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كثرية هي ف�سائل الإمام الر�سا عليه ال�سالم 
العبيد ول  ي�ؤاكل  تارة  وكثرية �سجاياه احلميدة، 
ي�ستنكف من خمالطتهم، وعندما يطلب منه اأن 
باإنكار  الإمام  يرد  بهم  خا�سة  مائدة  لهم  يعزل 
تبارك  ال��رب  )اإّن  بق�له:  الطلب  �ساحب  على 
وتعاىل واحد، والأُم واحدة، واجلزاء بالأعمال( 
وكان يتحّي الفر�ص ليعتقهم حتى نقل عنه: اأّنه 
ال�سيف  يكرم  اأخ��رى  وت��ارة  ممل�ك،  األف  اعتق 
ويغدق عليه بالنعمة والإح�سان، بل يبادر بنف�سه 
)اأّن  ذك��روا  ال��رواة  اأّن  حتى  خلدمته،  ال�سريفة 
فاأخذ  �سخ�ص،  ا�ست�سافه  ال�سالم  عليه  الإم��ام 
ال�سراج  فتغرّي  الليل  بع�ص  يف  يحدثه  الإم���ام 
فاأراد ال�سيف اإ�سالح ال�سراج ف�ثب الإمام عليه 
اإّنا  ل�سيفه:  وقال  بنف�سه  واأ�سلحه  اإليه  ال�سالم 

ق�م ل ن�ستخدم اأ�سيافنا(.
واأما ما يذكر من كرمه فقد اأنفق كل ما عنده 
وقال  �سهل  بن  الف�سل  عليه  فاأنكر  الفقراء  على 
بل  ال�سالم:  عليه  الإم��ام  فرد  املغرم  اإّن هذا  له 
اأج��رًا  به  ابتغيت  ما  مغرمًا  حتدث  ل  املغنم  ه� 

التقرب  اإخال�سه يف  على  نقف  عندما  وكرمًا(. 
وزه��ده يف غري ذلك جنده عليه  تعاىل  اإىل اهلل 
ال�سيف، وعلى  ال�سالم يجل�ص على ح�سرية يف 
م�سح )ك�ساء من �سعر( يف �ستاء، ويلب�ص الغليظ 
من الثياب حتت ثيابه، ولقد نقل اأرباب التاريخ 
اأّن �سفيان الث�ري التقى الإمام عليه ال�سالم وكان 
فاأنكر عليه �سفيان  ث�بًا من خز  لب�ص  الإمام قد 
ذلك وقال له: ل� لب�ست ث�بًا اأدنى من هذا؟ فاأخذ 
�سفيان اخلز  )يا  وقال:  برفق  �سفيان  يد  الإمام 
الظاهر  اللبا�ص  اأّن  اأي  للحق(.  وامل�سح  للخلق، 
ه� للنا�ص كلي ل ي�ست�سغره اخللق عندما يرون 
الغليظ  ال�سعر  ولبا�ص  وامل�سح  الب�سيط،  لبا�سه 
واخل�سن فه� هلل تعاىل احلق الذي يعلم الظاهر 
ب�سم�ص  الق��ت��داء  اإىل  اأح���ج��ن��ا  فما  وال��ب��اط��ن، 
احل�سن  اأب��ي  ط��ص  ب��اأر���ص  امل��دف���ن  ال�سم��ص 

الر�سا �سل�ات اهلل عليه.

املرشف العام

الخز للخلق
والمسح للحق
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    ال�شبب الأول: الدفاع عن املظل�مني
ال�سيعة  عانته  ما  على  اأ�سى  احل�سي  الإم��ام  نف�ص  ذهبت 
اأمعن  فقد  والبالء،  املحن  �سروب  من   - معاوية  عهد  يف   -
وراح  ذريعًا،  فتكًا  بهم  وفتك  واإرهاقهم  ظلمهم  يف  معاوية 
يق�ل لالإمام احل�سي: )يا اأبا عبد اهلل علمت اأنا قتلنا �سيعة 
اأبيك فحنطناهم وكفناهم و�سلينا عليهم ودفناهم(.)تاريخ 

اليعق�بي:206/2(
وقد بذل ق�سارى جه�ده يف ت�سفية احل�ساب معهم.

    جرائـــم ارتكبهـــا معاويـــة بحق من يـــ�ايل عليًا 
ال�شالم عليه 

ال�سالم  عليه  علي  امل�ؤمني  اأم��ري  �سيعة  اأع��الم  اإع��دام   .1
اأمثال )حجر بن عدي، وعمرو بن احلمق اخلزاعي و�سيفي 

ابن ف�سيل وغريهم(.
على  ال�سالم  عليه  علي  امل�ؤمني  لأم��ري  امل�الي  �سلب   .2

جذوع النخل.
والكبار  وال�سغار  وال��رج��ال  الن�ساء  من  ال�سيعة  دف��ن   .3

اأحياًء.
4. هدم دور ال�سيعة يف الك�فة والب�سرة.

اأي  ال�سالم يف  عليه  عليًا  ي�ايل  �سهادة من  قب�ل  5. عدم 
ق�سية.

6. حرمان ال�سيعة من العطاء.
7. ترويع الن�ساء والأطفال من ال�سيعة.

8. اإذاعة الذعر واخل�ف يف جميع اأو�ساطهم.
9. اإبعادهم عن ديارهم واأوطانهم اإىل ال�سحراء.

وغري ذلك من �سن�ف الإرهاق الذي عان�ه.
وقد ذعر الإمام احل�سي عليه ال�سالم مما حل باأُّمة جّده 
اخلطرية  مبذكرته  فبعث  واآل��ه،  عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى 

ملعاوية التي �سجل فيها جرائم ما ارتكبه يف حق ال�سيعة.
لقد كانت الإجراءات القا�سية التي اتخذها احلكم الأُم�ي 
واقعهم  من  لإنقاذهم  فهب  ث�رته  اأ�سباب  من  ال�سيعة  �سد 

املرير، وحمايتهم من اجل�ر والظلم.
    ال�شـــبب الثاين: م�اجهة املخطـــط الأُم�ي ملح� 

ذكر اأهل البيت عليهم ال�شالم
عليه  ال�سهداء  �سيد  اأجلها  من  ثار  التي  الأ�سباب  اأملع  من 
ال�سالم ه� اأّن احلكم الأُم�ي اجلائر قد جهد على حم� ذكر 
وا�ستئ�سال  الإ�سالمي  ال�سالم يف املجتمع  البيت عليهم  اأهل 
ماآثرهم ومناقبهم وقد ا�ستخدم معاوية يف هذا ال�سبيل اأخبث 

بع�ض اأ�شباب قيام
احل�شني  الإمــــام 
ــالم ــش ــ� ــه ال ــي ــل ع
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ال��سائل منها:
1. افتعال الأخبار يف احلط من �ساأنهم و�ساأن اأمري امل�ؤمني 

علي عليه ال�سالم.
على  الأجيال  لرتبية  والتعليم  الرتبية  اأجهزة  ا�ستخدام   .2

بغ�ص اأهل البيت عليهم ال�سالم.
واأ�سّد  العق�بات  باأق�سى  مناقبهم  يذكر  من  معاقبة   .3

اجلرائم.
وامل��اآذن  املنابر  على  ال�سالم  عليهم  البيت  اأه��ل  �سّب   .4

وخطب اجلمعة اأكرث من )70( عامًا.
5. اأمر الكّذابة بالرواية كذبًا عن الّنبي �سلى اهلل عليه واآله 

يف حق خمالفي اأهل البيت عليهم ال�سالم.
النا�ص،  بي  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  منزلة  ت�سعيف   .6

وحّث املجتمع بتقدي�ص رم�ز الكفر وال�سالل.
ال�سيا�سي  م�ؤمتره  ال�سالم  عليه  احل�سي  الإم��ام  عقد  وقد 
ب��الإج��راءات  علمًا  امل�سلمي  واأح��اط  املكرمة  مكة  يف  الكبري 
عليهم  البيت  اأهل  اإزال��ة  اإىل  معاوية  اتخذها  التي  اخلطرية 

ال�سالم عن الر�سيد الإ�سالمي.
وكان عليه ال�سالم يتحّرق �س�قًا اإىل اجلهاد، وي�د اأن امل�ت 
اأبيه اأمري امل�ؤمني علي عليه ال�سالم  قد وافاه ول ي�سمع �سّب 

على املنابر واملاآذن.
    ال�شبب الثالث: اإيقاف حتطيم القيم الإ�شالمية

وعمد الأُم�ي�ن اإىل تدمري القيم الإ�سالمية، فلم يعد لها اأي 
ظل على واقع احلياة الإ�سالمية منها ما جاء:

اأوًل: ال�حدة الإ�شالمية
اأ�س���اع الأُم�ي����ن الفرقة والخت���الف بي امل�س���لمي فاأحي�ا 
الع�سبي���ات القبلي���ة، و�س���جع�ا الهجاء ب���ي الأ�س���ر والقبائل 
العربي���ة حتى ل تق����م وحدة بي امل�س���لمي، وقد �س���ّجع يزيد 
الأخطل على هج���اء الأن�سار الذين اآووا النبي �سلى اهلل عليه 

واآل���ه وحام�ا ع���ن دينه اأيام غربة الإ�س���الم وحمنته.
هي  الع�سر  ذل��ك  �سعر  يف  ال��ب��ارزة  الظاهرة  كانت  لقد 
على  الأدي��ب��ة  م�اهبهم  ال�سعراء  ق�سر  فقد  ال��الذع  الهجاء 
الهجاء والتفنن يف اأ�ساليب القذف وال�سب لالأُ�سر التي كانت 
تناف�ص قبائلهم، وقد خال ال�سعر الأُم�ي عن كل نزعة اإن�سانية 
خ�لف  وق��د  الهجاء،  بظاهرة  وتفرد  اجتماعي،  مق�سد  اأو 
بذلك ما كان ين�سده الإ�سالم من ال�حدة ال�ساملة بي اأبنائه.

ثانيًا: عدم امل�شاواة
الإ���س��الم،  اأعلنها  التي  العادلة  امل�����س��اواة  الأم���ي���ن  ه��دم 
الت�تر  من  رهيبًا  ج���ًا  واأ�ساع�ا  امل���ايل  على  العرب  فقدم�ا 
والتكتل ال�سيا�سي بي امل�سلمي، وكان من جراء ذلك اأن اأّلف 
امل�ايل جمم�عة من الكتب يف نق�ص العرب وذّمهم، كما اأّلف 
العرب كتبًا يف نق�ص امل�ايل واحتقارهم، وعلى راأ�ص القائمة 
اأبيه  امل�سلمي زياد بن  الت�تر بي  النح� من  اأثارت هذا  التي 
فقد كان حاقدًا على العرب، وقد عهد اإىل الكتاب بانتقا�سهم.
الذي  الإ���س��الم  روح  النكراء  ال�سيا�سة  ه��ذه  خالفت  وق��د 
�ساوى بي امل�سلمي يف جميع احلق�ق وال�اجبات على اختالف 

ق�مياتهم.
ثالثًا: حماربة احلرية

طيلة  احلياة  م�سرح  على  ماثاًل  للحرية  مفه�م  اأّي  يعد  مل 
ح�سابًا  ال�سعب  حتا�سب  ال�سلطة  كانت  فقد  الأم���ي  احلكم 
منكرًا وع�سريًا على كل بادرة ل تتفق مع رغباتها، حتى مل يعد 
يف مقدور اأي اأحد اأن يطالب بحق�قه، اأو يتكلم باأي م�سلحة 
ذلك  يف  ال�سائد  ه�  وال�سيف  النطع  حكم  ك��ان  فقد  للنا�ص 

الع�سر.
من  وغ��ريه  امل�سلم  الإن�����س��ان  لينقذ  الأح���رار  اأب���  ث��ار  لقد 
ال�سطهاد ال�سامل ويعيد للنا�ص حق�قهم التي �ساعت يف اأيام 

معاوية ويزيد.
    ال�شبب الرابع: انهيار املجتمع

انهار املجتمع يف ع�سر الأم�يي، وحتلل من جميع املبادئ 
الإ�سالمية اأّما اأهم الع�امل التي اأدت اإىل انهياره فهي:

بها  يحفل  فلم  الروحية،  الرتبية  من  املجتمع  حرمان   .1
اأحد من اخللفاء �س�ى الإمام اأمري امل�ؤمني علي عليه ال�سالم 
اأّنه قد مني بالأحداث الرهيبة  اإّل  بالغة  فقد عني بها عناية 
وتق�مي  النا�ص  اإ�سالح  يف  م�سريته  م�ا�سلة  من  منعته  التي 

اأخالقهم.
وت�سليله،  املجتمع  اإف�ساد  يف  الأُم����ي  احلكم  اإم��ع��ان   .2

وتغديته بكل ما ه� بعيد عن واقع الإ�سالم وهديه.
انهيار  اإىل  اأدت  التي  الع�امل  اأهم  من  العاملي  هذين  اإّن 

ذلك املجتمع، اأّما مظاهر ذلك التحلل والنهيار فهي:
اأ: نق�ض العه�د

العه�د  نق�ص  م��ن  املجتمع  ذل��ك  اأب��ن��اء  اأغ��ل��ب  ي��ت��اأث��م  مل 
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ومت�ساملًا  عاديًا،  اأم��رًا  بها  ال�فاء  عدم  كان  فقد  وامل�اثيق، 
عليه، وقد �سجعهم على ذلك )ك�سرى العرب(، فقد اأعلن يف 
اأّن كل ما �سرطه على نف�سه لالإمام احل�سن  خطابه بالنخيلة 
عليه ال�سالم ل يفي به، وعمد اإىل نق�ص جميع ال�سروط التي 

اأعطاها له.
وكانت هذه الظاهرة من اأبرز ذاتيات الك�فيي، فقد اأعط�ا 
على  وامل�اثيق  العه�د  اأعظم  ال�سالم  عليه  احل�سي  لالإمام 
منا�سرته، ومناجزة عدوه اإّل اأّنهم خان�ا ما عاهدوا عليه اهلل 

فخذل�ه وقتل�ه.
ب: الكذب والفرتاءات

بها  اأ�سيب  التي  الأمرا�ص  ومن  الكذب  من  التحرج  عدم 
ذلك املجتمع فقد مني الك�في�ن بذلك ب�س�رة خا�سة، فاإّنهم 
ملا اأحاط�ا بالإمام احل�سي عليه ال�سالم - ي�م الطف - لقتله، 
كاتب�ه  ال��ذي��ن  اجلي�ص  ق��ادة  اإىل  ���س���ؤاًل  ال�سالم  عليه  وج��ه 
بالقدوم اإليهم فقال: »يا �سبث بن ربعي، ويا حجار بن اأبجر، 
اإيّل اأن  ويا قي�ص بن الأ�سعث، ويا زيد بن احلرث، اأمل تكتب�ا 
قد اأينعت الثمار، واخ�سر اجلناب واإّنا تقدم على جند لك 

جمندة«.
فاأجاب�ه  الكذب  تعمد  القذرة من  النف��ص  تلك  تخجل  ومل 
»�سبحان  يق�ل:  فاندفع  الإم��ام  وبهر  نفعل(  )مل  جممعي: 

اهلل!! بلى واهلل لقد فعلتم«.
من  كثريًا  الآث��ام  من  اقرتف�ه  مبا  املجتمع  اإىل  ج��روا  وقد 
اإىل  واجل����ر  الظلم  اأئ��م��ة  بهم  وت�سلح  واخل��ط���ب،  ال���ي��الت 

ا�سطهاد امل�سلمي واإرغامهم على ما يكره�ن.
ج: �شراء النف��ض

عر�ص ال�سمائر للبيع فقد كان من اأحط ما و�سل اإليه ذلك 
املجتمع من النحراف والزيغ عر�ص ال�سمائر والأديان لبيعها 

على ال�سلطة جهارًا.
دال: الإقبال على الله�

الأُم���ي���ن  �سّجع  وق��د  وال��دع��ارة،  الله�  على  املجتمع  اأقبل 
من  الدينية  العقيدة  لزعزعة  املج�ن  حياة  مبا�سرة  ب�س�رة 
النف��ص، و�سرف النا�ص عما ين�سده الإ�سالم من الت�ازن يف 

�سل�ك الفرد.
هذه بع�ص الأمرا�ص التي اأملت باملجتمع الإ�سالمي اآنذاك، 
احل�سي  الإم��ام  ثاأر  وقد  قيمه  وانهيار  ت�سّيبه،  اإىل  اأدت  وقد 
منيت  الذي  والنحراف  التذبذب  على  ليق�سي  ال�سالم  عليه 

به الأمة.
    ال�شبب اخلام�ض: الدفاع عن حق�قه ال�شرعية

عن  دف��اع��ًا  للجهاد  ال�سالم  عليه  احل�سي  الإم���ام  ان��رى 
فيما   - واأهمها  واغت�سب�ها،  الأُم���ي���ن  نهبها  التي  حق�قه 

نح�سب - ما يلي:
١. خالفة ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله

اأو�سح الإمام احل�سي عليه ال�سالم - كاأبيه - يف خطبه 
اأوىل مبقام ر�س�ل  اأّن العرتة الطاهرة  ال�سريفة 

واآل��ه واأح��ق مبركزه  اهلل �سلى اهلل عليه 
النب�ة،  بيت  اأه��ل  لأّنهم  غريهم،  من 
املالئكة،  وخمتلف  الر�سالة  وم��ع��دن 
بهم فتح اهلل، وبهم ختم - على حد 
تعبريه - وقد طبع على هذا ال�سع�ر 
انطلق  فقد  ال�سبا،  غ�س�ن  يف  وه� 
اإىل عمر وكان على منر ر�س�ل اهلل 

�سلى اهلل عليه واآله ف�ساح به: »انزل عن 
واذه��ب  اأب���ي،  م���ن���ر منر  اإىل 

اأبيك«.
فلم 
ينفرد 
الإمام 

احل�����������س�����ي ب����ه����ذا 
ال�����س��ع���ر واإن����ا 

ك����ان ���س��ائ��دًا 
ع����ن����د اأئ����م����ة 

البيت  اأه���ل 
عليهم 

ال�سالم فخالفة ر�س�ل 
عليه  اهلل  ���س��ل��ى  اهلل 

النا�ص واآله  األ�سق  لأّنهم  حق�قهم  من 
بر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله واأكرثهم وعيًا لأهدافه.

وهناك �سيء اآخر جدير بالهتمام وه� اأّن الإمام احل�سي 
معاهدة  مبقت�سى  ال�سرعي  اخلليفة  ه�  ك��ان  ال�سالم  عليه 
ال�سلح التي مت التفاق عليها، فقد جاء يف بن�دها لي�ص ملعاوية 
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فاإْن  للح�سن،  والأمر بعده  اأحد من بعده  اإىل  بالأمر  اأْن يعهد 
عليه  احل�سن  الإم��ام  للح�سي.)حياة  فالأمر  حدث  به  حدث 

ال�سالم:286/2(
وعلى هذا، فلم تكن بيعة يزيد �سرعية، فلم يخرج الإمام 
كما   - امل�سلمي  اأئمة  من  اإم��ام  على  ال�سالم  عليه  احل�سي 
يذهب لذلك بع�ص ذوي النزعات الأُم�ية والنف��ص املري�سة - 

واإّنا خرج عليه ال�سالم على ظامل مغت�سب للخالفة.
٢. اخلم�ض

واخلم�ص حق مفرو�ص لأهل البيت عليهم ال�سالم 
ولكن  ال�سنة،  ب��ه  وت���ات��رت  ال��ق��راآن  عليه  ن�ص 
منه  لهم  ت���ؤد  فلم  تناهبته  ال�سابقة  احلك�مات 
وقد  العل�يي،  عند  املقاومة  حركة  ل�سل  �سيئًا 
ال�سالم  عليه  احل�سي  الإمام  اأ�سار 
اإىل ذلك يف حديثه مع اأبي هرة 
بني  نهاه عن اخلروج على  الذي 
اأُمية، فقال عليه ال�سالم له: »ويحك 
مايل  اأخ��ذوا  اأُمية  بني  اإّن  هرة  اأب��ا 

ف�سرت«.
واأكر الظن اأّن املال الذي اأخذته 
بن� اأُمية منه ه� اخلم�ص، وقد اأعلن 
ذلك دعبل اخلزاعي يف رائعته التي 
اأن�سدها اأمام الر�سا عليه ال�سالم يف 

خرا�سان بق�له:
متق�سما  غ���ريه���م  يف  ف��ي��ئ��ه��م  اأرى 
���س��ف��رات فيئهم  م��ن  واأي��دي��ه��م 

يقلب  فجعل  ل�سالم  عليه  الر�سا  الإم��ام  والتاع 
يديه وه� يق�ل: »اإّنها - واهلل - ل�سفرات«.

باعتباره  اخلم�ص  من  منعهم  العل�يي  م�ساجع  اأق�ص  وقد 
اأحد امل�سادر الرئي�سية حلياتهم القت�سادية.

بنه�سته  ا�ستهدف  قد  ال�سالم  عليه  احل�سي  الإم��ام  ولعل 
اإرجاع هذا احلق ال�سليب لأهل البيت عليهم ال�سالم.

    ال�شبب ال�شاد�ض: الأمر باملعروف
عليه  الأح��رار  اأب�  اأجلها  من  ثار  التي  الأ�سباب  اأو�سح  من 
فاإّنهما من  املنكر  والنهي عن  باملعروف  الأمر  اإقامة  ال�سالم 

مق�مات هذا الدين، والإمام بالدرجة الأُوىل م�س�ؤول عنهما.
وقد اأدىل عليه ال�سالم بذلك يف و�سيته لأخيه ابن احلنفية 

عليه  فقال  يزيد،  على  خروجه  اأ�سباب  عن  فيها  اأعلن  التي 
ال�سالم: »اإّن مل اأخرج اأ�سرًا، ول بطرًا، ول ظاملًا، ول مف�سدًا، 
اآمر  اأن  اأري��د  اأُّم���ة ج��ّدي  الإ���س��الح يف  واإّن���ا خرجت لطلب 

باملعروف واأنهى عن املنكر«.
هذا  ليقيم  اجلهاد  ميادين  اإىل  ال�سالم  عليه  انطلق  لقد 
ال�سرح ال�سامخ الذي بنيت عليه احلياة الكرمية يف الإ�سالم، 
اأيام احلكم الأُم�ي فقد اأ�سبح املعروف  وقد انهارت دعائمه 
الإمام  عليهم  اأنكر  وقد  معروفًا،  واملنكر  منكرًا،  عهدهم  يف 
اأم��ام  الرائع  خطابه  منها  ك��ان  والتي  امل���اق��ف،  من  كثري  يف 
ن�سرة  عن  تخاذلهم  فيه  �سجب  فقد  والأن�سار،  املهاجرين 

احلق و دح�ص الباطل، واإيثارهم للعافية.
ومما قاله عليه ال�سالم يف هذا املجال اأمام اأ�سحابه واأهل 
يعمل  اإىل احلق ل  ترون  »األ  الطف:  ي�م  ال�سالم  بيته عليهم 

به، واإىل الباطل ل يتناهى عنه لريغب امل�ؤمن يف لقاء ربه«.
لقد اآث��ر امل���ت على احل��ي��اة، لأّن���ه ي��رى احل��ق ق��د تال�سى 

والباطل قد ا�ست�سرى.
    ال�شبب ال�شابع: اإماتة البدع

التي  امل�سلمي،  بي  البدع  ن�سر  اإىل  الأُم����ي  احلكم  عمد 
به، وقد  الهزمية  واإحل��اق  الإ�سالم،  اإل حمق  مل يق�سد منها 
اأ�سار الإمام عليه ال�سالم اإىل ذلك يف ر�سالته التي بعثها اإىل 
قد  والبدعة  اأُميتت  قد  ال�سنة  »فاإّن  فيها:  يق�ل  الب�سرة  اأهل 

اأُحييت«.)الطري:200/6(
التي  اجلاهلية  البدع  على  ليق�سي  ال�سالم  عليه  ثار  لقد 
فكانت  اأمات�ها،  التي  ج��ده  �سنة  ويحيي  الأُم���ي���ن،  تبناها 
نه�سته اخلالدة من اأجل اإماتة اجلاهلية ون�سر راية الإ�سالم.

    ال�شبب الثامن: العهد النب�ي
ا�ست�سف النبي �سلى اهلل عليه واآله من وراء الغيب ما مينى 
واأّنه ل  الأُم�يي،  اأيدي  الهائلة على  الإ�سالم من الأخطار  به 
بت�سحية  اإل  مبادئه  وتخليد  ر�سالته  جتديد  حال  باأي  ميكن 
ولده الإمام احل�سي عليه ال�سالم فاإّنه ه� الذي يك�ن الدرع 
وقد  والفداء،  بالت�سحية  اإليه  فعهد  الإ�سالم  ل�سيانة  ال�اقي 
عن  عليه  امل�سفق�ن  عدله  حينما  بذلك  ال�سالم  عليه  اأدىل 
اخلروج اإىل العراق فقال لهم: »اأمرن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل 

عليه واآله باأمر واأنا ما�ٍص اإليه«.
ويق�ل امل�ؤرخ�ن: اإّن النبي �سلى اهلل عليه واآله كان قد نعى 
ب�سهادته  واأحاطهم علمًا  امل�سلمي  اإىل  ال�سالم  احل�سي عليه 
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يتفّجع   - با�ستمرار   - وكان  امل�سائب،  اأه�ال  من  يعانيه  وما 
عليه ويلعن قاتله، وكذلك اأخر الإمام اأمري امل�ؤمني علي عليه 

ال�سالم ب�سهادته وما يجرى عليه.
وكان الإمام احل�سي عليه ال�سالم على علم وثيق مبا يجري 
عليه فقد �سمع ذلك من جده واأبيه وقد اأيقن بال�سهادة، فم�سى 
�سلى  امل�سطفى  جّده  لأمر  امتثاًل  وت�سميم  بعزم  امل�ت  اإىل 

اهلل عليه واآله الذي عهد اإليه بذلك.
    ال�شبب التا�شع: العزة والكرامة

من الأ�سباب املهمة التي ثار من اأجلها �سيد ال�سهداء عليه 
اإرغامه على  الأُم�ي�ن  اأراد  فقد  والكرامة،  العزة  ال�سالم ه� 
الذل، واخلن�ع، فاأبى اإّل اأن يعي�ص عزيزًا حتت ظالل ال�سي�ف 
بق�له:  الطف  ي�م  ذلك  عليه  اهلل  �سالم  اأعلن  وقد  والرماح، 
»األ اإّن الدعي ابن الدعي قد ركز بي اثنتي بي ال�سلة والذلة، 
اأبية،  ونف��ص  ور�س�له،  لنا ذلك  ياأبى اهلل  الذلة  مّنا  وهيهات 

واأن�ف حمية من اأن ن�ؤثر طاعة اللئام على م�سارع الكرام«.
وقال عليه ال�سالم: »اإّن ل اأرى امل�ت اإّل �سعادة واحلياة مع 

الظاملي اإّل برمًا«.
لقد عائق امل�ت بثغر با�سم يف �سبيل اإبائه وعزته، و�سحى 

بكل �سيء من اأجل حريته وكرامته.
    ال�شبب العا�شر: غدر الأُم�يني وفتكهم

ل  م���ي��ي  الأُ اأّن  ال�سالم  عليه  احل�سي  الإم���ام  اأيقن  لقد 
يرتك�نه، ول تكف اأيديهم عن الغدر والفتك به حتى ل� �ساملهم 

وبايعهم، وذلك ملا يلي:
العامل  يف  �سخ�سية  اأب��رز  كان  ال�سالم  عليه  الإم��ام  اإّن   .1
الإ�سالمي، وقد عقد له امل�سلم�ن يف دخائل نف��سهم خال�ص 
ال�د وال�لء لأّنه حفيد نبيهم و�سيد �سباب اأهل اجلنة وخام�ص 

وج�د  لالأُم�يي  يروق  ل  اأّنه  الطبيعي  ومن  الك�ساء،  اأ�سحاب 
�سخ�سية تتمتع بنف�ذ ق�ي ومكانة مرم�قة يف جميع الأو�ساط 

فاإّنها ت�سكل خطرًا على �سلطانهم وملكهم وحك�متهم.
2. اإّن الأُم�يي كان�ا حاقدين على النبي �سلى اهلل عليه واآله 
لأّنه وترهم يف واقعة بدر، واأحلق بهم الهزمية والعار، كذلك 
بغ�سهم لعلي بن اأبي طالب عليه ال�سالم لأّنه ك�سر �س�كتهم يف 
بدر واأحد واخلندق، وكان يزيد يرتقب الفر�ص لالنتقام من 
اأهل البيت النبي �سلى اهلل عليه واآله لياأخذ ثارات بدر منهم، 

ويق�ل الرواة اإّنه كان يق�ل:
ل��ي��ت اأ���س��ي��اخ��ي ب���ب���در ���س��ه��دوا 

ج���زع اخل����زرج م��ن وق���ع الأ���س��ل
لأه������ل�������ا وا����س���ت���ه���ل����ا ف���رح���ًا 

ث����م ق����ال�����ا ي����ا ي���زي���د ل ت�����س��ل
�ساداتهم  م��ن  ال��ق��رم  قتلنا  ق��د 

وع�����دل�����ن�����اه ب�����ب�����در ف���اع���ت���دل
ل���ع���ب���ت ه����ا�����س����م ب����امل����ل����ك ف��ال 

ن����زل وح��������ي  ول  ج��������اء  خ������ر 
اأنتقم  مل  اإن  خ��ن��دف  م��ن  ل�ست 

م���ن ب��ن��ي اأح���م���د م���ا ك����ان فعل
اأثبت يزيد بن معاوية كفره وبغ�سه للنبي �سلى اهلل عليه واآله 

بل �سركه وكفره باهلل، وعدم التزامه بال�سريعة الإ�سالمية.
3. اإّن الأُم�يي قد عرف�ا بالغدر ونق�ص العه�د، فقد �سالح 
ذلك  ومع  اخلالفة  اإليه  و�سلم  معاوية،  ال�سالم  عليه  احل�سن 
الأمان  واأعط�ا  فقتله،  �سّمًا  اإليه  فد�ص  به  معاوية  غدر  فقد 

مل�سلم بن عقيل فخان�ا به.
وق���د اأعل���ن الإمام احل�س���ي عليه ال�س���الم اإّن بن���ي اأُمية ل 
يرتك�ن���ه، ق���ال عليه ال�س���الم لأخيه حممد اب���ن احلنفية: »ل� 
دخل���ت يف حج���ر هامة م���ن هذه اله����ام ل�س���تخرج�ن حتى 
يقتل����ن«، وقال عليه ال�س���الم جلعف���ر بن �س���ليمان ال�سبعي: 
»واهلل ل يدع����ن حت���ى ي�س���تخرج�ا هذه العلق���ة - يعني قلبه 

ال�س���ريف - من ج�يف«.
كرمية  ميتة  ومي�ت  احلرب  يعلن  اأن  ال�سالم  عليه  فاختار 

تهز عرو�سهم وتق�سي على جروتهم وطغيانهم.
ال�سالم  عليه  ال�سهداء  �سيد  قام  التي  الأ�سباب  بع�ص  هذه 

من اأجلها مل�اجهة بني اأُمية وطاغيتهم يزيد.

الشيخ القريش
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تلك  كّل  حتّمل  قد  باختياره  ال�سالم  عليه  ال�سهداء  �سيد  اإّن 
وب�سكل  لأّن��ه  والعيال.  الأه��ل  واأ�سر  ال�سهادة  واملحن،  امل�سائب 
م�ستمر، حّتى ي�م عا�س�راء. كان قد عر�ص عليه اأن يختار اإّما 
الن�سر والظفر اأو لقاء اهلل والعهد وامليثاق املاأخ�ذ مع اهلل، لكّنه 

عليه ال�سالم اختار بنف�سه تلك املقامات العالية.
العقل واحلب يف قل�ب  ال�ا�سعة( هي جتٍلّ لحّتاد  )الرحمة 

رجال نفخ اهلل ّحبه يف عق�لهم، كما ينفخ الروح يف اجل�سد.
فكان�ا يف ال�سر كاجلبال الّرا�سيات ويف الّر�سا بق�ساء رّبهم 

ذوي ِهَمم عاليات.
الهدى  وراي��ة  كلمة احل��ق  اإع��الء  �سبيل  النف�ص يف  ب��ذل  ويف 
كاللي�ث ال�ساريات، قد اأحكم�ا َعْقَد الطاعة فاأ�سبح�ا كالبنيان 

املر�س��ص الذي ل تهّزه الع�ا�سف ول ُتهيُبُه الق�ا�سف.
�سببًا  وكانت  عا�س�راء  ل�اقعة  العظمة  منحِت  قد  اّلتي  فهي 
للظه�ر اّلذي ل مثيل له لف�سائل اأهل البيت عليهم ال�سلم ومكارم 
اأخالقهم يف مقابل اأعداء اهلل ور�س�له �سلى اهلل عليه واآله الذين 

كانت الدنيا اأكر هّمهم ومبلغ علمهم.
فقد اأ�سبحت هذه ال�اقعُة العظيمُة متمّيزًة عن باقي ال�قائع 
العاملية الكرى من عّدة وج�ه، فامل�سيبة التي ي�سارك يف عزائها 
مالئكُة اهلل والأنبياُء والأو�سياء عليهم ال�سالم قبل وبعد وق�عها، 
اأئمة الهدى عليهم ال�سالم بذكر تلك امل�سيبة العظمى  ويق�م 
والرزية الكرى ويقيم�ا لها جمال�ص العزاء يف الأر�ص كما قامت 
بذلك املالئكة يف ال�ّسماء، فهي امل�سيبة التي اأدمت عي�ن �ساحب 
الع�سر والّزمان اأرواح العاملي له الفداء حيث جعلته يندب من 

اأجلها �سباحًا وم�ساًء، واأ�سبح يبكي ح�سرًة بدل الدم�ع دمًا.
اأي�سًا  ال�سالم  عليهم  البيت  اأه��ل  مذهب  اأتباع  اقتدى  وق��د 
باأئمتهم على مّر القرون الفائتة وعلى نح� الدوام، وقام�ا ببيان 
عظمة مقام الإمام اأبي عبد اهلل احل�سي عليه ال�سالم الذي ه� 
واأن�ساره  بيته  واأهل  وبيان م�سائبه ه�  الدين  �سعائر  اأهّم  من 
عليهم ال�سالم الذين قّدم�ا الت�سحيات يف �سبيل اإعالء كلمة اهلل 

واإحياء دينه الق�مي.
هم  الأت��ق��ي��اء  ال�سيعة  علماء  ك��ان  امل��دة  ه��ذه  ك��ل  وخ��الل 
اأهل  حمّبي  كاّفة  هذا  يف  ويتبعهم  امليدان،  هذا  يف  ال�اجهة 
الكتاب  يف  واملكت�ب  النبّ�ة  لأجر  اأداًء  ال�سالم  عليهم  البيت 
ووفاًء لعهد اهلل املاأخ�ذ يف الأ�سالب، ع�سى اأن يح�زوا بذلك 
من  وجعل  ال�سالم  عليهم  وّدهم  الرحمن  اأوجب  من  معرفة 
عليهم  دينهم  للخالئق  وارت�سى  ال�سالم  عليهم  ُهم  حبَّ ِه  حبِّ

ال�سالم وقرن مبعرفته معرفَتُهم عليهم ال�سالم.
واأّن���ى للخالئ���ق ال��س�ل اإىل كن���ه معرفة من هم ن����ر الأن�ار 
وحج���ج اجلبار و�س���اللة الأبرار؟ اإذ لي����ص من ال�س���هل اأن يدرك 
امل���رء عظمة املقام الذي منحه اهلل لأهل البيت عليهم ال�س���الم 
واأن يعرفه���م ح���ّق معرفتهم، واإّن���ا يحتاج ذلك ل�ف���رِي تهذيٍب 
وناِجِع �ُس���ل�ٍك وقّ�ة ديٍن وخ�س����ع عبادٍة، فحينها تهّب النفحات 
الطيبة من حظرية القد�ص الأعلى لتهبط على الِعلِّيِّي وما اأدراك 
م���ا العّلّي�ن، اّلذين ا�س���رتوا الآخ���رة باحلياة الدني���ا فكان�ا هم 
املن�س�رين، وتاجروا مع اهلل باأح�س���ن املعاملة فرحبت جتارتهم 
وكان�ا هم املهتدين، وع�سق�ا اآَل اهلل وورثة ر�س�له �سلى اهلل عليه 
واآل���ه بالنح� الذي خّط���ه اهلل له���م واأراده يف كتابه الكرمي }ال 

َأسْـــَئُلُكمْ عََليْـــهِ َأجْراً إاِلَّ الْمَـــوَدَّةَ فِي الُْقرْبى{.]ال�س����رى:23[
حلية  اكت�سى  من  ُعُمِر  �َسْطَر  للقربى  امل����ّدُة  تاأخذ  وحينها 
ال�ساحلي وجتلب زينة املّتقي، اإذ ت�سبح العرتة ونيل ر�ساها 
�سغله الن�سيد وهّمه ال�حيد وُيعّد لذلك طريقة هي يف الندرة 

كالعقد الفريد.
فهذه �سيمة من اأحب الحتاد بي العقل واحلب، حب اأهل 
واأ�سحابه  بيته  واأه��ل  الأح���رار  اأب��ي  حب  وال��غ��رية،  الكرامة 

ال�سالم. عليهم 

شعبة الدراسات والبحوث

احتاد العقل والقلب

الشيخ بهجت رحمه الله
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مل تكن ظاهرة التطرف حديثة العهد بل هي قدمية قدم 
الإن�سان با�ستثناء اآدم على نبّينا واآله وعليه ال�سالم.

ت��دل على ذل��ك منها  ووا���س��ح��ة  اإ���س��ارات كبرية  وه��ن��اك 
ال�س�اهد التاريخية والآيات القراآنية.

التطرف جتاه جميع املخل�قات �سيما  الإن�سان  وقد مار�ص 
جتاه اأخيه الإن�سان.

لرمزية  رائع  فني  ت�س�ير  الكرمي من  القراآن  وما جاء يف 
اآدم  اأولد  لق�سة  عر�سه  خالل  من  الب�سر  بني  بي  ال�سراع 
على نبّينا واآله وعليه ال�سالم، وما جرى على اأحدهما من قبل 
اأخيه الذي اأعطى احلق لنف�سه يف قتل اأخيه لأّن اهلل عّز وجل 

مل يتقبل قربانه وتقبل قربان اأخيه.
وكذا ه� احلال عند من يتطرف فاإّنه ل يرى للحق مكانًا 
عند غريه، بل ل يرى اهلل اإّل حيث يرى ويفعل ويق�ل ه�، مع 
نبّينا حممدًا �سلى اهلل  ال�سالم وخامتهم  الأنبياء عليهم  اأّن 
ويجادلهم  لق�لهم  وي�سمع  امل�سركي  يحاور  كان  واآل��ه  عليه 
ال�سيا�سية ويف غاية  اأح�سن ظروفه  اأح�سن وه� يف  بالتي هي 

كماله الإن�سان الذي اأفا�سه اهلل عليه.
�سريعة  خاطفة  بنظرة  ونتابعه  عنده  نت�قف  اأن  نريد  وما 
هي الدوغمائية ال�سلفية التي تعتمد على �سطحية اخلطاب، 
وخطاب الت�سطيح، منذ ن�ساأتها حيث كانت اأكر اأعداء العقل 

واأعّز اأ�سدقاء اجلهل.
ل  الإ�سالمي  التاريخ  يف  التطرف  ظاهرة  بداية  وكانت 
)الإن�����س��ان( عند ح��رك��ة اخل����ارج ال��ت��ي ب���رزت م��ن خالل 
ت�ظيفًا م�سلحيًا  القراآنية(  الديني )الآيات  للن�ص  ت�ظيفها 
بن�ر  امل�ست�سيئة  امل�ستقلة  العقلية  الروؤية  من  خاليًا  م�سّ�هًا 
اأف��راده��ا  تعاهد  رغ��م  اإّن��ه��ا  حيث  الإلهية،  والهداية  العقل 

الر�س�ل  عنهم  ع��ّر  كما  ولكنهم  ال��ق��راآن،  وق���راءة  للعبادة 
الأكرم �سلى اهلل عليه واآله »َيْقَرُءوَن اْلُقْراآَن َل ُيَجاِوُز َتَراِقَيُهْم 
ِميَّة...«.)جممع  ْهُم ِمَن الرَّ ُرُق ال�سَّ يِن َكَما مَيْ ُرُق�َن ِمَن الدِّ مَيْ

الزوائد:228/6.اخل�سال:574/2(
وقد تبل�رت حركتهم املعار�سة للخالفة ال�سرعية 

)ل  �سعار  ورفعهم  للتحكيم  قب�لهم  مع  تزامنًا 
حركة  خ���الل  م��ن  م�����س��ّري��ن  هلل(  اإّل  ح��ك��م 
عملية  فر�ص  على  العقل  من  خالية  �سطحية 

التحكيم والرج�ع على القراآن.
العا�ص  اب��ن  اأك��ذوب��ة  تاأييدهم  ورغ��م 
علي  الإم���ام  على  واإ���س��راره��م  وخدعته، 
التحكيم،  على  اإج��ب��اره  بل  ال�سالم  عليه 

من  اهلل  دي��ن  يف  الرجل  حتيكم  ب��اأّن  قال�ا 
الت�بة  وجبت  التي  الكبائر  وم��ن  املحرمات 

على من قام بها اأو قبلها اإىل اهلل، واإّل فه� يف 
جهنم و�ساءت م�سريًا.

تاب�ا  الذنب عنهم فقد  يغ�سل�ا عار  ولكي 
واأعلن�ا  قام�ا  اإذ  بب�لهم  بغ�سلهم  منه 

عن قائمة املذنبي الذين عليهم 
كفار  فهم  واإّل  ي��ت���ب���ا  اأن 

حّتى واإن كان فيهم 
اأب��ي  ب��ن  علي 

طالب 
عليه 

ال�شلفية بني التطرف 
ــنــ�ــض  وتـــ�ظـــيـــف ال
الـــديـــنـــي لــلــتــكــفــر
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عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  نف�ص  القراآن  عّده  الذي  ال�سالم 
واآله، واأخره النبي �سلى اهلل عليه واآله عنه اأّنه ميزان احلق، 

وليت �سعري اأّي ذنب اأكر من ذلك.
ب�س�رة  التكفري  مار�س�ا  من  اأّول  هم  اخل���ارج  اأّن  ورغ��م 
وا�سحة، ولكننا نعتقد اأّن التكفري مل يتم منهجه وو�سع اأ�س�سه 
اأحمد  ابتداًء من  املذهب احلنبلي  اإّل عند  الآن  ال�سكل  بهذا 
ابن حنبل ونزوًل عند ابن تيمية وانتهاًء اإىل م�ؤ�س�ص احلركة 

ال�هابية حممد بن عبد ال�هاب.
    من ه� اأحمد بن حنبل؟

من  اأّن��ه  على  العلماء  عند  يعرف  حنبل  بن  اأحمد  يكن  مل 
وغريهم  وال�سافعي  حنيفة  واأب��ي  مالك  اأمثال  من  الفقهاء 
لالأخذ  مييل�ن  الذين  املحّدثي  من  يعترونه  كان�ا  بل 
هي  الرواية  كانت  وقد  العقل  من  اأكرث  بالرواية 
الرواية  ت�جه  وحيثما  ال�ساغل،  و�سغله  حياته 
كان يت�جه واعتر الأخذ بالرواية ال�سعيفة 
خريًا من ا�ستخدام العقل واللج�ء للراأي. 
وقد اختلف مع الكثري من العلماء من الفرق 
الإ���س��الم��ي��ة، وب��ن��ى على ذل��ك الخ��ت��الف 
يق�ل  من  اأن  يرى  فكان  عليهم  اأحكامه 
امل�ساألة  اأّن  مع  كافر  فه�  القراآن  بخلق 
هي لي�ست من الأ�س�ل العتقادية التي 
اأّن  ي��رى  ك��ان  ولأّن���ه  بها،  الإمي���ان  يجب 
وال�سرقة  وال��زن��ا  بقدر  وال�سر  )اخل��ري 
بقدر، و�سرب اخلمر بقدر... واأّن اخلري 
العباد(.)امل�سائل  على  مكت�بان  وال�سر 
والر�سائل املروية عن ابن حنبل للدكت�ر 

عبد الإله الأحمدي:149/1(
اهلل  ف��ب��ق��در  ال��ع��ب��د  زن����ى  و)اإن 
اهلل(. ف��ب��ق��در  ���س��رق  واإن 
)امل�����س��ائ��ل وال��ر���س��ائ��ل 
امل��روي��ة ع��ن ابن 

حنبل:150/1(
عدا  الأُم��ة  مذاهب  اأغلب  وهم   - القدرية  على  حكم  وقد 
اأّن  ي��رون  كان�ا  لأّن��ه��م  كفار  باأّنهم   - والأ���س��اع��رة  ال�سلفية 

املعا�سي هي لي�ست بقدر اهلل، واإّنا هي من فعل العبد.
ومل يت�ّرع حتى يف التكفري املعي، فقد �سئل عن العديد من 
العلماء يف ع�سره وحكم عليهم بالكفر لختالفهم يف بع�ص 

امل�سائل معه.
ومل يكن اأتباع ابن حنبل اأقّل تطّرفًا منه بل اإّن بع�سهم كان 
وابن  والاللكائي،  ابنه عبد اهلل،  اأمثال  وق�س�ة،  اأ�سد تطرفًا 

بطة، واحل�سن الربهاري وغريهم.
    من ه� ابن تيمية؟

ونهج  فكر  ورث  فقد  امل��ت��ط��ّرف��ي،  اإم���ام  تيمية  اب��ن  يعد 
اأن  بعد  جديد،  من  بعثها  على  وعمل  ومعتقداتهم،  احلنابلة 

اأ�سبح املذهب احلنبلي اأقل املذاهب �ساأنًا.
مع  حتى  بل  ع�سره  علماء  مع  الفكر  بذلك  ا�سطدم  وقد 
هناك  اإىل  ذه��ب  عندما  م�سر  يف  ح��دث  كما  النا�ص  عامة 
ووجد اأّن النا�ص يتبارك�ن بالذهاب اإىل زيارة ال�سيدة نف�سية 
اأو مقام راأ�ص احل�سن عليه ال�سالم، فاأخذ بالق�ل على ال�سيدة 
نفي�سة فاعر�س�ا عنه، وثار عليه فقهاء م�سر واأفت�ا بقتله اإّل 

اأّن ال�سلطان عار�سهم ومل ي�افقهم.
�سالطي  ك��ان يف ع�سر  اأّن��ه  تيمية  اب��ن  على  ي�ؤخذ  ومم��ا 
املماليك، الذين عرف ع�سرهم بالظلم وال�ستبداد والف�ساد، 
اإّل اأّنه مل يعلن حربه عليهم بل اأر�سل �سهام التكفري والتفرقة 
اإىل امل�سلمي املخالفي لفكره ومعتقداته، واأطلق عليهم ا�سم 

اأهل البدع واأ�سحاب العقائد الفا�سدة.
بقطع  بع�سهم  فقد طالب  فعل  ردود  لفقهاء ع�سره  وكان 
ل�سانه، ومنهم من طالب بنفيه، ومنهم من طالب بقتله، لأّنه 
كان ط�يل الل�سان وكثري ال�سب ملخالفيه، ومل ي�سلم من ل�سانه 

اأحد، حتى �سيب�يه العامل النح�ي.
له  وعقدت  احلم�ية  فت�ى  بعد  احل��رب  عليه  اأعلنت  وقد 

جل�سات انتهت بحب�سه بال�سكندرية.
وق�له  الزيارة  م�ساألة  يف  معه  فتكلم�ا  دم�سق  اإىل  وح�سر 
بتحرمي زيارة قر الر�س�ل �سلى اهلل عليه واآله وكتب�ا يف ذلك 
اإىل م�سر، ف�رد مر�س�م باعتقاله يف القلعة، فلم يزل بها اإىل 
اأن مات فيها �سنة ثمان وع�سرين و�سبعمائة.)الدرر الكامنة 
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يف اأعيان املائة الثامنة لبن حجر الع�سقالن:144/1(
جاءت  اأن  بعد  اإّل  م�ته  بعد  تيمية  اب��ن  اأفكار  تظهر  ومل 

احلركة ال�هابية بزعامة حممد بن عبد ال�هاب.
   ملـــاذا اختـــار ال�هابي�ن ابن تيميـــة وركزوا عليه 
واعتربوه �شـــيخ الإ�شالم من دون بقية فقهاء ال�شنة؟

اجل�اب: هناك عدة اأ�سباب اأهمها ما يلي:
1. اإّن �س�رة ابن تيمية ك�س�رة ابن حنبل.

اأو  فقه  �ساحب  يكن  مل  ال���ه��اب  عبد  ب��ن  حممد  اإّن   .2
م�ؤّهالت دع�ية اأو مقّ�مات �سخ�سية جتعله يعتمد على ذاته.

3. اإّن ال�هابيي يتمّيزون بغلظة القل�ب والعدوانية والبدوية 
وذلك بحكم الكثري من الظروف )اجلغرافية(.

تيمية.)تاريخ  اب��ن  اإىل  م��ال���ا  وغ��ريه��ا  الأ���س��ب��اب  فلهذه 
الإ�سالم،ترجمة ابن تيمية:430(

    من ه� حممد بن عبد ال�هاب؟
ال�سخ�سيات  اأك���رث  م��ن  ال���ه��اب  عبد  ب��ن  حممد  يعتر 
تطرفًا، ويعتروُه اأتباعه ه� من اأعاد نهج ال�سلف ال�سالح من 
امل�سلمي الأوائل، وه� الذي و�سع اأفكار احلنابلة وابن تيمية 

م��سع التطبيق.
فهم حكم�ا على الكثري من امل�سلمي بالكفر، ولكن ابن عبد 
ال�هاب مل يكتِف بتكفري امل�سلمي بل جّهز اجلي��ص لقتالهم 
اأتباعه يف  اأطفاًل، كما فعل  اأو  ن�ساء  اأو  كان�ا عّزًل  واإن  حتى 
كربالء حينما اأغاروا عليها وقتل�ا اأكرث من األف اإن�سان بريء 
ال�سالم  عليه  احل�سي  الإم��ام  �سريح  ونهب�ا  واح��د،  ي�م  يف 

واأخذوا ما وجدوا يف خزانته من النفائ�ص، حّتى اأّن م�ؤرخيهم 
حينما ميرون على تلك احلادثة يعترونها م��سع فخر لهم.

وقد حتالف مع اأمري الدرعية حممد بن �سع�د، وبايعه حتت 
�سعار الدم بالدم والهدم بالهدم وهي نف�ص الكلمة التي قالها 
النبي �سلى اهلل عليه واآله لالأن�سار بعد بيعة العقبة الثانية، 
وكاأّنه يريد اأن يق�ل اإّن كل ه�ؤلء هم كفار كما كان الكفار اأّيام 

ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله.
اأمن بفكره بالكفر،  اإّل من  وقد حكم على جميع امل�سلمي 
الت��سل  اأن  واعتر  واأعرا�سهم،  دماءهم  ا�ستباح  قد  ولذلك 
واإن  منه  �ساحبه  ي�ستتاب  باهلل  و�سرك  كفر  ه�  بال�ساحلي 
باأّن  واإّن من يزور القب�ر فه� كافر لأّنه يعتقد  مل يتب يقتل، 

اأ�سحابه يقّرب�نه اإىل اهلل.
النبي �سلى  الكفار يف زمن  �سركًا من  اأكرث  امل�سلمي  وعد 
قد  زماننا  امل�سركي يف  اأّن  قال: )اعلم  واآله حيث  عليه  اهلل 
باأّنهم  واآله  عليه  �سلى اهلل  النبي  زمن  الكفار يف  على  زادوا 
�سفاعتهم  وي��ري��دون  ال�ساحلي  والأول��ي��اء  املالئكة  يدع�ن 

والتقرب اإليهم(.
النا�ص  على  وحكمها  اأفكارها،  اجلهادية  ال�سلفية  وتتكئ 
وج���زا  قتالهم  ووج���ب  م�سرك�ن،  واأّن��ه��م  ال�سريح  بالكفر 
الثالثة،  ه�ؤلء  فكر  على  اأعرا�سهم  وا�ستباحة  اأم�الهم  اأخذ 
وتعترهم مرجعيتها الفكرية والفقهية، مدعي اأّنهم ي�سع�ن 

لإقامة اخلالفة الإ�سالمية، واحلاكمية الإلهية!!!

بقلم: الشيخ حيدر الشمري
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بقلم: الشيخ محمد السند

اإن دور الأئمة عليهم ال�س���الم متّم���م ومكّمل لدور النبّي 
�سلى اهلل عليه واآله يف هداية الب�س���رية، واإىل ذلك ي�س���ري 
ْغ مَـــا ُأنِْزَل  ق�ل���ه تع���اىل يف اآية الغدير: }يَـــا َأيُّهَا الرَّسُـــوُل بَلِّ
ْغتَ ِرسَـــاَلَتهُ{،  إَِليْـــكَ مِـــنْ رَبِّـــكَ وَإِنْ َلـــمْ تَْفعَْل َفمَـــا بَلَّ
لبي���ان خط�رة و�س���ّدة دورهم عليهم ال�س���الم املتّمم لدور 
النب���ّي �سلى اهلل علي���ه واآله يف تبليغ الر�س���الة، واأّنه الأمر 
الذي يجب اأن ُيبّلغ لمتداد الر�سالة وبقاء القراآن، اأي بقاء 
حقيقيت���ه النازلة واملتنّزلة منها درجات يف كّل عام يف ليلة 

القدر ل بقاء امل�سحف املنق�����ص باخلط.
واإّل ل� كان دورهم ه� جمّرد النقل ال�سماعي اللفظي 
كان  ملا  وال�س�ت  الألفاظ  لإي�سال  كقناة  الر�س�ل  عن 
ل�سان الآية بهذا اللحن ال�سديد واخلطب البليغ، كما اإّن 
النبّي  يخلف  �سخ�ص  على  برّمتها  الر�سالة  وتبليغ  تعليق 
ال�سالم  عليه  امل�ؤمني  اأم��ري  وه���  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبّي  عن  حتّمله  يف  يك�ن  اأن  لبّد 
خ�س��سية ل ي�سرتك معه فيها اأحد واإّل ل�ساركه اآخرون 
بعد  الر�سالة  تبليغ  انح�سر  ومَلّا  الدور  بذلك  القيام  يف 

النبّي �سلى اهلل عليه واآله به.
�سماع  ك��رثة  ع��ن  ول��ي��دة  اخل�س��سية  ه��ذه  ولي�ست 
اأو  الأح��ادي��ث  من  كثرية  لكمية  ال�سالم  عليه  ال��سي 
احلديث  من  ي�سمعه  ملا  ال�سالم  عليه  علّي  حافظة  لقّ�ة 
واإّل  مالزمته  اأكرثية  ملجّرد  ول  املاأل�ف،  النمط  على 

نازلة. ل�ساركه الآخرون يف ذلك ول� بدرجة 
واإّن تف�سري خ�س��سية علّي والعرتة الطاهرة مبجّرد هذه 
املزايا ل يح�سم جدلية ال�س�ؤال عن وجه تخ�سي�ص الدور 
وعلماء  فقهاء  و�سائر  والتابعي  ال�سحابة  بقية  دون  بهم 
الأُّمة بل لكانت هذه املزايا نظري الرتجيع بي الفقهاء يف 
م�سند الفتيا والق�ساء ولي�ست عملية ا�سطفاء اإلهي بل ملا 
كان يف تقدمي املف�س�ل على الفا�سل ذلك القبح ال�سديد 
ال�سحابة  م�ساركة  اإىل  العرتة  احتياج  للزم  بل  امل�ستنكر 

والتابعي معهم يف القيام بهذا الدور.
ه�  غريهم  دون  لهم  الإلهي  ال�سطفاء  خ�س��سية  بل 

حلملهم حقيقة القراآن التي هي الروح الأمر.

خ�ش��شية دور 
الأئمة عليهم ال�شالم
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ُه  اأغمَّ وَم��ن  وال���اع��ي،  العقالء،  �سدوَر  تختلُج  اأ�سئلٌة 
تراجع الأُمة، تلك الأُمة التي خفقت رايتها على اأكرث من 
ر�سالة  من  حتمله  ملا  للب�سر،  مالذًا  وكانت  الأر�ص،  ثلثي 

رحمة واإنقاذ.
ال�سع�ب والأُمم،  اأخبار  للتاريخ، واملّطلع على  املتتبع  اإنَّ 
يلحُظ جليًا دوَر الأُمة الإ�سالمية، وحقبها التاريخية، التي 

الظاملي،  احلكام  حيث  ال�سيا�سي،  تده�رها  رغم  كانت 
ل�سائر  واأ�ساءْت  زهْت  اأنها  اإّل  واجل���اري،  اخلمر  عّباد 
بها،  العاملي  درب  تنري  حنيفة  �سماوية  بتعاليم  الأق�ام 

وُتر�سدهم اإىل حيا�ص ال�سعادة والعي�ص الرغيد.
من���ذ انبث���اق فج���ر الإ�س���الم بعظيم���ه خ���امت الأنبياء 
والر�س���ل حمم���د �سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه على لي���ل اجلهل 
والتخل���ف بدت مالمح التغيري تطراأ على نف�����ص املجتمع 
اجلاهل���ي، الأم���ر ال���ذي اأدى اإىل تكالب كبار امل�س���ركي 
اإىل حماول���ة واأد ه���ذه البعثة املنقذة، فقد حاول�ا ب�س���تى 
الأُم����ر، وبذل����ا اأق�سى اجله����د واأغلى الأثمان لطم����ص 
هدية ال�س���ماء اإىل اخللق والق�ساء عليه���ا، اإّل اأنهم باءوا 
بالف�س���ل لكنه حتقق ال�عد الإلهي الذي اأُخَر به الر�س�ل 
الأك���رم �سلى اهلل عليه واآله عن اهلل تبارك وتعاىل بق�له: 
}يُريـــدُونَ َأنْ يُْطفِـــؤُا ُنـــورَ اهلِل بَِأْفواهِِهمْ وَيَْأبَـــى اهلُل إاِلَّ َأنْ 

الْكافِرُون{.]الت�ب���ة:32[ َكـــِرهَ  وََلـــوْ  ُنـــورَهُ  يُتِـــمَّ 

ول���� اطلعن���ا عل���ى ال�س���رية العط���رة للنب���ي �سلى اهلل 
علي���ه واآل���ه، وتدبرن���ا يف م�اقف���ه، ل�جدنا مت���ام الدقة 
ب���كل تعامل مع اأ�سغ���ر الأُم�ر واأكره���ا، ولراأينا الكمال 
فه����  واأفعال���ه،  واأق�ال���ه  ب�س���خ�سيته  الت���ام  ال�س���ادق 
امل�س���داق الأو�س���ح لق�له تع���اىل: }وَمـــا َأرْسَـــْلناَك إِالَّ 

]107 لِْلعاَلمني{.]الأنبي���اء:  رَحْمَـــًة 

ق�مه  على  يعطف  وحم�رها،  الرحمة  قطب  كان  فقد 
واأُمته عطف الأُم على ولدها بل اأكرث عطفًا، فقد ُنقل يف 
تعر�ص  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اأنه  التاريخ  �سفحات  طيات 
النف�سي  التعذيب  �سن�ف  خمتلف  اإىل  دع���ت��ه  ب��داي��ة 

الأن��ب��ي��اء  الأق�����ام يف حم��ارب��ة  داأب  ه���  كما  واجل�����س��دي 
اإّل اأن ر�س�لنا الكرمي قد اأوذي اأكرث ممن �سبقه  والر�سل، 
ما  مثَل  نبٌيّ  اأوذي  »ما  ال�سهرية:  مق�لته  قال  حتى  بكثري 

اأُوذيت«.]املناقب:247/3[
وللحديث دللت كثرية ومعاٍن جمة تبي حجم املاأ�ساة 
وبعد  حياته  يف  العظيم  ال�سخ�ص  هذا  لها  تعر�ص  التي 

ولكم يف ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأ�ش�ة ح�شنة
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بقلم: صاحب عبد الصاحب

لر�ساهم  ير�سى  ملن  اأم  �سخ�سيًا  له  �س�اء  ا�ست�سهاده 
ويغ�سب لغ�سبهم ويتاأذى لأذيتهم اآله الأطيبي الأطهرين 

واملقام لي�ص حماًل لبحث دللت هذا احلديث ال�سريف.
لك���ن مل يفت���اأ ر�س����ل الرحم���ة �سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه 
على تبديل اأُ�س���ل�به يف دع�ة النا����ص اإىل ما فيه �س���المتهم 
وخال�سه���م، فكان املمتث���ل الأول ل��سية ال�س���ماء يف كيفية 
الدع����ة اإىل الدين بق�له ع���ّز وجّل: }ادْعُ إىِل  سَـــبيِل رَبِّكَ 

الْحَسَـــنَة{.]النحل:125[ وَالْمَوْعَِظـــةِ  بِالْحِْكمَـــةِ 

وغريها من الآيات وامل�اقف التي ذكرها القراآن الكرمي، 
ف�ساًل عما ورد على ل�سان اأهل البيت عليهم ال�سالم.

�سلى  حممد  للر�س�ل  النرية  ال�سرية  ج�انب  يف  الكالم 
اهلل عليه واآله واأهل بيته الكرام �سل�ات اهلل عليهم يط�ل 
ول حتده �سط�ر قالئل، فالغاية من الكلمات الآنفة الذكر 
هي تذكري للم�سلمي وا�ستنها�سهم للتنبه من الغفلة التي 
من  ولإيقاظهم  وعق�لهم،  قل�بهم  على  وخيمت  اأ�سابتهم 
اآثار  ولإزال��ة  ب�سريتهم،  بن�ر  اأذه��ب  ال��ذي  العميق  الن�م 
ال�سبات والك�سل عن اأكتافهم، لي�ستعيدوا ويتن�روا باأجماد 
اأ�سالفهم الذين مت�سك�ا بعروة الإ�سالم حممد واآل حممد 
وتعامليه فعا�س�ا املجد، ولبد لهم من اأن ي�سرتدوا واقعية 
ه�يتهم الإ�سالمية وفّعاليتها ل اأن يتفاخروا با�سمها فقط.
فعلين���ا اأْن نك����ن م�س���لمي فعليي ق�ًل وعم���اًل ولبّد اأْن 
تك�ن بالدنا اإ�س���المية خال�سة، لرن�س���م خط����ط الراحة 
والأمان والتق���دم والزدهار لالأجيال الالحقة وال�س���ع�ب 
الأُخ���رى، ولكن مع �س���ديد الآ�س���ف نحن الي����م بابتعادنا 
عن التعاليم ال�س���ماوية واإعرا�سنا عن القتداء بالر�س����ل 
الأكرم واآل���ه الطاهرين �سل�ات اهلل عليه وعليهم اأجمعي 
وتركنا العم���ل بهذه الآية املباركة من ق�ل���ه تعاىل: }َلَقدْ 
كانَ َلُكمْ يف  رَسُـــوِل اهلِل ُأسْوَةٌ حَسَنَة{.]الأحزاب:21[

}وَمَـــنْ  تع���اىل:  ف�سرن���ا م�سداق���ًا وا�سح���ًا لق�ل���ه 
َضنْـــكا{. مَعيشَـــًة  َلـــهُ  َفـــِإنَّ  ذِْكـــري  عَـــنْ  َأعْـــرَضَ 

]ط���ه:124[

ف�سار عي�سنا �سنكًا و�سيقًا.
ف��ال��ف��ر���س��ة م��ت��اح��ة اأم��ام��ن��ا، وت��غ��ي��ري احل���ال ره��ن 
اهلل  على  الت�كل  بعد  والت�فيق  فعلنا  �سئنا  اإن  اأيدينا 
ذكره  جّل  منه  ال�سالم  عليهم  البيت  باأهل  والت��سل 

بعزيز. اهلل  على  ذلك  وما 
بنبي  واآله  عليه  بر�س�ل اهلل �سلى اهلل  التاأ�سي  علينا 
وهدايتهم،  النا�ص  تعليم  يف  عمره  اأفنى  الذي  الرحمة 
النبي  ب�سخ�سية  امل�ص  يف  يقف  م��ن  م�اجهة  كذلك 
من  يقلل  م��ن  اأم���ام  وال���ق���ف  ل���ه  واآ عليه  اهلل  �سلى 

ال�سريفة. منزلته 
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عنه  يعّر  كما  الآخ��ر  اأو  الدينية  الأقليات  ظاهرة  تكن  مل 
بع�ص الباحثي، اأو بح�سب )اأحمد ح�س�ن( مفتي �س�ريا فاإّنه 
ل اآخر بي بني الب�سر، لأّن الإن�سان ه� الإن�سان، والآخر ه� 
احلي�ان، ظاهرة مت�قفة يف دائرة البعدين الزمان واملكان، 

بل هي ظاهرة قدمية بقدم الإن�سان والأديان. 
وبالتايل فاإّن هناك العديد من الأ�سئلة التي �سغلت الكثري 
ول زالت ت�سغل الأكرث من الباحثي واملفكرين �سيما من اأبناء 

الديانات الأُخرى، وهي:
الإ�سالم  با�سم  امل�سلم�ن  حكم  اإذا  اأو  الإ�سالم،  حكم  اإذا 
وطبقت تعاليمه على اأر�ص ال�اقع فما ه� م�سري الأقليات اأو 

)اأهل الذمة(؟
هل �س�ف يجرون على اعتناق الإ�سالم وت�سادر حرياتهم 
و)اأّنهم  و)اإم��اء(  )عبيد(  اأّنهم  على  الأ�س�اق  يف  ويباع�ن 
)داع�����ص(  فعلت  كما  ال��ف��احت(  الإ���س��الم��ي  اجلي�ص  �سبايا 

بالإيزديات وغريهن؟

م�اطنًا  هناك  اأّن  اأم  امل�اطنة  مبفه�م  الإ�سالم  ي�ؤمن  هل 
من الدرجة الأُوىل والآخر لي�ص كذلك؟ واإن مل يجروا على 
اأن  لهم  يحق  فهل  دياناتهم،  على  وبق�ا  الإ���س��الم  اعتناق 

ميار�س�ا طق��سهم كما يفهم�نها؟
الإ�سالم  اأُ�س�ل  مع  يتعار�ص  ل  اأن  وه�  قيدًا  هناك  اأّن  اأم 

مثل: الت�حيد، وغريها.
الديني  باجلانب  تتعلق  التي  الأ�سئلة  من  العديد  وهكذا 

والروؤية ال�سيا�سية.
وهنا نحاول اأن نقف عند اأهم تلك الأ�سئلة وتلك الأفكار.

واإن كان بح�سب بع�ص  وتطبيقًا ملفه�م الراعي والرعية - 
الباحثي ل ي�سح اإطالق هذا املفه�م يف جمال عالقة احلاكم 
واملحك�م - يف ظل احلك�مة ال�ساحلة جند ذلك ال�ساهد يف 
حكم النبي �سلى اهلل عليه واآله يف املدينة املن�رة بعد هجرته 
اإليها، و�ساهدًا اآخر: ه� فرتة حكم الإمام علي عليه ال�سالم 

ومبايعته اإمامًا للم�سلمي.

الــكــتــاب فـي اأهـــل 
ــة  ــ ــ�م ــ ــك ــ ظـــــــل ح
الإمام علي عليه ال�شالم
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العالقة  تلك  معامل  ي�سع  وه���  الكرمي  ال��ق��راآن  ج��اء  وق��د 
التفاعلية بي م�اطني الدولة يف ظل احلك�مة الإ�سالمية من 
اإىل  ي�ؤّدي  لكيفية طرح احل�ار احل�ساري، حتى  بيانه  خالل 
إِنَّ  }...لَِتعَارَُفوا  التق�ى  اأ�س�ص  على  املبني  التعارف  ذلك 

هِ َأتَْقاُكمْ...{.]احلجرات:13[ َأْكرَمَُكمْ عِنْدَ اللَّ
القيم  عن  تخرج  ل  اأن  يجب  احل���ار  �سيغة  ف��اإّن  وكذلك 
}ادْعُ  خالل  من  حا�سرًا  احل�ار  اأدب  يك�ن  واأن  الأخالقية 
وَجَادِلْهُمْ  الْحَسَنَةِ  وَالْمَوْعَِظةِ  بِالْحِْكمَةِ  رَبِّكَ  سَِبيِل  إَِلى 

تِي هِيَ َأحْسَنُ...{.]النحل:125[ بِالَّ
وغري هذه الآيات الكثري، وهي تر�سم خط�ط ذلك امل�سروع 
الإلهي، لتنتقل اإىل و�سع الق�اعد لبيان احلق�ق وال�اجبات، 
من خالل طرحه ملفه�م )اأهل الذمة(، ليفهم جميع امل�سلمي 
اأّن اأهل الكتاب لهم اأكرث مما للم�سلمي، لأّنهم داخل�ن يف ذمة 
امل�سلمي، وعلى القيادة الإ�سالمية وامل�سلمي اأن يحرتم�ا تلك 

الذمة ويك�ن�ا اأميني عليها.
    من هم اأهل الذّمة؟

الذّمة يف اللغة العهد والأمان، واأهل الذّمة هم امل�ست�طن�ن 
يف بالد الإ�سالم من غري امل�سلمي، و�سم�ا بهذا ال�سم لأّنهم 
واأم�الهم،  واأعرا�سهم  اأرواحهم  على  فاأمن�ا  اجلزية  دفع�ا 
تقت�سي  الإ�سالم  تقاليد  وكانت  امل�سلمي  ذّمة  يف  واأ�سبح�ا 
يطلب�ا  اأن  عليهم  وجب  اإقليم  غزو  امل�سلم�ن  اأراد  اإذا  باأّنه 
من اأهله اعتناق الإ�سالم، فمن ا�ستجاب منهم طبقت عليهم 
اأحكام امل�سلمي، ومن امتنع فر�ست عليه اجلزية.)الإ�سالم 

واأهل الذّمة:65(
الإ�سالم  على  ي�سنع�ا  اأن  حاول�ا  امل�ست�سرقي  اأّن  ورغ��م 
وامل�سلمي يف م�ساألة اأخذ اجلزية ويعتروها عق�بة لهم على 
اإّل �سريبة  اأّن اجلزية ما هي  اإّل  الإ�سالم،  الدخ�ل يف  عدم 
مثلها مثل كل ال�سرائب املعم�ل بها يف كل البالد، بل ن�ستطيع 
امل�سلم�ن  يدفعها  التي  املالية  ال�سرائب  مقدار  اأّن  نق�ل  اأن 
واحلك�مة  للم�سلمي  الكتاب  اأه��ل  يدفعه  مما  بكثري  اأك��رث 

الإ�سالمية.
فقد كان اأهل الذّمة ل يدفع�ن �س�ى ع�سر التجارة واجلزية، 

وهم معف�ن من ال�سدقات.)الإ�سالم واأهل الذّمة:67(
الغنائم،  خم�ص  يدفع  اأْن  امل�سلم  على  اأّن  جتد  املقابل  ويف 

والزكاة، وزكاة الفطرة، وغريها.

اأ�سا�ص  على  تق�م  ع�سر  ك��ل  يف  جمتمع  ك��ل  يف  واحل��ي��اة 
احلق�ق وال�اجبات، وقد متتع اأهل الذّمة بكثري من احلق�ق، 
ببع�ص  املختلفة  احلق�ق  هذه  مقابل  يق�م�ا  اأن  عليهم  فكان 
لبد  ع�سر،  اأّي  يف  دول��ة  اأّي  يف  فرد  كل  اأّن  كما  ال�اجبات، 
من  املجتمع  يحتاجه  مبا  للقيام  امل��ال،  من  بجزء  ي�سهم  اأْن 

خدمات ومرافق.
يكن  )مل  فقال:  بذلك  اأرن�لد(  )ت�ما�ص  امل���ؤّرخ  واع��رتف 
اأهل الذّمة، كما يريد بع�ص  الغر�ص من فر�ص اجلزية على 
عن  لمتناعهم  العقاب  األ�ان  من  ل�نًا  الّظن،  على  الباحثي 
قب�ل الإ�سالم، واإّنا كان�ا ي�ؤّدونها مع �سائر اأهل الّذّمة، وهم 
ديانتهم  حت�ل  كانت  الذين  الدولة  رعايا  من  امل�سلمي  غري 
بينهم وبي اخلدمة يف اجلي�ص يف مقابل احلماية التي كفلتها 

لهم الدولة الإ�سالمية(.)الدع�ة اإىل الإ�سالم:79(
وقد كتب الّنبي �سلى اهلل عليه واآله عهده اإىل اأحد الأُمراء 
امل�سيحيي جاء فيه: )ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، وهذه اأمنة 
من اهلل وحممد النبي ر�س�ل اهلل، ليحنة بن روؤبة واأهل اأيله، 
وذمة  اهلل  ذم��ة  لهم  والبحر،  ال��ر  يف  و�سياراتهم  �سفنهم 
حممد النبي ومن كان معهم من اأهل ال�سام واأهل اليمن واأهل 

البحر...(.)�سرية ابن ه�سام:180/4(
وجاء يف حديث عن النبي �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »...

َمه...«.)حتف العق�:272( َمْن َظَلَم ُمَعاِهدًا ُكْنُت َخ�سْ
ومن كل هذا نفهم اأّن الإ�سالم نظر اإىل تلك ال�سع�ب التي 
امل�سلمي  دولة  م�اطن�ن يف  اأّنهم  على  الإ�سالم  تدخل يف  مل 
ولهم ما للم�سلمي وعليهم ما على امل�سلمي، وبالتايل فاإّن لهم 

حق�قًا وعليهم واجبات.
واأع��ط��اه��م �سفة اأه��ل ال��ذّم��ة لأّن��ه��م دخ��ل���ا يف الإ���س��الم 
اهلل  عبد  بن  حممد  الإ�سالم  ر�س�ل  ذّم��ة  ويف  بل  وامل�سلمي 
طق��ص  ميار�س�ا  اأْن  يف  احلرية  ولهم  واآل��ه،  عليه  اهلل  �سلى 
دينهم اإن كان�ا من اأهل الكتاب، ولذلك مل يرِو لنا التاريخ اأّنه 
�سلى اهلل عليه واآله قد هدم كني�سة اأو معبدًا، بل ول حتى يف 

زمن اأمري امل�ؤمني علي عليه ال�سالم.
    اأهل الكتاب يف حكم الإمام علي عليه ال�شالم

اإّن �سل�ك الإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم ه� ن�ذج 
لتج�سد اأفكار الإ�سالم وتعاليمه يف احلياة، لأّنه ه� الذي اأخذ 
العلم من النبي �سلى اهلل عليه واآله بق�له: »َعلََّمِني َر�ُس�ُل اهلِل 
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بقلم: حيدر مؤيد الحيدري

اأَْلَف  َباٍب  ُكلُّ  َيْفَتُح  اْلِعْلِم،  ِمَن  َباٍب  اأَْلَف  َواآِلِه  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ
َباٍب«.)كتاب �سليم بن قي�ص:912/2(

نري  من  ونهل  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  يديه  على  ترّبى  وقد 
د�ست�ر  ه���  وال���ق���راآن  و���س��ري��ك��ه،  ال��ق��راآن  ع��دل  فه�  علمه، 
د�ست�ر  ه�  ال�سالم  عليه  علي  �سل�ك  فاإّن  وبالتايل  امل�سلمي، 
البيت  اأه��ل  �سيعة  يدعيه  م��ا  ه��ذا  ولي�ص  اأي�����س��ًا،  امل�سلمي 
عليهم ال�سالم، بل اإّن الكثري من امل�ؤّرخي والكّتاب امل�سلمي 
ال�سالم  عليه  واأخالقياته  �سل�كياته  من  بالكثري  ي�ست�سهدون 

ف�ساًل عن الباحثي من الأديان الأُخرى.
وما ذلك اإّل اعرتافًا �سمنيًا باأّنها ت�سريعات اإلهية ل يدن�ا 

اإليها ال�سك والريب.
فقد روى )اأب� الأعلى امل�دودي( عن �ساحب كتاب الرهان 
بقتل  امل�سلمي  من  رج��ل  )اأخ��ذ  الرحمن:  م�اهب  �سرح  يف 

فاأمر  عليه  احلجة  وقامت  ذّم��ي، 
ال�سالم  عليه  علي  امل�ؤمني  اأم��ري 
املقت�ل  اأخ����  ف��ج��اء  بالق�سا�ص، 
مل  ولكنه  الق�د.  تركت  قد  وق��ال: 
ير�سى بذلك وقال: لعلهم فزع�ك 
اأو هددوك، فقال: ل، بل قد اأخذت 
الدية ول اأظن اأخي يع�د اإيّل بقتل 
ه���ذا ال��رج��ل. ف��اأط��ل��ق ع��ل��ي عليه 
له  القاتل وقال: »من كان  ال�سالم 

ذّمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا«.)الرهان يف �سرح م�اهب 
الرحمن:278/3(

مالك  اإىل  عهد  حينما  ال�سالم  عليه  اأّن��ه  جند  ذلك  ومن 
الأ�سرت النخعي ر�س�ان اهلل عليه ولية م�سر وقد اأو�ساه، مل 
ب�س�رة  كالمه  جميع  كان  بل  بامل�سلمي،  الرحمة  يخ�س�ص 
ِة  ِعيَّ ْحَمَة ِللرَّ عامة، ومما جاء يف و�سيته: »...َواأَ�ْسِعْر َقْلَبَك الرَّ
ة َلُهْم َواللُّْطَف ِبالإِْح�َساِن اإَِلْيِهْم َوَل َتُك�َننَّ َعَلْيِهْم �َسُبعًا  َوامْلََحبَّ
ا  يِن َواإِمَّ ٌخ َلَك يِف الدِّ ا اأَ مَّ ْنَفاِن: اإِ ُهْم �سِ اِريًا َتْغَتِنُم اأَْكَلُهْم َفاإِنَّ �سَ
ْفِحَك ِمْثَل الَِّذي  ْلق... َفاأَْعِطِهْم ِمْن َعْفِ�َك َو�سَ َنِظرٌي َلَك يِف اخْلَ
بُّ اأَْن ُيْعِطَيَك اهلُل ِمْن َعْفِ�ه...«.)حتف العق�ل:127-126( حُتِ
ومل ت�سدد ال�سريعة على اأهل الكتاب يف دفع اجلزية بل اأّن 
واآله  النبي �سلى اهلل عليه  اأّن  ا�ستثنائية حيث  هناك حالت 
نهى عن تعذيب النا�ص وقد روي عنه �سلى اهلل عليه واآله اأّنه 

قال: »اإّن اهلل تعاىل يعّذب ي�م القيامة اّلذين يعّذب�ن الّنا�ص 
يف الّدنيا«.)نهج الف�ساحة:308(

اأهل  من  وحمتاجي  فقراء  ي�سبح�ن  الذين  ف��اإّن  ولهذا 
الذّمة، فال يعف�ن من اجلزية فح�سب، بل يجري لهم عطاء 

من بيت املال الإ�سالمي.)الإ�سالم واأهل الذمة:25(
يتكفف  راأى رجل  اأّنه  ال�سالم  الإمام علي عليه  وينقل عن 
ويطلب من النا�ص، فقال ما هذا - اإ�سارة اإىل الفعل امل�ستغرب 
حيث ل ي�جد فقراء يتكفف�ن يف دولته - فقيل له اإّنه ن�سران 
اإّنكم ا�ستعملتم�ه حينما كان �سابًا قادرًا وملا  فقال ما معناه: 
كر الي�م تركتم�ه يتكفف، واأمر �ساحب بيت املال اأن يجري 

له العطاء من بيت املال.
اأ�سحاب  احرتم  الإ�سالم  اأّن  نفهم  تقدم  ما  كل  من  اإذن: 
الإن�سانية،  اأ�سا�ص  على  معهم  وتعامل  الأخ���رى  ال��دي��ان��ات 
لهم  واعتر  الدولة،  يف  وامل�اطنة 
حق�قًا كما للم�سلمي حق�ق، وعلى 
عليها،  وحتافظ  ترعى  اأن  الدولة 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اإّن  بل 
جعل من نف�سه حجيجًا وخما�سمًا 
حق�قهم  وعلى  عليهم  يعتدي  ملن 
داخ��ل���ن يف  واأّن��ه��م  القيامة،  ي���م 
ذّمة اهلل ور�س�له، وذّمة امل�سلمي.

طردهم  اأو  عليهم  اعتداء  واأي 
روح  عن  بعيد  ت�سّرف  اإّل  ه�  ما  م�ساكنهم  اأو  بالدهم  من 
الإ�سالم واأحكامه وت�سريعاته، وقد كان اأجلى واأو�سح تطبيق 
لأحكام الإ�سالم يف �سل�ك ومنهج وتعاليم الإمام علي بن اأبي 
طالب عليه ال�سالم ربيب النبي �سلى اهلل عليه واآله وتلميذه 

الأول، الذي تاأّدب باأدبه واأخذ تعاليمه.
الع�سر  خ����ارج  يفعله  م��ا  اأّن  اأي�����س��ًا،  نفهم  ذل��ك  وم��ن 
الإ�سالمية،  بالدولة  اأنف�سهم  ي�سم�ن  الذين  )ال��دواع�����ص( 
الديانات  اأبناء  من  الأبرياء  قتل  من  ب��راء،  منهم  والإ�سالم 
و�سبي  وغ��ريه��م،  وامل�سيحيي(  )الإي��زي��دي��ي  مثل  الأُخ���رى 
بعيدة عن  اإّل ت�سرفات  ما هي  الأ�س�اق،  وبيعها يف  ن�سائهم 
ال�سرع املقد�ص، وبعيدة عن روح الإ�سالم وتعاليمه، واإّن اهلل 
و�سف اإر�سال نبيه بالرحمة للعاملي، فهل يك�ن امل�سلم�ن نقمة 

على العاملي.
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التحّلي  اهلل  �سبيل  يف  للمجاهد  ينبغي  مهمة  �سفات  هناك 
التي  وامل���ارد  اجلهاد  اأهّمية  ال�سفات  هذه  من  في�ستدل  بها، 
يجب على املجاهد مراعاة ذلك لينطبق عليه كلمة املجاهد، 
اإىل  امل�����ؤّدي  ال��ط��ري��ق  ه���  ت��ع��اىل  اهلل  �سبيل  يف  اجل��ه��اد  لأّن 

ال�سهادة، وال�سهادة باب من اأب�اب اجلنة.
    تف�شيل املجاهد على القاعد

على  �سبيله  يف  املجاهدين  ل  ف�سّ تعاىل  اهلل  اأن  �سحيٌح 
َل اهلُل الْمُجَاهِدِينَ عََلى الَْقاعِدِينَ  القاعدين بق�له: }وََفضَّ

َأجْرًا عَظِيمًا{.]الن�ساء:95[
لكن لي�ص كل من حمل ال�سالح وانطلق لقتال العدو نال بركة 

اجلهاد وح�سل على اآثاره الطبّية.
فكثريون هم الذين قاتل�ا مع ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله 
ولكن عندما وافته املنّية انقلب�ا على اأعقابهم خا�سرين، قال 
تعاىل: }يَا َقوِْم ادْخُُلوا اأَلرْضَ امُلَقدَّسََة الَّتِي َكَتبَ اهلُل َلُكمْ 
وَاَل تَرْتَدُّوا عََلى َأدْبَاِرُكمْ َفَتنَقلِبُوا خَاسِِرينَ{.]املائدة:21[

مبراعاتها  اأ�سا�سية  �سروٌط  تعاىل  اهلل  �سبيل  يف  للجهاد  بل 
والزلفى  العظيم،  الف�سل  م��ن  اهلل  وع��ده  م��ا  املجاهد  ينال 
قِنيَ عِندَ رَبِِّهمْ  لِْلمُتَّ }إِنَّ  واملغفرة، وجنة النعيم قال تعاىل: 

جَنَّاتِ النَّعِيِم{.]القلم:34[
من اأهم ال�سروط التي تنطبق على ال�سخ�ص ليك�ن جماهدًا 

ما يلي:

    اأّوًل: القتال حتت راية احلق
فيه  ي�سّرع  اأن  يج�ز  ل  اإلهي  واج��ٌب  اهلل  �سبيل  يف  اجلهاد 

الإن�سان من نف�سه بالرج�ع اإىل اأه�ائه.
بل عليه اأن يّتبع اأوامر ال�سريعة فيما تاأمر به وتنهى عنه يف 

هذا املجال.
املرء  يك�ن جهاد  اأن  الغّراء  ال�سريعة  به هذه  تاأمر  ما  واأّول 
مرتكزًا على اأ�سا�ص ديني، مبعنى اأن يك�ن قتاله لأجل الأهداف 
اأو  ال�سالم  عليه  املع�س�م  وبقيادة  راية احلق،  الإلهية، وحتت 
الَّذِينَ  َأيُّهَا  }يَا  تعاىل:  قال  عنه،  ين�ب  الذي  باحلق  نائبه 
مِنُكمْ{. ــرِ  اأَلمْ ــي  وَُأوْلِ الرَّسُوَل  وََأطِيعُواْ  اهلَل  َأطِيعُواْ  آمَنُواْ 

]الن�ساء:59[
لأّن اهلل عز وجل لن يقبل عمل من ي�ايل عدّوه ويقاتل حتت 
وَعَدُوَُّكمْ  تَتَّخُِذوا عَدُوِّي  اَل  آمَنُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  رايته }يَا 

َأوْلِيَاء{.]املمتحنة:1[
تعاىل:  ق��ال  اأي�سًا  لها  قيمة  ول  باطلة  اأعماله  �ستك�ن  بل 
ُتبْطُِلوا  وَاَل  الرَّسُوَل  وََأطِيعُوا  اهلَل  َأطِيعُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  }يَا 

أَعْمَاَلُكمْ{.]حممد:33[
    ثانيًا: طاعة القائد

اهلل  �سبيل  يف  املجاهد  على  يجب  التي  ال�سروط  اأه��ّم  من 
اللتزام بها ه� طاعة القائد والقيادة للجي�ص.

وهي من ال�اجبات ال�سرعية التي اأّكد عليها الإ�سالم ب�سدة، 

ــــــُل املجاهديـــن  َفـــ�شْ
ــن ــديـ ــاعـ ــقـ عـــلـــى الـ

19

ية
ميان

ت اإ
حا

نف



لأّن حفظ النظام ودمي�مته وجناح الأعمال �سرطها الأ�سا�سي 
طاعة القائد، قال تعاىل: }وََأطِيعُواْ اهلَل وَرَسُوَلهُ وَاَل تَنَاَزعُواْ 

َفَتْفشَُلواْ وَتَْذهَبَ ِرحيُُكمْ{.]الأنفال:46[
يف  فيدّل  طاعتها  وعدم  ال�سرعية  القيادة  على  التمّرد  اأما 
مبداأ  ينايف  وه�  للذات  والتع�سب  النف�ص  عبادة  على  ال�اقع 

الت�سليم للحق والطاعة له.
اإّن اأول عمٍل رّكز عليه الإ�سالم يف بداية ظه�ره ه� الطاعة 
ْقهِ  وَيَتَّ اهلَل  وَيَــْخــشَ  ــهُ  ــوَل وَرَسُ اهلَل  يُــطِــِع  }وَمَـــن  ور�س�له،  هلل 

َفُأوَْلئِكَ هُمُ الَْفائِزُونَ{.]الن�ر:52[
فالف�ز يف الدنيا والآخرة مره�ٌن بطاعة اهلل وطاعة ر�س�له 
والأئمة �سل�ات اهلل و�سالمه عليهم اأجمعي، قال تعاىل: }يَا 
اأَلمْــرِ  وَُأوْلِــي  الرَّسُوَل  وََأطِيعُواْ  اهلَل  َأطِيعُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  َأيُّهَا 

مِنُكمْ{.]الن�ساء:59[
واآله الأئمة عليهم  لذا عّي الر�س�ل الأكرم �سلى اهلل عليه 
احلّجة  ع�سر  الثان  والإم��ام  وفاته،  بعد  لأُّمته  ق��ادًة  ال�سالم 
بالرج�ع  النا�ص  اأمر  ال�سريف  تعاىل فرجه  املنتظر عجل اهلل 
يف  جاء  كما  النا�ص،  على  حجته  وجعلهم  الأحاديث  رواة  اإىل 
فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  املهدي  اإمامنا  عن  املقّد�ص  الت�قيع 
...« امل�سائل:  بع�ص  عليه  اأ�سكل  ل�سائٍل  ق��ال  حيث  ال�سريف 

ُهْم  َفاإِنَّ َحِديِثَنا  ُرَواِة  اإِىَل  ِفيَها  َفاْرِجُع�ا  اْلَ�اِقَعُة  َ�اِدُث  احْلَ ا  َواأَمَّ
ومتام  الدين  َعَلْيِهم...«.)كمال  اهلِل  ُة  ُحجَّ َواأََنا  َعَلْيُكْم  ِتي  ُحجَّ

النعمة:484/2(
املع�س�م  لالإمام  الطاعة  عدم  فاإّن  تقّدم  ما  اإىل  وا�ستنادًا 
تعاىل،  اهلل  بحكم  ال�سريح  ال�ستخفاف  يعني  ال�سالم  عليه 
الر�س�ل �سلى اهلل  كالراّد على حكم  املع�س�م  الراّد على  لأّن 

قال  اهلل  على  ك��ال��راّد  وال���راّد على حكمهم  واآل��ه  عليه 
تعاىل: }مَّنْ يُطِِع الرَّسُوَل َفَقدْ َأَطاعَ اهلَل{.

]الن�ساء:80[

ومما يجدر النتباه اإليه هنا اأي�سًا ه� وج�ب طاعة القادة 
وجمريات  ال�سالم،  عليه  املع�س�م  الإم��ام  قبل  من  املعّيني 
التي  وال�يالت  الهزائم  من  كثرٍي  عن  ب��س�ح  حتكي  التاريخ 
ع�سيان  فيها  الأ�سا�سي  ال�سبب  كان  والتي  امل�سلم�ن  بها  ُمني 
الن�س��ص  وت�ؤيده  تدعمه  ما  وهذا  الإ�سالمية،  القيادة  اأوامر 

القراآنية والأحاديث ال�سريفة.
وي��روي  كما  ذل��ك،  على  �ساهٍد  خ��ري  اأح��د  معركة  فق�سة 
التاريخ لنا حادثة مهمة جدًا ومعّرة حتكي عن فداحة التخّلف 
اأعّد  حي  ج��دًا،  وخيمة  ع�اقب  من  له  ملا  القيادة  اأوام��ر  عن 
النبي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله جي�سًا قبل وفاته وعّي قائدًا 
اأكرث من ع�سرين �سنة، وكان ذلك  عليه مل يتجاوز من العمر 
�سببًا عند بع�ص امل�سلمي للتخلف والع�سيان، فعلم ر�س�ل اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله بالأمر وقال جملته امل�سه�رة: »لعن اهلل من 

تخلف عن جي�ص اأ�سامة«.)الحتجاج:303/1(
    ثالثًا: التق�ى

من يخ�َص اهلل تعاىل ويّتقه حق تقاته يجتنب ما حّرمه ونهى 
عنه، وي�ؤّد ما فر�سه واأوجبه.

وهذا ه� الإن�سان املّتقي الذي يخاف اهلل ويحر�ص على عدم 
مع�سيته وخمالفة اأمره، فتك�ن بذلك اأعماله م�رد قب�ل احلق 
ْقهِ  ور�ساه، قال تعاىل: }وَمَن يُطِِع اهلَل وَرَسُوَلهُ وَيَْخشَ اهلَل وَيَتَّ

َفُأوَْلئِكَ هُمُ الَْفائِزُونَ{.]الن�ر:52[
اأما الأعمال التي ل ترتكز على التق�ى فت�سبه البناء القائم 
التهديد  اأمام  لن ي�سمد ط�ياًل  والذي  على حافة جرٍف هاٍر 

قال  ب��اأه��ل��ه،  يه�ي  �س�ف  م��ا  و���س��رع��ان 
بُنْيَانَهُ عََلى  }َأَفمَنْ َأسَّسَ  تعاىل: 
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عََلىَ  بُنْيَانَهُ  ــسَ  َأسَّ مَّــنْ  َأم  خَيْرٌ  ــوَاٍن  وَِرْضــ اهلِل  مِــنَ  تَْقوَى 
شََفا جُرُفٍ هَارٍ َفانْهَارَ بِهِ فِي نَاِر جَهَنَّمَ وَاهلُل اَل يَهْدِي الَْقوْمَ 

الِمِنيَ{.]الت�بة:109[ الظَّ
حيث  من  يطاع  ل  اهلل  لأّن  اأ�سا�سيًا  �سرطًا  تعّد  فالتق�ى 

يع�سى.
واإذا مل يحافظ املجاهد يف �سبيل اهلل على حدود اهلل عند 
اأن ي�سلب منه  اأدائه ل�اجباته فلن يتقبل اهلل جهاده، وُيخ�سى 
ف�سل اجلهاد والت�فيق اإليه، قال تعاىل: }إِنَّمَا يََتَقبَُّل اهلُل مِنَ 

الْمُتَّقِنيَ{.]املائدة:27[
وملتزمًا  اهلل  حل���دود  م��راع��ي��ًا  يكن  مل  اإذا  امل��ج��اه��د  لأّن 
ب�سريعته ف�سيك�ن عر�سًة لفنت النف�ص الأّمارة بال�س�ء والأه�اء 
امل�سّلة، ما �سينعك�ص �سلبًا على عمله وجهاده حتمًا، قال تعاىل: 
}وَمَنْ َأَضلُّ مِمَِّن اتَّبَعَ هَوَاهُ بَِغيِْر هُدًى مِّنَ اهلِل إِنَّ اهلَل اَل 

الِمِنيَ{.]الق�س�ص:50[ يَهْدِي الَْقوْمَ الظَّ
ف�ساحات اجلهاد يجب اأن تك�ن طاهرة وخالية من املعا�سي 
وبذورها املكّدرة واآثارها الهّدامة التي حت�ل دون ن�س�ء جبهة 
احلق  لفي��سات  خ�سبة  اأر�سًا  لتك�ن  وق�ية،  ن�رانية  مباركة 

وكراماته ونعمه املطلقة وحماًل لعروج الإن�سان وارتقائه.
    رابعًا: الإخال�ض

ه�  بها  التحلي  للمجاهد  ينبغي  التي  املهمة  ال�سفات  من 
الإخال�ص، لأنها من�ساأ الهداية والت�فيق.

تعاىل:  لق�له  بالعبادة  النا�ص  اأم��ر  وتعاىل  �سبحانه  ف��اهلل 
}وََقَضى رَبُّكَ َأالَّ تَعْبُدُواْ إاِلَّ إِيَّاهُ{.]الإ�سراء:23[

العب�دية  وحت��ق��ق  ب��ه  ل��الرت��ب��اط  اأ�سا�سيًا  �سرطًا   وجعلها 
بل  عبادة  باأي  ياأمر  مل  ولكنه  ال�سامخ،  مقامها  اإىل  وال��س�ل 
اأحٌد  اأمر عز وجل بالعبادة اخلال�سة له التي ل ي�ساركه فيها 
َلهُ  مُْخلِصِنيَ  اهلَل  لِيَعْبُدُوا  إاِلَّ  ُأمِرُوا  }وَمَا  تعاىل:  بق�له  اأبدًا، 

الدِّينَ{.]البينة:5[
مِلَْن  »ُط�َبى  قال:  واآله  عليه  اهلل  �سلى  الأكرم  الر�س�ل  وعن 
َعْيَناه«. َتَرى  ا  مِبَ َقْلَبُه  َي�ْسَغْل  َومَلْ  َعاَء  َوالدُّ اْلِعَباَدَة  هلِل  اأَْخَل�َص 

)الكايف ال�سريف:16/2( 
وحقيقته  وج���ه��ره��ا،  هلل  العب�دية  روح  ه���  ف��الإخ��ال���ص 
اهلل  عدا  ما  �سيء  كل  من  العمل  نح�  والدافع  النية  تخلي�ص 

�سبحانه وتعاىل.
به  يق�م  عمٍل  اأي  وراء  من  يطلب  ل  الذي  ه�  فاملخل�ص 
�س�ى  دافٌع  اأو  مق�سٌد  له  يك�ن  ول  تعاىل،  اهلل  ر�سى  �س�ى 

اإليه عّز وجل. التقّرب 
خال�سة  الن�ايا  تكن  مل  واإذا  بالنيات  مره�نٌة  الأعمال  اإن 
فهذا يعني اأنه ي�س�بها ال�سرك، واهلل تعاىل ل يغفر اأن ي�سرك 
بِــهِ{. ــرََك  ــشْ يُ يَــْغــفِــرُ َأن  اَل  اهلَل  }إِنَّ  ت��ع��اىل:  ق��ال  ب��ه، 

]الن�ساء:48[
القد�سي  احلديث  يف  كما  خال�سًا  له  ك��ان  ما  اإل  يقبل  ول 
ال�سالم قال: »يق�ل اهلل عّز  الإمام ال�سادق عليه  املروي عن 
ي يِف َعَمِلي مَلْ اأَْقَبْل  وجل: اأََنا َخرْيُ �َسِريٍك َمْن اأَ�ْسَرَك َمِعي َغرْيِ
اإِلَّ َما َكاَن يِل َخاِل�سًا«.)فقه الإمام الر�سا عليه ال�سالم:381.

الكايف ال�سريف:295/2(
وعليه فكل عمٍل ل يك�ن خال�سًا ل�جه اهلل تعاىل فه� �سرك، 
البْنِهِ  ُلْقمَانُ  َقــاَل  }وَإِْذ  تعاىل:  قال  عظيم،  ظلٌم  وال�سرك 
وَهُوَ يَعُِظهُ يَا بُنَيَّ اَل ُتشِْرْك بِاهلِل إِنَّ الشِّرَْك َلُظْلمٌ عَظِيمٌ{.

]لقمان:13[
الِمِنيَ{.]ال�سف:7[ وقال تعاىل }وَاهلُل اَل يَهْدِي الَْقوْمَ الظَّ

وتكاليفه  ل�اجباته  اأدائ���ه  عند  اهلل  �سبيل  يف  وامل��ج��اه��د 
اأن  ميكن  اإلهي  بعٌد  ولأعماله  عبادة،  حالة  يف  ه�  ال�سرعّية 
يرفعه اإىل اأعلى علّيي ويقّربه من احلق جنّيًا يف حال اّت�سمت 

اأعماله ون�اياه بالإخال�ص.
الأ�سا�سي  الدافع  يكن  ومل  خال�سًة  الن�ايا  تكن  مل  اإذا  اأّما 
تك�ن  ال�سرعي فلن  التكليف  واأداء  وراء اجلهاد ر�سا اهلل  من 
الأعمال مقب�لًة وبالتايل لن ينال الأجر والث�اب الذي ي�ستحّقه.

و�سف  عليه  ي�سدق  لن  اجلهاد  ميادين  اإىل  الذاهب  لأّن 
املجاهد يف �سبيل اهلل ما مل تكن هجرته اإىل اهلل، وما مل يكن 
ل  وتعاىل  �سبحانه  احلق  ه�  النهائي  وهدفه  الأ�سا�سي  دافعه 
غري، قال تعاىل: }َفمَن َكانَ يَرْجُو لَِقاء رَبِّهِ َفْليَعْمَْل عَمَالً 

صَالِحًا وَاَل يُشِْرْك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ َأحَدًا{.]الكهف:110[
    خام�شًا: ال�شرب

ال�سر من �سفات املجاهد الأ�سا�سية ومن دونه لن يتمّكن 
من م�اجهة ال�سعاب وحتّمل امل�ساكل التي تنتظره.

لذا اأمر اهلل تعاىل به عباده امل�ؤمني بق�له: }يَا َأيُّهَا الَّذِينَ 
الصَّابِِرينَ{. مَعَ  اهلَل  إِنَّ  وَالصَّالَةِ  بِالصَّبِْر  اسَْتعِينُواْ  آمَنُواْ 

]البقرة:153[
وجعله اأ�سا�ص الإميان ودعامته الرئي�سة كما روي عن الإمام 
امل�ؤمني علي  اأمري  اأنه قال: »قال  ال�سالم  العابدين عليه  زين 
�َسِد  اجْلَ ِمَن  اأْ�ِص  الرَّ ْنِزَلِة  مِبَ الإِمَياِن  ِمَن  ْرُ  ال�سَّ ال�سالم:  عليه 
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عليه  الر�سا  الإم���ام  َلُه«.)�سحيفة  ��ْرَ  ���سَ َل  مِلَ��ْن  اإِمَي���اَن  َوَل 
ال�سالم:81. الكايف ال�سريف:87/2(

وال�ست�سالم  الذلة  وقب�ل  ال�سقاء  حتّمل  يعني  ل  ر  وال�سّ
للع�امل اخلارجية، بل على العك�ص، ال�سر يعني القدرة على 
التحمل واملقاومة والثبات اأمام جميع امل�ساكل وال�سم�د اأمام 

احل�ادث املّرة وعدم النهيار وترك اجلزع والفزع.
ه�  انت�سارهم  ع�امل  اأه��ّم  من  اأن  ي�ؤكد  العظماء  وتاريخ 
�سرهم وا�ستقامتهم، اأما الفاقدون لهذه ال�سفة ف�سرعان ما 

ينهارون وينهزم�ن.
الف�سائل  بقية  اأن  لل�سر،  الأ�سا�سية  اخل�سائ�ص  وم��ن 
والأه��م  الأ�سا�سي،  ور�سيدها  �سندها  لأّن��ه��ا  عليها  مت�قفٌة 
يُــحِــبُّ  }وَاهلُل  ال�سابرين  يحب  ت��ع��اىل  اهلل  اأّن  ذل��ك  م��ن 

الصَّابِِرينَ{.]اآل عمران:146[
اهلَل مَعَ الصَّابِِرينَ{؛ فمن  }إِنَّ  وه� معهم ق�له تعاىل: 
�سر على اجلهاد ومل ي�سُك ومل يجزع وا�ستقبل الباليا ب�سٍر 

و�سكينة، فن�سيبه اأن اهلل تعاىل معه و�س�ف ي�ؤّيده بالّن�سر.
للمجاهد  بالن�سبة  ال�سر  اأهمية  مدى  على  للدللة  ويكفي 
ما ذكره القراآن الكرمي حي اأمر اهلل النبي بالقتال وحتري�ص 
امل�ؤمني عليه، }يَا َأيُّهَا النَِّبيُّ حَرِِّض الْمُؤْمِنِنيَ عََلى الْقَِتاِل إِن 
وَإِن  مَِئَتيِْن  يَْغلِبُواْ  صَابِرُونَ  عِشْرُونَ  مِّنُكمْ  يَُكن 
َألًْفا مِّنَ الَّذِينَ َكَفرُواْ بَِأنَّهُمْ  يَُكن مِّنُكم مَِّئٌة يَْغلِبُواْ 

َقوْمٌ الَّ يَْفَقهُونَ{.]الأنفال:75[
اأن  ميكن  التي  املعجزة  ي�سبه  ما  اإىل  ت�سري  الكرمية  فالآية 
التزم�ا  ما  اإذا  احل��رب  يف  املجاهدين  امل�ؤمني  مع  حت�سل 

ال�سر وكان�ا من املت�سّرين يف ميادين القتال.
من  ع�سرًة  منهم  الرجل  يغلب  باأن  تعاىل  اهلل  وعدهم  فقد 
الكفار يف حال كان�ا من ال�سابرين، بل حتى ل� كان�ا ع�سرة 

اأ�سعاف عددهم.
بي  ج��رت  التي  املعارك  اأغلب  اأّن  النتباه  ي�سرتعي  ومّم��ا 
امل�سلمي واأعدائهم كان فيها ميزان الق�ى ل�سالح العدو، وكان 

امل�سلم�ن قّلة غالبًا.
القلة  امل�سلمي  انت�سار  وراء  يقف  ال��ذي  الرئي�ص  وال�سبب 
يف مثل هذه املعارك ه� �سرهم وجتلدهم اأمام عدو يف�قهم 
هي  التي  وال�ستقامة  الّثبات  بروحية  ومتّتعهم  وع��ّدة،  ع��ددًا 

ثمرة �سجرة الإميان.
    �شاد�شًا: الت�كل

يجب اأن يك�ن اأق�ى واأم�سى اأ�سلحة املجاهد ه� الت�ّكل على 

اهلل،  بيد  والق�ة  احل�ل  باأن  ي�ؤمن  لأّنه  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل 
واأنه امل�ؤثر احلقيقي وال�حيد يف هذا العامل، واأن الأم�ر كّلها 
يف احلقيقة ترجع اإليه، ولي�ص على الإن�سان ال�سادق يف اإميانه 
�س�ى اأن يعبد اهلل فيما اأمره واأن يت�ّكل عليه، فال يعتمد على 
نف�سه اإطالقًا ول يك�ن هّمه نتائج اأعماله بل جّل اهتمامه يك�ن 
قال  واإخال�ص،  ب�سدق  تكليفه  واأداء  ربه  طاعة  على  من�سّبًا 
ْل عََليْهِ{. هُ َفاعْبُدْهُ وَتَوَكَّ تعاىل: }وَإَِليْهِ يُرْجَعُ اأَلمْرُ ُكلُّ

]ه�د:123[

}وَمَا  بق�له:  تعاىل  اهلل  اإىل  م�ك�ٌل  فاأمرها  النتائج  اأما 
النَّصْرُ إاِلَّ مِنْ عِندِ اهلِل{.]اآل عمران:126[

الأُم����ر،  جميع  يف  تعاىل  اهلل  على  العتماد  ه���  فالت�كل 
باإرادته  واأن  عليها،  واملت�سّلط  الأ�سباب  م�سبب  باأنه  والعتقاد 

وم�سيئته تتحّقق هذه الأ�سباب.
وهذا ل يعني ترك العمل واجلد والجتهاد والإعداد وتهيئة 
الكفاءات  وتط�ير  الع�سكرية  الق�ة  وزي��ادة  واملعّدات  ال�سالح 

واحلر�ص على التنظيم وغريها من الأُم�ر.
الهتمام  ويجب  واأ�سا�سية  �سرورية  الأُم����ر  ه��ذه  ك��ل  ب��ل 
تعاىل  اهلل  يق�ل  كما  وال��سع  القدرة  بح�سب  وت�فريها  بها 
}وََأعِدُّواْ َلهُم مَّا اسَْتَطعُْتم مِّن ُقوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الَْخيِْل ُترْهِبُونَ 

بِهِ عَدْوَّ اهلِل وَعَدُوَُّكمْ{.]الأنفال:60[
 فالت�ّكل ل يعني ترك العمل والأخذ بالأ�سباب على الإطالق.
َل  َقْ�مًا  َراأَى  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  اأّن  روي  فقد 
ُل�َن؛ فَقاَل �سلى اهلل  َيْزَرُع�َن َقاَل: »َما اأَْنُتْم؟«، َقاُل�ا: َنْحُن امْلَُتَ�كِّ
ِكلُ�ن«.)م�ستدرك ال��سائل:217/11( عليه واآله: »َل َبْل اأَْنُتُم امْلُتَّ
مقت�سى  اأن  يعلم  تعاىل  ب��اهلل  معرفة  عنده  اأ�سحى   فمن 
احلكمة الإلهية اأن الأُم�ر تتحقق ب�ا�سطة الأ�سباب، ولكن على 
قاعدة اأن جميع تلك الأُم�ر ل تعدو ك�نها و�سائل ل اأكرث، واأن 
العب�دية هلل واأداء التكليف ال�سرعي اأهم من حتقيق الن�سر، 
واأن هذه الأُم�ر لي�ست هي من يح�سم النتائج ويحّقق الن�سر 
وي�سمن ال��س�ل اإىل الأهداف املن�س�دة، بل العتماد والت�كل 

وه�  امللك  بيده  اأ�سا�سًا على من  يك�ن  اأن  يجب 
على كل �سيٍء قدير ل على الأ�سباب الظاهرية، 

بِيَدِهِ  الَّذِي  }تَبَارََك  تعاىل:  قال 
ــَلــى ُكـــلِّ شَـــيْءٍ  ــْلــكُ وَهُـــوَ عَ ــمُ الْ

َقدِيرٌ{.]امللك:1[
فعن  وامل��ع��ي،  النا�سر  احلقيقة  يف  فه� 
»َم���ْن  ق���ال:  ال�����س��الم  ال��ب��اق��ر عليه  الإم�����ام 

22

ية
ميان

ت اإ
حا

نف



بقلم: األستاذ مظاهري

ُيْهَزم«.)بحار  َل  ِب��اهلِل  َم  اْعَت�سَ وَم��ِن  ُيْغَلُب  َل  اهلِل  َعَلى  َل  َتَ�كَّ
الأن�ار:151/68(

    �شابعًا: ذكر اهلل
لقائهم  عند  ي��ذك��روه  اأن  املجاهدين  تعاىل  اهلل  اأم��ر  لقد 
العدو }يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَِذا َلقِيُتمْ فَِئًة َفاثْبُُتواْ وَاْذُكرُواْ اهلَل 

ُكمْ ُتْفَلحُونَ{.]الأنفال:45[ َكثِريًا لَّعَلَّ
ولي�ص املراد بالذكر هنا الذكر اللفظي فح�سب، بل املق�س�د 
قل�بنا  يف  تعاىل  اهلل  ح�س�ر  مبعنى  القلبي  الذكر  اأي�سًا  منه 
بحيث ل نغفل عن علمه وقدرته غري املحدودة ورحمته ال�ا�سعة.

يف  املجاهد  عزمية  من  يقّ�ي  اهلل  اإىل  الت�جه  ه��ذا  ومثل 
ق�ّيًا  �سندًا  هناك  ب��اأّن  ال��دوام  على  وُي�سعره  القتال،  ميدان 
يدعمه يف �ساحة امل�اجهة، ل ت�ستطيع اأية قدرة يف ال�ج�د اأن 

تتغلب عليه.
والثبات  والقدرة  والقّ�ة  الطمئنان  على  يبعث  اهلل  فذكر 
الُْقُلوبُ{. تَْطمَئِنُّ  اهلِل  بِــذِْكــِر  }َأاَل  املجاهد  نف�ص  يف 

]الرعد:28[
    ن�شائح مهّمة

    اأداء التكليف اأهم من الن�شر
وت�ا�س�ا  اجلهاد،  م�اطن  يف  ا�سروا  امل��ج��اه��دون..  اأيها 
وال�ستعانة  بال�سر  التم�سك  اإىل  الآخرين  وادع���ا  بال�سر، 
به.. ل تتزلزل�ا ول تهن�ا جتاه الهزائم الظاهرية، فمن اأجل 
اأداء التكليف نقاتل، ومن اأجل الدفاع عن الدين واملال والعر�ص 
والروح جناهد، ومل ي�سرع الر�س�ل �سلى اهلل عليه واآله اجلهاد 
اإّل من اأجل الدفاع اأّوًل، فلم يكن الإ�سالم مهاجمًا اأو معاديًا اأو 

معتديًا لأي ب�سر اأو لأّي ديانة من الديانات ال�سابقة.
ولهذا نه�ص الإمام احل�سي عليه ال�سالم، وما كانت ث�رته 
من اأجل النت�سار اأ�سا�سًا، بل من اأجل اأداء ال�اجب الإلهي.. 
كان  الث�رة  برتك  يّدع�ن  كما  ين�سح�نه  البع�ص  كان  وكلما 
قتيال«.  ي��ران  اأن  اهلل  »�ساء  قائاًل:  وي��رّد  يق�ل�ن  ما  يرف�ص 

فهناك م�سيئة اإلهية واأمر رّبان.
فاملهم يف  كذلك،  اأي�سًا  القتال  و�ساحات  احل��رب 

وج��ه..  باأح�سن  ال�سرعي  ال���اج��ب  اأداء  فيها 
والقتال بتمام الق�ة والإمكانات.

ك�����ان  املجاهدين واإذا  لأحد  ال�سخ�سي  الراأي 
اأوامر القيادة فعليه  يتعار�ص مع 
املع�س�م  الإمام  لأوامر  الت�سليم 

علمًا  وقناعته  راأيه  عن  بالتنازل  ي�سّحي  واأن  ال�سالم  عليه 
واأّن  اإلهي  وحي  ه�  ال�سالم  عليه  املع�س�م  كالم  باأن  يقينًا 
ه�  ال�سالم  عليه  املع�س�م  الإمام  من  ت�سدر  التي  الأوامر 

وامل�سلمي. الإ�سالم  مل�سلحة 
قتل العدو لي�ص م�ساألة مهمة جدًا، العمل ال�سعب واملهم ه� 
حتّمل الراأي املخالف للقناعة ال�سخ�سية، والتنازل عن الراأي 

ال�سخ�سي حر�سًا على م�سلحة الإ�سالم.
ا�سروا و�سابروا.. ليكن لديكم �سدٌر وا�سٌع بحيث تلتزم�ن 
الهدوء وتعمل�ن هلل �سبحانه وتعاىل.. وت�سرون حتى ل� اأ�ساء 
البع�ص مّمن حتت اإمرتكم الق�ل، فاإن ال�سك�ت هنا لر�سا اهلل.

اأيها املجاهدون الأعزاء يف �ساحات امل�اجهة، ا�سروا اأمام 
امل�ساعب واملحن لكي ت�ستقبلكم املالئكة بال�سالم وال�سل�ات 
عليكم، ولكي ت�سل�ن اإىل الدرجة التي ياأتيكم معها اخلطاب 
رَبِّــكِ  ــى  إَِل ارِْجــعِــي   * الْمُْطمَئِنَُّة  النَّْفسُ  َأيَُّتهَا  ــا  }يَ الإل��ه��ي: 
وَادْخُلِي جَنَّتِي{.  * عِبَادِي  فِي  َفادْخُلِي   * مَّرْضِيًَّة  رَاضِيًَة 

]الفجر:30-27[
    النتائج

للمجاهد  بالن�سبة  الرئي�سة  الأُم���ر  بع�ص  تقدم  مما  يّت�سح 
منها:

1. اإّن للجهاد �سروطًا واآدابًا على املجاهد اأن يراعيها حتى 
الف�سل  من  اهلل  وعده  مبا  ويف�ز  اهلل،  �سبيل  يف  جهاده  يك�ن 

العظيم، والكرامة يف الدنيا والآخرة.
2. م���ن اأهم هذه ال�س���روط: القتال حت���ت راية احلق، طاعة 
القي���ادة، التق����ى، الإخال�ص، ال�سر، الت����ّكل على اهلل، ذكر 

دائمًا. اهلل 
3. التمّرد على القيادة وعدم طاعتها يدل على عبادة النف�ص 

ب للذات وه� ينايف مبداأ الت�سليم والعب�دية. والتع�سّ
الإلهية  وال�اجبات  للحدود  يكن مراعيًا  اإذا مل  املجاهد   .4

ف�س�ف يك�ن عر�سة لفنت النف�ص والأه�اء امل�سّلة.
5. الأعمال مره�نة بالنيات واإذا مل تكن النية خال�سة فهذا 

يك�سف عن وج�د ال�سرك يف القلب.
6. ال�سر الذي يعني القدرة على التحّمل واملقاومة والثبات 

مقدمة لبقية الف�سائل وال�سفات.
7. الت�كل ل يعني ترك العمل بل ه� ا�ستفراغ ال��سع وبذل 

اجلهد الأق�سى والنتائج بيد اهلل وحده.
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    اأوًل: م�قف الر�ش�ل �شلى اهلل عليه واآله
طالب  اأب��ا  يحّب  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  ك��ان 
اأبي طالب  ويثني عليه طيلة حياته، ول ميكن ف�سل حياة 
واآله، كما ه� وا�سح  عن �سرية ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه 
من خالل ن�س��ص الروايات والأحاديث ال�اردة يف حق اأبي 
ومت�اترة  م�ستفي�سة  رواي��ات  فهناك  ال�سالم،  عليه  طالب 
طالب  اأب��ي  يف  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  راأي  تبّي 
يف  كثرية  رواي��ات  وردت  كذلك  بينهما،  العالقة  وم�ست�ى 
وال�سحابة عن هذه  ال�سالم  البيت عليهم  اأهل  اأئمة  دفاع 

ال�سخ�سية العظيمة.
املعتزيل:  احلديد  اأبي  لبن  البالغة  نهج  �سرح  يف  جاء 
اأن اأبا طالب ملّا مات جاء علي عليه ال�سالم اإىل ر�س�ل اهلل 
وحزن  عظيمًا  فت�جع  م�ته  يف  فاآذنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 
على  رفعته  فاإذا  غ�سله،  فت�ل  »ام�ص  له:  قال  ثم  �سديدًا، 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  فاعرت�سه  ففعل  فاأعلمني«،  �سريره 

عليه واآله وه� حمم�ل على روؤو�ص الرجال، فقال: »و�سلتك 
�سغريًا  وكفلت  رب��ي��ت  فلقد  خ���ريًا،  ج��زي��ت  ع��م  ي��ا  رح��م 
ون�سرت واآزرت كبريًا«، ثم تبعه اإىل حفرته، ف�قف عليه، 
�سفاعة  فيك  ولأ�سفعن  لك  لأ�ستغفرن  واهلل  »اأم��ا  فقال: 

يعجب لها الثقالن«.)�سرح نهج البالغة:86/14(
وقد اأجاد ال�سيخ املفيد رحمه اهلل عندما عّلق على هذا 
اأبي  اإمي��ان  على  دليالن  احلديث  هذا  يف  بق�له:  احلديث 

طالب ر�سي اهلل عنه:
عليه  علّيًا  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  اأم��ر  الأول: 
اإذ  اأولده،  من  احلا�سرين  دون  وتكفينه  بغ�سله  ال�سالم 
على  ذاك  اإذ  امل�ؤمني  اأم��ري  �س�ى  منهم  ح�سره  من  كان 
اجلاهلية، لأن جعفرًا رحمه اهلل كان ي�مئذ ببالد احلب�سة، 
خالف  على  ي�مئذ  وهما  حا�سرين  وطالب  عقيل  وك��ان 
الإ�سالم، مل ي�سلما بعد، واأمري امل�ؤمني عليه ال�سالم كان 
ب�لية  منهم  امل�ؤمن  فخ�ّص  ور�س�له،  تعاىل  باهلل  م�ؤمنًا 

من  ال�شـــريعة  م�قف 
اأبي طالب عليه ال�شالم
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ته اإياه يف دينه. اأمره، وجعله اأحّق به منهما لإميانه وخا�سّ
ول� كان اأب� طالب ر�سي اهلل عنه قد مات على ما يزعمه 
الن�ا�سب من الكفر، كان كل من عقيل وطالب اأحّق بت�يل 
ولده  من  للم�سلم  ج��از  ومل��ا  ال�سالم،  عليه  علي  من  اأم��ره 

القيام باأمره لنقطاع الع�سمة بينهما.
عليه  لعلي  واآل���ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س���ل  حكم  ويف 
ال�سالم به دونهما واأمره اإياه باإجراء اأحكام امل�سلمي عليه 
�ساهد  وامل�اراة،  والتكفي  والتحنيط  والتطهري  الغ�سل  من 

�سدق على اإميانه كما بّيناه.
باخلريات،  له  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  دعاء  الثان: 
ووعده اأُمته فيه بال�سفاعة اإىل اهلل واتباعه بالثناء واحلمد 
والدعاء، وهذه هي ال�سالة التي كانت مكت�بة اإذ ذاك على 
اأم�ات اأهل الإ�سالم، ول� كان اأب� طالب - نع�ذ باهلل - قد 
مات كافرًا; ملا و�سع ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله الثناء 
عليه بعد امل�ت، والدعاء له ب�سيء من اخلري، بل كان يجب 
عليه اجتنابه واإتباعه بالذم والل�م على قبح ما اأ�سلفه من 
عليه  ذلك  وجل  عّز  اهلل  فر�ص  كما  دينه،  يف  له  اخلالف 
للكافرين، حيث يق�ل: }وَاَل ُتصَلِّ عََلى َأحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ َأبَدًا 
}وَمَا  تعاىل:  وق�له  َقبِْرهِ...{.]الت�بة:84[  عََلى  تَُقمْ  وَاَل 
بِيهِ إاِلَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ َفَلمَّا  َكانَ اسْتِْغَفارُ إِبْرَاهِيمَ ألَِ

تَبَيَّنَ َلهُ َأنَّهُ عَدُوٌّ هلِل تَبَرََّأ مِنْهُ{.]الت�بة:114[
واإذا كان الأمر على ما و�سفناه; ثبت اأن اأبا طالب ر�سي 
عليه  اهلل  �سلى  ومقاله  فعله  بدللة  م�ؤمنًا  مات  عنه،  اهلل 

واآله. )اإميان اأبي طالب:27(
نالت قري�ص  اأب� طالب;  تاريخ الطري: ملا مات  جاء يف 
من النبي �سلى اهلل عليه واآله، من الأذى ما مل تكن تطمع 
�سفهاء  من  �سفيه  اعرت�سه  اأبي طالب، حتى  حياة  فيه يف 
قري�ص فنرث على راأ�سه ترابًا، فدخل ر�س�ل اهلل �سلى اهلل 
عليه واآله بيته والرتاب على راأ�سه، فقامت اإليه بناته تغ�سل 
يق�ل  واآله  عليه  ور�س�ل اهلل �سلى اهلل  وتبكي  الرتاب  عنه 
قري�ص  مّني  نالت  ما  اأب��اك،  مانع  اهلل  ف��اإن  بنّية  »ي��ا  لها: 
�سيئًا اأكرهه حتى مات اأب� طالب«. )تاريخ الطري:80/2.

الغدير:376/7(
وجاء عن اأمري امل�ؤمني عليه ال�سالم اأّن ر�س�ل اهلل �سلى 
يا حممد!  فقال يل:  »هبط جرئيل  قال:  واآل��ه،  عليه  اهلل 

اإّن اهلل عّز وجّل م�سفعك يف �ستة: بطن حملتك اآمنة بنت 
وحجر  املطلب،  عبد  بن  اهلل  عبد  اأن��زل��ك  و�سلب  وه��ب، 
كفلك اأب� طالب، وبيت اآواك عبد املطلب، واأخ كان لك يف 
اجلاهلية، وثدي اأر�سعك حليمة بنت اأبي ذوؤيب. )التعظيم 

واملّنة للحافظ ال�سي�طي:25(
    ثانيًا: م�قف الأئمة عليهم ال�شالم

1. ما روي عن اأمري امل�ؤمني عليه ال�سالم
ت�سّدى اأمري امل�ؤمني حلملة تكفري اأبيه يف حينها، فقال: 
م�ؤمنًا  املطلب،  عبد  بن  مناف  عبد  طالب  اأب�  واهلل  »كان 
ينبذها  اأن  ها�سم  بني  على  خمافة  اإميانه  يكتم  م�سلمًا 

قري�ص. )الغدير:388/7(
اأعطى ر�س�ل اهلل  اأب� طالب حتى  اأي�سًا: »ما مات  وقال 

�سلى اهلل عليه واآله من نف�سه الر�سا«. )الغدير:389/7(
2. ما روي عن الإمام احل�سي عليه ال�سالم

فقال  الدع�ة،  هذه  ال�سالم  عليه  احل�سي  الإم��ام  واجه 
عن والده اأمري امل�ؤمني عليه ال�سالم: »اإّنه كان جال�سًا يف 
اأمري  يا  له:  فقال  رجل،  اإليه  فقام  ح�له  والنا�ص  الرحبة 
يف  معّذٌب  واأب���ك  اهلل  اأنزلك  الذي  باملكان  اإّنك  امل�ؤمني! 
بعث حممدًا  وال��ذي  ف��اك،  م��ه! ف�صَّ اهلل  ل��ه:  ق��ال  النار؟ 
الأر�ص  وجه  على  مذنب  كل  من  اأبي  �سفع  ل�  نبّيًا،  باحلق 
ل�سّفعه اهلل، اأاأبي معذٌب يف النار وابنه ق�سيم اجلنة والنار؟ 
والذي بعث حممدًا باحلق، اإّن ن�ر اأبي طالب ي�م القيامة 
ون�ر  حممد  ن�ر  اأن���ار:  خم�سة  اإّل  اخلالئق  اأن���ار  ليطفئ 
فاطمة، ون�ر احل�سن واحل�سي ون�ر ولده من الأئمة، األ اإّن 
ن�ره من ن�رنا خلقه اهلل من قبل خلق اآدم باألفي عام« )كنز 

الف�ائد للمحدث الكراجكي:183/1(
3. ما روي عن الإمام ال�سجاد عليه ال�سالم

دافع الإمام علي بن احل�سي ال�سّجاد عليهما ال�سالم عن 
ُتَبّث يف  اإحباط تلك املزاعم التي  اأبي طالب، وحاول  جّده 
اأبي طالب، حيث ي�ستهدف منها  النا�ص ح�ل كفر  اأو�ساط 
�ُسئل  ال�سجاد عندما  الإمام  فاأجاب  النيل من علي وولده، 
»نعم«،  ال�سالم:  عليه  فقال  م�ؤمنًا؟  اأك��ان  طالب  اأب��ي  عن 
عليه  فقال  كافر؛  اأن��ه  يزعم�ن  ق�مًا  هاهنا  اإّن  له:  فقيل 
اأو  اأبي طالب  اأيطعن�ن على  ال�سالم: »واعجبًا كل العجب! 
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على ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله، وقد نهاه اهلل تعاىل اأن 
يقرن م�ؤمنة مع كافر يف غري اآية من القراآن، ول ي�سك اأحد 
امل�ؤمنات  من  عنها  تعاىل  اهلل  ر�سي  اأ�سد  بنت  فاطمة  اأن 
اأب�  مات  حتى  طالب  اأب��ي  حتت  تزل  مل  فاإّنها  ال�سابقات، 

طالب ر�سي اهلل عنه«. )�سرح نهج البالغة:69/14(
4. ما روي عن الإمام الباقر عليه ال�سالم

روي عن الإمام حمّمد الباقر عليه ال�سالم يف اأبي طالب 
لأبي  قال قلت  امل��رادي،  ليث  اأبي ب�سري  ال�سالم عن  عليه 
اأبا  اإّن  يق�ل�ن:  النا�ص  اإّن  �سّيدي!  ال�سالم:  عليه  جعفر 
طالب يف �سح�ساح من النار يغلي منه دماغه، فقال عليه 

اإّن  واهلل  »ك��ذب���ا  ال�سالم: 
ل� و�سع  اأب��ي طالب  اإمي��ان 
يف ك��ّف��ة امل���ي���زان واإمي����ان 
ميزان  كّفة  يف  اخللق  هذا 
اأب���ي طالب  ل��رج��ح اإمي����ان 
على اإميانهم« ثم قال: »اأمل 
امل�ؤمني  اأم���ري  اأن  تعلم�ا 
كان  ال�����س��الم،  عليه  ع��ل��ّي��ًا 
ياأمر اأن يحّج عن عبد اهلل 
وابنه واأبي طالب يف حياته 
ثّم اأو�سى يف و�سّيته باحلج 
عنهم«. )الغدير:380/7(

5. روي عن الإمام جعفر 
ال�سادق عليه ال�سالم

ع���ن ي���ن�����ص ب���ن ن��ب��ات��ة 
عليه  ال�سادق  الإم��ام  عن 
ي�ن�ص!  »ي��ا  ق��ال:  ال�سالم، 

ما يق�ل النا�ص يف اأبي طالب؟« قلت: جعلت فداك يق�ل�ن: 
اأُّم راأ�سه فقال: »كذب  ه� يف �سح�ساح من نار يغلي منها 
وال�سّديقي  النبيي  رفقاء  من  طالب  اأبا  اإّن  اهلل،  اأع��داء 
)ث���اب  رفيقًا«.  اأول��ئ��ك  وح�سن  وال�ساحلي،  وال�سهداء 

الأعمال وعقاب:123(
عليه  اهلل  عبد  لأب��ي  قلت  كثري:  بن  الرحمن  عبد  وق��ال 
�سح�ساخ  يف  طالب  اأب��ا  اأن  يزعم�ن  النا�ص  اإّن  ال�سالم: 
النبي  على  جرئيل  نزل  بهذا  ما  »كذب�ا،  فقال:  نار،  من 

�سلى اهلل عليه واآله«، قلت: ومبا نزل؟ قال: »اأتى جرائيل 
يقرئك  رّبك  اإّن  حمّمد!  يا  فقال:  عليه،  كان  ما  بع�ص  يف 
الإمي��ان  اأ���س��ّروا  الكهف  اأ�سحاب  اإّن  ل��ك:  ويق�ل  ال�سالم 
واأظهروا ال�سرك فاآتاهم اهلل اأجرهم مّرتي، واإّن اأبا طالب 
وما  مّرتي،  اأجره  اهلل  فاأتاه  ال�سرك  واأظهر  الإمي��ان  اأ�سّر 
خرج من الدنيا حتى اأتته الب�سارة من اهلل تعاىل باجلنة«، 
ثم قال: »كيف ي�سف�نه بهذا؟ وقد نزل جرائيل ليلة - ليلة 
مات اأب� طالب - فقال: يا حممد! اخرج من مكة، فمالك 

بها نا�سر بعد اأبي طالب«. )اإميان اأبي طالب:362(
6. ما روي عن الإمام الكاظم عليه ال�سالم

ع����ن در�����س����ت ب����ن اأب����ي 
م��ن�����س���ر اأّن�����ه ����س���األ اأب���ا 
الإم�����ام  الأّول  احل�����س��ن 
ال���ك���اظ���م ع��ل��ي��ه ال�����س��الم 
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل  اأكان 
باأبي  حمج�جًا  واآل��ه  عليه 
ولكنه  »ل،  فقال:  طالب؟ 
لل��سايا  م�����س��ت���دع��ًا  ك���ان 
قلت:  فقال:  اإليه«.  فدفعها 
على  ال��سايا  اإل��ي��ه  ف��دف��ع 
اأنه حمج�ٌج به؟ فقال: »ل� 
دفع  م��ا  ب��ه  حمج�جًا  ك��ان 
قلت:  ق��ال:  ال��سّية«.  اإليه 
طالب؟  اأب��ي  حال  كان  فما 
ق���ال: »اأق�����ّر ب��ال��ن��ب��ّي ومب��ا 
ال��سايا  اإليه  ودفع  به  جاء 
)الكايف  ي�مه«.  من  وم��ات 

ال�سريف:445/1(
7. ما روي عن الإمام الّر�سا عليه ال�سالم

اأ: اأخرج �سيخنا الكراجكي باإ�سناده عن اأبان بن حممد، 
قال: كتبت اإىل الإمام علي بن م��سى الر�سا عليه ال�سالم، 
فكتب  اأبي طالب،  اإ�سالم  �سككت يف  قد  اإّن  فداك  جعلت 
اإليه: }وَمَنْ يُشَاقِِق الرَّسُوَل مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ َلهُ الْهُدَى 
ِبعْ َغيْرَ سَِبيِل الْمُؤْمِنِنيَ ُنوَلِّهِ مَا تَوَلَّى{.]الن�ساء:114[، اإّنك  وَيَتَّ
اإن مل تقّر باإميان اأبي طالب كان م�سريك اإىل النار«. )كنز 
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بقلم: أحمد عبد الحسن البحراين

الف�ائد:183/1(
ب: روى اأب� الفت�ح يف تف�سريه عن الإمام الر�سا �سالم 
خامت  نق�ص  اإّن  ط��رق:  بعّدة  اآبائه  عن  روى  اأّن��ه  عليه،  اهلل 
اأبي طالب عليه ال�سالم كان ر�سيت باهلل رّبًا، وبابن اأخي 

حممد نبّيًا، وبابني علي له و�سّيًا. )كنز الف�ائد:80/1(
    ثالثًا: �شهادة ال�شحابة باإ�شالم اأبي طالب عليه ال�شالم

اإىل  بكر  اأب���  ق��ال: ج��اء  اب��ن عبا�ص  1. عن عكرمة عن 
�سيخ  وه�  يق�ده  قحافة  باأبي  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
كبري اأعمى، فقال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله لأبي بكر: 
اهلل  ر�س�ل  يا  اأردت  فقال:  ناأتيه«،  حتى  ال�سيخ  تركت  »األ 
اأ�سّد  كنت  لأن  باحلق  بعثك  وال��ذي  اأم��ا  اهلل،  ياأجرن  اأن 
األتم�ص  اأبي،  باإ�سالم  مّني  اأبي طالب  عّمك  باإ�سالم  فرحًا 
واآله:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  فقال  عينك،  قرة  بذلك 

»�سدقت«. )تف�سري الرازي:211/4(
الأم��ايل  يف  �سره  قد�ص  ال�سدوق  جعفر  اأب���  اأخ��رج   .2
باإ�سناده عن �سعيد بن جبري عن عبد اهلل بن عبا�ص اأّنه �ساأله 
رجل، فقال له: يا بن عم ر�س�ل اهلل! اأخرن عن اأبي طالب 
القائل:  وه�  م�سلمًا  يكن  وكيف مل  قال:  م�سلمًا؟   كان  هل 
الأباطل  بقيل  يعباأ  ول  لدينا  ابننا ل مكذّب  اأّن  وقد علم�ا 
وا  اأ�سرَّ الكهف حي  اأ�سحاب  كمثل  مثله  كان  اأبا طالب  اإّن 
مرتي.  اأجرهم  اهلل  فاآتاهم  ال�سرك،  واأظ��ه��روا  الإمي��ان 

)احلجة على الذاهب اإىل تكفري اأبي طالب:70/14(
وجاء عن عكرمة عن ابن عبا�ص اأنه قال: اأخرن اأبي اأّن 
اأبا طالب ر�سي اهلل عنه �سهد عند امل�ت اأن ل اإله اإّل اهلل واأن 
حممدًا ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله. )الغدير:397/7(

اأّن��ه  الغفاري،  ذر  اأب��ي  طريق  من  ال�كيع  تف�سري  يف   .3
قال: واهلل الذي ل اإله اإّل ه�، ما مات اأب� طالب ر�سي اهلل 
عنه حتى اأ�سلم بل�سان احلب�سة قال لر�س�ل اهلل �سلى اهلل 
عّلمني  اهلل  اإّن  عّم!  يا  قال:  احلب�سية!«  »اأتفقه  واآله:  عليه 
جميع الكالم، قال: يا حممد! )ا�سدن مل�ساقا قاطالها( 
يعني اأ�سهد خمل�سًا ل اإله اإّل اهلل، فبكى ر�س�ل اهلل �سلى 
طالب«.  باأبي  عيني  اأق��ّر  اهلل  »اإّن  وق��ال:  واآل��ه  عليه  اهلل 

)الغدير:398/7(
4. اأخرج اأب� الفت�ح الإ�سفهان بالإ�سناد عن حممد بن 

حميد قال: حّدثني اأبي، فقال: �سئل اأب� اجلهم بن حذيفة: 
فقال:  طالب؟  اأبي  على  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ّلى  اأ�سَ
واأين ال�سالة ي�مئذ؟ اإنا فر�ست ال�سالة بعد م�ته، ولقد 
حزن عليه ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله واأمر علّيًا بالقيام 
باأمره وح�سر جنازته و�سهد له العّبا�ص واأب� بكر بالإميان، 
واأ�سهد على �سدقهما لأّنه كان يكتم اإميانه، ول� عا�ص اإىل 
اإىل  الذاهب  اإميانه. )احلجة على  الإ�سالم; لأظهر  ظه�ر 

تكفري اأبي طالب:300(
5. قال ابن اأبي احلديد: قال�ا: وقد روي باأ�سانيد كثرية 
بع�سها عن العبا�ص بن عبد املطلب، وبع�سها عن اأبي بكر 
ابن اأبي قحافة، اأن اأبا طالب ما مات حتى قال: ل اإله اإّل 
قال  اأبا طالب  اأن  امل�سه�ر  ر�س�ل اهلل؛ واخلر  اهلل حممد 
عند امل�ت كالمًا خفّيًا، فاأ�سغى اإليه اأخ�ه العبا�ص، ثم رفع 
راأ�سه اإىل ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله فقال: يابن اأخي! 
�س�ته.  يبلغك  اأن  عن  ولكّنه �سعف  عّمك،  قالها  قد  واهلل 

)�سرح النهج:71/14(
ويف كالم اآخر لبن اأبي احلديد وه� ب�سدد ذكر قطعية 

اإ�سالم اأبي طالب يف نظر معا�سريه قال:
ول����������ل اأب���������� ط�������ال���ب واب��ن�����ه 

فقام�ا �سخ�سًا  ال��دي��ن  مثل  مل��ا 
وح�����ام��ى  اآوى  مب�����ك��ة  ف�������ذاك 

احلماما ج��ص  ب��ي�����رثب  وه���ذا 
ت��ك�����ف��ل ع��ب�����د م��ن�����اف ب�����اأم�����ر 

مت��ام�����ا ع�����ل�����يٌّ  ف�����ك��ان  واأودى 
بعدم�ا  م�����س��ى  ث��ب�����ري  يف  ف��ق��ل 

�سماما واأبقى  ق�س�اه  ما  ق�سى 
ل��ل��ه�����دى  ف�����ات�����ح�����ًا  ذا  ف�����ل��ّل�����ه 

خ�����ت��ام�����ا ل��ل��م�����ع�����ال�����ي  ذا  وهلل 
اأب�������ي ط�الب  ���س�����ر جم�����د  وم���ا 

تعام�ى ب�س�ري  اأو  ل��غ��ا  ج�����ه���ل 
ال�س�باح  اإِي�������اة  ي�س�ر  ل  ك�ما 

الظ�الما النهار  �س�ء  ظ�ن  من 
)�سرح نهج البالغة:79/14(
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ال�سالم  عليها  خديجة  ال�سيدة  اأن  على  الن�س��ص  اتفقت 
وخلقها  خلقها  يف  مكة،  يف  قري�ص  ن�ساء  اأف�سل  من  كانت 

وجميع م�اهبها.
كبار  ومن  مكة  اأثرياء  من  كانت  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  وهي 
ال�سام،  م��ن  الب�ساعة  ي�����س��ت���ردون  ك��ان���ا  ال��ذي��ن  جت��اره��ا، 

وي�سّدرون اإليها كل ما يدخل اإىل احلجاز.
وقد جمعت ال�سيدة خديجة اإىل ثروتها املادية ال�سرف والعفة 

والكرم، فقد اأ�سبحت تعد ال�سيدة الأوىل يف مكة اآنذاك.
ب�)الطاهرة(،  اجلاهلية  يف  يدع�نها  النا�ص  ك��ان  ولهذا 

وعرفت ب�)�سيدة قري�ص(.
�سادت م�لتنا خديجة الكرى عليها ال�سالم ن�ساء ع�سرها 
مبا عرفت به من علم ومعرفة واأدب وحكمة وطهر وعفة وورع 
بكار  بن  الزبري  قال  الإ�سالم،  قبل  فعال اجلاهلية حتى  عن 
الطاهرة،  اجلاهلية  يف  تدعى  وكانت  عنها:  حديثه  �سمن 

وجاء يف كتاب اإ�سعاف الراغبي وكانت تدعى �سيدة قري�ص.
خ�سالها  ولكرمي  اأنها  امل���ؤرخ��ي  من  املحقق�ن  ذك��ر  وق��د 
ووجهاوؤها  قري�ص  اأ�سراف  خلطبتها  تقدم  اأفعالها  وحما�سن 
لكنها كانت ترف�ص الزواج من اأي منهم لأّنها كانت م�ع�دة 
يف روؤيا اإلهية �سادقة باأن تك�ن زوجة خامت الأنبياء �سلى اهلل 
فاطمة  الكرى  ال�سديقة  الأئمة  اأُّم  لبنته  ووعاءه  واآله  عليه 

الزهراء �سالم اهلل عليها.
ولذلك �سرح املحقق�ن من العلماء اأّنها مل تتزوج اأحدًا قبل 
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله وما ذكره امل�ؤرخ�ن من زواجها 
اإليها  لالإ�ساءة  اأ�ساع�ها  اأُمية  بني  مفرتيات  من  فه�  قبله 

وافتعال مناقب م�ه�مة لبع�ص زوجاته �سلى اهلل عليه واآله.
اق��رتان  كيفية  ب�ساأن  املعترة  امل�سادر  روت��ه  ملا  واملطالع 
�سيدتنا خديجة الطاهرة بخامت الأنبياء �سلى اهلل عليه واآله 
يرى جميل ال�سنع والتدبري الإلهي يف اقرتان هذين الن�رين 
متهيدًا لت�سكيل البيت الأول يف الإ�سالم وتكامل عنا�سر قيام 

هذا الدين الإلهي بركة من فيه.
ال�سالم  عليها  ال��ط��اه��رة  �سيدتنا  ن���ذرت  ل��ق��د 

واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  الرحمة  لنبي  وج���ده��ا  كل 
اهلل  حباها  التي  الكبرية  ثروتها  له  و�سخرت 

وخدمته  احل���الل،  ال���رزق  م��ن  بها 
بكل طاقاتها، فكانت 

الأم�����ة ال�����س��احل��ة 
ور�س�له  هلل  املطيعة 

خ��دم��ة  يف  امل��ت��ف��ان��ي��ة 
ر���س���ل اهلل واإع��ان��ت��ه يف 

اإي�������س���ال ال���ه���دى الإل���ه���ي 
الأذى  يف  وم�ا�ساته  للعاملي 

الذي حتمله من ق�مه.
لها  ك���ان���ت  وب���ذل���ك 

عند  الرفيعة  املنزلة 
اهلل عّز وجّل بحيث 
ب�سالمه  يخ�سها 

وحتياته ورحماته.
زرارة  ع��ن  ال���رواي���ات  �سحيح  يف  ورد 

اأبي  عن  م�سلم  بن  وحممد  اأع��ي  بن  وح��م��ران 
جعفر عليه ال�سالم قال: »اإّن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل 

بي  اأُ�سري  ليلة  يل  قال  جرئيل  اإّن  ق��ال:  واآل��ه  عليه 
وحي رجعت فقلت: يا جرئيل هل لك من حاجة فقال: 

ال�سالم...  ومني  اهلل  من  خديجة  على  تقراأ  اأن  حاجتي 
قال  ال��ذي  لها  فقال  ال�سالم  واآل��ه  عليه  اهلل  نبي  لقيها  حي 
واإليه  ال�سالم،  ومنه  ال�سالم،  ه�  اهلل  اإّن  قالت:  جرئيل، 

ال�سالم، وعلى جرئيل ال�سالم«.)تف�سري العيا�سي:280/2(
عليها  اهلل  ���س��الم  اأن��ه��ا  الأخ��ب��ار  �سحاح  يف  ثبت  وق��د 
وهي  زمانها  ن�ساء  و�سيدة  اإليه  واأحبهن  زوجاته  اأف�سل 

ال�شالم  عليها  خديجة 
�شـــيدة ن�شـــاء قري�ـــض
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فاطمة  الكرى  ال�سديقة  ابنتها  بعد  العاملي  ن�ساء  اأف�سل 
عليها. اهلل  �سالم  الزهراء 

التي  ال�حيدة  امل��راأة  ال�سالم  عليها  خديجة  كانت  لقد 
واآله - وت�سهد  اإىل جنب ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه  تقف 
اأو�ساعه والتح�لت املت�ا�سلة يف حياته باجتاه الر�سالة لقد 
جاورت معه يف حراء يف �سهر رم�سان ال�سهر الذي هبط 
فيه ال�حي و�سمعت منه ق�سة نزوله يف حلظاته الأوىل 
 - واآله  عليه  اهلل  �سلى   - وه�  وا�ستقبلته،  وحاورته 
ي�ست�سعر ثقل اآثار ال�حي على ج�سده، لقد �سهدت 
ال�سالم  عليها  خديجة  وت�ستقبل  كلها  امل�اقف 
اهلل  �سلى   - ملحمد  جرى  وما  ال�حي  خر 
ح��راء  غ���ار  يف   - واآل����ه  عليه 
فقد  ب��ال��ت�����س��دي��ق 
حدثها - �سلى اهلل 
بنزول   - واآل��ه  عليه 
جريل  وتكليم  ال�حي 
ع��ل��ي��ه ال�������س���الم ون����زول 
من  الأوىل  اخلم�ص  الآي��ات 
بِاسِْم  ــرَأْ  }اْقـ العلق  �س�رة 
ــَلــقَ  ــذِي خَ ــ ــ ــــــكَ اَلّ رَبِّ
اإِلنْـــسَـــانَ  ــَلـــقَ  * خَـ
ــرَأْ  ــ ــٍق * اْق ــَل مِـــنْ عَ
اأَلْكرَمُ  ــكَ  وَرَبُّ
ــمَ  ــ ــَلّ ــ عَ ــــــــــذِي  اَلّ  *
َلمْ  مَا  اإِلنْــسَــانَ  مَ  عََلّ  * بِالَْقَلِم 
ال�سالم  عليها  خديجة  وت�ستجيب  يَــعْــَلــمْ{ 
من   - واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى   - حممدًا  وت�سدق 
الدليل  يف  ج��دال  ول  ت�سكيك  ول  معار�سة  غ��ري 
 - حممد  ينتظرها  ك��ان  كما  النب�ة  تنتظر  فكاأنها 
ال�سالم  عليها  خديجة  وت�سلم   - واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى 
اأول  فكانت   - واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى   - حممد  بنب�ة  وت�سهد 

امراأة اأ�سلمت على وجه الأر�ص.
جديد  دور  اإىل  ال�سابق،  دوره��ا  من  خديجة  انتقلت  ثم 
امل�سركي  وم�اجهة  الدع�ة،  تبليغ  يف  ومعاونته  م�ؤازرته  يف 

واإعرا�سهم وعدوانهم.
بنت خ�يلد  )كانت خديجة  قال:  عبا�ص  بن  اهلل  عبد  عن 

و�سدق  ال�سالم،  عليه  علي  بعد  ور�س�له  باهلل  اآم��ن  من  اأول 
حممدًا ر�س�ل اهلل فيما جاء به عن ربه واآزره على اأمره، فكان 
ل ي�سمع من امل�سركي �سيًئا يكرهه من رٍد عليه وتكذيٍب له، 
ج اهلل عنه بها، تثبته وت�سدقه وتخفف عنه، وتهّ�ن عليه  اإّل فَرّ

ما يلقى من ق�مه(.
اإّن يف حياة خديجة لعرة لكل امراأة تبحث عن قيمتها يف 
احلياة لقد جتردت خديجة من ثروتها ال�ا�سعة وحياة الرتف 
اإىل  للدع�ة  ما متلك  كل  ووهبت  ذلك  بكل  فزهدت  والنعيم 
اهلل حتى ظلت تبيت على جلد كب�ص كما تنقل الروايات وتبيت 
الليايل من غري طعام يف �سعب احل�سار لقد اختارت الآخرة 
على الدنيا اختارت ن�سرة احلق على الباطل اختارت ال�ق�ف 

اإىل جنب حممد - �سلى اهلل عليه واآله -.
وبذا عرفت قيمتها يف احلياة وعرفت قيمة احلياة لي�ست 
هي البذخ والرتف والتاأنق يف الطعام وال�سراب واللبا�ص واإن 
اأبيح التاأنق فيها اإّنا قيمة الإن�سان املراأة والرجل يف م�قفه 

عندما ي�سطرع احلق والباطل.
اأبي طالب  النبي  ت�فيت خديجة بنت خ�يلد بعد وفاة عم 
�سهر  باأكرث من ذلك، يف  وقيل  اأيام  بثالثة  املطلب  ابن عبد 
خم�ص  العمر  من  ولها  �سني،  بثالث  الهجرة  قبل  رم�سان 
و�ست�ن �سنة، وكان مقامها مع ر�س�ل اهلل بعدما تزوجها اأربًعا 
وع�سرين �سنة و�ستة اأ�سهر، ودفنها ر�س�ل اهلل باحلج�ن ومل 
تكن ال�سالة على اجلنائز ي�مئذ، وحزن عليها النبي ونزل يف 
اأبي طالب وخديجة  حفرتها، وتتابعت على ر�س�ل اهلل مب�ت 
عنه،  املدافعي  له  املع�سدين  اأ�سد  من  كانا  لأنهما  امل�سائب 
فا�ستد اأذى قري�ص عليه حتى نرث بع�سهم الرتاب على راأ�سه 
العام  و�ُسمي  ي�سلي،  وه�  ال�ساة  �سلى  عليه  بع�سهم  وط��رح 

الذي مات فيه اأب� طالب وخديجة بعام احلزن.
ومل ين�َص ر�س�ل اهلل حمبته خلديجة بعد وفاتها وكان دائمًا 
يثني عليها ومل يتزوج عليها حتى ماتت اإكرامًا لها، وقد كانت 
مثال الزوجة ال�ساحلة ال�فية، فبذلت نف�سها ومالها لر�س�ل 

اهلل و�سدقته حي نزل عليه ال�حي.
البت�ل  اأُمِّ  ال�سالم  ف�سالم اهلل على �سيدتنا خديجة عليها 
ت�سحياتها  وكل  وعطائها  جهادها  على  اهلل  �سالم  الزهراء 
واإع��الء  املحمدي  الدين  رفعة  �سبيل  يف  لقري�ص  وم�اجهتها 

�ساأن الت�حيد وكلمة احلق.

بقلم: السيد إبراهيم الهاشمي
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    من هي اأُّم البنني؟

)اأُّم البني( هي كنية فاطمة الكالبية، ول �سّك يف اأّن 
الُكنية قد غلبت على ال�سم، وذلك لأمرين:

وتيّمنًا  ت�سّبهًا  البني(  ب�����)اأُّم  ُكّنيت  لأّن��ه��ا  الأّول: 
بجّدتها ليلى بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن 
براء  اأب�  اأكرهم  اأبناء  خم�سة  لها  كان  حيث  �سع�سعة، 
ملك  للنعمان  ال�ساعر  لبيد  ق��ال  وق��د  الأ�سّنة،  ُمالعب 

احلرية مفتخرًا بن�سبه وم�سريًا اإليها:
الأرب�عة  البني  اأُّم  بن�  ن�ح�ن 

ونحن خرُي عامر بِن �سع�سعة
ال�سارب�َن الهاَم و�سَط املجمعة

اأن  التما�سها  فه�  الكنية  غلبة  يف  الثان  ال�سبب  اأّما 

عليها،  نداِئه  يف  ال�ّسالم  عليه  امل�ؤمني  اأم��رُي  يقت�سر 
ال�ّسالم  عليهما  احل�سناِن  يتذّكر  لئاّل  الكنية،  على 
يف  يناديها  كان  ي�م  عليها  اهلل  �سل�ات  فاطمة  هما  اأُمَّ
الدار، اإْذ اإّن ا�سم اأّم البني ه� )فاطمة( الكالبّية من 
واأ�سرافهم  العرب  �سادات  من  هم  واأهُلها  ال�حيد،  اآل 
املحّل  اأب���  واأب���ه��ا  امل�سه�رين،  واأبطاِلهم  وزعمائهم 

وا�سُمه حزام بن َخالد بن ربيعة.
واأخ���ال  اآب��اء  من  تنحدر  ال�ّسالم  عليها  البني  ف��اأّم 
عرفهم ال��ت��اري��خ وع��ّرف��ه��م ب��اأّن��ه��م ف��ر���س��ان ال��ع��رب يف 
اجل��اه��ل��ّي��ة، ���س��ّط��روا ع��ل��ى رم���ال ال�����س��ح��راء الأجم���اد 
املعروفة يف املغازي فرتك�ا النا�ص يتحدث�ن عن ب�سالتهم 
الذين عناهم  وهُم  املل�ك،  لهم  اأذعن  و�س�ؤددهم، حّتى 
اأبي طالب بق�له لأخيه الإمام علّي �سالم اهلل  عقيُل بن 

من هـــي اأّم الأقمار؟
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اأفر�ص(. ول  اآبائها  من  اأ�سجع  العرب  يف  »)لي�ص  عليه: 
)عمدة الطالب:324(
    الن�شاأة الكرمية

اختار اهلل تعاىل اأُّم البني �سالم اهلل عليها اأْن تن�ساأ يف 
منبت طاهر، يف بيت �سجاعٍة وكرم.

وقد كان اأب�ها حزام م�سافرًا ي�مًا ما فراأى يف ن�مه 
جماعته  عن  منعزًل  خ�سبة،  اأر���ص  يف  جال�ٌص  ك��اأّن��ه 
وبيده دّرة يقّلبها متعّجبًا من رونقها، فاإذا برجل اأقبل 
فرّد  عليه،  �سّلم  له،  فر�ص  على  الرّية  �سدر  من  اإليه 
هذه  تبيع  بكم  الرجل:  ق��ال  ث��ّم  عليه،  ال�سالم  ح��زاٌم 
الدّرة، قال: ل اأعرف قيمَتها، ولكْن بكم ت�سرتيها اأنت؟ 
اأحد  اإىل  اهِدها  لكن  قيمتها  اأع��رف  ل  الرجل:  فقال 
الأمراء واأنا ال�سامُن لك ب�سيٍء ه� اأغلى من الدراهم 
باحلظ�ة  لك  اأ�سمُن  ق��ال:  ه���؟  ما  ق��ال:  وال��دن��ان��ري، 
له  قال  الآبدين.  اأبد  وال�س�ؤدد  وال�سرف  والزلفى  عنده 
حزام: وتك�ن اأنت ال�ا�سطة؟ قال: نعم، اأعطني اإّياها.

فاأعطاها، فلّما انتبه حزام من ن�مه ق�ّص روؤياه على 
�سدقْت  اإْن  اأحدهم:  له  فقال  تاأويلها،  وطلب  جماعته 
العظماء،  اأح��د  منك  يخطبها  بنتًا  ُت��رزق  فاإّنك  روؤي��اك 

وتنال عنده ب�سببه الُقربى وال�سرَف وال�س�ؤدد.
فلّما عاد من �سفره ُب�ّسر حزام باأّن زوجته ثمامة بنت 
�سهيل قد و�سعْت بنتًا، فتهّلل وجهه و�ُسّر بها، فقيل له: ما 

ُن�سّميها، فقال: �سّم�ها فاطمة، وكّن�ها ب�)اأُّم البني(.
فن�ساأْت بي اأب�يِن �سريفي ُعِرفا بالأدب والعقل، وقد 
حباها اهلل �سبحانه بجميل األطافه، اإْذ وهبها نف�سًا حّرًة 
عفيفًة طاهرة، وقلبًا زكّيًا �سليمًا، ورزقها الفطنة والعقل 
يف  الن�ساء  بي  �سريفًا  مثاًل  كانْت  كرْت  فلّما  الر�سيد، 
الرفيع  الن�سب  اإىل  فجمعت  احلميد،  الفا�سل  اخُللق 
ح�سبًا منيفًا، لذا وقع اختيار عقيل عليها لأْن تك�ن قرينَة 

اأمري امل�ؤمني علّي عليه ال�ّسالم.
    القرتان املبارك

اأراد الإمام علّي �سالم اهلل عليه اأن يتزّوج من امراأة 
ع��روق  يف  ي�سرب�ن  ك���رام،  �سجعان  اآب���اء  ع��ن  تنحدر 
النجابة والإباء، ليك�ن له منها بن�ن ذوو خ�ساٍل طّيبة 

اأخيه  ال�ّسالم من  امل�ؤمني عليه  اأمرُي  عالية، لهذا طلب 
له  يختار  اأْن  العرب  باأخبار  عارفًا  ن�ّسابة  وك��ان  عقيل 
امراأًة من ذوي البي�ت وال�سجاعة، فاأجابه عقيل قائاًل: 
اأخي، اأين اأنت عن فاطمة بنت حزام الكالبّية، فاإّنه لي�ص 

يف العرب اأ�سجع من اآبائها.
فرا�ص  على  �سيفًا  ح��زام  بيت  اإىل  عقيُل  م�سى  ثم 
كرامته، وكان خارج املدينة املنّ�رة، فاأكرمه حزام ذلك 
اأّيام مّدة ال�سيافة �ساأل  الإكرام، حّتى اإذا م�ست ثالثة 
حزام عن حاجة عقيل، فاأخره اأّنه قادٌم عليه بال�سرف 
�سّيد  اإىل  احلّرة  ابنَته  يخطُب  الباذخ،  واملجد  ال�سامخ، 

الأو�سياء )علّي( عليه ال�ّسالم.
ال�سرف  باأّن  وب�ّص، و�سعر  فلّما �سمع حزام ذلك ه�ّص 
�سّلى  امل�سطفى  عّم  ابَن  ي�ساهر  اإْذ  عليه  األقى كالكله 
اهلل عليه واآله، وَمْن ُينكر عليًا وف�سائله، وه� الذي طّبق 

الآفاق باملناقب الفريدة.
تليُق  ام��راأًة  يرى  ل  وه�  قلياًل  متّهل  حزامًا  وك��اأّن 
زوجته  اإىل  ف��ذه��ب  ��الم،  ال�����سّ عليه  امل���ؤم��ن��ي  ب��اأم��ري 
يديها  بي  ابنته  ف��راأى  اخِلطبة،  �ساأن  يف  ي�ساورها 

روؤياها. عليها  تق�ّص  وهي 
جال�سة  كاأّن  تق�ل:  وهي  تراه  اأن  دوَن  اإليها  فا�ستمع 
وكانت  جارية،  واأنهار  مثمرة،  اأ�سجار  ذات  رو�سة  يف 
واأنا  طالعة،  والنج�م  م�سرقًا  والقمُر  �ساحية  ال�سماء 
اأفّكر يف عظمة اهلل من �سماٍء مرف�عٍة بغري عمد، وقمٍر 
منري وك�اكب زاهرة، واإذا بي اأرى كاأّن القمر قد انق�ّص 
َيغ�سى  ال�سماء ووقع يف ِحجري وه� يتالألأ ن�رًا  من كبد 
الأب�سار، فعجبُت من ذلك، واإذا بثالث جن�م زواهر قد 
فتحرّيُت  ب�سري،  ن�ُرهّن  اأغ�سى  وقد  وقعن يف حجري، 
يف اأمري مّما راأيت، واإذا بهاتٍف قد هتف بي، اأ�سمُع منه 

ال�س�ت ول اأرى �سخ�سه، وه� يق�ل:
ال��ُغ��رِر  ب�����ال�����س��ادِة  ف�اطم�ة  ب���ُ�����س��راِك 

ث���الث���ٍة اأن�����ج��ٍم وال�����زاه�����ِر ال�����ق��م�����ِر
ق�اطب�ًة  اخل��ْل��ق  يف  ���س��ّي��ٌد  اأب������ه�����ُم 

اخلِر يف  جاء  قد  ك��ذا،  الر�س�ل  بعد 
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ال�سرور  غمره  وقد  وعقياًل  نف�سه  يب�ّسر  ح��زام  فعاد 
وخّفت به الب�سارة، وكان الزواج املبارك على مهٍر �َسّنه 
ر�س�ُل اهلل �سّلى اهلل عليه واآله يف زوجاته وابنته فاطمة 

عليها ال�ّسالم، وه� خم�ص مئة درهم.
    جممع املكارم

اأ�سالتها  اإىل  ��الم  ال�����سّ عليها  البني  اأُّم  اأ���س��اف��ت 
امل�ؤمني  ب��اأم��ري  اقرتانها  بعد  تفّتقت  �سريفًة  مَلكاٍت 
من  فيها  انتفعْت  اأيامًا  معه  عا�سْت  حيث  ال�ّسالم  عليه 
جعفر  ال�سيخ  و�سفها  كما  فكانت  ال��ع��اط��رة،  نفحاتِه 
العارفات  الفا�سالِت،  الن�ساِء  )م��ن  بق�له:  النقدّي 
ف�سيحة  وك��ان��ْت  ��الم،  ال�����سّ عليهُم  البيت  اأه���ل  ب��ح��ّق 
وجلاللتها  وع���ب���ادة،  وت��ق��ًى  زه����ٍد  ذات  ورع����ة  ب��ل��ي��غ��ًة 
من�سرفها  بعد  عليها  اهلل  �سالم  الكرى  زينُب  زارتها 
اأّي���ام العيد(. ت��زوره��ا  ال��ط��ّف، كما ك��ان��ْت  ِم��ن واق��ع��ة 

من  البني  اأُّم  )كانت  حّقها:  يف  املقّرم  ال�سّيد  وقال 
البيت  لأه��ل  ولئها  يف  خمل�سًة  الفا�سالت،  الن�ساء 
عندُهم  ولها  م���ّدت��ه��م،  يف  ممح�سًة  ال�ّسالم  عليهم 
اجل���اُه ال���ج��ي��ه، وامل��ح��لُّ ال��رف��ي��ع، وق��د زارْت��ه��ا زينْب 

ُتعّزيها  املدينة  و�س�لها  بعد  ال�ّسالم  عليها  الكرى 
باأولدها الأربعة(.)اأُم البني:102(

بخ�سائ�سها  ال��ط��اه��رة  امل���راأة  ه��ذه  مت��ّي��زت  واإذا 
فيها:  املعروفة  الظاهرة  �سفاتها  ِمن  فاإّن  الأخالقية، 
يف  ال�ّسالم  عليه  امل�ؤمني  اأم��رِي  م��ع  فعا�ست  ال���ف��اء، 
اهلل  �سالم  �سهادته  بعد  وعا�سْت  واإخ��ال���ص،  �سفاٍء 
زوجاته  اأّن  كما  غريه،  من  تتزّوج  مل  ط�يلًة  مّدة  عليه 
النه�سلّية  وليلى  عمي�ص  بنت  واأ�سماء  اأمامة  الآُخَريات: 

مل يخرجَن اإىل اأحٍد بعده.
اأب�  خطبها  ثّم  اأمامة،  ن�فل  بُن  املغريُة  خطب  وقد 
وروت  فامتنعْت،  احلارث  بن  �سفيان  اأبي  بن  الهياج 
اأزواج النبّي وال��سّي  اأّن  حديثًا عن علّي عليه ال�ّسالم 

بعده. يتزّوجن  ل 
واآل��ه  عليه  اهلل  �سّلى  النبّي  اأزواج  بع�ُص  ك��ان  واإذا 
وفاتها  بعد  ال�ّسالم  عليها  خديجة  من  الغريُة  ُتدرُكهّن 
لأّن ر�س�ل اهلل �سّلى اهلل عليه واآله كان يذكرها فُيح�سن 
اأُّم البني كانْت حتبُّ الزهراء �سالم  الثناء عليها، فانَّ 
اهلل عليها اأ�سدَّ احلّب وكانْت على غاية ال�فاِء والإخال�ص 
فحينما  ال�ّسالم،  عليها  فاطمة  العاملي  ن�ساِء  �سّيدة  مع 
اقرتنْت مب�لها علّي عليه ال�ّسالم، ودخلْت بيَته ال�سريف 
مري�سي،  عليهما  اهلل  �سل�ات  واحل�سي  احل�سَن  راأِت 
معهما  الق�ل  وحُت�سن  وت�ساحكهما  ُتالطفهما  فاأخذْت 
الزهراء  باأُّمهما  ُيْتَمهما  جَتَر  اأْن  ُتريد  وكاأّنها  وُتطّيبه، 
عليها اأف�سل ال�ّسالم، وترّجت اأمرَي امل�ؤمني عليه ال�ّسالم 
اأن ينادَيها باأُّم البني كنيتها، ل فاطمة ا�سمها فيتذّكرا 

هما ويحزنا عليها. اأمَّ
وم�سْت على تلك ال�سرية احل�سنة معهما تنَكبُّ عليهما 
كالأُّم احلن�ن، هما واأُختهما زينب عليها ال�ّسالم بل ذكر 
الزهراء  اأولد  على  �سفقتها  اأن  ال�سري  اأ�سحاب  بع�ُص 
�سفقتها  من  اأك��رث  كانْت  بهم  وعنايتها  ال�ّسالم.  عليها 
عليها  واإخ���ت��ه،  العّبا�ص  الأرب��ع��ة:  ب��اأولده��ا  وعنايتها 
اإمامهم  لن�سرة  دفعتهم  التي  هي  بل  ال�ّسالم،  وعليهم 
واأخيهم اأبي عبد اهلل احل�سي عليه ال�ّسالم، والت�سحية 
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دونه وال�ست�سهاد بي يديه.
وكان من وفائها اأّنها ملّا دخل ب�ْسر بُن حذمل اإىل املدينة 
ناعيًا �سّيد ال�سهداء احل�سي عليه ال�ّسالم خرجْت ت�ساأل 
الأربعة،  اأبنائها  ال�ّسالم مذه�لًة عن  عليه  عن احل�سي 
لها:  البني، فقال  اأُّم  له: هذه  ب�ْسر قيل  �ساأل عنها  فلّما 
عّظم اهلل لِك الأجر ب�لِدك جعفر.. وعثمان.. وعبد اهلل، 
ن عن احل�سي، اأحيٌّ ه�  وهي تق�ل له يف كّل مرة: خّرْ
ينادي  املدينة  الذي دخل  ب�سٌر منها وه�  اأم ل؟ فتعّجب 
باأهلها - كما اأمره الإمام زيُن العابدين عليه ال�ّسالم -:

يا اأهَل يرثَب ل ُمقاَم لكم بها 
ِمدراُر فاأدمعي  احل�سي،  ُقتل 

اجل�سُم منه م�سّرٌج يف كربال 
ُيداُر القناِة  على  منه  والراأ�ُص 

فقال لها: عّظَم اهلُل لِك الأجَر باأبي الف�سل العبا�ص، 
ف�سقط ِمن يدها طفٌل لعّله ه� )عبيد اهلل بن العبا�ص( 
وكان ر�سيعًا حتمُله معها، فقالْت له: قّطعَت نياَط قلبي، 
احل�سي،  عن  خ��ّرن  اأح��د،  عن  �ساألُتك  �سمعتني  هل 
فا�سُطّر ب�سٌر هنا لأْن يق�ل لها: عّظم اهلُل لِك الأجر باأبي 

عبد اهلل احُل�سي، ف�سقطت مغ�سّيًا عليها.
اإميانها  ق�ُة  )ُي�ستفاد  املامقان:  عبُد اهلل  ال�سيخ  قال 
وت�سّيعها اأنَّ ب�سرًا كّلما نعى اإليها واحدًا من اأولدها قالْت: 
اأخرن عن اأبي عبد اهلل.. اأولدي وَمن حتت اخل�سراء 
اإّن ُعلقتها باحل�سي  كّلهم فداٌء لأبي عبد اهلل احل�سي. 
عليه ال�ّسالم لي�ص اإّل لإمامته، وته�ينها على نف�سها م�ت 
ه�ؤلِء الأ�سبال الأربعة اإْن �سلم احل�سي يك�سف عن مرتبة 

يف الديانة رفيعة(.
احل�سي  على  العزاَء  البني  اأمُّ  اأقامْت  ذلك..  وبعد 
عليه ال�ّسالم، واجتمع عندها ن�ساء بني ها�سم يندبنه 

بيته. واأهل 
وكانْت تخرج اإىل البقيع كلَّ ي�م وقد عملْت خم�سة قب�ر 
احل�سي  الزهراء  لبن  وواح��دًا  لأولِده��ا  اأربعًة  رمزّية، 
عليه ال�ّسالم ترثيه، فيجتمع ل�سماع رثائها ن�ساُء املدينة، 
فيبكي النا�ص - وفيهم مرواُن بُن احلكم - ل�سجّي ندبتها.

حديثها،  و���س��دق  فاجعتها،  ِع��ظ��م  على  ي���دّل  وه���ذا 
كرامٌة  فتلك  مروان  بكاُء  �سّح  فل�  واإخال�سها،  ووفائها 

لها وقد اأبكْت َمْن قلُبه اأ�سدُّ من احلجارة ق�س�ة.
زينب  ت�ساطر  ال�ّسالم  عليها  البني  اأُّم  كانْت  ولقد 
املدينة  ا�ستقبلْتها يف  ال�ّسالم يف م�سيبتها، حيث  عليها 
جمال�ص  معها  وجل�سْت  ط�ياًل،  معها  وبكْت  واعتنقتها 
ينظرون  ال�ّسالم  عليهم  البيت  اأهل  راأينا  ولذا  العزاء. 
اإليها بعي الكرامِة والإكبار، وحتظى عندهم بتلك املنزلة 

العظيمة يف قل�بهم ويذكرونها بالتبجيل والإكرام.
    مّما لُبّد منه

بي  ال�ّسالم  عليها  البني  اأمُّ  ق�سْته  طاهر  عمٍر  وبعد 
اأولياء اهلل  عبادٍة هلل جّل وعال واأحزاٍن ط�يلٍة على فقد 
�سبحانه، وفجائع مذهلة ب�سهادة اأربعة اأولٍد لها يف �ساعٍة 
واحدة مع حبيب اهلل احل�سي عليه ال�ّسالم، وبعد �سهادة 
زوجها اأمري امل�ؤمني عليه ال�ّسالم يف حمرابه.. بعد ذلك 
�سبَطي  الإمامي  وولديه  الأو�سياء  ل�سّيد  وخدمتها  كّله 
ر�س�ل اهلل �سّلى اهلل عليه واآله و�سّيدي �سباب اأهل اجلّنة، 
اهلل  �سل�ات  الكرى  زينب  ها�سم  بني  لعقيلة  وخدمتها 
عليها، اأقبل الأَجُل الذي لُبدَّ منه، وحان م�عُد احِلمام 

النازل على ابن اآدم.
جمادى  ِم��ن  ع�سر  الثالث  يف  امل���ؤمل��ة  وفاُتها  فكانْت 
الآخرة �سنة 64 من الهجرة النب�ية ال�سريفة - كما ذكر 

البريجندّي يف كتابه )وقائع الأّيام(.
)كنز  كتابه  يف  باغي  القره  باقر  حممد  ال�سيد  وق��ال 
عن  )الختيارات(  يف  جاء  حيث  وغريهما   املطالب(، 
)علّي  العابدين  زين  الإمام  على  )دخلُت  قال:  الأعم�ص 
ابن احل�سي( عليه ال�ّسالم يف الثالث ع�سر من جمادى 
الآخرة، وكان ي�م جمعة، فدخل الف�سُل بُن العّبا�ص وه� 

باٍك حزين، يق�ل له: لقد ماتْت َجّدتي اأُمُّ البني(.
ال�فّية  الطاهرة،  النجيبة  امل���راأة  تلك  على  ف�سالٌم 
املخل�سة، التي وا�ست الزهراء عليها ال�ّسالم يف فاجعتها 
باحل�سي عليه ال�ّسالم، ونابْت عنها يف اإقامة املاآمت عليه، 
فهنيئًا لها ولكّل من اقتدت بها من امل�ؤمنات ال�ساحلات.

شعبة الدراسات والبحوث

33عن مصادره بترصف

ية
فائ

شط
ل�

ة ا
ئر

لدا
ا



اأب� احل�سي  اأّنه قال: حدثني  جاء عن احل�سي بن حمدان 
ابن يحيى اخلرقي، واأب� حممد جعفر بن اإ�سماعيل احل�سني، 
�سالح،  بن  واأحمد  �سندول،  بن  واأحمد  اأحمد،  بن  والعبا�ص 
وحممد بن من�س�ر اخلرا�سان، واحل�سن بن م�سع�د الفزاري، 
بن غياث  بن مهدي اجل�هري اجلنبالن، واحل�سي  وعي�سى 
اجلنبالن، واأحمد بن ح�سان العجلي الفزاري، وعبد احلميد 
ح�سروا  اأنهم  �ستى:  جمال�ص  يف  جميعًا  ال�سراج،  حممد  ابن 
وقت وفاة اأبي احل�سن بن حمّمد بن علي بن م��سى بن جعفر 
فاإّن  راأى،  من  ب�سر  وال�سالة  عليهم،  اهلل  �سل�ات  ال�سادق 
ال�سلطان ملا عرف خر وفاته اأمر �سائر اأهل املدينة بالرك�ب 
عليه،  ي�سّلي  حّتى  ال�سلطان  دار  اإىل  يحمل  واأن  اإىل جنازته، 
ف�سل  َيِبُي  الي�م  علماوؤهم:  وقال  وتكّلم�ا  ال�سيعة  وح�سرت 
ونرى  جعفر،  اأخيه  على  علي  بن  احل�سن  حمّمد  اأب��ي  �سّيدنا 

خروجهما مع النع�ص.
خرج  احل�سن،  اأب���  وعليه  النع�ص  خرج  فلما  جميعًا:  قال�ا 
خلف  الإزرار  حملل  الراأ�ص،  مك�س�ف  القدم  حايف  حممد  اأب� 
عينيه،  على  بدم�ع  اللحية  لَّ  �سَ خُمْ اجليب  م�سق�ق  النع�ص، 
وم��رًة عن  النع�ص  م��رًة عن ميي  النع�ص،  راج��اًل خلف  مي�سي 

�سمال النع�ص، ول يتقّدم النع�ص.
وخرج جعفر اأخ�ه خلف النع�ص بدراريع ي�سحب ذي�لها، معتمٌّ 

حمبتُك الإزار، طلق ال�جه، على حمار ميان، يتقّدم النع�ص. 
وراأوا  وال�سيعة،  النا�ص  وك��راء  الدولة  اأهل  اإليه  نظر  فلّما 
زي اأبي حممد وفعله، ترجل النا�ص وخلع�ا اأخفافهم، وك�سف�ا 
مي�ص  ومل  اإزاره،  وح��ل  جيبه،  ���س��ّق  م��ن  ومنهم  عمائمهم، 
اللعن  فاأكرثوا  اأحد،  ال�سلطان  واأولياء  الأم��راء  من  باخلفاف 

وال�سب جلعفر الكذاب، ورك�به وخالفه على اأخيه.
فاأمر  اإليه،  باخلر  �سبق  ال�سلطان  دار  اإىل  النع�ص  تال  ملا 
على  كانت  عالية  م�سطبة  على  ال��دار  �ساحة  على  ي��سع  باأن 
باخلروج  املعتمد  وه���  فتيان  بن  اأحمد  واأم��ر  ال��دي���ان،  ب��اب 
عليه  لل�سالة  داره  يف  ال�سلطان  واأق��ام  عليه،  وال�سالة  اإليه 
وخرج  والتكبري،  بالإعالن  ال�سلطان  واأمر  العامة،  �سالة  اإىل 
تكبريات،  خم�ص  عليه  ف�سّلى  ودراري��ع  وعمامة  بخف  املعتمد 

و�سّلى ال�سلطان ب�سالتهم.
وبقي الإمام اأب� حممد احل�سن بن علي عليه ال�سالم ثالثة 
اأيام مردود الأب�اب، ُي�سمع من داره القراءة والت�سبيح والبكاء، 

ول ي�ؤكل يف الدار اإل خبز اخل�سكار وامللح، وي�سرب ال�سربات.
وجعفر بغري هذه ال�سفة، ويفعل ما يقبح ذكره من الأفعال.

قال�ا جميعًا: و�سمعنا النا�ص يق�ل�ن: هكذا كنا نحن جميعًا 
نعلم ما عند �سّيدنا اأبي حمّمد احل�سن من �سّق جيبه.

قال�ا جميعًا: فخرج ت�قيع منه عليه ال�سالم يف الي�م الرابع 

مـــن ه� جعفـــر الت�اب؟
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من امل�سيبة. »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم. اأما بعد فممن �سّق 
جيبه على الذرية: يعق�ب على ي��سف حزنًا. قال: يا اأ�سفي على 

ي��سف، فاإنه َقدَّ جيبه ف�سقه«.)الهداية الكرى/248(
وعن اأبي احل�سن علي بن بالل وجماعة من اإخ�اننا: اأنه ملا 
كان يف الي�م الرابع من زيارة �سّيدنا اأبي احل�سن عليه ال�سالم 
املعتز  اإىل  ي�سرتكبه  من  حممد  اأبي  اإىل  ينفذ  باأن  املعتز  اأمر 
عليه  دخل  فلّما  املعتز،  اإىل  اأب� حمّمد  فركب  وي�سليه،  ليعزيه 
رحب به وعزاه واأمر فرتب مبرتبة اأبيه عليه ال�سالم واأثبت له 
رزقه وزاد فيه، فكان الذي يراه ل ي�سّك اإل اأنه يف �س�رة اأبيه 
اأبي  على  املهتدين  من  كلها  ال�سيعة  واجتمعت  ال�سالم،  عليه 
قال�ا  فاإنهم  ماَهَ�ْيه،  بن  فار�ص  اأ�سحاب  اإل  اأبيه،  بعد  حممد 

باإمامة جعفر بن علي الع�سكري.)الهداية الكرى:383(
م�سى  التي  عّلته  احل�سن  اأب�  )واعتل  امل�سع�دي:  عن  وجاء 
اأربع وخم�سي ومائتي، فاأح�سر  فيها �سّلى اهلل عليه يف �سنة 
اأبا حممد ابنه عليه ال�سالم ف�سّلم اإليه الن�ر واحلكمة وم�اريث 
�سّلى  وم�سى  اإليه،  واأو�سى  وال�سالح،  ال�سالم  عليهم  الأنبياء 
اهلل عليه، َو�ِسنُّه اأربع�ن �سنة. وكان م�لده يف رجب �سنة اأربع 
ال�سالم نح�  اأبيه عليه  ع�سرة ومائتي من الهجرة، فاأقام مع 
�سبع �سني، واأقام منفردًا بالإمامة ثالثًا وثالثي �سنة و�سه�رًا.

)اإثبات ال��سية:240/1(
ال��دار، وقد  اأّن��ه دخل  وحّدثنا جماعة كّل واحد منهم يحكي 
اجتمع فيها جملة بني ها�سم من الطالبيي والعبا�سيي، واجتمع 
عليه  اأبي حمّمد  اأمر  يكن ظهر عندهم  ال�سيعة، ومل  خلق من 
ال�سالم ول عرف خره اإّل الثقات الذين ن�ص اأب� احل�سن عندهم 
عليه، فحك�ا اأّنهم كان�ا يف م�سيبة وحرية، فهم يف ذلك اإْذ خرج 
ا�ُص خذ هذه  من الدار الداخلة خادٌم ف�ساح بخادم اآخر: »يا َريَّ
الرقعة وام�ص بها اإىل دار فالن واأعطها اإىل فالن وقل له: هذه 
ثم فتح من  لذلك،  النا�ص  فا�ست�سرف  رقعة احل�سن بن علي«. 
�سدر الرواق باٌب وخرج خادٌم اأ�س�د، ثم خرج بعده اأب� حممد 
وعليه  الثياب،  م�سق�ق  الراأ�ص،  مك�س�ف  حا�سرًا  ال�سالم  عليه 
مبطنة بي�ساء، وكان وجهه وجه اأبيه عليه ال�سالم ل يخطئ منه 
�سيئًا، وكان يف الدار اأولد املت�كل وبع�سهم ولة العه�د، فلم يبق 
اأحد اإّل قام على رجله، ووثب اإليه اأب� حمّمد امل�فق فق�سده اأب� 
حمّمد عليه ال�سالم فعانقه ثم قال له: مرحبًا بابن العم. وجل�ص 

بي بابي الرواق، والنا�ص كلهم بي يديه.
اأم�سك  الدار كال�س�ق بالأحاديث، فلّما خرج وجل�ص  وكانت 
وخرجت  وال�سعلة،  العط�سة  اإل  �سيئًا  ن�سمع  كنا  فما  النا�ص، 

»ما  حممد:  اأب�  فقال  ال�سالم  عليه  احل�سن  اأبا  تندب  جارية 
اإليها،  ال�سيعة  فبادر  م�ؤونة هذه اجلاهلة؟«،  يكفي  هاهنا من 
اأبي حممد عليه  ثم خرج خادم ف�قف بحذاء  الدار،  فدخلت 
وخرج  اجل��ن��ازة،  واأخ��رج��ت  عليه  اهلل  �سّلى  فنه�ص  ال�سالم 
بن  دار م��سى  باإزاء  الذي  ال�سارع  اإىل  بها  اأخرج  مي�سي حتى 
بقا، وقد كان اأب� حمّمد �سّلى عليه قبل اأن يخرج اإىل النا�ص، 

و�سّلى عليه ملا اأخرج املعتمد، ثم دفن يف دار من دوره.
النا�ص  و�سغطه  ال�سالم  عليه  اأبي حممد  على  احلّر  وا�ستّد 
ف�سار  عليه،  ال�سالة  بعد  ال�سارع  من  ومن�سرفه  طريقه  يف 
ف�سلم  )م�سطبة(  مر�س��سًا  راآه  بقال  دك��ان  اإىل  طريقه  يف 
ح�له.  النا�ص  ووقف  وجل�ص،  له  ف��اأذن  اجلل��ص  يف  وا�ستاأذنه 
الك�س�ة،  نظيف  ال�جه  ح�سن  �سابٌّ  اأتاه  اإذ  كذلك  نحن  فبينا 
على بغلة �سهباء على �سرج برذون اأبي�ص، قد نزل عنه ف�ساأله 

اأن يركبه، فركب حّتى اأتى الدار ونزل.
وخرج يف تلك الع�سية اإىل النا�ص، ما كان َيْخِرُم عن اأبي احل�سن 
عليه ال�سالم حّتى مل يفقدوا منه اإل ال�سخ�ص. وتكلمت ال�سيعة يف 
�سق ثيابه وقال بع�سهم: هل راأيتم اأحدًا من الأئمة �سّق ث�به يف 
َع اإىل من قال ذلك: يا اأحمق ما يدريك ما  مثل هذه احلال؟ ف�قَّ
هذا، قد �سّق م��سى على هرون. وقام اأب� حمّمد احل�سن بن علي 

مقام اأبيه عليه ال�سالم(.)اإثبات ال��سية:242/1(
عليه  الهادي  الإم��ام  ا�ست�سهاد  ح�ل  ال���اردة  الروايات  اإّن 
قد  ال��ذي  امل�ساب  واأمل  الفاجعة  عظم  على  ت��دّل  قد  ال�سالم 
حل بال�سيعة عامة وببني ها�سم خا�سة، وقد ورد حالة الإمام 
الع�سكري عليه ال�سالم يف حي ت�سييع اجلثمان الطاهر لأبيه 
عليه ال�سالم، وهيئته املباركة التي اأظهر �سّدة احلزن والأ�سى 

عليه يف مرا�سم ال�سالة والت�سييع والدفن.
اأبي  وقد تبّي كذب جعفر الكّذاب الذي ادعى الإمامة بعد 
راأى  حيث  احل��ادث��ة،  ه��ذه  يف  ال�سالم،  عليه  الثالث  احل�سن 
اأبيه  النا�ص حال الإمام الع�سكري عليه ال�سالم بعد ا�ست�سهاد 
من �سّدة احلزن والأ�سى، وبينما خرج عليه جعفر ابن الإمام 

الهادي عليه ال�سالم مطالبًا بقيادة الأّمة ومّدعيًا لالإمامة.
لكن م��س�ع جعفر بعد خروج الت�قيع املبارك لالإمام املهدي 
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف يف حقه ين�ّص باأّنه تاب بعدما 
فعل ببيت الإمام الع�سكري عليه ال�سالم، فقد ورد عن الإمام 
ِ َعزَّ َو َجلَّ َو َبْيَ اأََحٍد  املهدي عليه ال�سالم ق�له:ُ  َلْي�َص َبْيَ اهللَّ
ا  اأَمَّ ع  ُن�ٍح  اْبِن  �َسِبيُل  �َسِبيُلُه  َو  ي  ِمنِّ َفَلْي�َص  اأَْنَكَرِن  َمْن  َو  َقَراَبٌة 

ي َجْعَفٍر َو ُوْلِدِه َف�َسِبيُل اإِْخَ�ِة ُي��ُسف  �َسِبيُل َعمِّ

الشيخ عيل الكوراين
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الناجت  ف��اإّن  العبادة  ل�حة  العقيدة  تر�سم  عندما   *
�سيك�ن ما يلي:

الن�ر  و�سط  يف  تك�ن  عندما  الفكرة:  تبي  ق�سة   *
و�سط  يف  تك�ن  وعندما  �سيئًا،  ترى  ل  ال�قت  نف�ص  ويف 
ال�قت  نف�ص  ويف  والنقية  الطيبة  املياه  من  حميطات 
لزلت ت�سعر بالعط�ص فاأنت بال �سك ت�سكن قرية اإبلي�ص 
�س�ى  فيها  ي�سمع  ول  �سيء  ل  �سيء عبارة عن  كل  حيث 
كل  اآذان  له  وتطرب  �سيء  كل  يغذي  الذي  الأن��ا  �س�ت 
تلك  يف  امل�ج�دة  الأه���اء  بعدد  الإل��ه  فاأ�سبحت  �سيء 

الإبلي�سية. القرية 
واأهلها  القرية  يف  كثريًا  ال��سف  بنا  يذهب  ل  وحتى 
فاإّن �ساأت�جه مبا�سرة اإىل منزل املعلم ال�سماوي الأكر 

ال�اقع مبحاذاة حدود هذه القرية.
الزائر بي  وحاله كحال  كان  وقد  فقد وجدته هناك 
الذي  الزائر  كحال  ك��ان  اآخ��ر  مبعنى  اأو  م�سيفه  ي��دي 

اجتمعت فيه كل �سفات الأدب والذوق!
فاإّن  احلبيب؟  اأيها  زي��ارة  اأم  �سالة  اأه��ذه  له:  فقلت 

حالك واأنت ت�سلي له� اأقرب اإىل حال الزائر!
ال�سالة  اأن  تعرف  األ  يل:  فقال 
وكل العبادات يف ج�هرها ما 
متن�عة  مرا�سيم  اإّل  هي 
وكل  املع�س�م  ل��زي��ارات 
معينة  روحية  لها  عبادة 
يف الزيارة ولعل ال�سالة 
م���ن اأج���م���ل ال���زي���ارات 
لأن  للمع�س�م  ال�اجبة 
ف��ي��ه��ا وج�����ب اخل�����س���ع 
وال��ت��ذل��ل وال��ت�����س��رع بي 
اأعمق  ب�سكل  املع�س�م  ي��دي 

من باقي العبادات!
اأن  وح��اول  قلياًل  عليك  ه��ّ�ن  له:  فقلت 

تف�سر يل اأكرث!
ماذا تق�سد باأّن العبادات مظهر من مظاهر 

للمع�س�م؟ ال�اجبة ال�سطرارية  الزيارة 
فقال يل: اأيها العزيز اأنت عندما تتعبد اأو 
وحديث  والزيارات  الأدعية  تقراأ  عندما 

ل�حـة العبــادات 
يف مر�شم العقيدة

36

ربة
وع

شة 
ق�



تفعلها  اأّن��ك  اأم  وقلبك  بعقلك  ذلك  تفعل  هل  املع�س�م 
هكذا من دون تاأمل وتفكر!
فقلت له: ماذا تق�سد؟

الن�س��ص  يف  بج�لة  نق�م  دعنا  الغايل  اأيها  فقال: 
اأّنك �ساألت عن ال�سالة بالذات ف�س�ف تك�ن هي  ومبا 
الذي  امل�سداق  يتمح�ر عليه كالمي وهي  الذي  املح�ر 

�س�ف انطلق منه يف تطبيق الن�س��ص وكما ياأتي:
الذي  »اأين وجه اهلل  الندبة:   انظر معي يف دعاء   *

اإليه يت�جه الأولياء«!
ويف نف�ص الدعاء: »اأين وجه اهلل الذي منه ي�ؤتى«!

ث���م تاأمل يف الزيارة اجلامع���ة الكبرية: »ومن ق�سده 
ت�ج���ه اإليك���م« ب���ل اإّن���ك يف الق���راآن الكرمي ح���ي تقراأ 

}وابتغـــوا إليه الوســـيلة{!

والآن اأخرن ماذا فهمت؟
فقلت له: منك اأتعلم ففهمني!!!

اأح�الك  كل  اأّنك يف  تعني  وباخت�سار  اإّنها  فقال يل: 
ل�جه  يك�ن  ت�جهك  ف��اإّن  خ�س��سًا  العبادة  حال  ويف 
اهلل فاأنت �ستك�ن يف �سيافة وجه اهلل وعندما تك�ن يف 

�سيافة اأحد فاأنت اإذن يف حالة زيارة له.
املخت�سر  الكالم  تخت�سر  مب�سطة  اأخ��رى  فبعبارة 
)كما  بهم  يبداأ  اأن  من  لبد  اهلل  يريد  من  ف��اإّن  اأع��اله 
ه�  بهم  تبداأ  اأن  ومعنى  وغريها(  الكبرية  اجلامعة  يف 
اأن تت�جه اإليهم )كما يف دعاء الندبة وغريه( والت�جه 
اإليهم يف اأحد اأو�سح معانيه واأبعاده ه� زيارتهم وهذا 

ه� املراد بب�ساطة!
املعنى  ه��ذا  ف��اإّن  خا�سة  ال�سالة  عن  احلديث  اأّم��ا 
تق�ل  اإل  ال�سالة  تن�ي  حي  فاأنت  فيها  ج��دا  وا�سح 
اأ�سلي كذا وكذا قربة ل�جه اهلل تعاىل! ووجه  اأن  ن�يت 

اهلل هم اأهل البيت عليهم ال�سالم والأمر وا�سح.
والأو����س���ح م��ن ذل��ك ه��� ان��ك ح��ي ت��ق��راأ مقدمات 
روح  مي��ث��الن  ال��ل��ذان  والإق���ام���ة(  )الأذان  ال�����س��الة 

وعن�انها! ال�سالة 
فاأنت ب�سكل وا�سح تق�ل هلل وللخلق جميعا باأنك الآن 

تن�ي الت�جه لزيارة حممد واآل حممد!
تق�ل  فاأنت  العمل(  تق�ل )حي على خري  فاإّنك حي 
يف  كما  العمل  وخ��ري  العمل  خري  لنفعل  تعال�ا  للنا�ص 

حديثهم ه� بر فاطمة واآل فاطمة!
فاأنت بعبارة اأخرى تعطي لل�سالة عن�انًا اأهم فتق�ل 
اأو�سح  واأح��د  فاطمة،  واآل  فاطمة  بر  على  حي  للنا�ص 

معان الر ه� الزيارة وال��سال!
اأعمق من  وه��ي  كثرية  اأب��ع��اد  له  مفه�م  وال��ر حقيقة 
الزيارة بكثري ولكن احلديث هنا ه� بهذا امل�ست�ى من الر!
اأننا ل� بحثنا الأمر  اأّما الأو�سح من كل ما تقدم ه� 
مظاهر  من  مظهر  �س�ى  لي�ست  ال�سالة  اأن  جهة  من 
اأ�سارت  التي  اأحاديثهم  بذلك  �سرحت  كما  املع�س�م 

ب�سكل �سريح باأّنهم هم ال�سالة...الخ.
فعند ذلك �سيك�ن امل��س�ع اأب�سط ول يحتاج اإىل كل 
�سليت  فاإذا  ال�سالة  ه�  املع�س�م  فاإّن  املقدمات  تلك 

فاأنت تزور املع�س�م بكل ب�ساطة!
وت�سلم  املع�س�م  ف�ست�دع  �سالتك  من  تنتهي  وحي 

عليه بذلك ال�سالم املعتاد يف نهاية كل �سالة.
واأخريًا فاإّن اأحب اأن اأبّي اأجمل ما يف هذه التكاليف 
اإل م�سداق  ال�سرعية ال�اجبة وامل�ستحبة! وما ال�سالة 

ومثال لها!
زي��ارة  ح��ال��ة  يف  �ستك�ن  ف��اأن��ت  تفعلها  ح��ي  ف��اإّن��ك 

اإجبارية لإمامك تختلف عن كل الزيارات املعتادة؟!
وامل��ن��زه��ة عن  امل��ج��ردة  ل��ذات��ه  زي���ارة  لأّن��ه��ا �ستك�ن 

اجل�سمية وعن كل نق�ص!
العبد  العبد وربه حيث يبدي  فهي �ستك�ن زيارة بي 
فيها التذلل والعب�دية والرق والنك�سار وبي يدي اإمام 
زمانه ولي�ص له من هذه الزيارة اإل ما اأقبل عليه بهذه 

النية وبهذه احلالة.
وهنيئًا ملن تقبل منه هذه الزيارة!

�سليت  ما  واهلل  ف��اإّن  اهلل  بقية  �سيدي  عليك  �سالم 
ول قمت باأي عمل اإل بنية زيارتك فتقبل مني زيارتي.

بقلم: حيدر الوائيل
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وقال  وال�سجّية،  والقريحة  الطبيعة  اللغة هي:  الغريزة يف 
اللحيان: هي الأ�سل والطبيعة.)تاج العرو�ص:255/15(

يدفع  نف�سي ج�سمي  ا�ستعداد فطري  ال�سطالح هي:  ويف 
الفرد اإىل اأن يدرك وينتبه اإىل اأ�سياء من ن�ع معّي، واأن ي�سعر 
بانفعال خا�ص عند اإدراكها، واأن ي�سلك نح�ها م�سلكًا خا�سًا.

)منهج الرتبية اأ�سا�سياته ومكّ�ناته:59(
والغريزة كما ه� امل�ستفاد من معناها اأمر مغروز يف داخل 
ال�ستجابة  نح�  لينطلق  املحيط اخلارجي  مع  يتفاعل  الذات 
من  ن�ستنتجها  بل  مبا�سرة  نالحظها  ل  ق�ة  وهي  والإ�سباع، 

الجتاه العام لل�سل�ك ال�سادر منها يف ال�اقع.
ومن هنا فللغريزة مظاهر ثالثة:

1. مثري خارجي.
2. �سل�ك عملي.

3. هدف يراد حتقيقه.
مبظاهره  ال�سع�ر  مع  تتفاعل  الغريزة  اإّن  ُاخ��رى:  وبعبارة 

الثالثة: الإدراك والنفعال والرغبة للتحقيق.
مظاهره  م��ع  وتنفعل  اخل��ارج��ي  امل��ث��ري  م��ع  تتفاعل  فهي 
والرت����اء،  الإ�سباع  وه���  هدفها  لتحقيق  وتنطلق  املتن�عة، 
وهذا التفاعل والنطالق ه� اأمر فطري ل يختلف ول يتخلف 
اأمر  ال�سل�ك ال�سادر عن الغريزة، فه�  واأّما  من فرد لآخر، 
فكرية  متبنيات  من  يحمله  وم��ا  الإن�سان  اإرادة  به  تتحكم 
وعاطفية وخلقية؛ من حيث نظرته للك�ن وللحياة واملجتمع، 
فيك�ن من�سجمًا معها مطابقًا لالأ�س�ص والق�اعد التي تبناها 
الإن�سان  �سل�ك  يختلف  ولهذا  احلياة،  يف  منهجه  ر�سم  يف 
تبعًا  اإن�سان لآخر  وانكما�سًا من  اندفاعًا  العملية  وممار�ساته 

لدرجات اإميانه واعتقاده مبتبنياته.
وتتن�ع الغرائز بتن�ع تركيبة الإن�سان وكين�نته، فه� ج�سد 
احلاجات  على  املرتتبة  اخلا�سة  وظائفه  منهما  ولكّل  وروح 

الأ�سا�سية الع�س�ية وال�جدانية يف اآن واحد.
وال�سه�ة،  العقل  اإىل  يرجعها  للغرائز  الثنائي  والتق�سيم 
الغرائز  �سائر  منهما  وتتن�ع  تتفرع  ال��ذي  الأ���س��ا���ص  وهما 

والدوافع واحلاجات.
َب  َركَّ َجلَّ    َ َعزَّ اهلَل  »اإِنَّ  عليه ال�سالم:  امل�ؤمني  اأمري  قال 
ِباَل  �َسْهَ�ًة  اْلَبَهاِئِم  يِف  ��َب  َوَركَّ �َسْهَ�ٍة  ِباَل  َعْقاًل  امْلَاَلِئَكِة  يِف 
�َسْهَ�َتُه  َعْقُلُه  َغَلَب  َفَمْن  ِكَلْيِهَما  اآَدَم  َبِني  يِف  ��َب  َوَركَّ َعْقٍل 
ِمَن  َفُهَ� �َسرٌّ  َعْقَلُه  �َسْهَ�ُتُه  َغَلَبْت  َوَمْن  امْلَاَلِئَكِة  ِمَن  َخرْيٌ  َفُهَ� 

ال�سرائع:4/1( اْلَبَهاِئم«.)علل 
وعلى  ت�ستهي،  التي  الق�ة  على  يطلق  ال�سه�ة  وم�سطلح 

الأمر امل�ستهى.)مفردات األفاظ القراآن:270(
اأو  التكامل  وغريزة  التدّين  غريزة  تتفرع  العقل  فمن 
ال�سه�ة  وم��ن  وال�ستقرار،  الأم��ن  وغريزة  الكمال،  حب 
الغرائز  وبقية  اجلن�سية  والغريزة  اجل���ع  غريزة  تتفرع 

اجل�سمان. الطابع  ذات 
عن الإمام جعفر ال�سادق عليه ال�سالم قال: قال ر�س�ل اهلل 
 : َي اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ِبِه �ِستٌّ َل َما ُع�سِ �سلى اهلل عليه واآله: »اإِنَّ اأَوَّ
ْ�ِم، َوُحبُّ  َعاِم، َوُحبُّ النَّ َئا�َسِة، َوُحبُّ الطَّ ْنَيا، َوُحبُّ الرِّ ُحبُّ الدُّ

�َساء«.)الكايف ال�سريف:290/2( اَحِة، َوُحبُّ النِّ الرَّ
عليه ال�سالم  علي  الإم��ام  قاله  ما  احلديث  العلم  اأّي��د  وقد 
الع�سر  ال�سائد يف هذا  اإّن املفه�م  يف نظرته لالإن�سان حيث 
بي  ولكّنه  ال�سماء،  من  ه�  ول  حي�ان  ه�  ل  الإن�سان  )اإّن 
الثني، وتط�ره يعتمد على متييزه امل�سب�ط لطبيعة اإمكاناته 

املحدودة(.)ال�سخ�سية بي النجاح والف�سل(
ال�سه�ة  ق�تان:  تتجاذبه  امل�ؤمني  اأمري  راأي  يف  فالإن�سان 
تبّكر لديه يف الظه�ر واليقظة، وت�سرع  الق�ى  والعقل، وهذه 
اخللقي  بنائه  يف  امل���ؤث��رة  وه��ي  وال��ت��اأث��ري،  النم�  يف  ع��ن��ده 
والنف�سي، فاإذا نت ق�ة ال�سه�ة وتغلبت على ق�ة العقل فاإّن 
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الإن�سان �سيك�ن م�ست�سلمًا له�اه وملّذاته 
و�سي�سبعها دون قي�د اأو �سروط يف اأج�اء 
اأن  اإىل  اخلارجية  واملغريات  امل��ث��ريات 
وفرجه،  بطنه  هّمه  كاحلي�ان  ي�سبح 
اإ�سباعها؛  دون  ح��ائ��اًل  ال���اق��ع  يقف  اأو 
في�ؤدي ذلك اإىل اختالل الت�ازن النف�سي 
والنفعايل يف كيانه في�ساب بال�سطراب 

العقل  ق�ة  غلبت  واإذا  والروحي،  النف�سي 
يف  �سي�سبعها  الإن�سان  ف��اإّن  ال�سه�ة،  ق���ة 

ول  ال�سه�ة  ي�قف  ل  فه�  الإيجابي،  وجهها 
ويقيدها  عقالنية  وجهة  ي�جهها  بل  يعطلها 

ظرفها  اإىل  اإ�سباعها  ي�ؤجل  اأو  ال�سريعة  بقي�د 
املنا�سب امل�سروع.

وتهذيبها  ال�سه�ة  تعديل  ه���  العقل  ودور 
اأُخ��رى  مبثريات  الطبيعية  مثرياتها  وا�ستبدال 
تتجه بها اإىل ال�سم� والكمال، وتدع بها �سل�كها 

للفرد  وال��ق���ة  الن�سج  فيه  �سل�ك  اإىل  الفطري 
وال�سالح للمجتمع.

والعقل يقّدم الت�سامي على الّلذات الفانية، وي�جه الإن�سان 
اإىل طاعة رّبه ويقدمها على غريها.

التق�ى  اأه��ل  عليه ال�سالم  الباقر  حممد  الإم���ام  وي�سف 
قائاًل: »اأّخروا �سه�اتهم ولّذاتهم خلفهم، وقّدم�ا طاعة رّبهم 

اأمامهم«.)حتف العق�ل:287(
فالإمام مل يقل: األغ�ا �سه�اتهم ولذاتهم اأو عّطل�ها بل قال: 
اأّخروا، لأّن منهج اأهل البيت عليهم ال�سالم ه� منهج الت�ازن، 
اأمري امل�ؤمني عليه ال�سالم يعاتب عا�سم بن  اأّن  ولهذا جند 
زياد حينما لب�ص العباءة وتخّلى عن الدنيا فيق�ل له: »َيا ُعَديَّ 
ْهَلَك َوَوَلَدَك اأََتَرى  ِبيُث اأََما َرِحْمَت اأَ َنْف�ِسِه َلَقِد ا�ْسَتَهاَم ِبَك اخْلَ
َعَلى  اأَْهَ�ُن  اأَْنَت  َتاأُْخَذَها  اأَْن  َيْكَرُه  َوُهَ�  َباِت  يِّ الطَّ َلَك  اأََحلَّ  اهلَل 

اهلِل ِمْن َذِلك«.)نهج البالغة:324(
ومنهج اأهل البيت عليهم ال�سالم يدع� اإىل اأن يك�ن العقل 
حاكمًا على ال�سه�ات، لأّن الن�سياق وراء ال�سه�ات ي�ؤدي اإىل 
وق�ع الإن�سان يف مهاوي الرذيلة، ومن اآثارها ما ورد يف اأق�ال 

اأمري امل�ؤمني عليه ال�سالم:
ْهَ�ِة  ال�سَّ »َقِريُن  ال�سالم:  عليه  علي  امل�ؤمني  اأمري  قال   .1

َمِري�ُص 
ْف�ِص  النَّ

َمْعُل�ُل اْلَعْقل«.)عي�ن 
احلكم:373(

ُتْبِطُل  ْهَ�ِة  ال�سَّ »َغَلَبُة  اأي�سًا:  ال�سالم  عليه  وق��ال   .2
َمَة َوُت�ِرُد اْلُهْلَك«.)عي�ن احلكم:349( اْلِع�سْ

َقلَّْت  �َسْهَ�ُتُه  َزاَدْت  »َمْن  اأي�سًا:  ال�سالم  وورد عنه عليه   .3
ُتُه«.)غرر احلكم:592( ُمُروَّ

ُكْم اإِْن َملَّْكُتْم �َسَهَ�اِتُكْم َنَزْت ِبُكْم  4. وقال عليه ال�سالم: »اإِنَّ
اإِىَل الأَ�َسِر َواْلَغَ�اَية«.)غرر احلكم:270(

اإذن: اإّن غلبة العقل على ال�سه�ة مبعنى حتكمه فيها، يجعل 
الإن�سان يف قمة ال�سم� والتكامل، واإّن غلبة ال�سه�ة على العقل 

جتعل الإن�سان يف امل�ستنقع الآ�سن ويف ركب الطاحلي.
ْف�َص  النَّ َت��َدِع  »َل  عليه ال�سالم:  ال�سادق  جعفر  الإم��ام  قال 
اأََذاَها  َتْهَ�ى  َوَما  ْف�ِص  النَّ َوَتْرُك  َرَداَها  يِف  َهَ�اَها  َفاإِنَّ  َوَهَ�اَها 

ا َتْهَ�ى َدَواَها«.)الكايف ال�سريف:336/2( ْف�ِص َعمَّ َوَكفُّ النَّ

بقلم: السيد شهاب الدين الحسيني
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ا�شتهلِت  بــالــدمــ�ع  لعيني  مــا  األ 

لَقّرِت)١( ال�ش�ؤون  ماء  َفَقَدت  ول� 

على من بكته الأر�ض وا�شرتجعت لُه

روؤو�ض اجلبال ال�شاخمات ِوذّلِت)٢(

لفقدِه ال�شماء  تبكي  اأعَ�لت  وقد 

وكــّلــِت)٣( عليه  ناحت  واأجُنُمها 

نبينا �ــشــبــط  اهلل  َر�ـــشـــّي  ُرزيـــنـــا 

ــِت)٤( وتــ�ل لــه  الدنيا  فاأخلفت 

بالُبكا ــدر  اأج الي�م  عليه  فنحُن 

جــلــِت)5( و  علينا  ــزت  ع ملــرزئــٍة 

اآل حُمــمــٍد بــعــد  ُدنــيــا  ــا خــر  ومـ

ا�شَمَحّلِت مــا  اإذا  ُنباليها  ل  األ 

اأَرى ول  الــزمــاِن  ُم�شيباُت  جتلت 

جتــّلــِت بــاملــ�ــشــَطــفــنَي  ُم�شيبتنا 

العيــ�ن تـذرف 
الـــــدم�ع عـلى 
ابـــن الكاظــــم 
عليهمـا ال�شالم

الشاعر أبو كوثر العراقي
������������������

)1( عروق الدم�ع. قرت: اطماأنت.
)2( ا�سرتجعت: قالت: )اإنا هلل و اإنا اإليه راجع�ن(.

)3( كّلت: تعبت.
)4( ال�سبط: ولد ال�لد. اأخلفت: تغريت.

)5( املرزئة: امل�سيبة. جّلت: عظمت.
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يعتقد الثن�ي�ن ب�ج�د خالقي للعامل اأحدهما خالق اخلري 
والآخر خالق ال�سّر.

يف  قال�ا  )اأهرمن(  ه�  والثان  وجل  عّز  اهلل  ه�  الأّول 
وجه ذلك اأّنه كما اأّن اآثار اخللق تدّلنا على اخلالق، كذلك 
مبدئي  وج���د  على  يدّلنا  العامل  يف  وال�سّر  اخل��ري  وج���د 
وخالقي اإذ ال�سّدان - وهما اخلري وال�سّر - ل ياأتيان من 

واحدة. وعّلة  �سبب 
واحلكيم ل يجّ�ز �سدور اأمرين متماثلي على �سبيل التكاف�ؤ 
ال�سّدين عنه؟ فيك�ن خالق  ال�احد فكيف يجّ�ز �سدور  عن 
ال�سّر م�ج�دًا �سريرًا وه� )الأهرمن( فنحن ن�ؤمن باإله اخلري 

ونعبده لكي يدّر علينا بخريه وف�سله ورحمته.
هذا  و�سّره،  �سّره  عّنا  لُيم�سك  منه  تقّية  ال�سّر  اإله  ونعبد 

غاية ما يقال يف ت��سيح عقيدة الثن�ية.
اجل�اب:

اإّن ال�سّر اأمٌر عدمٌي ل يحتاج اإىل العّلة الفاعلّية لكي يلزم 
على  �سرحه  يف  احلّلي  العالمة  اإليه  اأ�سار  كما  اخلالق  تعدد 
التجريد اإذ قال: )واإذا تاأّملنا يف كل ما يقال له �سّر وجدناه 
واإذا  �سّرًا.  بك�نه  حكم�ا  العقالء  ف��اإّن  القتل  ترى  األ  عدمًا 
تاأّملناه وجدنا �سّريته باعتبار ما يت�سمن من العدم فاإّنه لي�ص 
�سّرًا من حيث قدرة القادر عليه، فاإّن القدرة كمال الإن�سان، 
لها، ول من  اأي�سًا كمال  فاإّنه  الآلة قّطاعة،  اإّن  ول من حيث 
حيث حركة اأع�ساء القاتل، ول من حيث قب�ل الع�س� املنقطع 
اأ�سخ�ص  عن  احلياة  كمال  اإزال��ة  ه�  حيث  من  بل  للتقطيع، 

فلي�ص ال�سّر اإّل هذا العدم(.)ك�سف املراد:20(
فاحلا�سل اإّن اهلل ه� خالق ال�ج�د وه� خري حم�ص.

يلزم  كي  الإي��ج��اد  عّلة  اإىل  يحتاج  ل  عدمّي  اأم��ٌر  وال�سّر 
من  م�ستفاد  اآخ��ر  ج���اب  وهناك  مبدئي.  تعدد 

ح�ار الر�س�ل الأعظم �سلى اهلل عليه واآله مع 
الثن�ية، يق�ل اثن�ية: الن�ر والظلمة هما املدّبران.

قال الر�س�ل الأكرم �سلى اهلل عليه واآله: »ما الذي دعاكم 

اإىل م��ا قلتم�ه م��ن ه���ذا؟«، ق��ال���ا: لأّن��ن��ا ق��د وج��دن��ا العامل 
اأن  فاأنكرنا  ال�سّر  �سّد  اخلري  ووجدنا  و�سّرًا،  خريًا  �سنفي: 
منهما  واحد  لكل  بل  و�سّده،  ال�سيء  يفعل  واحد  فاعل  يك�ن 
فاعل، األ ترى اأّن الثلج حمال اأن ي�سّخن، كما اأّن النار حمال 

اأن تّرد؟ فاأثبتنا لذلك �سانعي قدميي ظلمة ون�ر.
قال الر�س�ل الأكرم �سلى اهلل عليه واآله: »اأفل�ستم قد وجدمت 
�س�ادًا وبيا�سًا وحمرة و�سفرة وخ�سرة وزرقة وكل واحد �سّد 
لالآخر، ل�ستحالة اجتماع اثني منها يف حمل واحد، كما كان 
واحد«،  حمل  يف  اجتماعهما  ل�ستحالة  �سّدين  والرد  احلّر 
واآل��ه:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س���ل  ق��ال  نعم.  الثن�ية:  ق��ال 

ل��ي��ك���ن ف��اع��ل »فمهاًل اأثبتم بعدد كل ل�ن �سانعًا قدميًا 
كّل �سّد من هذه الأل���ان غري فاعل 

الثن�ية  ف�سكت  الآخر«،  ال�سّد 
ي�����س��ت��ط��ي��ع���ا  ومل 
لزم  اإذ  اجل����اب 

كالمهم ه� تعدد املبداأ 
الأل���ان  تعدد  مبقدار 
وع������دم احل�������س���ر يف 

املبدئي.

الدين يف م�اجهة ال�شرك

الشيخ عيل البامياين
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�س�ؤال: هل ط�فان نبي اهلل ن�ح كانت عامة جلميع الأر�ص؟
اجل�اب: اإّن عم�م دع�ة ن�ح على نبّينا واآله وعليه ال�س���الم 
يق�سي بعم�م العذاب، وه� نعم القرينة على اأن املراد ب�س���ائر 
الآيات الدالة بظاهرها على العم�م ذلك كق�له تعاىل: }رَبِّ 

ال تََذرْ عََلى اأَلرِْض مِـــنَ الْكافِِرينَ دَيَّارًا{.]ن�ح:26[
َأمْـــِر اهلِل إاِلَّ مَـــنْ  الْيَـــوْمَ مِـــنْ  وق�ل���ه تع���اىل: }ال عاصِـــمَ 

رَحِمَ{.]ه����د:43[
الْباقِـــنيَ{. هُـــمُ  ُذرِّيََّتـــهُ  }وَجَعَْلنـــا  وج���ل:  ع���ّز  وق�ل���ه 

]77 ]ال�ساف���ات:
ومن ال�س�اهد يف كالمه تعاىل على عم�م الط�فان ما ذكر 
اثني،  زوجي  كلٍّ  من  يحمل  اأن  ن�حًا  اأمر  اأنه  م��سعي:  يف 
اأ�سقاع  الط�فان خا�سًا ب�سقع من  ل� كان  اأنه  ال�ا�سح  فمن 
الأر�ص وناحية من ن�احيها كالعراق - كما قيل - مل يكن اأي 
اأجنا�ص  من  جن�ص  كل  من  ال�سفينة  يف  يحمل  اأن  اإىل  حاجة 

احلي�ان زوجي اثني وه� ظاهر.
واخت���ار بع�سهم ك�ن الط�فان خا�س���ًا باأر�ص ق�م ن�ح عليه 
ال�س���الم قال �ساحب املنار يف تف�سريه: )اأما ق�له يف ن�ح على 
نبين���ا واآله وعليه ال�س���الم بعد ذكر تنجيت���ه واأهله: }وَجَعَْلنا 
ُذرِّيََّتـــهُ هُـــمُ الْباقِـــنيَ{ فاحل�س���ر فيهم يج�ز اأن يك����ن اإ�سافيًا 
اأي الباق���ي دون غريه���م من ق�مه، واأم���ا ق�له: }وَقـــاَل ُنوحٌ 
ــَذرْ عََلـــى اأَلرِْض مِـــنَ الْكافِِريـــنَ دَيَّـــارًا{ فلي����ص  رَبِّ ال تـَ
ن�س���ًا يف اأن امل���راد بالأر����ص هذه الك���رة كلها ف���اإّن املعروف 
م���ن كالم الأنبي���اء والأق����ام ويف اأخبارهم اأن تذك���ر الأر�ص 

وي���راد بها اأر�سه���م ووطنهم كق�له تع���اىل حكاية عن خطاب 
فرع�ن مل��س���ى وه���ارون: }وَتَُكـــونَ َلُكمَـــا الْكِبِْرياءُ 
فِـــي اأَلرِْض{ يعن���ي اأر�ص م�س���ر، وق�ل���ه: }وَإِنْ كادُوا 
فامل���راد  مِنْهـــا{  لِيُْخِرجُـــوَك  اأَلرِْض  مِـــنَ  َليَسْـــَتفِزُّونَكَ 
به���ا مكة، وق�ل���ه: }وََقَضيْنـــا إىِل بَنِي إِسْـــرائِيَل فِـــي الْكِتاِب 
َلُتْفسِـــدُنَّ فِـــي اأَلرِْض مَرَّتَيْـــِن{ وامل���راد به���ا الأر����ص التي 

كان���ت وطنهم، وال�س����اهد عليه كثرية.
ولكن ظ�اهر الآيات تدل مبع�نة القرائن والتقاليد امل�روثة 
عن اأهل الكتاب على اأّنه مل يكن يف الأر�ص كلها يف زمن ن�ح 
اإل ق�مه واأّنهم هلك�ا كلهم بالط�فان ومل يبق بعده فيها غري 
ذريته، وهذا يقت�سي اأن يك�ن الط�فان يف البقعة التي كان�ا 
فيها من الأر�ص �سهلها وجبلها ل يف الأر�ص كلها اإل اإذا كانت 
بالتك�ين  العهد  لقرب  الزمن �سغرية  الياب�سة منها يف ذلك 
 - الأر�ص  التك�ين وطبقات  فاإّن علماء  الب�سر عليها  وب�ج�د 
من  انف�سالها  عند  كانت  الأر���ص  اإّن  يق�ل�ن   - اجلي�ل�جية 
ظهرت  ثم  مائية  كرة  �سارت  ثم  ملتهبة  نارية  كرة  ال�سم�ص 

فيها الياب�سة بالتدريج.
عم�م  على  النظر  اأه��ل  بع�ص  به  ا�ستدل  ما  اإىل  اأ�سار  ثم 
الأ���س��داف  بع�ص  اأن���ا جن��د  م��ن  الأر�����ص  ال��ط���ف��ان جلميع 
الأ�سياء مما ل  اأعايل اجلبال وهذه  والأ�سماك املتحجرة يف 
تتك�ن اإل يف البحر فظه�رها يف روؤو�ص اجلبال دليل على اأّن 
املاء قد �سعد اإليها مرة من املرات، ولن يك�ن ذلك حتى يك�ن 

قد عم الأر�ص هذا.

الط�فـــان  حادثـــة 
حقيقـــة اأم خيـــال؟
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يف  البحرية  واحلي�انات  الأ���س��داف  وج���د  ب��اأّن  عليه  ورد 
قلل اجلبال ل يدل على اأّنه من اأثر ذلك الط�فان بل الأقرب 
كما  املاء  يف  الياب�سة  من  وغريها  اجلبال  تك�ن  اأثر  من  اأّن��ه 
اأيامًا معدودة ل يكفي  اإىل اجلبال  اآنفًا فاإّن �سع�د املاء  قلنا 

حلدوث ما ذكر فيها.
ثم قال ما ملخ�سه: اإّن هذه امل�سائل التاريخية لي�ست من 
مقا�سد القراآن ولذلك مل يبينها بن�ّص قطعي فنحن نق�ل مبا 
تقّدم اأّنه ظاهر الن�س��ص ول نتخذه عقيدة دينّية قطعّية فاإن 
ًا  ن�سّ ينق�ص  لأّنه ل  ي�سرنا  اأثبت علم اجلي�ل�جية خالفه ل 

قطعّيًا عندنا(.)تف�سري املنار:25/12(
اأق�ل: اأّما ما ذكره من تاأويل الآيات فه� من تقييد الكالم 
الأ���س��داف  ب�ج�د  ق�لهم  رّد  يف  ق�له  واأّم���ا  دليل،  غري  من 
اأّي��ام  يف  اإليها  امل��اء  �سع�د  اإّن  اجل��ب��ال:  قلل  يف  والأ���س��م��اك 
معدودة ل يكفي يف حدوثها! ففيه اأّن من اجلائز اأن حتملها 
اأم�اج الط�فان العظيمة اإليها ثم تبقى عليها بعد الن�سف فاإّن 
ذلك من ط�فان يغمر اجلبال ال�ساخمة يف اأّيام معدودة غري 

عزيز.
عليه  اأّنه  الآيات  عليه  ين�ّص  ما  فاته  قد  كّله  ذلك  وبعد 
احلي�ان  اأجنا�ص  من  جن�ص  كل  من  يحمل  اأن  اأمر  ال�سالم 
البقاع  اأّن الط�فان عم  زوجي اثني فاإّن ذلك كالن�ّص يف 
مبنزلة  ه�  الذي  معظمها  اأو  جميعًا  الأر���ص  من  الياب�سة 

اجلميع.
اأّن   - ينكر  ل  ظه�رًا   - الكرمي  القراآن  ظاهر  اأّن  فاحلّق 
الب�سر  عليها من  كان  واأّن من  لالأر�ص،  كان عامًا  الط�فان 
ت�سرفها  قطعّية  حّجة  احلي  لهذا  يقم  ومل  جميعًا  اأغرق�ا 

عن هذا الظه�ر.
وقد كنت �ساألت �سديقي الفا�سل الدكت�ر �سحابي املحرتم 
اإليه  ير�سد  مبا  يفيدن  اأن  طهران  بكلّية  اجلي�ل�جيا  اأ�ستاذ 
الأبحاث اجلي�ل�جية يف اأمر هذا الط�فان العام اإن كان فيها 

ما ي�ؤيد ذلك على وجه كّلي فاأجابني باإيفاد ما يلي:
    اأول: الأرا�شي الر�ش�بية

الطبقات  على  اجلي�ل�جيا  يف  الر�س�بية  الأرا�سي  تطلق 
�سطح  على  اجلارية  املياه  ر�س�بات  ك�نتها  التي  الأر�سية 
ودقاق  الرمال  غطتها  التي  وامل�سيالت  كالبطائح  الأر�ص 

احل�سى.

وقد نعرف الأرا�سي الر�س�بية مبا تراكم فيها من الرمال 
ودقاق احل�سى الكروّية املدورة فاإّنها كانت يف الأ�سل قطعات 
اإىل هذه  وال��زواي��ا ح�لتها  الأط����راف  ح��ادة  احل��ج��ارة  م��ن 
احلالة ال�سطكاكات ال�اقعة بينها يف املياه اجلارية وال�سي�ل 
غايات  الأر�ص يف  على  وب�سطها  املاء حملها  اإّن  ثم  العظيمة 

قريبة اأو بعيدة بالر�س�ب.
فغالب  البطائح  يف  الر�س�بية  الأرا�سي  تنح�سر  ولي�ست 
اأو تك�نها رمال  الأرا�سي الرتابية من هذا القبيل تخالطها 
جريان  اإليها  وخفتها  لدقتها  حملها  وقد  الدقة،  يف  بالغة 

وال�سي�ل. املياه 
من  وقد غطتها طبقات خمتلفة  الر�س�بية  الأرا�سي  جند 
ونظم،  ترتيب  غري  من  بع�ص  ف���ق  بع�سها  وال��رتاب  الرمل 
زمان  تتك�ن يف  الطبقات مل  تلك  اأن  اأم��ارة   - اأوًل   - وذل��ك 
واحد بعينه وثانيًا - اأّن م�سري املياه وال�سي�ل اأو �سدة جريانها 

قد تغري بح�سب اختالف الأزمنة.
جم��اري  كانت  الر�س�بية  الأرا���س��ي  اأّن  بذلك  ويّت�سح 
كانت  واإن  مهمة  و�سي�ل  ملياه  ال�سابقة  الأزمنة  يف  وم�سائل 

الي�م يف معزل من ذلك.
جّدًا  كثرية  مياه  جريان  عن  حتكي  التي  الأرا���س��ي  وه��ذه 
الأر�ص  اأغلب مناطق  �سي�ل هائلة عظيمة ت�جد يف  و�سيالن 
و�سمنان  وقزوين  طهران  كاأرا�سي  اإي��ران  نقاط  اأغلب  منها 
و�سبزوار ويزد وتريز وكرمان و�سرياز وغريها، ومنها مركز 
ال�سام،  و�سحراء  النهر،  وراء  وم��ا  وجن�به،  النهرين  بي 
واأك��رث  وم�سر،  ال�سي،  و�سرقي  فرن�سا،  وجن�ب  والهند، 
بع�ص  يف  الر�س�بّية  الطبقة  �سخامة  وتبلغ  اأمريكا،  قطعات 
اأر�ص طهران جتاوز  اأّنها يف  كما  الأمتار  مئات  اإىل  الأماكن 

اأربعمائة مرٍت.
وينتج مّما مّر:

1. اإّن �سطح الأر�ص يف عهد لي�ص بذاك البعيد كان جمرى 
�سي�ل هائلة عظيمة رمبا غطت معظم بقاعها.

الق�سر  �سخامة  اإىل  بالنظر   - والط�فان  الطغيان  اإّن   .2
ول يف  واح��دة  مرة  يحدث  - مل  الأماكن  بع�ص  الر�س�بي يف 
ال�سني  مئات من  تكرر يف  اأو  دام  بل  �سني معدودة  اأو  �سنة 
غطتها  انقطع  اإذا  ثم  ر�س�بّية  طبقة  ك��ّ�ن  م��رة  ح��دث  كلما 
طبقة ترابية ثم اإذا عاد كّ�ن اأخرى وهكذا وكذلك اختالف 
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الطبقات الر�س�بّية يف دّقة رمالها وعدمها يدّل على اختالف 
ال�سيالن بال�سدة وال�سعف.

    ثانيًا: حدوث الق�شـــ�ر والطبقات اجلي�ل�جية
اأحدث الق�س�ر والطبقات اجلي�ل�جية  الطبقات الر�س�بّية 
وقد تر�سب الطبقات الر�س�بّية عادة ر�س�بًا اأفقيًا ولكن رمبا 
وقعت اأجزاوؤها املرتاكمة حتت �سغطات جانبّية ق�ّية �سديدة 
ف���ق وم��ن حت��ت فتخرج بذلك  ال��دف��ع م��ن  م��ا بها م��ن  على 
واللت�اء، وهذا غري ظاهر  التدوير  اإىل  الأفقّية  تدريجًا عن 
اإذا متادى الزمان  الأثر يف الأزمنة الق�سرية املحدودة لكن 
بذلك  وتك�نت  الأثر  ال�سني ظهر  املاليي من  بط�له كمرور 
اجلبال ب�سال�سلها امللت�ية بع�ص تاللها يف بع�ص وترتفع بقللها 

من �سط�ح البحار.
والق�س�ر  الر�س�بّية  الطبقات  اأّن  ذل��ك  م��ن  وي�ستنتج 
املتك�نة  الطبقات  اأحدث  من  حالها  على  الباقية  الأفقّية 
اأن  على  ت��دّل  امل���ج���دة  الفنّية  وال��دلئ��ل  الب�سيط،  على 
�سنة  األف  ع�سر  خم�سة  اإىل  اآلف  ع�سرة  يجاوز  ل  عمرها 

زماننا هذا. من 
و�سائر  بالتيك  اأط���راف  يف  ما  بع�ص  ذل��ك  من  وي�ستثنى 
املناطق ال�سمالّية من طبقات ر�س�بّية اأفقّية باقية على حالها 

من اأقدم العه�د اجلي�ل�جية جلهات مذك�رة يف حملها.
    ثالثًا: انب�شاط البحار وات�شاعها بانحدار املياه اإليها

يف  عاماًل  اجلديدة  الر�س�بّية  الق�س�ر  تك�ن  ك��اأن  وذل��ك 
فارتفعت  باأطرافها  واّت�ساعها  الكرة  بحار  اأك��رث  انب�ساط 
ال�س�احل  يف  جزائر  وعملت  �س�احلها  اأك��رث  وغطت  مياهها 

اأحاطت بها من معظم ج�انبها.
فمن ذل���ك جزي���رة بريطانّية انقطعت يف ه���ذا احلي من 
فرن�س���ا وانف�سلت م���ن اأوربا بالكلّية، وكان���ت اأوربا من ناحية 

جن�به���ا واأفريقيا من ناحية �س���مالها مرتبطت���ي برابط بري 
اإىل هذا احلي فانف�سلتا باّت�ساع البحر املت��سط - مديرتانة 
- وتك�ن بذلك �س���به جزيرة اإيطاليا و�س���به جزيرة ت�ن�ص من 
�س���مالها ال�س���رقي وجزائر �سقلية و�س���ردينيا وغريها وكانت 
جزائ���ر اأندوني�س���يا م���ن ناحية ج���اوا و�س����ماترا اإىل جن�بي 
جزيرة اليابان مّت�سلة باآ�س���يا من جهة اجلن�ب ال�س���رقي اإىل 
هذا احل���ي فانف�سلت وحتّ�ل���ت اإىل �س�رته���ا الفعلّية، وكذا 
انقطاع اأمريكا ال�س���مالية من جهة �س���مالها عن �سمال اأوروبا 

اأحد الآثار الباقية م���ن عهد الط�فان.
�سري  يف  اآث��ار  الداخلّية  الأر���س��ّي��ة  والتح�لت  وللحركات 
هذه املياه وا�ستقرارها يف البقاع اخلاف�سة املنحدرة ولذلك 
مباء  املغم�رة  ال�ساحلّية  البقاع  بع�ص  عن  املاء  ينك�سف  كان 
البحار يف حي كان الط�فان م�ست�ليًا على اأكرث الب�سيط يك�ن 
خ�ز�ستان  �س�احل  الباب  هذا  ومن  بحارًا،  وي��سع  بحريات 

اجلن�بية انك�سف عنها ماء اخلليج.
املل�ك  زم��ن  يف  الكرخة  وق�سر  �س��ص  مدينة  كانت  وق��د 
ال�سفن  وكانت  البحر  �ساحل  على  اإي���ران  يف  الهخامن�سّية 
اأم��ام  مرا�سيها  تلقى  ف��ار���ص  خليج  يف  اجل��اري��ة  ال�سراعية 

الق�سر.
    رابعـــًا: الع�امـــل امل�ؤثـــرة يف ازدياد امليـــاه وغزارة 

عملهـــا يف عهد الط�فان
ويف ذلك �س�اهد جي�ل�جية التي اأ�سرنا اإىل بع�سها قد ت�ؤّيد 
اأّن النزولت اجل�ّية كانت غري عادّية يف اأوائل الدور احلا�سر 
من اأدوار احلياة الإن�سانّية وه� عهد الط�فان، وقد نتج ذلك 

عن تغرّيات ج�ّية مهمة خارقة للعادة قطعًا.
ك��ان ذلك  ن�سبة لكن  ال���دورة  ال��ه���اء ح��ارًا يف ه��ذه  فكان 
م�سب�قًا برد �سديد وقد غطى معظم الن�سف ال�سمايل من 
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السيد محمد املوسوي

املرتاكم  اأن  ق�يا  املحتمل  واجلليد فمن  واجلمد  الثلج  الكرة 
يف  بعد  ي��ذب  مل  باقيًا  ك��ان  عليه  ال�سابقة  ال��دورة  جمد  من 

النج�د يف اأكرث بقاع املنطقة املعتدلة ال�سمالية.
فعمل احلرارة يف �سطح الأر�ص يف دورتي مت�اليتي على 
يف  �سديدًا  تغرّيًا  ي�جب  واجلليد  اجلمد  مرتاكم  من  به  ما 
اجل� وانقالبًا عظيمًا م�ؤثرًا يف ارتفاع بخار املاء اإليه وتراكمه 
فيه تراكمًا هائاًل غري عادي وتعقبه نزولت �سديدة واأمطار 

غزيرة غري معه�دة.
ا�ستدامتها  ث��م  الهاطلة  ال��غ��زي��رة  الأم��ط��ار  ه��ذه  ن���زول 
�سال�سل  على  وخا�سة  والنج�د  الرت��ف��اع��ات  على  بالنزول 
وجن�ب  ومغربها  اآ�سيا  جن�ب  يف  احلدوث  اجلديدة  اجلبال 
ويف  واآل��ب  وهيماليا  األ��رز  كجبال  اأفريقيا  و�سمال  اأوروب���ا 
مغرب اأمريكا عقب جريان �سي�ل عظيمة هائلة عليها تنحت 
ال�سخ�ر وحتفر الأر�ص وتقلع اأحجارًا وحتملها اإىل الأرا�سي 
اأخرى قدمية  اأودية جديدة وتعمق  والبقاع املنحدرة وحتدث 
وت��سعها ثم تب�سط ما حتمله من احلجارة واحل�سى والرمل 

جتاهها ق�س�رًا ر�س�بّية جديدة.
ويزيد  عمله  �سّدة  يف  ال�سماوي  الط�فان  مي��ّد  ك��ان  ومّم��ا 
حجم ال�سي�ل اجلارية اأن حفر الأودية اجلديدة كان يك�سف 
الآب��ار والعي�ن  الأر���ص هي منابع  عن ذخائر مائية يف بطن 
�سيالنها  من  املانعة  لها  احلافظة  الق�س�ر  فيزيل  اجلارية 
قّ�ة  ويزيد يف   ، املطرّية  ال�سي�ل  مع  ويجريها  العي�ن  فيفجر 
الأر���ص من �سهل وجبل  اإغ��راق ما على  ويعينها يف  تخريبها 

وغمره.
غري اأّن الذخائر الأر�سّية متناهية حمدودة تنفد بال�سيالن 
الط�فان  ينق�سي  الإمطار  عن  ال�سماء  واإم�ساك  وبنفادها 
بع�ص  واإىل  املنخف�سة  والأرا�سي  البحار  اإىل  املياه  وتنحدر 

اأفرغته  ال��ذي  الأر����ص  داخ��ل  امل���ج���د يف  وال�سرب  اخل��الء 
ال�سي�ل بالتفجري وامل�ص.

    النتيجة
وعل���ى م���ا قّدمناه م���ن البحث الكل���ي ميك���ن اأن ينطبق ما 
ق�سه اهلل تعاىل من خ�س��سّيات الط�فان ال�اقع يف زمن ن�ح 
عل���ى نبّينا واآله عليه ال�س���الم كق�ل���ه تعاىل: }َفَفَتحْنـــا َأبْوابَ 
ــا اأَلرْضَ عُيُونًا َفالَْتَقى الْمـــاءُ عَلى َأمٍْر  السَّـــماءِ بِمـــاءٍ مُنْهَمٍِر وََفجَّرْنـَ

ُقدِرَ{.]القمر:12[ َقـــدْ 
نُّـــورُ{. التَّ وَفـــارَ  َأمْرُنـــا  جـــاءَ  إِذا  ـــى  }حَتَّ تع���اىل:  وق�ل���ه 

]ه����د:40[

وق�ل���ه تع���اىل: }وَقِيـــَل يـــا َأرْضُ ابَْلعِـــي مـــاءَكِ وَيـــا سَـــماءُ 
الْمـــاءُ وَُقضِـــيَ اأَلمْرُ{.]ه����د:44[ َأْقلِعِـــي وَغِيـــضَ 

كيهان  ج��ري��دة  ن�سرته  م��ا  امل��ق��ام  ه��ذا  ينا�سب  ومّم���ا 
 1382 الأول  رب��ي��ع  ل��غ��رة  امل��ط��اب��ق   1962 ع��ام  املنت�سرة 
ملخ�سه:  طهران  يف  اآ�س��ستيدبر�ص  عن  القمرية  الهجرية 
بع�ص  من  بهداية  اأمريكا  من  العلم  رجال  من  جماعة  اأّن 
يف  اآراراط  جبل  قلل  بع�ص  يف  عرثوا  الرتكي  اجلند  رجال 
اأخ�ساب  قطعات  على  قدم   1400 مرتفع  يف  تركيا  �سرقي 
قدمية  �سفينة  من  متال�سية  قطعات  اأّنها  القيا�ص  يعطي 
 2500 القدمة  من  القطعات  هذه  بع�ص  تبلغ  هناك  وقعت 

امليالد. قبل 
حجمه  يعادل  �سفينة  من  قطعات  اأنها  يعطي  والقيا�ص 
ط�لها  التي  الإجنليزية  م��اري(  )ك�ئي  مركب  حجم  ثلثي 
اإىل  الأخ�ساب  وقد حملت  1019 قدمًا وعر�سها 118 قدمًا، 
�سانفران�سي�سك� لتحقيق اأمرها واأنها هل تقبل النطباق على 
ما تعتقده اأرباب النحل من �سفينة ن�ح على نبّينا واآله وعليه 

ال�سالم.
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يف  وت�اتر  وامل�افقي  املخالفي  رواي��ات  يف  ا�ستهر  قد 
طرق املحبي واملبغ�سي عن الأ�سحاب والتابعي باألفاظ 
خمتلفة ومعان متفقة اأن اأبا بكر وعمر خطبا فاطمة عليها 

ال�سالم فقام النبي �سلى اهلل عليه واآله بردهما.
خطب�ها  ال�سحابة  من  جملة  اأّن  اأي�سًا  جماعة  وروى 
فلم  ع�ف  بن  الرحمن  عبد  خطبها  حتى  النبي  فردهم 
املهر  من  بكذا  زوجنيها  الرحمن  عبد  فقال  النبي  يجبه 
اإىل ح�سى  يده  وم��ّد  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فغ�سب 
ومرجانًا  درًا  ذيله  يف  وجعلها  ي��ده  يف  ف�سبحت  فرفعها 

يعر�ص به ج�اب املهر.
وعن م�لنا الإمام ال�سادق عليه ال�سالم اأنه دعا ر�س�ل 
اهلل �سلى اهلل عليه واآله عليًا عليه ال�سالم فقال: »يا علي 
فاطمة  تزويجك  كان من همي  ما  كفان  فاإّن اهلل  اأب�سر 
اأتان جرئيل ومعه من �سنبل اجلنة وقرنفلها فناولنيها 
فاأخذتها و�سممتها فقلت ما �سبب هذا ال�سنبل والقرنفل 
ومن  املالئكة  من  اجلنة  �سكان  اأم��ر  تعاىل  اهلل  اإّن  ق��ال 
فيها اأن يزين�ا اجلنة كلها مبغار�سها واأ�سجارها وثمارها 
وق�س�رها واأمر ريحها فهبت باأن�اع العطر والطيب واأمر 
ح�ر عينها بالقراءة فيها )طه وي�ص وحمع�سق( ثم نادى 

عليه  علي  وليمة  ي���م  الي�م  اأّن  العر�ص  حتت  من  مناٍد 
اأن قد زوجت فاطمة من علي  اأ�سهدكم  اإّن  األ  ال�سالم 
بي�ساء  �سحابة  اهلل  اأمر  ثم  لبع�ص  ببع�سهما  مني  ر�سى 
املالئكة  وق��ام  وياق�تها  وزبرجدها  ل�ؤل�ؤها  من  فقطرت 

تلتقط من �سنبلها وقرنفلها وهذا مما نرثت املالئكة«.
امل��روي عن  واأب��� هريرة وه�  رواه جابر  اآخر  ويف خر 
علي بن جعفر عن اأخيه م��سى عليه ال�سالم »بينما ر�س�ل 
اهلل �سلى اهلل عليه واآله جال�ص اإذ دخل عليه ملك له اأربعة 
وع�سرون وجهًا فقال �سلى اهلل عليه واآله حبيبي جرئيل 
اأنا  بجرئيل  ل�ست  امللك:  قال  ال�س�رة  هذه  يف  اأرك  مل 
من  ق��ال:  ال��ن���ر  م��ن  ال��ن���ر  اأزوج  اأن  اهلل  بعثني  حمم�د 
بي  واإذا  امللك  وىل  فلما  علي  من  فاطمة  ق��ال:  ومم��ن؟ 
كتفيه حممد ر�س�ل اهلل علي و�سيه فقال ر�س�ل اهلل �سلى 
اهلل عيه واآله: منذ كم كتب هذا بي كتفيك فقال من قبل 

اأن يخلق اهلل اآدم باثني وع�سرين األف عام«.
وروي عن اأُّم اأمين عن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله 
علي  نكاح  ال�سماء  يف  وميكائيل  جرئيل  وعقد  خر  يف 
علي  عن  املتكلم  جرئيل  فكان  ال�سالم  عليهما  وفاطمة 
وميكائيل الراد. ويف رواية اأّن اهلل تعاىل اأوحى اإىل جرئيل 

زواج النـــ�ر من الن�ر
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ال�يل ه� اهلل تعاىل واخلطيب  الن�ر وكان  الن�ر من  زوج 
والناثر  اإ�سرافيل  والداعي  ميكائيل  واملنادي  جرئيل  ه� 
عزرائيل وال�سه�د باقي املالئكة، ثم اأوحى اهلل تعاىل اإىل 
وه�  عليها  ما  فانترثت  عليك  ما  انرثي  اأن  ط�بى  �سجرة 
الدر الأبي�ص والياق�ت الأحمر والزبرجد الأخ�سر والل�ؤل�ؤ 
الرطب فبادر احل�ر العي يلتقطن ويهدين بع�سهن لبع�ص 

من تلك اجل�اهر ويتباركن بنكاح علي وفاطمة.
وحكى ال�سيخ بهاء الدين العاملي رحمه اهلل ما معناه: 

اأنه راأى يف م�سجد الك�فة درة حمراء مكت�ب عليها:
اأنا در من ال�سما نرثون *** ي�م تزويج والد ال�سبطي

كنت اأ�سفى من اللجي بيا�سًا *** �سبغتني دماء نحر 
احل�سي

واخلطبة التي خطب بها يف ال�سماء على ما ه� املروي 
العاملي  فناء  بعد  الباقي  الأول��ي  اأولية  الأول  هلل  »احلمد 
نحمده اأن جعلنا مالئكة روحانيي وبرب�بيته مذعني وله 
و�سرتنا  الذن�ب  من  حجبنا  �ساكرين  علينا  اأنعم  ما  على 
من العي�ب واأ�سكننا يف ال�سماوات وقربنا اإىل ال�سرادقات 
يف  و�سه�تنا  تهمنا  وجعل  وال�سه�ات  التهم  عنا  وحجب 
تقدي�سه وت�سبيحه البا�سط رحمته ال�اهب نعمته جل عن 
اإحلاد اأهل الأر�ص من امل�سركي وتعاىل بعظمته عن اإفك 
�سف�ة  »واختار  ك��الم:  بعد  اخلطيب  قال  ثم  امللحدين«، 
كرمه وعبد عظمته لأمته �سيدة الن�ساء بنت خري النبيي 
رجل  بحبل  حبله  ف��سل  املتقي  واإم���ام  املر�سلي  و�سيد 
اإىل كلمته على  املبادر  اأهله و�ساحبه امل�سدق دع�ته  من 

ال��س�ل اإىل فاطمة البت�ل ابنة الر�س�ل«.
وقال احلمريي:

منريًا  جلرئيل  اجلليل  ن�سب 
يف ظل ط�بى من مت�ن زبرجد

وربهم  ال��ك��رام  املالئكة  �سهد 
�سهد م��ن  وبربهم  بهم  وكفى 

ل���ؤل���ؤًا  عليهم  ط�بى  وتناثرت 
يعقد مل  م��ت��ت��اب��ع��ًا  وزم�������ردًا 
وروي اأنه كان بي تزويج اأمري امل�ؤمني وفاطمة عليهما 

ي�مًا  اأربع�ن  الأر���ص  تزويجها يف  اإىل  ال�سماء  ال�سالم يف 
زوجها ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله من علي اأول ي�م من 
ذي احلجة وروي اأنه كان الي�م ال�ساد�ص منه وخطب ر�س�ل 

اهلل �سلى اهلل عليه واآله خطبته يف تزويج فاطمة.
روي���ت ع���ن الر�س���ا علي���ه ال�س���الم فق���ال: »احلمد هلل 
املحم�د بنعمته املعب�د بقدرته املطاع يف �سلطانه املرغ�ب 
اإليه فيما عنده املره�ب من عذابه النافذ يف �سمائه واأر�سه 
الذي خلق اخللق بقدرته وميزهم باأحكامه واأعزهم بدينه 
واأكرمهم بنبيه حممد، اإّن اهلل تعاىل جعل امل�ساهرة ن�سبًا 
لحق���ًا واأمرًا مفرت�سًا و�س���بح الأرح���ام واألزم به���ا الأنام 
ـــذِي خََلـــقَ مِـــنَ الْمَاءِ بَشَـــرًا  ق���ال اهلل تع���اىل: }وَهُـــوَ الَّ
َفجَعََلـــهُ نَسَـــبًا وَصِهْـــرًا{ ثم اإّن اهلل تعاىل اأم���رن اأن اأزوج 

فاطم���ة من عل���ي...«.
ابن  و�سححه  درهم  �سداقها خم�سمائة  كان  اأّنه  وروي 
�سهر اآ�س�ب. وروى اأربعمائة مثقال ف�سة. وروي اأربعمائة 
وثماني مثقال ف�سة وه� املروي عن احل�سي عليه ال�سالم 
وعن الباقر عليه ال�سالم برد حرة واهاب �ساة على غرار 
ما رواه عمر بن مقدام وجابر اجلعفي، وروي عن ال�سادق 
اأب�  رواه  اأو جدي  كب�ص  واهاب  درع حطمية  ال�سالم  عليه 

يعلى م�سندًا عن جماهد.
عليه  الباقر  ع��ن  خ��ر  ففي  ال�سماء  يف  مهرها  واأم���ا 
ال�سالم وجعلت نحلتها من علي عليه ال�سالم خم�ص الدنيا 
الفرات  اأنهار  اأربعة  الأر���ص  يف  لها  وجعلت  اجلنة  وثلث 
ونيل م�سر ونهروان ونهر بلخ وعن ال�سادق عليه ال�سالم 
اأن اهلل تبارك وتعاىل اأمهر فاطمة ربع الدنيا فربعها لها 

واجلنة والنار فتدخل اأولياءها اجلنة واأعداءها النار.
ويف خر �سئل النبي عن مهر فاطمة عليها ال�سالم فقال 
عليها  م�سى  ول�لدها  لها  عليها  م�سى  فمن  الأر�ص  خم�ص 

حرامًا اإىل اأن تق�م ال�ساعة.
و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأّن  مردويه  ابن  وعن 
قال لعلي عليه ال�سالم تكلم خطيبًا لنف�سك فقال: »احلمد 
هلل الذي قرب من حامديه ودنى من �سائليه ووعد اجلنة 
قدمي  على  نحمده  يع�سيه،  من  بالنار  واأن��ذر  يتقيه  من 
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وباريه ومميته  اأّنه خالقه  يعلم  واأياديه حمد من  اإح�سانه 
وحمييه وم�سايله عن م�ساويه ون�ستعينه ون�ستهديه ون�ؤمن 
له  اإل اهلل وحده ل �سريك  اإله  اأن ل  ون�سهد  ون�ستكفيه  به 
�سهادة تبلغه وتر�سيه واأن حممدًا عبده ور�س�له �سلى اهلل 

عليه واآله �سالة ترفعه وت�سطفيه...«.
عليه  ال�سادق  عن  اهلل  رحمه  الط��سي  اأم��ايل  وع��ن 
فاأعطى منها  الدراهم يف حجره  ال�سالم يف خر و�سكب 
قب�سة كانت ثالثة و�ستي اأو �ستة و�ستي اإىل اأُم اأمين ملتاع 
البيت وقب�سة اإىل اأ�سماء بنت عمي�ص للطيب وقب�سة اإىل 
ما  لبتياع  وبالًل  بكر  واأبا  عمارًا  واأنقد  للطعام  �سلمة  اأُم 
وخمار  دراه��م  ب�سبعة  قمي�ص  ا�سرتوه  ما  وكل  ي�سلحها 
وفرا�سان  و�سريٌر  خيرية  �س�داء  وقطيفة  دراهم  باأربعة 
وقعٌب  وخم�سٌب  و�سقاء  ورح��ا  وح�سرٌي  م��راف��ق  واأرب���ع 
ادم  من  ونطع  خ��زف  وك��ي��زان  خ�سراء  وج��رة  ومطهرة 
وعباء وقربة ماء وعن ابن مردويه يف حديثه فمكث علي 
وعقيل  جعفر  له  فقال  ليلة  وع�سرين  ت�سعًا  ال�سالم  عليه 
اأمين ذلك فقالت  اأُم  اأهلك فعرفت  اأن يدخل عليك  �سله 
بذلك  فطالبته  �سلمة  اأُم  به  وخلت  الن�ساء  اأمر  من  هذا 
بالهدايا  ال�سحابة  فاأتى  وكرامة  حبا  وقال  النبي  فدعاه 
والغنم  البقر  بذبح  عليًا  واأم��ر  وخبزه  الر  بطحن  فاأمر 
فرغ�ا  فلما  دم  اأث��ر  يده  على  ير  ومل  يع�سل  النبي  فكان 
اأجيب�ا  داره  راأ���ص  على  ينادى  اأن  النبي  اأم��ر  الطبخ  من 
نْ فِي النَّاِس بِالْحَجِّ{  ر�س�ل اهلل وذلك ق�له تعاىل }وََأذِّ
فاأجاب�ا من النخالت والزروع فب�سط النط�ع يف امل�سجد 
وجل�ص النا�ص وهم اأكرث من اأربعة اآلف رجل و�سائر ن�ساء 
املدينة ورفع�ا منها ما اأرادوا ومل ينق�ص من الطعام �سيء 
ر�س�ل  ثم دعا  واأكل�ا،  والثالث  الثان  الي�م  ثم عادوا يف 
اأزواجه ثم اأخذ  اهلل بال�سحاف فملئت ووجه اإىل منازل 
�سحفة وقال: هذا لفاطمة وبعلها وكان النبي اأمر ن�ساءه 
اأُم �سلمة  اأن يزين فاطمة وي�سلحن من �ساأنها يف حجرة 
عنها  ف�ساألت  بقارورة  فاأتت  طيبًا  فاطمة  من  فا�ستدعي 
فيق�ل  اهلل  ر�س�ل  على  يدخل  الكلبي  دحية  كان  فقالت 
اإذا  فكان  لعمك  فاطرحيها  ال��سادة  هاتي  فاطمة  يا  يل 

ف�سئل  بجمعه  فياأمرن  �سيء  ثيابه  بي  من  �سقط  نه�ص 
ر�س�ل اهلل عن ذلك فقال: هذا عبري ي�سقط من اأجنحة 
فقالت:  عنه  �سلمة  اأُم  ف�ساألت  ورد  مباء  واأتت  جرائيل، 
هذا عرق ر�س�ل اهلل كنت اآخذه عند قيل�لته عندي، وروى 
لب�ستها حتريت  فلما  الدنيا  قيمتها  بحلة  اأتى  اأن جرئيل 
فاطمة:  قالت  هذا  لك  اأين  من  وقلن  منها  قري�ص  ن�س�ة 

هذا من عند اهلل تعاىل.
ال�سالم  عليها  فاطمة  فيها  زف��ت  ليلة  ويف  جابر  ق��ال 
عن  وجرائيل  اأمامها  النبي  كان  ال�سالم  عليه  علي  اإىل 

ميينها وميكائيل عن ي�سارها و�سبع�ن األف ملك من خلفها 
ي�سبح�ن اهلل تعاىل ويقد�س�نه، ويف خر اأمر النبي بنات 
يف  مي�سي  اأن  والأن�سار  املهاجرين  ون�ساء  املطلب  عبد 
ويحمدن  ويكرن  وي��رج��زن  يفرحن  واأن  فاطمة  �سبحة 
ول يقلن ما ل ير�سي اهلل، قال جابر فاأركبها النبي على 
رحمه  �سلمان  واأخ��ذ  ال�سهباء  بغلته  على  رواي��ة  ويف  ناقته 
والنبي وحمزة وعقيل  اهلل زمامها وح�لها �سبع�ن ح�راء 
وجعفر عليهم ال�سالم واأهل البيت مي�س�ن خلفها م�سهرين 
�سلمة  اأُم  فاأن�ساأت  يرجزن  قدامها  النبي  ون�ساء  �سي�فهم 

تق�ل:
ج���ارات���ي  اهلل  ب���ع����ن  ����س���رن 

ح����الت ك����ل  واأ����س���ك���رن���ه يف 
العلى  رب  اأن��ع��م  م��ا  واذك����رن 

م���ن ك�����س��ف م���ك���روه واآف�����ات
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ف��ق��د ه���دان���ا ب��ع��د ك��ف��ر وق��د 
ال�������س���م���اوات رب  اأن���ع�������س���ن���ا 

ف�سرن مع ن�ساء خري ال�رى 
ت����ف����دى ب���ع���م���ات���ي وخ����الت����ي

العلى  ذو  ف�سله  م��ن  بنت  ي��ا 
ب���ال����ح���ي م��ن��ه وال���ر����س���الت

ثم قالت عاي�سة:
ي���ا ن�����س���ة ا����س���رتن ب��امل��ع��اج��ر 

باملحاجر يح�سن  ما  واذك��رن 
اإذ خ�سنا  النا�ص  واذكرن رب 

ب��دي��ن��ه م���ع ك���ل ع��ب��د ���س��اك��ر
اأف�����س��ال��ه  واحل���م���د هلل ع��ل��ى 

وال�����س��ك��ر هلل ال��ع��زي��ز ال��ق��ادر
ذكرها  اأعلى  ف��اهلل  بها  �سرن 

وخ�����س��ه��ا م��ن��ه ب��ط��ه��ر ط��اه��ر
ثم قالت حف�سة:

ف��اط��م��ة خ���ري ن�����س��اء ال��ب�����س��ر 
ل��ه��ا وج���ه ك���ج��ه القمر وم���ن 

ال����رى  ك��ل  ع��ل��ى  اهلل  ف�سلك 
الزمر ب��اآي  خ�ص  م��ن  بف�سل 

ف��ا���س��ال  ف���ت���ى  اهلل  زوج������ك 
اأعني عليا خري من يف احل�سر

ف�����س��رن ج���ارات���ي ب��ه��ا ف��اأن��ه��ا 
ك���رمي���ة ع��ن��د ك����رمي اخل��ط��ر

ثم قالت معاذ اأم �سعد بن معاذ:
اأق����������ل ق�������ل ف���ي���ه م�����ا ف��ي��ه 

واأذك�����������ر اخل�������ري واأب�����دي�����ه
اآدم  ب����ن����ي  خ������ري  حم����م����د 

ت��ي��ه ول  ك����ر  م����ن  ف���ي���ه  م����ا 
ب��ف�����س��ل��ه ع���رف���ن���ا ر����س���دن���ا 

ف��������اهلل ب�����اخل�����ري ي����ج����ازي����ه
ون��ح��ن م��ع ب��ن��ت ن��ب��ي ال��ه��دى 

فيه م��ك��ث��ت  ق���د  ����س���رف  ذي 

اأ���س��ل��ه��ا  ���س��اخم��ة  ذروة  يف 
ي���دان���ي���ه ����س���ي���ئ���ًا  اأرى  ف���م���ا 
وكان الن�س�ة يرجعن اأول كل بيت من كل رجز ثم يكرن 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  اأنفذ  ثم  ال��دار  دخلن  حتى  ويهللن 
ثم  امل�سجد  اىل  ودع��اه  ال�سالم  عليه  علي  اإىل  واآل��ه  عليه 
دعى فاطمة �سالم اهلل عليها فاأخذ بيدها وو�سعها يف يده 
وقال »بارك اهلل لك يف ابنة ر�س�ل اهلل«، ثم قال »مرجا 
ببحرين يلتقيان وجنمي يلتقيان اللهم اإّنهما اأحب خلقك 
منك  عليهما  واأج��ع��ل  ذريتهما  يف  وب��ارك  فاأحبهما  اإيّل 
حافظًا واإّن اأُعيذها وذريتهما بك من ال�سيطان الرجيم«، 
ثم خرج اإىل الباب وقال »طهركما وطهر ن�سلكما اأنا �سلم 
ملن �ساملكما وحرب ملن حاربكما ا�ست�دعكما اهلل وا�ستخلفه 
عليكما«، وباتت عندها اأ�سماء بنت عمي�ص اأُ�سب�عًا ب��سية 
خديجة اإليها فدعا لها النبي يف دنياها واآخرتها ثم اأتاهما 
يف �سبيحتهما وقال: »ال�سالم عليكم اأدخل رحمكما اهلل« 
فقال  ك�ساء  حت��ت  نائمي  وك��ان��ا  ال��ب��اب  اأ�سماء  ففتحت 
اأرجلهما ف�ساأل عليًا عليه  فاأدخل رجليه بي  على حالكما 
على  الع�ن  »نعم  فقال  اأه��ل��ك؟«،  وج��دت  »كيف  ال�سالم 
طاعة اهلل«، و�ساأل فاطمة فقالت: »خري بعل«، فقال »اللهم 
قل�بهما واجعلهما وذريتهما من  واأّلف بي  اجمع �سملهما 
مباركة  طاهرة  طيبة  ذرية  وارزقهما  النعيم  اجلنة  ورثة 
وباأمرك  اأئمة يهدون  واأجعلهم  واجعل يف ذريتهما الركة 

اإىل طاعتك«.
واآله جاء لهما بقدح فيه لنب  اأّنه �سلى اهلل عليه  وروي 
فقال لفاطمة: »ا�سربي فداك اأب�ك«، وقال لعلي: »ا�سرب 

فداك ابن عمك«.
وهلل در ال�سبهان حيث يق�ل:
لها  ق�سى  الن�ساء  ب�سيدة  اأمن 

الأختان اأح�سن  فاأ�سبح  رب��ي 
فردهم  اأت����ه  خطاب  بعد  م��ن 

الأ���س��ج��ان م�سمر  ي��ب��ي  ردًا 
اأجابه  ال��سي  اإذا خطب  حتى 

ا�ستيذان ول  ت���ري��ة  غ��ري  م��ن 

الشيخ حسني النقدي
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ل ي�جد �سيء يف هذه احلياة املحدودة ثابت باملطلق اإل 
�سيء واحد.

ل  الذي  ال�حيد  ال�سيء  ه�  فهذا  �سعى!  ما  اإن�سان  لكل 
ميكن اأن يتغرّي، فلن جتد اإن�سانًا ي�سعى ب�سكل �سحيح نح� 

الإ�سالح ومن ثم يف�سد، والعك�ص كذلك!
من  و�سحيح  منظم  ب�سكل  يعمل  الإن�سان  اأّن  ميكن  ول 

اأجل اأن يحقق النجاح ويف�سل!
واقعًا هذا اأمر ل ميكن اأن يحدث �سمن الإطار الطبيعي 

الذي نعي�سه يف حياتنا هذا.
والكالم هنا �سيك�ن عن النجاح! كيف اأحقق النجاح يف 

حياتي؟
واجل�اب �سيك�ن لي�ص كما ه� معروف يف الأج�اء التي 
تطرح هكذا م�ا�سيع يف العادة بل اإّن اجل�اب �سيك�ن من 
واأي�سًا  متدينة،  اأُمة  ك�ننا  الدينية  ن�س��سنا  نظر  وجهة 

من وجهة نظر التجارب الإن�سانية ���س��ي��ك���ن اجل����اب 
نف�سها باعتبار اأننا اأُمة  اأخ��ط��اء  م��ن  تعتر 

غريها.واأخطاء 
البحث عن كلمة جناح يف فعند 
العناوين الثقافة  ف��اإّن  الدينية 

عن  تتكلم  التي  هي  اأمامك  تظهر  التي  الرئي�سية  الأوىل 
اجلنة وعن ر�س�ان اهلل وعن تزكية النف�ص، والكالم هنا 
لن يخرج عن هذه املعان اأي�سًا فكيف اأُزكي نف�سي؟ وكيف 

اأُر�سي ربي؟ حتى بالنهاية اأف�ز باجلنة!
واجل�اب وا�سح وب�سيط جدًا.

والأدران  ال�س�ائب  من  تطهريها  يعني  النف�ص  تزكية 
والأع��م��ال  الأف��ع��ال  بعطر  بتعطريها  والقيام  وال��ذن���ب، 
والأفكار واملعرفة التي يريدها اهلل، واإذا فعل الإن�سان هذا 
باجلنة  �سيكافئ  وبالتايل  عنه  اهلل  ر�سا  نح�  ي�سري  فه� 

ويحقق بذلك النجاح الذي يريده.
اأدران  من  نف�سي  اأُط��ّه��ر  اأن  ميكن  كيف  هنا  وال�س�ؤال 
بعطر  نف�سي  اأُع��ّط��ر  وكيف  وال��ذن���ب؟  والعقائد  الأف��ك��ار 

الأفكار والعقائد والأعمال التي يريدها اهلل تعاىل؟
الثقلي  حديث  ه���  كالمنا  منطلق  ليكن  اجل����اب: 
ج�هر  ه�  والهدى  بالهدى  ال�سمان  اأعطى  اأّنه  باعتبار 

هدى  على  يك�ن  فمن  الفالح  ومفتاح  ه� النجاح 
يبتعد  وال��ذي  ال�سالل  عن  يبتعد  الذي 

اإىل اجل��ن��ة بال  ّن��ه  ف��اإ ال�����س��الل  ع��ن 
�سك.

كــــيــــف اأحــــقــــق
النجاح فـي حياتي
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بقلم: نزار حيدر

على  يك�ن  اأن  لبد  اجلنة  يريد  ال��ذي  اأن  اأخ��رى  بعبارة 
بالثقلي  بالتم�سك  اإل  هدى  على  الإن�سان  يك�ن  ولن  هدى 
وهذا ه� وعد ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله فمن مت�سك 
اأبدًا ه� الذي يك�ن  اأبدًا والذي ل ي�سل  بالثقلي لن ي�سل 
ل  اإبلي�ص  اأج���اء  عن  يبتعد  ومن  اإبلي�ص  اأج���اء  عن  بعيدًا 

خ�ف عليه اأبدًا ول يحزن.
فما ه� ق�ل الثقلي لالإن�سان حتى يحقق النجاح؟

1. ج���اء يف كلم���ات ثقل الع���رتة يف تف�س���ري ن�س��ص ثقل 
الق���راآن ما يلي:  ق���ال اهلل تب���ارك وتع���اىل: }إِنَّ الَّذِينَ 
الْحَـــرَاِم  وَالْمَسْـــِجدِ  اهلِل  سَـــِبيِل  عَـــنْ  وَيَصُـــدُّونَ  َكَفـــرُوا 
ـــذِي جَعَْلنَاهُ لِلنَّاِس سَـــوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَـــادِ وَمَنْ يُِردْ  الَّ

فِيـــهِ بِِإلْحَـــادٍ بُِظْلـــٍم ُنذِْقهُ مِـــنْ عَـــَذاٍب َألِيٍم{.
اأهل البيت عليهم ال�سالم  ورد يف تف�سري هذه الآية عن 

ما يلي:
اأ: يف تف�س���ري علي بن اإبراهي���م ق�له: )}وَمَنْ يُـــِردْ فِيهِ 
بِِإلْحادٍ بُِظْلٍم ُنذِْقهُ مِنْ عَذاٍب َألِيم{   قال: نزلت يف من يلحد 

يف اأمري امل�ؤمني عليه ال�سالم(.)تف�سري القمي:83/2(
ب: ج���اء يف ال���كايف ع���ن عبد الرحمن ب���ن كثري عن 
اأب���ي عبد اهلل عليه ال�س���الم يف ق�له تعاىل }وَمَنْ يُِردْ 
ّن���ه قال: »َنَزَلْت ِفيِه���ْم َحْيُث َدَخُل�ا  فِيـــهِ بِِإلْحـــادٍ بُِظْلٍم{ اأ
اْلَكْعَب���َة َفَتَعاَه���ُدوا َوَتَعاَق���ُدوا َعَلى ُكْفِرِه���ْم َوُجُح�ِدِهْم 
ُدوا يِف  ِمِن���َي عليه ال�س���الم َفاأَحْلَ َل يِف اأَِمرِي امْلُ�ؤْ ���ا ُن���زِّ مِبَ
امِلَِي«. ُه َفُبْع���دًا ِلْلَقْ�ِم الظَّ �ُس����َل َوَوِليَّ اْلَبْيِت ِبُظْلِمِهُم الرَّ

ال�سريف:421/1( )الكايف 
ج: وع���ن اأب���ي عب���د اهلل علي���ه ال�س���الم يف ق����ل اهلل عز 
ذك���ره }وَمَنْ يُِردْ فِيـــهِ بِِإلْحـــادٍ بُِظْلٍم{ اأّنه ق���ال: »َمْن َعَبَد 
ِفي���ِه َغ���رْيَ اهلِل َعزَّ َوَج���لَّ اأَْو َتَ�ىلَّ ِفيِه َغ���رْيَ اأَْوِلَي���اِء اهلِل َفُهَ� 
ُمْلِح���ٌد ِبُظْلٍم َوَعَلى اهلِل َتَباَرَك َوَتَع���اىَل اأَْن ُيِذيَقُه ِمْن َعذاٍب 

ال�س���ريف:337/8( اأَِليٍم«.)ال���كايف 
واجلنة  النار  فاإّن  وب�سيط  وخمت�سر  وا�سح  ب�سكل  اإذن 
ي�ايل  فمن  وال��راءة  بال�لية  مرتبطتان  والف�سل  والنجاح 
والنجاح م�سريه  م�ؤمن  فه�  ال�سالم  عليهم  علي  واآل  عليًا 

ومن ي�ايل غريهم فه� ملحد والف�سل نهايته.
والقراآن كله يتكلم عن هذا امل�سم�ن وح�سبك اآية ال�لية 
واإكمال الدين ولي�ص الآن كالمي بهذا ال�سدد بل ه� مثال 

اأخذته فقط من الكتاب العزيز!
لآية  العرتة  العزيز راجع تف�سري  القارئ  اأخي  فاأنت  واإل 
�س�ؤال اأهل الذكر! وراجع مثاًل كلماتهم يف تف�سري ال�سراط 
امل�ستقيم! وغري ذلك من الآيات التي نزلت يف اأهل البيت 

عليهم ال�سالم
اجل���  يف  وال��ف�����س��ل  ال��ن��ج��اح  ع��ن  تكلمنا  ن��ح��ن  والآن 
جهة  من  عنه  نتكلم  اأن  وبقي  متدينة  اأمة  ك�ننا  الديني 
حترتم  عاقلة  اأُمة  ك�ننا  الآخرين  جتارب  من  ال�ستفادة 
ترى  يا  الأُخ���رى  الأُمم  جت��ارب  يف  جند  فماذا  عقلها: 

وماذا جند يف جتاربنا؟
وحدة  هي  الب�سرية  التجارب  يف  البديهيات  اأب��ده  من 
اأول  هدفه  ت�حيد  من  لبد  ينجح  اأن  يريد  فالذي  الهدف 

فالإن�سان املت�ستت لن ينجح اأبدًا.
لذا يجب اأن ن�حد غايتنا اأوًل وقبل كل �سيء.

فالإن�سان  ومرتابطة  مت�سل�سلة  بخط�ات  ال�سري  اأوًل: 
بخط�ات  ن��ح���ه  ي�سري  ف��اإّن��ه  ه��دف��ه  حت��دي��د  بعد  ال��ن��اج��ح 
و�سريبته  �سريبة  له  فالنجاح  بال�سر  ومت�جة  مت�سل�سلة 

ال�سر واجلهد.
ثانيًا: التن�ع الفكري والإملام قدر امل�ستطاع بثقافة ع�سره 
لأّن الإن�سان الناجح ه� ذلك الذي يتعلم من اأخطاء الغري 
ولن يت�س�ر هذا املعنى من دون اأن يك�ن مطلعًا على ثقافة 

ع�سره وجتارب غريه.
    النتيجة

اإذا اأردت النجاح فاإّن عليك اأوًل اكت�ساب ت�فيق اهلل لك 
وهذا لن يك�ن من دون �سك ولية وبراءة.

فعليك اأن ت�ايل اإمام زمانك كما يريده ه� عليه ال�سالم 
منك، وتعادي اأعداء اإمام زمانك اأي�سًا كما يريد ذلك.

وام�ِص  اآخ��ر  �سيء  اأي  ع��ن  اغفل  ه��ذا  حتقيق  وبعد 
جن��اح  حققت  ب��ه��ذا  ف��ت��ك���ن  العملي  جن��اح��ك  لتحقيق 

والآخرة. الدنيا 
فالتم�سك بالثقلي اأعني القراآن والعرتة النب�ية ال�سريفة 
ه� حتقق النجاح يف احلياة، ف�ساًل عن ال��س�ل اإىل ر�س�ان 

اهلل ورحمته يف الآخرة.
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اأ�شـــرار من 
ــاة  ــ ــاج ــ ــن ــ م
الـــتـــائـــبـــني

ول  تعد  ل  عل�م جّمة  فيها  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  مدر�سة 
حت�سى، فمن غري املمكن الإحاطة بعل�مهم الغفرية، فكل مع�س�م 
�سل�ات اهلل و�سالم عليه جاء مبا ينا�سب الظروف املحيطة به يف 
زمانه، وتكّفل اأهل البيت عليهم ال�سالم يف احلقب الزمنية التي 
الب�سرية قد تختلف  عا�سروها بجانب خا�ص من ج�انب احلياة 

ن�عًا ما عن املع�س�م الآخر، مع ت�حيد الهدف لديهم جميعًا.
اإح��دى العل�م اخلا�سة عّلمنا الإم��ام ال�سجاد علي بن احل�سي 
عليهما ال�سالم زين العابدين، وه� الدعاء واملناجاة، وهذه ال��سيلة 

هي لتقريب الإن�سان اإىل اهلل تبارك وتعاىل اأكرث.
وتعاىل  تبارك  فاهلل  التائبي،  مناجاة  هي  املناجاة  هذه  ومن 
برحمته جعل للمذنب طريقًا للع�دة والت�بة، ول يقبل ت�بة املذنب اإل 
ب�سروط خا�سة، ملّا كانت املناجاة هي اإحدى الطرق للتقرب اإىل اهلل 
تعاىل واأّن التائب يحتاج ما يقربه اإىل اخلالق عّز وجل، فجاء عن 

الإمام زين العابدين عليه ال�سالم الطريق ال�ا�سح لذلك.
الكلم���ات التي جاءت يف مناجاة التائبي لكٍل منها معاٍن ودللت 
ت�س���ري اإىل عظمة اخلالق عّز وجل ورحمته ور�س�انه وغفرانه، واأّنه 
يت�ب على العبد بعد الذنب، بعدما قام العبد مبخالفة خالقه واتباع 
ه�اه، يقبل اهلل تبارك وتعاىل ت�بته ويدخله حتت رحمته ور�س�انه.

لبا�ص اخلطايا وث�ب املذّلة
ورد عن الإمام ال�سجاد عليه ال�سالم يف مطلع مناجاة التائبي 

َطاَيا َثْ�َب َمَذلَِّتي«. ق�له: »اإَِلِهي اأَْلَب�َسْتِني اخْلَ
اأ�سار الإمام عليه ال�سالم يف بداية املناجاة بالعرتاف هلل تعاىل، 

واإقرار العبد بذن�به وهي حالة ت�سري اإىل فقر الإن�سان وفاقته، غناه 
تعاىل وعدم حاجته، والتذلل والنك�سار بالعرتاف ه� اأقرب ال��سائل 

اإىل اهلل تعاىل يف الإقرار بالعب�دية وعظيم الطاعة.
�ساحب  اأّن��ه  يعني  ل  ال�سالم  عليه  العابدين  زي��ن  والإم���ام 
اأن  ال�سالم  عليه  اأراد  واإّنا  بها،  العرتاف  يجب  التي  الذن�ب 
ومعنى  له،  والنك�سار  التذلل  ميكن  ما  باأ�سد  تعاىل  هلل  يتذلل 
ي�سري  احلقيقة  يف  فه�  تعاىل  هلل  طاعته  كانت  مهما  اأّن��ه  ذلك 
ت�ستحق  التي ل حت�سى  نعمه  فاإّن  التق�سري مع اهلل تعاىل،  اإىل 
كّل طاعة ومل تِف حيال ما اأغدق �سبحانه عليه، ف�ساًل عن ك�ن 
الإمام عيه ال�سالم ينطلق من در�ٍص ترب�ٍي ي�جهه اإىل اأ�سحابه 
و�سيعته واأتباعه، وكل من قراأ كتابه هذا و�سمعه فاإّنه ينتبه اإىل 
حرم  يف  يقدمه  ما  بتق�سري  معرتفًا  دائمًا  الإن�سان  يك�ن  اأن 

طاعته تعاىل من القلة التي ل تتنا�سب ونعمه التي ل حُت�سى.
    املعنى اللغ�ي

قال يف القام��ص: الإله: على وزن فعال مبعنى مفع�ل لأّنه ماأول�ه 
اأي معب�د ككتاب مبعنى مكت�ب )اهلل( قيل اأ�سله اإله فحذفت همزته 
واأدخل عليه الألف والالم فُخ�ص بالباري تعاىل ولتخ�سي�سه به قال 

تعاىل: }هَْل تَعَْلمُ َلهُ سَـــمِيًّا{.]مرمي:65[
قال ال�سيخ الكفعمي: واعلم اأّن هذا ال�سم وه� )اهلل( قد امتاز 

عن غريه من الأ�سماء باأم�ر ع�سرة:
1. اإّنه اأ�سهر اأ�سماء اهلل تعاىل.

2. اأعالها حماًل يف القراآن.
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3. اأعالها حماًل يف الدعاء.
4. اإّنه ُجعل اأمام �سائر الأ�سماء.

5. اإّنه خ�ّص بكلمة الإخال�ص.
6. اإّنه وقعت به ال�سهادة.

7. اإّن���ه علم على الذات املقّد�س���ة فال يطلق عل���ى غريه حقيقًة ول 
جمازًا قال تعاىل: }هَْل تَعَْلمُ َلهُ سَـــمِيًّا{، اأي هل اأحد ي�س���مى اهلل.
8. اإّن ه���ذا ال�س���م ال�س���ريف دّل على ال���ذات املقّد�س���ة امل��س�فة 
بجميع الكمالت وباقي الأ�س���ماء ل تدل اآحادها ول على اآحاد املعان 
كالقادر على القدرة، والعامل على العلم، اأو فعل من�س����ب اإىل الذات 

مثل ق�له }الرَّحْمَن{ فاإّنه ا�س���ٌم لل���ذات مع اعتبار الّرحمة.

9. اإّنه ا�سم غري �سفة بخالف �سائر الأ�سماء فاإّنها تقع �سفات.
اأ�سمائه احل�سنى تت�سمى بهذا ال�سم ول يت�سنى  اإّن جميع   .10
ه� ب�سيء منها فال يقال: اهلل ا�سم من اأ�سماء الغف�ر اأو الرحيم 
اإليه  ت�سرع  وهنا  تعاىل  اهلل  اأ�سماء  من  ا�سم  الغف�ر  يقال:  ولكن 
تعاىل باأّن ذن�بي غمرتني بكرثتها حتى اأ�سعر اأّن املذلة �سارت يل 

ث�بًا يجللني ويغمرن.
    التباعد عن اهلل تعاىل

َباُعُد ِمْنَك ِلَبا�َص َم�ْسَكَنِتي«. قال عليه ال�سالم: »َوَجلََّلِني التَّ
قيل جللني: جلل ال�سيء مبعنى غطاه، اأي األب�سني كما ورد يف دعاء 

اَك«. له عليه ال�سالم: »َوَجلََّلني ِر�سَ
والتباعد: خالف التقارب، وه� عدم الر�سا لأّن التباعد املكان ل 

يح�سل فيه �سبحانه لتنزيهه عن اجل�سمية.
ولبا�ص امل�سكنة: اأي لبا�ص الذّلة والفتقار، كما ذكرنا �سابقًا.

وامل�ستكي: ا�سم فاعل من ا�ستكان اإذا اأذّل وخ�سع.
فالتباعد عن اهلل تبارك وتعاىل ب�سبب ارتكاب الذن�ب كان غطاًء 

للعبد ولبا�ص الذلة والفتقار تلّب�ص به.
    اجلناية متيت القلب

قال عليه ال�سالم: »َواأََماَت َقْلِبي َعِظيَم ِجَناَيِتي«.
اأثر الذن�ب ينعك����ص على القلب حتى يرتكه غري م�ستقيم منك��سًا 
ل يفق���ه ول يع���ي �س���يئًا، كما يف ق�ل���ه تع���اىل: }وَلكِـــنْ تَعْمَى 

الصُّدُور{.]احل���ج:46[ فِـــي  تِـــي  الَّ الُْقُلـــوبُ 
حت���ى ل ي���كاد يعقل �ساحبه���ا، قال تع���اىل: }...بَـــْل رانَ عَلى  

]14 ُقُلوبِِهم... {.]املطفف���ي:
من  تعل�ه  ما  القل�ب  و�سداأ  ال�سيء،  يعل�  ال��ذي  ال�سداأ  والرين 

الذن�ب حتى ت�سده عن الذكر واملعرفة باهلل تعاىل.
فكلما زادت ذن�ب العبد كلما انكفاأ قلبه على املع�سية حتى �سار 

ل ي�سعر ب�سيء من املعرفة التي حت�ل بينه وبي مع�سية اهلل تعاىل.
وكلما مات قلبه تغطى بلبا�ص الذلة وابتعد عن خالقه ومعب�ده.
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    اأمل العبد يف قب�ل ت�بته
قال عليه ال�سالم: »َفاأَْحِيِه ِبَتْ�َبٍة ِمْنَك َيا اأََمِلي َوُبْغَيِتي«.

اإحياء القلب الت�بة وهي العرتاف بالذنب والإقرار باخلطيئة وعدم 
الع�د بعد ذلك اإىل الذنب.

فاإذا اأ�سعر الإن�سان قلبه بهذا اأحياه اهلل تعاىل بلطفه ورحمته.
والأمل: الرجاء.

والبغية: من ابتغاء ال�سيء اإذا طلبه، وبغيتي: طلبتي وحاجتي ل 
اأطلب �س�اها.

اإحياء  اأّن  اإىل  ال�سالم  عليهما  احل�سي  بن  علي  الإم��ام  اأ�سار 
القلب ل يك�ن اإّل بالت�بة، وقد وردت روايات م�ستفي�سة وكثرية يف 
الذنب ويقبل  واأّن اهلل تعاىل متى وكيف يغفر  الت�بة وكيفيتها  باب 

ت�بة العبد منها ما يلي:
    طريقة الت�بة

ُه َق���اَل لأَِمرِي  �َس���ُن ْب���ُن َعِليِّ ْبِن �ُس���ْعَبَة َعْن ُكَمْيِل ْب���ِن ِزَياٍد اأَنَّ عن احْلَ
ْنَب َفَي�ْس���َتْغِفُر اهلَل َفَقاَل عليه  يُب الذَّ امْلُ�ؤِْمِنَي عليه ال�س���الم: اْلَعْبُد ُي�سِ
، َقاَل: »َل« ُقْل���ُت: َكْيَف؟ َقاَل:  ْ�َبَة«، ُقْلُت: َلْي����صَ ال�س���الم: »َياْبَن ِزَياٍد التَّ
���اَب َذْنبًا َقاَل اأَ�ْس���َتْغِفُر اهلَل ِبالتَّْحِري���ِك«، ُقْلُت: »َوَما  »اإِنَّ اْلَعْب���َد اإَِذا اأَ�سَ
ِقيَقِة«،  ���َفَتاِن َواللِّ�َس���اُن ُيِري���ُد اأَْن َيْتَبَع َذِل���َك ِباحْلَ التَّْحِري���ُك« َقاَل: »ال�سَّ
ْنِب  ىَل الذَّ ْن َل َيُع�َد اإِ َماُر اأَ ِديُق اْلَقْلِب َواإِ�سْ ِقيَقُة؟ َقاَل: »َت�سْ ُقْلُت: َوَما احْلَ
َنا ِمَن امْلُ�ْسَتْغِفِريَن؟ َقاَل:  الَِّذي ا�ْس���َتْغَفَر ِمْنُه«، ُقْلُت" َفاإَِذا َفَعْلُت َذِلَك َفاأَ
ُل ال�ْس���ِتْغَفاِر َما ُهَ�؟ َقاَل:  ِل َبْعُد«، ُقْلُت: َفاأَ�سْ َك مَلْ َتْبُلْغ اإىَِل الأَ�سْ »ل لأَنَّ
ُل َدَرَجِة  وَّ ْنِب الَِّذي ا�ْس���َتْغَفْرَت ِمْنُه َوِه���َي اأَ ْ�َب���ِة َعِن الذَّ ىَل التَّ ُج����ُع اإِ »الرُّ

ْنِب...«.)و�س���ائل ال�سيعة:78/16( اْلَعاِبِديَن َوَتْرُك الذَّ
    من اآثار الت�بة

َعْن  الأَُرزِّ  اِع  َبيَّ َيْعُق�َب  اأَِبي  ْبِن  ُي��ُسَف  َعْن  �ِسَناٍن  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعْن 
»التَّاِئُب  َيُق�ُل:  �َسِمْعُتُه  َق��اَل:  ال�سالم  عليه  َجْعَفٍر  اأَِب��ي  َعْن  َجاِبٍر 
ِمْنُه  ُم�ْسَتْغِفٌر  َوُهَ�  ْنِب  الذَّ َعَلى  َوامْلُِقيُم  َلُه  َذْنَب  َل  َكَمْن  ْنِب  الذَّ ِمَن 

ال�سريف:435/2( َكامْلُ�ْسَتْهِزِئ«.)الكايف 
َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َوْهٍب َقاَل: �َسِمْعُت اأََبا َعْبِد اهلِل عليه ال�سالم َيُق�ُل: »اإَِذا 
ْنَيا َوالآِخَرِة«، َفُقْلُت:  ُه اهلُل َف�َسرَتَ َعَلْيِه يِف الدُّ �حًا اأََحبَّ َتاَب اْلَعْبُد َتْ�َبًة َن�سُ
ُن�ِب َوُي�ِحي  َوَكْيَف َي�ْسرُتُ َعَلْيِه؟ َقاَل: »ُيْن�ِسي َمَلَكْيِه َما َكَتَبا َعَلْيِه ِمَن الذُّ
اإىَِل َجَ�اِرِحِه اْكُتِمي َعَلْيِه ُذُن�َبُه َوُي�ِحي اإىَِل ِبَقاِع الأَْر�ِص اْكُتِمي َما َكاَن 
ُن�ِب َفَيْلَقى اهلَل ِحَي َيْلَقاُه َوَلْي�َص �َسْيٌء َي�ْسَهُد َعَلْيِه  َيْعَمُل َعَلْيِك ِمَن الذُّ

ُن�ِب«.)الكايف ال�سريف:431/2( ِب�َسْيٍء ِمَن الذُّ
    وقت الت�بة

َعْبِد اهلِل عليه ال�سالم  اأََبا  َقاَل: �َسِمْعُت  اْبِن �ِسَناٍن َعْن َحْف�صٍ  َعِن 
ِمَن  �َساَعاٍت  �َسْبَع  اهلُل  َلُه  اأَجَّ اإِلَّ  َذْنبًا  ُيْذِنُب  ُم�ؤِْمٍن  َعْبٍد  ِمْن  »َما  َيُق�ُل: 

َئٌة«. َهاِر َفاإِْن ُهَ� َتاَب مَلْ َيْكُتْب َعَلْيِه �َسْيئًا َواإِْن مَلْ َيْفَعْل ُكِتَبْت َعَلْيِه �َسيِّ النَّ
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ي�شر جملتكم/ جملة ال�ارث التي ت�شدر 
الإ�شالمية  والبح�ث  الدرا�شات  �شعبة  عن 
يف  والثقافية  الفكرية  ال�ش�ؤون  ق�شم  يف 
تدع�كم  اأْن  املقد�شة  احل�شينية  العتبة 
الذي  ال�شتبيان  يف  اجلادة  للم�شاهمة 
يف  املجلة  تق�مي  لغر�ض  وذلك  تقيمه، 
ثم  ومن  احلاليني  وج�هرها  مظهرها 
و�شكلها،  م�شم�نها  يف  ن�عية  قفزة  اإحداث 
املهم  اإ�شهامكم  خالل  من  اإّل  ذلك  يتم  ولن 
عن  نحاول  الذي  املذك�ر  ال�شتبيان  يف 
طريق العتماد على نتائجه ال��ش�ل اإىل 
الأب�اب  جميع  يف  املجلة  تتطلبه  ما  اأرقى 
م�شبقًا  وتقديرنا  �شكرنا  لكم  نقدم  ولذلك 

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

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

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

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

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

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

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

مالئم: نعم       / ل



َك ُقْلَت َما ِمْن َعْبٍد ُيْذِنُب  ِريُّ َفَقاَل َلُه: َبَلَغَنا اأَنَّ اٌد اْلَب�سْ َفاأََتاُه َعبَّ
َهاِر! َفَقاَل: »َلْي�َص َهَكَذا ُقْلُت،  َلُه اهلُل �َسْبَع �َساَعاٍت ِمَن النَّ َذْنبًا اإِلَّ اأَجَّ
َلُه اهلُل �َسْبَع �َساَعاٍت  ي ُقْلُت: َما ِمْن َعْبٍد ُم�ؤِْمٍن ُيْذِنُب َذْنبًا اإِلَّ اأَجَّ َوَلِكنِّ

ِمْن َنَهاِرِه، َهَكَذا ُقْلُت«.)الزهد:70(
ْن َذَكَرُه َعْن اأَِبي َعْبِد اهلِل عليه ال�سالم َقاَل:  اٍل َعمَّ وَعِن اْبِن َف�سَّ
»َقاَل َر�ُس�ُل اهلِل �سلى اهلل عليه واآله َمْن َتاَب َقْبَل َمْ�ِتِه ِب�َسَنٍة َقِبَل 
َنَة َلَكِثرَيٌة َمْن َتاَب َقْبَل َمْ�ِتِه ِب�َسْهٍر َقِبَل  اهلُل َتْ�َبَتُه، ُثمَّ َقاَل: اإِنَّ ال�سَّ
ْهَر َلَكِثرٌي َمْن َتاَب َقْبَل َمْ�ِتِه ِبُجْمَعٍة َقِبَل  اهلُل َتْ�َبَتُه، ُثمَّ َقاَل: اإِنَّ ال�سَّ
ْمَعَة َلَكِثرٌي َمْن َتاَب َقْبَل َمْ�ِتِه ِبَيْ�ٍم َقِبَل اهلُل  اهلُل َتْ�َبَتُه، ُثمَّ َقاَل: اإِنَّ اجْلُ
َتْ�َبَتُه، ُثمَّ َقاَل: اإِنَّ َيْ�مًا َلَكِثرٌي َمْن َتاَب َقْبَل اأَْن ُيَعاِيَن َقِبَل اهلُل َتْ�َبَتُه«.

)الكايف ال�سريف:441/2(

    طلب املغفرة من اهلل تعاىل
يِل َوُمْنَيِتي «. قال عليه ال�سالم: »َوَيا �ُس�ؤْ

يبتغيه  ال��ذي  احلثيث  الطلب  وه���  ال�س�ؤال  من  �س�ؤيل:  قيل 
�سرت  حتى  �س�اك  و�س�ؤاًل  حاجًة  اأجد  ل  اأي  و�س�ؤيل  ال�سائل، 

اأنت غايتي و�س�ؤيل.
واملنية: من املنى ب�سم الأول وهي الغاية والرغبة التي ي�سعى 
لطلب  الإن�سان  يدفع  الذي  القلبي  التمني  واأ�سله  الطالب  اإليها 

ما متناه ورغبه.
اإّن بداية  بالغاية والرغبة حيث  العبد طلب املغفرة  هنا بداأ 
والطلب  ال�س�ؤال  بكلمات  وتعاىل  تبارك  اهلل  من  حاجة  طلب 
ت�بته  ب��ق��ب���ل  وي��رغ��ب  يتمنى  ال��ع��ب��د  اأي  وال��ت��م��ن��ي  وال��رغ��ب��ة 

ورج�عه اإىل اهلل تعاىل.
    العرتاف بالرحمة الإلهية

ِتَك َما اأَِجُد ِلُذُن�ِبي �ِسَ�اَك َغاِفرًا َوَل  قال عليه ال�سالم: »َفَ� ِعزَّ
َك َجاِبرًا«. اأََرى ِلَك�ْسِري َغرْيَ

قيل العّزة: الغلبة و القهر، حتى �سارت �سفًة له تعاىل، وعّزته 
قدرته وق�ته.

لق�ل���ه تع���اىل: }...َأيَبَْتُغـــونَ عِنْدَهُـــمُ الْعِـــزَّةَ َفِإنَّ الْعِـــزَّةَ هلِل 
جَمِيعًا{.]الن�ساء:139[

وَلِْلمُؤْمِنِنيَ...{. وَلِرَسُولِهِ  الْعِزَّةُ  }وَهلِل  تعاىل:  وق�له 
]املنافق�ن:8[

وعّزتك: ق�سٌم بعّزته تعاىل اإّنه مل يجد لذنبه غافرًا �س�اه، فكل 
من �س�اه ل ت�سدر منه الت�بة لأّن الأمر بيده تعاىل يرحم من ي�ساء 

ويعّذب من ي�ساء، وبيده امللك وه� القادر على العف� والرحمة.
من الأق�سام املهمة ه� ق�سم العبد بالعّزة الإلهية وبجاللة اهلل، 
فاأن يق�سم املذنب بجاللة اهلل تعاىل لقب�ل ت�بته والغفران عن ذنبه 

من اأف�سل الطرق لل��س�ل اإىل الهدف، وه� قب�ل الت�بة.
كذلك العرتاف باأّن لي�ص هناك �س�ى اهلل تبارك وتعاىل غافرًا 

للذن�ب وقاباًل للت�بة.
ويت�ّقع  بانك�ساره،  وي�ست�سعر  ذن�به  العبد  ي�ستعر�ص  فعندما 
اأرى  )ول  بق�له:  رب��ه  يناجي  العقاب  م��ن  ي�سيبه  م��ا  ب��الء 

جابرًا(. غريك  لك�سري 
بعد اأن يق�سم بعزته تعاىل اأّنه ل يغفر الذن�ب �س�اه، واأّنه يطلب 
منه تعاىل اأن يعف� عنه، اإل اأّن هذا الذنب ي�لد انك�سارًا يف النف�ص 
للذلة التي تدخله هذه الذن�ب على مرتكبها، فه� حينما يقدم على 
الذنب ي�سعر بالتاأنيب والندم والأ�سف على هذا التفريط، لذلك 
يق�ل الإمام الباقر عليه ال�سالم يف الت�بة التي ي�ساحبها الندم: 

َدِم َتْ�َبة«.)الكايف ال�سريف:426/2( »َكَفى ِبالنَّ
فالندم اأ�سدق جتليات الت�بة واأو�سح م�ساديقها، اإذ الندم ينبعث 
من �سع�ر اخليبة والإحباط الذي ي�لده الذنب، فيحط هذا الندم 
به�اج�سه وم�ساعره وكل اإح�سا�ساته حتى ل يجد اإّل �سع�رًا بالتاأنيب 
وهذا التاأنيب ي�لد التحقري وال�ست�سغار للنف�ص في�ؤدي ذلك اإىل 
النك�سار وقلة العتداد بنف�ص ارتكبت ما يخالف اجلبار وهي تعلم 
اأّنه املالك والقادر والقاهر فكيف جترتئ على مالكها ومهلكها ثم 
حمييها، فاإذا متعن املذنب يف حقارة نف�سه وا�ستكان ل�سغره عندها 
ي�سعر باملذلة ومن ثم النك�سار، ف�ساًل عن اآثار الذن�ب التك�ينية 
على ت�فيق الإن�سان وقلة رزقه و�سقائه يف حت�سيل حظه من هذه 
الدنيا، فما ي�اجه من نكد وب�ؤ�ص و�سقاء �سببه اآثار الذن�ب، مما 
جتعله حقريًا يف نف�سه، و�سيعًا يف همته، لذا ي�سري الإمام اإىل هذه 
احلالة وي�ؤكد على هذه احلقيقة ويطلب التائب اأن يرجعه اهلل اإىل 
حال ال�ستقامة والعافية فيك�ن ممن اأجر اهلل ك�سره، وهذا الك�سر 
ه� ك�سر النف�ص وانتقا�سها حتى لكاأّنه ل ي�سعر بكرامته واعتباره 
يهتدي  ل  املذنب خمل�قًا حقريًا هائمًا  يجعل من  ك�سٍر هذا  واأي 
اإىل �سبيل ل�ل اأن يجريه با�ست�سعاره بحالة الت�بة التي تعيد له هذه 

امل�ساعر اعتباره لنف�سه وكرامته امل�ستباحة بذن�به.

سيد محمد عيل الحلو
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الن�شـخة  علـى  للح�شـ�ل 
الرقميـــــــــــــة للمجلــــــة 
الكـــــــــ�د هـذا  ام�شـــــــح 

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

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

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

Email: dirasatislamia@gmail.com

للح�س��ل على الن�س�خة 
الرقمي�������������ة للمجل������ة 
ام�س�������ح هذا الك����������د


