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الخز للخلق
والمسح للحق
كثرية هي ف�ضائل الإمام الر�ضا عليه ال�سالم
وكثرية �سجاياه احلميدة ،تارة ي�ؤاكل العبيد وال
ي�ستنكف من خمالطتهم ،وعندما يطلب منه �أن
يعزل لهم مائدة خا�صة بهم يرد الإمام ب�إنكار
على �صاحب الطلب بقوله�( :إنّ ال��رب تبارك
وتعاىل واحد ،والأُم واحدة ،واجلزاء بالأعمال)
يتحي الفر�ص ليعتقهم حتى نقل عنه� :أ ّنه
وكان ّ
اعتق �ألف مملوك ،وت��ارة �أخ��رى يكرم ال�ضيف
ويغدق عليه بالنعمة والإح�سان ،بل يبادر بنف�سه
ال�شريفة خلدمته ،حتى �أنّ ال��رواة ذك��روا (�أنّ
الإم��ام عليه ال�سالم ا�ست�ضافه �شخ�ص ،ف�أخذ
فتغي ال�سراج
الإم ��ام يحدثه يف بع�ض الليل ّ
ف�أراد ال�ضيف �إ�صالح ال�سراج فوثب الإمام عليه
ال�سالم �إليه و�أ�صلحه بنف�سه وقال ل�ضيفه� :إ ّنا
قوم ال ن�ستخدم �أ�ضيافنا).
و�أما ما يذكر من كرمه فقد �أنفق كل ما عنده
على الفقراء ف�أنكر عليه الف�ضل بن �سهل وقال
له �إنّ هذا املغرم فرد الإم��ام عليه ال�سالم :بل
هو املغنم ال حتدث مغرم ًا ما ابتغيت به �أج��ر ًا

وكرم ًا) .عندما نقف على �إخال�صه يف التقرب
�إىل اهلل تعاىل وزه��ده يف غري ذلك جنده عليه
ال�سالم يجل�س على ح�صرية يف ال�صيف ،وعلى
م�سح (ك�ساء من �شعر) يف �شتاء ،ويلب�س الغليظ
من الثياب حتت ثيابه ،ولقد نقل �أرباب التاريخ
�أنّ �سفيان الثوري التقى الإمام عليه ال�سالم وكان
الإمام قد لب�س ثوب ًا من خز ف�أنكر عليه �سفيان
ذلك وقال له :لو لب�ست ثوب ًا �أدنى من هذا؟ ف�أخذ
الإمام يد �سفيان برفق وقال( :يا �سفيان اخلز
للخلق ،وامل�سح للحق)� .أي �أنّ اللبا�س الظاهر
هو للنا�س كلي ال ي�ست�صغره اخللق عندما يرون
لبا�سه الب�سيط ،وامل�سح ولبا�س ال�شعر الغليظ
واخل�شن فهو هلل تعاىل احلق الذي يعلم الظاهر
وال�ب��اط��ن ،فما �أح��وج�ن��ا �إىل االق �ت��داء ب�شم�س
ال�شمو�س امل��دف��ون ب ��أر���ض طو�س �أب��ي احل�سن
الر�ضا �صلوات اهلل عليه.
املرشف العام
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بع�ض �أ�سباب قيام
الإم����ام احل�سني
ع��ل��ي��ه ال�����س�لام
ال�سبب الأول :الدفاع عن املظلومني
ذهبت نف�س الإم��ام احل�سني �أ�سى على ما عانته ال�شيعة
 يف عهد معاوية  -من �ضروب املحن والبالء ،فقد �أمعنمعاوية يف ظلمهم و�إرهاقهم وفتك بهم فتك ًا ذريع ًا ،وراح
يقول للإمام احل�سني( :يا �أبا عبد اهلل علمت �أنا قتلنا �شيعة
�أبيك فحنطناهم وكفناهم و�صلينا عليهم ودفناهم)(.تاريخ
اليعقوبي)206/2:
وقد بذل ق�صارى جهوده يف ت�صفية احل�ساب معهم.
جرائ���م ارتكبه���ا معاوي���ة بحق من ي���وايل علي ًا
عليه ال�سالم
� .1إع��دام �أع�لام �شيعة �أم�ير امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم
�أمثال (حجر بن عدي ،وعمرو بن احلمق اخلزاعي و�صيفي
ابن ف�سيل وغريهم).
� .2صلب املوالني لأم�ير امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم على
جذوع النخل.
 .3دف��ن ال�شيعة من الن�ساء وال��رج��ال وال�صغار والكبار
�أحيا ًء.
 .4هدم دور ال�شيعة يف الكوفة والب�صرة.
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 .5عدم قبول �شهادة من يوايل علي ًا عليه ال�سالم يف �أي
ق�ضية.
 .6حرمان ال�شيعة من العطاء.
 .7ترويع الن�ساء والأطفال من ال�شيعة.
� .8إذاعة الذعر واخلوف يف جميع �أو�ساطهم.
� .9إبعادهم عن ديارهم و�أوطانهم �إىل ال�صحراء.
وغري ذلك من �صنوف الإرهاق الذي عانوه.
وقد ذعر الإمام احل�سني عليه ال�سالم مما حل ب�أُ ّمة جدّه
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�آل��ه ،فبعث مبذكرته اخلطرية
ملعاوية التي �سجل فيها جرائم ما ارتكبه يف حق ال�شيعة.
لقد كانت الإجراءات القا�سية التي اتخذها احلكم الأُموي
�ضد ال�شيعة من �أ�سباب ثورته فهب لإنقاذهم من واقعهم
املرير ،وحمايتهم من اجلور والظلم.
ال�س���بب الثاين :مواجهة املخط���ط الأُموي ملحو
ذكر �أهل البيت عليهم ال�سالم
من �أملع الأ�سباب التي ثار من �أجلها �سيد ال�شهداء عليه
ال�سالم هو �أنّ احلكم الأُموي اجلائر قد جهد على حمو ذكر
�أهل البيت عليهم ال�سالم يف املجتمع الإ�سالمي وا�ستئ�صال
م�آثرهم ومناقبهم وقد ا�ستخدم معاوية يف هذا ال�سبيل �أخبث
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الو�سائل منها:
 .1افتعال الأخبار يف احلط من �ش�أنهم و�ش�أن �أمري امل�ؤمنني
علي عليه ال�سالم.
 .2ا�ستخدام �أجهزة الرتبية والتعليم لرتبية الأجيال على
بغ�ض �أهل البيت عليهم ال�سالم.
 .3معاقبة من يذكر مناقبهم ب�أق�صى العقوبات و�أ�ش ّد
اجلرائم.
�سب �أه��ل البيت عليهم ال�سالم على املنابر وامل ��آذن
ّ .4
وخطب اجلمعة �أكرث من ( )70عام ًا.
� .5أمر الك ّذابة بالرواية كذب ًا عن ال ّنبي �صلى اهلل عليه و�آله
يف حق خمالفي �أهل البيت عليهم ال�سالم.
 .6ت�ضعيف منزلة �أهل البيت عليهم ال�سالم بني النا�س،
وحثّ املجتمع بتقدي�س رموز الكفر وال�ضالل.
وقد عقد الإم��ام احل�سني عليه ال�سالم م�ؤمتره ال�سيا�سي
الكبري يف مكة املكرمة و�أح��اط امل�سلمني علم ًا ب��الإج��راءات
اخلطرية التي اتخذها معاوية �إىل �إزال��ة �أهل البيت عليهم
ال�سالم عن الر�صيد الإ�سالمي.
وكان عليه ال�سالم يتح ّرق �شوق ًا �إىل اجلهاد ،ويود �أن املوت
�سب �أبيه �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم
قد وافاه وال ي�سمع ّ
على املنابر وامل�آذن.
ال�سبب الثالث� :إيقاف حتطيم القيم الإ�سالمية
وعمد الأُمويون �إىل تدمري القيم الإ�سالمية ،فلم يعد لها �أي
ظل على واقع احلياة الإ�سالمية منها ما جاء:
�أو ًال :الوحدة الإ�سالمية
�أ�ش ��اع الأُموي ��ون الفرقة واالخت�ل�اف بني امل�س ��لمني ف�أحيوا
الع�صبي ��ات القبلي ��ة ،و�ش ��جعوا الهجاء ب�ي�ن الأ�س ��ر والقبائل
العربي ��ة حتى ال تق ��وم وحدة بني امل�س ��لمني ،وقد �ش � ّ�جع يزيد
الأخطل على هج ��اء الأن�صار الذين �آووا النبي �صلى اهلل عليه
و�آل ��ه وحاموا ع ��ن دينه �أيام غربة الإ�س�ل�ام وحمنته.
لقد كانت الظاهرة ال �ب��ارزة يف �شعر ذل��ك الع�صر هي
الهجاء ال�لاذع فقد ق�صر ال�شعراء مواهبهم الأدي�ب��ة على
الهجاء والتفنن يف �أ�ساليب القذف وال�سب للأُ�سر التي كانت
تناف�س قبائلهم ،وقد خال ال�شعر الأُموي عن كل نزعة �إن�سانية
�أو مق�صد اجتماعي ،وتفرد بظاهرة الهجاء ،وق��د خولف
بذلك ما كان ين�شده الإ�سالم من الوحدة ال�شاملة بني �أبنائه.

ثاني ًا :عدم امل�ساواة
ه��دم الأم��وي��ون امل���س��اواة العادلة التي �أعلنها الإ��س�لام،
فقدموا العرب على امل��وايل و�أ�شاعوا ج��و ًا رهيب ًا من التوتر
والتكتل ال�سيا�سي بني امل�سلمني ،وكان من جراء ذلك �أن �أ ّلف
املوايل جمموعة من الكتب يف نق�ض العرب وذ ّمهم ،كما �أ ّلف
العرب كتب ًا يف نق�ص املوايل واحتقارهم ،وعلى ر�أ�س القائمة
التي �أثارت هذا النحو من التوتر بني امل�سلمني زياد بن �أبيه
فقد كان حاقد ًا على العرب ،وقد عهد �إىل الكتاب بانتقا�صهم.
وق��د خالفت ه��ذه ال�سيا�سة النكراء روح الإ��س�لام الذي
�ساوى بني امل�سلمني يف جميع احلقوق والواجبات على اختالف
قومياتهم.
ثالث ًا :حماربة احلرية
مل يعد � ّأي مفهوم للحرية ماث ًال على م�سرح احلياة طيلة
احلكم الأم��وي فقد كانت ال�سلطة حتا�سب ال�شعب ح�ساب ًا
منكر ًا وع�سري ًا على كل بادرة ال تتفق مع رغباتها ،حتى مل يعد
يف مقدور �أي �أحد �أن يطالب بحقوقه� ،أو يتكلم ب�أي م�صلحة
للنا�س فقد ك��ان حكم النطع وال�سيف هو ال�سائد يف ذلك
الع�صر.
لقد ث��ار �أب��و الأح ��رار لينقذ الإن���س��ان امل�سلم وغ�يره من
اال�ضطهاد ال�شامل ويعيد للنا�س حقوقهم التي �ضاعت يف �أيام
معاوية ويزيد.
ال�سبب الرابع :انهيار املجتمع
انهار املجتمع يف ع�صر الأمويني ،وحتلل من جميع املبادئ
الإ�سالمية �أ ّما �أهم العوامل التي �أدت �إىل انهياره فهي:
 .1حرمان املجتمع من الرتبية الروحية ،فلم يحفل بها
�أحد من اخللفاء �سوى الإمام �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم
فقد عني بها عناية بالغة �إ ّال �أ ّنه قد مني بالأحداث الرهيبة
التي منعته من موا�صلة م�سريته يف �إ�صالح النا�س وتقومي
�أخالقهم.
� .2إم�ع��ان احلكم الأُم ��وي يف �إف�ساد املجتمع وت�ضليله،
وتغديته بكل ما هو بعيد عن واقع الإ�سالم وهديه.
�إنّ هذين العاملني من �أهم العوامل التي �أدت �إىل انهيار
ذلك املجتمع� ،أ ّما مظاهر ذلك التحلل واالنهيار فهي:
�أ :نق�ض العهود
مل ي�ت��أث��م �أغ �ل��ب �أب �ن��اء ذل��ك املجتمع م��ن نق�ض العهود
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واملواثيق ،فقد كان عدم الوفاء بها �أم��ر ًا عادي ًا ،ومت�سامل ًا
عليه ،وقد �شجعهم على ذلك (ك�سرى العرب) ،فقد �أعلن يف
خطابه بالنخيلة �أنّ كل ما �شرطه على نف�سه للإمام احل�سن
عليه ال�سالم ال يفي به ،وعمد �إىل نق�ض جميع ال�شروط التي
�أعطاها له.
وكانت هذه الظاهرة من �أبرز ذاتيات الكوفيني ،فقد �أعطوا
للإمام احل�سني عليه ال�سالم �أعظم العهود واملواثيق على
منا�صرته ،ومناجزة عدوه �إ ّال �أ ّنهم خانوا ما عاهدوا عليه اهلل
فخذلوه وقتلوه.
ب :الكذب واالفرتاءات
عدم التحرج من الكذب ومن الأمرا�ض التي �أ�صيب بها
ذلك املجتمع فقد مني الكوفيون بذلك ب�صورة خا�صة ،ف�إ ّنهم
ملا �أحاطوا بالإمام احل�سني عليه ال�سالم  -يوم الطف  -لقتله،
وج��ه عليه ال�سالم � �س ��ؤا ًال �إىل ق��ادة اجلي�ش ال��ذي��ن كاتبوه
بالقدوم �إليهم فقال« :يا �شبث بن ربعي ،ويا حجار بن �أبجر،
ويا قي�س بن الأ�شعث ،ويا زيد بن احلرث� ،أمل تكتبوا �إ ّ
يل �أن
قد �أينعت الثمار ،واخ�ضر اجلناب و� ّإنا تقدم على جند لك
جمندة».
ومل تخجل تلك النفو�س القذرة من تعمد الكذب ف�أجابوه
جممعني( :مل نفعل) وبهر الإم��ام فاندفع يقول�« :سبحان
اهلل!! بلى واهلل لقد فعلتم».
وقد ج��روا �إىل املجتمع مبا اقرتفوه من الآث��ام كثري ًا من
ال��وي�لات واخل �ط��وب ،وت�سلح بهم �أئ�م��ة الظلم واجل ��ور �إىل
ا�ضطهاد امل�سلمني و�إرغامهم على ما يكرهون.
ج� :شراء النفو�س
عر�ض ال�ضمائر للبيع فقد كان من �أحط ما و�صل �إليه ذلك
املجتمع من االنحراف والزيغ عر�ض ال�ضمائر والأديان لبيعها
على ال�سلطة جهار ًا.
دال :الإقبال على اللهو
�شجع الأُم��وي��ون
�أقبل املجتمع على اللهو وال��دع��ارة ،وق��د ّ
ب�صورة مبا�شرة حياة املجون لزعزعة العقيدة الدينية من
النفو�س ،و�صرف النا�س عما ين�شده الإ�سالم من التوازن يف
�سلوك الفرد.
هذه بع�ض الأمرا�ض التي �أملت باملجتمع الإ�سالمي �آنذاك،
وقد �أدت �إىل ت�س ّيبه ،وانهيار قيمه وقد ث�أر الإم��ام احل�سني
عليه ال�سالم ليق�ضي على التذبذب واالنحراف الذي منيت

به الأمة.
ال�سبب اخلام�س :الدفاع عن حقوقه ال�شرعية
ان�برى الإم ��ام احل�سني عليه ال�سالم للجهاد دف��اع� ًا عن
حقوقه التي نهبها الأُم��وي��ون واغت�صبوها ،و�أهمها  -فيما
نح�سب  -ما يلي:
 .1خالفة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
�أو�ضح الإمام احل�سني عليه ال�سالم  -ك�أبيه  -يف خطبه
ال�شريفة �أنّ العرتة الطاهرة �أوىل مبقام ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�أح��ق مبركزه
من غريهم ،لأ ّنهم �أه��ل بيت النبوة،
وم�ع��دن الر�سالة وخمتلف املالئكة،
بهم فتح اهلل ،وبهم ختم  -على حد
تعبريه  -وقد طبع على هذا ال�شعور
وهو يف غ�ضون ال�صبا ،فقد انطلق
�إىل عمر وكان على منرب ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله ف�صاح به« :انزل عن
�إىل م��ن�ب�ر
منرب �أب ��ي ،واذه��ب
�أبيك».
فلم
ينفرد
الإمام
احل� � ��� � �س �ي��ن ب � �ه� ��ذا
ال �� �ش �ع��ور و�إمن� ��ا
ك� ��ان � �س��ائ��د ًا
ع � �ن� ��د �أئ � �م� ��ة
�أه ��ل البيت
عليهم
ال�سالم فخالفة ر�سول
اهلل � �ص �ل��ى اهلل عليه
من حقوقهم لأ ّنهم �أل�صق النا�س
و�آله
بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�أكرثهم وعي ًا لأهدافه.
وهناك �شيء �آخر جدير باالهتمام وهو �أنّ الإمام احل�سني
عليه ال�سالم ك��ان هو اخلليفة ال�شرعي مبقت�ضى معاهدة
ال�صلح التي مت االتفاق عليها ،فقد جاء يف بنودها لي�س ملعاوية
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�أنْ يعهد بالأمر �إىل �أحد من بعده والأمر بعده للح�سن ،ف�إنْ
حدث به حدث فالأمر للح�سني(.حياة الإم��ام احل�سن عليه
ال�سالم)286/2:
وعلى هذا ،فلم تكن بيعة يزيد �شرعية ،فلم يخرج الإمام
احل�سني عليه ال�سالم على �إم��ام من �أئمة امل�سلمني  -كما
يذهب لذلك بع�ض ذوي النزعات الأُموية والنفو�س املري�ضة -
و� ّإنا خرج عليه ال�سالم على ظامل مغت�صب للخالفة.
 .2اخلم�س
واخلم�س حق مفرو�ض لأهل البيت عليهم ال�سالم
ن�ص عليه ال �ق��ر�آن وت��وات��رت ب��ه ال�سنة ،ولكن
احلكومات ال�سابقة تناهبته فلم ت ��ؤد لهم منه
�شيئ ًا ل�شل حركة املقاومة عند العلويني ،وقد
�أ�شار الإمام احل�سني عليه ال�سالم
�إىل ذلك يف حديثه مع �أبي هرة
الذي نهاه عن اخلروج على بني
�أُمية ،فقال عليه ال�سالم له« :ويحك
�أب��ا هرة �إنّ بني �أُمية �أخ��ذوا مايل
ف�صربت».
و�أكرب الظن �أنّ املال الذي �أخذته
بنو �أُمية منه هو اخلم�س ،وقد �أعلن
ذلك دعبل اخلزاعي يف رائعته التي
�أن�شدها �أمام الر�ضا عليه ال�سالم يف
خرا�سان بقوله:
�أرى ف�ي�ئ�ه��م يف غ�ي�ره ��م متق�سما
و�أي��دي �ه��م م��ن فيئهم ��ص�ف��رات
والتاع الإم��ام الر�ضا عليه ال�سالم فجعل يقلب
يديه وهو يقول�« :إ ّنها  -واهلل  -ل�صفرات».
وقد �أق�ض م�ضاجع العلويني منعهم من اخلم�س باعتباره
�أحد امل�صادر الرئي�سية حلياتهم االقت�صادية.
ولعل الإم��ام احل�سني عليه ال�سالم قد ا�ستهدف بنه�ضته
�إرجاع هذا احلق ال�سليب لأهل البيت عليهم ال�سالم.
ال�سبب ال�ساد�س :الأمر باملعروف
من �أو�ضح الأ�سباب التي ثار من �أجلها �أبو الأح��رار عليه
ال�سالم �إقامة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ف�إ ّنهما من
مقومات هذا الدين ،والإمام بالدرجة الأُوىل م�س�ؤول عنهما.
وقد �أدىل عليه ال�سالم بذلك يف و�صيته لأخيه ابن احلنفية

التي �أعلن فيها عن �أ�سباب خروجه على يزيد ،فقال عليه
ال�سالمّ �« :إن مل �أخرج �أ�شر ًا ،وال بطر ًا ،وال ظامل ًا ،وال مف�سد ًا،
و� ّإن ��ا خرجت لطلب الإ��ص�لاح يف �أُ ّم ��ة ج �دّي �أري��د �أن �آمر
باملعروف و�أنهى عن املنكر».
لقد انطلق عليه ال�سالم �إىل ميادين اجلهاد ليقيم هذا
ال�صرح ال�شامخ الذي بنيت عليه احلياة الكرمية يف الإ�سالم،
وقد انهارت دعائمه �أيام احلكم الأُموي فقد �أ�صبح املعروف
يف عهدهم منكر ًا ،واملنكر معروف ًا ،وقد �أنكر عليهم الإمام
يف كثري من امل��واق��ف ،والتي ك��ان منها خطابه الرائع �أم��ام
املهاجرين والأن�صار ،فقد �شجب فيه تخاذلهم عن ن�صرة
احلق و دح�ض الباطل ،و�إيثارهم للعافية.
ومما قاله عليه ال�سالم يف هذا املجال �أمام �أ�صحابه و�أهل
بيته عليهم ال�سالم يوم الطف�« :أال ترون �إىل احلق ال يعمل
به ،و�إىل الباطل ال يتناهى عنه لريغب امل�ؤمن يف لقاء ربه».
لقد �آث��ر امل��وت على احل�ي��اة ،لأ ّن ��ه ي��رى احل��ق ق��د تال�شى
والباطل قد ا�ست�شرى.
ال�سبب ال�سابع� :إماتة البدع
عمد احلكم الأُم ��وي �إىل ن�شر البدع بني امل�سلمني ،التي
مل يق�صد منها �إال حمق الإ�سالم ،و�إحل��اق الهزمية به ،وقد
�أ�شار الإمام عليه ال�سالم �إىل ذلك يف ر�سالته التي بعثها �إىل
�أهل الب�صرة يقول فيها« :ف�إنّ ال�سنة قد �أُميتت والبدعة قد
�أُحييت»(.الطربي)200/6:
لقد ثار عليه ال�سالم ليق�ضي على البدع اجلاهلية التي
تبناها الأُم��وي��ون ،ويحيي �سنة ج��ده التي �أماتوها ،فكانت
نه�ضته اخلالدة من �أجل �إماتة اجلاهلية ون�شر راية الإ�سالم.
ال�سبب الثامن :العهد النبوي
ا�ست�شف النبي �صلى اهلل عليه و�آله من وراء الغيب ما مينى
به الإ�سالم من الأخطار الهائلة على �أيدي الأُمويني ،و�أ ّنه ال
ميكن ب�أي حال جتديد ر�سالته وتخليد مبادئه �إال بت�ضحية
ولده الإمام احل�سني عليه ال�سالم ف�إ ّنه هو الذي يكون الدرع
الواقي ل�صيانة الإ�سالم فعهد �إليه بالت�ضحية والفداء ،وقد
�أدىل عليه ال�سالم بذلك حينما عدله امل�شفقون عليه عن
اخلروج �إىل العراق فقال لهم�« :أمرين ر�سول اهلل �صلى اهلل
ما�ض �إليه».
عليه و�آله ب�أمر و�أنا ٍ
ويقول امل�ؤرخون� :إنّ النبي �صلى اهلل عليه و�آله كان قد نعى
احل�سني عليه ال�سالم �إىل امل�سلمني و�أحاطهم علم ًا ب�شهادته
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يتفجع
وما يعانيه من �أهوال امل�صائب ،وكان  -با�ستمرار ّ -
عليه ويلعن قاتله ،وكذلك �أخرب الإمام �أمري امل�ؤمنني علي عليه
ال�سالم ب�شهادته وما يجرى عليه.
وكان الإمام احل�سني عليه ال�سالم على علم وثيق مبا يجري
عليه فقد �سمع ذلك من جده و�أبيه وقد �أيقن بال�شهادة ،فم�شى
�إىل املوت بعزم وت�صميم امتثا ًال لأمر جدّه امل�صطفى �صلى
اهلل عليه و�آله الذي عهد �إليه بذلك.
ال�سبب التا�سع :العزة والكرامة

من الأ�سباب املهمة التي ثار من �أجلها �سيد ال�شهداء عليه
ال�سالم هو العزة والكرامة ،فقد �أراد الأُمويون �إرغامه على
الذل ،واخلنوع ،ف�أبى �إ ّال �أن يعي�ش عزيز ًا حتت ظالل ال�سيوف
والرماح ،وقد �أعلن �سالم اهلل عليه ذلك يوم الطف بقوله:
«�أال �إنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني بني ال�سلة والذلة،
وهيهات م ّنا الذلة ي�أبى اهلل لنا ذلك ور�سوله ،ونفو�س �أبية،
و�أنوف حمية من �أن ن�ؤثر طاعة اللئام على م�صارع الكرام».
وقال عليه ال�سالمّ �« :إن ال �أرى املوت �إ ّال �سعادة واحلياة مع
الظاملني �إ ّال برم ًا».
لقد عائق املوت بثغر با�سم يف �سبيل �إبائه وعزته ،و�ضحى
بكل �شيء من �أجل حريته وكرامته.
ال�سبب العا�شر :غدر الأُمويني وفتكهم
لقد �أيقن الإم ��ام احل�سني عليه ال�سالم �أنّ ا ُلأم��وي�ين ال
يرتكونه ،وال تكف �أيديهم عن الغدر والفتك به حتى لو �ساملهم
وبايعهم ،وذلك ملا يلي:
� .1إنّ الإم��ام عليه ال�سالم كان �أب��رز �شخ�صية يف العامل
الإ�سالمي ،وقد عقد له امل�سلمون يف دخائل نفو�سهم خال�ص
الود والوالء لأ ّنه حفيد نبيهم و�سيد �شباب �أهل اجلنة وخام�س
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�أ�صحاب الك�ساء ،ومن الطبيعي �أ ّنه ال يروق للأُمويني وجود
�شخ�صية تتمتع بنفوذ قوي ومكانة مرموقة يف جميع الأو�ساط
ف�إ ّنها ت�شكل خطر ًا على �سلطانهم وملكهم وحكومتهم.
� .2إنّ الأُمويني كانوا حاقدين على النبي �صلى اهلل عليه و�آله
لأ ّنه وترهم يف واقعة بدر ،و�أحلق بهم الهزمية والعار ،كذلك
بغ�ضهم لعلي بن �أبي طالب عليه ال�سالم لأ ّنه ك�سر �شوكتهم يف
بدر و�أحد واخلندق ،وكان يزيد يرتقب الفر�ص لالنتقام من
�أهل البيت النبي �صلى اهلل عليه و�آله لي�أخذ ثارات بدر منهم،
ويقول الرواة �إ ّنه كان يقول:
ل �ي��ت �أ� �ش �ي��اخ��ي ب��ب ��در � �ش �ه��دوا
ج ��زع اخل� ��زرج م��ن وق ��ع الأ� �س��ل
لأه � � �ل� � ��وا وا�� �س� �ت� �ه� �ل ��وا ف ��رح� � ًا
ث� ��م ق� ��ال� ��وا ي� ��ا ي ��زي ��د ال ت���ش��ل
ق��د قتلنا ال �ق��رم م��ن �ساداتهم
وع � ��دل� � �ن � ��اه ب� � �ب � ��در ف ��اع� �ت ��دل
ل� �ع� �ب ��ت ه� ��ا� � �ش� ��م ب� ��امل � �ل� ��ك ف�لا
خ� �ب��ر ج� � � ��اء وال وح� � � ��ي ن� ��زل
ل�ست م��ن خ�ن��دف �إن مل �أنتقم
م ��ن ب �ن��ي �أح� �م ��د م ��ا ك� ��ان فعل
�أثبت يزيد بن معاوية كفره وبغ�ضه للنبي �صلى اهلل عليه و�آله
بل �شركه وكفره باهلل ،وعدم التزامه بال�شريعة الإ�سالمية.
� .3إنّ الأُمويني قد عرفوا بالغدر ونق�ض العهود ،فقد �صالح
احل�سن عليه ال�سالم معاوية ،و�سلم �إليه اخلالفة ومع ذلك
فقد غدر معاوية به فد�س �إليه �س ّم ًا فقتله ،و�أعطوا الأمان
مل�سلم بن عقيل فخانوا به.
ُ
وق ��د �أعل ��ن الإمام احل�س�ي�ن عليه ال�س�ل�ام �إنّ بن ��ي �أمية ال
يرتكون ��ه ،ق ��ال عليه ال�س�ل�ام لأخيه حممد اب ��ن احلنفية« :لو
دخل ��ت يف حج ��ر هامة م ��ن هذه اله ��وام ال�س ��تخرجوين حتى
يقتل ��وين» ،وقال عليه ال�س�ل�ام جلعف ��ر بن �س ��ليمان ال�ضبعي:
«واهلل ال يدع ��وين حت ��ى ي�س ��تخرجوا هذه العلق ��ة  -يعني قلبه
ال�ش ��ريف  -من جويف».
فاختار عليه ال�سالم �أن يعلن احلرب وميوت ميتة كرمية
تهز عرو�شهم وتق�ضي على جربوتهم وطغيانهم.
هذه بع�ض الأ�سباب التي قام �سيد ال�شهداء عليه ال�سالم
من �أجلها ملواجهة بني �أُمية وطاغيتهم يزيد.
الشيخ القريش

�إنّ �سيد ال�شهداء عليه ال�سالم باختياره قد حت ّمل ك ّل تلك
امل�صائب واملحن ،ال�شهادة و�أ�سر الأه��ل والعيال .لأ ّن��ه وب�شكل
م�ستمر ،حتّى يوم عا�شوراء .كان قد عر�ض عليه �أن يختار �إ ّما
الن�صر والظفر �أو لقاء اهلل والعهد وامليثاق امل�أخوذ مع اهلل ،لك ّنه
عليه ال�سالم اختار بنف�سه تلك املقامات العالية.
(الرحمة الوا�سعة) هي ٍ ّ
جتل ّ
التاد العقل واحلب يف قلوب
رجال نفخ اهلل ّحبه يف عقولهم ،كما ينفخ الروح يف اجل�سد.
فكانوا يف ال�صرب كاجلبال ال ّرا�سيات ويف ال ّر�ضا بق�ضاء ر ّبهم
ذوي ِه َمم عاليات.
ويف ب��ذل النف�س يف �سبيل �إع�لاء كلمة احل��ق وراي��ة الهدى
كالليوث ال�ضاريات ،قد �أحكموا َع ْقدَ الطاعة ف�أ�صبحوا كالبنيان
املر�صو�ص الذي ال تهزّه العوا�صف وال ُتهي ُب ُه القوا�صف.
منحت العظمة لواقعة عا�شوراء وكانت �سبب ًا
فهي ا ّلتي قد
ِ
للظهور ا ّلذي ال مثيل له لف�ضائل �أهل البيت عليهم ال�سلم ومكارم
�أخالقهم يف مقابل �أعداء اهلل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�آله الذين
كانت الدنيا �أكرب ه ّمهم ومبلغ علمهم.
فقد �أ�صبحت هذه الواقع ُة العظيم ُة متم ّيز ًة عن باقي الوقائع
العاملية الكربى من عدّة وجوه ،فامل�صيبة التي ي�شارك يف عزائها
مالئك ُة اهلل والأنبيا ُء والأو�صياء عليهم ال�سالم قبل وبعد وقوعها،
ويقوم �أئمة الهدى عليهم ال�سالم بذكر تلك امل�صيبة العظمى
والرزية الكربى ويقيموا لها جمال�س العزاء يف الأر�ض كما قامت
ال�سماء ،فهي امل�صيبة التي �أدمت عيون �صاحب
بذلك املالئكة يف ّ
الع�صر والزّمان �أرواح العاملني له الفداء حيث جعلته يندب من
�أجلها �صباح ًا وم�سا ًء ،و�أ�صبح يبكي ح�سر ًة بدل الدموع دم ًا.
وق��د اقتدى �أتباع مذهب �أه��ل البيت عليهم ال�سالم �أي�ض ًا
ب�أئمتهم على م ّر القرون الفائتة وعلى نحو الدوام ،وقاموا ببيان
عظمة مقام الإمام �أبي عبد اهلل احل�سني عليه ال�سالم الذي هو
أهم �شعائر الدين وبيان م�صائبه هو و�أهل بيته و�أن�صاره
من � ّ
عليهم ال�سالم الذين قدّموا الت�ضحيات يف �سبيل �إعالء كلمة اهلل

و�إحياء دينه القومي.
وخ�لال ك��ل ه��ذه امل��دة ك��ان علماء ال�شيعة الأت�ق�ي��اء هم
الواجهة يف هذا امليدان ،ويتبعهم يف هذا كا ّفة حم ّبي �أهل
البيت عليهم ال�سالم �أدا ًء لأجر النب ّوة واملكتوب يف الكتاب
ووفا ًء لعهد اهلل امل�أخوذ يف الأ�صالب ،ع�سى �أن يحوزوا بذلك
معرفة من �أوجب الرحمن ودّهم عليهم ال�سالم وجعل من
ح ِّب ِه ح َّب ُهم عليهم ال�سالم وارت�ضى للخالئق دينهم عليهم
ال�سالم وقرن مبعرفته معرف َت ُهم عليهم ال�سالم.
و�أ ّن ��ى للخالئ ��ق الو�صول �إىل كن ��ه معرفة من هم ن ��ور الأنوار
وحج ��ج اجلبار و�س�ل�الة الأبرار؟ �إذ لي� ��س من ال�س ��هل �أن يدرك
امل ��رء عظمة املقام الذي منحه اهلل لأهل البيت عليهم ال�س�ل�ام
تهذيب
و�أن يعرفه ��م ح ��قّ معرفتهم ،و� ّإن ��ا يحتاج ذلك لوف�ي ِ�ر ٍ
تهب النفحات
وناج ِع ُ�س � ٍ
ِ
دين وخ�ش ��وع عباد ٍة ،فحينها ّ
�لوك وق ّوة ٍ
الطيبة من حظرية القد�س الأعلى لتهبط على ال ِع ِّل ِّيني وما �أدراك
م ��ا الع ّل ّيون ،ا ّلذين ا�ش�ت�روا الآخ ��رة باحلياة الدني ��ا فكانوا هم
املن�صورين ،وتاجروا مع اهلل ب�أح�س ��ن املعاملة فرحبت جتارتهم
وكانوا هم املهتدين ،وع�شقوا � َآل اهلل وورثة ر�سوله �صلى اهلل عليه
و�آل ��ه بالنحو الذي ّ
خط ��ه اهلل له ��م و�أراده يف كتابه الكرمي {ال
كمْ عَ َليْـ ـهِ َأجْر ًا إِ َّال الْمَـ ـوَدَّةَ فِي الْ ُقرْبى}[.ال�ش ��ورى]23:
َأسْـ ـ َئ ُل ُ
وحينها ت�أخذ امل ��و ّد ُة للقربى َ�ش ْط َر ُع ُم ِر من اكت�سى حلية
ال�صاحلني وجتلب زينة املتّقني� ،إذ ت�صبح العرتة ونيل ر�ضاها
�شغله الن�ضيد وه ّمه الوحيد و ُيع ّد لذلك طريقة هي يف الندرة
كالعقد الفريد.
فهذه �شيمة من �أحب االحتاد بني العقل واحلب ،حب �أهل
الكرامة وال�غ�يرة ،حب �أب��ي الأح ��رار و�أه��ل بيته و�أ�صحابه
عليهم ال�سالم.

خ�صائ�ص والئية

احتاد العقل والقلب

شعبة الدراسات والبحوث

الشيخ بهجت رحمه الله
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ال�سلفية بني التطرف
وت���وظ���ي���ف ال��ن�����ص
ال���دي���ن���ي ل��ل��ت��ك��ف�ير

مل تكن ظاهرة التطرف حديثة العهد بل هي قدمية قدم
الإن�سان با�ستثناء �آدم على نب ّينا و�آله وعليه ال�سالم.
وه�ن��اك �إ� �ش��ارات كبرية ووا��ض�ح��ة ت��دل على ذل��ك منها
ال�شواهد التاريخية والآيات القر�آنية.
وقد مار�س الإن�سان التطرف جتاه جميع املخلوقات �سيما
جتاه �أخيه الإن�سان.
وما جاء يف القر�آن الكرمي من ت�صوير فني رائع لرمزية
ال�صراع بني بني الب�شر من خالل عر�ضه لق�صة �أوالد �آدم
على نب ّينا و�آله وعليه ال�سالم ،وما جرى على �أحدهما من قبل
�أخيه الذي �أعطى احلق لنف�سه يف قتل �أخيه لأنّ اهلل ع ّز وجل
مل يتقبل قربانه وتقبل قربان �أخيه.
وكذا هو احلال عند من يتطرف ف�إ ّنه ال يرى للحق مكان ًا
عند غريه ،بل ال يرى اهلل �إ ّال حيث يرى ويفعل ويقول هو ،مع
�أنّ الأنبياء عليهم ال�سالم وخامتهم نب ّينا حممد ًا �صلى اهلل
عليه و�آل��ه كان يحاور امل�شركني وي�سمع لقولهم ويجادلهم
بالتي هي �أح�سن وهو يف �أح�سن ظروفه ال�سيا�سية ويف غاية
كماله الإن�ساين الذي �أفا�ضه اهلل عليه.
وما نريد �أن نتوقف عنده ونتابعه بنظرة خاطفة �سريعة
هي الدوغمائية ال�سلفية التي تعتمد على �سطحية اخلطاب،
وخطاب الت�سطيح ،منذ ن�ش�أتها حيث كانت �أكرب �أعداء العقل
و�أع ّز �أ�صدقاء اجلهل.
وكانت بداية ظاهرة التطرف يف التاريخ الإ�سالمي ال
(الإن �� �س��اين) عند ح��رك��ة اخل ��وارج ال�ت��ي ب ��رزت م��ن خالل
توظيفها للن�ص الديني (الآيات القر�آنية) توظيف ًا م�صلحي ًا
م� ّشوه ًا خالي ًا من الر�ؤية العقلية امل�ستقلة امل�ست�ضيئة بنور
العقل والهداية الإلهية ،حيث �إ ّن�ه��ا رغ��م تعاهد �أف��راده��ا
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للعبادة وق ��راءة ال�ق��ر�آن ،ولكنهم كما ع� ّبر عنهم الر�سول
الأكرم �صلى اهلل عليه و�آله « َي ْق َر ُءونَ ا ْل ُق ْر�آنَ َال ُي َجا ِو ُز َت َرا ِق َي ُه ْم
ال�س ْه ُم ِمنَ ال َّر ِم َّية(.»...جممع
َ ْي ُر ُقونَ ِمنَ الدِّ ِين َك َما َ ْي ُر ُق َّ
الزوائد.228/6:اخل�صال)574/2:
وقد تبلورت حركتهم املعار�ضة للخالفة ال�شرعية
تزامن ًا مع قبولهم للتحكيم ورفعهم �شعار (ال
ح�ك��م �إ ّال هلل) م���ص� ّري��ن م��ن خ�ل�ال حركة
�سطحية خالية من العقل على فر�ض عملية
التحكيم والرجوع على القر�آن.
ورغ��م ت�أييدهم �أك��ذوب��ة اب��ن العا�ص
وخدعته ،و�إ��ص��راره��م على الإم ��ام علي
عليه ال�سالم بل �إج�ب��اره على التحكيم،
قالوا ب ��أنّ حتيكم الرجل يف دي��ن اهلل من
املحرمات وم��ن الكبائر التي وجبت التوبة
على من قام بها �أو قبلها �إىل اهلل ،و�إ ّال فهو يف
جهنم و�ساءت م�صري ًا.
ولكي يغ�سلوا عار الذنب عنهم فقد تابوا
منه بغ�سلهم ببولهم �إذ قاموا و�أعلنوا
عن قائمة املذنبني الذين عليهم
�أن ي�ت��وب��وا و�إ ّال فهم كفار
حتّى و�إن كان فيهم
علي ب��ن �أب��ي
طالب
عليه

�أديان ومذاهب

ال�سالم الذي عدّه القر�آن نف�س ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله ،و�أخربه النبي �صلى اهلل عليه و�آله عنه �أ ّنه ميزان احلق،
وليت �شعري � ّأي ذنب �أكرب من ذلك.
ورغ��م �أنّ اخل��وارج هم �أ ّول من مار�سوا التكفري ب�صورة
وا�ضحة ،ولكننا نعتقد �أنّ التكفري مل يتم منهجه وو�ضع �أ�س�سه
بهذا ال�شكل الآن �إ ّال عند املذهب احلنبلي ابتدا ًء من �أحمد
ابن حنبل ونزو ًال عند ابن تيمية وانتها ًء �إىل م�ؤ�س�س احلركة
الوهابية حممد بن عبد الوهاب.
من هو �أحمد بن حنبل؟
مل يكن �أحمد بن حنبل يعرف عند العلماء على �أ ّن��ه من
الفقهاء من �أمثال مالك و�أب��ي حنيفة وال�شافعي وغريهم
بل كانوا يعتربونه من املحدّثني الذين مييلون للأخذ
بالرواية �أكرث من العقل وقد كانت الرواية هي
حياته و�شغله ال�شاغل ،وحيثما توجه الرواية
كان يتوجه واعترب الأخذ بالرواية ال�ضعيفة
خري ًا من ا�ستخدام العقل واللجوء للر�أي.
وقد اختلف مع الكثري من العلماء من الفرق
الإ��س�لام�ي��ة ،وب�ن��ى على ذل��ك االخ�ت�لاف
�أحكامه عليهم فكان يرى �أن من يقول
بخلق القر�آن فهو كافر مع �أنّ امل�س�ألة
هي لي�ست من الأ�صول االعتقادية التي
يجب الإمي ��ان بها ،ولأ ّن ��ه ك��ان ي��رى �أنّ
(اخل�ير وال�شر بقدر وال��زن��ا وال�سرقة
بقدر ،و�شرب اخلمر بقدر ...و�أنّ اخلري
وال�شر مكتوبان على العباد)(.امل�سائل
والر�سائل املروية عن ابن حنبل للدكتور
عبد الإله الأحمدي)149/1:
و(�إن زن� ��ى ال �ع �ب��د ف �ب �ق��در اهلل
و�إن � �س��رق ف �ب �ق��در اهلل).
(امل���س��ائ��ل وال��ر��س��ائ��ل
امل��روي��ة ع��ن ابن

حنبل)150/1:
وقد حكم على القدرية  -وهم �أغلب مذاهب الأُم��ة عدا
ال�سلفية والأ��ش��اع��رة  -ب�أ ّنهم كفار لأ ّن�ه��م كانوا ي��رون �أنّ
املعا�صي هي لي�ست بقدر اهلل ،و� ّإنا هي من فعل العبد.
ومل يتو ّرع حتى يف التكفري املعني ،فقد �سئل عن العديد من
العلماء يف ع�صره وحكم عليهم بالكفر الختالفهم يف بع�ض
امل�سائل معه.
ومل يكن �أتباع ابن حنبل �أق ّل تط ّرف ًا منه بل �إنّ بع�ضهم كان
�أ�شد تطرف ًا وق�سوة� ،أمثال ابنه عبد اهلل ،والاللكائي ،وابن
بطة ،واحل�سن الرببهاري وغريهم.
من هو ابن تيمية؟
يعد اب��ن تيمية �إم ��ام امل�ت�ط� ّرف�ين ،فقد ورث فكر ونهج
احلنابلة ومعتقداتهم ،وعمل على بعثها من جديد ،بعد �أن
�أ�صبح املذهب احلنبلي �أقل املذاهب �ش�أن ًا.
وقد ا�صطدم بذلك الفكر مع علماء ع�صره بل حتى مع
عامة النا�س كما ح��دث يف م�صر عندما ذه��ب �إىل هناك
ووجد �أنّ النا�س يتباركون بالذهاب �إىل زيارة ال�سيدة نف�سية
�أو مقام ر�أ�س احل�سن عليه ال�سالم ،ف�أخذ بالقول على ال�سيدة
نفي�سة فاعر�ضوا عنه ،وثار عليه فقهاء م�صر و�أفتوا بقتله �إ ّال
�أنّ ال�سلطان عار�ضهم ومل يوافقهم.
ومم��ا ي�ؤخذ على اب��ن تيمية �أ ّن��ه ك��ان يف ع�صر �سالطني
املماليك ،الذين عرف ع�صرهم بالظلم واال�ستبداد والف�ساد،
�إ ّال �أ ّنه مل يعلن حربه عليهم بل �أر�سل �سهام التكفري والتفرقة
�إىل امل�سلمني املخالفني لفكره ومعتقداته ،و�أطلق عليهم ا�سم
�أهل البدع و�أ�صحاب العقائد الفا�سدة.
وكان لفقهاء ع�صره ردود فعل فقد طالب بع�ضهم بقطع
ل�سانه ،ومنهم من طالب بنفيه ،ومنهم من طالب بقتله ،لأ ّنه
كان طويل الل�سان وكثري ال�سب ملخالفيه ،ومل ي�سلم من ل�سانه
�أحد ،حتى �سيبويه العامل النحوي.
وقد �أعلنت عليه احل��رب بعد فتوى احلموية وعقدت له
جل�سات انتهت بحب�سه باال�سكندرية.
وح�شر �إىل دم�شق فتكلموا معه يف م�س�ألة الزيارة وقوله
بتحرمي زيارة قرب الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله وكتبوا يف ذلك
�إىل م�صر ،فورد مر�سوم باعتقاله يف القلعة ،فلم يزل بها �إىل
�أن مات فيها �سنة ثمان وع�شرين و�سبعمائة(.الدرر الكامنة
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يف �أعيان املائة الثامنة البن حجر الع�سقالين)144/1:
ومل تظهر �أفكار اب��ن تيمية بعد موته �إ ّال بعد �أن جاءت
احلركة الوهابية بزعامة حممد بن عبد الوهاب.
مل���اذا اخت���ار الوهابيون ابن تيمي���ة وركزوا عليه
واعتربوه �ش���يخ الإ�سالم من دون بقية فقهاء ال�سنة؟
اجلواب :هناك عدة �أ�سباب �أهمها ما يلي:
� .1إنّ �صورة ابن تيمية ك�صورة ابن حنبل.
� .2إنّ حممد ب��ن عبد ال��وه��اب مل يكن �صاحب فقه �أو
م�ؤهّ الت دعوية �أو مق ّومات �شخ�صية جتعله يعتمد على ذاته.
� .3إنّ الوهابيني يتم ّيزون بغلظة القلوب والعدوانية والبدوية
وذلك بحكم الكثري من الظروف (اجلغرافية).
فلهذه الأ��س�ب��اب وغ�يره��ا م��ال��وا �إىل اب��ن تيمية(.تاريخ
الإ�سالم،ترجمة ابن تيمية)430:
من هو حممد بن عبد الوهاب؟
يعترب حممد ب��ن عبد ال��وه��اب م��ن �أك�ث�ر ال�شخ�صيات
تطرف ًا ،ويعتربو ُه �أتباعه هو من �أعاد نهج ال�سلف ال�صالح من
امل�سلمني الأوائل ،وهو الذي و�ضع �أفكار احلنابلة وابن تيمية
مو�ضع التطبيق.
فهم حكموا على الكثري من امل�سلمني بالكفر ،ولكن ابن عبد
يكتف بتكفري امل�سلمني بل ج ّهز اجليو�ش لقتالهم
الوهاب مل ِ
حتى و�إن كانوا ع ّز ًال �أو ن�ساء �أو �أطفا ًال ،كما فعل �أتباعه يف
كربالء حينما �أغاروا عليها وقتلوا �أكرث من �ألف �إن�سان بريء
يف يوم واح��د ،ونهبوا �ضريح الإم��ام احل�سني عليه ال�سالم

و�أخذوا ما وجدوا يف خزانته من النفائ�س ،حتّى �أنّ م�ؤرخيهم
حينما ميرون على تلك احلادثة يعتربونها مو�ضع فخر لهم.
وقد حتالف مع �أمري الدرعية حممد بن �سعود ،وبايعه حتت
�شعار الدم بالدم والهدم بالهدم وهي نف�س الكلمة التي قالها
النبي �صلى اهلل عليه و�آله للأن�صار بعد بيعة العقبة الثانية،
وك�أ ّنه يريد �أن يقول �إنّ كل ه�ؤالء هم كفار كما كان الكفار �أ ّيام
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله.
وقد حكم على جميع امل�سلمني �إ ّال من �أمن بفكره بالكفر،
ولذلك قد ا�ستباح دماءهم و�أعرا�ضهم ،واعترب �أن التو�سل
بال�صاحلني هو كفر و�شرك باهلل ي�ستتاب �صاحبه منه و�إن
مل يتب يقتل ،و�إنّ من يزور القبور فهو كافر لأ ّنه يعتقد ب�أنّ
�أ�صحابه يق ّربونه �إىل اهلل.
وعد امل�سلمني �أكرث �شرك ًا من الكفار يف زمن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله حيث قال( :اعلم �أنّ امل�شركني يف زماننا قد
زادوا على الكفار يف زمن النبي �صلى اهلل عليه و�آله ب�أ ّنهم
يدعون املالئكة والأول �ي��اء ال�صاحلني وي��ري��دون �شفاعتهم
والتقرب �إليهم).
وتتكئ ال�سلفية اجلهادية �أفكارها ،وحكمها على النا�س
بالكفر ال�صريح و�أ ّن�ه��م م�شركون ،ووج��وب قتالهم وج��وزا
�أخذ �أموالهم وا�ستباحة �أعرا�ضهم على فكر ه�ؤالء الثالثة،
وتعتربهم مرجعيتها الفكرية والفقهية ،مدعني �أ ّنهم ي�سعون
لإقامة اخلالفة الإ�سالمية ،واحلاكمية الإلهية!!!

بقلم :الشيخ حيدر الشمري

الو�صاية

خ�صو�صية دور
الأئمةعليهمال�سالم
النبي �صلى اهلل عليه و�آله به.
النبي
ّ
�إن دور الأئمة عليهم ال�س�ل�ام مت ّم ��م ومك ّمل لدور ّ
�صلى اهلل عليه و�آله يف هداية الب�ش ��رية ،و�إىل ذلك ي�ش�ي�ر ولي�ست ه��ذه اخل�صو�صية ول�ي��دة ع��ن ك�ثرة �سماع
قول ��ه تع ��اىل يف �آية الغدير{ :يَ ــا َأيُّهَا الرَّسُ ـ ُ
ـول بَِّل ْغ مَ ــا ُأنْ ِزلَ الو�صي عليه ال�سالم لكمية كثرية من الأح��ادي��ث �أو
علي عليه ال�سالم ملا ي�سمعه من احلديث
إِ َليْـ ـكَ مِـ ـنْ رَبِّـ ـكَ وَإِنْ َلـ ـمْ تَ ْفع َْل َفمَ ــا بََّل ْغتَ ِرسَ ــا َل َتهُ} ،لق ّوة حافظة ّ
لبي ��ان خطورة و�ش� �دّة دورهم عليهم ال�س�ل�ام املت ّمم لدور على النمط امل�ألوف ،وال ملج ّرد �أكرثية مالزمته و�إ ّال
النب � ّ�ي �صلى اهلل علي ��ه و�آله يف تبليغ الر�س ��الة ،و�أ ّنه الأمر ل�شاركه الآخرون يف ذلك ولو بدرجة نازلة.
الذي يجب �أن ُيب ّلغ المتداد الر�سالة وبقاء القر�آن� ،أي بقاء
علي والعرتة الطاهرة مبج ّرد هذه
و�إنّ تف�سري خ�صو�صية ّ
حقيقيت ��ه النازلة واملتنزّلة منها درجات يف ك ّل عام يف ليلة املزايا ال يح�سم جدلية ال�س�ؤال عن وجه تخ�صي�ص الدور
القدر ال بقاء امل�صحف املنقو� ��ش باخلط.
بهم دون بقية ال�صحابة والتابعني و�سائر فقهاء وعلماء
و�إ ّال لو كان دورهم هو جم ّرد النقل ال�سماعي اللفظي الأُ ّمة بل لكانت هذه املزايا نظري الرتجيع بني الفقهاء يف
عن الر�سول كقناة لإي�صال الألفاظ وال�صوت ملا كان م�سند الفتيا والق�ضاء ولي�ست عملية ا�صطفاء �إلهي بل ملا
ل�سان الآية بهذا اللحن ال�شديد واخلطب البليغ ،كما �إنّ كان يف تقدمي املف�ضول على الفا�ضل ذلك القبح ال�شديد
تعليق وتبليغ الر�سالة بر ّمتها على �شخ�ص يخلف ّ
النبي امل�ستنكر بل للزم احتياج العرتة �إىل م�شاركة ال�صحابة
�صلى اهلل عليه و�آل��ه وه��و �أم�ير امل�ؤمنني عليه ال�سالم والتابعني معهم يف القيام بهذا الدور.
الب ّد �أن يكون يف حت ّمله عن ّ
النبي �صلى اهلل عليه و�آله بل خ�صو�صية اال�صطفاء الإلهي لهم دون غريهم هو
ّ
خ�صو�صية ال ي�شرتك معه فيها �أحد و�إال ل�شاركه �آخرون حلملهم حقيقة القر�آن التي هي الروح الأمر.
يف القيام بذلك الدور َولّا انح�صر تبليغ الر�سالة بعد
بقلم :الشيخ محمد السند
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نبي الرحمة

ولكم يف ر�سول اهلل

وم��ن �أغ َّم ُه واجل���س��دي كما ه��و د�أب الأق� ��وام يف حم��ارب��ة الأن�ب�ي��اء
�أ�سئل ٌة
ُ
تختلج �صدو َر العقالء ,وال��واع�ينَ ,
تراجع الأُمة ,تلك الأُمة التي خفقت رايتها على �أكرث من والر�سل� ،إ ّال �أن ر�سولنا الكرمي قد �أوذي �أكرث ممن �سبقه
نبي َ
مثل ما
ثلثي الأر�ض ,وكانت مالذ ًا للب�شر ,ملا حتمله من ر�سالة بكثري حتى قال مقولته ال�شهرية« :ما �أوذي ٌّ
�أُوذيت»[.املناقب]247/3:
رحمة و�إنقاذ.
�إنَّ املتتبع للتاريخّ ,
ومعان جمة تبني حجم امل�أ�ساة
واملطلع على �أخبار ال�شعوب والأُمم ,وللحديث دالالت كثرية
ٍ
ُ
يلحظ جلي ًا دو َر الأُمة الإ�سالمية ,وحقبها التاريخية ,التي التي تعر�ض لها هذا ال�شخ�ص العظيم يف حياته وبعد
كانت رغم تدهورها ال�سيا�سي ،حيث احلكام الظاملني،
أ�ضاءت ل�سائر
زهت و� ْ
ع ّباد اخلمر واجل��واري� ،إ ّال �أنها ْ
الأقوام بتعاليم �سماوية حنيفة تنري درب العاملني بها،
وتُر�شدهم �إىل حيا�ض ال�سعادة والعي�ش الرغيد.
من ��ذ انبث ��اق فج ��ر الإ�س�ل�ام بعظيم ��ه خ ��امت الأنبياء
والر�س ��ل حمم ��د �صل ��ى اهلل علي ��ه و�آل ��ه على لي ��ل اجلهل
والتخل ��ف بدت مالمح التغيري تطر�أ على نفو� ��س املجتمع
اجلاهل ��ي ،الأم ��ر ال ��ذي �أدى �إىل تكالب كبار امل�ش ��ركني
�إىل حماول ��ة و�أد ه ��ذه البعثة املنقذة ،فقد حاولوا ب�ش ��تى
الأُم ��ور ,وبذل ��وا �أق�صى اجله ��ود و�أغلى الأثمان لطم� ��س
هدية ال�س ��ماء �إىل اخللق والق�ضاء عليه ��ا� ،إ ّال �أنهم باءوا
بالف�ش ��ل لكنه حتقق الوعد الإلهي الذي �أُخ َرب به الر�سول
الأك ��رم �صلى اهلل عليه و�آله عن اهلل تبارك وتعاىل بقوله:

هلل بِ َأ ْفواهِ ِهمْ وَي َْأبَ ــى ُ
اهلل إِ َّال َأنْ
{يُريـ ـدُونَ َأنْ ي ُْطفِـ ـؤُا ُن ــورَ ا ِ
كـ ـ ِرهَ الْكافِرُون}[.التوب ��ة]32:
يُتِـ ـمَّ ُن ــورَهُ وَ َلـ ـوْ َ

ول ��و اطلعن ��ا عل ��ى ال�س�ي�رة العط ��رة للنب ��ي �صلى اهلل
علي ��ه و�آل ��ه ,وتدبرن ��ا يف مواقف ��ه ،لوجدنا مت ��ام الدقة
ب ��كل تعامل مع �أ�صغ ��ر الأُمور و�أكربه ��ا ,ولر�أينا الكمال
ال�ص ��ادق الت ��ام ب�ش ��خ�صيته و�أقوال ��ه و�أفعال ��ه ،فه ��و
امل�ص ��داق الأو�ض ��ح لقوله تع ��اىل{ :وَم ــا َأرْسَـ ـ ْل َ
ناك إِ َّال
رَحْمَـ ـ ًة لِ ْلعالَمني}[.الأنبي ��اء]107 :
فقد كان قطب الرحمة وحمورها ،يعطف على قومه
و�أُمته عطف الأُم على ولدها بل �أكرث عطف ًا ،فقد ُنقل يف
طيات �صفحات التاريخ �أنه �صلى اهلل عليه و�آله تعر�ض
ب��داي��ة دع��وت��ه �إىل خمتلف �صنوف التعذيب النف�سي
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�صلىاهللعليهو�آله

�أ�سوة ح�سنة

لك ��ن مل يفت� ��أ ر�س ��ول الرحم ��ة �صل ��ى اهلل علي ��ه و�آل ��ه
على تبديل �أُ�س ��لوبه يف دعوة النا� ��س �إىل ما فيه �س�ل�امتهم
وخال�صه ��م ،فكان املمتث ��ل الأول لو�صية ال�س ��ماء يف كيفية
ـبيل رَبِّكَ
الدع ��وة �إىل الدين بقوله ع� � ّز وج ّل{ :ادْعُ إِ 
ىل سَ ـ ِ
بِالْح ْ
ِكمَـ ـةِ وَالْمَوْع َِظـ ـةِ الْحَسَـ ـنَة}[.النحل]125:

اهلل عليه و�آله و�أهل بيته الكرام �صلوات اهلل عليهم يطول
وال حتده �سطور قالئل ،فالغاية من الكلمات الآنفة الذكر
هي تذكري للم�سلمني وا�ستنها�ضهم للتنبه من الغفلة التي
�أ�صابتهم وخيمت على قلوبهم وعقولهم ،ولإيقاظهم من
النوم العميق ال��ذي �أذه��ب بنور ب�صريتهم ،ولإزال��ة �آثار
ال�سبات والك�سل عن �أكتافهم ،لي�ستعيدوا ويتنوروا ب�أجماد
�أ�سالفهم الذين مت�سكوا بعروة الإ�سالم حممد و�آل حممد
وتعامليه فعا�شوا املجد ،والبد لهم من �أن ي�سرتدوا واقعية
هويتهم الإ�سالمية وف ّعاليتها ال �أن يتفاخروا با�سمها فقط.
فعلين ��ا �أنْ نك ��ون م�س ��لمني فعليني ق ً
وال وعم�ل ً�ا والب ّد �أنْ
تكون بالدنا �إ�س�ل�امية خال�صة ،لرن�س ��م خط ��وط الراحة
والأمان والتق ��دم واالزدهار للأجيال الالحقة وال�ش ��عوب
الأُخ ��رى ،ولكن مع �ش ��ديد الآ�س ��ف نحن الي ��وم بابتعادنا
عن التعاليم ال�س ��ماوية و�إعرا�ضنا عن االقتداء بالر�س ��ول
الأكرم و�آل ��ه الطاهرين �صلوات اهلل عليه وعليهم �أجمعني
وتركنا العم ��ل بهذه الآية املباركة من قول ��ه تعاىلَ { :ل َقدْ
هلل ُأسْوَةٌ حَسَنَة}[.الأحزاب]21:
َكمْ 
كانَ ل ُ
يف رَسُ ــو ِل ا ِ
ف�صرن ��ا م�صداق� � ًا وا�ضح� � ًا لقول ��ه تع ��اىل{ :وَمَـ ـنْ
َأعْـ ـرَضَ عَـ ـنْ ذ ْ
ِك ــري َفـ ـ ِإنَّ َلـ ـهُ مَعيشَـ ـ ًة َضنْ ــكا}.
[ط ��ه]124:
ف�صار عي�شنا �ضنك ًا و�ضيق ًا.

نبي الرحمة

ا�ست�شهاده �سواء له �شخ�صي ًا �أم ملن ير�ضى لر�ضاهم وغريها من الآيات واملواقف التي ذكرها القر�آن الكرمي،
ويغ�ضب لغ�ضبهم ويت�أذى لأذيتهم �آله الأطيبني الأطهرين ف�ض ًال عما ورد على ل�سان �أهل البيت عليهم ال�سالم.
واملقام لي�س حم ًال لبحث دالالت هذا احلديث ال�شريف.
الكالم يف جوانب ال�سرية النرية للر�سول حممد �صلى

ف��ا ل�ف��ر ��ص��ة م�ت��اح��ة �أ م��ا م �ن��ا ،و ت�غ�ي�ير ا حل ��ال ره��ن
�أيدينا �إن �شئنا فعلنا والتوفيق بعد التوكل على اهلل
والتو�سل ب�أهل البيت عليهم ال�سالم منه ج ّل ذكره
وما ذلك على اهلل بعزيز.
علينا الت�أ�سي بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �آله بنبي
الرحمة الذي �أفنى عمره يف تعليم النا�س وهدايتهم،
كذلك مواجهة م��ن يقف يف امل�س ب�شخ�صية النبي
�صلى اهلل عليه و�آ ل ��ه وا ل��و ق��وف �أ م ��ام م��ن يقلل من
منزلته ال�شريفة.
بقلم :صاحب عبد الصاحب
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نهج البالغة

�أه���ل ال��ك��ت��اب فـي
ظ�������ل ح����ك����وم����ة
الإمامعليعليهال�سالم
يعب عنه
مل تكن ظاهرة الأقليات الدينية �أو الآخ��ر كما ّ
بع�ض الباحثني� ،أو بح�سب (�أحمد ح�سون) مفتي �سوريا ف�إ ّنه
ال �آخر بني بني الب�شر ،لأنّ الإن�سان هو الإن�سان ،والآخر هو
احليوان ،ظاهرة متوقفة يف دائرة البعدين الزماين واملكاين،
بل هي ظاهرة قدمية بقدم الإن�سان والأديان.

هل ي�ؤمن الإ�سالم مبفهوم املواطنة �أم �أنّ هناك مواطن ًا
من الدرجة الأُوىل والآخر لي�س كذلك؟ و�إن مل يجربوا على
اعتناق الإ��س�لام وبقوا على دياناتهم ،فهل يحق لهم �أن
ميار�سوا طقو�سهم كما يفهمونها؟
�أم �أنّ هناك قيد ًا وهو �أن ال يتعار�ض مع �أُ�صول الإ�سالم
مثل :التوحيد ،وغريها.

وبالتايل ف�إنّ هناك العديد من الأ�سئلة التي �شغلت الكثري
وال زالت ت�شغل الأكرث من الباحثني واملفكرين �سيما من �أبناء وهكذا العديد من الأ�سئلة التي تتعلق باجلانب الديني
الديانات الأُخرى ،وهي:
والر�ؤية ال�سيا�سية.
�إذا حكم الإ�سالم� ،أو �إذا حكم امل�سلمون با�سم الإ�سالم وهنا نحاول �أن نقف عند �أهم تلك الأ�سئلة وتلك الأفكار.
وطبقت تعاليمه على �أر�ض الواقع فما هو م�صري الأقليات �أو وتطبيق ًا ملفهوم الراعي والرعية  -و�إن كان بح�سب بع�ض
(�أهل الذمة)؟
الباحثني ال ي�صح �إطالق هذا املفهوم يف جمال عالقة احلاكم
هل �سوف يجربون على اعتناق الإ�سالم وت�صادر حرياتهم واملحكوم  -يف ظل احلكومة ال�صاحلة جند ذلك ال�شاهد يف
ويباعون يف الأ�سواق على �أ ّنهم (عبيد) و(�إم��اء) و(�أ ّنهم حكم النبي �صلى اهلل عليه و�آله يف املدينة املنورة بعد هجرته
�سبايا اجلي�ش الإ� �س�لام��ي ال �ف��احت) كما فعلت (داع ����ش) �إليها ،و�شاهد ًا �آخر :هو فرتة حكم الإمام علي عليه ال�سالم
بالإيزديات وغريهن؟
ومبايعته �إمام ًا للم�سلمني.
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وكذلك ف ��إنّ �صيغة احل��وار يجب �أن ال تخرج عن القيم
الأخالقية و�أن يكون �أدب احلوار حا�ضر ًا من خالل {ادْعُ

يل رَبِّكَ بِالْح ْ
ِكمَةِ وَالْمَوْع َِظةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
إِلَى سَ ِب ِ
بِ َّالتِي هِيَ َأحْسَنُ[.}...النحل]125:

وغري هذه الآيات الكثري ،وهي تر�سم خطوط ذلك امل�شروع
الإلهي ،لتنتقل �إىل و�ضع القواعد لبيان احلقوق والواجبات،
من خالل طرحه ملفهوم (�أهل الذمة) ،ليفهم جميع امل�سلمني
�أنّ �أهل الكتاب لهم �أكرث مما للم�سلمني ،لأ ّنهم داخلون يف ذمة
امل�سلمني ،وعلى القيادة الإ�سالمية وامل�سلمني �أن يحرتموا تلك
الذمة ويكونوا �أمينني عليها.
من هم �أهل الذ ّمة؟
الذ ّمة يف اللغة العهد والأمان ،و�أهل الذ ّمة هم امل�ستوطنون
يف بالد الإ�سالم من غري امل�سلمني ،و�سموا بهذا اال�سم لأ ّنهم
دفعوا اجلزية ف�أمنوا على �أرواحهم و�أعرا�ضهم و�أموالهم،
و�أ�صبحوا يف ذ ّمة امل�سلمني وكانت تقاليد الإ�سالم تقت�ضي
ب�أ ّنه �إذا �أراد امل�سلمون غزو �إقليم وجب عليهم �أن يطلبوا
من �أهله اعتناق الإ�سالم ،فمن ا�ستجاب منهم طبقت عليهم
�أحكام امل�سلمني ،ومن امتنع فر�ضت عليه اجلزية(.الإ�سالم
و�أهل الذ ّمة)65:
ورغ��م �أنّ امل�ست�شرقني حاولوا �أن ي�شنعوا على الإ�سالم
وامل�سلمني يف م�س�ألة �أخذ اجلزية ويعتربوها عقوبة لهم على
عدم الدخول يف الإ�سالم� ،إ ّال �أنّ اجلزية ما هي �إ ّال �ضريبة
مثلها مثل كل ال�ضرائب املعمول بها يف كل البالد ،بل ن�ستطيع
�أن نقول �أنّ مقدار ال�ضرائب املالية التي يدفعها امل�سلمون
�أك�ثر بكثري مما يدفعه �أه��ل الكتاب للم�سلمني واحلكومة
الإ�سالمية.
فقد كان �أهل الذ ّمة ال يدفعون �سوى ع�شر التجارة واجلزية،
وهم معفون من ال�صدقات(.الإ�سالم و�أهل الذ ّمة)67:

واع�ترف امل ��ؤ ّرخ (توما�س �أرنولد) بذلك فقال( :مل يكن
الغر�ض من فر�ض اجلزية على �أهل الذ ّمة ،كما يريد بع�ض
الباحثني على ّ
الظن ،لون ًا من �ألوان العقاب المتناعهم عن
قبول الإ�سالم ،و� ّإنا كانوا ي�ؤدّونها مع �سائر �أهل ال ّذ ّمة ،وهم
غري امل�سلمني من رعايا الدولة الذين كانت حتول ديانتهم
بينهم وبني اخلدمة يف اجلي�ش يف مقابل احلماية التي كفلتها
لهم الدولة الإ�سالمية)(.الدعوة �إىل الإ�سالم)79:
وقد كتب ال ّنبي �صلى اهلل عليه و�آله عهده �إىل �أحد الأُمراء
امل�سيحيني جاء فيه( :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وهذه �أمنة
من اهلل وحممد النبي ر�سول اهلل ،ليحنة بن ر�ؤبة و�أهل �أيله،
�سفنهم و�سياراتهم يف ال�بر والبحر ،لهم ذم��ة اهلل وذمة
حممد النبي ومن كان معهم من �أهل ال�شام و�أهل اليمن و�أهل
البحر�(.)...سرية ابن ه�شام)180/4:
وجاء يف حديث عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أ ّنه قال...« :
َمنْ َظ َل َم ُم َع ِاهد ًا ُك ْنتُ َخ ْ�ص َمه(.»...حتف العقو)272:
ومن كل هذا نفهم �أنّ الإ�سالم نظر �إىل تلك ال�شعوب التي
مل تدخل يف الإ�سالم على �أ ّنهم مواطنون يف دولة امل�سلمني
ولهم ما للم�سلمني وعليهم ما على امل�سلمني ،وبالتايل ف�إنّ لهم
حقوق ًا وعليهم واجبات.
و�أع�ط��اه��م �صفة �أه��ل ال��ذ ّم��ة لأ ّن �ه��م دخ�ل��وا يف الإ��س�لام
وامل�سلمني بل ويف ذ ّم��ة ر�سول الإ�سالم حممد بن عبد اهلل
�صلى اهلل عليه و�آل��ه ،ولهم احلرية يف �أنْ ميار�سوا طقو�س
دينهم �إن كانوا من �أهل الكتاب ،ولذلك مل ير ِو لنا التاريخ �أ ّنه
�صلى اهلل عليه و�آله قد هدم كني�سة �أو معبد ًا ،بل وال حتى يف
زمن �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم.
�أهل الكتاب يف حكم الإمام علي عليه ال�سالم

نهج البالغة

وق��د ج��اء ال�ق��ر�آن الكرمي وه��و ي�ضع معامل تلك العالقة
التفاعلية بني مواطني الدولة يف ظل احلكومة الإ�سالمية من
خالل بيانه لكيفية طرح احلوار احل�ضاري ،حتى ي�ؤدّي �إىل
ذلك التعارف املبني على �أ�س�س التقوى {...لِ َتعَارَ ُفوا إِنَّ
َكمْ عِنْدَ َّ
َأ ْ
اللهِ َأتْق ُ
َاكمْ[.}...احلجرات]13:
كرَم ُ

واحل�ي��اة يف ك��ل جمتمع يف ك��ل ع�صر تقوم على �أ�سا�س
احلقوق والواجبات ،وقد متتع �أهل الذ ّمة بكثري من احلقوق،
فكان عليهم �أن يقوموا مقابل هذه احلقوق املختلفة ببع�ض
الواجبات ،كما �أنّ كل فرد يف � ّأي دول��ة يف � ّأي ع�صر ،البد
�أنْ ي�سهم بجزء من امل��ال ،للقيام مبا يحتاجه املجتمع من
خدمات ومرافق.

�إنّ �سلوك الإمام علي بن �أبي طالب عليه ال�سالم هو منوذج
ويف املقابل جتد �أنّ على امل�سلم �أنْ يدفع خم�س الغنائم ،لتج�سد �أفكار الإ�سالم وتعاليمه يف احلياة ،لأ ّنه هو الذي �أخذ
«ع َّل َم ِني َر ُ�س ُ
والزكاة ،وزكاة الفطرة ،وغريها.
هلل
ول ا ِ
العلم من النبي �صلى اهلل عليه و�آله بقولهَ :
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َ�ص َّلى ُ
اب �أَ ْل َف قال�« :إنّ اهلل تعاىل يع ّذب يوم القيامة ا ّلذين يع ّذبون ال ّنا�س
اب ِمنَ ا ْل ِع ْل ِمَ ،ي ْفت َُح ُك ُّل َب ٍ
اهلل َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه �أَ ْل َف َب ٍ
يف الدّنيا»(.نهج الف�صاحة)308:
اب»(.كتاب �سليم بن قي�س)912/2:
َب ٍ
وقد تر ّبى على يديه �صلى اهلل عليه و�آل��ه ونهل من منري
علمه ،فهو ع��دل ال �ق��ر�آن و��ش��ري�ك��ه ،وال��ق ��ر�آن ه��و د�ستور
امل�سلمني ،وبالتايل ف�إنّ �سلوك علي عليه ال�سالم هو د�ستور
امل�سلمني �أي���ض� ًا ،ولي�س ه��ذا م��ا يدعيه �شيعة �أه��ل البيت
عليهم ال�سالم ،بل �إنّ الكثري من امل�ؤ ّرخني والكتّاب امل�سلمني
ي�ست�شهدون بالكثري من �سلوكياته و�أخالقياته عليه ال�سالم
ف�ض ًال عن الباحثني من الأديان الأُخرى.
وما ذلك �إ ّال اعرتاف ًا �ضمني ًا ب�أ ّنها ت�شريعات �إلهية ال يدنوا
�إليها ال�شك والريب.

ولهذا ف ��إنّ الذين ي�صبحون فقراء وحمتاجني من �أهل
الذ ّمة ،فال يعفون من اجلزية فح�سب ،بل يجري لهم عطاء
من بيت املال الإ�سالمي(.الإ�سالم و�أهل الذمة)25:
وينقل عن الإمام علي عليه ال�سالم �أ ّنه ر�أى رجل يتكفف
ويطلب من النا�س ،فقال ما هذا � -إ�شارة �إىل الفعل امل�ستغرب
حيث ال يوجد فقراء يتكففون يف دولته  -فقيل له �إ ّنه ن�صراين
فقال ما معناه� :إ ّنكم ا�ستعملتموه حينما كان �شاب ًا قادر ًا وملا
كرب اليوم تركتموه يتكفف ،و�أمر �صاحب بيت املال �أن يجري
له العطاء من بيت املال.

فقد روى (�أبو الأعلى املودودي) عن �صاحب كتاب الربهان �إذن :من كل ما تقدم نفهم �أنّ الإ�سالم احرتم �أ�صحاب
يف �شرح مواهب الرحمن�( :أخ��ذ رج��ل من امل�سلمني بقتل ال��دي��ان��ات الأخ ��رى وتعامل معهم على �أ�سا�س الإن�سانية،
واملواطنة يف الدولة ،واعترب لهم
ذ ّم��ي ،وقامت احلجة عليه ف�أمر
حقوق ًا كما للم�سلمني حقوق ،وعلى
�أم�ير امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم
الدولة �أن ترعى وحتافظ عليها،
بالق�صا�ص ،ف�ج��اء �أخ ��و املقتول
بل �إنّ النبي �صلى اهلل عليه و�آله
وق��ال :قد تركت القود .ولكنه مل
جعل من نف�سه حجيج ًا وخما�صم ًا
ير�ضى بذلك وقال :لعلهم فزعوك
ملن يعتدي عليهم وعلى حقوقهم
�أو هددوك ،فقال :ال ،بل قد �أخذت
الدية وال �أظن �أخي يعود �إ ّ
ي��وم القيامة ،و�أ ّن �ه��م داخ�ل��ون يف
يل بقتل
ذ ّمة اهلل ور�سوله ،وذ ّمة امل�سلمني.
ه ��ذا ال��رج��ل .ف��أط�ل��ق ع�ل��ي عليه
ال�سالم القاتل وقال« :من كان له
و�أي اعتداء عليهم �أو طردهم
ذ ّمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا»(.الربهان يف �شرح مواهب من بالدهم �أو م�ساكنهم ما هو �إ ّال ت�ص ّرف بعيد عن روح
الرحمن)278/3:
الإ�سالم و�أحكامه وت�شريعاته ،وقد كان �أجلى و�أو�ضح تطبيق
ومن ذلك جند �أ ّن��ه عليه ال�سالم حينما عهد �إىل مالك لأحكام الإ�سالم يف �سلوك ومنهج وتعاليم الإمام علي بن �أبي
الأ�شرت النخعي ر�ضوان اهلل عليه والية م�صر وقد �أو�صاه ،مل طالب عليه ال�سالم ربيب النبي �صلى اهلل عليه و�آله وتلميذه
يخ�ص�ص الرحمة بامل�سلمني ،بل كان جميع كالمه ب�صورة الأول ،الذي ت�أدّب ب�أدبه و�أخذ تعاليمه.
عامة ،ومما جاء يف و�صيتهَ ...« :و�أَ ْ�ش ِع ْر َق ْل َب َك ال َّر ْح َم َة ِلل َّر ِع َّي ِة وم��ن ذل��ك نفهم �أي �� �ض � ًا� ،أنّ م��ا يفعله خ ��وارج الع�صر
َو ْ َال َح َّبة َل ُه ْم َواللُّ ْط َف ِبا ِلإ ْح َ�س ِان ِ�إ َل ْيهِ ْم َو َال َت ُكو َننَّ َع َل ْيهِ ْم َ�س ُبع ًا (ال��دواع����ش) الذين ي�سمون �أنف�سهم بالدولة الإ�سالمية،
َ�ضارِي ًا َت ْغ َت ِن ُم �أَ ْك َل ُه ْم َف ِ�إ َّن ُه ْم ِ�ص ْن َف ِان�ِ :إ َّما َ�أ ٌخ َل َك ِف الدِّ ِين َو ِ�إ َّما والإ�سالم منهم ب��راء ،من قتل الأبرياء من �أبناء الديانات
ري َل َك ِف ْ َ
َن ِظ ٌ
ال ْلقَ ...ف�أَ ْع ِطهِ ْم ِمنْ َع ْف ِو َك َو َ�صف ِْح َك ِم ْث َل ا َّل ِذي الأُخ ��رى مثل (الإي��زي��دي�ين وامل�سيحيني) وغ�يره��م ،و�سبي
ُ
ُِ
ت ُّب �أَنْ ُي ْع ِط َي َك اهلل ِمنْ َع ْف ِوه(.»...حتف العقول )127-126:ن�سائهم وبيعها يف الأ�سواق ،ما هي �إ ّال ت�صرفات بعيدة عن
ومل ت�شدد ال�شريعة على �أهل الكتاب يف دفع اجلزية بل �أنّ ال�شرع املقد�س ،وبعيدة عن روح الإ�سالم وتعاليمه ،و�إنّ اهلل
هناك حاالت ا�ستثنائية حيث �أنّ النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�صف �إر�سال نبيه بالرحمة للعاملني ،فهل يكون امل�سلمون نقمة
نهى عن تعذيب النا�س وقد روي عنه �صلى اهلل عليه و�آله �أ ّنه على العاملني.
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هناك �صفات مهمة ينبغي للمجاهد يف �سبيل اهلل التح ّلي
بها ،في�ستدل من هذه ال�صفات �أه ّمية اجلهاد وامل��وارد التي
يجب على املجاهد مراعاة ذلك لينطبق عليه كلمة املجاهد،
لأنّ اجل �ه��اد يف �سبيل اهلل ت�ع��اىل ه��و ال�ط��ري��ق امل � ��ؤدّي �إىل
ال�شهادة ،وال�شهادة باب من �أبواب اجلنة.
تف�ضيل املجاهد على القاعد
�صحي ٌح �أن اهلل تعاىل ّ
ف�ضل املجاهدين يف �سبيله على
القاعدين بقوله{ :وَف ََّضلَ ُ
اهلل الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ
َأجْرًا عَظِيمًا}[.الن�ساء]95:
لكن لي�س كل من حمل ال�سالح وانطلق لقتال العدو نال بركة
اجلهاد وح�صل على �آثاره الطب ّية.
فكثريون هم الذين قاتلوا مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
ولكن عندما وافته املن ّية انقلبوا على �أعقابهم خا�سرين ،قال
ك َتبَ ُ
َكمْ
اهلل ل ُ
تعاىل{ :يَا َقو ِْم ادْخُ ُلوا ا َألرْضَ ا ُمل َقدَّسَ َة َّالتِي َ
وَ َال تَرْتَدُّوا عَلَى َأدْبَا ِر ُ
كمْ َف َتن َقلِبُوا خَاسِ ِرينَ}[.املائدة]21:
ٌ
�شروط �أ�سا�سية مبراعاتها
بل للجهاد يف �سبيل اهلل تعاىل
ينال املجاهد م��ا وع��ده اهلل م��ن الف�ضل العظيم ،والزلفى
واملغفرة ،وجنة النعيم قال تعاىل{ :إِنَّ لِ ْلمَُّتقِنيَ عِندَ رَبِّ ِهمْ
جَنَّاتِ النَّعِيمِ}[.القلم]34:
من �أهم ال�شروط التي تنطبق على ال�شخ�ص ليكون جماهد ًا
ما يلي:

�أ ّو ًال :القتال حتت راية احلق
اجلهاد يف �سبيل اهلل واج� ٌ�ب �إلهي ال يجوز �أن ي�ش ّرع فيه
الإن�سان من نف�سه بالرجوع �إىل �أهوائه.
بل عليه �أن يتّبع �أوامر ال�شريعة فيما ت�أمر به وتنهى عنه يف
هذا املجال.
و�أ ّول ما ت�أمر به هذه ال�شريعة الغ ّراء �أن يكون جهاد املرء
مرتكز ًا على �أ�سا�س ديني ،مبعنى �أن يكون قتاله لأجل الأهداف
الإلهية ،وحتت راية احلق ،وبقيادة املع�صوم عليه ال�سالم �أو
نائبه باحلق الذي ينوب عنه ،قال تعاىل{ :يَا َأيُّهَا َّالذِينَ
آمَنُواْ َأطِيعُواْ ا َ
هلل وَ َأطِيعُواْ الرَّسُولَ و َُأوْلِــي ا َألمِْــر م ُ
ِنكمْ}.
[الن�ساء]59:
لأنّ اهلل عز وجل لن يقبل عمل من يوايل عد ّوه ويقاتل حتت
رايته {يَا َأيُّهَا َّالذِينَ آمَنُوا َال تََّتخ ُِذوا عَدُوِّي وَعَدُو ُ
َّكمْ
َأوْلِيَاء}[.املمتحنة]1:
بل �ستكون �أعماله باطلة وال قيمة لها �أي�ض ًا ق��ال تعاىل:

نفحات �إميانية

ـــ�ض ُ
َف ْ
ـــ���ل املجاهدي���ن
ع���ل���ى ال���ق���اع���دي���ن

{يَا َأيُّهَا َّالذِينَ آمَنُوا َأطِيعُوا ا َ
هلل وَ َأطِيعُوا الرَّسُولَ وَ َال ُتبْطِ ُلوا
َكمْ}[.حممد]33:
َأعْمَال ُ

ثاني ًا :طاعة القائد
من �أه� ّ�م ال�شروط التي يجب على املجاهد يف �سبيل اهلل
االلتزام بها هو طاعة القائد والقيادة للجي�ش.
وهي من الواجبات ال�شرعية التي �أ ّكد عليها الإ�سالم ب�شدة،
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لأنّ حفظ النظام ودميومته وجناح الأعمال �شرطها الأ�سا�سي
طاعة القائد ،قال تعاىل{ :وَ َأطِيعُواْ ا َ
هلل وَرَسُو َلهُ وَ َال تَنَا َزعُواْ
َف َت ْفشَ ُلواْ وَتَ ْذهَبَ ِرحي ُ
ُكمْ}[.الأنفال]46:
�أما التم ّرد على القيادة ال�شرعية وعدم طاعتها ّ
فيدل يف
الواقع على عبادة النف�س والتع�صب للذات وهو ينايف مبد�أ
الت�سليم للحق والطاعة له.
عمل ر ّكز عليه الإ�سالم يف بداية ظهوره هو الطاعة
�إنّ �أول ٍ
هلل وَرَسُــو َل ـهُ وَيَــخْ ـشَ ا َ
هلل ور�سوله{ ،وَمَ ــن يُـطِـ ِـع ا َ
هلل وَيََّت ْقهِ
ف َُأوْ َلئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ}[.النور]52:
فالفوز يف الدنيا والآخرة مرهو ٌن بطاعة اهلل وطاعة ر�سوله
والأئمة �صلوات اهلل و�سالمه عليهم �أجمعني ،قال تعاىل{ :يَا
َأيُّهَا َّالذِينَ آمَنُواْ َأطِيعُواْ ا َ
هلل وَ َأطِيعُواْ الرَّسُولَ و َُأوْلِــي ا َأل ِمْــر
ِنكمْ}[.الن�ساء]59:
م ُ

عي الر�سول الأكرم �صلى اهلل عليه و�آله الأئمة عليهم
لذا ّ
احلجة
ال�سالم ق��اد ًة لأُ ّمته بعد وفاته ،والإم��ام الثاين ع�شر ّ
املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف �أمر النا�س بالرجوع
�إىل رواة الأحاديث وجعلهم حجته على النا�س ،كما جاء يف
التوقيع املقدّ�س عن �إمامنا املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه
ل�سائل �أ�شكل عليه بع�ض امل�سائل...« :
ال�شريف حيث ق��ال
ٍ
َو�أَ َّما ْ َ
ال َوا ِد ُث ا ْل َوا ِق َع ُة َفا ْر ِج ُعوا ِفي َها �إِ َل ُر َوا ِة َح ِدي ِث َنا َف�إِ َّن ُه ْم
هلل َع َل ْي ِهم(.»...كمال الدين ومتام
ُح َّج ِتي َع َل ْي ُك ْم َو�أَ َنا ُح َّج ُة ا ِ
النعمة)484/2:
وا�ستناد ًا �إىل ما تقدّم ف�إنّ عدم الطاعة للإمام املع�صوم
عليه ال�سالم يعني اال�ستخفاف ال�صريح بحكم اهلل تعاىل،
لأنّ الرا ّد على املع�صوم كالرا ّد على حكم الر�سول �صلى اهلل
عليه و�آل��ه وال ��را ّد على حكمهم ك��ال��را ّد على اهلل قال
تعاىل{ :مَّنْ يُط ِِع الرَّسُولَ َف َقدْ َأ َطاعَ ا َ
هلل}.
[الن�ساء]80:
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ومما يجدر االنتباه �إليه هنا �أي�ض ًا هو وجوب طاعة القادة
املع ّينني من قبل الإم��ام املع�صوم عليه ال�سالم ،وجمريات
التاريخ حتكي بو�ضوح عن كث ٍري من الهزائم والويالت التي
ُمني بها امل�سلمون والتي كان ال�سبب الأ�سا�سي فيها ع�صيان
�أوامر القيادة الإ�سالمية ،وهذا ما تدعمه وت�ؤيده الن�صو�ص
القر�آنية والأحاديث ال�شريفة.
�شاهد على ذل��ك ،كما وي��روي
فق�صة معركة �أح��د خ�ير
ٍ
ومعبة حتكي عن فداحة التخ ّلف
التاريخ لنا حادثة مهمة جد ًا ّ
عن �أوام��ر القيادة ملا له من عواقب وخيمة ج��د ًا ،حني �أع ّد
وعي قائد ًا
النبي الأكرم �صلى اهلل عليه و�آله جي�ش ًا قبل وفاته ّ
عليه مل يتجاوز من العمر �أكرث من ع�شرين �سنة ،وكان ذلك
�سبب ًا عند بع�ض امل�سلمني للتخلف والع�صيان ،فعلم ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله بالأمر وقال جملته امل�شهورة« :لعن اهلل من
تخلف عن جي�ش �أ�سامة»(.االحتجاج)303/1:
ثالث ًا :التقوى
من َ
يخ�ش اهلل تعاىل ويتّقه حق تقاته يجتنب ما ح ّرمه ونهى
عنه ،وي�ؤ ّد ما فر�ضه و�أوجبه.
وهذا هو الإن�سان املتّقي الذي يخاف اهلل ويحر�ص على عدم
مع�صيته وخمالفة �أمره ،فتكون بذلك �أعماله مورد قبول احلق
هلل وَرَسُو َلهُ وَيَخْ شَ ا َ
ور�ضاه ،قال تعاىل{ :وَمَن يُط ِِع ا َ
هلل وَيََّت ْقهِ
ف َُأوْ َلئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ}[.النور]52:
�أما الأعمال التي ال ترتكز على التقوى فت�شبه البناء القائم
جرف ها ٍر والذي لن ي�صمد طوي ًال �أمام التهديد
على حافة ٍ
و��س��رع��ان م��ا �سوف يهوي ب��أه�ل��ه ،قال
تعاىلَ { :أ َفمَنْ َأسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى

فالتقوى تع ّد �شرط ًا �أ�سا�سي ًا لأنّ اهلل ال يطاع من حيث
يع�صى.
و�إذا مل يحافظ املجاهد يف �سبيل اهلل على حدود اهلل عند
�أدائه لواجباته فلن يتقبل اهلل جهاده ،و ُيخ�شى �أن ي�سلب منه
ف�ضل اجلهاد والتوفيق �إليه ،قال تعاىل{ :إَِّنمَا يَ َت َقب َُّل ُ
اهلل مِنَ
الْمَُّتقِنيَ}[.املائدة]27:
لأنّ امل�ج��اه��د �إذا مل يكن م��راع�ي� ًا حل ��دود اهلل وملتزم ًا
ب�شريعته ف�سيكون عر�ض ًة لفنت النف�س الأ ّمارة بال�سوء والأهواء
امل�ض ّلة ،ما �سينعك�س �سلب ًا على عمله وجهاده حتم ًا ،قال تعاىل:

هلل إِنَّ ا َ
هلل َال
َّن َّاتبَعَ هَوَاهُ بِ َغيْ ِر هُدًى مِّنَ ا ِ
{وَمَنْ َأ َض ُّل مِم ِ
يَهْدِي الْ َقوْمَ َّ
الظالِمِنيَ}[.الق�ص�ص]50:

ف�ساحات اجلهاد يجب �أن تكون طاهرة وخالية من املعا�صي
وبذورها املكدّرة و�آثارها الهدّامة التي حتول دون ن�شوء جبهة
مباركة نورانية وقوية ،لتكون �أر�ض ًا خ�صبة لفيو�ضات احلق
وكراماته ونعمه املطلقة وحم ًال لعروج الإن�سان وارتقائه.
رابع ًا :الإخال�ص
من ال�صفات املهمة التي ينبغي للمجاهد التحلي بها هو
الإخال�ص ،لأنها من�ش�أ الهداية والتوفيق.
ف��اهلل �سبحانه وتعاىل �أم��ر النا�س بالعبادة لقوله تعاىل:
{وَق ََضى رَبُّكَ َأ َّال تَعْبُدُواْ إِ َّال إِيَّاهُ}[.الإ�سراء]23:
وجعلها �شرط ًا �أ�سا�سي ًا ل�لارت�ب��اط ب��ه وحت�ق��ق العبودية
والو�صول �إىل مقامها ال�شامخ ،ولكنه مل ي�أمر ب�أي عبادة بل
�أمر عز وجل بالعبادة اخلال�صة له التي ال ي�شاركه فيها �أح ٌد
�أبد ًا ،بقوله تعاىل{ :وَمَا ُأمِرُوا إِ َّال لِيَعْبُدُوا ا َ
هلل مُخْ لِصِنيَ َلهُ
الدِّينَ}[.البينة]5:
وعن الر�سول الأكرم �صلى اهلل عليه و�آله قالُ :
«طو َبى لِ َنْ
هلل ا ْل ِع َبا َد َة َوالد َُّعا َء َو َ ْل َي ْ�ش َغ ْل َق ْل َب ُه ِ َبا َت َرى َع ْي َناه».
�أَ ْخ َل َ�ص ِ
(الكايف ال�شريف)16/2:
ف��الإخ�لا���ص ه��و روح العبودية هلل وج��وه��ره��ا ،وحقيقته
تخلي�ص النية والدافع نحو العمل من كل �شيء ما عدا اهلل
�سبحانه وتعاىل.
عمل يقوم به
فاملخل�ص هو الذي ال يطلب من وراء �أي ٍ
�سوى ر�ضى اهلل تعاىل ،وال يكون له مق�ص ٌد �أو داف ٌع �سوى
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َان خَيْرٌ َأم مَّـنْ َأسَّ ـسَ بُنْيَانَهُ عَ َلىَ
تَ ْقوَى مِـنَ ا ِ
هلل وَ ِر ْض ـ ـو ٍ
شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَا ِر جَهَنَّمَ و ُ
َاهلل َال يَهْدِي الْ َقوْمَ
َّ
الظالِمِنيَ}[.التوبة]109:

التق ّرب �إليه ع ّز وجل.
�إن الأعمال مرهون ٌة بالنيات و�إذا مل تكن النوايا خال�صة
فهذا يعني �أنه ي�شوبها ال�شرك ،واهلل تعاىل ال يغفر �أن ي�شرك
ب��ه ،ق��ال ت�ع��اىل{ :إِنَّ ا َ
هلل َال يَـ ْغـفِـرُ َأن يُ ـشْ ـر َ
َك بِ ـهِ}.
[الن�ساء]48:
وال يقبل �إال ما ك��ان له خال�ص ًا كما يف احلديث القد�سي
املروي عن الإمام ال�صادق عليه ال�سالم قال« :يقول اهلل ع ّز
يك َمنْ �أَ ْ�ش َر َك َم ِعي َغ ْ ِيي ِف َع َم ِلي َ ْل �أَ ْق َب ْل
وجل� :أَ َنا َخ ْ ُي َ�ش ِر ٍ
ِ�إ َّال َما َكانَ ِل َخا ِل�ص ًا»(.فقه الإمام الر�ضا عليه ال�سالم.381:
الكايف ال�شريف)295/2:
عمل ال يكون خال�ص ًا لوجه اهلل تعاىل فهو �شرك،
وعليه فكل ٍ
وال�شرك ظل ٌم عظيم ،قال تعاىل{ :وَإِ ْذ َقــالَ ُل ْقمَانُ البْنِهِ
وَهُوَ يَع ُِظهُ يَا بُنَيَّ َال ُتشْ ِر ْ
هلل إِنَّ الشِّر َ
ْك ل َُظ ْلمٌ عَظِيمٌ}.
ك بِا ِ
[لقمان]13:
وقال تعاىل {و ُ
َاهلل َال يَهْدِي الْ َقوْمَ َّ
الظالِمِنيَ}[.ال�صف]7:
وامل�ج��اه��د يف �سبيل اهلل عند �أدائ ��ه لواجباته وتكاليفه
ال�شرع ّية هو يف حالة عبادة ،ولأعماله بع ٌد �إلهي ميكن �أن
يرفعه �إىل �أعلى عل ّيني ويق ّربه من احلق جن ّي ًا يف حال اتّ�سمت
�أعماله ونواياه بالإخال�ص.
�أ ّما �إذا مل تكن النوايا خال�ص ًة ومل يكن الدافع الأ�سا�سي
من وراء اجلهاد ر�ضا اهلل و�أداء التكليف ال�شرعي فلن تكون
الأعمال مقبول ًة وبالتايل لن ينال الأجر والثواب الذي ي�ستح ّقه.
لأنّ الذاهب �إىل ميادين اجلهاد لن ي�صدق عليه و�صف
املجاهد يف �سبيل اهلل ما مل تكن هجرته �إىل اهلل ،وما مل يكن
دافعه الأ�سا�سي وهدفه النهائي هو احلق �سبحانه وتعاىل ال
كانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ َف ْليَعْم َْل عَمَالً
غري ،قال تعاىلَ { :فمَن َ
صَالِحًا وَ َال يُشْ ِر ْ
ك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ َأحَدًا}[.الكهف]110:
خام�س ًا :ال�صرب
ال�صرب من �صفات املجاهد الأ�سا�سية ومن دونه لن يتم ّكن
من مواجهة ال�صعاب وحت ّمل امل�شاكل التي تنتظره.
لذا �أمر اهلل تعاىل به عباده امل�ؤمنني بقوله{ :يَا َأيُّهَا َّالذِينَ
آمَنُواْ اسْ َتعِينُواْ بِالصَّبْ ِر وَالصَّالَةِ إِنَّ ا َ
هلل مَعَ الصَّابِ ِرينَ}.
[البقرة]153:
وجعله �أ�سا�س الإميان ودعامته الرئي�سة كما روي عن الإمام
زين العابدين عليه ال�سالم �أنه قال« :قال �أمري امل�ؤمنني علي
ال�ص ْ ُب ِمنَ الإِ َمي ِان ِ َب ْن ِز َل ِة ال َّر�أْ ِ�س ِمنَ ْ َ
ال َ�س ِد
عليه ال�سالمَّ :

21

نفحات �إميانية
22

بر َلهُ»�(.صحيفة الإم ��ام الر�ضا عليه
َو َال �إِ َمي ��انَ لِ َ��نْ َال �َ��ص� ْ َ
ال�سالم .81:الكايف ال�شريف)87/2:
وال�صرب ال يعني حت ّمل ال�شقاء وقبول الذلة واال�ست�سالم
ّ
للعوامل اخلارجية ،بل على العك�س ،ال�صرب يعني القدرة على
التحمل واملقاومة والثبات �أمام جميع امل�شاكل وال�صمود �أمام
احلوادث امل ّرة وعدم االنهيار وترك اجلزع والفزع.
وتاريخ العظماء ي�ؤكد �أن من �أه� ّ�م عوامل انت�صارهم هو
�صربهم وا�ستقامتهم� ،أما الفاقدون لهذه ال�صفة ف�سرعان ما
ينهارون وينهزمون.
وم��ن اخل�صائ�ص الأ�سا�سية لل�صرب� ،أن بقية الف�ضائل
متوقف ٌة عليها لأ ّن�ه��ا �سندها ور�صيدها الأ�سا�سي ،والأه��م
م��ن ذل��ك �أنّ اهلل ت�ع��اىل يحب ال�صابرين {و ُ
َاهلل يُـحِـبُّ
الصَّابِ ِرينَ}�[.آل عمران]146:
وهو معهم قوله تعاىل{ :إِنَّ ا َ
هلل مَعَ الصَّابِ ِرينَ}؛ فمن
�صرب على اجلهاد ومل ُ
صرب
ي�شك ومل يجزع وا�ستقبل الباليا ب� ٍ
و�سكينة ،فن�صيبه �أن اهلل تعاىل معه و�سوف ي�ؤ ّيده بال ّن�صر.
ويكفي للداللة على مدى �أهمية ال�صرب بالن�سبة للمجاهد
ما ذكره القر�آن الكرمي حني �أمر اهلل النبي بالقتال وحتري�ض
امل�ؤمنني عليه{ ،يَا َأيُّهَا النَّ ِبيُّ حَر ِِّض الْمُؤْمِنِنيَ عَلَى الْقِ َتا ِل إِن {وَ َأعِدُّواْ َلهُم مَّا اسْ َت َطعْ ُتم مِّن ُقوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْ َخي ِْل ُترْهِبُونَ
هلل وَعَدُو ُ
َّكمْ}[.الأنفال]60:
َكن م ُ
ي ُ
ْن وَإِن بِهِ عَدْوَّ ا ِ
ِّنكمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَ ْغلِبُواْ مِ َئ َتي ِ
َكن م ُ
ي ُ
ك َفرُواْ بِ َأَّنهُمْ فالتو ّكل ال يعني ترك العمل والأخذ بالأ�سباب على الإطالق.
ِّنكم مِّ َئ ٌة يَ ْغلِبُواْ َألْفًا مِّنَ َّالذِينَ َ
َقوْمٌ َّال يَ ْف َقهُونَ}[.الأنفال]75:
فقد روي �أنّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه َر�أَى َق ْوم ًا َال
فالآية الكرمية ت�شري �إىل ما ي�شبه املعجزة التي ميكن �أن َي ْز َر ُعونَ َق َال«َ :ما �أَ ْنت ُْم؟»َ ،قا ُلواَ :ن ْحنُ ْالُ َت َو ِّك ُلونَ ؛ ف َق َال �صلى اهلل
حت�صل مع امل�ؤمنني املجاهدين يف احل��رب �إذا ما التزموا عليه و�آلهَ « :ال َب ْل �أَ ْنت ُُم ْالُت َِّكل ُون»(.م�ستدرك الو�سائل)217/11:
املت�صبين يف ميادين القتال.
ال�صرب وكانوا من
ّ
فمن �أ�ضحى عنده معرفة ب��اهلل تعاىل يعلم �أن مقت�ضى
فقد وعدهم اهلل تعاىل ب�أن يغلب الرجل منهم ع�شر ًة من احلكمة الإلهية �أن الأُمور تتحقق بوا�سطة الأ�سباب ،ولكن على
الكفار يف حال كانوا من ال�صابرين ،بل حتى لو كانوا ع�شرة قاعدة �أن جميع تلك الأُمور ال تعدو كونها و�سائل ال �أكرث ،و�أن
�أ�ضعاف عددهم.
العبودية هلل و�أداء التكليف ال�شرعي �أهم من حتقيق الن�صر،
ّ
ومم��ا ي�سرتعي االنتباه �أنّ �أغلب املعارك التي ج��رت بني و�أن هذه الأُمور لي�ست هي من يح�سم النتائج ويح ّقق الن�صر
امل�سلمني و�أعدائهم كان فيها ميزان القوى ل�صالح العدو ،وكان وي�ضمن الو�صول �إىل الأهداف املن�شودة ،بل االعتماد والتوكل
امل�سلمون ق ّلة غالب ًا.
يجب �أن يكون �أ�سا�س ًا على من بيده امللك وهو
وال�سبب الرئي�س ال��ذي يقف وراء انت�صار امل�سلمني القلة على كل �شي ٍء قدير ال على الأ�سباب الظاهرية،
يف مثل هذه املعارك هو �صربهم وجتلدهم �أمام عدو يفوقهم قال تعاىل{ :تَبَار َ
َك َّالذِي بِيَدِهِ
ع��دد ًا وع �دّة ،ومتتّعهم بروحية ال ّثبات واال�ستقامة التي هي الْـمُ ـ ْل ـكُ وَهُـ ـوَ عَـ َلــى ُ
ك ـ ِّـل شَ ـيْءٍ
ثمرة �شجرة الإميان.
َقدِيرٌ}[.امللك]1:
�ساد�س ًا :التوكل
فهو يف احلقيقة النا�صر وامل�ع�ين ،فعن
يجب �أن يكون �أقوى و�أم�ضى �أ�سلحة املجاهد هو التو ّكل على الإم � ��ام ال �ب��اق��ر عليه ال �� �س�لام ق ��ال«َ :م ��نْ
اهلل �سبحانه وتعاىل ،لأ ّنه ي�ؤمن ب�أن احلول والقوة بيد اهلل،
و�أنه امل�ؤثر احلقيقي والوحيد يف هذا العامل ،و�أن الأمور ك ّلها
يف احلقيقة ترجع �إليه ،ولي�س على الإن�سان ال�صادق يف �إميانه
�سوى �أن يعبد اهلل فيما �أمره و�أن يتو ّكل عليه ،فال يعتمد على
نف�سه �إطالق ًا وال يكون ه ّمه نتائج �أعماله بل ج ّل اهتمامه يكون
من�ص ّب ًا على طاعة ربه و�أداء تكليفه ب�صدق و�إخال�ص ،قال
كُّلهُ فَاعْبُدْهُ وَتَو َّ
تعاىل{ :وَإِ َليْهِ يُرْجَعُ ا َألمْرُ ُ
َك ْل عَ َليْهِ}.
[هود]123:
�أما النتائج ف�أمرها موكو ٌل �إىل اهلل تعاىل بقوله{ :وَمَا
هلل}�[.آل عمران]126:
النَّصْرُ إِ َّال مِنْ عِندِ ا ِ
فالتوكل ه��و االعتماد على اهلل تعاىل يف جميع الأُم ��ور،
واالعتقاد ب�أنه م�سبب الأ�سباب واملت�س ّلط عليها ،و�أن ب�إرادته
وم�شيئته تتح ّقق هذه الأ�سباب.
وهذا ال يعني ترك العمل واجلد واالجتهاد والإعداد وتهيئة
ال�سالح واملعدّات وزي��ادة القوة الع�سكرية وتطوير الكفاءات
واحلر�ص على التنظيم وغريها من الأُمور.
ب��ل ك��ل ه��ذه الأُم ��ور �ضرورية و�أ�سا�سية ويجب االهتمام
بها وتوفريها بح�سب القدرة والو�سع كما يقول اهلل تعاىل

بقلم :األستاذ مظاهري

نفحات �إميانية

هلل َال ُي ْهزَ م»(.بحار
هلل َال ُي ْغ َل ُب َوم� ِ�ن ْاعت ََ�ص َم ِب��ا ِ
َت َو َّك َل َع َلى ا ِ
الأنوار)151/68:
�سابع ًا :ذكر اهلل
لقد �أم��ر اهلل تعاىل املجاهدين �أن ي��ذك��روه عند لقائهم
كرُواْ ا َ
العدو {يَا َأيُّهَا َّالذِينَ آمَنُواْ إِذَا َلقِي ُتمْ فِ َئ ًة فَاثْبُ ُتواْ وَا ْذ ُ
هلل
كثِريًاَّلعََّل ُ
كمْ ُت ْف َلحُونَ}[.الأنفال]45:
َ
ولي�س املراد بالذكر هنا الذكر اللفظي فح�سب ،بل املق�صود
منه �أي�ض ًا الذكر القلبي مبعنى ح�ضور اهلل تعاىل يف قلوبنا
بحيث ال نغفل عن علمه وقدرته غري املحدودة ورحمته الوا�سعة.
ومثل ه��ذا التوجه �إىل اهلل يق ّوي من عزمية املجاهد يف
ميدان القتال ،و ُي�شعره على ال��دوام ب ��أنّ هناك �سند ًا قو ّي ًا
يدعمه يف �ساحة املواجهة ،ال ت�ستطيع �أية قدرة يف الوجود �أن
تتغلب عليه.
فذكر اهلل يبعث على االطمئنان والق ّوة والقدرة والثبات
يف نف�س املجاهد { َأ َال بِـذ ْ
هلل تَ ْطمَئِنُّ الْ ُق ُلوبُ}.
ِكـ ِر ا ِ
[الرعد]28:
ن�صائح مه ّمة
�أداء التكليف �أهم من الن�صر
�أيها امل�ج��اه��دون ..ا�صربوا يف مواطن اجلهاد ،وتوا�صوا
بال�صرب ،وادع��وا الآخرين �إىل التم�سك بال�صرب واال�ستعانة
به ..ال تتزلزلوا وال تهنوا جتاه الهزائم الظاهرية ،فمن �أجل
�أداء التكليف نقاتل ،ومن �أجل الدفاع عن الدين واملال والعر�ض
والروح جناهد ،ومل ي�شرع الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله اجلهاد
�إ ّال من �أجل الدفاع �أ ّو ًال ،فلم يكن الإ�سالم مهاجم ًا �أو معادي ًا �أو
معتدي ًا لأي ب�شر �أو ل ّأي ديانة من الديانات ال�سابقة.
ولهذا نه�ض الإمام احل�سني عليه ال�سالم ،وما كانت ثورته
من �أجل االنت�صار �أ�سا�س ًا ،بل من �أجل �أداء الواجب الإلهي..
وكلما كان البع�ض ين�صحونه كما يدّعون برتك الثورة كان
يرف�ض ما يقولون وي��ر ّد قائ ًال�« :شاء اهلل �أن ي��راين قتيال».
فهناك م�شيئة �إلهية و�أمر ر ّباين.
احل��رب و�ساحات القتال �أي�ض ًا كذلك ،فاملهم
يف
فيها �أداء ال��واج��ب ال�شرعي ب�أح�سن وج��ه..
والقتال بتمام القوة والإمكانات.
و�إذا ك � ��ان الر�أي ال�شخ�صي لأحد املجاهدين
يتعار�ض مع �أوامر القيادة فعليه
الت�سليم لأوامر الإمام املع�صوم

ي�ضحي بالتنازل عن ر�أيه وقناعته علم ًا
عليه ال�سالم و�أن ّ
يقين ًا ب�أن كالم املع�صوم عليه ال�سالم هو وحي �إلهي و�أنّ
الأوامر التي ت�صدر من الإمام املع�صوم عليه ال�سالم هو
مل�صلحة الإ�سالم وامل�سلمني.
قتل العدو لي�س م�س�ألة مهمة جد ًا ،العمل ال�صعب واملهم هو
حت ّمل الر�أي املخالف للقناعة ال�شخ�صية ،والتنازل عن الر�أي
ال�شخ�صي حر�ص ًا على م�صلحة الإ�سالم.
ا�صربوا و�صابروا ..ليكن لديكم �صد ٌر وا�س ٌع بحيث تلتزمون
الهدوء وتعملون هلل �سبحانه وتعاىل ..وت�صربون حتى لو �أ�ساء
ممن حتت �إمرتكم القول ،ف�إن ال�سكوت هنا لر�ضا اهلل.
البع�ض ّ
�أيها املجاهدون الأعزاء يف �ساحات املواجهة ،ا�صربوا �أمام
امل�صاعب واملحن لكي ت�ستقبلكم املالئكة بال�سالم وال�صلوات
عليكم ،ولكي ت�صلون �إىل الدرجة التي ي�أتيكم معها اخلطاب
الإل�ه��ي{ :يَــا َأيَّ ُتهَا النَّ ْفسُ الْم ُْطمَئِن َُّة * ار ِْجـعِــي إِ َلــى رَبِّـكِ
رَاضِيَ ًة مَّرْضِيَّ ًة * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي}.
[الفجر]30-27:
النتائج
يتّ�ضح مما تقدم بع�ض الأُم��ور الرئي�سة بالن�سبة للمجاهد
منها:
� .1إنّ للجهاد �شروط ًا و�آداب ًا على املجاهد �أن يراعيها حتى
يكون جهاده يف �سبيل اهلل ،ويفوز مبا وعده اهلل من الف�ضل
العظيم ،والكرامة يف الدنيا والآخرة.
 .2م ��ن �أهم هذه ال�ش ��روط :القتال حت ��ت راية احلق ،طاعة
القي ��ادة ،التق ��وى ،الإخال�ص ،ال�صرب ،الت ��و ّكل على اهلل ،ذكر
اهلل دائم ًا.
 .3التم ّرد على القيادة وعدم طاعتها يدل على عبادة النف�س
والتع�صب للذات وهو ينايف مبد�أ الت�سليم والعبودية.
ّ
 .4املجاهد �إذا مل يكن مراعي ًا للحدود والواجبات الإلهية
ف�سوف يكون عر�ضة لفنت النف�س والأهواء امل�ض ّلة.
 .5الأعمال مرهونة بالنيات و�إذا مل تكن النية خال�صة فهذا
يك�شف عن وجود ال�شرك يف القلب.
 .6ال�صرب الذي يعني القدرة على التح ّمل واملقاومة والثبات
مقدمة لبقية الف�ضائل وال�صفات.
 .7التوكل ال يعني ترك العمل بل هو ا�ستفراغ الو�سع وبذل
اجلهد الأق�صى والنتائج بيد اهلل وحده.
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العقائد

موقف ال�ش���ريعة من
�أبيطالبعليهال�سالم
�أو ً
ال :موقف الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله

يحب �أب��ا طالب
ك��ان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه ّ
ويثني عليه طيلة حياته ،وال ميكن ف�صل حياة �أبي طالب
عن �سرية ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ،كما هو وا�ضح
من خالل ن�صو�ص الروايات والأحاديث الواردة يف حق �أبي
طالب عليه ال�سالم ،فهناك رواي��ات م�ستفي�ضة ومتواترة
تبي ر�أي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه يف �أب��ي طالب
ّ
وم�ستوى العالقة بينهما ،كذلك وردت رواي��ات كثرية يف
دفاع �أئمة �أهل البيت عليهم ال�سالم وال�صحابة عن هذه
ال�شخ�صية العظيمة.
جاء يف �شرح نهج البالغة البن �أبي احلديد املعتزيل:
�أن �أبا طالب ملّا مات جاء علي عليه ال�سالم �إىل ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله ف�آذنه يف موته فتوجع عظيم ًا وحزن
�شديد ًا ،ثم قال له« :ام�ض فتول غ�سله ،ف�إذا رفعته على
�سريره ف�أعلمني» ،ففعل فاعرت�ضه ر�سول اهلل �صلى اهلل
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عليه و�آله وهو حممول على ر�ؤو�س الرجال ،فقال« :و�صلتك
رح��م ي��ا ع��م ج��زي��ت خ�ي�ر ًا ،فلقد رب�ي��ت وكفلت �صغري ًا
ون�صرت و�آزرت كبري ًا» ،ثم تبعه �إىل حفرته ،فوقف عليه،
فقال�« :أم��ا واهلل لأ�ستغفرن لك ولأ�شفعن فيك �شفاعة
يعجب لها الثقالن»�(.شرح نهج البالغة)86/14:
وقد �أجاد ال�شيخ املفيد رحمه اهلل عندما ع ّلق على هذا
احلديث بقوله :يف هذا احلديث دليالن على �إمي��ان �أبي
طالب ر�ضي اهلل عنه:
الأول� :أم��ر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه عل ّي ًا عليه
ال�سالم بغ�سله وتكفينه دون احلا�ضرين من �أوالده� ،إذ
كان من ح�ضره منهم �سوى �أم�ير امل�ؤمنني �إذ ذاك على
اجلاهلية ،لأن جعفر ًا رحمه اهلل كان يومئذ ببالد احلب�شة،
وك��ان عقيل وطالب حا�ضرين وهما يومئذ على خالف
الإ�سالم ،مل ي�سلما بعد ،و�أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم كان
فخ�ص امل�ؤمن منهم بوالية
م�ؤمن ًا باهلل تعاىل ور�سوله،
ّ

العقائد

وخا�صته �إياه يف دينه� .إنّ اهلل ع ّز وج ّل م�شفعك يف �ستة :بطن حملتك �آمنة بنت
�أمره ،وجعله �أحقّ به منهما لإميانه
ّ
ولو كان �أبو طالب ر�ضي اهلل عنه قد مات على ما يزعمه وه��ب ،و�صلب �أن��زل��ك عبد اهلل بن عبد املطلب ،وحجر
النوا�صب من الكفر ،كان كل من عقيل وطالب �أحقّ بتويل كفلك �أبو طالب ،وبيت �آواك عبد املطلب ،و�أخ كان لك يف
�أم��ره من علي عليه ال�سالم ،ومل��ا ج��از للم�سلم من ولده اجلاهلية ،وثدي �أر�ضعك حليمة بنت �أبي ذ�ؤيب( .التعظيم
وامل ّنة للحافظ ال�سيوطي)25:
القيام ب�أمره النقطاع الع�صمة بينهما.
ثاني ًا :موقف الأئمة عليهم ال�سالم

ويف حكم ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل ��ه لعلي عليه
ال�سالم به دونهما و�أمره �إياه ب�إجراء �أحكام امل�سلمني عليه  .1ما روي عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم
من الغ�سل والتطهري والتحنيط والتكفني واملواراة� ،شاهد ت�ص ّدى �أمري امل�ؤمنني حلملة تكفري �أبيه يف حينها ،فقال:
�صدق على �إميانه كما ب ّيناه.
«كان واهلل �أبو طالب عبد مناف بن عبد املطلب ،م�ؤمن ًا
الثاين :دعاء النبي �صلى اهلل عليه و�آله له باخلريات ،م�سلم ًا يكتم �إميانه خمافة على بني ها�شم �أن ينبذها
ووعده �أُمته فيه بال�شفاعة �إىل اهلل واتباعه بالثناء واحلمد قري�ش( .الغدير)388/7:
والدعاء ،وهذه هي ال�صالة التي كانت مكتوبة �إذ ذاك على وقال �أي�ض ًا« :ما مات �أبو طالب حتى �أعطى ر�سول اهلل
�أموات �أهل الإ�سالم ،ولو كان �أبو طالب  -نعوذ باهلل  -قد �صلى اهلل عليه و�آله من نف�سه الر�ضا»( .الغدير)389/7:
مات كافر ًا; ملا و�سع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله الثناء  .2ما روي عن الإمام احل�سني عليه ال�سالم
عليه بعد املوت ،والدعاء له ب�شيء من اخلري ،بل كان يجب
واجه الإم��ام احل�سني عليه ال�سالم هذه الدعوة ،فقال
عليه اجتنابه و�إتباعه بالذم واللوم على قبح ما �أ�سلفه من
عن والده �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم�« :إ ّنه كان جال�س ًا يف
اخلالف له يف دينه ،كما فر�ض اهلل ع ّز وجل ذلك عليه
الرحبة والنا�س حوله فقام �إليه رجل ،فقال له :يا �أمري
للكافرين ،حيث يقول{ :وَ َال ُتص َِّل عَلَى َأحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ َأبَدًا
امل�ؤمنني! �إ ّنك باملكان الذي �أنزلك اهلل و�أب��وك ّ
معذ ٌب يف
وَ َال تَ ُقمْ عَلَى َقبْ ِرهِ[.}...التوبة ]84:وقوله تعاىل{ :وَمَا
ف�ض اهلل ف��اك ،وال��ذي بعث حممد ًا
النار؟ ق��ال ل��ه :م��ه! َّ
كانَ اسْتِ ْغفَارُ إِبْرَاهِيمَ َلِبِيهِ إِ َّال عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ َف َلمَّا
َ
باحلق نب ّي ًا ،لو �شفع �أبي من كل مذنب على وجه الأر�ض
هلل تَبَرَّ َأ مِنْهُ}[.التوبة]114:
تَبَيَّنَ َلهُ َأَّنهُ عَدُوٌّ ِ
معذب يف النار وابنه ق�سيم اجلنة والنار؟
ل�شفّعه اهلل� ،أ�أبي
ٌ
و�إذا كان الأمر على ما و�صفناه; ثبت �أن �أبا طالب ر�ضي والذي بعث حممد ًا باحلق� ،إنّ نور �أبي طالب يوم القيامة
ً
اهلل عنه ،مات م�ؤمنا بداللة فعله ومقاله �صلى اهلل عليه ليطفئ �أن��وار اخلالئق �إ ّال خم�سة �أن��وار :نور حممد ونور
و�آله�( .إميان �أبي طالب)27:
فاطمة ،ونور احل�سن واحل�سني ونور ولده من الأئمة� ،أال �إنّ
جاء يف تاريخ الطربي :ملا مات �أبو طالب; نالت قري�ش نوره من نورنا خلقه اهلل من قبل خلق �آدم ب�ألفي عام» (كنز
من النبي �صلى اهلل عليه و�آله ،من الأذى ما مل تكن تطمع الفوائد للمحدث الكراجكي)183/1:
فيه يف حياة �أبي طالب ،حتى اعرت�ضه �سفيه من �سفهاء  .3ما روي عن الإمام ال�سجاد عليه ال�سالم
قري�ش فنرث على ر�أ�سه تراب ًا ،فدخل ر�سول اهلل �صلى اهلل
ال�سجاد عليهما ال�سالم عن
دافع الإمام علي بن احل�سني ّ
عليه و�آله بيته والرتاب على ر�أ�سه ،فقامت �إليه بناته تغ�سل
ج ّده �أبي طالب ،وحاول �إحباط تلك املزاعم التي ُت َبثّ يف
عنه الرتاب وتبكي ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله يقول
�أو�ساط النا�س حول كفر �أبي طالب ،حيث ي�ستهدف منها
لها« :ي��ا بن ّية ف ��إن اهلل مانع �أب��اك ،ما نالت م ّني قري�ش
النيل من علي وولده ،ف�أجاب الإمام ال�سجاد عندما ُ�سئل
�شيئ ًا �أكرهه حتى مات �أبو طالب»( .تاريخ الطربي.80/2:
عن �أب��ي طالب �أك��ان م�ؤمن ًا؟ فقال عليه ال�سالم« :نعم»،
الغدير)376/7:
فقيل له� :إنّ هاهنا قوم ًا يزعمون �أن��ه كافر؛ فقال عليه
وجاء عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أنّ ر�سول اهلل �صلى ال�سالم« :واعجب ًا كل العجب! �أيطعنون على �أبي طالب �أو
اهلل عليه و�آل��ه ،قال« :هبط جربئيل فقال يل :يا حممد!
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على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ،وقد نهاه اهلل تعاىل �أن
يقرن م�ؤمنة مع كافر يف غري �آية من القر�آن ،وال ي�شك �أحد
�أن فاطمة بنت �أ�سد ر�ضي اهلل تعاىل عنها من امل�ؤمنات
ال�سابقات ،ف�إ ّنها مل تزل حتت �أب��ي طالب حتى مات �أبو
طالب ر�ضي اهلل عنه»�( .شرح نهج البالغة)69/14:
 .4ما روي عن الإمام الباقر عليه ال�سالم
روي عن الإمام حم ّمد الباقر عليه ال�سالم يف �أبي طالب
عليه ال�سالم عن �أبي ب�صري ليث امل��رادي ،قال قلت لأبي
جعفر عليه ال�سالم� :س ّيدي! �إنّ النا�س يقولون� :إنّ �أبا
طالب يف �ضح�ضاح من النار يغلي منه دماغه ،فقال عليه
ال�سالم« :ك��ذب��وا واهلل �إنّ
�إمي��ان �أب��ي طالب لو و�ضع
يف ك � ّف��ة امل� �ي ��زان و�إمي� ��ان
هذا اخللق يف كفّة ميزان
ل��رج��ح �إمي� ��ان �أب ��ي طالب
على �إميانهم» ثم قال�« :أمل
تعلموا �أن �أم�ي�ر امل�ؤمنني
ع�ل� ّي� ًا عليه ال���س�لام ،كان
يحج عن عبد اهلل
ي�أمر �أن ّ
وابنه و�أبي طالب يف حياته
ثم �أو�صى يف و�ص ّيته باحلج
ّ
عنهم»( .الغدير)380/7:
 .5روي عن الإمام جعفر
ال�صادق عليه ال�سالم

�صلى اهلل عليه و�آله» ،قلت :ومبا نزل؟ قال�« :أتى جربائيل
يف بع�ض ما كان عليه ،فقال :يا حم ّمد! �إنّ ر ّبك يقرئك
ال�سالم ويقول ل��ك� :إنّ �أ�صحاب الكهف �أ��س� ّروا الإمي��ان
و�أظهروا ال�شرك ف�آتاهم اهلل �أجرهم م ّرتني ،و�إنّ �أبا طالب
�أ�س ّر الإمي��ان و�أظهر ال�شرك ف�أتاه اهلل �أجره م ّرتني ،وما
خرج من الدنيا حتى �أتته الب�شارة من اهلل تعاىل باجلنة»،
ثم قال« :كيف ي�صفونه بهذا؟ وقد نزل جربائيل ليلة  -ليلة
مات �أبو طالب  -فقال :يا حممد! اخرج من مكة ،فمالك
بها نا�صر بعد �أبي طالب»�( .إميان �أبي طالب)362:
 .6ما روي عن الإمام الكاظم عليه ال�سالم
ع� ��ن در� � �س� ��ت ب� ��ن �أب� ��ي
م �ن �� �ص��ور �أ ّن � ��ه �� �س� ��أل �أب ��ا
احل �� �س��ن الأ ّول الإم � ��ام
ال��ك ��اظ ��م ع �ل �ي��ه ال �� �س�لام
�أكان ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آل��ه حمجوج ًا ب�أبي
طالب؟ فقال« :ال ،ولكنه
ك ��ان م���س�ت��ودع� ًا للو�صايا
فدفعها �إليه» .فقال :قلت:
ف��دف��ع �إل�ي��ه الو�صايا على
�أنه حمجو ٌج به؟ فقال« :لو
ك��ان حمجوج ًا ب��ه م��ا دفع
�إليه الو�ص ّية» .ق��ال :قلت:
فما كان حال �أب��ي طالب؟
ق ��ال�« :أق� � � ّر ب��ال�ن�ب� ّ�ي ومب��ا
جاء به ودفع �إليه الو�صايا
وم��ات من يومه»( .الكايف

ع ��ن ي��ون ����س ب ��ن ن�ب��ات��ة
عن الإم��ام ال�صادق عليه
ال�سالم ،ق��ال« :ي��ا يون�س!
ما يقول النا�س يف �أبي طالب؟» قلت :جعلت فداك يقولون :ال�شريف)445/1:
هو يف �ضح�ضاح من نار يغلي منها �أُ ّم ر�أ�سه فقال« :كذب  .7ما روي عن الإمام ال ّر�ضا عليه ال�سالم
�أع��داء اهلل� ،إنّ �أبا طالب من رفقاء النبيني وال�ص ّديقني �أ� :أخرج �شيخنا الكراجكي ب�إ�سناده عن �أبان بن حممد،
وال�شهداء وال�صاحلني ،وح�سن �أول�ئ��ك رفيق ًا»( .ث��واب قال :كتبت �إىل الإمام علي بن مو�سى الر�ضا عليه ال�سالم،
جعلت فداك � ّإن قد �شككت يف �إ�سالم �أبي طالب ،فكتب
الأعمال وعقاب)123:
ِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ َلهُ الْهُدَى
وق��ال عبد الرحمن بن كثري :قلت لأب��ي عبد اهلل عليه �إليه{ :وَمَنْ يُشَاق ِ
ال�سالم� :إنّ النا�س يزعمون �أن �أب��ا طالب يف �ضح�ضاخ وَيََّتبِعْ َغيْرَ سَبِ ِيل الْمُؤْمِنِنيَ ُنوَِّلهِ مَا تَوََّلى}[.الن�ساء� ،]114:إ ّنك
من نار ،فقال« :كذبوا ،ما بهذا نزل جربئيل على النبي �إن مل تق ّر ب�إميان �أبي طالب كان م�صريك �إىل النار»( .كنز
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الفوائد)183/1:

ثالث ًا� :شهادة ال�صحابة ب�إ�سالم �أبي طالب عليه ال�سالم

 .1عن عكرمة عن اب��ن عبا�س ق��ال :ج��اء �أب��و بكر �إىل
النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه ب�أبي قحافة يقوده وهو �شيخ
كبري �أعمى ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله لأبي بكر:
«�أال تركت ال�شيخ حتى ن�أتيه» ،فقال� :أردت يا ر�سول اهلل
�أن ي�أجرين اهلل� ،أم��ا وال��ذي بعثك باحلق لأن كنت �أ�ش ّد
فرح ًا ب�إ�سالم ع ّمك �أبي طالب م ّني ب�إ�سالم �أبي� ،ألتم�س
بذلك قرة عينك ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله:
«�صدقت»( .تف�سري الرازي)211/4:

العقائد

ب :روى �أبو الفتوح يف تف�سريه عن الإمام الر�ضا �سالم
اهلل عليه� ،أ ّن��ه روى عن �آبائه بع ّدة ط��رق� :إنّ نق�ش خامت
�أبي طالب عليه ال�سالم كان ر�ضيت باهلل ر ّب ًا ،وبابن �أخي
حممد نب ّي ًا ،وبابني علي له و�ص ّي ًا( .كنز الفوائد)80/1:

حميد قال :ح ّدثني �أبي ،فقال� :سئل �أبو اجلهم بن حذيفة:
� َأ�ص ّلى النبي �صلى اهلل عليه و�آله على �أبي طالب؟ فقال:
و�أين ال�صالة يومئذ؟ �إمنا فر�ضت ال�صالة بعد موته ،ولقد
حزن عليه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�أمر عل ّي ًا بالقيام
ب�أمره وح�ضر جنازته و�شهد له الع ّبا�س و�أبو بكر بالإميان،
و�أ�شهد على �صدقهما لأ ّنه كان يكتم �إميانه ،ولو عا�ش �إىل
ظهور الإ�سالم; لأظهر �إميانه( .احلجة على الذاهب �إىل
تكفري �أبي طالب)300:

 .5قال ابن �أبي احلديد :قالوا :وقد روي ب�أ�سانيد كثرية
بع�ضها عن العبا�س بن عبد املطلب ،وبع�ضها عن �أبي بكر
ابن �أبي قحافة� ،أن �أبا طالب ما مات حتى قال :ال �إله �إ ّال
اهلل حممد ر�سول اهلل؛ واخلرب امل�شهور �أن �أبا طالب قال
عند املوت كالم ًا خف ّي ًا ،ف�أ�صغى �إليه �أخوه العبا�س ،ثم رفع
ر�أ�سه �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله فقال :يابن �أخي!
واهلل قد قالها ع ّمك ،ولك ّنه �ضعف عن �أن يبلغك �صوته.
� .2أخ��رج �أب��و جعفر ال�صدوق قد�س �سره يف الأم��ايل
(�شرح النهج)71/14:
ب�إ�سناده عن �سعيد بن جبري عن عبد اهلل بن عبا�س �أ ّنه �س�أله
رجل ،فقال له :يا بن عم ر�سول اهلل! �أخربين عن �أبي طالب ويف كالم �آخر البن �أبي احلديد وهو ب�صدد ذكر قطعية
هل كان م�سلم ًا؟ قال :وكيف مل يكن م�سلم ًا وهو القائل� :إ�سالم �أبي طالب يف نظر معا�صريه قال:
مكذب لدينا وال يعب�أ بقيل الأباطل ول � �ـ� ��وال �أب � �ـ� ��و ط��ـ ��ال ��ب واب �ن �ـ��ه
وقد علموا �أنّ ابننا ال
ّ
�إنّ �أبا طالب كان مثله كمثل �أ�صحاب الكهف حني �أ�س َّروا
مل��ا مثل ال��دي��ن �شخ�ص ًا فقامـا
الإمي��ان و�أظ�ه��روا ال�شرك ،ف�آتاهم اهلل �أجرهم مرتني .ف� �ـ ��ذاك مب �ـ �ك��ة �آوى وح �ـ��ام��ى
(احلجة على الذاهب �إىل تكفري �أبي طالب)70/14:
وه ��ذا ب�ي�ـ�ثرب جـ�س احلماما
وجاء عن عكرمة عن ابن عبا�س �أنه قال� :أخربين �أبي �أنّ
�أبا طالب ر�ضي اهلل عنه �شهد عند املوت �أن ال �إله �إ ّال اهلل و�أن
حممد ًا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله( .الغدير)397/7:
 .3يف تف�سري الوكيع من طريق �أب��ي ذر الغفاري� ،أ ّن��ه
قال :واهلل الذي ال �إله �إ ّال هو ،ما مات �أبو طالب ر�ضي اهلل
عنه حتى �أ�سلم بل�سان احلب�شة قال لر�سول اهلل �صلى اهلل
عم! �إنّ اهلل ع ّلمني
عليه و�آله�« :أتفقه احلب�شية!» قال :يا ّ
جميع الكالم ،قال :يا حممد! (ا�سدن مل�صاقا قاطاالها)
يعني �أ�شهد خمل�ص ًا ال �إله �إ ّال اهلل ،فبكى ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آل��ه وق��ال�« :إنّ اهلل �أق � ّر عيني ب�أبي طالب».
(الغدير)398/7:

� .4أخرج �أبو الفتوح الإ�صفهاين بالإ�سناد عن حممد بن

ت �ك �ـ �ف��ل ع �ب �ـ��د م �ن �ـ��اف ب �ـ ��أم �ـ��ر
و�أودى ف �ـ �ك��ان ع �ـ �ل �ـ� ٌّ�ي مت��ام�ـ��ا
ف �ق��ل يف ث�ب�ـ�ير م���ض��ى بعدمـا
ق�ضى ما ق�ضـاه و�أبقى �شماما
ف �ـ �ل � ّل �ـ��ه ذا ف �ـ��ات �ـ �ح �ـ � ًا ل�ل�ه�ـ��دى
وهلل ذا ل�ل�م�ـ�ع�ـ��ال�ـ��ي خ�ـ�ت��ام�ـ��ا
وم ��ا ��ض�ـ��ر جم �ـ��د �أب �ـ ��ي طـالب
ج�ـ�ه��ول ل�غ��ا �أو ب�صـري تعامـى
كـما ال ي�ضـر �إِي��ـ ��اة ال�صـباح
من ظـن �ضوء النهار الظـالما
(�شرح نهج البالغة)79/14:
بقلم :أحمد عبد الحسن البحراين
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خديجة عليها ال�سالم
�س���يدة ن�س���اء قري����ش

اتفقت الن�صو�ص على �أن ال�سيدة خديجة عليها ال�سالم
كانت من �أف�ضل ن�ساء قري�ش يف مكة ،يف خلقها وخلقها
وجميع مواهبها.
وهي بالإ�ضافة �إىل ذلك كانت من �أثرياء مكة ومن كبار
جت��اره��ا ،ال��ذي��ن ك��ان��وا ي���س�ت��وردون الب�ضاعة م��ن ال�شام،
وي�صدّرون �إليها كل ما يدخل �إىل احلجاز.
وقد جمعت ال�سيدة خديجة �إىل ثروتها املادية ال�شرف والعفة
والكرم ،فقد �أ�صبحت تعد ال�سيدة الأوىل يف مكة �آنذاك.
ولهذا ك��ان النا�س يدعونها يف اجلاهلية بـ(الطاهرة)،
وعرفت بـ(�سيدة قري�ش).
�سادت موالتنا خديجة الكربی عليها ال�سالم ن�ساء ع�صرها
مبا عرفت به من علم ومعرفة و�أدب وحكمة وطهر وعفة وورع
عن فعال اجلاهلية حتى قبل الإ�سالم ،قال الزبري بن بكار
�ضمن حديثه عنها :وكانت تدعی يف اجلاهلية الطاهرة،
وجاء يف كتاب �إ�سعاف الراغبني وكانت تدعی �سيدة قري�ش.
وق��د ذك��ر املحققون من امل��ؤرخ�ين �أنها ولكرمي خ�صالها
وحما�سن �أفعالها تقدم خلطبتها �أ�شراف قري�ش ووجها�ؤها
لكنها كانت ترف�ض الزواج من �أي منهم لأ ّنها كانت موعودة
يف ر�ؤيا �إلهية �صادقة ب�أن تكون زوجة خامت الأنبياء �صلی اهلل
عليه و�آله ووعاءه البنته �أُ ّم الأئمة ال�صديقة الكربی فاطمة
الزهراء �سالم اهلل عليها.
ولذلك �صرح املحققون من العلماء �أ ّنها مل تتزوج �أحد ًا قبل
ر�سول اهلل �صلی اهلل عليه و�آله وما ذكره امل�ؤرخون من زواجها
قبله فهو من مفرتيات بني �أُمية �أ�شاعوها للإ�ساءة �إليها
وافتعال مناقب موهومة لبع�ض زوجاته �صلی اهلل عليه و�آله.
واملطالع ملا روت��ه امل�صادر املعتربة ب�ش�أن كيفية اق�تران
�سيدتنا خديجة الطاهرة بخامت الأنبياء �صلی اهلل عليه و�آله
يری جميل ال�صنع والتدبري الإلهي يف اقرتان هذين النورين
متهيد ًا لت�شكيل البيت الأول يف الإ�سالم وتكامل عنا�صر قيام

هذا الدين الإلهي بربكة من فيه.
ل�ق��د ن ��ذرت �سيدتنا ال �ط��اه��رة عليها ال�سالم
كل وج��وده��ا لنبي الرحمة �صلى اهلل عليه و�آل��ه
و�سخرت له ثروتها الكبرية التي حباها اهلل
بها م��ن ال ��رزق احل�ل�ال ،وخدمته
بكل طاقاتها ،فكانت
الأم � ��ة ال���ص��احل��ة
املطيعة هلل ور�سوله
امل �ت �ف��ان �ي��ة يف خ��دم��ة
ر� �س��ول اهلل و�إع��ان �ت��ه يف
�إي�����ص ��ال ال� �ه ��دی الإل �ه ��ي
للعاملني وموا�ساته يف الأذى
الذي حتمله من قومه.
وب ��ذل ��ك ك ��ان ��ت لها
املنزلة الرفيعة عند
اهلل ع ّز وج ّل بحيث
يخ�صها ب�سالمه
وحتياته ورحماته.
ورد يف �صحيح ال ��رواي ��ات ع��ن زرارة
وح�م��ران بن �أع�ين وحممد بن م�سلم عن �أبي
جعفر عليه ال�سالم قال�« :إنّ ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آل��ه ق��ال� :إنّ جربئيل قال يل ليلة �أُ�سري بي
وحني رجعت فقلت :يا جربئيل هل لك من حاجة فقال:
حاجتي �أن تقر�أ على خديجة من اهلل ومني ال�سالم...
حني لقيها نبي اهلل عليه و�آل��ه ال�سالم فقال لها ال��ذي قال
جربئيل ،قالت� :إنّ اهلل هو ال�سالم ،ومنه ال�سالم ،و�إليه
ال�سالم ،وعلى جربئيل ال�سالم»(.تف�سري العيا�شي)280/2:
وق��د ثبت يف �صحاح الأخ �ب��ار �أن�ه��ا ��س�لام اهلل عليها
�أف�ضل زوجاته و�أحبهن �إليه و�سيدة ن�ساء زمانها وهي

لقد كانت خديجة عليها ال�سالم امل��ر�أة الوحيدة التي
تقف �إىل جنب ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�آله  -وت�شهد
�أو�ضاعه والتحوالت املتوا�صلة يف حياته باجتاه الر�سالة لقد
جاورت معه يف حراء يف �شهر رم�ضان ال�شهر الذي هبط
فيه الوحي و�سمعت منه ق�صة نزوله يف حلظاته الأوىل
وحاورته وا�ستقبلته ،وهو � -صلى اهلل عليه و�آله -
ي�ست�شعر ثقل �آثار الوحي على ج�سده ،لقد �شهدت
املواقف كلها وت�ستقبل خديجة عليها ال�سالم
خرب الوحي وما جرى ملحمد � -صلى اهلل
عليه و�آل� ��ه  -يف غ ��ار ح��راء
ب��ال�ت���ص��دي��ق فقد
حدثها � -صلى اهلل
عليه و�آل��ه  -بنزول
الوحي وتكليم جربيل
ع �ل �ي��ه ال �� �س�ل�ام ون� ��زول
الآي��ات اخلم�س الأوىل من
�سورة العلق {ا ْقـ ـرَأْ بِاسْ ِم

رَ ّبِ ـ ـ ـكَ ا َّل ـ ـ ـذِي خَ ـ َل ـقَ
* خَـ ـ َلــقَ ا ِإلنْـ ـسَ ــانَ
ـق * ا ْق ــرَأْ
مِـ ـنْ عَ ـ َلـ ٍ
وَرَ ّبُ ـكَ ا َأل ْ
كرَمُ
* ا َّل ـ ـ ـ ـ ـذِي عَ ـ ـ َّل ـ ـمَ
بِالْ َق َل ِم * عَ َّلمَ ا ِإلنْـسَــانَ مَا َلمْ

يَـعْـ َلـمْ} وت�ستجيب خديجة عليها ال�سالم
وت�صدق حممد ًا � -صلى اهلل عليه و�آل��ه  -من
غ�ير معار�ضة وال ت�شكيك وال ج��دال يف الدليل
فك�أنها تنتظر النبوة كما ك��ان ينتظرها حممد -
�صلى اهلل عليه و�آل��ه  -وت�سلم خديجة عليها ال�سالم
وت�شهد بنبوة حممد � -صلى اهلل عليه و�آل��ه  -فكانت �أول
امر�أة �أ�سلمت على وجه الأر�ض.
ثم انتقلت خديجة من دوره��ا ال�سابق� ،إىل دور جديد
يف م�ؤازرته ومعاونته يف تبليغ الدعوة ،ومواجهة امل�شركني
و�إعرا�ضهم وعدوانهم.
عن عبد اهلل بن عبا�س قال( :كانت خديجة بنت خويلد

بقلم :السيد إبراهيم الهاشمي

دائرة �أهل البيتعليهم ال�سالم الثانية

�أف�ضل ن�ساء العاملني بعد ابنتها ال�صديقة الكربی فاطمة
الزهراء �سالم اهلل عليها.

�أول من �آم��ن باهلل ور�سوله بعد علي عليه ال�سالم ،و�صدق
حممد ًا ر�سول اهلل فيما جاء به عن ربه و�آزره على �أمره ،فكان
وتكذيب له،
ال ي�سمع من امل�شركني �شي ًئا يكرهه من ٍرد عليه
ٍ
�إ ّال ف َّرج اهلل عنه بها ،تثبته وت�صدقه وتخفف عنه ،وته ّون عليه
ما يلقى من قومه).
�إنّ يف حياة خديجة لعربة لكل امر�أة تبحث عن قيمتها يف
احلياة لقد جتردت خديجة من ثروتها الوا�سعة وحياة الرتف
والنعيم فزهدت بكل ذلك ووهبت كل ما متلك للدعوة �إىل
اهلل حتى ظلت تبيت على جلد كب�ش كما تنقل الروايات وتبيت
الليايل من غري طعام يف �شعب احل�صار لقد اختارت الآخرة
على الدنيا اختارت ن�صرة احلق على الباطل اختارت الوقوف
�إىل جنب حممد � -صلى اهلل عليه و�آله .-
وبذا عرفت قيمتها يف احلياة وعرفت قيمة احلياة لي�ست
هي البذخ والرتف والت�أنق يف الطعام وال�شراب واللبا�س و�إن
�أبيح الت�أنق فيها � ّإنا قيمة الإن�سان املر�أة والرجل يف موقفه
عندما ي�صطرع احلق والباطل.
توفيت خديجة بنت خويلد بعد وفاة عم النبي �أبي طالب
ابن عبد املطلب بثالثة �أيام وقيل ب�أكرث من ذلك ،يف �شهر
رم�ضان قبل الهجرة بثالث �سنني ،ولها من العمر خم�س
و�ستون �سنة ،وكان مقامها مع ر�سول اهلل بعدما تزوجها �أرب ًعا
وع�شرين �سنة و�ستة �أ�شهر ،ودفنها ر�سول اهلل باحلجون ومل
تكن ال�صالة على اجلنائز يومئذ ،وحزن عليها النبي ونزل يف
حفرتها ،وتتابعت على ر�سول اهلل مبوت �أبي طالب وخديجة
امل�صائب لأنهما كانا من �أ�شد املع�ضدين له املدافعني عنه،
فا�شتد �أذى قري�ش عليه حتى نرث بع�ضهم الرتاب على ر�أ�سه
و�سمي العام
وط��رح بع�ضهم عليه �سلى ال�شاة وهو ي�صليُ ،
الذي مات فيه �أبو طالب وخديجة بعام احلزن.
ين�س ر�سول اهلل حمبته خلديجة بعد وفاتها وكان دائم ًا
ومل َ
يثني عليها ومل يتزوج عليها حتى ماتت �إكرام ًا لها ،وقد كانت
مثال الزوجة ال�صاحلة الوفية ،فبذلت نف�سها ومالها لر�سول
اهلل و�صدقته حني نزل عليه الوحي.
ف�سالم اهلل على �سيدتنا خديجة عليها ال�سالم �أُ ِّم البتول
الزهراء �سالم اهلل على جهادها وعطائها وكل ت�ضحياتها
ومواجهتها لقري�ش يف �سبيل رفعة الدين املحمدي و�إع�لاء
�ش�أن التوحيد وكلمة احلق.
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من ه���ي �أ ّم الأقمار؟

من هي �أُ ّم البنني؟

ال�سالم يف ندائِه عليها،
يقت�صر �أم� ُ
ير امل�ؤمنني عليه ّ
ال�سالم
على الكنية ،لئ ّال يتذ ّكر احل�سنانِ عليهما ّ
�أُ َّمهما فاطمة �صلوات اهلل عليها يوم كان يناديها يف
الدارْ � ،إذ �إنّ ا�سم � ّأم البنني هو (فاطمة) الكالب ّية من
�آل الوحيد ،و�أه ُلها هم من �سادات العرب و�أ�شرافهم
ّ
املحل
وزعمائهم و�أبطالِهم امل�شهورين ،و�أب��وه��ا �أب��و
وا�س ُمه حزام بن خَ الد بن ربيعة.

(�أُ ّم البنني) هي كنية فاطمة الكالبية ،وال ّ
�شك يف �أنّ
ال ُكنية قد غلبت على اال�سم ،وذلك لأمرين:
الأ ّول :لأ ّن �ه��ا ُك ّنيت ب � �ـ(�أُ ّم البنني) ت�ش ّبه ًا وتي ّمن ًا
بج ّدتها ليلى بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن
�صع�صعة ،حيث كان لها خم�سة �أبناء �أكربهم �أبو براء
ُمالعب الأ�س ّنة ،وق��د ق��ال لبيد ال�شاعر للنعمان ملك
ال�سالم تنحدر من �آب��اء و�أخ��وال
ف �� ّأم البنني عليها ّ
احلرية مفتخر ًا بن�سبه وم�شري ًا �إليها:
عرفهم ال�ت��اري��خ وع� ّرف�ه��م ب��أ ّن�ه��م ف��ر��س��ان ال �ع��رب يف
نـحـن بنو �أُ ّم البنني الأربـعة
اجل��اه�ل� ّي��ة� � ،س� ّ�ط��روا ع�ل��ى رم ��ال ال���ص�ح��راء الأجم ��اد
بن �صع�صعة
ري عامر ِ
ونحن خ ُ
املعروفة يف املغازي فرتكوا النا�س يتحدثون عن ب�سالتهم
الهام َ
و�سط املجمعة
ال�ضاربونَ َ
وهم الذين عناهم
و�س�ؤددهم ،حتّى �أذعن لهم امللوكُ ،
�أ ّما ال�سبب الثاين يف غلبة الكنية فهو التما�سها �أن
ُ
علي �سالم اهلل
عقيل بن �أبي طالب بقوله لأخيه الإمام ّ
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اختار اهلل تعاىل �أُ ّم البنني �سالم اهلل عليها �أنْ تن�ش�أ يف
منبت طاهر ،يف بيت �شجاعةٍ وكرم.
وقد كان �أبوها حزام م�سافر ًا يوم ًا ما فر�أى يف نومه
جال�س يف �أر���ض خ�صبة ،منعز ًال عن جماعته
ك��أ ّن��ه
ٌ
متعجب ًا من رونقها ،ف�إذا برجل �أقبل
وبيده د ّرة يق ّلبها ّ
�إليه من �صدر الرب ّية على فر�س له� ،س ّلم عليه ،فر ّد
ح��زا ٌم ال�سالم عليه ،ث� ّ�م ق��ال الرجل :بكم تبيع هذه
ولكن بكم ت�شرتيها �أنت؟
الد ّرة ،قال :ال �أعرف قيمتَهاْ ،
فقال الرجل :ال �أع��رف قيمتها لكن اهدِ ها �إىل �أحد
الأمراء و�أنا ال�ضامنُ لك ب�شيءٍ هو �أغلى من الدراهم
وال��دن��ان�ير ،ق��ال :ما ه��و؟ ق��ال� :أ�ضمنُ لك باحلظوة
عنده والزلفى وال�شرف وال�س�ؤدد �أبد الآبدين .قال له
حزام :وتكون �أنت الوا�سطة؟ قال :نعم� ،أعطني �إ ّياها.
ق�ص ر�ؤياه على
ف�أعطاها ،فل ّما انتبه حزام من نومه ّ
�صدقت
جماعته وطلب ت�أويلها ،فقال له �أحدهم� :إنْ
ْ
ر�ؤي��اك ف�إ ّنك ُت��رزق بنت ًا يخطبها منك �أح��د العظماء،
َ
وال�شرف وال�س�ؤدد.
وتنال عنده ب�سببه القُربى
فل ّما عاد من �سفره ُب ّ�شر حزام ب�أنّ زوجته ثمامة بنت
و�س ّر بها ،فقيل له :ما
�سهيل قد
ْ
و�ضعت بنت ًا ،فته ّلل وجهه ُ
ُ
ُن�س ّميها ،فقال� :س ّموها فاطمة ،وك ّنوها بـ(�أ ّم البنني).
أبوين �شريفني ُع ِرفا بالأدب والعقل ،وقد
فن�ش� ْأت بني � ِ
حباها اهلل �سبحانه بجميل �ألطافهْ � ،إذ وهبها نف�س ًا ح ّر ًة
عفيف ًة طاهرة ،وقلب ًا زك ّي ًا �سليم ًا ،ورزقها الفطنة والعقل
كانت مثا ًال �شريف ًا بني الن�ساء يف
الر�شيد ،فل ّما
ْ
كربت ْ
ا ُ
خللق الفا�ضل احلميد ،فجمعت �إىل الن�سب الرفيع
ح�سب ًا منيف ًا ،لذا وقع اختيار عقيل عليها لأنْ تكون قرين َة
ال�سالم.
علي عليه ّ
�أمري امل�ؤمنني ّ
االقرتان املبارك

علي �سالم اهلل عليه �أن يتز ّوج من امر�أة
�أراد الإمام ّ
تنحدر ع��ن �آب ��اء �شجعان ك ��رام ،ي�ضربون يف ع��روق
خ�صال ط ّيبة
النجابة والإباء ،ليكون له منها بنون ذوو
ٍ
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عليه(« :لي�س يف العرب �أ�شجع من �آبائها وال �أفر�س).
(عمدة الطالب)324:

ال�سالم من �أخيه
عالية ،لهذا طلب �أم ُ
ري امل�ؤمنني عليه ّ
ن�سابة عارف ًا ب�أخبار العرب �أنْ يختار له
عقيل وك��ان ّ
امر�أ ًة من ذوي البيوت وال�شجاعة ،ف�أجابه عقيل قائ ًال:
�أخي� ،أين �أنت عن فاطمة بنت حزام الكالب ّية ،ف�إ ّنه لي�س
يف العرب �أ�شجع من �آبائها.
ُ
عقيل �إىل بيت ح��زام �ضيف ًا على فرا�ش
ثم م�ضى
كرامته ،وكان خارج املدينة املن ّورة ،ف�أكرمه حزام ذلك
الإكرام ،حتّى �إذا م�ضت ثالثة �أ ّيام م ّدة ال�ضيافة �س�أل
حزام عن حاجة عقيل ،ف�أخربه �أ ّنه قاد ٌم عليه بال�شرف
يخطب ابنتَه احل ّرة �إىل �س ّيد
ال�شامخ ،واملجد الباذخ،
ُ
ال�سالم.
(علي) عليه ّ
الأو�صياء ّ
ه�ش ّ
فل ّما �سمع حزام ذلك ّ
وب�ش ،و�شعر ب�أنّ ال�شرف
عم امل�صطفى �ص ّلى
�ألقى كالكله عليه � ْإذ ي�صاهر ابنَ ّ
وم ْن ُينكر علي ًا وف�ضائله ،وهو الذي ط ّبق
اهلل عليه و�آلهَ ،
الآفاق باملناقب الفريدة.
وك ��أنّ حزام ًا مت ّهل قلي ًال وهو ال يرى ام��ر�أ ًة تليقُ
ب��أم�ير امل��ؤم�ن�ين عليه ال���ّ�س�لام ،ف��ذه��ب �إىل زوجته
ي�شاورها يف �ش�أن اخلِ طبة ،ف��ر�أى ابنته بني يديها
تق�ص عليها ر�ؤياها.
وهي ّ
فا�ستمع �إليها دونَ �أن تراه وهي تقول :ك� ّأن جال�سة
يف رو�ضة ذات �أ�شجار مثمرة ،و�أنهار جارية ،وكانت
ال�سماء �صاحية والقم ُر م�شرق ًا والنجوم طالعة ،و�أنا
وقمر
�أف ّكر يف عظمة اهلل من �سماءٍ مرفوعةٍ بغري عمدٍ ،
انق�ض
منري وكواكب زاهرة ،و�إذا بي �أرى ك�أنّ القمر قد ّ
من كبد ال�سماء ووقع يف حِ جري وهو يتلألأ نور ًا َيغ�شى
فعجبت من ذلك ،و�إذا بثالث جنوم زواهر قد
الأب�صار،
ُ
فتحي ُت
وقعن يف حجري ،وقد �أغ�شى نو ُرهنّ ب�صريّ ،
بهاتف قد هتف بي� ،أ�سم ُع منه
مما ر�أيت ،و�إذا
ٍ
يف �أمري ّ
ال�صوت وال �أرى �شخ�صه ،وهو يقول:
�راك فـاطمـة ب�ـ��ال���س��اد ِة ال � ُغ��ر ِر
ب�ـُ���ش� ِ
ث�ل�اث ��ةٍ �أن �ـ �ج� ٍ�م وال �ـ��زاه �ـ� ِ�ر ال�ـ�ق�م�ـ� ِ�ر
�أب �ـ��وه �ـ� ُ�م � �س � ّي � ٌد يف اخل � ْل��ق قـاطبـ ًة
رب
بعد الر�سول ك��ذا ،قد جاء يف اخل ِ
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ال�سالم بعد و�صولها املدينة تُع ّزيها
الكربى عليها ّ
ب�أوالدها الأربعة)�(.أُم البنني)102:

فعاد ح��زام ّ
يب�شر نف�سه وعقي ًال وقد غمره ال�سرور
مهر َ�س ّنه
وخفّت به الب�شارة ،وكان الزواج املبارك على ٍ
ُ
ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�آله يف زوجاته وابنته فاطمة
ال�سالم ،وهو خم�س مئة درهم.
عليها ّ
جممع املكارم

�أ��ض��اف��ت �أُ ّم البنني عليها ال���ّ�س�لام �إىل �أ�صالتها
كات �شريف ًة تفتّقت بعد اقرتانها ب��أم�ير امل�ؤمنني
م َل ٍ
انتفعت فيها من
عا�شت معه �أيام ًا
ال�سالم حيث
ْ
ْ
عليه ّ
نفحات ِه ال�ع��اط��رة ،فكانت كما و�صفها ال�شيخ جعفر
الفا�ضالت ،العارفات
النقدي بقوله( :م��ن الن�سا ِء
ِ
ّ
عليهم ال ���ّ�س�لام ،وك��ان� ْ�ت ف�صيحة
ب�ح��قّ �أه ��ل البيت
ُ
ب�ل�ي�غ� ًة ورع� ��ة ذات زه� ��دٍ وت �ق� ً�ى وع� �ب ��ادة ،وجلاللتها
زينب الكربى �سالم اهلل عليها بعد من�صرفها
زارتها ُ
مِ ��ن واق�ع��ة ال �ط� ّ�ف ،كما ك��ان� ْ�ت ت��زوره��ا �أ ّي ��ام العيد).
وقال ال�س ّيد املق ّرم يف حقّها( :كانت �أُ ّم البنني من
الن�ساء الفا�ضالت ،خمل�ص ًة يف والئها لأه��ل البيت
عندهم
ال�سالم ممح�ض ًة يف م��و ّدت�ه��م ،ولها
ُ
عليهم ّ
زينب
اجل ��ا ُه ال��وج�ي��ه ،وامل �ح � ُّل ال��رف�ي��ع ،وق��د زار ْت �ه��ا ْ
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و�إذا مت� ّي��زت ه��ذه امل ��ر�أة ال�ط��اه��رة بخ�صائ�صها
الأخالقية ،ف�إنّ مِ ن �صفاتها الظاهرة املعروفة فيها:
ال�سالم يف
ال��وف��اء ،فعا�شت م��ع �أم� ِ
ير امل�ؤمنني عليه ّ
وعا�شت بعد �شهادته �سالم اهلل
�صفاءٍ و�إخ�لا���ص،
ْ
عليه م ّدة طويل ًة مل تتز ّوج من غريه ،كما �أنّ زوجاته
خريات� :أمامة و�أ�سماء بنت عمي�س وليلى النه�شل ّية
الآُ َ
مل يخرجنَ �إىل �أحدٍ بعده.
ثم خطبها �أبو
وقد خطب املغري ُة بنُ نوفل �أمامةّ ،
فامتنعت ،وروت
الهياج بن �أبي �سفيان بن احلارث
ْ
والو�صي
النبي
علي عليه ّ
ّ
ال�سالم �أنّ �أزواج ّ
حديث ًا عن ّ
ال يتز ّوجن بعده.
و�إذا ك��ان ُ
النبي �ص ّلى اهلل عليه و�آل��ه
بع�ض �أزواج
ّ
ال�سالم بعد وفاتها
تُدر ُكهنّ الغري ُة من خديجة عليها ّ
لأنّ ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�آله كان يذكرها ف ُيح�سن
حتب الزهراء �سالم
الثناء عليها ،فانَّ �أُ ّم البنني ْ
كانت ُّ
وكانت على غاية الوفا ِء والإخال�ص
احلب
اهلل عليها � َّ
ْ
أ�شد ّ
ال�سالم ،فحينما
مع �س ّيدة ن�سا ِء العاملني فاطمة عليها ّ
ودخلت بيتَه ال�شريف
ال�سالم،
ْ
ْ
علي عليه ّ
اقرتنت مبوالها ّ
ر� ِأت احل�سنَ واحل�سني �صلوات اهلل عليهما مري�ضني،
أخذت تُالطفهما وت�ضاحكهما ُ
وت�سن القول معهما
ف� ْ
رب ُيت َْمهما ب�أُ ّمهما الزهراء
وتُط ّيبه ،وك�أ ّنها تُريد �أنْ َت َ
ال�سالم
ال�سالمّ ،
وترجت �أم َ
ري امل�ؤمنني عليه ّ
عليها �أف�ضل ّ
�أن يناد َيها ب�أُ ّم البنني كنيتها ،ال فاطمة ا�سمها فيتذ ّكرا
� َّأمهما ويحزنا عليها.
وم�ضت على تلك ال�سرية احل�سنة معهما تن َك ُّب عليهما
ْ
ُ
ال�سالم بل ذكر
كالأُ ّم احلنون ،هما و�أختهما زينب عليها ّ
ُ
بع�ض �أ�صحاب ال�سري �أن �شفقتها على �أوالد الزهراء
كانت �أك�ثر من �شفقتها
ال�سالم .وعنايتها بهم ْ
عليها ّ
وعنايتها ب ��أوالده��ا الأرب �ع��ة :الع ّبا�س و�إخ��وت��ه ،عليها
ال�سالم ،بل هي التي دفعتهم لن�صرة �إمامهم
وعليهم ّ
ال�سالم ،والت�ضحية
و�أخيهم �أبي عبد اهلل احل�سني عليه ّ

شعبة الدراسات والبحوث
عن مصادره بترصف

الدائرة اال�صطفائية

وه ��ذا ي � ّ
�دل على عِ �ظ��م فاجعتها ،و� �ص��دق حديثها،
دونه واال�ست�شهاد بني يديه.
�صح بكا ُء مروان فتلك كرام ٌة
وكان من وفائها �أ ّنها ملّا دخل ب�شْ ر بنُ حذمل �إىل املدينة ووفائها و�إخال�صها ،فلو ّ
أبكت َم ْن قل ُبه �أ�ش ُّد من احلجارة ق�سوة.
خرجت ت�س�أل لها وقد � ْ
ال�سالم
ْ
ناعي ًا �س ّيد ال�شهداء احل�سني عليه ّ
ال�سالم ت�شاطر زينب
ال�سالم مذهول ًة عن �أبنائها الأربعة ،ولقد ْ
كانت �أُ ّم البنني عليها ّ
عن احل�سني عليه ّ
ُ
ال�سالم يف م�صيبتها ،حيث ا�ستقبلتْها يف املدينة
فل ّما �س�أل عنها ب�شْ ر قيل له :هذه �أ ّم البنني ،فقال لها :عليها ّ
ّ
وجل�ست معها جمال�س
وبكت معها طوي ًال،
لك الأجر بولدِ ك جعفر ..وعثمان ..وعبد اهلل ،واعتنقتها
عظم اهلل ِ
ْ
ْ
ال�سالم ينظرون
أحي هو العزاء .ولذا ر�أينا �أهل البيت عليهم ّ
وهي تقول له يف ك ّل مرةْ ّ :
خبين عن احل�سنيٌّ � ،
فتعجب ب�ش ٌر منها وهو الذي دخل املدينة ينادي �إليها بعني الكرام ِة والإكبار ،وحتظى عندهم بتلك املنزلة
�أم ال؟ ّ
ال�سالم  :-العظيمة يف قلوبهم ويذكرونها بالتبجيل والإكرام.
ب�أهلها  -كما �أمره الإمام زينُ العابدين عليه ّ
يا � َ
مما ال ُب ّد منه
قام لكم بها
ّ
أهل َ
يرثب ال ُم َ
ال�سالم بني
ُقتل احل�سني ،ف�أدمعي مِ درا ُر وبعد ٍ
عمر طاهر ق�ضتْه �أ ُّم البنني عليها ّ
عباد ٍة هلل ج ّل وعال و�أحزانٍ طويلةٍ على فقد �أولياء اهلل
اجل�سم منه م�ض ّر ٌج يف كربال
ُ
والر�أ�س منه على القنا ِة ُيدا ُر �سبحانه ،وفجائع مذهلة ب�شهادة �أربعة �أوالدٍ لها يف �ساعةٍ
ُ
ال�سالم ،وبعد �شهادة
واحدة مع حبيب اهلل احل�سني عليه ّ
عظ َم ُ
فقال لهاّ :
أجر ب�أبي الف�ضل العبا�س،
اهلل ِ
لك ال َ
ال�سالم يف حمرابه ..بعد ذلك
عليه
ؤمنني
�
امل
أمري
�
زوجها
ّ
ف�سقط مِ ن يدها طف ٌل لع ّله هو (عبيد اهلل بن العبا�س)
ك ّله وخدمتها ل�س ّيد الأو�صياء وولديه الإمامني َ
�سبطي
فقالت لهّ :
عت َ
نياط قلبي،
وكان ر�ضيع ًا حتم ُله معها،
قط َ
ْ
ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّيدي �شباب �أهل اجل ّنة،
هل �سمعتني �س�ألتُك عن �أح��د ،خ� ّبرين عن احل�سني،
وخدمتها لعقيلة بني ها�شم زينب الكربى �صلوات اهلل
عظم ُ
ُ
فا�ضط ّر ب�ش ٌر هنا لأنْ يقول لهاّ :
لك الأجر ب�أبي
اهلل ِ
موعد احلِ مام
عليها� ،أقبل ال َأج ُل الذي ال ُب َّد منه ،وحان ُ
عبد اهلل ا ُ
حل�سني ،ف�سقطت مغ�ش ّي ًا عليها.
النازل على ابن �آدم.
عبد اهلل املامقاينُ ( :ي�ستفاد قو ُة �إميانها
قال ال�شيخ ُ
فكانت وفاتُها امل��ؤمل��ة يف الثالث ع�شر مِ ��ن جمادى
ْ
قالت:
وت�ش ّيعها �أنَّ ب�شر ًا ك ّلما نعى �إليها واحد ًا من �أوالدها ْ
الآخرة �سنة  64من الهجرة النبوية ال�شريفة  -كما ذكر
ومن حتت اخل�ضراء
�أخربين عن �أبي عبد اهلل� ..أوالدي َ
البريجندي يف كتابه (وقائع الأ ّيام).
ّ
ك ّلهم فدا ٌء لأبي عبد اهلل احل�سني� .إنّ ُعلقتها باحل�سني
عليه ال�سالم لي�س �إ ّال لإمامته ،وتهوينها على نف�سها موت وق��ال ال�سيد حممد باقر القره باغي يف كتابه (كنز
ّ
ه�ؤال ِء الأ�شبال الأربعة �إنْ �سلم احل�سني يك�شف عن مرتبة املطالب) ،وغريهما حيث جاء يف (االختيارات) عن
(علي
الأعم�ش قال:
ُ
(دخلت على الإمام زين العابدين ّ
يف الديانة رفيعة).
ال�سالم يف الثالث ع�شر من جمادى
ابن احل�سني) عليه ّ
أقامت �أ ُّم البنني العزا َء على احل�سني
وبعد ذلكْ � ..
ُ
الف�ضل بنُ الع ّبا�س وهو
الآخرة ،وكان يوم جمعة ،فدخل
ال�سالم ،واجتمع عندها ن�ساء بني ها�شم يندبنه
عليه ّ
ماتت َج ّدتي �أُ ُّم البنني).
ٍ
باك حزين ،يقول له :لقد ْ
و�أهل بيته.
ف�سال ٌم على تلك امل ��ر�أة النجيبة الطاهرة ،الوف ّية
وكانت تخرج �إىل البقيع َّ
عملت خم�سة قبور
كل يوم وقد ْ
ْ
ال�سالم يف فاجعتها
املخل�صة ،التي وا�ست الزهراء عليها ّ
رمز ّية� ،أربع ًة لأوالدِ ه��ا وواح��د ًا البن الزهراء احل�سني
ونابت عنها يف �إقامة امل�آمت عليه،
ال�سالمْ ،
باحل�سني عليه ّ
ال�سالم ترثيه ،فيجتمع ل�سماع رثائها ن�سا ُء املدينة،
عليه ّ
فهنيئ ًا لها ولك ّل من اقتدت بها من امل�ؤمنات ال�صاحلات.
ل�شجي ندبتها.
فيبكي النا�س  -وفيهم مروانُ بنُ احلكم -
ّ
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م���ن هو جعف���ر التواب؟
جاء عن احل�سني بن حمدان �أ ّنه قال :حدثني �أبو احل�سني
ابن يحيى اخلرقي ،و�أبو حممد جعفر بن �إ�سماعيل احل�سني،
والعبا�س بن �أحمد ،و�أحمد بن �سندوال ،و�أحمد بن �صالح،
وحممد بن من�صور اخلرا�ساين ،واحل�سن بن م�سعود الفزاري،
وعي�سى بن مهدي اجلوهري اجلنبالين ،واحل�سني بن غياث
اجلنبالين ،و�أحمد بن ح�سان العجلي الفزاري ،وعبد احلميد
ابن حممد ال�سراج ،جميع ًا يف جمال�س �شتى� :أنهم ح�ضروا
وقت وفاة �أبي احل�سن بن حم ّمد بن علي بن مو�سى بن جعفر
ال�صادق �صلوات اهلل عليهم ،وال�صالة ب�سر من ر�أى ،ف�إنّ
ال�سلطان ملا عرف خرب وفاته �أمر �سائر �أهل املدينة بالركوب
�إىل جنازته ،و�أن يحمل �إىل دار ال�سلطان حتّى ي�ص ّلي عليه،
وح�ضرت ال�شيعة وتك ّلموا وقال علما�ؤهم :اليوم َي ِب ُني ف�ضل
�س ّيدنا �أب��ي حم ّمد احل�سن بن علي على �أخيه جعفر ،ونرى
خروجهما مع النع�ش.
قالوا جميع ًا :فلما خرج النع�ش وعليه �أب��و احل�سن ،خرج
�أبو حممد حايف القدم مك�شوف الر�أ�س ،حملل الإزرار خلف
النع�ش ،م�شقوق اجليب ُ ْ
م َ�ض َّل اللحية بدموع على عينيه،
مي�شي راج� ً
لا خلف النع�ش ،م��ر ًة عن ميني النع�ش وم��ر ًة عن
�شمال النع�ش ،وال يتقدّم النع�ش.
وخرج جعفر �أخوه خلف النع�ش بدراريع ي�سحب ذيولها ،معت ٌّم
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ُ
حمبتك الإزار ،طلق الوجه ،على حمار مياين ،يتقدّم النع�ش.
فل ّما نظر �إليه �أهل الدولة وك�براء النا�س وال�شيعة ،ور�أوا
زي �أبي حممد وفعله ،ترجل النا�س وخلعوا �أخفافهم ،وك�شفوا
عمائمهم ،ومنهم م��ن ��ش��قّ جيبه ،وح��ل �إزاره ،ومل مي�ش
باخلفاف من الأم��راء و�أولياء ال�سلطان �أحد ،ف�أكرثوا اللعن
وال�سب جلعفر الكذاب ،وركوبه وخالفه على �أخيه.
ملا تال النع�ش �إىل دار ال�سلطان �سبق باخلرب �إليه ،ف�أمر
ب�أن يو�ضع على �ساحة ال��دار على م�صطبة عالية كانت على
ب��اب ال��دي��وان ،و�أم��ر �أحمد بن فتيان وه��و املعتمد باخلروج
�إليه وال�صالة عليه ،و�أق��ام ال�سلطان يف داره لل�صالة عليه
�إىل �صالة العامة ،و�أمر ال�سلطان بالإعالن والتكبري ،وخرج
املعتمد بخف وعمامة ودراري��ع ف�ص ّلى عليه خم�س تكبريات،
و�ص ّلى ال�سلطان ب�صالتهم.
وبقي الإمام �أبو حممد احل�سن بن علي عليه ال�سالم ثالثة
�أيام مردود الأبوابُ ،ي�سمع من داره القراءة والت�سبيح والبكاء،
وال ي�ؤكل يف الدار �إال خبز اخل�شكار وامللح ،وي�شرب ال�شربات.
وجعفر بغري هذه ال�صفة ،ويفعل ما يقبح ذكره من الأفعال.
قالوا جميع ًا :و�سمعنا النا�س يقولون :هكذا كنا نحن جميع ًا
نعلم ما عند �س ّيدنا �أبي حم ّمد احل�سن من �شقّ جيبه.
قالوا جميع ًا :فخرج توقيع منه عليه ال�سالم يف اليوم الرابع

الشيخ عيل الكوراين
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من امل�صيبة« .ب�سم اهلل الرحمن الرحيم� .أما بعد فممن �شقّ
جيبه على الذرية :يعقوب على يو�سف حزن ًا .قال :يا �أ�سفي على
يو�سف ،ف�إنه َق َّد جيبه ف�شقه»(.الهداية الكربى)248/
وعن �أبي احل�سن علي بن بالل وجماعة من �إخواننا� :أنه ملا
كان يف اليوم الرابع من زيارة �س ّيدنا �أبي احل�سن عليه ال�سالم
�أمر املعتز ب�أن ينفذ �إىل �أبي حممد من ي�سرتكبه �إىل املعتز
ليعزيه وي�سليه ،فركب �أبو حم ّمد �إىل املعتز ،فل ّما دخل عليه
رحب به وعزاه و�أمر فرتب مبرتبة �أبيه عليه ال�سالم و�أثبت له
رزقه وزاد فيه ،فكان الذي يراه ال ّ
ي�شك �إال �أنه يف �صورة �أبيه
عليه ال�سالم ،واجتمعت ال�شيعة كلها من املهتدين على �أبي
حممد بعد �أبيه� ،إال �أ�صحاب فار�س بن ماهَ َو ْيه ،ف�إنهم قالوا
ب�إمامة جعفر بن علي الع�سكري(.الهداية الكربى)383:
وجاء عن امل�سعودي( :واعتل �أبو احل�سن ع ّلته التي م�ضى
فيها �ص ّلى اهلل عليه يف �سنة �أربع وخم�سني ومائتني ،ف�أح�ضر
�أبا حممد ابنه عليه ال�سالم ف�س ّلم �إليه النور واحلكمة ومواريث
الأنبياء عليهم ال�سالم وال�سالح ،و�أو�صى �إليه ،وم�ضى �ص ّلى
اهلل عليهَ ،و ِ�س ُّنه �أربعون �سنة .وكان مولده يف رجب �سنة �أربع
ع�شرة ومائتني من الهجرة ،ف�أقام مع �أبيه عليه ال�سالم نحو
�سبع �سنني ،و�أقام منفرد ًا بالإمامة ثالث ًا وثالثني �سنة و�شهور ًا.
(�إثبات الو�صية)240/1:
وحدّثنا جماعة ك ّل واحد منهم يحكي �أ ّن��ه دخل ال��دار ،وقد
اجتمع فيها جملة بني ها�شم من الطالبيني والعبا�سيني ،واجتمع
خلق من ال�شيعة ،ومل يكن ظهر عندهم �أمر �أبي حم ّمد عليه
ال�سالم وال عرف خربه �إ ّال الثقات الذين ن�ص �أبو احل�سن عندهم
عليه ،فحكوا �أ ّنهم كانوا يف م�صيبة وحرية ،فهم يف ذلك � ْإذ خرج
من الدار الداخلة خاد ٌم ف�صاح بخادم �آخر« :يا َر َّي ُ
ا�ش خذ هذه
الرقعة وام�ض بها �إىل دار فالن و�أعطها �إىل فالن وقل له :هذه
رقعة احل�سن بن علي» .فا�ست�شرف النا�س لذلك ،ثم فتح من
باب وخرج خاد ٌم �أ�سود ،ثم خرج بعده �أبو حممد
�صدر الرواق ٌ
ً
عليه ال�سالم حا�سرا مك�شوف الر�أ�س ،م�شقوق الثياب ،وعليه
مبطنة بي�ضاء ،وكان وجهه وجه �أبيه عليه ال�سالم ال يخطئ منه
�شيئ ًا ،وكان يف الدار �أوالد املتوكل وبع�ضهم والة العهود ،فلم يبق
�أحد �إ ّال قام على رجله ،ووثب �إليه �أبو حم ّمد املوفق فق�صده �أبو
حم ّمد عليه ال�سالم فعانقه ثم قال له :مرحب ًا بابن العم .وجل�س
بني بابي الرواق ،والنا�س كلهم بني يديه.
وكانت الدار كال�سوق بالأحاديث ،فل ّما خرج وجل�س �أم�سك
النا�س ،فما كنا ن�سمع �شيئ ًا �إال العط�سة وال�سعلة ،وخرجت

جارية تندب �أبا احل�سن عليه ال�سالم فقال �أبو حممد« :ما
هاهنا من يكفي م�ؤونة هذه اجلاهلة؟» ،فبادر ال�شيعة �إليها،
فدخلت الدار ،ثم خرج خادم فوقف بحذاء �أبي حممد عليه
ال�سالم فنه�ض �ص ّلى اهلل عليه و�أخ��رج��ت اجل�ن��ازة ،وخرج
مي�شي حتى �أخرج بها �إىل ال�شارع الذي ب�إزاء دار مو�سى بن
بقا ،وقد كان �أبو حم ّمد �ص ّلى عليه قبل �أن يخرج �إىل النا�س،
و�ص ّلى عليه ملا �أخرج املعتمد ،ثم دفن يف دار من دوره.
وا�شت ّد احل ّر على �أبي حممد عليه ال�سالم و�ضغطه النا�س
يف طريقه ومن�صرفه من ال�شارع بعد ال�صالة عليه ،ف�صار
يف طريقه �إىل دك��ان بقال ر�آه مر�شو�ش ًا (م�صطبة) ف�سلم
وا�ست�أذنه يف اجللو�س ف��أذن له وجل�س ،ووقف النا�س حوله.
�شاب ح�سن الوجه نظيف الك�سوة،
فبينا نحن كذلك �إذ �أتاه ٌّ
على بغلة �شهباء على �سرج بربذون �أبي�ض ،قد نزل عنه ف�س�أله
�أن يركبه ،فركب حتّى �أتى الدار ونزل.
وخرج يف تلك الع�شية �إىل النا�س ،ما كان َي ْخ ِر ُم عن �أبي احل�سن
عليه ال�سالم حتّى مل يفقدوا منه �إال ال�شخ�ص .وتكلمت ال�شيعة يف
�شق ثيابه وقال بع�ضهم :هل ر�أيتم �أحد ًا من الأئمة �شقّ ثوبه يف
مثل هذه احلال؟ فو َّق َع �إىل من قال ذلك :يا �أحمق ما يدريك ما
هذا ،قد �شقّ مو�سى على هرون .وقام �أبو حم ّمد احل�سن بن علي
مقام �أبيه عليه ال�سالم)�(.إثبات الو�صية)242/1:
�إنّ الروايات ال��واردة حول ا�ست�شهاد الإم��ام الهادي عليه
ال�سالم قد ت� ّ
�دل على عظم الفاجعة و�أمل امل�صاب ال��ذي قد
حل بال�شيعة عامة وببني ها�شم خا�صة ،وقد ورد حالة الإمام
الع�سكري عليه ال�سالم يف حني ت�شييع اجلثمان الطاهر لأبيه
عليه ال�سالم ،وهيئته املباركة التي �أظهر �شدّة احلزن والأ�سى
عليه يف مرا�سم ال�صالة والت�شييع والدفن.
تبي كذب جعفر الك ّذاب الذي ادعى الإمامة بعد �أبي
وقد ّ
احل�سن الثالث عليه ال�سالم ،يف ه��ذه احل��ادث��ة ،حيث ر�أى
النا�س حال الإمام الع�سكري عليه ال�سالم بعد ا�ست�شهاد �أبيه
من �شدّة احلزن والأ�سى ،وبينما خرج عليه جعفر ابن الإمام
الهادي عليه ال�سالم مطالب ًا بقيادة الأ ّمة ومدّعي ًا للإمامة.
لكن مو�ضوع جعفر بعد خروج التوقيع املبارك للإمام املهدي
ين�ص ب�أ ّنه تاب بعدما
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف يف حقه ّ
فعل ببيت الإمام الع�سكري عليه ال�سالم ،فقد ورد عن الإمام
الل َع َّز َو َج َّل َو َب ْ َي �أَ َح ٍد
املهدي عليه ال�سالم قولهَ ُ :ل ْي َ�س َب ْ َي َّ ِ
َق َرا َب ٌة َو َمنْ �أَ ْن َك َر ِن َف َل ْي َ�س ِم ِّني َو َ�س ِبي ُل ُه َ�س ِبي ُل ا ْب ِن ُن ٍوح ع �أَ َّما
و�سف
َ�س ِبي ُل َع ِّمي َج ْع َف ٍر َو ُو ْل ِد ِه َف َ�س ِبي ُل ِ�إ ْخ َو ِة ُي ُ
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لوحـة العبــادات
يفمر�سمالعقيدة
* عندما تر�سم العقيدة لوحة العبادة ف ��إنّ الناجت القرية الإبلي�سية.
�سيكون ما يلي:
وحتى ال يذهب بنا الو�صف كثري ًا يف القرية و�أهلها
* ق�صة تبني الفكرة :عندما تكون يف و�سط النور ف� ّإن �س�أتوجه مبا�شرة �إىل منزل املعلم ال�سماوي الأكرب
ويف نف�س الوقت ال ترى �شيئ ًا ،وعندما تكون يف و�سط الواقع مبحاذاة حدود هذه القرية.
حميطات من املياه الطيبة والنقية ويف نف�س الوقت فقد وجدته هناك وقد كان وحاله كحال الزائر بني
الزلت ت�شعر بالعط�ش ف�أنت بال �شك ت�سكن قرية �إبلي�س ي��دي م�ضيفه �أو مبعنى �آخ��ر ك��ان كحال الزائر الذي
حيث كل �شيء عبارة عن ال �شيء وال ي�سمع فيها �سوى اجتمعت فيه كل �صفات الأدب والذوق!
�صوت الأن��ا الذي يغذي كل �شيء وتطرب له �آذان كل فقلت له� :أه��ذه �صالة �أم زي��ارة �أيها احلبيب؟ ف�إنّ
�شيء ف�أ�صبحت الإل��ه بعدد الأه��واء املوجودة يف تلك حالك و�أنت ت�صلي لهو �أقرب �إىل حال الزائر!
فقال يل� :أال تعرف �أن ال�صالة
وكل العبادات يف جوهرها ما
هي �إ ّال مرا�سيم متنوعة
ل��زي��ارات املع�صوم وكل
عبادة لها روحية معينة
يف الزيارة ولعل ال�صالة
م ��ن �أج� �م ��ل ال ��زي ��ارات
الواجبة للمع�صوم لأن
ف �ي �ه��ا وج� ��وب اخل �� �ض��وع
وال �ت��ذل��ل وال �ت �� �ض��رع بني
ي��دي املع�صوم ب�شكل �أعمق
من باقي العبادات!
فقلت له :ه� ّون عليك قلي ًال وح��اول �أن
تف�سر يل �أكرث!
ماذا تق�صد ب�أنّ العبادات مظهر من مظاهر
الزيارة الواجبة اال�ضطرارية للمع�صوم؟
فقال يل� :أيها العزيز �أنت عندما تتعبد �أو
عندما تقر�أ الأدعية والزيارات وحديث
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فقلت له :ماذا تق�صد؟
فقال� :أيها الغايل دعنا نقوم بجولة يف الن�صو�ص
ومبا �أ ّنك �س�ألت عن ال�صالة بالذات ف�سوف تكون هي
املحور الذي يتمحور عليه كالمي وهي امل�صداق الذي
�سوف انطلق منه يف تطبيق الن�صو�ص وكما ي�أتي:

ق�صة وعربة

املع�صوم هل تفعل ذلك بعقلك وقلبك �أم �أ ّن��ك تفعلها
هكذا من دون ت�أمل وتفكر!

تنوي التوجه لزيارة حممد و�آل حممد!
ف�إ ّنك حني تقول (حي على خري العمل) ف�أنت تقول
للنا�س تعالوا لنفعل خري العمل وخ�ير العمل كما يف
حديثهم هو بر فاطمة و�آل فاطمة!
ف�أنت بعبارة �أخرى تعطي لل�صالة عنوان ًا �أهم فتقول
للنا�س حي على بر فاطمة و�آل فاطمة ،و�أح��د �أو�ضح
معاين الرب هو الزيارة والو�صال!

* انظر معي يف دعاء الندبة�« :أين وجه اهلل الذي وال�بر حقيقة مفهوم له �أب�ع��اد كثرية وه��ي �أعمق من
الزيارة بكثري ولكن احلديث هنا هو بهذا امل�ستوى من الرب!
�إليه يتوجه الأولياء»!
�أ ّما الأو�ضح من كل ما تقدم هو �أننا لو بحثنا الأمر
ويف نف�س الدعاء�« :أين وجه اهلل الذي منه ي�ؤتى»!
ث ��م ت�أمل يف الزيارة اجلامع ��ة الكبرية« :ومن ق�صده من جهة �أن ال�صالة لي�ست �سوى مظهر من مظاهر
توج ��ه �إليك ��م» ب ��ل �إ ّن ��ك يف الق ��ر�آن الكرمي ح�ي�ن تقر�أ املع�صوم كما �صرحت بذلك �أحاديثهم التي �أ�شارت
ب�شكل �صريح ب�أ ّنهم هم ال�صالة...الخ.
{وابتغ ــوا إليه الوس ــيلة}!
فعند ذلك �سيكون املو�ضوع �أب�سط وال يحتاج �إىل كل
والآن �أخربين ماذا فهمت؟
تلك املقدمات ف�إنّ املع�صوم هو ال�صالة ف�إذا �صليت
فقلت له :منك �أتعلم ففهمني!!!
فقال يل� :إ ّنها وباخت�صار تعني �أ ّنك يف كل �أحوالك ف�أنت تزور املع�صوم بكل ب�ساطة!
ويف حال العبادة خ�صو�ص ًا ف ��إنّ توجهك يكون لوجه وحني تنتهي من �صالتك ف�ستودع املع�صوم وت�سلم
اهلل ف�أنت �ستكون يف �ضيافة وجه اهلل وعندما تكون يف عليه بذلك ال�سالم املعتاد يف نهاية كل �صالة.
و�أخري ًا ف� ّإن �أحب �أن � ّأبي �أجمل ما يف هذه التكاليف
�ضيافة �أحد ف�أنت �إذن يف حالة زيارة له.
فبعبارة �أخ��رى مب�سطة تخت�صر الكالم املخت�صر ال�شرعية الواجبة وامل�ستحبة! وما ال�صالة �إال م�صداق
�أع�لاه ف��إنّ من يريد اهلل البد من �أن يبد�أ بهم (كما ومثال لها!
يف اجلامعة الكبرية وغريها) ومعنى �أن تبد�أ بهم هو ف ��إ ّن��ك ح�ين تفعلها ف ��أن��ت �ستكون يف ح��ال��ة زي��ارة
�أن تتوجه �إليهم (كما يف دعاء الندبة وغريه) والتوجه �إجبارية لإمامك تختلف عن كل الزيارات املعتادة؟!
�إليهم يف �أحد �أو�ضح معانيه و�أبعاده هو زيارتهم وهذا لأ ّن�ه��ا �ستكون زي ��ارة ل��ذات��ه امل�ج��ردة وامل�ن��زه��ة عن
هو املراد بب�ساطة!
اجل�سمية وعن كل نق�ص!
�أ ّم��ا احلديث عن ال�صالة خا�صة ف ��إنّ ه��ذا املعنى
وا�ضح ج��دا فيها ف�أنت حني تنوي ال�صالة �إال تقول
نويت �أن �أ�صلي كذا وكذا قربة لوجه اهلل تعاىل! ووجه
اهلل هم �أهل البيت عليهم ال�سالم والأمر وا�ضح.

فهي �ستكون زيارة بني العبد وربه حيث يبدي العبد
فيها التذلل والعبودية والرق واالنك�سار وبني يدي �إمام
زمانه ولي�س له من هذه الزيارة �إال ما �أقبل عليه بهذه
النية وبهذه احلالة.
وهنيئ ًا ملن تقبل منه هذه الزيارة!

والأو� �ض ��ح م��ن ذل��ك ه��و ان��ك ح�ين ت �ق��ر�أ مقدمات
ال���ص�لاة (الأذان والإق ��ام ��ة) ال �ل��ذان مي �ث�لان روح �سالم عليك �سيدي بقية اهلل ف�� ّإن واهلل ما �صليت
ال�صالة وعنوانها!
وال قمت ب�أي عمل �إال بنية زيارتك فتقبل مني زيارتي.
ف�أنت ب�شكل وا�ضح تقول هلل وللخلق جميعا ب�أنك الآن

بقلم :حيدر الوائيل

37

�إ�ضاءات تربوية

توجي���ه الغرائز
بوا�سـطـــة العقل

الغريزة يف اللغة هي :الطبيعة والقريحة وال�سج ّية ،وقال الأ�سا�سية الع�ضوية والوجدانية يف �آن واحد.
اللحياين :هي الأ�صل والطبيعة(.تاج العرو�س)255/15:
والتق�سيم الثنائي للغرائز يرجعها �إىل العقل وال�شهوة،
ويف اال�صطالح هي :ا�ستعداد فطري نف�سي ج�سمي يدفع وهما الأ��س��ا���س ال��ذي تتفرع وتتنوع منهما �سائر الغرائز
معي ،و�أن ي�شعر والدوافع واحلاجات.
الفرد �إىل �أن يدرك وينتبه �إىل �أ�شياء من نوع ّ
بانفعال خا�ص عند �إدراكها ،و�أن ي�سلك نحوها م�سلك ًا خا�ص ًا .قال �أمري امل�ؤمنني عليهال�سالم�« :إِنَّ َ
اهلل َع َّز َ َج َّل َر َّك َب
(منهج الرتبية �أ�سا�سياته ومك ّوناته)59:
ِف ْ َال َال ِئ َك ِة َعق ًْل ِب َال َ�ش ْه َو ٍة َو َر َّك� َ�ب ِف ا ْل َب َها ِئ ِم َ�ش ْه َو ًة ِب َال
والغريزة كما هو امل�ستفاد من معناها �أمر مغروز يف داخل َعق ٍْل َو َر َّك� َ�ب ِف َب ِني آ� َد َم ِك َل ْيهِ َما َف َمنْ َغ َل َب َع ْق ُل ُه َ�ش ْه َو َت ُه
ي ِمنَ ْ َال َال ِئ َك ِة َو َمنْ َغ َل َب ْت َ�ش ْه َو ُت ُه َع ْق َل ُه َف ُه َو َ�ش ٌّر ِمنَ
الذات يتفاعل مع املحيط اخلارجي لينطلق نحو اال�ستجابة َف ُه َو َخ ْ ٌ
والإ�شباع ،وهي قوة ال نالحظها مبا�شرة بل ن�ستنتجها من ا ْل َب َها ِئم»(.علل ال�شرائع)4/1:
االجتاه العام لل�سلوك ال�صادر منها يف الواقع.
وم�صطلح ال�شهوة يطلق على القوة التي ت�شتهي ،وعلى
ومن هنا فللغريزة مظاهر ثالثة:

الأمر امل�شتهى(.مفردات �ألفاظ القر�آن)270:

 .1مثري خارجي.

فمن العقل تتفرع غريزة التد ّين وغريزة التكامل �أو
حب الكمال ،وغريزة الأم��ن واال�ستقرار ،وم��ن ال�شهوة
تتفرع غريزة اجل��وع والغريزة اجلن�سية وبقية الغرائز
ذات الطابع اجل�سماين.

� .2سلوك عملي.
 .3هدف يراد حتقيقه.
وبعبارة ُاخ��رى� :إنّ الغريزة تتفاعل مع ال�شعور مبظاهره
الثالثة :الإدراك واالنفعال والرغبة للتحقيق.

عن الإمام جعفر ال�صادق عليهال�سالم قال :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله�« :إِنَّ �أَ َّو َل َما ُع ِ�ص َي ُ
اهلل َع َّز َو َج َّل ِب ِه ِ�س ٌّت:
ا�س ِةَ ،و ُح ُّب َّ
الط َع ِامَ ،و ُح ُّب ال َّن ْو ِمَ ،و ُح ُّب
ُح ُّب ال ُّد ْن َياَ ،و ُح ُّب ال ِّر َئ َ
ال َّر َاح ِةَ ،و ُح ُّب ال ِّن َ�ساء»(.الكايف ال�شريف)290/2:
وقد �أ ّي��د العلم احلديث ما قاله الإم��ام علي عليهال�سالم
يف نظرته للإن�سان حيث �إنّ املفهوم ال�سائد يف هذا الع�صر
(�إنّ الإن�سان ال هو حيوان وال هو من ال�سماء ،ولك ّنه بني
االثنني ،وتطوره يعتمد على متييزه امل�ضبوط لطبيعة �إمكاناته
املحدودة)(.ال�شخ�صية بني النجاح والف�شل)

فهي تتفاعل م��ع امل�ث�ير اخل��ارج��ي وتنفعل م��ع مظاهره
املتنوعة ،وتنطلق لتحقيق هدفها وه��و الإ�شباع واالرت ��واء،
وهذا التفاعل واالنطالق هو �أمر فطري ال يختلف وال يتخلف
من فرد لآخر ،و�أ ّما ال�سلوك ال�صادر عن الغريزة ،فهو �أمر
تتحكم به �إرادة الإن�سان وم��ا يحمله من متبنيات فكرية
وعاطفية وخلقية؛ من حيث نظرته للكون وللحياة واملجتمع،
فيكون من�سجم ًا معها مطابق ًا للأ�س�س والقواعد التي تبناها
يف ر�سم منهجه يف احلياة ،ولهذا يختلف �سلوك الإن�سان
وممار�ساته العملية اندفاع ًا وانكما�ش ًا من �إن�سان لآخر تبع ًا فالإن�سان يف ر�أي �أمري امل�ؤمنني تتجاذبه قوتان :ال�شهوة
والعقل ،وهذه القوى تب ّكر لديه يف الظهور واليقظة ،وت�سرع
لدرجات �إميانه واعتقاده مبتبنياته.
وتتنوع الغرائز بتنوع تركيبة الإن�سان وكينونته ،فهو ج�سد ع�ن��ده يف النمو وال �ت ��أث�ير ،وه��ي امل ��ؤث��رة يف بنائه اخللقي
وروح ولك ّل منهما وظائفه اخلا�صة املرتتبة على احلاجات والنف�سي ،ف�إذا منت قوة ال�شهوة وتغلبت على قوة العقل ف�إنّ
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�إ�ضاءات تربوية

الإن�سان �سيكون م�ست�سلم ًا لهواه ومل ّذاته
و�سي�شبعها دون قيود �أو �شروط يف �أجواء
امل�ث�يرات واملغريات اخلارجية �إىل �أن
ي�صبح كاحليوان ه ّمه بطنه وفرجه،
�أو يقف ال��واق��ع ح��ائ� ً
لا دون �إ�شباعها؛
في�ؤدي ذلك �إىل اختالل التوازن النف�سي
واالنفعايل يف كيانه في�صاب باال�ضطراب
النف�سي والروحي ،و�إذا غلبت قوة العقل
ق��وة ال�شهوة ،ف ��إنّ الإن�سان �سي�شبعها يف
وجهها الإيجابي ،فهو ال يوقف ال�شهوة وال
يعطلها بل يوجهها وجهة عقالنية ويقيدها
بقيود ال�شريعة �أو ي�ؤجل �إ�شباعها �إىل ظرفها
املنا�سب امل�شروع.
ودور العقل ه��و تعديل ال�شهوة وتهذيبها
وا�ستبدال مثرياتها الطبيعية مبثريات �أُخ��رى
تتجه بها �إىل ال�سمو والكمال ،وتدع بها �سلوكها
الفطري �إىل �سلوك فيه الن�ضج وال�ق��وة للفرد
وال�صالح للمجتمع.
َم ِر ُ
ي�ض
والعقل يقدّم الت�سامي على ال ّلذات الفانية ،ويوجه الإن�سان
ال َّنف ِْ�س
�إىل طاعة ر ّبه ويقدمها على غريها.
َم ْع ُل ُ
ول ا ْل َعقْل»(.عيون
وي�صف الإم ��ام حممد الباقر عليهال�سالم �أه��ل التقوى احلكم)373:
قائ ًالّ �« :أخروا �شهواتهم ول ّذاتهم خلفهم ،وقدّموا طاعة ر ّبهم
 .2وق��ال عليه ال�سالم �أي�ض ًاَ :
«غ َل َب ُة َّ
ال�ش ْه َو ِة ُت ْب ِط ُل
�أمامهم»(.حتف العقول)287:
ا ْل ِع ْ�ص َم َة َوتُو ِر ُد ا ْل ُه ْل َك»(.عيون احلكم)349:
فالإمام مل يقل� :ألغوا �شهواتهم ولذاتهم �أو ّ
عطلوها بل قال:
 .3وورد عنه عليه ال�سالم �أي�ض ًا«َ :منْ َزاد َْت َ�ش ْه َو ُت ُه َق َّل ْت
� ّأخروا ،لأنّ منهج �أهل البيت عليهمال�سالم هو منهج التوازن،
ُم ُر َّو ُتهُ»(.غرر احلكم)592:
ولهذا جند �أنّ �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم يعاتب عا�صم بن
زياد حينما لب�س العباءة وتخ ّلى عن الدنيا فيقول له« :يا ع ي  .4وقال عليه ال�سالم�ِ « :إ َّن ُك ْم ِ�إنْ َم َّل ْكت ُْم َ�ش َه َوا ِت ُك ْم َنزَ ْت ِب ُك ْم
َ ُ دَ َّ
البيثُ �أَما رحم َ�أه َل َك وو َل َك �أَ َترى �إِ َل الأَ َ�ش ِر َوا ْل َغ َوا َية»(.غرر احلكم)270:
ا�س َت َه َام ِب َك ْ َ ِ َ َ ِ ْ تَ ْ َ َ دَ َ
َنف ِْ�س ِه َل َق ِد ْ
َ
ات َوهُ َو َي ْك َر ُه �أَنْ َت�أْ ُخ َذهَ ا �أَ ْنتَ �أَ ْه َونُ َع َلى �إذن� :إنّ غلبة العقل على ال�شهوة مبعنى حتكمه فيها ،يجعل
اهلل �أَ َح َّل َل َك َّ
الط ِّي َب ِ
الإن�سان يف قمة ال�سمو والتكامل ،و�إنّ غلبة ال�شهوة على العقل
هلل ِمنْ َذ ِلك»(.نهج البالغة)324:
ا ِ
ومنهج �أهل البيت عليهم ال�سالم يدعو �إىل �أن يكون العقل جتعل الإن�سان يف امل�ستنقع الآ�سن ويف ركب الطاحلني.
حاكم ًا على ال�شهوات ،لأنّ االن�سياق وراء ال�شهوات ي�ؤدي �إىل قال الإم��ام جعفر ال�صادق عليهال�سالمَ « :ال َت��دَ ِع ال َّنف َْ�س
وقوع الإن�سان يف مهاوي الرذيلة ،ومن �آثارها ما ورد يف �أقوال وَهَ َواهَ ا َف�إِنَّ هَ َواهَ ا ِف َردَاهَ ا َو َت ْر ُك ال َّنف ِْ�س َو َما َت ْه َوى �أَ َذاهَ ا
َو َك ُّف ال َّنف ِْ�س َع َّما َت ْه َوى َدوَاهَ ا»(.الكايف ال�شريف)336/2:
�أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم:
 .1قال �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالمَ « :ق ِرينُ َّ
ال�ش ْه َو ِة
بقلم :السيد شهاب الدين الحسيني
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الأدب

العيــون تـذرف
الـــــدموع عـلى
ابـــن الكاظــــم
عليهمـا ال�سالم
ا�ستهلت
�أال م��ا لعيني ب��ال��دم��وع
ِ
ولو َف َقدَ ت ماء ال�ش�ؤون ل َق ّر ِت()1
على من بكته الأر�ض وا�سرتجعت لهُ
ر�ؤو�ساجلبالال�شاخمات ِوذل ِّت()2
وقد �أع َولت تبكي ال�سماء لفقد ِه
و� ُ
��ت()3
أجن ُمها ناحت عليه وك�� ّل ِ
����ض���ي اهلل ���س��ب��ط نبينا
ُرزي���ن���ا َر ّ
��ت()4
ف�أخلفت الدنيا ل��ه وت��ول ِ
فنحنُ عليه اليوم �أج��در بال ُبكا
��ت()5
مل��رزئ ٍ��ة ع��زت علينا و ج��ل ِ
وم���ا خ�ير ُدن��ي��ا ب��ع��د �آل ُم��م ٍ��د
�أال ال ُنباليها �إذا م��ا ا�ض َم َح ّل ِت
ُ
�صيبات ال��زم��انِ وال �أ َرى
جتلت ُم
ُم�صيبتنا ب��امل��� َ
��ص��ط��ف َ
��ت
�ين جت�� ّل ِ

ــــــــــــــــــ

الشاعر أبو كوثر العراقي

( )1عروق الدموع .قرت :اطم�أنت.
( )2ا�سرتجعت :قالت�( :إنا هلل و �إنا �إليه راجعون).
( )3ك ّلت :تعبت.
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( )4ال�سبط :ولد الولد� .أخلفت :تغريت.
( )5املرزئة :امل�صيبة .ج ّلت :عظمت.

يعتقد الثنويون بوجود خالقني للعامل �أحدهما خالق اخلري
والآخر خالق ال�ش ّر.
الأ ّول هو اهلل ع ّز وجل والثاين هو (�أهرمن) قالوا يف
وجه ذلك �أ ّنه كما �أنّ �آثار اخللق تد ّلنا على اخلالق ،كذلك
وج��ود اخل�ير وال�ش ّر يف العامل يد ّلنا على وج��ود مبدئني
وخالقني �إذ ال�ض ّدان  -وهما اخلري وال�ش ّر  -ال ي�أتيان من
�سبب وع ّلة واحدة.
واحلكيم ال يج ّوز �صدور �أمرين متماثلني على �سبيل التكاف�ؤ
عن الواحد فكيف يج ّوز �صدور ال�ضدّين عنه؟ فيكون خالق
ال�ش ّر موجود ًا �شرير ًا وهو (الأهرمن) فنحن ن�ؤمن ب�إله اخلري
ونعبده لكي يد ّر علينا بخريه وف�ضله ورحمته.
ونعبد �إله ال�ش ّر تق ّية منه ل ُيم�سك ع ّنا �ش ّره و�ض ّره ،هذا
غاية ما يقال يف تو�ضيح عقيدة الثنوية.
اجلواب:
عدمي ال يحتاج �إىل الع ّلة الفاعل ّية لكي يلزم
�إنّ ال�ش ّر �أم ٌر
ٌ
تعدد اخلالق كما �أ�شار �إليه العالمة احل ّلي يف �شرحه على
التجريد �إذ قال( :و�إذا ت�أ ّملنا يف كل ما يقال له �ش ّر وجدناه
عدم ًا �أال ترى القتل ف��إنّ العقالء حكموا بكونه �ش ّر ًا .و�إذا
ت�أ ّملناه وجدنا �ش ّريته باعتبار ما يت�ضمن من العدم ف�إ ّنه لي�س
�ش ّر ًا من حيث قدرة القادر عليه ،ف�إنّ القدرة كمال الإن�سان،
وال من حيث �إنّ الآلة ّ
قطاعة ،ف�إ ّنه �أي�ض ًا كمال لها ،وال من
حيث حركة �أع�ضاء القاتل ،وال من حيث قبول الع�ضو املنقطع
للتقطيع ،بل من حيث هو �إزال��ة كمال احلياة عن �أ�شخ�ص
فلي�س ال�ش ّر �إ ّال هذا العدم)(.ك�شف املراد)20:
فاحلا�صل �إنّ اهلل هو خالق الوجود وهو خري حم�ض.
عدمي ال يحتاج �إىل ع ّلة الإي�ج��اد كي يلزم
وال�ش ّر �أم � ٌر
ّ
تعدد مبدئني .وهناك ج��واب �آخ��ر م�ستفاد من
حوار الر�سول الأعظم �صلى اهلل عليه و�آله مع
الثنوية ،يقول اثنوية :النور والظلمة هما املد ّبران.
قال الر�سول الأكرم �صلى اهلل عليه و�آله« :ما الذي دعاكم

�إىل م��ا قلتموه م��ن ه ��ذا؟» ،ق��ال��وا :لأ ّن�ن��ا ق��د وج��دن��ا العامل
�صنفني :خري ًا و�ش ّر ًا ،ووجدنا اخلري �ض ّد ال�ش ّر ف�أنكرنا �أن
يكون فاعل واحد يفعل ال�شيء و�ضدّه ،بل لكل واحد منهما
فاعل� ،أال ترى �أنّ الثلج حمال �أن ّ
ي�سخن ،كما �أنّ النار حمال
ربد؟ ف�أثبتنا لذلك �صانعني قدميني ظلمة ونور.
�أن ت ّ
قال الر�سول الأكرم �صلى اهلل عليه و�آله�« :أفل�ستم قد وجدمت
�سواد ًا وبيا�ض ًا وحمرة و�صفرة وخ�ضرة وزرقة وكل واحد �ض ّد
للآخر ،ال�ستحالة اجتماع اثنني منها يف حمل واحد ،كما كان
احل ّر والربد �ضدّين ال�ستحالة اجتماعهما يف حمل واحد»،
ق��ال الثنوية :نعم .ق��ال ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه:
«فمه ًال �أثبتم بعدد كل لون �صانع ًا قدمي ًا ل �ي �ك��ون ف��اع��ل
ك ّل �ض ّد من هذه الأل��وان غري فاعل
ال�ض ّد الآخر» ،ف�سكت الثنوية
ومل ي���س�ت�ط�ي�ع��وا
اجل ��واب �إذ الزم
كالمهم هو تعدد املبد�أ
مبقدار تعدد الأل��وان
وع� � ��دم احل�����ص ��ر يف
املبدئني.

�شبهات وردود

الدين يف مواجهة ال�شرك

الشيخ عيل البامياين
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وقائع و�أيام
42

حادث���ة الطوف���ان
حقيق���ة �أم خي���ال؟
�س�ؤال :هل طوفان نبي اهلل نوح كانت عامة جلميع الأر�ض؟
اجلواب� :إنّ عموم دعوة نوح على نب ّينا و�آله وعليه ال�س�ل�ام
يق�ضي بعموم العذاب ،وهو نعم القرينة على �أن املراد ب�س ��ائر
الآيات الدالة بظاهرها على العموم ذلك كقوله تعاىل{ :رَبِّ
ال تَ َذرْ عَلَى ا َألر ِْض مِـ ـنَ الْكافِ ِرينَ دَيَّاراً}[.نوح]٢٦:
هلل إِ َّال مَـ ـنْ
وقول ��ه تع ��اىل{ :ال عاصِـ ـمَ الْيَـ ـوْمَ مِـ ـنْ َأمْـ ـ ِر ا ِ
رَحِمَ} [.ه ��ود]٤٣:
وقول ��ه ع� � ّز وج ��ل{ :وَجَعَ ْلن ــا ذُ رِّيَّ َتـ ـهُ هُـ ـمُ الْباقِـ ـنَ}.
[ال�صا ف ��ات]٧٧ :
ومن ال�شواهد يف كالمه تعاىل على عموم الطوفان ما ذكر
يف مو�ضعني� :أنه �أمر نوح ًا �أن يحمل من ٍّ
كل زوجني اثنني،
فمن الوا�ضح �أنه لو كان الطوفان خا�ص ًا ب�صقع من �أ�صقاع
الأر�ض وناحية من نواحيها كالعراق  -كما قيل  -مل يكن �أي
حاجة �إىل �أن يحمل يف ال�سفينة من كل جن�س من �أجنا�س
احليوان زوجني اثنني وهو ظاهر.
واخت ��ار بع�ضهم كون الطوفان خا�ص� � ًا ب�أر�ض قوم نوح عليه
ال�س�ل�ام قال �صاحب املنار يف تف�سريه�( :أما قوله يف نوح على
نبين ��ا و�آله وعليه ال�س�ل�ام بعد ذكر تنجيت ��ه و�أهله{ :وَجَعَ ْلنا
ذُ رِّيَّ َتـ ـهُ هُـ ـمُ الْباقِـ ـنَ} فاحل�ص ��ر فيهم يجوز �أن يك ��ون �إ�ضافي ًا
�أي الباق�ي�ن دون غريه ��م من قومه ،و�أم ��ا قوله{ :وَق ــالَ نُوحٌ
رَبِّ ال تَ ـ َـذرْ عَ َل ــى ا َألر ِْض مِـ ـنَ الْكافِ ِريـ ـنَ دَيَّ ــاراً} فلي� ��س
ن�ص� � ًا يف �أن امل ��راد بالأر� ��ض هذه الك ��رة كلها ف� ��إنّ املعروف
م ��ن كالم الأنبي ��اء والأق ��وام ويف �أخبارهم �أن تذك ��ر الأر�ض

وي ��راد بها �أر�ضه ��م ووطنهم كقوله تع ��اىل حكاية عن خطاب
َكمَ ــا الْكِبْ ِرياءُ
ك ــونَ ل ُ
فرعون ملو�س ��ى وه ��ارون{ :وَتَ ُ
ْض} يعن ��ي �أر�ض م�ص ��ر ،وقول ��ه{ :وَإِنْ كادُوا
فِ ــي ا َألر ِ
ْض لِيُخْ ِرجُ ـ َ
ـوك مِنْه ــا} فامل ��راد
َليَسْـ ـ َتفِزُّونَكَ مِـ ـنَ ا َألر ِ
ِتاب
به ��ا مكة ،وقول ��ه{ :وَق ََضيْن ــا إِىل بَنِي إِسْ ــرائِيلَ فِ ــي الْك ِ
ـن} وامل ��راد به ��ا الأر� ��ض التي
ْض مَرَّتَيْ ـ ِ
َل ُت ْفسِـ ـدُنَّ فِ ــي ا َألر ِ
كان ��ت وطنهم ،وال�ش ��واهد عليه كثرية.
ولكن ظواهر الآيات تدل مبعونة القرائن والتقاليد املوروثة
عن �أهل الكتاب على �أ ّنه مل يكن يف الأر�ض كلها يف زمن نوح
�إال قومه و�أ ّنهم هلكوا كلهم بالطوفان ومل يبق بعده فيها غري
ذريته ،وهذا يقت�ضي �أن يكون الطوفان يف البقعة التي كانوا
فيها من الأر�ض �سهلها وجبلها ال يف الأر�ض كلها �إال �إذا كانت
الياب�سة منها يف ذلك الزمن �صغرية لقرب العهد بالتكوين
وبوجود الب�شر عليها ف�إنّ علماء التكوين وطبقات الأر�ض -
اجليولوجية  -يقولون �إنّ الأر���ض كانت عند انف�صالها من
ال�شم�س كرة نارية ملتهبة ثم �صارت كرة مائية ثم ظهرت
فيها الياب�سة بالتدريج.
ثم �أ�شار �إىل ما ا�ستدل به بع�ض �أه��ل النظر على عموم
ال�ط��وف��ان جلميع الأر�� ��ض م��ن �أن ��ا جن��د بع�ض الأ� �ص��داف
والأ�سماك املتحجرة يف �أعايل اجلبال وهذه الأ�شياء مما ال
تتكون �إال يف البحر فظهورها يف ر�ؤو�س اجلبال دليل على �أنّ
املاء قد �صعد �إليها مرة من املرات ،ولن يكون ذلك حتى يكون
قد عم الأر�ض هذا.

�أوال :الأرا�ضي الر�سوبية

تطلق الأرا�ضي الر�سوبية يف اجليولوجيا على الطبقات
الأر�ضية التي كونتها ر�سوبات املياه اجلارية على �سطح
الأر�ض كالبطائح وامل�سيالت التي غطتها الرمال ودقاق
احل�صى.
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ورد عليه ب ��أنّ وج��ود الأ��ص��داف واحليوانات البحرية يف
قلل اجلبال ال يدل على �أ ّنه من �أثر ذلك الطوفان بل الأقرب
�أ ّن��ه من �أثر تكون اجلبال وغريها من الياب�سة يف املاء كما
قلنا �آنف ًا ف�إنّ �صعود املاء �إىل اجلبال �أيام ًا معدودة ال يكفي
حلدوث ما ذكر فيها.
ثم قال ما ملخ�صه� :إنّ هذه امل�سائل التاريخية لي�ست من
بن�ص قطعي فنحن نقول مبا
مقا�صد القر�آن ولذلك مل يبينها ّ
تقدّم �أ ّنه ظاهر الن�صو�ص وال نتخذه عقيدة دين ّية قطع ّية ف�إن
ن�ص ًا
�أثبت علم اجليولوجية خالفه ال ي�ضرنا لأ ّنه ال ينق�ض ّ
قطع ّي ًا عندنا)(.تف�سري املنار)25/12:
�أقول� :أ ّما ما ذكره من ت�أويل الآيات فهو من تقييد الكالم
من غري دليل ،و�أ ّم ��ا قوله يف ر ّد قولهم بوجود الأ��ص��داف
والأ��س�م��اك يف قلل اجل�ب��ال� :إنّ �صعود امل��اء �إليها يف �أ ّي��ام
معدودة ال يكفي يف حدوثها! ففيه �أنّ من اجلائز �أن حتملها
�أمواج الطوفان العظيمة �إليها ثم تبقى عليها بعد الن�شف ف�إنّ
ذلك من طوفان يغمر اجلبال ال�شاخمة يف �أ ّيام معدودة غري
عزيز.
ين�ص عليه الآيات �أ ّنه عليه
وبعد ذلك ك ّله قد فاته ما ّ
ال�سالم �أمر �أن يحمل من كل جن�س من �أجنا�س احليوان
كالن�ص يف �أنّ الطوفان عم البقاع
زوجني اثنني ف�إنّ ذلك
ّ
الياب�سة من الأر���ض جميع ًا �أو معظمها الذي هو مبنزلة
اجلميع.
فاحلقّ �أنّ ظاهر القر�آن الكرمي  -ظهور ًا ال ينكر � -أنّ
الطوفان كان عام ًا للأر�ض ،و�أنّ من كان عليها من الب�شر
حجة قطع ّية ت�صرفها
�أغرقوا جميع ًا ومل يقم لهذا احلني ّ
عن هذا الظهور.
وقد كنت �س�ألت �صديقي الفا�ضل الدكتور �سحابي املحرتم
�أ�ستاذ اجليولوجيا بكل ّية طهران �أن يفيدين مبا ير�شد �إليه
الأبحاث اجليولوجية يف �أمر هذا الطوفان العام �إن كان فيها
ما ي�ؤيد ذلك على وجه ك ّلي ف�أجابني ب�إيفاد ما يلي:

وقد نعرف الأرا�ضي الر�سوبية مبا تراكم فيها من الرمال
ودقاق احل�صى الكرو ّية املدورة ف�إ ّنها كانت يف الأ�صل قطعات
م��ن احل �ج��ارة ح��ادة الأط� ��راف وال��زواي��ا حولتها �إىل هذه
احلالة اال�صطكاكات الواقعة بينها يف املياه اجلارية وال�سيول
العظيمة ثم �إنّ املاء حملها وب�سطها على الأر�ض يف غايات
قريبة �أو بعيدة بالر�سوب.
ولي�ست تنح�صر الأرا�ضي الر�سوبية يف البطائح فغالب
الأرا�ضي الرتابية من هذا القبيل تخالطها �أو تكونها رمال
بالغة يف الدقة ،وقد حملها لدقتها وخفتها �إليها جريان
املياه وال�سيول.
جند الأرا�ضي الر�سوبية وقد غطتها طبقات خمتلفة من
الرمل وال�تراب بع�ضها ف��وق بع�ض من غري ترتيب ونظم،
وذل��ك � -أو ًال � -أم��ارة �أن تلك الطبقات مل تتكون يف زمان
واحد بعينه وثاني ًا � -أنّ م�سري املياه وال�سيول �أو �شدة جريانها
قد تغري بح�سب اختالف الأزمنة.
ويتّ�ضح بذلك �أنّ الأرا� �ض��ي الر�سوبية كانت جم��اري
وم�سائل يف الأزمنة ال�سابقة ملياه و�سيول مهمة و�إن كانت
اليوم يف معزل من ذلك.
وه��ذه الأرا��ض��ي التي حتكي عن جريان مياه كثرية ج ّد ًا
و�سيالن �سيول هائلة عظيمة توجد يف �أغلب مناطق الأر�ض
منها �أغلب نقاط �إي��ران ك�أرا�ضي طهران وقزوين و�سمنان
و�سبزوار ويزد وتربيز وكرمان و�شرياز وغريها ،ومنها مركز
بني النهرين وجنوبه ،وم��ا وراء النهر ،و�صحراء ال�شام،
والهند ،وجنوب فرن�سا ،و�شرقي ال�صني ،وم�صر ،و�أك�ثر
قطعات �أمريكا ،وتبلغ �ضخامة الطبقة الر�سوب ّية يف بع�ض
الأماكن �إىل مئات الأمتار كما �أ ّنها يف �أر�ض طهران جتاوز
�أربعمائة م ٍرت.
مما م ّر:
وينتج ّ
� .1إنّ �سطح الأر�ض يف عهد لي�س بذاك البعيد كان جمرى
�سيول هائلة عظيمة رمبا غطت معظم بقاعها.
� .2إنّ الطغيان والطوفان  -بالنظر �إىل �ضخامة الق�شر
الر�سوبي يف بع�ض الأماكن  -مل يحدث مرة واح��دة وال يف
�سنة �أو �سنني معدودة بل دام �أو تكرر يف مئات من ال�سنني
كلما ح��دث م��رة ك � ّون طبقة ر�سوب ّية ثم �إذا انقطع غطتها
طبقة ترابية ثم �إذا عاد ك ّون �أخرى وهكذا وكذلك اختالف
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الطبقات الر�سوب ّية يف د ّقة رمالها وعدمها ّ
يدل على اختالف
ال�سيالن بال�شدة وال�ضعف.
ثاني ًا :حدوث الق�ش���ور والطبقات اجليولوجية

الطبقات الر�سوب ّية �أحدث الق�شور والطبقات اجليولوجية
وقد تر�سب الطبقات الر�سوب ّية عادة ر�سوب ًا �أفقي ًا ولكن رمبا
وقعت �أجزا�ؤها املرتاكمة حتت �ضغطات جانب ّية قو ّية �شديدة
على م��ا بها م��ن ال��دف��ع م��ن ف��وق وم��ن حت��ت فتخرج بذلك
تدريج ًا عن الأفق ّية �إىل التدوير وااللتواء ،وهذا غري ظاهر
الأثر يف الأزمنة الق�صرية املحدودة لكن �إذا متادى الزمان
بطوله كمرور املاليني من ال�سنني ظهر الأثر وتكونت بذلك
اجلبال ب�سال�سلها امللتوية بع�ض تاللها يف بع�ض وترتفع بقللها
من �سطوح البحار.
وي�ستنتج م��ن ذل��ك �أنّ الطبقات الر�سوب ّية والق�شور
الأفق ّية الباقية على حالها من �أحدث الطبقات املتكونة
على الب�سيط ،وال��دالئ��ل الفن ّية امل��وج��ودة ت� ّ
�دل على �أن
عمرها ال يجاوز ع�شرة �آالف �إىل خم�سة ع�شر �ألف �سنة
من زماننا هذا.
وي�ستثنى من ذل��ك بع�ض ما يف �أط ��راف بالتيك و�سائر
املناطق ال�شمال ّية من طبقات ر�سوب ّية �أفق ّية باقية على حالها
من �أقدم العهود اجليولوجية جلهات مذكورة يف حملها.
ثالث ًا :انب�ساط البحار وات�ساعها بانحدار املياه �إليها

وذل��ك ك ��أن تكون الق�شور الر�سوب ّية اجلديدة عام ًال يف
انب�ساط �أك�ثر بحار الكرة واتّ�ساعها ب�أطرافها فارتفعت
مياهها وغطت �أك�ثر �سواحلها وعملت جزائر يف ال�سواحل
�أحاطت بها من معظم جوانبها.
فمن ذل ��ك جزي ��رة بريطان ّية انقطعت يف ه ��ذا احلني من
فرن�س ��ا وانف�صلت م ��ن �أوربا بالكل ّية ،وكان ��ت �أوربا من ناحية
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جنوبه ��ا و�أفريقيا من ناحية �ش ��مالها مرتبطت�ي�ن برابط بري
�إىل هذا احلني فانف�صلتا باتّ�ساع البحر املتو�سط  -مديرتانة
 وتكون بذلك �ش ��به جزيرة �إيطاليا و�ش ��به جزيرة تون�س من�ش ��مالها ال�ش ��رقي وجزائر �صقلية و�س ��ردينيا وغريها وكانت
جزائ ��ر �أندوني�س ��يا م ��ن ناحية ج ��اوا و�س ��وماترا �إىل جنوبي
جزيرة اليابان متّ�صلة ب�آ�س ��يا من جهة اجلنوب ال�ش ��رقي �إىل
هذا احل�ي�ن فانف�صلت وحت ّول ��ت �إىل �صورته ��ا الفعل ّية ،وكذا
انقطاع �أمريكا ال�ش ��مالية من جهة �ش ��مالها عن �شمال �أوروبا
�أحد الآثار الباقية م ��ن عهد الطوفان.
وللحركات والتحوالت الأر��ض� ّي��ة الداخل ّية �آث��ار يف �سري
هذه املياه وا�ستقرارها يف البقاع اخلاف�ضة املنحدرة ولذلك
كان ينك�شف املاء عن بع�ض البقاع ال�ساحل ّية املغمورة مباء
البحار يف حني كان الطوفان م�ستولي ًا على �أكرث الب�سيط يكون
بحريات ويو�سع بحار ًا ،ومن هذا الباب �سواحل خوز�ستان
اجلنوبية انك�شف عنها ماء اخلليج.
وق��د كانت مدينة �شو�ش وق�صر الكرخة يف زم��ن امللوك
الهخامن�ش ّية يف �إي ��ران على �ساحل البحر وكانت ال�سفن
ال�شراعية اجل��اري��ة يف خليج ف��ار���س تلقى مرا�سيها �أم��ام
الق�صر.
رابع��� ًا :العوام���ل امل�ؤث���رة يف ازدياد املي���اه وغزارة
عمله���ا يف عهد الطوفان

ويف ذلك �شواهد جيولوجية التي �أ�شرنا �إىل بع�ضها قد ت�ؤ ّيد
�أنّ النزوالت اجلو ّية كانت غري عاد ّية يف �أوائل الدور احلا�ضر
من �أدوار احلياة الإن�سان ّية وهو عهد الطوفان ،وقد نتج ذلك
تغيات جو ّية مهمة خارقة للعادة قطع ًا.
عن ّ
فكان ال�ه��واء ح��ار ًا يف ه��ذه ال ��دورة ن�سبة لكن ك��ان ذلك
م�سبوق ًا بربد �شديد وقد غطى معظم الن�صف ال�شمايل من
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الكرة الثلج واجلمد واجلليد فمن املحتمل قويا �أن املرتاكم اخل�لاء وال�سرب امل��وج��ود يف داخ��ل الأر� ��ض ال��ذي �أفرغته
من جمد ال��دورة ال�سابقة عليه ك��ان باقي ًا مل ي��ذب بعد يف ال�سيول بالتفجري وامل�ص.
النجود يف �أكرث بقاع املنطقة املعتدلة ال�شمالية.
النتيجة
فعمل احلرارة يف �سطح الأر�ض يف دورتني متواليتني على وعل ��ى م ��ا قدّمناه م ��ن البحث الكل ��ي ميك ��ن �أن ينطبق ما
ما به من مرتاكم اجلمد واجلليد يوجب ّ
تغي ًا �شديد ًا يف ق�صه اهلل تعاىل من خ�صو�ص ّيات الطوفان الواقع يف زمن نوح
اجلو وانقالب ًا عظيم ًا م�ؤثر ًا يف ارتفاع بخار املاء �إليه وتراكمه عل ��ى نب ّينا و�آله عليه ال�س�ل�ام كقول ��ه تعاىلَ { :ف َف َتحْن ــا َأبْوابَ
فيه تراكم ًا هائ ً
ال غري عادي وتعقبه نزوالت �شديدة و�أمطار السَّ ــماءِ بِم ــاءٍ مُنْهَمِ ٍر وَ َفجَّرْنَ ــا ا َألرْضَ عُيُون ًا فَالْ َتقَى الْم ــاءُ عَلى َأمْ ٍر
غزيرة غري معهودة.
َقـ ـدْ ُقدِرَ}[.القمر]١٢:
ن ��زول ه��ذه الأم �ط��ار ال�غ��زي��رة الهاطلة ث��م ا�ستدامتها وقول ��ه تع ��اىل{ :حََّت ــى إِذا ج ــاءَ َأمْرُن ــا وَف ــارَ َّالتنُّ ــورُ}.
بالنزول على االرت�ف��اع��ات والنجود وخا�صة على �سال�سل [ه ��ود]٤٠:
اجلبال اجلديدة احلدوث يف جنوب �آ�سيا ومغربها وجنوب
وقول ��ه تع ��اىل{ :وَقِي ــلَ ي ــا َأرْضُ ابْ َلعِ ــي م ــاءَكِ وَي ــا سَ ــماءُ
�أوروب ��ا و�شمال �أفريقيا كجبال �أل�برز وهيماليا و�آل��ب ويف َأ ْقلِعِ ــي وَغِيـ ـضَ الْم ــاءُ وَ ُقضِـ ـيَ ا َألمْرُ}[.ه ��ود]٤٤:
مغرب �أمريكا عقب جريان �سيول عظيمة هائلة عليها تنحت
ومم ��ا ينا�سب ه��ذا امل �ق��ام م��ا ن�شرته ج��ري��دة كيهان
ّ
ال�صخور وحتفر الأر�ض وتقلع �أحجار ًا وحتملها �إىل الأرا�ضي املنت�شرة ع��ام  ١٩٦٢امل�ط��اب��ق ل�غ��رة رب�ي��ع الأول ١٣٨٢
والبقاع املنحدرة وحتدث �أودية جديدة وتعمق �أخرى قدمية الهجرية القمرية عن �آ�سو�شتيدبر�س يف طهران ملخ�صه:
وتو�سعها ثم تب�سط ما حتمله من احلجارة واحل�صى والرمل �أنّ جماعة من رجال العلم من �أمريكا بهداية من بع�ض
جتاهها ق�شور ًا ر�سوب ّية جديدة.
رجال اجلند الرتكي عرثوا يف بع�ض قلل جبل �آراراط يف
ّ
ومم��ا ك��ان مي� ّد الطوفان ال�سماوي يف �شدّة عمله ويزيد �شرقي تركيا يف مرتفع  ١٤٠٠قدم على قطعات �أخ�شاب
حجم ال�سيول اجلارية �أن حفر الأودية اجلديدة كان يك�شف يعطي القيا�س �أ ّنها قطعات متال�شية من �سفينة قدمية
عن ذخائر مائية يف بطن الأر���ض هي منابع الآب��ار والعيون وقعت هناك تبلغ بع�ض هذه القطعات من القدمة ٢٥٠٠
اجلارية فيزيل الق�شور احلافظة لها املانعة من �سيالنها قبل امليالد.
فيفجر العيون ويجريها مع ال�سيول املطر ّية  ،ويزيد يف ق ّوة والقيا�س يعطي �أنها قطعات من �سفينة يعادل حجمه
تخريبها ويعينها يف �إغ��راق ما على الأر���ض من �سهل وجبل ثلثي حجم مركب (كوئني م��اري) الإجنليزية التي طولها
وغمره.
 ١٠١٩قدم ًا وعر�ضها  ١١٨قدم ًا ،وقد حملت الأخ�شاب �إىل
غري �أنّ الذخائر الأر�ض ّية متناهية حمدودة تنفد بال�سيالن �سانفران�سي�سكو لتحقيق �أمرها و�أنها هل تقبل االنطباق على
وبنفادها و�إم�ساك ال�سماء عن الإمطار ينق�ضي الطوفان ما تعتقده �أرباب النحل من �سفينة نوح على نب ّينا و�آله وعليه
وتنحدر املياه �إىل البحار والأرا�ضي املنخف�ضة و�إىل بع�ض ال�سالم.
السيد محمد املوسوي
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زواج الن���ور من النور
قد ا�شتهر يف رواي��ات املخالفني واملوافقني وتواتر يف
طرق املحبني واملبغ�ضني عن الأ�صحاب والتابعني ب�ألفاظ
خمتلفة ومعان متفقة �أن �أبا بكر وعمر خطبا فاطمة عليها
ال�سالم فقام النبي �صلى اهلل عليه و�آله بردهما.
وروى جماعة �أي�ض ًا �أنّ جملة من ال�صحابة خطبوها
فردهم النبي حتى خطبها عبد الرحمن بن عوف فلم
يجبه النبي فقال عبد الرحمن زوجنيها بكذا من املهر
فغ�ضب النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه وم� ّد يده �إىل ح�صى
فرفعها ف�سبحت يف ي��ده وجعلها يف ذيله در ًا ومرجان ًا
يعر�ض به جواب املهر.
وعن موالنا الإمام ال�صادق عليه ال�سالم �أنه دعا ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله علي ًا عليه ال�سالم فقال« :يا علي
�أب�شر ف�إنّ اهلل كفاين ما كان من همي تزويجك فاطمة
�أتاين جربئيل ومعه من �سنبل اجلنة وقرنفلها فناولنيها
ف�أخذتها و�شممتها فقلت ما �سبب هذا ال�سنبل والقرنفل
ق��ال �إنّ اهلل تعاىل �أم��ر �سكان اجلنة من املالئكة ومن
فيها �أن يزينوا اجلنة كلها مبغار�سها و�أ�شجارها وثمارها
وق�صورها و�أمر ريحها فهبت ب�أنواع العطر والطيب و�أمر
حور عينها بالقراءة فيها (طه وي�س وحمع�سق) ثم نادى

46

مناد من حتت العر�ش �أنّ اليوم ي��وم وليمة علي عليه
ٍ
ال�سالم �أال � ّإن �أ�شهدكم �أين قد زوجت فاطمة من علي
ر�ضى مني ببع�ضهما لبع�ض ثم �أمر اهلل �سحابة بي�ضاء
فقطرت من ل�ؤل�ؤها وزبرجدها وياقوتها وق��ام املالئكة
تلتقط من �سنبلها وقرنفلها وهذا مما نرثت املالئكة».
ويف خرب �آخر رواه جابر و�أب��و هريرة وهو امل��روي عن
علي بن جعفر عن �أخيه مو�سى عليه ال�سالم «بينما ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله جال�س �إذ دخل عليه ملك له �أربعة
وع�شرون وجه ًا فقال �صلى اهلل عليه و�آله حبيبي جربئيل
مل �أرك يف هذه ال�صورة قال امللك :ل�ست بجربئيل �أنا
حممود بعثني اهلل �أن �أزوج ال�ن��ور م��ن ال�ن��ور ق��ال :من
ومم��ن؟ ق��ال :فاطمة من علي فلما وىل امللك و�إذا بني
كتفيه حممد ر�سول اهلل علي و�صيه فقال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عيه و�آله :منذ كم كتب هذا بني كتفيك فقال من قبل
�أن يخلق اهلل �آدم باثنني وع�شرين �ألف عام».
وروي عن �أُ ّم �أمين عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
يف خرب وعقد جربئيل وميكائيل يف ال�سماء نكاح علي
وفاطمة عليهما ال�سالم فكان جربئيل املتكلم عن علي
وميكائيل الراد .ويف رواية �أنّ اهلل تعاىل �أوحى �إىل جربئيل
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زوج النور من النور وكان الويل هو اهلل تعاىل واخلطيب
هو جربئيل واملنادي ميكائيل والداعي �إ�سرافيل والناثر
عزرائيل وال�شهود باقي املالئكة ،ثم �أوحى اهلل تعاىل �إىل
�شجرة طوبى �أن انرثي ما عليك فانترثت ما عليها وهو
الدر الأبي�ض والياقوت الأحمر والزبرجد الأخ�ضر والل�ؤل�ؤ
الرطب فبادر احلور العني يلتقطن ويهدين بع�ضهن لبع�ض
من تلك اجلواهر ويتباركن بنكاح علي وفاطمة.
وحكى ال�شيخ بهاء الدين العاملي رحمه اهلل ما معناه:
�أنه ر�أى يف م�سجد الكوفة درة حمراء مكتوب عليها:
�أنا در من ال�سما نرثوين *** يوم تزويج والد ال�سبطني
كنت �أ�صفى من اللجني بيا�ض ًا *** �صبغتني دماء نحر
احل�سني
واخلطبة التي خطب بها يف ال�سماء على ما هو املروي
«احلمد هلل الأول �أولية الأول�ين الباقي بعد فناء العاملني
نحمده �أن جعلنا مالئكة روحانيني وبربوبيته مذعنني وله
على ما �أنعم علينا �شاكرين حجبنا من الذنوب و�سرتنا
من العيوب و�أ�سكننا يف ال�سماوات وقربنا �إىل ال�سرادقات
وحجب عنا التهم وال�شهوات وجعل تهمنا و�شهوتنا يف
تقدي�سه وت�سبيحه البا�سط رحمته الواهب نعمته جل عن
�إحلاد �أهل الأر�ض من امل�شركني وتعاىل بعظمته عن �إفك
امللحدين» ،ثم قال اخلطيب بعد ك�لام« :واختار �صفوة
كرمه وعبد عظمته لأمته �سيدة الن�ساء بنت خري النبيني
و�سيد املر�سلني و�إم ��ام املتقني فو�صل حبله بحبل رجل
من �أهله و�صاحبه امل�صدق دعوته املبادر �إىل كلمته على
الو�صول �إىل فاطمة البتول ابنة الر�سول».
وقال احلمريي:
ن�صب اجلليل جلربئيل منري ًا
يف ظل طوبى من متون زبرجد
�شهد املالئكة ال�ك��رام وربهم
وكفى بهم وبربهم م��ن �شهد
وتناثرت طوبى عليهم ل��ؤل��ؤ ًا
وزم � � ��رد ًا م �ت �ت��اب �ع � ًا مل يعقد
وروي �أنه كان بني تزويج �أمري امل�ؤمنني وفاطمة عليهما

ال�سالم يف ال�سماء �إىل تزويجها يف الأر���ض �أربعون يوم ًا
زوجها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله من علي �أول يوم من
ذي احلجة وروي �أنه كان اليوم ال�ساد�س منه وخطب ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله خطبته يف تزويج فاطمة.
روي ��ت ع ��ن الر�ض ��ا علي ��ه ال�س�ل�ام فق ��ال« :احلمد هلل
املحمود بنعمته املعبود بقدرته املطاع يف �سلطانه املرغوب
�إليه فيما عنده املرهوب من عذابه النافذ يف �سمائه و�أر�ضه
الذي خلق اخللق بقدرته وميزهم ب�أحكامه و�أعزهم بدينه
و�أكرمهم بنبيه حممد� ،إنّ اهلل تعاىل جعل امل�صاهرة ن�سب ًا
الحق� � ًا و�أمر ًا مفرت�ض ًا و�ش ��بح الأرح ��ام و�ألزم به ��ا الأنام
ق ��ال اهلل تع ��اىل{ :وَهُـ ـوَ َّالـ ـذِي خَ َلـ ـقَ مِـ ـنَ الْمَاءِ بَشَـ ـرًا
َفجَعَ َلـ ـهُ نَسَـ ـبًا وَصِهْـ ـرًا} ثم �إنّ اهلل تعاىل �أم ��رين �أن �أزوج
فاطم ��ة من عل ��ي.»...
وروي �أ ّنه كان �صداقها خم�سمائة درهم و�صححه ابن
�شهر �آ�شوب .وروى �أربعمائة مثقال ف�ضة .وروي �أربعمائة
وثمانني مثقال ف�ضة وهو املروي عن احل�سني عليه ال�سالم
وعن الباقر عليه ال�سالم برد حربة واهاب �شاة على غرار
ما رواه عمر بن مقدام وجابر اجلعفي ،وروي عن ال�صادق
عليه ال�سالم درع حطمية واهاب كب�ش �أو جدي رواه �أبو
يعلى م�سند ًا عن جماهد.
و�أم ��ا مهرها يف ال�سماء ففي خ�بر ع��ن الباقر عليه
ال�سالم وجعلت نحلتها من علي عليه ال�سالم خم�س الدنيا
وثلث اجلنة وجعلت لها يف الأر���ض �أربعة �أنهار الفرات
ونيل م�صر ونهروان ونهر بلخ وعن ال�صادق عليه ال�سالم
�أن اهلل تبارك وتعاىل �أمهر فاطمة ربع الدنيا فربعها لها
واجلنة والنار فتدخل �أولياءها اجلنة و�أعداءها النار.
ويف خرب �سئل النبي عن مهر فاطمة عليها ال�سالم فقال
خم�س الأر�ض فمن م�شى عليها لها ولولدها م�شى عليها
حرام ًا �إىل �أن تقوم ال�ساعة.
وعن ابن مردويه �أنّ النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
قال لعلي عليه ال�سالم تكلم خطيب ًا لنف�سك فقال« :احلمد
هلل الذي قرب من حامديه ودنى من �سائليه ووعد اجلنة
من يتقيه و�أن��ذر بالنار من يع�صيه ،نحمده على قدمي
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�إح�سانه و�أياديه حمد من يعلم �أ ّنه خالقه وباريه ومميته
وحمييه وم�سايله عن م�ساويه ون�ستعينه ون�ستهديه ون�ؤمن
به ون�ستكفيه ون�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له
�شهادة تبلغه وتر�ضيه و�أن حممد ًا عبده ور�سوله �صلى اهلل
عليه و�آله �صالة ترفعه وت�صطفيه.»...
وع��ن �أم��ايل الطو�سي رحمه اهلل عن ال�صادق عليه
ال�سالم يف خرب و�سكب الدراهم يف حجره ف�أعطى منها
قب�ضة كانت ثالثة و�ستني �أو �ستة و�ستني �إىل �أُم �أمين ملتاع
البيت وقب�ضة �إىل �أ�سماء بنت عمي�س للطيب وقب�ضة �إىل
�أُم �سلمة للطعام و�أنقد عمار ًا و�أبا بكر وبال ًال البتياع ما
ي�صلحها وكل ما ا�شرتوه قمي�ص ب�سبعة دراه��م وخمار
ب�أربعة دراهم وقطيفة �سوداء خيربية و�سري ٌر وفرا�شان
وقعب
وخم�ضب
ري ورح��ا و�سقاء
ٌ
ٌ
و�أرب ��ع م��راف��ق وح�ص ٌ
ومطهرة وج��رة خ�ضراء وك�ي��زان خ��زف ونطع من ادم
وعباء وقربة ماء وعن ابن مردويه يف حديثه فمكث علي
عليه ال�سالم ت�سع ًا وع�شرين ليلة فقال له جعفر وعقيل
�سله �أن يدخل عليك �أهلك فعرفت �أُم �أمين ذلك فقالت
هذا من �أمر الن�ساء وخلت به �أُم �سلمة فطالبته بذلك
فدعاه النبي وقال حبا وكرامة ف�أتى ال�صحابة بالهدايا
ف�أمر بطحن الرب وخبزه و�أم��ر علي ًا بذبح البقر والغنم
فكان النبي يع�ضل ومل ير على يده �أث��ر دم فلما فرغوا
من الطبخ �أم��ر النبي �أن ينادى على ر�أ���س داره �أجيبوا
َّاس بِالْحَجِّ}
ر�سول اهلل وذلك قوله تعاىل {وَ َأ ِّذنْ فِي الن ِ
ف�أجابوا من النخالت والزروع فب�سط النطوع يف امل�سجد
وجل�س النا�س وهم �أكرث من �أربعة �آالف رجل و�سائر ن�ساء
املدينة ورفعوا منها ما �أرادوا ومل ينق�ص من الطعام �شيء
ثم عادوا يف اليوم الثاين والثالث و�أكلوا ،ثم دعا ر�سول
اهلل بال�صحاف فملئت ووجه �إىل منازل �أزواجه ثم �أخذ
�صحفة وقال :هذا لفاطمة وبعلها وكان النبي �أمر ن�ساءه
�أن يزين فاطمة وي�صلحن من �ش�أنها يف حجرة �أُم �سلمة
فا�ستدعني من فاطمة طيب ًا ف�أتت بقارورة ف�س�ألت عنها
فقالت كان دحية الكلبي يدخل على ر�سول اهلل فيقول
يل يا فاطمة هاتي الو�سادة فاطرحيها لعمك فكان �إذا

نه�ض �سقط من بني ثيابه �شيء في�أمرين بجمعه ف�سئل
ر�سول اهلل عن ذلك فقال :هذا عبري ي�سقط من �أجنحة
جربائيل ،و�أتت مباء ورد ف�س�ألت �أُم �سلمة عنه فقالت:
هذا عرق ر�سول اهلل كنت �آخذه عند قيلولته عندي ،وروى
�أن جربئيل �أتى بحلة قيمتها الدنيا فلما لب�ستها حتريت
ن�سوة قري�ش منها وقلن من �أين لك هذا قالت فاطمة:
هذا من عند اهلل تعاىل.
ق��ال جابر ويف ليلة زف��ت فيها فاطمة عليها ال�سالم
�إىل علي عليه ال�سالم كان النبي �أمامها وجربائيل عن

ميينها وميكائيل عن ي�سارها و�سبعون �ألف ملك من خلفها
ي�سبحون اهلل تعاىل ويقد�سونه ،ويف خرب �أمر النبي بنات
عبد املطلب ون�ساء املهاجرين والأن�صار �أن مي�ضني يف
�صبحة فاطمة و�أن يفرحن وي��رج��زن ويكربن ويحمدن
وال يقلن ما ال ير�ضي اهلل ،قال جابر ف�أركبها النبي على
ناقته ويف رواي��ة على بغلته ال�شهباء و�أخ��ذ �سلمان رحمه
اهلل زمامها وحولها �سبعون حوراء والنبي وحمزة وعقيل
وجعفر عليهم ال�سالم و�أهل البيت مي�شون خلفها م�شهرين
�سيوفهم ون�ساء النبي قدامها يرجزن ف�أن�ش�أت �أُم �سلمة
تقول:
�� �س ��رن ب� �ع ��ون اهلل ج ��ارات ��ي
و�أ�� �ش� �ك ��رن ��ه يف ك� ��ل ح� ��االت
واذك� ��رن م��ا �أن �ع��م رب العلى
م ��ن ك �� �ش��ف م� �ك ��روه و�آف � ��ات
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ف �ق��د ه ��دان ��ا ب �ع��د ك �ف��ر وق��د
�أن �ع �� �ش �ن ��ا رب ال�����س��م ��اوات
ف�سرن مع ن�ساء خري الورى
ت � �ف� ��دى ب��ع��م ��ات ��ي وخ� ��االت� ��ي
ي��ا بنت م��ن ف�ضله ذو العلى
ب ��ال ��وح ��ي م �ن��ه وال ��ر�� �س ��االت
ثم قالت عاي�شة:
ي ��ا ن �� �س��وة ا���س�ت�رن ب��امل�ع��اج��ر
واذك��رن ما يح�سن باملحاجر
واذكرن رب النا�س �إذ خ�صنا
ب��دي �ن��ه م ��ع ك ��ل ع �ب��د ��ش��اك��ر
واحل� �م ��د هلل ع �ل��ى �أف �� �ض��ال��ه
وال���ش�ك��ر هلل ال �ع��زي��ز ال �ق��ادر
�سرن بها ف��اهلل �أعلى ذكرها
وخ���ص�ه��ا م �ن��ه ب�ط�ه��ر ط��اه��ر
ثم قالت حف�صة:
ف��اط �م��ة خ�ي�ر ن �� �س��اء ال�ب���ش��ر
وم ��ن ل�ه��ا وج ��ه ك��وج��ه القمر
ف�ضلك اهلل ع�ل��ى ك��ل ال ��ورى
بف�ضل م��ن خ�ص ب ��آي الزمر
زوج� � ��ك اهلل ف� �ت ��ى ف��ا� �ض�لا
�أعني عليا خري من يف احل�ضر
ف �� �س��رن ج ��ارات ��ي ب �ه��ا ف��أن�ه��ا
ك ��رمي ��ة ع �ن��د ك� ��رمي اخل �ط��ر
ثم قالت معاذ �أم �سعد بن معاذ:
�أق � � � ��ول ق� � ��وال ف� �ي ��ه م � ��ا ف �ي��ه
و�أذك � � � � ��ر اخل� �ي ��ر و�أب � ��دي � ��ه
حم � �م� ��د خ� �ي��ر ب � �ن� ��ي �آدم
م� ��ا ف� �ي ��ه م� ��ن ك �ب�ر وال ت�ي��ه
ب �ف �� �ض �ل��ه ع ��رف� �ن ��ا ر���ش ��دن ��ا
ف� � � ��اهلل ب � ��اخل �ي��ر ي � �ج� ��ازي� ��ه
ون �ح��ن م��ع ب�ن��ت ن�ب��ي ال�ه��دى
ذي ���ش ��رف ق ��د م �ك �ث��ت فيه

يف ذروة � �ش��اخم��ة �أ� �ص �ل �ه��ا
ف� �م ��ا �أرى ���ش��ي��ئ�� ًا ي ��دان �ي ��ه
وكان الن�سوة يرجعن �أول كل بيت من كل رجز ثم يكربن
ويهللن حتى دخلن ال��دار ثم �أنفذ ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آل��ه �إىل علي عليه ال�سالم ودع��اه اىل امل�سجد ثم
دعى فاطمة �سالم اهلل عليها ف�أخذ بيدها وو�ضعها يف يده
وقال «بارك اهلل لك يف ابنة ر�سول اهلل» ،ثم قال «مرجا
ببحرين يلتقيان وجنمني يلتقيان اللهم �إ ّنهما �أحب خلقك
�إ ّ
يل ف�أحبهما وب��ارك يف ذريتهما و�أج�ع��ل عليهما منك
حافظ ًا و� ّإن �أُعيذها وذريتهما بك من ال�شيطان الرجيم»،
ثم خرج �إىل الباب وقال «طهركما وطهر ن�سلكما �أنا �سلم
ملن �ساملكما وحرب ملن حاربكما ا�ستودعكما اهلل وا�ستخلفه
عليكما» ،وباتت عندها �أ�سماء بنت عمي�س �أُ�سبوع ًا بو�صية
خديجة �إليها فدعا لها النبي يف دنياها و�آخرتها ثم �أتاهما
يف �صبيحتهما وقال« :ال�سالم عليكم �أدخل رحمكما اهلل»
ففتحت �أ�سماء ال�ب��اب وك��ان��ا نائمني حت��ت ك�ساء فقال
على حالكما ف�أدخل رجليه بني �أرجلهما ف�س�أل علي ًا عليه
ال�سالم «كيف وج��دت �أه �ل��ك؟» ،فقال «نعم العون على
طاعة اهلل» ،و�س�أل فاطمة فقالت« :خري بعل» ،فقال «اللهم
اجمع �شملهما و�أ ّلف بني قلوبهما واجعلهما وذريتهما من
ورثة اجلنة النعيم وارزقهما ذرية طيبة طاهرة مباركة
واجعل يف ذريتهما الربكة و�أجعلهم �أئمة يهدون وب�أمرك
�إىل طاعتك».
وروي �أ ّنه �صلى اهلل عليه و�آله جاء لهما بقدح فيه لنب
فقال لفاطمة« :ا�شربي فداك �أبوك» ،وقال لعلي« :ا�شرب
فداك ابن عمك».
وهلل در اال�صبهاين حيث يقول:
�أمن ب�سيدة الن�ساء ق�ضى لها
رب��ي ف�أ�صبح �أح�سن الأختان
م��ن بعد خطاب �أت ��وه فردهم
رد ًا ي�ب�ين م�ضمر الأ� �ش �ج��ان
حتى �إذا خطب الو�صي �أجابه
م��ن غ�ير ت��وري��ة وال ا�ستيذان
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ك����ي����ف �أح����ق����ق
النجاح فـي حياتي
ال يوجد �شيء يف هذه احلياة املحدودة ثابت باملطلق �إال
�شيء واحد.
لكل �إن�سان ما �سعى! فهذا هو ال�شيء الوحيد الذي ال
يتغي ،فلن جتد �إن�سان ًا ي�سعى ب�شكل �صحيح نحو
ميكن �أن ّ
الإ�صالح ومن ثم يف�سد ،والعك�س كذلك!
وال ميكن �أنّ الإن�سان يعمل ب�شكل منظم و�صحيح من
�أجل �أن يحقق النجاح ويف�شل!
واقع ًا هذا �أمر ال ميكن �أن يحدث �ضمن الإطار الطبيعي
الذي نعي�شه يف حياتنا هذا.
والكالم هنا �سيكون عن النجاح! كيف �أحقق النجاح يف
حياتي؟
واجلواب �سيكون لي�س كما هو معروف يف الأجواء التي
تطرح هكذا موا�ضيع يف العادة بل �إنّ اجلواب �سيكون من
وجهة نظر ن�صو�صنا الدينية كوننا �أُمة متدينة ،و�أي�ض ًا
��س�ي�ك��ون اجل ��واب من وجهة نظر التجارب الإن�سانية
تعترب م��ن �أخ �ط��اء نف�سها
باعتبار �أننا �أُمة
غريها.
و�أخطاء
البحث عن كلمة جناح يف
فعند
الدينية ف ��إنّ العناوين
الثقافة

الأوىل الرئي�سية التي تظهر �أمامك هي التي تتكلم عن
اجلنة وعن ر�ضوان اهلل وعن تزكية النف�س ،والكالم هنا
لن يخرج عن هذه املعاين �أي�ض ًا فكيف �أُزكي نف�سي؟ وكيف
�أُر�ضي ربي؟ حتى بالنهاية �أفوز باجلنة!
واجلواب وا�ضح وب�سيط جد ًا.
تزكية النف�س يعني تطهريها من ال�شوائب والأدران
وال��ذن��وب ،والقيام بتعطريها بعطر الأف�ع��ال والأع�م��ال
والأفكار واملعرفة التي يريدها اهلل ،و�إذا فعل الإن�سان هذا
فهو ي�سري نحو ر�ضا اهلل عنه وبالتايل �سيكافئ باجلنة
ويحقق بذلك النجاح الذي يريده.
وال�س�ؤال هنا كيف ميكن �أن �أُط� ّه��ر نف�سي من �أدران
الأف�ك��ار والعقائد وال��ذن��وب؟ وكيف �أُع� ّ�ط��ر نف�سي بعطر
الأفكار والعقائد والأعمال التي يريدها اهلل تعاىل؟
اجل ��واب :ليكن منطلق كالمنا ه��و حديث الثقلني
باعتبار �أ ّنه �أعطى ال�ضمان بالهدى والهدى هو جوهر
النجاح ومفتاح الفالح فمن يكون على هدى هو
الذي يبتعد عن ال�ضالل وال��ذي يبتعد
ع��ن ال���ض�لال ف ��إ ّن��ه �إىل اجل�ن��ة بال
�شك.

هلل وَالْمَسْ ـ ِـجدِ الْحَـ ـر َِام
َ
يل ا ِ
ك َفـ ـرُوا وَيَصُـ ـدُّونَ عَـ ـنْ سَـ ـبِ ِ
َّاس سَـ ـوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَ ــادِ وَمَنْ يُ ِردْ
َّالـ ـذِي جَعَ ْلنَاهُ لِلن ِ
اب َألِي ٍم}.
فِيـ ـهِ بِ ِإلْحَ ــادٍ بِ ُظ ْلـ ـ ٍم ُنذِ ْقهُ مِـ ـنْ عَ ـ َـذ ٍ

ورد يف تف�سري هذه الآية عن �أهل البيت عليهم ال�سالم
ما يلي:
�أ :يف تف�س�ي�ر علي بن �إبراهي ��م قوله{( :وَمَنْ يُـ ـ ِردْ فِيهِ
َذاب َألِيم} قال :نزلت يف من يلحد
بِ ِإلْحادٍ بِ ُظ ْل ٍم ُنذِ ْقهُ مِنْ ع ٍ
يف �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم)(.تف�سري القمي)83/2:
ب :ج ��اء يف ال ��كايف ع ��ن عبد الرحمن ب ��ن كثري عن
�أب ��ي عبد اهلل عليه ال�س�ل�ام يف قوله تعاىل {وَمَنْ يُ ِردْ
فِيـ ـهِ بِ ِإلْح ــادٍ بِ ُظ ْل ٍم} �أ ّن ��ه قالَ « :نزَ َل ْت فِيهِ � ْ�م َح ْيثُ َدخَ ُلوا
اه � ُ�دوا َو َت َعا َق � ُ�دوا َع َلى ُكف ِْرهِ � ْ�م َو ُج ُحودِ هِ ْم
ا ْل َك ْع َب� � َة َف َت َع َ
َ
َ
ِ َب ��ا ُن ��زِّ َل ِف �أمِ ِري ْالُ ؤْ�مِ ِن�ي َ�ن عليه ال�س�ل�ام َف�أ ْ َ
ل ُدوا ِف
�ول َو َو ِل َّي ُه َف ُب ْع ��د ًا ِل ْل َق ْو ِم َّ
ا ْل َب ْي ِت ِب ُظ ْلمِ هِ ُم ال َّر ُ�س � َ
ني».
الظالِ ِ َ
(الكايف ال�شريف)421/1:
ج :وع ��ن �أب ��ي عب ��د اهلل علي ��ه ال�س�ل�ام يف ق ��ول اهلل عز
ذك ��ره {وَمَنْ يُ ِردْ فِيـ ـهِ بِ ِإلْح ــادٍ بِ ُظ ْل ٍم} �أ ّنه ق ��ال«َ :منْ َع َب َد
هلل َف ُه َو
هلل َع َّز َو َج � َّ�ل �أَ ْو َت َو َّل ِفي ِه َغ�ي ْ َ�ر �أَ ْو ِل َي ��ا ِء ا ِ
ِفي� � ِه َغ�ي ْ َ�ر ا ِ
هلل َت َبا َر َك َو َت َع � َ
ذاب
�ال �أَنْ ُي ِذي َق ُه ِمنْ َع ٍ
ُم ْل ِح� � ٌد ِب ُظ ْل ٍم َو َع َلى ا ِ
�أَ ِل ٍيم»(.ال ��كايف ال�ش ��ريف)337/8:
�إذن ب�شكل وا�ضح وخمت�صر وب�سيط ف�إنّ النار واجلنة
والنجاح والف�شل مرتبطتان بالوالية وال�براءة فمن يوايل
علي ًا و�آل علي عليهم ال�سالم فهو م�ؤمن والنجاح م�صريه
ومن يوايل غريهم فهو ملحد والف�شل نهايته.
والقر�آن كله يتكلم عن هذا امل�ضمون وح�سبك �آية الوالية
و�إكمال الدين ولي�س الآن كالمي بهذا ال�صدد بل هو مثال
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بعبارة �أخ��رى �أن ال��ذي يريد اجلنة البد �أن يكون على
هدى ولن يكون الإن�سان على هدى �إال بالتم�سك بالثقلني
وهذا هو وعد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله فمن مت�سك
بالثقلني لن ي�ضل �أبد ًا والذي ال ي�ضل �أبد ًا هو الذي يكون
بعيد ًا عن �أج��واء �إبلي�س ومن يبتعد عن �أج��واء �إبلي�س ال
خوف عليه �أبد ًا وال يحزن.
فما هو قول الثقلني للإن�سان حتى يحقق النجاح؟
 .1ج ��اء يف كلم ��ات ثقل الع�ت�رة يف تف�س�ي�ر ن�صو�ص ثقل
الق ��ر�آن ما يلي :ق ��ال اهلل تب ��ارك وتع ��اىل{ :إِنَّ َّالذِينَ

�أخذته فقط من الكتاب العزيز!
و�إال ف�أنت �أخي القارئ العزيز راجع تف�سري العرتة لآية
�س�ؤال �أهل الذكر! وراجع مث ًال كلماتهم يف تف�سري ال�صراط
امل�ستقيم! وغري ذلك من الآيات التي نزلت يف �أهل البيت
عليهم ال�سالم
والآن ن�ح��ن تكلمنا ع��ن ال�ن�ج��اح وال�ف���ش��ل يف اجل��و
الديني كوننا �أمة متدينة وبقي �أن نتكلم عنه من جهة
اال�ستفادة من جتارب الآخرين كوننا �أُمة عاقلة حترتم
عقلها :فماذا جند يف جت��ارب الأُمم الأُخ ��رى يا ترى
وماذا جند يف جتاربنا؟
من �أب��ده البديهيات يف التجارب الب�شرية هي وحدة
الهدف فالذي يريد �أن ينجح البد من توحيد هدفه �أوال
فالإن�سان املت�شتت لن ينجح �أبد ًا.
لذا يجب �أن نوحد غايتنا �أو ًال وقبل كل �شيء.
�أو ًال :ال�سري بخطوات مت�سل�سلة ومرتابطة فالإن�سان
ال�ن��اج��ح بعد حت��دي��د ه��دف��ه ف ��إ ّن��ه ي�سري ن�ح��وه بخطوات
مت�سل�سلة ومتوجة بال�صرب فالنجاح له �ضريبة و�ضريبته
ال�صرب واجلهد.
ثاني ًا :التنوع الفكري والإملام قدر امل�ستطاع بثقافة ع�صره
لأنّ الإن�سان الناجح هو ذلك الذي يتعلم من �أخطاء الغري
ولن يت�صور هذا املعنى من دون �أن يكون مطلع ًا على ثقافة
ع�صره وجتارب غريه.
النتيجة

�إذا �أردت النجاح ف�إنّ عليك �أو ًال اكت�ساب توفيق اهلل لك
وهذا لن يكون من دون �صك والية وبراءة.
فعليك �أن توايل �إمام زمانك كما يريده هو عليه ال�سالم
منك ،وتعادي �أعداء �إمام زمانك �أي�ض ًا كما يريد ذلك.
وام�ض
وبعد حتقيق ه��ذا اغفل ع��ن �أي �شيء �آخ��ر
ِ
لتحقيق جن��اح��ك العملي ف�ت�ك��ون ب�ه��ذا حققت جن��اح
الدنيا والآخرة.
فالتم�سك بالثقلني �أعني القر�آن والعرتة النبوية ال�شريفة
هو حتقق النجاح يف احلياة ،ف�ض ًال عن الو�صول �إىل ر�ضوان
اهلل ورحمته يف الآخرة.

بقلم :نزار حيدر

51

من �أ�سرار مناجاة التائب

من �أ�س���رار
م����ن����اج����اة
ال���ت���ائ���ب�ي�ن
مدر�سة �أهل البيت عليهم ال�سالم فيها علوم ج ّمة ال تعد وال
حت�صى ،فمن غري املمكن الإحاطة بعلومهم الغفرية ،فكل مع�صوم
�صلوات اهلل و�سالم عليه جاء مبا ينا�سب الظروف املحيطة به يف
زمانه ،وتك ّفل �أهل البيت عليهم ال�سالم يف احلقب الزمنية التي
عا�صروها بجانب خا�ص من جوانب احلياة الب�شرية قد تختلف
نوع ًا ما عن املع�صوم الآخر ،مع توحيد الهدف لديهم جميع ًا.
�إح��دى العلوم اخلا�صة ع ّلمنا الإم��ام ال�سجاد علي بن احل�سني
عليهما ال�سالم زين العابدين ،وهو الدعاء واملناجاة ،وهذه الو�سيلة
هي لتقريب الإن�سان �إىل اهلل تبارك وتعاىل �أكرث.
ومن هذه املناجاة هي مناجاة التائبني ،فاهلل تبارك وتعاىل
برحمته جعل للمذنب طريق ًا للعودة والتوبة ،وال يقبل توبة املذنب �إال
ب�شروط خا�صة ،ملّا كانت املناجاة هي �إحدى الطرق للتقرب �إىل اهلل
تعاىل و�أنّ التائب يحتاج ما يقربه �إىل اخلالق ع ّز وجل ،فجاء عن
الإمام زين العابدين عليه ال�سالم الطريق الوا�ضح لذلك.
معان ودالالت
لكل منها ٍ
الكلم ��ات التي جاءت يف مناجاة التائبني ٍ
ت�ش�ي�ر �إىل عظمة اخلالق ع ّز وجل ورحمته ور�ضوانه وغفرانه ،و�أ ّنه
يتوب على العبد بعد الذنب ،بعدما قام العبد مبخالفة خالقه واتباع
هواه ،يقبل اهلل تبارك وتعاىل توبته ويدخله حتت رحمته ور�ضوانه.
لبا�س اخلطايا وثوب املذ ّلة
ورد عن الإمام ال�سجاد عليه ال�سالم يف مطلع مناجاة التائبني
قوله�ِ « :إ َل ِهي �أَ ْل َب َ�س ْت ِني ْ َ
ال َطا َيا َث ْو َب َم َذ َّل ِتي».
�أ�شار الإمام عليه ال�سالم يف بداية املناجاة باالعرتاف هلل تعاىل،
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و�إقرار العبد بذنوبه وهي حالة ت�شري �إىل فقر الإن�سان وفاقته ،غناه
تعاىل وعدم حاجته ،والتذلل واالنك�سار باالعرتاف هو �أقرب الو�سائل
�إىل اهلل تعاىل يف الإقرار بالعبودية وعظيم الطاعة.
والإم ��ام زي��ن العابدين عليه ال�سالم ال يعني �أ ّن��ه �صاحب
الذنوب التي يجب االعرتاف بها ،و� ّإنا �أراد عليه ال�سالم �أن
يتذلل هلل تعاىل ب�أ�شد ما ميكن التذلل واالنك�سار له ،ومعنى
ذلك �أ ّن��ه مهما كانت طاعته هلل تعاىل فهو يف احلقيقة ي�شري
�إىل التق�صري مع اهلل تعاىل ،ف�إنّ نعمه التي ال حت�صى ت�ستحق
تف حيال ما �أغدق �سبحانه عليه ،ف�ض ًال عن كون
ك ّل طاعة ومل ِ
تربوي يوجهه �إىل �أ�صحابه
الإمام عيه ال�سالم ينطلق من ٍ
در�س ٍ
و�شيعته و�أتباعه ،وكل من قر�أ كتابه هذا و�سمعه ف�إ ّنه ينتبه �إىل
�أن يكون الإن�سان دائم ًا معرتف ًا بتق�صري ما يقدمه يف حرم
طاعته تعاىل من القلة التي ال تتنا�سب ونعمه التي ال ُت�صى.
املعنى اللغوي

قال يف القامو�س :الإله :على وزن فعال مبعنى مفعول لأ ّنه م�أولوه
�أي معبود ككتاب مبعنى مكتوب (اهلل) قيل �أ�صله �إله فحذفت همزته
و�أدخل عليه الألف والالم ُ
فخ�ص بالباري تعاىل ولتخ�صي�صه به قال
تعاىل{ :ه َْل تَعْ َلمُ َلهُ سَـ ـمِيًّا}[.مرمي]65:
قال ال�شيخ الكفعمي :واعلم �أنّ هذا اال�سم وهو (اهلل) قد امتاز
عن غريه من الأ�سماء ب�أمور ع�شرة:
� .1إ ّنه �أ�شهر �أ�سماء اهلل تعاىل.
� .2أعالها حم ًال يف القر�آن.

التباعد عن اهلل تعاىل

ا�س َم ْ�س َك َن ِتي».
قال عليه ال�سالمَ « :و َج َّل َل ِني ال َّت َب ُاع ُد ِم ْن َك ِل َب َ
قيل جللني :جلل ال�شيء مبعنى غطاه� ،أي �ألب�سني كما ورد يف دعاء
له عليه ال�سالمَ « :و َج َّل َلني ِر َ�ض َ
اك».
والتباعد :خالف التقارب ،وهو عدم الر�ضا لأنّ التباعد املكاين ال
يح�صل فيه �سبحانه لتنزيهه عن اجل�سمية.
ولبا�س امل�سكنة� :أي لبا�س الذ ّلة واالفتقار ،كما ذكرنا �سابقاً.
وامل�ستكني :ا�سم فاعل من ا�ستكان �إذا � ّ
أذل وخ�ضع.
فالتباعد عن اهلل تبارك وتعاىل ب�سبب ارتكاب الذنوب كان غطا ًء
للعبد ولبا�س الذلة واالفتقار تل ّب�س به.
اجلناية متيت القلب

قال عليه ال�سالمَ « :و�أَ َماتَ َق ْل ِبي َع ِظ َيم ِج َنا َي ِتي».
�أثر الذنوب ينعك� ��س على القلب حتى يرتكه غري م�ستقيم منكو�س ًا
ال يفق ��ه وال يع ��ي �ش ��يئ ًا ،كما يف قول ��ه تع ��اىل{ :وَلكِـ ـنْ تَعْمَى
الْ ُق ُل ــوبُ َّالتِ ــي فِ ــي الصُّدُور}[.احل ��ج]46:
حت ��ى ال ي ��كاد يعقل �صاحبه ��ا ،قال تع ��اىل...{ :بَ ـ ْـل رانَ عَلى
ُق ُلو بِ ِهم. ..} [.املطفف�ي�ن]14:
والرين ال�صد�أ ال��ذي يعلو ال�شيء ،و�صد�أ القلوب ما تعلوه من
الذنوب حتى ت�صده عن الذكر واملعرفة باهلل تعاىل.
فكلما زادت ذنوب العبد كلما انكف�أ قلبه على املع�صية حتى �صار
ال ي�شعر ب�شيء من املعرفة التي حتول بينه وبني مع�صية اهلل تعاىل.
وكلما مات قلبه تغطى بلبا�س الذلة وابتعد عن خالقه ومعبوده.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

� .3أعالها حم ًال يف الدعاء.
� .4إ ّنه ُجعل �أمام �سائر الأ�سماء.
خ�ص بكلمة الإخال�ص.
� .5إ ّنه ّ
� .6إ ّنه وقعت به ال�شهادة.
� .7إ ّن ��ه علم على الذات املقدّ�س ��ة فال يطلق عل ��ى غريه حقيق ًة وال
جماز ًا قال تعاىل{ :ه َْل تَعْ َلمُ َلهُ سَـ ـمِيًّا}� ،أي هل �أحد ي�س ��مى اهلل.
� .8إنّ ه ��ذا اال�س ��م ال�ش ��ريف ّ
دل على ال ��ذات املقدّ�س ��ة املو�صوفة
بجميع الكماالت وباقي الأ�س ��ماء ال تدل �آحادها وال على �آحاد املعاين
كالقادر على القدرة ،والعامل على العلم� ،أو فعل من�س ��وب �إىل الذات
مثل قوله {الرَّحْمَن} ف�إ ّنه ا�س� � ٌم لل ��ذات مع اعتبار ال ّرحمة.
� .9إ ّنه ا�سم غري �صفة بخالف �سائر الأ�سماء ف�إ ّنها تقع �صفات.
� .10إنّ جميع �أ�سمائه احل�سنى تت�سمى بهذا اال�سم وال يت�سنى
هو ب�شيء منها فال يقال :اهلل ا�سم من �أ�سماء الغفور �أو الرحيم
ولكن يقال :الغفور ا�سم من �أ�سماء اهلل تعاىل وهنا ت�ضرع �إليه
تعاىل ب�أنّ ذنوبي غمرتني بكرثتها حتى �أ�شعر �أنّ املذلة �صارت يل
ثوب ًا يجللني ويغمرين.
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ا�ستبيان

ي�سر جملتكم /جملة الوارث التي ت�صدر
عن �شعبة الدرا�سات والبحوث الإ�سالمية
يف ق�سم ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية يف
العتبة احل�سينية املقد�سة � ْأن تدعوكم
للم�ساهمة اجلادة يف اال�ستبيان الذي
تقيمه ،وذلك لغر�ض تقومي املجلة يف
مظهرها وجوهرها احلاليني ومن ثم
�إحداث قفزة نوعية يف م�ضمونها و�شكلها،
ولن يتم ذلك �إ ّال من خالل �إ�سهامكم املهم
يف اال�ستبيان املذكور الذي نحاول عن
طريق االعتماد على نتائجه الو�صول �إىل
�أرقى ما تتطلبه املجلة يف جميع الأبواب
ولذلك نقدم لكم �شكرنا وتقديرنا م�سبق ًا
على �إ�سهامكم يف هذا اال�ستبيان.
ما هي املواد التي تهتم بها �أكرث يفاملجلة .........................:
ما هي طبيعة املواد التي حتب �أن تطلععليها �أكرث.....................:
هل ت�ستطيع �أن تقيم م�ضمون جملةالوارث ( :جيد  /الب�أ�س �/ضعيف )
ما هي جوانب ال�ضعف يف املجلة:..............................
ما هي اجلوانب التي تقرتح �أن تهتمبها املجلة �أكرث:
..............................
ما هي النقاط الإيجابية يف املجلة:..............................
هل تعتقد �أنّ حجم املجلة احلايل هومالئم :نعم  /ال

�أمل العبد يف قبول توبته

قال عليه ال�سالمَ « :ف�أَ ْح ِي ِه ِب َت ْو َب ٍة ِم ْن َك َيا �أَ َم ِلي َو ُب ْغ َي ِتي».
�إحياء القلب التوبة وهي االعرتاف بالذنب والإقرار باخلطيئة وعدم
العود بعد ذلك �إىل الذنب.
ف�إذا �أ�شعر الإن�سان قلبه بهذا �أحياه اهلل تعاىل بلطفه ورحمته.
والأمل :الرجاء.
والبغية :من ابتغاء ال�شيء �إذا طلبه ،وبغيتي :طلبتي وحاجتي ال
�أطلب �سواها.
�أ�شار الإم��ام علي بن احل�سني عليهما ال�سالم �إىل �أنّ �إحياء
القلب ال يكون �إ ّال بالتوبة ،وقد وردت روايات م�ستفي�ضة وكثرية يف
باب التوبة وكيفيتها و�أنّ اهلل تعاىل متى وكيف يغفر الذنب ويقبل
توبة العبد منها ما يلي:
طريقة التوبة

عن ْ َ
ال َ�س ��نُ ْب ��نُ َع ِل ِّي ْب ِن ُ�ش� � ْع َب َة َعنْ ُك َم ْي ِل ْب � ِ�ن ِز َي ٍاد �أَ َّن ُه َق � َ
�ال لأَ ِم ِري
َ
يب ال َّذ ْن َب َف َي ْ�س� � َت ْغ ِف ُر اهلل َف َق َال عليه
ْالُ�ؤ ِْم ِن َني عليه ال�س�ل�ام :ا ْل َع ْب ُد ُي ِ�ص ُ
ال�س�ل�امَ « :يا ْبنَ ِز َي ٍاد ال َّت ْو َب َة»ُ ،ق ْلتُ َ :ل ْي� � َ�سَ ،ق َالَ « :ال» ُق ْل ��تُ َ :ك ْي َف؟ َق َال:
�اب َذ ْنب ًا َق َال �أَ ْ�س� � َت ْغ ِف ُر َ
اهلل ِبالت َّْح ِري � ِ�ك»ُ ،ق ْلتُ َ « :و َما
«�إِنَّ ا ْل َع ْب ��دَ �إِ َذا �أَ َ�ص � َ
«ال�ش� � َفت َِان َوال ِّل َ�س ��انُ ُي ِري� � ُد �أَنْ َي ْت َب َع َذ ِل � َ�ك ِب ْ َ
الت َّْح ِري � ُ�ك» َق َالَّ :
ال ِقي َق ِة»،
ُق ْلتُ َ :و َما ْ َ
ال ِقي َق ُة؟ َق َالَ « :ت ْ�ص ِد ُيق ا ْل َق ْل ِب َو�إِ ْ�ض َما ُر َ�أنْ َال َي ُعو َد ِ�إ َل ال َّذ ْن ِب
ا َّل ِذي ْا�س� � َت ْغ َف َر ِم ْنهُ»ُ ،ق ْلتُ " َف�إِ َذا َف َع ْلتُ َذ ِل َك فَ�أ َنا ِمنَ ْالُ ْ�س َت ْغ ِف ِرينَ ؟ َق َال:
اال�س� � ِت ْغ َفا ِر َما هُ َو؟ َق َال:
«ال لأَ َّن َك َ ْل َت ْب ُل ْغ �إِ َل الأَ ْ�ص ِل َب ْعدُ»ُ ،ق ْلتُ َ :ف�أَ ْ�ص ُل ْ
«ال ُّر ُج ��و ُع ِ�إ َل ال َّت ْو َب� � ِة َع ِن ال َّذ ْن ِب ا َّل ِذي ْا�س� � َت ْغ َف ْرتَ ِم ْن ُه َو ِه � َ�ي َ�أ َّو ُل َد َر َج ِة
ا ْل َعا ِب ِدينَ َو َت ْر ُك ال َّذ ْن ِب(.»...و�س ��ائل ال�شيعة)78/16:
من �آثار التوبة

وب َب َّيا ِع الأَ ُر ِّز َعنْ
و�س َف ْب ِن �أَ ِبي َي ْع ُق َ
َعنْ ُ َ
م َّم ِد ْب ِن ِ�س َن ٍان َعنْ ُي ُ
َ
�ال�َ :سمِ ْع ُت ُه َي ُق ُ
َجا ِب ٍر َعنْ �أ ِب��ي َج ْع َف ٍر عليه ال�سالم َق� َ
ول« :التَّا ِئ ُب
ِمنَ ال َّذ ْن ِب َك َمنْ َال َذ ْن َب َل ُه َو ْالُ ِق ُيم َع َلى ال َّذ ْن ِب َوهُ َو ُم ْ�س َت ْغ ِف ٌر ِم ْن ُه
َك ْالُ ْ�س َت ْه ِز ِئ»(.الكايف ال�شريف)435/2:
هلل عليه ال�سالم َي ُق ُول�« :إِ َذا
َعنْ ُم َعا ِو َي َة ْب ِن وَهْ ٍب َق َال�َ :سمِ ْعتُ �أَ َبا َع ْب ِد ا ِ
اب ا ْل َع ْب ُد َت ْو َب ًة َن ُ�صوح ًا �أَ َح َّب ُه ُ
اهلل َف َ�س َ َت َع َل ْي ِه ِف ال ُّد ْن َيا َوال ِآخ َر ِة»َ ،ف ُق ْلتُ :
َت َ
وحي
وب َو ُي ِ
َو َك ْي َف َي ْ�س ُ ُت َع َل ْي ِه؟ َق َالُ « :ي ْن ِ�سي َم َل َك ْي ِه َما َك َت َبا َع َل ْي ِه ِمنَ ال ُّذ ُن ِ
وحي �إِ َل ِب َقا ِع الأَ ْر ِ�ض ا ْك ُتمِ ي َما َكانَ
�إِ َل َج َوا ِر ِح ِه ا ْك ُتمِ ي َع َل ْي ِه ُذ ُنو َب ُه َو ُي ِ
وب َف َي ْل َقى َ
اهلل ِح َني َي ْل َقا ُه َو َل ْي َ�س َ�ش ْي ٌء َي ْ�ش َه ُد َع َل ْي ِه
َي ْع َم ُل َع َل ْي ِك ِمنَ ال ُّذ ُن ِ
وب»(.الكايف ال�شريف)431/2:
ِب َ�ش ْي ٍء ِمنَ ال ُّذ ُن ِ
وقت التوبة

هلل عليه ال�سالم
َع ِن ا ْب ِن ِ�س َن ٍان َعنْ َح ْف ٍ�ص َق َال�َ :سمِ ْعتُ �أَ َبا َع ْب ِد ا ِ
َي ُق ُول«َ :ما ِمنْ َع ْب ٍد ُم�ؤ ِْم ٍن ُي ْذ ِن ُب َذ ْنب ًا �إِ َّال �أَ َّج َل ُه ُ
اهلل َ�س ْب َع َ�س َاع ٍات ِمنَ
اب َ ْل َي ْك ُت ْب َع َل ْي ِه َ�ش ْيئ ًا َو�إِنْ َ ْل َي ْف َع ْل ُك ِتبَتْ َع َل ْي ِه َ�س ِّي َئ ٌة».
ال َّن َها ِر َف�إِنْ هُ َو َت َ

طلب املغفرة من اهلل تعاىل

قال عليه ال�سالمَ « :و َيا ُ�س ؤْ� ِل َو ُم ْن َي ِتي».
قيل �س�ؤيل :من ال�س�ؤال وه��و الطلب احلثيث ال��ذي يبتغيه
ال�سائل ،و�س�ؤيل �أي ال �أجد حاج ًة و�س�ؤا ًال �سواك حتى �صرت
�أنت غايتي و�س�ؤيل.
واملنية :من املنى ب�ضم الأول وهي الغاية والرغبة التي ي�سعى
�إليها الطالب و�أ�صله التمني القلبي الذي يدفع الإن�سان لطلب
ما متناه ورغبه.
هنا بد�أ العبد طلب املغفرة بالغاية والرغبة حيث �إنّ بداية
طلب حاجة من اهلل تبارك وتعاىل بكلمات ال�س�ؤال والطلب
وال��رغ�ب��ة وال�ت�م�ن��ي �أي ال�ع�ب��د يتمنى وي��رغ��ب ب�ق�ب��ول توبته
ورجوعه �إىل اهلل تعاىل.
االعرتاف بالرحمة الإلهية

قال عليه ال�سالمَ « :ف َو ِع َّز ِت َك َما �أَ ِج ُد ِل ُذ ُنو ِبي ِ�س َو َ
اك َغا ِفر ًا َو َال
�أَ َرى ِل َك ْ�س ِري َغ ْ َي َك َجا ِبر ًا».
قيل العزّة :الغلبة و القهر ،حتى �صارت �صف ًة له تعاىل ،وعزّته
قدرته وقوته.

هلل الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِ ْلمُؤْمِنِنيَ.}...
وقوله تعاىل{ :وَ ِ
[املنافقون]8:
وعزّتك :ق�س ٌم بعزّته تعاىل �إ ّنه مل يجد لذنبه غافر ًا �سواه ،فكل
من �سواه ال ت�صدر منه التوبة لأنّ الأمر بيده تعاىل يرحم من ي�شاء
ويع ّذب من ي�شاء ،وبيده امللك وهو القادر على العفو والرحمة.
من الأق�سام املهمة هو ق�سم العبد بالعزّة الإلهية وبجاللة اهلل،
ف�أن يق�سم املذنب بجاللة اهلل تعاىل لقبول توبته والغفران عن ذنبه
من �أف�ضل الطرق للو�صول �إىل الهدف ،وهو قبول التوبة.
كذلك االعرتاف ب�أنّ لي�س هناك �سوى اهلل تبارك وتعاىل غافر ًا
للذنوب وقاب ًال للتوبة.
فعندما ي�ستعر�ض العبد ذنوبه وي�ست�شعر بانك�ساره ،ويتو ّقع
ب�لاء م��ا ي�صيبه م��ن العقاب يناجي رب��ه بقوله( :وال �أرى
لك�سري غريك جابر ًا).
بعد �أن يق�سم بعزته تعاىل �أ ّنه ال يغفر الذنوب �سواه ،و�أ ّنه يطلب
منه تعاىل �أن يعفو عنه� ،إال �أنّ هذا الذنب يولد انك�سار ًا يف النف�س
للذلة التي تدخله هذه الذنوب على مرتكبها ،فهو حينما يقدم على
الذنب ي�شعر بالت�أنيب والندم والأ�سف على هذا التفريط ،لذلك
يقول الإمام الباقر عليه ال�سالم يف التوبة التي ي�صاحبها الندم:
دَم َت ْو َبة»(.الكايف ال�شريف)426/2:
« َك َفى ِبال َّن ِ
فالندم �أ�صدق جتليات التوبة و�أو�ضح م�صاديقها� ،إذ الندم ينبعث
من �شعور اخليبة والإحباط الذي يولده الذنب ،فيحط هذا الندم
بهواج�سه وم�شاعره وكل �إح�سا�ساته حتى ال يجد �إ ّال �شعور ًا بالت�أنيب
وهذا الت�أنيب يولد التحقري واال�ست�صغار للنف�س في�ؤدي ذلك �إىل
االنك�سار وقلة االعتداد بنف�س ارتكبت ما يخالف اجلبار وهي تعلم
�أ ّنه املالك والقادر والقاهر فكيف جترتئ على مالكها ومهلكها ثم
حمييها ،ف�إذا متعن املذنب يف حقارة نف�سه وا�ستكان ل�صغره عندها
ي�شعر باملذلة ومن ثم االنك�سار ،ف�ض ًال عن �آثار الذنوب التكوينية
على توفيق الإن�سان وقلة رزقه و�شقائه يف حت�صيل حظه من هذه
الدنيا ،فما يواجه من نكد وب�ؤ�س و�شقاء �سببه �آثار الذنوب ،مما
جتعله حقري ًا يف نف�سه ،و�ضيع ًا يف همته ،لذا ي�شري الإمام �إىل هذه
احلالة وي�ؤكد على هذه احلقيقة ويطلب التائب �أن يرجعه اهلل �إىل
حال اال�ستقامة والعافية فيكون ممن �أجرب اهلل ك�سره ،وهذا الك�سر
هو ك�سر النف�س وانتقا�صها حتى لك�أ ّنه ال ي�شعر بكرامته واعتباره
ك�سر هذا يجعل من املذنب خملوق ًا حقري ًا هائم ًا ال يهتدي
و�أي ٍ
�إىل �سبيل لوال �أن يجريه با�ست�شعاره بحالة التوبة التي تعيد له هذه
امل�شاعر اعتباره لنف�سه وكرامته امل�ستباحة بذنوبه.
سيد محمد عيل الحلو

من �أ�سرار مناجاة التائب

َف�أَ َتا ُه َع َّبا ٌد ا ْل َب ْ�ص ِريُّ َف َق َال َلهَُ :ب َل َغ َنا �أَ َّن َك ُق ْلتَ َما ِمنْ َع ْب ٍد ُي ْذ ِن ُب
َذ ْنب ًا �إِ َّال �أَ َّج َل ُه ُ
اهلل َ�س ْب َع َ�س َاع ٍات ِمنَ ال َّن َها ِر! َف َق َالَ « :ل ْي َ�س هَ َك َذا ُق ْلتُ ،
َو َل ِك ِّني ُق ْلتُ َ :ما ِمنْ َع ْب ٍد ُم�ؤ ِْم ٍن ُي ْذ ِن ُب َذ ْنب ًا ِ�إ َّال �أَ َّج َل ُه ُ
اهلل َ�س ْب َع َ�س َاع ٍات
ِمنْ َن َها ِر ِه ،هَ َك َذا ُق ْلتُ »(.الزهد)70:
هلل عليه ال�سالم َق َال:
َوع ِن ا ْب ِن َف َّ�ض ٍال َع َّمنْ َذ َك َر ُه َعنْ �أَ ِبي َع ْب ِد ا ِ
اب َق ْب َل َم ْو ِت ِه ِب َ�س َن ٍة َق ِب َل
« َق َال َر ُ�س ُول ا ِ
هلل �صلى اهلل عليه و�آله َمنْ َت َ
ُ
اب َق ْب َل َم ْو ِت ِه ِب َ�ش ْه ٍر َق ِب َل
ال�س َن َة َل َك ِث َري ٌة َمنْ َت َ
اهلل َت ْو َب َتهُُ ،ث َّم َق َال�ِ :إنَّ َّ
ُ
اهلل َت ْو َب َتهُُ ،ث َّم َق َال� :إِنَّ َّ
اب َق ْب َل َم ْو ِت ِه ِب ُج ْم َع ٍة َق ِب َل
ال�ش ْه َر َل َك ِث ٌري َمنْ َت َ
اب َق ْب َل َم ْو ِت ِه ِب َي ْوم َق ِب َل ُ
ُ
اهلل َت ْو َب َتهُُ ،ث َّم َق َال�ِ :إنَّ ْ ُ
اهلل
ال ْم َع َة َل َك ِث ٌري َمنْ َت َ
ٍ
اب َق ْب َل �أَنْ ُي َعا ِينَ َق ِب َل ُ
اهلل َت ْو َب َتهُ».
َت ْو َب َتهُُ ،ث َّم َق َال� :إِنَّ َي ْوم ًا َل َك ِث ٌري َمنْ َت َ
(الكايف ال�شريف)441/2:

هلل
لقول ��ه تع ��اىلَ ...{ :أيَبْ َتغُ ــونَ عِنْدَهُـ ـمُ الْعِـ ـزَّةَ َف ِإنَّ الْعِـ ـزَّةَ ِ
جَمِيع ًا } [.الن�ساء]139:
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�صدر حديث ًا
م���ن ���ش��ع��ب��ة ال���درا����س���ات وال��ب��ح��وث الإ���س�لام��ي��ة
ق�������س���م ال�����������ش������ؤون ال���ف���ك���ري���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة
ال�����ع�����ت�����ب�����ة احل���������س����ي����ن����ي����ة امل����ق����د�����س����ة

الن�س�خة
عل�ىالن�س�خة
للح�ص�ولعلى
للح�ص�ول
للمجلــــــة
الرقميـــــــــــــةللمجلــــــة
الرقميـــــــــــــة
الكــــــــ�ود
ه�ذاالكــــــــ�ود
ام�ســــــ�حهذا
ام�ســــــ�ح

تعلن �إدارة جملة الوارث عن البدء يف ا�ستقبال البحوث واملقاالت العلمية
والإ�سالمية لن�شرها �ضمن �أعداد املجلة القادمة ،علم ًا �أنَّ املقاالت �ستخ�ضع
للتقييم العلمي.
يرجى �إر�سال الأعمال على الربيد الإلكرتوين التايل:
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