.)اإر�صاد القلوب:٢/٢٠9(
الإدراك  ومطلق  املعرفة  بكمال  يخت�س  هنا  واحلديث 
مع�صومًا  يكون  اأن  اإّل  الب�صر  من  لأحييد  يكون  ل  الييذي 
اإمّنا  الكلية  من�صو�صًا عليه من اهلل تعاىل، وهذه املعرفة 

تكون بالوحي الإلهي ل بالتعلم التدريجي.
ومن هنا تتحّقق علقة الإمام علي عليه ال�صلم باهلل 
تبيان  اأراد  وجييل  عييّز  اهلل  ولكن  معرفية،  علقة  كونها 
معان هذه العلقة من موقف وجودي ليكون ثّمة ترابط 
الإمام  املوؤمنني  اأمري  ولدة  يف  واملادة  الروح  بني  تكويني 
)الكعبة(  احلييرام  البيت  يف  فجعلها  ال�صلم  عليه  علي 
امل�صرفة ليوؤكد لنا هذه الرابطة من خلل اإيجاد التوا�صل 

املادي والروحي.
ال�صماء  بييني  خييطييًا  يثل  لييلإمييام  التكويني  فييالييوجييود 
ال�صماء  )يف  املعمور  البيت  اإىل  العر�س  ميين  والأر�ييييس 
اإىل  الييرابييعيية(  اليي�ييصييميياء  )يف  اليي�ييصييراح  اإىل  اليي�ييصييابييعيية( 
تتحّقق  ل  اأن  يكن  فهل  الأر�ييس(،  )على  احلرام  البيت 
يف  عليها(  اهلل  )ر�صوان  اأ�صد  بنت  فاطمة  ال�صيدة  روؤية 
اأبي طالب عليهم  الغالب علي بن  اأ�صد اهلل  ولدة وليدها 

اإبراهيم  �صليلة  وهي  لدعائها  ي�صتجاب  ل  اأم  ال�صلم، 
الليل عليه ال�صلم، وهو من بنى هذا البيت باأمر ربه.

اأفل يكفيه عليه ال�صلم فخرًا و�صرفًا ومكانة علوية اأّنه 
للنا�س( ومزارًا ومطافًا  ولد يف مو�صع جعله اهلل )مثابة 
علي  الإمييام  حقيقة  النا�س  يييدرك  كي  ومعتمر  حاج  لكل 

ال�صلم. عليه 
ولكن ولدته عليه ال�صلم مل تكن لّتتخذ هذا الرتابط 
لييو مل يييكيين لييهييا غيير�ييٌس غييري جمييرد الييييولدة واليييروج 
اأْن  اأراد  اهلل  ولكن  )الف�صيوجلي(،  باملفهوم  للحياة 
تكون لهذه الولدة قيمة عليا تتجاوز املادي فجعل وجود 
التي  الإلهية  للنعمة  اإمتامًا  ال�صلم  عليه  علي  الإمييام 
نِعْمََتهُ  ــتِــمَّ  }وَيُ فقال:  الامت  نبيه  على  تعاىل  اأنزلها 

)٢ عََليْكَ{.)الفتح:
عليه  علي  الإمييام  بولية  الدين  اإكمال  يف  اأي�صًا  وقييال 
خم:  غدير  يف  الييامت  الر�صول  بها  نييادى  التي  ال�صلم 
عََليُْكمْ  وََأتْمَمْتُ  دِينَُكمْ  َلُكمْ  }َأْكمَْلتُ 

نِعْمَتِي{.)املائدة:٣(
فقط  لي�صت  ال�صلم  عليه  ولدتيييه  ميين  اإذن  فالغاية 
ولكن  التاريخ،  �صناعة  يف  وامل�صاركة  للحياة  احل�صور 
اأركييان  بها  وتكتمل  اهلل  نعم  بها  تتم  اإلهية  نعمة  ليكون 
)اجلعل  ق�صية  خللها  من  وتتحقق  الامتة  الر�صالة 

الإلهي( يف خلفة الإن�صان على الأر�س.
مبعان  تتعلق  ال�صلم  عليه  اآدم  هبوط  كييان  فبينما 
يف  الإمييام  ولدة  اأن  جند  الإلهي،  الأمر  فهم  يف  اإدراكية 
الطاهرة  ال�صديقة  رحييم  ميين  وهبوطه  احلييرام  البيت 
)فيياطييميية بيينييت اأ�ييصييد( هييبييوطييًا ميين عيييامل الييتييكييوييين اإىل 
احلرام:  للبيت  دخولها  قبل  القائلة  وهي  الوجود،  عامل 
)ربيييي اإن مييوؤميينيية بييك ومبييا جيياء ميين عيينييدك ميين ر�صل 
واأنييه  الليل  اإبييراهيييييم  جييدي  بييكييلم  وم�صدقة  وكييتييب، 
وبحق  البيت،  هذا  بنى  الذي  فبحق  العتيق،  البيت  بنى 
ولدتييي(.)عييلييل  علّي  ي�صرت  ملييا  بطني  يف  الييذي  املييولييود 

ال�صرائع:١٣5/١،ح٣(
فهذه املراأة موؤمنة باهلل م�صدقة بر�صله وما اأنزله عليهم 
من كتب و�صرائع، عارفة بحق جدها اإبراهيم الليل عليه 
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واإكمال  النعمة  اإمتييام  حمل  �صروط  بها  لتتوافر  ال�صلم 
الدين ممثلة بوليدها الإمام علي عليه ال�صلم.

لقانون  تخ�صع  ول  اعتباطًا  تتوفر  ل  املييعييان  هييذه 
تخرج  اأن  يكن  ول  الحتمالت،  نظرية  اأو  ال�صدفة 
ولكنها  والتكوين  الوجود  الإلهية يف عوامل  الأطر  خارج 
خللها  ميين  ليتحقق  اهلل  ر�ييصييالت  بها  تتنزل  مييعييان 

الإلهي. امل�صروع 

بكونها  واأو�صيائهم  والر�صل  الأنبياء  ولدة  فل�صفة  اإّن 
به  والروج  العامل  لتغيري  ت�صعى  ووجودية  تكوينية  ثورة 
من �صحالة النحرافات الفكرية، كما ت�صعى ل�صتنها�س 

للمجتمعات  واجلييمييعييي  لييلإنيي�ييصييان  الييفييردي  الييوعييي 
والروج بها من )الظلمات اإىل النور(  باأمره 

تعاىل �صاأنه، من هنا جلي اأّن ولدة هوؤلء 
لييييي�ييصييت جميييرد طييبيييييعيية بيييييولييوجييييية 

لف�صلجة  تييفيي�ييصييريًا  كييونييهييا  اأو 
الييتييكييوييين اليييبييي�يييصيييري، حيييييث 

الطبيعة  ننكر  اأن  يكن  ل  اإّنيينييا 
واأو�صيائهم،  والر�صل  للأنبياء  الب�صرية 

ويجوعون  وي�صربون،  ييياأكييلييون  كييانييوا  ولييهييذا 
الن�صاء  وينكحون  ويت�صافون،  وير�صون  ويتاأملون، 

ويتوالدون، ثم يوتون ويقربون.
الإلييهييي  الخييتيييييار  تيينييايف  ل  الب�صرية  الطبيعة  لكن 
باقي  على  وتف�صيلهم  لهوؤلء  ال�صماوي  والخت�صا�س 
من  هييوؤلء  على  اهلل  اختيار  وقييع  هييذا  ولأجييل  الييلييق، 
ل  مف�صّ بع�صهم  اإّن  بل  ال�صلم  عليهم  اآدم  اأبيهم  �صلب 
عليه  علي  الإمام  ملاذا  ت�صاوؤل  يرد  هنا  من  بع�س،  على 

ال�صلم؟
حقيقته  تعك�س  احلييرام  البيت  يف  ولدتييه  حقيقة  اإّن 
وقد  وجل  عّز  بالالق  علقته  يف  والباطنية  الظاهرية 
هناك،  الامت  الر�صول  يولد  اأْن  الأوىل  كان  قائل  يقول 
للر�صول  و�صيًا  ليكون  له  الإلهي  الختيار  مع  تتفق  فهي 
كان  هنا  من  النا�س،  على  وحجة  واإمامًا  ووليًا  الييامت 

»اإّن  الثقلني  حديث  يف  الكرمي  بالقراآن  ذكييره  اقييرتان 
وهو  بيتي«  اأهل  وعرتتي  اهلل  كتاب  الثقلني  فيكم  تارك 
الييذي  ومقدمها  الييطيياهييرة  الييعييرتة  راأ�يييس  ال�صلم  عليه 

اأذهب اهلل عنهم الرج�س وطّهرهم تطهريا.
علي  الإمييام  املوؤمنني  اأمري  ولدة  حقيقة  فاإّن  هنا  من 
الإ�صلم  ا�صتمرار  حقيقة  يف  تكمن  اإمّنييا  ال�صلم  عليه 
بعد  احلقيقة  هذه  تتحقق  ومل  وتطبيًقا،  و�صريعًة  عقيدًة 
وفاة الر�صول الامت �صلوات اهلل عليه واآله اإّل يف ع�صر 
حكم  فرتة  �صابه  الييذي  ال�صلم  عليه  علي  الإمييام  حكم 

النبي الأكرم �صلى اهلل عليه واآله.
ا�صتيعابًا  متّثل  والع�صمة  الإمامة  اأّن  الوا�صح  ومن 
يدعو  اإلهيًا  موقفًا  باعتبارها  التاريخ  حلركة  كليًا 
خلل  من  ال�صماوية  بالعقيدة  ال�صتمرار  اإىل 
اليييوجيييود امليي�ييصييتييميير لييلأئييميية بيياعييتييبييارهييم 
الأنبياء  بعد  خلقه  على  اهلل  حجج 

والر�صل.
ولدة  فيياإّن  ذلك  على  وبناًء 
�صيد الأو�صياء اأمري املوؤمنني عليه 
الأمر  لهذا  تقيقًا  تاأتي  اإمّنييا  ال�صلم 
}إِنَّمَا  باعتبار قوله تعاىل لر�صوله الامت: 

َأنْتَ مُنْذِرٌ وَلُِكلِّ َقوْمٍ هَادٍ{.)الرعد:7(
ال�صيعة  غري  من  احلديث  رواة  من  العديد  اأ�صار  وقد 
فهو  واآله  عليه  اهلل  �صلوات  الامت  الر�صول  يف  اأّنها  اإىل 
)الييهييادي(. فهو  ال�صلم  عليه  علي  والإميييام  )امليينييذر( 

العمال:٢5١/١( )كنز 
يف  تكمن  اإمّنييا  املباركة  لييلييولدة  الفعلية  القيمة  اإذن 
الر�صالة  اإّنها  وخا�صًة  وتطبيقها  بالر�صالة  ال�صتمرار 
الامتة فل نبّوة بعد حممد �صلوات اهلل عليه واآله مما 
ل  والذين  الهداة  اإىل  للب�صرية  امل�صتمرة  احلاجة  يعني 
يكن اأن يكونوا اإل خمتارين من اهلل عّز وجل من�صو�س 
عليهم  باعتبار اأّن الإمامة ممثلة للنبوة على الأر�س كي 
اأرادها  يكتمل م�صروع خلفة اهلل )اجلعل الإلهي( التي 

ال�صريعة الامتة. ل�صتمرار 

حقيقة ال�لدة

بقلم: د. وليد سعيد البيايت
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معان بع�س الكلمات:
)١( �صقيًا: دعاء.

)٢( الربية: النا�س، وهنا اإ�صارة اإىل �صبقه الرجال اإىل اعتناق الإ�صلم.
)٣( اجللمود: ال�صخرة الكبرية ال�صلبة، و هنا اإ�صارة اإىل عدم اإيانه بالأوثان.

على  ال�صلم  عليه  علي  نوم  اإىل  اإ�صارة  وهنا  املحتال.  املحارب  الكائد:   )٤(
فرا�س الر�صول �صلى اهلل عليه واآله عندما ُهدد بالغتيال.

)5( الوغى: احلرب.
)6( الطارف: احلديث.

)7( التليد: القدمي.

ــد وو�ـــشـــّيـــه  ــ ــم ــ ــعــة اأح ــي ــب ــًا)١( ل ــيـ ــقـ ــشـ �ـ

ــدًا ــّمـ ــّي حمـ ــبـ ــنـ ــر الـ ــش ــ� ــذي ن ــ ــ ــي ال ــ ــن ــ اأع

يكن ومل  ــكـــروب  الـ كــ�ــشــف  ــذي  ــ ال اأعـــنـــي 

ــي املـــــ�ّحـــــد قـــبـــل كــــــّل مـــ�ّحـــد ــ ــنـ ــ اأعـ

وهــــــ� املـــقـــيـــم عـــلـــى فـــــرا�ـــــس حمــمــد

وهـــ� املـــقـــدم عــنــد حـــ�مـــات الـــ�غـــى)5(

ــشـــ�دا ــا املـــحـــ�ـ ــ ــن ــ ــّي ــ اأعــــنــــي الإمــــــــــام ول

ــًا وولـــيـــدا ــشـــيـ قـــبـــل الــــــربّيــــــة)٢( نـــا�ـ

ــدا ــ ــدي ــ رع ــهـــا  لـــقـــائـ ــد  ــنـ عـ احلـــــــرب  يف 

ــ�دا)٣( ــ ــم ــ ــل ــ ج ول  ــًا  ــ ــن ــ وث ــدًا  ــ ــابـ ــ عـ ل 

ــدًا ــيـ ــكـ ــى وقـــــــاه كـــــــائـــــــًدا)٤( ومـ ــتـ حـ

ــيــدا)٧( وتــل طـــارًفـــا)٦(  ينكر  لي�س  ــا  م

رجـــــــــــــــال �ـــــشـــــدقـــــ�ا

الشاعر: دعبل الخزاعي
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املـــــــــــ�لـــــــــــ�د املــــــــبــــــــارك
كانت مكة تتفل بالوافدين اإىل زيارة بيت الليه احلرام.. 

يف ال�صهر احلرام، رجب الأ�صب.
والنا�س  البيت،  منا�صك  تييوؤدي  الكرية  الييوفييود  وكانت 

يطوفون حوله، وينادون ربهم حينًا، والأ�صنام اأحيانًا.
اإذ  يطوفون،  كما  ل  تطوف  كرية،  امييراأة  هنالك  وكانت 
كانت تتجه اإىل اهلل وحده ل �صريك له، فتغمر نف�َصها �صراعُة 
املتبتِّل، وخ�صوع املحتاج، ووقار املطمئن اإىل ف�صل اهلل، تدعو 

اهلل وحده، وت�صاأله اأن يخفف عنها وطاأة ما تخافه وتذره.
لقد كانت اأُّمًا لثلثة اأبناء وبنت واحدة، ولكن مل ي�صتد بها 

املخا�س ول ع�صر اأع�صابها كهذه املرة.
اآلم  عنها  يخفف  اهلل  لعل  الييدعيياء  يف  فيياأحلييت  ودعيييت، 
الغربي  اجلانب  ويف  الت�صرع،  يف  فاأبلغت  وت�صرعت  الطلق، 
من البيت، اإذ اجتمع طائفة من احلجاج، حدث اأمر عجيب:

الركن  مقرتب  عند  اأ�ييصييواطييهييا،  اأخييريييات  يف  كانت  لقد 
اليمان، اإذ ان�صق لها جانب البيت، وكاأن نداًء خفّيًا يدعوها 

اأن ادُخلي بيت ربك!
وي�صيحون  ذهييول  يف  ي�صهييييدون  والنا�س  البيت،  دخلت 

�صيحة العجب!
احلدث؟  عن  ي�صاألون  الطائفني،  �صائر  عليهم  فيتقاطر 

ومن هذه ال�صيدة التي كانت ال�صاعة تطوف؟
اأم  والدة  اأبي طالب  زوجة  اأ�صد،  بنت  ها�صم  اإّنها حفيدة 

هان وطالب وعقيل وجعفر؛ اإنها فاطمة.
مدة،  وبعد  والأ�صراف..  الزعماء  وبينهم  النا�س  ويجتمع 
ين�صق اجلانب ذاته، فتتهلَّل وجوه احلا�صرين كما يتهلل وجه 

الوليد العظيم، وهو يتقلب على اأذرع الوالدة الكرية.
اإّنه حادث فريد من نوعه، اأن ين�صق طرف البيت، فتدخل 
احلامل وتلد يف مركز الإ�صعاع الروحي والربكة الإلهية، بيت 

ال�ليد عظيم
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اهلل احلرام الذي يعترب اأقد�س حمل )يحرتمه العرب(.
واإّنها لكرامة لبني ها�صم على قري�س، ولقري�س على العرب 
اأن يولّيهم ربُّ البيت بهذه العناية، في�صمح لمراأة منهم اأن 

مًا ومعّظمًا. ت�صع حملها ببطن بيته، مكرَّ
ن�صاوؤها  وانطلقت  الها�صميني!  بيوت  يف  الب�صرى  و�صرت 
الزعماء  وجيياء  مغرمة..  معجبة  فاطمة  اإىل  تهانيها  تزف 
يب�صرون اأبا طالب بالوليد العظيم، ومن بني هوؤلء فتى يهمه 
اأمر الوليد اأكرث من غريه، ينظر اإليه ل كمييييييا ينظر الرجال 
الآخرون.. اإنه حممد بن عبد اهلل �صلى اهلل عليه واآله الذي 
الوليد تل  اأبي طالب، فاإذا تناول  مل يزل يح�صب من عائلة 

اآياِت اهلل فاأعجب به وبارك بولدته.
عمه  ابن  ا  حميَّ على  اإّل  عينيه  يفتح  مل  الوليد  اإّن  وقالوا: 
َي علّيًا، واختارت اأمه له ا�صم )حيدر( واإذا  النبي العظيم و�ُصمِّ
كان هذا ال�صم يوحي باكتمال اجل�صم الذي يب�صر بالبطولة، 

فاإن ال�صم الآخر كان يوحي بب�صائر ال�صموِّ املعنوي.

حق  �صهادة  ال�صلم،  عليه   – ملقتله  كما   - لولدته  كانت 
على �صدق ر�صالت اهلل.. اإنه اآية اهلل العظمى يف كل جوانب 

حياته، من ولدته اإىل �صهادته.
فمو�صى  بييالآيييات؟  والأئييميية  الر�صل  ولدة  تيياط  فلماذا 
على نبينا واآله وعليه ال�صلم يقذف يف التابوت ليلقيه اليم 

بال�صاحل.. ولُي�صنع على عني اهلل.
اأب،  يولد من غري  ال�صلم  وعليه  واآله  نبينا  على  وعي�صى 

ويكلِّم النا�س يف املهد �صبّيًا.
حوادث  ولدتييه  ترافق  واآلييه  عليه  اهلل  �صلى  حممد  ونبّينا 
نريانهم،  وتخمد  فييار�ييس،  ق�صر  �صرفات  ت�صقط  عظيمة، 
وتغي�س بحرية �صاوة، وتفي�س الأخرى يف �صماوة، وغري ذلك 

من املعاجز.
والإمام علي يولد يف الكعبة بعد اأن ين�صق لأمه فاطمة بنت 

اأ�صد، جانب امل�صتجار، ملاذا؟
هل لأنهم قد ا�صطفاهم اهلل لر�صالته قبل الولدة، حيث 
ال�صاحلني،  من  غريهم  قبل  الييذر  عامل  يف  بالتلبية  بييادروا 

فاجتباهم على علم، واأبان ف�صلهم بالولدة املعجزة.

فاأكرم  حياتهم،  م�صتقبل  على  لع  اطَّ �صبحانه  اهلل  لأّن  اأم 
مواقفهم امل�صوؤولة التي يعلم اأنهم �صوف يختارونها بكل حرية 

فاأكرم مثواهم، وجزاهم بطيب الولدة، واإعجازها؟
الأ�ييصييلب  يكرم  اأن  بذلك  اأراد  �صبحانه  الييرب  لأّن  اأم 
ال�صاخمة والأرحام الطاهرة ممن ولدوهم، كما فعل مبرمي 
نبينا  على  وزوجته  بزكريا  اأو  ربها،  عند  ملكانها  يقة،  ال�صدِّ

واآله وعليهم ال�صلم جميعًا؟ اأم لأ�صباب اأخرى؟
الوليد  ب�صاأن  للنا�س،  مبني  بييلغ  املعجزة  اليييولدة  ولكن 

العظيم بدون اأدنى �صك.
ا�صتقبله  تمله،  ال�صلم  عليه  علي  اأم  خرجت  اأن  بعد 
النبي حممد �صلى اهلل عليه واآله وهو يعلم اأنه �صيكون و�صيَّه 

وخليفته، فعمَّ ال�صرور قلبه الكبري.
ومل يتفارقا منذ تلك اللحظة حتى ارتل عنه النبيُّ �صلى 

ته حتى ال�صهادة. اهلل عليه واآله اإىل ربه، فلزم الو�صي �صنَّ
احلميمة  العلقة  تلك  عظيم  بفخر  الإمييام  ي�صف  وحني 
بينه وبني النبي �صلى اهلل عليه واآله ل يدع لنا اإ�صكاًل يف اأنها 
كانت من تقدير اهلل عزَّ وجلَّ واأن لها اآثارها يف بلغ ر�صالته 

اإىل النا�س.. يقول:
نواجم  وك�صوت  العرب،  بكلكل  ال�صغر  يف  و�صعت  »اأنييييا 

قرون ربيعة وم�صر، وقد علمتم مو�صعي من
القريبة واملنزلة  بالقرابة  واآله  ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
ال�صي�صة، و�صعني يف حجره واأنا ولد ي�صّمني اإىل �صدره، 
وكان  وي�صّمني عرفه،  ني ج�صده،  فرا�صه، وي�صُّ ويكنفني يف 
ول  قييول،  يف  كذبة  ل  وجد  وما  ُيلقمنيه،  ثم  ال�صيء  ي�صغ 
من  واآلييه  عليه  اهلل  �صلى  به  اهلل  قييرن  ولقد  فعل،  يف  غلطة 
لدن اأن كان فطيمًا اأعظم ملك من ملئكته ي�صلك به طريق 
كنت  ولقد  ونهاره،  ليله  العامل،  اأخييلق  وحما�صن  املكارم، 
اأخلقه  من  يوم  كل  يرفع ل  اأمه،  اأثر  الف�صيل  باع  اتِّ اأتبعه 

عَلمًا وياأمرن بالقتداء به.
ولقد كان يجاور كل �صنة بحراء فاأراه ول يراه غريي، ومل 
يجمع بيت واحد يومئذ يف الإ�صلم غري ر�صول اهلل �صلى اهلل 
والر�صالة،  الوحي  نور  اأرى  ثالثهما،  واأنا  وخديجة  واآله  عليه 

ة«.)نهج البلغة:٣٠١( واأ�صم ريح النبوَّ

ال�لدة املعجزة

بقلم: محمد عباس املرشفاوي
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يا روح علي، يا روح ابن اأبي طالب، يا روح الإمام رفريف 
اأعز  اأيدينا  بني  نقلب  فاإمّنا  وعطف  حنان  يف  روؤو�صنا  فوق 

الأمان، وم�صتودع ال�صر، وقرارة النف�س، ومتعة احلياة.
بحفيف  روؤو�صنا  فوق  رفريف  الإمام  روح  يا  علي،  روح  يا 
الفي�س  من  رقييراق  ون�صيم  العلوية،  الف�صاحة  من  بليل 
وغ�صنه  عينه  وقييرة  النبي،  ريحانة  نرثي  فيياإمّنييا  الإلييهييي 
من  وحنانًا  في�صًا  و�صقاه  حجره،  يف  نبت  الييذي  الرطيب 
فوق  ا�صكبي  الإمييام  روح  يا  علي،  روح  يا  ورعايته؛  عطفه 
فكان  احلق  �صهره  الذي  الفيا�س  �صيبك  من  �صيبًا  روؤو�صنا 
�صيبًا يف ظلمات ورعد وبرق على الطغاة واجلبابرة، وكان 
اأحق  واحلق  وتتبعه،  تعرف احلق  نفو�س  على  و�صلمًا  بردًا 

اأن يتبع.
فمن يرثي احل�صني غري اأبي احل�صني، ومن يرثي من عز 
الدنيا  يرثي  ومن  تراب،  اأبي  غري  الرتاب  يتو�صد  اأن  عليه 
واأبقى،  واإيثارًا للآخرة والآخرة خري  اإيثارًا للحق  باأ�صرها، 
بل من يرحم من امتنع عليه ال�صديق والن�صري غري اإله هو 

نعم املوىل ونعم الن�صري؟!
بزغت  احل�صني  يوم  ويا  �صم�س،  بل  طلعت  علي  يوم  يا 
كان  ول  كنت  ول  �صم�صك،  كانت  ول  كنت  فل  �صياء،  بل 
قلوبهم،  يف  الإيان  يدخل  ملا  امل�صلمني  من  قب�صة  �صياوؤك 
وملا تت�صرب بعد خليا نفو�صهم في�س الإيان، فقتلوه قائمًا 
اأغمدوا  اهلل،  ربييي  تقول  نف�صًا  قتلوا  املييحييراب،  يف  ي�صلي 
يحطمون  احلق  �صيف  اأ�صلمهم  من  �صدر  يف  الباطل  �صيف 

به هياكل الزور والبهتان.
بردت  ما  بعد  العلم  حامل  يد  من  العلم  انتزاع  حاولوا 
وجتف  اأعناقهم،  تقطع  عليه  قاب�صة  قبل  وكانت  وجمدت 
اأكبادهم دون الو�صول اإليه واأخريًا مل ي�صلم العلم اإّل بعد اأن 
اإّل يف �صاحة اجلهاد  اأّن �صيكفن فيه، ومل ي�صلم الروح  علم 
بني يدي مطلبه، ومطلبه اهلل واحلق، وعّز عليه بني النا�س 

فلينعم به بني النا�س فلينعم به بني يدي اهلل.
ادخلوا ال�صيف يف غمده وكان م�صليًا، وعلى رقابهم بعد 
ال�صلل  حييارب  ثم  ال�صرك  حييارب  فقد  امل�صركني،  رقيياب 

ال�شالم عليكما يا ثاري اهلل
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اأ�صلم منهم فرقًا،  اأ�صلم من  وامل�صافة بينهما ق�صرية، فقد 
وازدرد العقيدة ازدرادًا من غري اأن ي�صت�صيغها.

طروا العلم باأيديهم الأثيمة، وكانوا يف حاجة اإليه لإعلء 
ما  ولكنهم  الأبدية  �صجل  يف  طووه  اأنهم  وظنوا  اهلل،  كلمة 
واأدرجيييوا  باأيديهم  جمدهم  طييووا  اأنهم  فهموا  اأن  عتموا 
الدين  فبقي  الوحدة  يف  ورجاءها  الإ�صلمية  الأمة  اأمان 
دعوة �صاحب العلم واحتفظوا بعلمهم لأنف�صهم اأحمر فانيًا 
اأمرهم  وبال  وذاقييوا  وطييردوا  فذلوا  هلل  ول  فيه  جنم  ل 
فتّبت  باأيديهم  الدين  دعوة  خنقوا  الظاملني،  للقوم  فبعدًا 
يف  امل�صد  حبل  وو�صعوا  قبل  من  اآبائهم  يد  تبت  كما  يدهم 
�صحيقة  هوة  اإىل  و�صدوها  الإ�صلمية  العربية  الأميية  جيد 
ول  النهو�س  عليها  فعز  منها  القومة  وحاولت  فيها  تردت 
تزال تتعرث يف اإثم اجلرية جرية التفرق ومتزيق الوحدة 
فاأ�صبحوا  بيييددًا  ومييّزقييهييم  عيييددًا  الظاملني  اهلل  فاأح�صى 
}وَإَِذا  خَاِويًَة{)النمل:5٢(،  بُيُوُتهُمْ  }َفتِْلكَ  اأحاديث 
فِيهَا َفحَقَّ  َأمَرْنَا مُْترَفِيهَا َفَفسَُقوا  َقرْيًَة  َأرَدْنَا َأنْ ُنهْلِكَ 

تَدْمِريًا{.)الإ�صراء:١6( َفدَمَّرْنَاهَا  الَْقوُْل  عََليْهَا 
مبو�صوعنا  لأنها  اأمرنا  بقراءة  الآية  اأقراأ  اأن  اآثرت  وقد 
اأملك نعم حقت الكلمة ل على الآثمني وحدهم بل على الأمة 
وبددًا  واأحزابًا  وفرقًا  اأ�صلء  بعد  متزقت  التي  الإ�صلمية 

}ُكلُّ حِزٍْب بِمَا َلدَيِْهمْ َفِرحُونَ{.)الروم:٣٢(
خروقًا  وات�صعت  وا�صتدارت  فتحت  جهنم  فيح  من  كييّوة 
واأبوابًا يوؤرث �صرامها ول تخبو نارها تلفح الوجوه وت�صوهها 
لنف�صها  النجاة  تطلب  فرقة  كل  فرقًا  امل�صلمون  اأ�صبح  حتى 
ول  جتمعهم  كلمة  ول  غريها  وجوه  يف  اللهب  ب�صواظ  وتتقي 
راأي يربطهم ول اأمن ي�صملهم ول طماأنينة ي�صتقرون عندها.

اأ�صلم الإمام الروح واأ�صلم الأمر لبنيه فلم يكن ن�صيبهم 
اإىل  الييقييوم  ميين  كثري  رجييع  فقد  ن�صيبه،  ميين  حظًا  بيياأوفيير 
رحماء  الكفار  على  اأ�صداء  كانوا  اأن  وبعد  ممقوتة  جاهلية 

اأنف�صهم وباأ�صهم بينهم. اأقوياء على  اأ�صبحوا  بينهم 
و�صحًا  اأبيه فراأى هوى م�صارعًا،  �صهد احل�صني م�صرع 
على  ا�صتطالة  راأى  بييراأيييه،  راأي  ذي  كل  واإعييجيياب  متبعًا 
دمه  حييرام  م�صلم  كل  اأن  جده  علمه  وقد  امل�صلمني  حرم 
وماله كما يغ�صل العابد املتبتل يديه مباء الو�صوء ومدوها 

عن  فكفروا  واليير�ييصييى  ال�صت�صلم  يطلبون  النا�س  اإىل 
يت�صدق  كما  ارتكبوها  اأخرى  ب�صيئات  اجرتحوها  �صيئات 

املغ�صوب. باملال  الفاجر  الل�س 
اإحقاق  على  بل  بالثاأر،  املطالبة  على  ل  احل�صني،  عزم 
بيدهم  من  رد  اأو  الدين  ح�صرية  اإىل  امل�صلمني  ورد  احلق 

الأمر اإىل جماعة امل�صلمني.
الروم  ق�صور  يف  وعربًا  ينكر،  وعييدًل  يقرر،  ظلمًا،  راأى 
يجري  الأمييراء  جمال�س  راأى  العربية،  الق�صور  يف  ورومييًا 
بالن�صيحة  جتري  اللفاء  جمال�س  وكانت  ال�صراب،  فيها 
وا�صتخفافًا  الدنيا  على  تكالبًا  راأى  احل�صنة،  واملوعظة 
ذممًا  راأى  والعدالة،  للنقمة  وا�صتحقاقًا  والأمانة  بالذمة 
ودينًا  الأثمان  باأبخ�س  يعر�س  ودينًا  تباع  واأعرا�صًا  ُت�صرتى 

يتطاول فيها املتطاولون ويتكالب عليها املتكالبون.
الآذان  فوجد  بالدعوة  وجار  ي�صمع،  فلم  بالن�صح  جهر 
الغفلة  والقلوب قد ران عليها حجاب كثيف من  قد وقرت، 
يف  التي  القلوب  وعميت  الأب�صار،  عميت  املييبييالة،  وعييدم 
م�صموع  والظلم  �صارخ،  والعدل  �صارخ،  الظلم  ال�صدور، 

له، والعدل م�صروف عنه.
تردد اأي الأ�صاليب ي�صلك يف الكلم، واأي الطط يختط 
اأّنه لبد من �صرخة مدوية ولكنه كان يعلم  يف الفعل، وجد 
متام العلم اأّن ال�صرخة �صتغري به، وماذا يهم داعي احلق 
وهنا  ب�صيفه،  غريه  تقّدم  اإذا  بنف�صه  احلق  اإىل  يتقدم  اأن 
نرى �صجاعة احل�صني عليه ال�صلم واإيثاره وعقيدته، فقدم 
مع  احلياة  تقابلت  هنا  قدميه؛  تت  ينظر م�صرعه  والكل 
بل  واحلييييياة  املييوت  فيه  ي�صتوي  موقف  هييذا  واإذن  احلييييياة، 
واملييوت  بطيء  مييوت  الظلم  يف  الأبييي  يحياها  التي  احلياة 
واللود  والأنييفيية  العزة  حياة  الأبييّي  يعانيه  الييذي  ال�صريع 
�صبيل  وامليييوت يف  الييذليييييل،  بيياملييوت  ر�صى  الييذل  احلييييياة يف 

احلياة حرة ير�صم خطوطها يف جريانه و�صيلنه.
الذي  ال�صادق  والإيثار  ال�صادقة  العزمة  من  فلبد  اإذن 
يوت فيه �صاحبه لي�صمن احلياة ملن وراءه الأجيال القادمة.
مبوته  و�صجل  ال�صهادة،  يف  احلياة  احل�صني  طلب  لذلك 
اللود لذكراه كما �صجل الفناء على الظلم وعلى الظاملني.

بقلم: الدكتور إبراهيم سالمة
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هناك فر�س مرت على الأّمة خلل �صنوات الغيبة �صّيعوها 
يف  واإّن  ال�صلم  عليه  الإمييام  بظهور  يفوزوا  فلم  باختلفهم 
هذه الأ�صهر الأخرية لعل فر�صة �صنحت ولكنها �صاعت كما 

�صاعت الفر�س ال�صابقة.
اإّن وقت ظهور الإمام وردت فيه روايات ت�صبهه بيوم القيامة 
�صاعة  اأّن  اأي  اهلل  اإّل  يجليها  ل  واإنه  بغتة  واإنه  اأحد  يعلمه  ل 

خروجه اأمر غيبي.
هناك عدة روايات على اأّنه كان مقدرًا اأن يكون مهدي اآل 
ال�صر  اأذاعييوا  ال�صيعة  ولكن  ال�صلم  حممد هو احل�صني عليه 

واأف�صوه فاأخره اهلل.
اآل  مهدي  ال�صلم  عليه  ال�صادق  يكون  اأْن  اهلل  قييّدر  ثم 
ال�صر وكذلك ح�صل  اأذاعوا  اأخرى  ال�صيعة مّرة  حممد ولكن 

مع مو�صى بن جعفر عليه ال�صلم ح�صب عدة من الروايات.
واملراد مبهدي اآل حممد الإمام الذي يقيم دولتهم التي ل 
زوال لها وتكون فاتة لتعاقب اأئمة اأهل البيت عليهم ال�صلم 

على العامل.

اآل حممد  لدولة  بالظهور  يعرف  ما  اأّن  بو�صوح  دال  وهذا 
يرتبط  اأمرين  بني  هو  بل  جربيًا  اأمييرًا  لي�س  ال�صلم  عليهم 
بتحمل اأتباع اأهل البيت عليهم ال�صلم امل�صوؤولية مبنطق قوله 
تعاىل: }إِنَّ اهلَل اَل يَُغيِّرُ مَا بَِقوْمٍ حَتَّى يَُغيِّرُوا مَا بَِأنُْفسِِهمْ{.

)الرعد:١١(
من  والق�صور  التق�صري  تكرر  اإمكانية  ير�ّصح  مما  وهييذا 
املوؤمنني ليتكرر تاأخري الظهور؛ فهذا اأ�صل يتطابق مع اأ�صول 

قراآنية وروائية.
فمن  املوؤمنة  للكتل  فئوية  تنازعات  من  اأخييريًا  ن�صهده  وما 
بنيان  و�صرح  املوؤمنني  قوة  تنامي  فر�س  فوت  اأّنييه  الوا�صح 
الإيان يف كثري من املواقع واملواطن والأماكن وهذا اأمر اأمام 

مراأى و م�صهد اجلميع.
باإدارة  قامت  التي  البلدان  من  كثري  يف  ح�صل  وكذلك 
والبويهيني  كاحلمدانيني  ال�صلم  عليهم  البيت  اأهل  اأتباع 

و غريهم.
ول ريب اأّن تنامي قوة بنيان الإيان واملوؤمنني مما ي�صهم 

مهدي اآل حممد عليهم ال�شالم
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بقلم: الشيخ محمد السند

ال�صلم  عليهم  البيت  اأهل  مدر�صة  اأر�صية  رقعة  انت�صار  يف 
الذي يوؤثر م�صرييًا يف ظهور دولتهم وكيان ملكهم.

املهدي من اآل حممد عليهم ال�صلم ل يعني اأّنه اآخر الأئمة، بل 
هو اأول من يقيم دولة اآل حممد عليهم ال�صلم التي ل زوال لها.

وذلك ل يقطع �صل�صلة الثني ع�صر الأئمة كما هو احلال يف 
تعاقب جميء بقية الأئمة الثني ع�صر واإقامتهم دول الرجعة  

بعد دولة ظهور احلجة بن احل�صن الع�صكري.
عليهم  البيت  اأهييل  مقامات  يف  معانيها  اأحييد  فاملهدوية 
ع�صر   اثنا  املهديني  اأّن  ورد  ثم  ومن  املعنى  بهذا  هو  ال�صلم 

اإ�صارة اإىل مقام دول الرجعة للئمة الثني ع�صر.
فل منافاة بني تلك الأحاديث امل�صار اإليها مع كون الأئمة 

اثني ع�صر خليفة لر�صول اهلل.
بعلمات  املتواترة  الروايات  ينايف  ل  الظهور  خفاء  واأّمييا 
الظهور ون�صب علمات حتمية للظهور فاإّن قبل العلمات ل 

يعلم زمان الوقوع اأّما بعد ال�صيحة مثل فاإنه يعلم بذلك.

اهلل  عجل  اإليه  اأ�ييصييار  ما  الظهور  علمات  اأكييرب  من  واإّن 
َقُهُم اهلُل  تعاىل فرجه ال�صريف يف التوقيع »َوَلْو اأَنَّ اأَ�ْصَياَعَنا ]َوفَّ
ِبِلَقاِئَنا  اْلُيْمُن  َعْنُهُم  َر  َتاأَخَّ مَلَا  اْلُقُلوِب  اْجِتَماِع  َعَلى  ِلَطاَعِتهِ [ 
َنْكَرُهه«. ا  مِمَّ ِبَنا  ُل  َيتَّ�صِ مِلَا  اإِلَّ  ُم�َصاَهَدُتَنا  َعْنُهْم  ُيْحَب�ُس  َفَما 

)الرائج واجلرائح:9٠٣/٢(
وهذا اإ�صارة اإىل الوعد الإلهي الذي ل خلف له و�صنة اهلل 
التي ل تبديل لها ول تويل - اَل يَُغيِّرُ مَا بَِقوْمٍ حَتَّى يَُغيِّرُوا مَا 

بَِأنُْفسِِهمْ{ -.
والت�صريح باأكرب عامل لتاأخري الفرج وهو تقاع�س املوؤمنني 
البيت  اأهييل  راييية  ن�صرة  ميين  عليهم  امللقاة  وظائفهم  عيين 
عليهم ال�صلم ل تكري�س  الهتمام بالذاتيات املوجبة للفرقة 
املوؤمنني  جمع  طاقات  وقدرة  قوة  و�صياع  وال�صعف  والتنازع 
لدعم م�صروع اأهل البيت عليهم ال�صلم - هذا الت�صريح من 
الهمة  متحور  من  والتخل�س  باللو�س  والتنا�صح  التوا�صي 
حول الذات اإىل متحور  ومتركز الهمم حول ما هو ال�صالح 

ملدر�صة اأهل البيت عليهم ال�صلم على احل�صابات الفئوية.
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اأ�صيلة  اإ�صلمية  ق�صية  اإل  احل�صينية  ال�صعائر  تكن  مل 
تلك  ج�صدت  حيث  الإ�ييصييلم،  فرائ�س  ميين  فري�صة  مثلت 
ملا  الإلهية  للر�صالة  والتفان  واحلييب  الإخييل�ييس  ال�صعائر 
الإميياميية  مقام  ميين  ال�صلم  عليه  احل�صني  الإميييام  ج�صّده 
الإلهية يف الأمة، واإّن �صر بقاء ال�صعائر اأّنها م�صتمرة يف خط 
الر�صالة التي اختط منهجها ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله 
ح�صني«. من  واأنييا  مني  »ح�صني  الأميية  خاطب  عندما  و�صلم 

)كامل الزيارات:5٢،ح١١(
ولعل اأحد اأهداف ال�صعائر احل�صينية اأن ت�صتلهم الأمة من 
ال�صالح  املجتمع  بناء  يف  اأهدافها  تعي�س  واأن  الثورة  عطاء 
الذي تتكّون هويته وفق املفردات العقائدية وال�صيا�صية التي 
بعد مقتل  ال�صلم  املع�صومون عليهم  الأئمة  �صاغ مفرداتها 

�صيد ال�صهداء الإمام احل�صني عليه ال�صلم.
عظمة  من  قيمها،  احل�صينية  ال�صعائر  ا�صتمدت  ولقد 
من  وخلودها  ديومتها  ا�صتمدت  التي  احل�صينية  الييثييورة 
عليه  احل�صني  فاأ�صحى  اأهييدافييه  و�صمو  منجزها  قد�صية 
واأ�صبحت  احلق  مع  الإن�صان  وان�صجام  للأمة  رمزًا  ال�صلم 
الإن�صان  �صخ�صية  تييوازن  يف  مدر�صة  احل�صينية  ال�صعائر 
تر�صيخها  يف  العظمة  معان  كل  له  ج�صدت  لأنها  امل�صلم 

الإ�صلمية. للمفاهيم 
الامتة  الر�صالة  احل�صينية  ال�صعائر  لنا  حفظت  ولقد 
�صلى  النبي  اأراد  لذلك  والتحريف  الت�صويه  اأو  ال�صياع  من 
ال�صلم  عليهم  البيت  اأهل  من  والأئمة  و�صلم  واآله  عليه  اهلل 
لل�صعائر احل�صينية اأْن ت�صتمر يف الزمان واملكان لتوؤتي اأكلها 

كل حني.
واأثييرهييا  احل�صينية  ال�صعائر  اأهييمييييية  ميين  الييرغييم  وعييلييى 

التاريخي 
اإل  والجيييتيييمييياعيييي 

اأحيييدًا ميين املييوؤرخييني جعلها  اأّنيينييا مل جنييد 
مو�صوعًا لدرا�صته يف التاريخ وافية.

بالو�س  جعفر(  مو�صى  باقر  )حممد  الأ�صتاذ  قام  وقد 
يف  احل�صينية  )ال�صعائر  وهييو  األ  الييقييّيييم  البحث  هييذا  يف 

والعبا�صي(. الأموي  الع�صرين 
يف  احل�صينية  ال�صعائر  )اختيار  اإىل  الباحث  دفييع  وقييد 
الرغم  على  لبحثه  مو�صوعًا  والعبا�صي(  الأموي  الع�صرين 
من ال�صعوبات التي واجهها يف كون كتب التاريخ الإ�صلمي 
التي  والأحييييداث  الأعييمييال  بت�صجيل  الأول  املييقييام  يف  تهتم 
حكموا  الذين  وال�صلطني  واحلكام  اللفاء  بتاريخ  ترتبط 
ال�صعائر  ممار�صات  بع�س  ارتييبيياط  ولييول  امل�صلمني،  بييلد 
الذين  والفاطميني  كالبويهيني  احلكام  زمن  يف  احل�صينية 
بر�صدها  التاريخ  كتب  اهتمت  ملييا  وم�صر  بييغييداد  حكموا 
اأ�صا�صًا كما فعلت معظم امل�صادر التاريخية التي مل تتعر�س 
اإىل مو�صوع ال�صعائر احل�صينية قبل عام ٣5٢ هي / 96٣م اإل 

ما جاء عر�صًا.
وقد انق�صم هذا البحث اإىل مقدمة وثلثة ف�صول.

وت�صمن الف�صل الأول الذي جاء بعنوان )جذرية ال�صعائر 

ــر  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــ�ـ ــ الـ
ــيــنــيــة يف  احلــ�ــش
الع�شرين الأم�ي 
ــي  ــ ــش ــ ــا� ــ ــب ــ ــع ــ وال
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التعريف  الأول  املبحث  يف  در�س  مباحث  ثلثة  احل�صينية( 
بال�صعائر احل�صينية من حيث معناها يف اللغة وال�صطلح.

لل�صعائر  الييدييينييي  املييرتييكييز  فيه  تيينيياول  الييثييان  واملييبييحييث 
جاء  الييذي  الروائي  اأو  القراآن  اجلانب  ب�صقيه  احل�صينية 
و�صلم،  واآلييه  عليه  اهلل  �صلى  الأعييظييم  الر�صول  طريق  عن 
وعر�س فيه الأدلة التي تناولها علماء التف�صري واحلديث يف 

ال�صعائر. م�صروعية 
اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  لإخبار  �س  خ�صّ الثالث  واملبحث 
ال�صلم  عليه  احل�صني  الإمييام  ولده  مبقتل  و�صلم  واآلييه  عليه 
واأخبار  املوؤمنني  واأمهات  ال�صحابيات  طريق  عن  جاء  مبا 
ال�صحابة، والطريق الآخر ما جاء برواية اأهل البيت عليهم 
احل�صني  الإمييام  مبقتل  الكتاب  اأهل  اأخبار  وكذلك  ال�صلم 

ال�صلم. عليه 
اأّمييييا الييفيي�ييصييل الييثييان والييييذي جييياء بييعيينييوان )اأ�ييصيياليييييب 
وممار�صات ال�صعائر احل�صينية( عر�س الباحث فيه اأ�صاليب 
من  املمتّدة  الفرتة  طيلة  احل�صينية  ال�صعائر  وممار�صات 
�صقوط اللفة  وحتى  ال�صلم  عليه  الإمام احل�صني  �صهادة 
املبحث  مباحث؛  خم�صة  على  الف�صل  ا�صتمل  وقد  العبا�صية 
عليه  احل�صني  الإمييام  على  البكاء  �صعرية  فيه  تناول  الأول 
ال�صلم واأ�صار لبكاء الإمام ال�صجاد عليه ال�صلم واأهل بيته 
وما وقع من حالت البكاء العامة من قبل امل�صلمني وقد ذكر 
عا�صوراء  يوم  ذكرى  يف  املتكرر  ال�صلم  عليهم  الأئمة  بكاء 
واأخبار  الكون  البكاء  ظاهرة  اإىل  واأ�صار  كما  عام  كل  من 

فيه. العلماء 
اأّما املبحث الثان فهو عن ال�صعر الرثائي احل�صيني الذي 
بعد  وذلك  ال�صلم  عليه  احل�صني  الإمام  بحق  وقيل  اخت�س 
�صهادته وتعر�س الباحث لنماذج من بع�س ذلك الرثاء واىل 

ال�صلطات منه. موقف 
التي  احل�صينية  املجال�س  الثالث  املبحث  تناول  حني  يف 
باتت  والتي  ال�صلم  عليه  احل�صني  الإمييام  على  انعقدت 
ال�صلم  عليهم  الأئمة  قبل  من  بتوجيه  عييام  كل  يف  تعقد 
تطورها  وملحظة  املجال�س  تلك  ر�صد  جاهدًا  حاول  ولقد 
من  املمتدة  الفرتة  طيلة  الإ�صلمية  البلدان  يف  وانت�صارها 
اللفة  �صقوط  وحتى  ال�صلم  عليه  احل�صني  الإمام  مقتل 

١٢58م. 656 هي/  العبا�صية 
احل�صينية  الزيارة  �صعرية  ليتناول  الرابع  املبحث  وجاء 

واىل ف�صلها واأوقاتها واأول من وفد اإىل زيارة قرب الإمام 
الإميييام  قييرب  بييزيييارة  قييام  وميين  اليي�ييصييلم،  احليي�ييصييني عليه 
ا�صتمرار  واىل  الييثييائييرييين،  ميين  اليي�ييصييلم  عليه  احليي�ييصييني 
قا�صية  ظروف  من  واجهته  ما  رغم  على  الزيارة  �صعرية 
كانوا  الييذييين  قبل  ميين  زيييارتييه  كيفية  اإىل  �ييصييرنييا  واأ كما 
يييفييدون ميين اأميياكيين نييائييييية اذ كييانييوا يييقيي�ييصييدون كييربييلء 
لبع�س  ملتقى  القرب  كان  وكيف  احلج  فري�صة  اأداء  بعد 

العبا�س. لبني  املناه�صة  ال�صرية  الدعوات 
كييمييا وذكيييير الييبيياحييث َمييين قيييدم ِمييييَن الييلييفيياء واملييلييوك 
عليه  احل�صني  الإميييام  قييرب  لييزيييارة  والأمييييراء  وال�صلطني 

ال�صلم حتى �صقوط اللفة العبا�صية.
اأّما املبحث الام�س فقد تناول الباحث فيه موؤلفي املقتل 
احل�صيني ولقد ا�صتطاع اأن يح�صي ما يقارب الثلثني موؤلفًا 
ممن كتبوا يف مقتل الإمام احل�صني عليه ال�صلم ولقد راعى 
الدولة  بني  ما  املح�صور  البحث  فرتة  املوؤلفني  عن  بحثه  يف 

الأموية وحتى نهاية الدولة العبا�صية.
)املييوقييف من  بييعيينييوان  اليييذي جيياء  الييثييالييث  الف�صل  اأّميييا 
وقد  والعبا�صي(،  الأموي  الع�صرين  يف  احل�صينية  ال�صعائر 

اندرج تته ثلثة مباحث.
احليي�ييصييييينييييية يف  اليي�ييصييعييائيير  ميين  املييوقييف  الأول  املييبييحييث 
من  الأموية  ال�صلطة  موقف  تناول  والذي  الأموي  الع�صر 

ال�صعائر. هذه  اإقامة 
احل�صينية  اليي�ييصييعييائيير  ميين  املييوقييف  الييثييان  املييبييحييث  اأميييا 
ال�صلطة  موقف  الباحث  تيينيياول  فقد  العبا�صي  الع�صر  يف 
قيام  من  املمتدة  الفرتة  طول  وعلى  ال�صعائر  من  العبا�صية 
عام  �صقوطها  وحتى  7٤9م   / ١٣٢هييي  العبا�صية  الييلفيية 
656هي / ١٢58م، ولقد برز فيه مواقف اللفاء من ال�صعائر 
تت�صم مبوقف واحد يعرب عن توجه  والتي كانت متباينة ومل 
اللفة، امنا جاءت مبواقف خمتلفة تعرب عن موقف هذا 
الليفة اأو ذاك تبعًا للتاأثريات ال�صيا�صية والفكرية املحيطة 
ال�صعائر احل�صينية  العامة من  به وتناولنا فيه كذلك موقف 
كانت  والييتييي  العبا�صية  الييلفيية  عا�صمة  كونها  بييغييداد  يف 
والقتتال،  الطائفية  امل�صادمات  حد  اإىل  بها  الفنت  ت�صل 
بقية  يف  احل�صينية  ال�صعائر  من  املواقف  الباحث  تناول  كما 

اأرجاء العامل الإ�صلمي.
بقلم: محمد باقر موىس
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- الإميان ل يبحث لنف�شه عن �شبب.. فه� دائمًا غاية ذاته.

- اأخطر النا�س من يظهر كل الإميان، وه� يبطن كل الكفر.

- ج�هر العبادة الطاعة، وج�هر الطاعة الت�شليم.

- ل مطلق اإّل اهلل عّز وجل.. ومن رغب يف اأْن يك�ن مطلقًا، فقد نازع الرب يف رداء اجلربوت.

- اإّن )الدين( �شيجد بدياًل عن اأّي ق�م يتخل�ن عنه، ولن يجد اأولئك بدياًل عن الدين، اإذا تخّلى عنهم.

- الأمري، لي�س من يجل�س على ال�شرير، وميتلك املال ال�فري.. بل الأمري من يهتم بامل�شري، ويخاف رّبه يف 
كل �شغري وكبري.

- كيــف ترجــ� اأن يذكــرك رّبــك يف ال�شــراء، واأنــت ل تذكــره يف الرخــاء؟ وكيــف ترجــ� اأن يغ�شــب لــك 
اإذا اأنكــر اأحــد حّقــك، واأنــت ل تغ�شــب له اإذا اأنكر النا�ــس حق�قه؟ وكيف ترج� رحمتــه، واأنت مقيم على 

مع�شيتــه؟ وكيــف تتنكــر لنعمه، واأنت بها تعي�ــس؟

بقلم: محمد كاظم هادي

بــــــــني الـــــعـــــبـــــد واملـــــعـــــبـــــ�د
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بقلم: الشيخ جعفر محمد

َأرْسَــَل  ــذِي  الَّ َوَعَد اهلل نبيه يف قوله تعاىل: }هُــوَ  لقْد 
هِ  رَسُوَلهُ بِالْهُدى وَدِيِن الْحَقِّ لِيُْظِهرَهُ عََلى الدِّيِن ُكلِّ

وََلوْ َكِرهَ الْمُشِْرُكونَ{.)ال�صف:9(
وهذا الإظهار للدين على مراتب �صواء من جهة الإظهار 
ييه  اأنَّ الدين  ناحية  وميين  درجييات،  والإظييهييار  الظهور  لكون 
اإظهار  فدرجات  الييدرجييات،  فتت�صاعف  ومراتب  درجييات 
الدين وهيمنته يف دولة ظهور الإمام املهدي عجل اهلل تعاىل 
فرجه ال�صريف تختلف عن درجة ظهور الدين واإظهار التي 

تقع يف دولة الرجعة ل�صيد ال�صهداء عليه ال�صلم.
الرجعة  دول  يف  الدين  واإظهار  الرجعة  ظهور  اإنَّ  بْل 
لأمري املوؤمنني عليه ال�صلم ل�صيما دولة رجعته امل�صماة 

الأر�س. بداّبة 
فاإنَّه قْد روى الفريقان اأنَّ قدرة �صيطرة دولته على اأرجاء 
الأر�س منقطعة النظري، وبحيث ل يتخفى املنافق والكافر 

بنفاقه وكفره.
الأر�ييس  داّبييية  عهد  يف  اهلل  اأميير  حكومة  ميين  يفلت  ول 
اآخر حكومة يف عهد  اإىل  اأنَّ تتهياأ الأر�صية  اإىل  اأحٌد قط، 
الر�صول )�صلى  اأعظم حكومة وهي حكومة  الرجعة، وهي 
اهلل عليه واآله و�صلم( ووزيره اأمري املوؤمنني )عليه ال�صلم( 
الأر�ييس  اأرجيياء  يف  ولتييه  ال�صلم(  )عليهم  الأئمة  وبقية 
ال�صلم(  )عليه  املييوؤميينييني  اأمييري  حكومات  تكون  وقبلها 
املتعددة، فهذا جانب من تعدد مراحل الرجعة يف الهيكل 

واجلانب التنفيذي.

الدين ــار  ــه اإظ يف  ــي  ــه الإل الــ�عــد 
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تاأخذ ر�صفة من ع�صري برتقال  اأن  هل حاولت من قبل 
مبا�صرة بعد تفري�س اأ�صنانك؟ هل تتذكر اأن طعم الربتقال 

اأ�صبح ُمرًا و�صيًئا؟
تفري�س  بعد  الفطور  يتناولون  الذين  من  واحد  اأّنييك  لو 

اأ�صنانهم ف�صتلحظ تلك املرارة بعد ع�صري الربتقال.
العلماء ملعرفة �صبب مرارة ع�صري الربتقال بعد  ت�صّوق 
اأن  درا�صتهم  اأظييهييرت  حتى  الأ�صنان  معجون  ا�صتخدام 
التذوق  حا�صة  مع  موؤقت  ب�صكل  يتدخل  الأ�صنان  معجون 

بطريقتني:
اأوًل

الأ�صنان على مادة منظّفة تدعى )ايرث  يحتوى معجون 
لويل  )كربيتات  اأو   ))SLES( ال�صوديوم  �صلفات  لوريل 
يف  يت�صبب  وما  للرغوة  املكون  وهو   ))SLS( ال�صوديوم 
تلك  اأ�صنانك،  على  انت�صارًا  اأ�صهل  الأ�صنان  معجون  جعل 

املادة تعيق ُم�صتقِبل ال�صكريات داخل فمك، مما يحد من 
وذلك  ق�صرية  لفرتة  الأطعمة  حييلوة  تييذوق  على  قدرتك 

يجعلك ل ت�صعر بحلوة الع�صري بعد تفري�س اأ�صنانك.
ثانيًا

الفو�صفاتية  الدهون  بك�صر  اأي�صًا  يقوم  الأ�صنان  معجون 
ال�صعور  تقليل  امل�صوؤولة عن  الدهون هي  وتلك  ل�صانك   يف 
معجون  عليها  يحتوي  التي  املييواد  ولكن  الطعام  مبييرارة 
الأ�صنان تقوم بتعزيز املرارة مما يوؤدي اإىل زيادة ال�صعور 

باملرارة بالإ�صافة اإىل عدم تذّوق ال�صكريات يف الع�صري.
احلل ب�شيط

بعد تفري�س  قليًل  امل�صكلة يكنك النتظار  تلك  لتجنب 
فهذا  ال�صباح  يف  الربتقال  ع�صري  تناول  قبل  اأ�صنانك 
�صوف ي�صاعد يف اإزالة تاأثري معجون الأ�صنان على الع�صري 

الا�س بك فتتمكن من التمتع به.

إعداد: صفوان ضياء قاسم

الأ�شنان ومعج�ن  الربتقال  طعم 
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١-يف ماذا د�ّس ال�ّصم للإمام احل�صن عليه ال�صلم؟
٢- من الذي ياأكل ما لي�س له، ويلب�س ما لي�س له، وي�صرتي ما لي�س له؟

٣- يف اأي اآية يكون ا�صم اهلل الأعظم اأقرب من �صواد العني اإىل بيا�صها؟
٤- مدة خلفة الإمام احل�صن املجتبى الظاهرية كم �صهر كانت؟

5- اأين يظهر ال�صفيان؟
6- )نقفور( اأحد اأ�صحاب الإمام احلجة عليه ال�صلم من اأهل اأي منطقة؟

7- اأين تكون املعركة الفا�صلة التي تنهي قوات ال�صللة؟
8- اأين ينزل نبي اهلل عي�صى عليه ال�صلم ويلحق بالإمام املهدي عجل اهلل فرجه ال�صريف؟

9- �صيارة ال�صحراء؟
١٠- يف اأي مو�صع ين�صر الإمام احلجة عليه ال�صلم راية ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم؟
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والثقافية الفكرية  ال�ش�ؤون   �شدر حديثًا عن ق�شم 
فــــــــي العتـــبـــــــــــــة احل�شينـــيــــــــــة املقد�شــــــــــــة

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

العلمي. للتقييم 
يرجى ار�شال العمال على الربيد اللكرتوين التايل:

info@imamhussain-lib.org

الن�شـخة  علـى  للح�شـ�ل 
الرقميـــــــــــــة للمجلــــــة 
الكـــــــــ�د هـذا  ام�شـــــــح 


