
ذوالحجة ١٤٣٧-ايلول ٢٠١٦
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 إّنه ثقتي من أهل بيتي. •
 السفري والسفارة. •



االشراف العام/رئيس التحرير

الشيخ علي الفتالوي

سكرتير التحرير
محمد رزاق صالح

هيأة التحرير
السيد صفوان جمال الدين

الشيخ محمد فاضل

التدقيق اللغوي
أ.خالد جواد العلواني

ضياء قاسم

التصميم واالخراج الفني
السيد علي ماميثة

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

٤-ال�شعائر احل�شينية ال�شراع ال�لئي العقائدي

١٠-الغدير وم�ش�ؤولية اخلالفة

٢٠-احلياة مع  الإمام علي عليه ال�شالم

٢٢-الإمام علي عليه ال�شالم  اأوىل بامل�ؤمنني من اأنف�شهم

5٠- مناجاة التائبني

٤٦-�شاحب الديـــــــــــن احلنيف٣8- على اأب�اب الآخرة

١٢- البعد العقائدي حلادثة الغدير

٧- م�اقف الأبطال



العام امل�شرف 

واأ�شارت  خيرب،  يف  الراية  عن  حتدثت  الفريقني  كتب  يف  الحاديث  من  الكثري  وردت 
الأحاديث اىل اأن الراية مل تنت�شر اإّل بعد اأن ا�شتلمها اأمري امل�ؤمنني عليه ال�شالم ول با�س 

بذكر اأحد هذه الأحاديث التي وردت يف �شحيح البخاري وه� كما ياأتي:
حدثني قتيبة بن �شعيد، حدثنا يعق�ب بن عبد الرحمن بن حممد بن عبد اهلل بن 
عبد اهلل بن عبد القاري عن اأبي حازم قال اأخربين �شهل عنه قال قال ر�ش�ل اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شلم قال ي�م خيرب : لأعطني هذه الراية غدا رجال يفتح اهلل على يديه ، 
يحب اهلل ور�ش�له ، ويحبه اهلل ور�ش�له ، قال : فبات النا�س يدرك�ن اأيهم يعطاها ، فقال 
: اأين علي بن اأبي طالب ، فقيل ه� يا ر�ش�ل اهلل ي�شتكي عينيه ، قال : فاأر�شل�ا اإليه ، فاأتى 
فب�شق ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يف عينيه ، ودعا له ، فرباأ كاأن مل يكن له وجع، 
فاأعطاه الراية ، فقال علي : يا ر�ش�ل اهلل اأقاتلهم حتى يك�ن�ا مثلنا ، فقال : اأنفذ على 
ر�شلك حتى تنزل ب�شاحتهم ، ثم ادعهم اإىل الإ�شالم ، واأخربهم مبا يجب عليهم من حق 
اهلل فيه ، ف�اهلل لأن يهدي اهلل بك رجال واحدا خري لك من اأن يك�ن لك حمر النعم. 

)�شحيح البخاري: ٢٠/٤(.
اأبي طالب عليه ال�شالم نقف على دللة  انت�شار الراية بيد علي بن   ولكي نبني علة 

احلديث:
١ - يدل احلديث على اأن الراية مل تنت�شر قبل اأن يعطيها النبي �شلى اهلل عليه واآله 

و�شلم لعلي عليه ال�شالم.
٢ - يدل احلديث على اأن حب اهلل ور�ش�له لعلي عليه ال�شالم عامل م�شاعد يف انت�شاره 

على اأعداء اهلل ور�ش�له.
٣- اخبار النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم بالفتح على يد علي عليه ال�شالم ي�شتند اإىل 

علم النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم ب�شدق جهاد علي عليه ال�شالم.
٤ - هذه املنقبة )ق�ل ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم ويحبه اهلل ور�ش�له( ل 
ميكن اأن يح�شل عليها رجل �شي�ؤول اأمره اإىل الباطل، فل� ل معرفة النبي �شلى اهلل عليه 

واآله و�شلم بعلي عليه ال�شالم ملا قال يف حقه هذا الق�ل وملا اأ�شند اإليه هذه الراية.

انت�شرت الراية
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ال�شعائر  اإىل  الذهن  ي�شري  ال�شعائر  نتحدث عن  عندما 
واملواكب  والهيئات  وال��ع��زاء،  النياحة  جمال  يف  املتمثلة 
احل�شني  وزي���ارة  ال�شعبية(،  )امل�����ش��ريات  اأو  احل�شينية 
يف  ماألوف  هو  كما  ُبعد،  عن  اأو  كربالء،  يف  ال�شالم  عليه 
اأو  مثاًل  عا�شوراء(  )زي��ارة  ق��راءة  يف  املوؤمنني  اأو���ش��اط 
احل�شني  رثاء  يف  ال�شعر  وقر�ض  ُبعد،  عن  وارث(  )زيارة 
ماألوف  هو  مما  ذلك  ي�شبه  وما  واأن�شاره؛  ال�شالم  عليه 
ومتعارف يف اأو�شاط املوؤمنني من اأتباع مدر�شة اأهل البيت 

ال�شالم. عليهم 
ال��دالالت  هو  ال�شياق  ه��ذا  يف  نعرفه  اأن  يجب  ما  ف��اأّول 
كثريًا  عليها  التاأكيد  ورد  التي  ال�شعائر  هذه  حتملها  التي 
يتعاطاها  والتي  ال�شالم،  عليهم  البيت  اأه��ل  اأحاديث  يف 

املوؤمنون من اأتباع مدر�شة اأهل البيت عليهم ال�شالم.
دالالت  حتمل  �شنة،  كل  تتجدد  التي  ال�شعائر  ه��ذه  اإّن 
كثري  ت��وق��ف  اإىل  نحتاج  وال  وا���ش��ح��ة،  وثقافية  �شيا�شية 
لنكت�شف الدالالت التي تختزنها جمال�ض النياحة، والعزاء، 
الق�شية  مع  والت�شامن  والتفاعل،  التعاطف،  وم�شريات 

احل�شينية يف عا�شوراء.
)ال�شعار(،  معنى  حتمل  والتجّمعات  امل�شريات  هذه  اإّن 
ومعنى ال�شعائر: االإعالم، واالإعالن، واالإ�شهار... هذا اأواًل، 
وهذا االإعالم واالإعالن ين�شب على )املوقف( و)االنتماء(.
والثقايف،  ال�شيا�شي  للموقف  اإع��الن  ال�شعائر  ه��ذه  اإّن 
واإعالن لالنتماء، والهوية احل�شارية والثقافية وال�شيا�شية 

للنا�ض... وهذه هي النقطة الثانية.
وملاذا هذا االإ�شرار على اإعالن )املوقف( واالنتماء؟

ويتطلب  ال�شعائر  ه��ذه  تثريه  ال��ذي  ال�����ش��وؤال  ه��و  ه��ذا 
ال�شحيح. اجلواب 

بهذه  و)االنتماء(  )املوقف(  اإع��الن  على  االإ���ش��رار  اإّن 
يف  اإاّل  يكون  ال  والتحديد،  والتاأكيد،  املتابعة،  من  ال�شورة 
فيها  يتمّيز  اأن  الب��ّد  �شعبة،  ح�شارية  �شراعات  ظ��روف 
لالأطراف  البّد  عندئذ  املت�شارعني..  املع�شكرين  من  كل 
املتقابلة يف هذا ال�شراع اأن تك�شف عن هويتها، وتعلن عن 
انتمائها ال�شيا�شي واحل�شاري.. واإاّل ف�شوف ميحق يف هذه 

املعركة، ويكت�شحه الطرف االآخر.
وكل  متقابلني..  ملع�شكرين  ا�شطفاف  ال�����ش��راع  اإّن 
عن�شر يدخل يف هذا ال�شراع البّد اأن يحّدد موقعه و�شّفه 
من هذه املعركة، ويف غري هذه ال�شورة يكت�شحه ويجرفه 
ال�شراع  �شاحة  يف  ينجرف  ال  ول��ك��ي  االآخ����ر،  ال��ط��رف 

ــعــائــر احلــ�ــشــيــنــيــة  ــ�ــش ال
ال�شراع ال�لئي العقائدي
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املعركة،  م��ن  موقعه  ي��ح��ّدد  اأن  الب��ّد  ال��ع��دو،  ط��رف  اإىل 
ويعلن  اإليه،  ينتمي  ال��ذي  املع�شكر  جانب  اإىل  وي�شطّف 
عن انتمائه وموقعه وموقفه يف تلك املعركة.. وهذه ق�شية 
)اال�شطفاف(،  الع�شكرية:  املعارك  يف  وا�شحة  معروفة 
احل�شارية  ال�شراعات  يف  االأمر  يختلف  وال  )االنتماء(، 
كّل  ففي  الع�شكرية،  املعارك  عن  والثقافية  وال�شيا�شية 
من  واملواقع  واملوقف،  االنتماء،  حتديد  من  البد  منهما 

املعركة، واإعالن االنتماء واإ�شهار املوقف.
ونحن نعي�ض على وجه االأر�ض يف �شاحة �شراع �شيا�شي 
ال�شالم  ح��ال��ة  تخدعنا  اأاّل  وي��ج��ب  وث��ق��ايف..  وح�����ش��اري 
ال�شاحة  تختزنه  عما  الع�شكرية  الهدنة  اأو  الع�شكري 
كانت  واإذا  ومواجهة..  �شراع  من  واحل�شارية  ال�شيا�شية 
والرتقيعية؛  الن�شفية  احللول  تقبل  الع�شكرية  املعارك 
ال�شيا�شية  ال�شراعات  تقبل  ف��ال  احل���رب،  حالة  الأّن��ه��ا 

الن�شفية. احللول 
)ح��وار  نرف�ض  اأو  ننفي  اأّن��ن��ا  الكالم  ه��ذا  معنى  ولي�ض 
امل�شروع  ه��ذا  ينغلق على  ال  االإ���ش��الم  ف��اإّن  احل�����ش��ارات(، 
بيان  ب�شدد  ولكننا  املعقولة،  احلدود  بع�ض  يف  احل�شاري 
الواقع احل�شاري يف حياة النا�ض، بعيدًا عن ال�شعارات، وما 
يختزنه الواقع من �شراع قا�ض �شديد، ينتقل من جيل اإىل 
وما  االأر���ض  تعاىل  ب��اإذن اهلل  ال�شاحلون  يرث  جيل، حتى 
عليها، وتنتقل ال�شيادة على وجه االأر�ض اإىل ال�شاحلني من 
ْكِر َأنَّ  عباد اهلل }وََلَقدْ َكَتبْنَا فِي الزَّبُوِر مِنْ بَعْدِ الذِّ

اْلَرْضَ يَِرُثهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ{.)االأنبياء:105(
وعليه  واآل��ه  نبينا  على  ومو�شى  بني  القائم  ال�شراع  اإّن 
ال�شالم وفرعون، وبني عي�شى على نبّينا واآله وعليه ال�شالم 
وعتاة  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  وبني  وقومه، 
قري�ض.. مل ينقطع بعد مو�شى وعي�شى ابن مرمي على نبينا 
واآله وعليهم ال�شالم، وبعد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 

و�شلم، والقتال يف )�شفني( امتداد للقتال يف بدر.
ت��ع��اىل عليه  ر���ش��وان اهلل  وع��م��ار  ال�����ش��الم  وع��ل��ي عليه 
واأ�شحاب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم، وقفوا يف 
و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  مواقف  على  �شفني 
واأ�شحابه يف )بدر(، ومعاوية وعمرو بن العا�ض وقفوا يف 

�شفني على مواقف اأبي �شفيان واأبي جهل يف بدر.
ومعركة الطف امتداد ملعركة )�شفني( ومعركة )بدر(.

ومل ينقطع هذا ال�شراع يف تاريخنا، واإن اختفى الوجه 
الع�شكري لهذا ال�شراع.

اأر�ض  ومن  جيل،  اإىل  جيل  من  ميتد  ال�شراع  هذا  اإّن 
اإىل اأر�ض.

فما دام يحكم حاكم على وجه االأر�ض بغري حكم اهلل.
وما دامت حدود اهلل معطلة.

وما دامت الفرائ�ض االإلهية ال تقام على وجه االأر�ض.
وما دام ال�شلطان والقوة لغري دين اهلل.

وما دام ال�شرك يلّوث وجه االأر�ض.
وما دام الظلم يحكم عباد اهلل.

وما دام اال�شتكبار واال�شت�شعاف ي�شطر النا�ض اإىل �شطرين.
ويحمل  اهلل،  دين  عن  النا�ض  ي�شّد  الطاغوت  دام  وما 

الف�شاد والظلم اإىل النا�ض.
االأر����ض  وج��ه  على  �شلطان  وال�����ش��رك  للظلم  دام  وم��ا 
عليه  احل�شني  خ��روج  يكن  ومل  حمالة،  ال  ب��اق  فال�شراع 
ال�شراع،  لهذا  جت�شيدًا  اإاّل  اأمية  بني  حكومة  على  ال�شالم 

وتاأكيدًا وتعميقًا له.
هذا  يف  غاية  وال  دع��وة  ال�شالم  عليه  للح�شني  يكن  ومل 
امل�شطفى  جده  به  جاء  الذي  باملعروف  االأمر  اإاّل  اخلروج 
�شلى اهلل عليه واآله و�شلم و�شّرعه ومنهج اأبيه علي بن اأبي 
طالب عليه ال�شالم والنهي عن املنكر الذي اأ�ّش�شه بنو اأمية 

واأتباعهم من يوم �شقيفة بني �شاعدة.
ونحن اليوم يف �شاحة ال�شراع نقف عند مواقف اإبراهيم 
واآله  نبّينا  على  اهلل  روح  وعي�شى  الكليم  ومو�شى  اخلليل، 
واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  ومواقف  ال�شالم،  وعليهم 
ال�شالم،  عليه  علي  املوؤمنني  اأم��ري  مواقف  وعلى  و�شلم، 
والطغاة،  ال�����ش��الم؛  عليهما  واحل�شني  احل�شن  وم��واق��ف 
على  يقفون  واأذنابهم،  والكفر  ال�شالل  واأئمة  واجلبابرة، 
اأبي  واآل  �شفيان  واأب��ي  جهل  واأب��ي  وفرعون  من��رود  مواقف 

�شفيان وبني اأمية، واآل مروان واآل اأمية.
من  الب��ّد  وال�شيا�شي  احل�شاري  اال�شطفاف  ه��ذا  ويف 

اإعالن )املوقف( واإ�شهار )االنتماء(.
وهذا هو معنى ال�شعار وال�شعائر.

وال�شعائر احل�شينية تقع يف هذا ال�شياق.
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اإذن لكي نفهم قيمة ال�شعائر احل�شينية ودورها يف حياتنا 
واأهميتها  و�شرورتها،  والثقافية،  وال�شيا�شية،  احل�شارية، 
التاريخية البّد اأن نتوقف عند املفاهيم الثالثة التالية التي 

حتدثنا عنها هذه املقدمة وهي:
    )ال�شعار( و)النتماء( و)ال�شراع(

ال�شراع  �شاحات  تربز يف  واالإ�شعار  ال�شعار  اإىل  احلاجة 
العقائدي والع�شكري غالبًا.

فاإّن ال�شعار: اإ�شعار باالنتماء؛ واملق�شود من االنتماء كلمة 
)الوالء( يف امل�شطلحات االإ�شالمية.

وال�شعار اإ�شعار بالوالء، ولي�ض هو الوالء.
االإن�شان  الأّن  ال�شراع،  �شاحات  يف  اإليه  احلاجة  وتتاأكد 
�شاحات  يف  وانتمائه  ب��والئ��ه  نف�شه  ي��ذّك��ر  اأن  اإىل  يحتاج 
الثبات  كثريًا يف  الالمنتمي  املنتمي عن  ويختلف  ال�شراع، 
على املوقف.. ولذلك يحتاج املقاتل اأن ي�شعر نف�شه ويذّكرها 

بوالئه ب�شورة م�شتمرة، ليثّبت اأقدامه على اأر�ض املعركة.
واملعارك  القتال  �شاحات  يف  يحتاجون  املقاتلون  وك��ان 

الع�شكرية اإىل ال�شعار حتى يعرف به عدوه عن �شديقه.
عندما  القتال  يف  تت�شابك  املقاتلني  �شفوف  كانت  فقد 
املقاتلون  ميّيز  فلكي  االأبي�ض،  بال�شالح  يجري  القتال  كان 
يقاتلون  عّمن  يقاتلونه  وم��ن  اأ�شدقائهم،  عن  خ�شومهم 
معه، كان يّتخذ كل مع�شرك لنف�شه �شعارًا واحدًا ليتمايزوا 

به عندما ت�شتبك �شفوف املقاتلني.

منهما  كل  انتماء  عن  غالبًا  تعرّب  كانت  ال�شعارات  وهذه 
العقائدي والقومي والوطني والديني، ح�شب نوع املعركة.

عن  هذا  احل��روب،  ال�شعارات يف  �شاعت ظاهرة  وهكذا 
)ال�شعارات( يف �شاحة املعركة.

�شلوكهم  يف  النا�ض  يتخذها  ال��ت��ي  )ال�شعائر(  واأّم���ا 
االج��ت��م��اع��ي ال��دي��ن��ي واحل�����ش��اري ف��ه��ي اأي�����ش��ًا ن���وع من 
التعريف بانتمائهم الديني والثقايف واحل�شاري يف �شاحة 
احلياة، و�شاحة احلياة �شاحة �شراع دائمًا، وهذا ال�شراع 
هو �شراع الوالءات، وما يحتاج املقاتل يف �شاحات القتال 
يحتاجه يف �شاحات ال�شراع احل�شارية اأي�شًا من االإعالن 
عن انتمائه ووالئه، تثبيتًا ملواقفه يف هذه ال�شاحة، وتعريفًا 

ووالئه. بانتمائه 
�شاحات  يخت�ض  احل�شينية(  )ال�شعائر  عن  فاحلديث 
ال�شراع العقائدي والثقايف وهي �شاحات ل�شراع الوالءات، 

وهو من اأ�شرى اأنواع ال�شراع يف حياة االإن�شان.
وهذا ال�شراع قائم بني اأن�شار احل�شني عليه ال�شالم على 

امتداد التاريخ وخ�شومه.
االأن�����ش��ار  جبهة  ب��ني  وامل��واج��ه��ة  امل��ق��اب��ل��ة  تنقطع  ومل 
اليوم  اإىل  61ه���،  �شنة  من  عا�شوراء  ي��وم  منذ  واخل�شوم 
ال�شراع، حتى يظهر من  وي�شتمر هذا  و�شوف ميتّد  البتة، 
يثاأر خلط احل�شني عليه ال�شالم ودعوته، اآخر الزمان، وهو 
املهدي من اآل حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم، من اأحفاد 

احل�شني عليه ال�شالم.
احل�شني  ك��ان  التي  فهي  احل�شينية  ال�شعارات  واأم��ا 
�شاحة  يف  يرفعونها  واأن�شاره  ال�شالم  عليه 
ودعوتهم  باأنف�شهم  للتعريف  ال��ق��ت��ال 

ووالئهم. وانتمائهم 
وع����ل����ى ك�����ل ح�������ال، ف������اإّن 
و)ال�شعارات(  )ال�شعائر( 
من باب واحد، تخ�ّض 
����ش���اح���ات ال�����ش��راع 
للتعريف  واملواجهة، 
ب���ان���ت���م���اء االإن�������ش���ان 
ووالئه يف �شاحة ال�شراع.

محمد مهدي اآلصفي
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    امل�اقف والقيم

اإّنها م�ش���رية الب�ش���رية نحو العدالة 
وامل�ش���اواة ونبذ الظل���م والظاملني بكل 

واأ�شاليبه. طرقه 
امل�ش���رية ترت�ش���م  ويف طّي���ات تلك 
وتتح���رك القي���م واملواق���ف املبدئي���ة 
الوج���ود  رباني���ة  اأ�شا�ش���ًا  ه���ي  الت���ي 

واإن�ش���انية اخلل���ود.
للب�ش���رية  مبدئي���ة  ومواق���ف  قي���م 
مبختلف جتمعاتها واأديانها االإ�شالمية 
والهندو�ش���ية  واليهودي���ة  وامل�ش���يحية 
يقد�ش���ونها  فجميعه���م  والعلماني���ة 

بها. ويوؤمن���ون 
    م�شرية نه�شة اأمة

اق���رتب من اأخي���ه االإم���ام.. وحدق 

يف ق�ش���مات وجه���ه.. وكاأّن���ه يودعه���ا 
للفراق االأبدي.. فه���و يعلم اأّنه الفراق 
الذي لي����ض بعده لق���اء يف االأر�ض.. بل 
اللقاء القادم �شيكون فقط يف ال�شماء!!
م���ن  خروج���ه  �ش���بب  ع���ن  ف�ش���األه 

ج���ّده!! مدينة 
والرا�ش���ي  الواث���ق  ال���رّد  فج���اءه 
عن م�ش���يئة اهلل تعاىل: »�شاء اهلل اأن 

ي���راين قتياًل...«.
اأخ���ذه  �ش���بب  ع���ن  �ش���وؤاله  فاأع���اد 
للن�ش���اء والعي���ال.. فجاءه ثاني���ة الرد 
الثابت املوؤمن باإرادة الباري عّز وجل: 

»�ش���اء اهلل اأن يراهن �ش���بايا..«!!
نح���و  م�ش���ريٌة  امل�ش���رية..  فب���داأت 
اإع���ادة �شناع���ة اأّمة ج���ّده امل�شطفى 

�شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم ب�ش���كب 
الطاهر!! دم���ه 

يف  اآخ���ر  دٍم  اأي  ي�شاهي���ه  ال  دٌم 
طهره وقد�ش���يته.. اأو اأي �ش���يء اآخر 

الوجود..!! يف 
القي���م  �شياغ���ة  ُتعي���د  م�ش���رية 
واملواق���ف لكاف���ة االأجي���ال القادم���ة.. 
حت���ى يح���ني في����ض حفي���ده املخل�ض 

املقد����ض. باخل���روج  االأعظ���م 
والقي���م  املواق���ف  روائ���ع  فكان���ت 
تر�ش���م للم�ش���ت�شعفني طري���ق احلرية 

االإلهي���ة املقد����ض.
    اإيثار للنف�س

 ب���دى لهم اأنه يريد اأن ي�ش���رب املاء 
وهو الظماآن واملتفرد بال�شريعة.. فاأبى 

م�اقف الأبطال
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اأن يرتوي قبل اإمامه!!!
ف�شبقته �شهام املنية قبل اأن يرتوي.

    وفاء للعهد

مل يغرّي امل�ش���ري نح���و قبيلة منا�شرة 
بعد اأن مت منعه من التوجه للكوفة.

واإلغائ���ه  الطري���ق  بتغي���ري  فيغن���م 
لعهده للجي�ض املعتدي األفي فار�ض من 
�شيوف ال ُيرجعها اأ�شحابها لغمدها اإاّل 

بعد غر�ش���ها يف اأبدان االأعداء.
ورغ���م قل���ة الرج���ال واالأن�ش���ار يف 
جي�ش���ه القلي���ل الع���دة والع���دد.. لكنه 

للعه���د والوف���اء ه���و )العنوان(.
قطع���ه  عه���دًا  كان  ل���و  حت���ى 

! ! . . ء ا ع���د لالأ
    امل�شاواة

و�ش���ع خ���ّده على خ���ّد عب���ٍد �شحبه 
للعافي���ة. عب���د قّدم روحه �ش���هيدًا بني 

يدي اإمامه و�ش���ّيده.
اأح�ش���ن  ن���ه  اأ ذنب���ه  كل  عب���د 
عبودي���ة اهلل رب���ه فاأطاعه يف ع�ش���ق 
حمبوب���ه.. وع�ش���ق حفي���د حمبوبه.. 

ب���دي حلبي���ب ال���رب. بع�ش���ق اأ
فالم����ض خّد االإم���ام ال�ش���ريف خّد 

له. العا�شق 
مثلم���ا الم����ض خ���ّد االإمام خ���ّد ابنه 
االأكرب وهو اأ�ش���به النا�ض خلقًا ومنطقًا 
بر�ش���ول اهلل، وكاأن ل�شان حاله ي�شدع 
للب�ش���رية )ال ف���رق ب���ني رابط���ة الدم 

والعقي���دة اإذا ت�ش���امى الهدف(!!
    �شيانة للعفاف واحل�شمة

قال ال�ش���هيد: »اق�شدوين بنف�شي.. 
فلي�ض على الن�شاء من جناح«.

وب�شعي���ف  باجل���راح  مثخ���ن  وه���و 

�شوته يرف�ض اأن يتخلى عن م�شوؤوليته 
يف حف���ظ الن�ش���اء والعف���اف واعتزازًا 

وللحجاب. للخ���در  وتثبيتًا 
االإم���ام  اأ�ش���رع  اآخ���ر  موق���ف  ويف 
مه���رواًل باجت���اه اأخت���ه بع���د اأن اأنزل 
اب���ن اأخي���ه من عل���ى كتف���ه.. لرُيجع 

اإىل اخلي���ام. العقيل���ة 
    قربان لل�شالة

قال: ».. ذلك هو اأول وقتها«.
اإنه���ا ال�ش���الة.. فمثله���ا قات���ل اأبوه 
اأم���ري املوؤمن���ني على قيامه���ا مببادئها 
َم  »عل���ى  ال�ش���هرية:  قولت���ه  فق���ال 

مقاتله���م«؟؟
وك���رر ابنه ال�ش���هيد: »ا�ش���األوهم اأن 
يكفوا عن القتال فقد حان اأول وقتها«.
وحت���ى يف �شالت���ه ق���ّدم القربان.. 
اأوفي���ت يا ب���ن ر�ش���ول اهلل؟؟ فاأجابه: 

»بل���ى.. واأنت اأمام���ي يف اجلنة«.
    اأداء الأمانة واإرجاعها لأهلها

وه���و  اأحده���م  يح���ّدث  فوق���ف 
حماط باجلنود من حول���ه: »اإّن لعليه 
دين���ًا يف عنقي«، فخذ درعي و�ش���يفي 
لق���د  وبعهم���ا واق����ضِ عن���ي دين���ي.. 
اأو�ش���ى قبل اأن يلقى حتفه من �ش���طح 
ق�ش���ر العمارة باإرجاع حقوق النا����ض 
اإليه���م.. اإنه���ا �ش���جية اأداء االأمان���ات 

الأ�شحابه���ا!! واإرجاعه���ا 
    ا�شتب�شار احلق واأهله

ق���ال: »واهلل لو اأقتل واأحرق �ش���بعني 
مرة ما تخليت عنك �شيدي«.

اإّن االإم���ام علي���ه ال�ش���الم ل���ه روعة 
الروؤية واال�ش���تب�شار للحق والتم�ش���ك 
باأه���ل احلق.. والت�شحية بالنف����ض من 

دونهم.
ماج���د  تل���و  ماج���دًا  ف���ربزوا 
كا�شتئنا����ض  بال�ش���هادة  لي�شتاأن�ش���وا 

اأم���ه..!! �ش���در  ب���دفء  الر�شي���ع 
    ف�شح لل��شحية

ق���ال: »خذوه وا�ش���قوه باأنف�ش���كم اإن 
خ�ش���يتم اأن اأ�شرب من ف�شالة مائه!!«.
ف�ش���بقه �ش���هم املني���ة و�ش���قاه م���ن 

الردى. ح���رارة 
اأهدافه���م..  وف�ش���ح  فف�شحه���م 
ف�شح���ى بر�شيعه لري�ش���م لن���ا لوحة 
الذئ���اب  ووح�ش���ية  ظالم���ة  تك�ش���ف 
الت���ي م���ا زال���ت منت�ش���رة  الب�ش���رية 
االأبري���اء..  دم���اء  ت�ش���رب  الي���وم 
وتقّط���ع  باملفخخ���ات  ت�شطاده���ا 

االأكب���اد. وت���اأكل  الروؤو����ض 
فه���ا هو ع���راق االإمامة.. و�ش���وريا 
ولبنان  االأ�شال���ة..  الكرامة.. ومي���ن 
املقاومة ته�ّش���م اأج�ش���ادهم وح�ش���ية 
والن�ش���اء  االأطف���ال  ب���ني  تف���ّرق  ال 
والعج���زة واالأبري���اء.. فتمالأ االأر�ض 

م���ن دمائه���م الربيئة!!
    �شم�د و�شم�خ وحتد واإباء

تقدم���ت  ظ���روف..  ق�ش���وة  رغ���م 
بثبات حممدي، وباأ�ض علوي.. وبالغة 
فاطمي���ة.. وكرم ح�ش���ني.. و�ش���جاعة 
املقد����ض  اجل�ش���د  لرتف���ع  ح�ش���ينية.. 
وتخاط���ب ربها ب���كل اطمئن���ان ور�شا 
وتتحدى جي�ض االأعداء )ربنا تقبل منا 

القربان(. ه���ذا 
كي���ان  ته���ز  باأي���ام  ذل���ك  وبع���د 
يف  وتتح���داه  ملك���ه  يف  الطاغ���وت 
عر�ش���ه.. »وما اأيامك���م اإال عدد.. وما 
جمعك اإاّل بدد.. يوم ينادي املنادي اأال 

8

ية
شين

حل�
ة ا

ه�ش
الن



لعن���ة اهلل عل���ى الق���وم الظامل���ني«.
لل�شالب���ة  رم���زًا  العقيل���ة  فكان���ت 
كاأّنه���ا تتحدى قهر الظ���روف املادية 
ب�ش���رٍب ق���ّل نظ���ريه يف ه���ذا الزم���ن 

ال���ذي ال مثي���ل له..!!
للت�شحية  فريدًا  منوذجًا  فكانت 
االأمة  تعرفها  مل  اال�شتبداد  ورف�ض 

قبل. من 
بدئه���ا  من���ذ  امل�ش���رية  وتتوا�ش���ل 
وباملواق���ف  نف�ش���ه  والزخ���م  بال���روح 

نف�ش���ها. والقي���م 
غدن���ا  واإىل  ه���ذا..  يومن���ا  حت���ى 
الق���ادم.. م�ش���رية نه�ش���ة االإ�شالح.. 
اإ�ش���الح حممدي.. عل���وي.. فاطمي.. 
�ش���جادي..  ح�ش���يني..  ح�ش���ني.. 

زينب���ي. عبا�ش���ي.. 
تع���اىل  امله���دي )عج���ل اهلل  حت���ى 
فرجه ال�شريف( و�ش���رفنا اهلل بدولته 

العادلة.
    ال�شعار العملي

وال  اأ�ش���رًا..  خرج���ت  »م���ا  ق���ال: 
بط���رًا.. اإمّنا خرجت لطل���ب االإ�شالح 

يف اأمة ج���دي.. اآمر باملع���روف واأنهى 
عن املنك���ر«.. لريوي من دمائه الزكية 
الطاهرة �ش���جرة ال�ش���هادة اخلالدة.. 
فقال: »هّون ما نزل بي اأنه بعني اهلل«.

املقد�ش���ة  ال�ش���هادات  تل���ك  لتوّف���ر 
لالأم���ة  طريق���ًا  املتنوع���ة  باأ�ش���كالها 
االإ�ش���المية ومناذج جدي���دة فريدة يف 

الف���داء والت�شحي���ة.
روح جدي���دة اأراده���ا اهلل �ش���بحانه 
ور�ش���وله اأن تتج�ش���د يف �ش���بط ر�شوله 
لت�شلكها الب�ش���رية من بعده حني تذوق 
ظلم الظاملني املت�ش���لطني على رقابهم 
والعامل���ني فيهم بالقهر واال�ش���تعباد.. 
في�ش���لكون طري���ق اأبي االأح���رار االإمام 

احل�ش���ني عليه ال�شالم.
لق���د ورث احل�ش���ني عليه ال�ش���الم 
ه���ذا الطري���ق م���ن جّده ر�ش���ول اهلل 
�شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم حني قال: 
»ي���ا عم ل���و و�شع���وا ال�شم����ض بيميني 
والقمر ب�ش���مايل عل���ى اأن اأترك هذا 
الدين اأو اأقتل دون���ه ما تركته«، ومن 
اأبي���ه اأم���ري املوؤمن���ني علي���ه ال�ش���الم 
حني تعجب من انت�ش���ار الظلم قائاًل: 

»عجب���ت ملن ال يجد ق���وت يومه اأن ال 
يخرج للنا����ض �ش���اهرًا �شيفه«.

ي���ام وجمعن���ا ينتظ���ر  ومت�ش���ي االأ
املن�ش���ود..  واخلال�ض  املوعود  اليوم 
الع���دل  لتقي���م  �ش���يدي..  بظه���ورك 
حملها  ر�ش���الة  واحل���ق..  وامل�ش���اواة 
ن���ت  اأ فكّمله���ا  اأج���دادك..  قب���ُل: 

املقد�ش���ة. بروح���ك 
في���ا اأيه���ا االإمام املنتظ���ر عجل اهلل 
فرجك ال�شريف(.. ذاك جّدك االإمام 
احل�شني عليه ال�شالم.. قد بداأ م�شرية 
ا�ش���تنها�ض االأم���ة.. ف���زرع له���ا طوال 
طريق رحلت���ه القيم واملبادئ واملواقف 
النبيل���ة.. وه���ي ل���ن تكتم���ل بدوريه���ا 
�ش���يدي اإاّل بخروجك املقد�ض.. لتكّمل 
وحدك امل�ش���ري والر�شالة.. وتقيم دولة 

والرحمة. العدل 
وجمي���ع  احل�ش���ني..  عل���ى  ف�ش���الم 
م���ن كان يف رح���ل احل�ش���ني.. وطابت 
االأر�ض بدمائك الزكية.. �شالم املوؤمل 
به ملتابعة امل�ش���ري.. وت�ش���وقت الب�شرية 
�ش���الم  املاأم���ول..  ملخرج���ه  واالأر����ض 

�شيداي. لكم  العا�ش���قني 

عيل حبيب نجم

ية
شين
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اإّن من اأهم االأبعاد التي اأ�ش�ض لها يوم الغدير االأغر هو 
بعد القيادة والرئا�شة لهذه االأمة، وتو�شيح معنى االإمامة 

والعملي. النظري  ببعديها: 
ت�شكل  ك��ان��ت  االإم��ام��ة  م�شاألة  اأّن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
م�شاحة وا�شعة يف اأذهان امل�شلمني اآنذاك، ووجود العديد 
ر�شول  بعد  لالأمة  واحلاكم  املن�شب  عن  الت�شاوؤالت  من 

اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.
القيم  منظومة  ا�شتذكار  ميثل  بالغدير  االحتفاء  ف��اإّن 
كما  الغدير،  يختزلها  التي  االإن�شانية  واملبادئ  ال�شامية 
اجلاد  للعمل  العزم  وا�شتثارة  الهمم  ا�شتنها�ض  يت�شمن 

ب�شرية �شاحَبي الغدير عليهما ال�شالم.
على  ال��واع��ي  التعرف  اإىل  ج��دًا  احل��اج��ة  مت�ّض  حيث 
نهج  تاأ�شيل  ل��زوم  من  ذك��راه  تعنيه  وم��ا  الغدير  مبادئ 
واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  وهما  الغدير  �شاحَبي 
مقايي�شهما  وتر�شيخ  ال�شالم،  عليه  املوؤمنني  واأمري  و�شلم 
يف التعاطي مع االإن�شان واملن�شب، وااللتزام مبا التزما به 
املن�شب  املوؤكد على عدم جعل  كله، واحلر�ض  اإزاء ذلك 

و�شيلة لنيل مكا�شب موؤقتة اأو حتقيق طموحات زائلة.
وتوعية  القيم  تلك  بن�شر  االهتمام  من  فالبد  وعليه 
اخلري،  ب�شائر  من  املبادئ  تلكم  تعنيه  ما  على  املجتمع 
يتثقف  عامة  ظاهرة  وجعلها  بها،  التم�شك  على  واحلث 

امل�شاحة  واإعطائها  تفعيلها،  على  ويعملوا  اجلميع،  عليها 
املنا�شبة من التعريف والتطبيق، يف امليادين والقطاعات 

املختلفة؛ الأّنها تغني وال تلغي، وتنفع وال تقطع.
دالالت  بتعدد  املحاور  متعدد  الغدير،  عن  احلديث  اإّن 
اأنه جمرد  يعد مقت�شرًا يف  اإذ مل  اإليه؛  الكلمة وما ترمز 
زماين  ومقطع  خا�ض،  جغرايف  موقع  يف  تاريخي  حديث 
رجوع  بعد  الهجري،  العا�شر  العام  يف  جرى  حيث  معنّي؛ 
النبي االأكرم �شلى اهلل عليه واآله و�شلم من حّجة الوداع 
خم(.)م�شند  وادي  ل��ه  ي��ق��ال  واٍد   ...( اإىل  وو���ش��ول��ه 

اأحمد:372/4(
من  احل��رام  احلّجة  ذي  �شهر  من  ع�شر  الثامن  ي��وم 
مّنا  واإّن  احل��ّر،  �شديد  يوم  )يف  للهجرة،  العا�شر  العام 
�شّدة  من  قدميه  على  وبع�شه  راأ�شه  على  رداءه  َي�شُع  مَلْن 
الّرم�شاء(.)مناقب علي بن اأبي طالب عليه ال�شالم البن 

املغازيل:34، برقم23(
يف مفرتق الطرق املوؤّدية اإىل املدينة املنورة، والعراق، 
واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهتمامه  ول�شدة  وم�شر؛  وال�شام، 
َمْن َتخّلف(. َمْن م�شى وحلقه  ب�)رّد  اأَمَر  و�شلم باحلدث 

للن�شائي:135/5( الكربى  )ال�شنن 
متقاربات  بالبطحاء  �شجرات  عن  اأ�شحابه  و)نهى 
من  حتتهن  ما  فَقمَّ  اإليهن  بعث  ثم  حتتهن،  ينزلوا  اأن 

ــة اخلــالفــة ــي ــ�ؤول ــش ــ� وم
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السيد صادق الخرسان

للطرباين:180/3( الكبري  ال�شوك(.)املعجم 
)ُظلل  ثم  للهيثمي:105/9(،  الزائد  ()جممع  )وُر�ضَّ
على  بثوٍب  و�شلم   - واآل��ه   - عليه  اهلل  �شلى  اهلل  لر�شول 

اأحمد:372/4( ال�شم�ض(.)م�شند  �شجرة �شمرة من 
و�شعد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم )على اأقتاب االإبل(.

للثعالبي:636( القلوب  )ثمار 
و)اأخ�����ذ ب��ي��د ع��ل��ي ب���ن اأب����ي ط���ال���ب، ف��رف��ع��ه��ا حتى 
التنزيل  اإب��ط��ي��ه��م��ا(.)���ش��واه��د  ب��ي��ا���ضَ  ال��ن��ا���ُض  راأى 

برقم250( للح�شكاين:258/1، 
ع�شر  واأربعة  األف  مائة  ويقال:  األفًا،  )ت�شعون  لرياهما 
األف  مائة  وقيل  األ��ف��ًا،  وع�شرون  األ��ف  مائة  وقيل:  األ��ف��ًا، 
ذلك(.)الغدير  من  اأكرث  ويقال  األفًا،  وع�شرون  واأربعة 

لالأميني:9/1(
لديه  ف�شتثري  ي�شمعه  مل  ومن  علم،  منهم  �شمعه  فمن 
ليعلم،  في�شاأل  اال�شتفهام،  ع��الم��ات  امل�شهد،  م��الم��ح 
بال�شورة  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  ا�شتعان  فقد  وبهذا 
اأيها  »ي��ا  قوله:  لتبليغ  بها  م�شتعي�شًا  ال�شوت،  لتاأكيد 
ر�شول  يا  نعم  قالوا:  باملوؤمنني؟«،  اأوىل  األ�شت  النا�ض، 
عمر:  له  فقال  م��واله«،  فعلٌي  مواله  كنت  »َم��ْن  قال:  اهلل، 
بخ بخ يابن اأبي طالب، اأ�شبحت موالي وموىل كل م�شلم، 
دِينَُكمْ  َلُكمْ  َأْكمَْلتُ  }الْيَوْمَ  وجل:  عّز  اهلل  فاأنزل 
دِينًا{ اإِلسْــاَمَ  َلُكمُ  وَرَضِيتُ  نِعْمَتِي  عََليُْكمْ  وََأتْمَمْتُ 

ال�شدوق:50( )املائدة:3(.)اأمايل 
ُدِع��ي��ُت  َق��ْد  »اإِينِّ  و�شلم:  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى  وق��ول��ه 
ي ُخُفوٌف ِمْن َبنْيِ اأَْظُهِرُكْم  ِجيَب َوَقْد َحاَن ِمنِّ َوُيو�ِشُك اأَْن اأُ
لُّوا اأََبدًا ِكَتاَب  ْكُتْم ِبِه َلْن َت�شِ �شَّ لٌِّف ِفيُكْم َما اإِْن مَتَ َواإِينِّ ُمَ
َعَليَّ  َيِرَدا  َحتَّى  َقا  َيْفرَتِ َلْن  ُهَما  َفاإِنَّ َبْيِتي  اأَْهَل  ِتي  َوِعرْتَ اهلِل 
ْوِتِه: »اأََل�ْشُت اأَْوىَل ِبُكْم ِمْنُكْم  ْو�َض«، ُثمَّ َناَدى ِباأَْعَلى �شَ احْلَ
�َشِق  النَّ َعَلى  َلُهْم  َفَقاَل  َبَلى؛  اللَُّهمَّ  َفَقاُلوا:  ِباأَْنُف�ِشُكْم؟«، 
َفَرَفَعُهَما  ال�شالم  عليه  امْلُوؤِْمِننَي  ِمرِي  اأَ ْبَعْي  ِب�شَ اأََخَذ  َوَقْد 
َفَهَذا  َمْواَلُه  ُكْنُت  »َفَمْن  َوَقاَل:  اإِْبَطْيِهَما  َبَيا�ُض  ُرِئَي  َحتَّى 
ْر  َواْن�شُ َعاَداُه  َمْن  َوَعاِد  َواالُه  َمْن  َواِل  اللَُّهمَّ  َم��ْواَلُه،  َعِليٌّ 

َرُه َواْخُذْل َمْن َخَذَلُه«.)اإر�شاد املفيد:176/1( َمْن َن�شَ

اهلل  ر�شول  مع  )كنا  قال:  عازب  بن  الرباء  رواه  ما  اأو 
�شلى اهلل عليه - واآله - و�شلم يف �شفر فنزلنا بغدير خم، 
فنودي فينا ال�شالة جامعة، وُك�شح لر�شول اهلل �شلى اهلل 
واأخذ  الظهر  واآله - و�شلم حتت �شجرتني ف�شلى  عليه - 
بيد علي - عليه ال�شالم - فقال: »األ�شتم تعلمون اأين اأوىل 
باملوؤمنني من اأنف�شهم؟«، قالوا: بلى، قال: فاأخذ بيد علي 
وااله،  من  واِل  اللهم  مواله،  فعلي  مواله  كنت  »َمْن  فقال: 
له:  فقال  ذلك،  بعد  عمر  فلقيه  قال:  ع��اداه«،  من  وعاد 
هنيئًا يا ابن اأبي طالب اأ�شبحت واأم�شيت موىل كل موؤمن 

اأحمد:281/4( وموؤمنة(.)م�شند 
اليمن،  اإىل  ع��ل��ي  م��ع  )خ��رج��ت  ب��ري��دة:  روى  وق���ال 
عليه   اهلل  �شلى  النبي  على  فقدمت  جفوة،  منه  فراأيت 
اهلل  ر�شول  فجعل  فتنق�شته  عليًا  فذكرت  و�شلم  واآل��ه 
»يا  قال:  وجهه،  يتغري  و�شلم   - واآل��ه   - عليه  اهلل  �شلى 
يا  بلى  اأنف�شهم؟، قلت:  باملوؤمنني من  اأوىل  األ�شت  بريدة 
ر�شول اهلل، قال: من كنت مواله فعلي مواله«(.)ف�شائل 

للن�شائي:15( ال�شحابة 
وقد روى عمران بن ح�شني قال: قال ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه - واآله - و�شلم: »اإّن عليًا مني واأنا منه وهو ويل 

كل موؤمن من بعدي«.)ف�شائل ال�شحابة:16(
عليه  اهلل  �شلى  تن�شيبه  على  الفريقني  كال  اتفق  وقد 
كافة؛  امل�شلمني  على  وليًا  ال�شالم  عليه  عليًا  و�شلم  واآل��ه 
اأبي  اب��ن  يا  ب��ٍخ  ب��ٍخ  ل��ه:  فقيل  ال�شحابة؛  فهمه  ح�شبما 
طالب، اأ�شبحت موالي وموىل كل م�شلم؛ اأو: هنيئا يا ابن 
وموؤمنة،  موؤمن  كل  موىل  واأم�شيت  اأ�شبحت  طالب  اأب��ي 
باأنف�شكم؟،  كم  من  بكم  اأوىل  األ�شت  دالل��ة:  عن  ف�شاًل 
اأنف�شهم؟  م��ن  باملوؤمنني  اأوىل  اأين  تعلمون  األ�شتم  اأو: 
موؤمن من  بكل  اأوىل  اأين  تعلمون  األ�شتم  قال:  بلى،  قالوا: 
نف�شه؟ حيث دل ال�شوؤال باأ�شلوب تقرير احلال، على بالغ 
اإرادة  عن  والتقرير  ال�شوؤال  تكرار  ك�شف  بل  االهتمام، 
احلر�ض  مع  ال�شمائر،  عليه  انطوت  ما  معرفة  يف  جادة 
لكون  ال�����ش��دور؛  يف  يختلج  عما  االإف�����ش��اح  على  االأك��ي��د 

املوقف حا�شمًا؛ فهو يوم اإكمال الدين واإمتام النعمة.
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تطور مفهوم الغدير اإىل كونه دالة فكرية ذات بعد عقادي 
واال�شتجابة  له  والت�شديق  بذلك  االلتزام  ميثله  ملا  ملزم 

لندائه وا�شح يف اآيات عديدة وردت يف القراآن الكرمي.
1. قال تعاىل: }يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا اسَْتِجيبُوا هلِل وَلِلرَّسُوِل 
إَِذا دَعَاُكمْ لِمَا يُحِْييُكمْ وَاعَْلمُوا َأنَّ اهلَل يَحُوُل بَيْنَ الْمَرْءِ 

وََقْلِبهِ وََأنَّهُ إَِليْهِ ُتحْشَرُونَ{.)االأنفال:24(

2. وقال تعاىل: }يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا َأطِيعُوا اهلَل وََأطِيعُوا 
الرَّسُوَل وَُأولِي اَلمِْر مِنُْكمْ َفِإنْ تَنَاَزعُْتمْ فِي شَيْءٍ َفرُدُّوهُ إَِلى 
َذلِكَ  اآَلخِِر  وَالْيَوِْم  بِاهلِل  ُتؤْمِنُونَ  إِنْ ُكنُْتمْ  وَالرَّسُوِل  اهلِل 

خَيْرٌ وََأحْسَنُ تَْأِوياً{.)الن�شاء:59(

ُأمِرْتَ وَمَنْ  3. وقال �شبحانه وتعاىل: }َفاسَْتقِمْ َكمَا 

تَابَ مَعَكَ وَاَل تَْطَغوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَُلونَ بَصِريٌ{.)هود:112(

وذلك جت�شدًا لقول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم: 
باالأركان«. وعمل  بالقلب  ومعرفة  بالل�شان،  قول  »االإمي��ان 

)اأمايل الطو�شي:448، برقم 8/1002(
اإمي��ان،  �شحيح  عن  تك�شف  ال  ل�شان  لقلقة  ع��داه  ما  اإذ 
وبهذا فقد ارتبط الغدير بالنبوة واالإمامة وثيقًا حتى مت فيه 
باالإ�شالم  تعاىل  الرب  ور�شا  النعمة  واإمت��ام  الدين  اإكمال 
َأْكمَْلتُ  }...الْــيَــوْمَ  وتعاىل:  �شبحانه  قوله  يف  كما  دينًا؛ 
َلُكمُ  وَرَضِيتُ  نِعْمَتِي  عََليُْكمْ  وََأتْمَمْتُ  دِينَُكمْ  َلُكمْ 

اإِلسْاَمَ دِينًا...{.)املائدة:3(

ومظهر  واالإمامة،  النبوة  وجهاد  جهود  ملتقى  فالغدير 

البعد العقائدي حلادثة الغدير
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ال�شلة بني املرحتلني؛ كما يدل عليه قول النبي االأكرم �شلى 
اآنذاك  االأمة كلها، احلا�شر  و�شلم ماطبًا  واآله  اهلل عليه 
اأنف�شهم؟  من  باملوؤمنني  اأوىل  اأين  تعلمون  »األ�شتم  واالآتية: 
من  موؤمن  بكل  اأوىل  اأين  تعلمون  األ�شتم  ق��ال:  بلى  قالوا: 
مواله  كنت  من  فقال:  علي  بيد  فاأخذ  بلى،  قالوا:  نف�شه؟ 
عاداه«.)�شنن  من  وع��اد  وااله  من  وال  اللهم  م��واله  فعلي 

الرتمذي:297/5(
كما  ال�����ش��الم،  عليه  بعلي  امل��وؤم��ن��ني  م��ول��وي��ة  فح�شر 

انح�شرت قبله بالنبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.
التعليق  كما  واجل��واب،  وال�شوؤال  التقرير  لداللة  وذل��ك 
باأداة ال�شرط، والتعقيب الفاء، على احل�شر والق�شر، وهو 
ما فهمه ال�شحابة، الذين ان�شجمت ردود اأفعالهم مع كون 

الغدير تن�شيبًا وبداية ملرحلة جديدة.
اأبي  ابن  يا  )هنيئًا  ق��ول:  وك��ان  بالبيعة،  ال�شفق  فكان 
طالب اأ�شبحت واأم�شيت موىل كل موؤمن وموؤمنة(.)م�شند 

اأحمد:281/4(
التن�شيب  ال�����ش��ح��اب��ة  ل��ف��ه��م  ت��وث��ي��ق��ي��ة  ���ش��ه��ادة  وه���ي 
واال�شتخالف والتعيني احلا�شم، وعدم تركه �شلى اهلل عليه 

واآله و�شلم االأمة �شدى.
م�شبوقًا  كان  بل  للتن�شيب،  موقف  اأول  الغدير  يكن  ومل 
النبي  من  بدعوة  ج��اء  ال��ذي  االإن���ذار  اأح��ادي��ث  من  بغريه 
تعاىل  اهلل  اأنزل  بعدما  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  االأك��رم 
عليه قوله: }وََأنْذِرْ عَشِريَتَكَ اَلْقرَبنِيَ{.)ال�شعراء:214(

قال: ملا نزلت هذه االآية على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم واأنذر ع�شريتك االأقربني دعا ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم عليًا عليه ال�شالم فقال: يا علي اإن اهلل 
اأمرين اأن اأنذر ع�شريتي االأقربني... فا�شنع لنا �شاعًا من 
ثم  ع�شًا من لنب،  لنا  وامالأ  �شاة  عليه رجل  واجعل  طعام 
اأجمع يل بني عبد املطلب حتى اأكلمهم واأبلغهم ما اأمرت 
املطلب  عبد  بني  دع��وت  ال�شالم:  عليه  علي  ق��ال  ب��ه...، 
ينق�شونه،  اأو  رج��اًل  يزيدون  رج��اًل  اأرب��ع��ون  يومئذ  وه��م 
فلما  لهب،  واأبو  والعبا�ض  اأبو طالب وحمزة  اأعمامه  فيهم 
اجتمعوا اإليه دعاين بالطعام الذي �شنعت لهم، فجئت به 
و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  تناول  و�شعته  فلما 

نواحي  يف  األقاها  ثم  باأ�شنانه  ف�شقها  اللحم  من  حذية 
ما  القوم حتى  فاأكل  اهلل،  ب�شم  قال: خذوا  ثم  ال�شفحة، 
اهلل  واأمي  اأيديهم،  مو�شع  اإال  اأرى  وما  حاجة،  ب�شيء  لهم 
الذي نف�ض علي بيده واإن كان الرجل الواحد منهم لياأكل 
ما قدمت جلميعهم، ثم قال: ا�شق القوم، فجئتهم بذلك 
اإن  اهلل  واأمي  جميعًا،  منه  رووا  حتى  منه  ف�شربوا  الع�ض 
كان الرجل الواحد منهم لي�شرب مثله...، ثم تكلم ر�شول 
يا بني عبد املطلب  واآله و�شلم فقال:  اهلل �شلى اهلل عليه 
اإين واهلل ما اأعلم �شابًا يف العرب جاء قومه باأف�شل مما 
وقد  واالآخرة،  الدنيا  اإين قد جئتكم بخري  به،  قد جئتكم 
على  ي��وازرين  فاأيكم  اإليه  اأدعوكم  اأن  تعاىل  اهلل  اأم��رين 
هذا االأمر على اأن يكون اأخي وو�شيي وخليفتي فيكم؛ قال 
الأحدثهم  واإين  وقلت:  جميعًا،  عنها  القوم  فاأحجم  علي: 
�شنًا واأرم�شهم عينًا واأعظمهم بطنًا واأحم�شهم �شاقًا، اأنا 
اإن  اأكون وزيرك عليه، فاأخذ برقبتي ثم قال:  يا نبي اهلل 
واأطيعوا. له  فا�شمعوا  فيكم  وخليفتي  وو�شيي  اأخي  هذا 

)البداية والنهاية البن كثري:53/3(
و�شلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  النبي  ل�شان  على  ورد  وق��د 
ال�شالم  عليه  طالب  اأب��ي  بن  علي  حّق  يف  ال��رواي��ات  بع�ض 
وهي  للموؤمنني  واالإمام  الويل  ال�شالم  عليه  اأّنه  على  تن�ّض 
نبوية �شادرة  بيانات  والثقلني. وغريها من  املنزلة  حديث 
يف منا�شبات زمانية وموا�شع مكانية متلفة، ولكن الغدير 
هو الفاحت ملا ا�شتقبل، واخلامت ملا �شبق من حت�شري واإعداد 
دورًا  الأدائ��ه  اأّهله  الذي  االأمر  تقريبًا،  قرن  ربع  مدى  على 
لطاعته  وان�شدادهم  واملخلوقني،  تعاىل  اخلالق  بني  رابطًا 
�شبحانه، وطاعة نبيه امل�شطفى �شلى اهلل عليه واآله و�شلم، 
وعرفانهم بحقيقة قوله تعاىل: }َلَقدْ جَاءَُكمْ رَسُوٌل مِنْ 
بِالْمُؤْمِنِنيَ  عََليُْكمْ  حَِريصٌ  عَنِتُّمْ  مَا  عََليْهِ  عَِزيزٌ  َأنُْفسُِكمْ 

رَءُوفٌ رَحِيمٌ{.)التوبة:12(

فقد جتلى حر�شه �شلى اهلل عليه واآله و�شلم على املوؤمنني 
واإعطائهم  النجاة،  طريق  بداللتهم  بهم،  ورحمته  وراأفته 
و�شلم:  واآل��ه  عليه  ر�شول اهلل �شلى اهلل  قال  االأم��ان؛  طوق 
اأمان  بيتي  واأه��ل  الغرق،  االأر���ض من  الأه��ل  اأم��ان  »النجوم 
الأمتي من االختالف، فاإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا 

ف�شاروا حزب اإبلي�ض«.)امل�شتدرك للحاكم:149/3(
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جم�شدًا بذلك االأمور التالية:
اأواًل: حمورية االإمامة، واأنها موؤ�شلة نبويًا، بل م�شتندة يف 
ْغ مَا ُأنِْزَل إَِليْكَ مِنْ  مبدئها لقوله تعاىل: }يَا َأيُّهَا الرَّسُوُل بَلِّ
مِنَ  يَعْصِمُكَ  وَاهلُل  ِرسَاَلَتهُ  ْغتَ  بَلَّ َفمَا  تَْفعَْل  َلمْ  وَإِنْ  رَبِّكَ 

النَّاِس...{.)املائدة:67(

وقد »...َبلََّغ َر�ُشوُل اهلِل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم َما اأُْر�ِشَل 
ِه  رَبَ ِلَربِّ ِة َو�شَ ُبوَّ َل ِمْن اأَْثَقاِل النُّ ى َما ُحمِّ دَّ ا اأُِمَر َواأَ َدَع مِبَ ِبِه َو�شَ
ُهْم  َجاِة َوَحثَّ ِتِه َوَدَعاُهْم اإِىَل النَّ َح الأُمَّ َوَجاَهَد يِف �َشِبيِلِه َوَن�شَ
�َض  اأَ�شَّ َوَدَواٍع  َناِهَج  مِبَ اْلُهَدى  �َشِبيِل  َعَلى  ُهْم  َوَدلَّ ْكِر  الذِّ َعَلى 
لُّوا ِمْن َبْعِدِه  ِلْلِعَباِد اأَ�َشا�َشَها َوَمَناٍر َرَفَع َلُهْم اأَْعاَلَمَها َكْياَل َي�شِ

َوَكاَن ِبِهْم َرُءوفًا َرِحيمًا«.)الكايف للكليني:445/1، ح17(
توقف  النظرية،  م�شتوى  اأنها �شرورة حياتية على  ثانيًا: 
عليها دميومة امل�شروع االإلهي وا�شتمرارية بقائه وفاعليته؛ 
واإال  واالأو�شياء؛  االأنبياء  جهود  بني  التوا�شل  �شمانة  الأّنها 
بل  جم��ردة،  تعليمات  والأ�شحت  بينهما،  ال�شلة  النقطعت 
لتحولت ت�شحياتهم اإىل روايات تاريخية، يعروها الت�شديق 
والرد، مع اأنها متثل جهودًا وجهادًا، عرب قرون متتالية، ويف 

مواقع جغرافية متعددة.
التطبيق قادر  اإّنها برنامج تنموي على م�شتوى  ثالثًا: بل 
الزماين  التقادم  عوامل  على  متغلب  اال�شتقطاب،  على 
من  ويو�شع  لالإن�شان  النجاح  يحقق  مبا  املكاين؛  والتبدل 
والتوا�شل  االإنتاج  نحو  ويحفزه  احلياتية،  خياراته  قاعدة 
والت�شحيح؛  لالإبداع  �شاحلًا  مناخًا  يوجد  مبا  االآخ��ر،  مع 
االإن�شان جذريًا،  لبناء  جادة  اأطروحة  من  الغدير  ملا ميثله 
وتقوميه مبا يعزز لديه مفاهيم الطاعة وااللتزام والت�شامن 
املجتمع  تنمية  يف  والوا�شعة  اجل���ادة  وامل�شاركة  وال��ت��اآزر 
وتطويره، فيتنامى جمتمعيًا ال�شعور بامل�شوؤولية، ويكون هّم 

الت�شحيح م�شرتكًا بني اجلميع، فال يتوانى عنه اأحد.
واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  االأك���رم  النبي  ح�شد  ق��د  ول��ذل��ك 
وفاعليته  الغدير  اأهمية  ع��ن  للتعبري  ع��دة  ع��وام��ل  و�شلم 
و�شائر  واالإن�شان  واملكان  بالزمان  فا�شتعان  الت�شحيحية، 
وطريقة  وال�����ش��وت  كال�شورة  االأخ���رى  امل��ع��رّبة  امل��وؤث��رات 
ذلك  حت�شري  على  واأ�شرف  اجلماهريي،  للتجمع  االع��داد 
بنف�شه، لتربز جميعًا دور الغدير فكريًا وتنمويًا، ولئال يف�ّشر 

بكونه بيعة البن عمه، وكاأنه مو�شوع اأ�شري خا�ض، بينما هو 
اهتمام بتكميل الدين واإجناز ما عليه �شلى اهلل عليه واآله 

و�شلم مما حّمله به ربه تعاىل.
ْب؛ فاالأول  ب املن�شِ ب واملَُن�شَّ فكانت ثالثية الغدير: املَُن�شِّ
هو: اهلل تعاىل ور�شوله �شلى اهلل عليه واآله و�شلم؛ والثاين: 
هو:  والثالث  ال�شالم؛  عليه  طالب  اأبي  بن  علي  االإم��ام  هو 
مقام االإمامة، مبا ميثله من قيادة االأمة وا�شت�شالح حالها 

وتر�شيد فكرها وفعلها.
نَّ  اإِ َياِء،  االأَْو�شِ ْرُث  َواإِ ْنِبَياِء  االأَ َمْنِزَلُة  ِهَي  )االإَِم��اَم��َة  الأّن 
واآله  عليه  اهلل  �شلى  �ُشوِل  الرَّ َوِخالَفُة  اهلِل  ِخالَفُة  االإَِماَمَة 
�َشِن  احْلَ َوِم��رَياُث  ال�شالم  عليه  امْلُوؤِْمِننَي  اأَِمرِي  َوَمَقاُم  و�شلم 
َوِنَظاُم  يِن  الدِّ ِزَماُم  االإَِماَمَة  اإِنَّ  ال�شالم،  عليهما  �َشنْيِ  َواحْلُ
�ضُّ  اأُ االإَِم��اَم��َة  اإِنَّ  امْلُوؤِْمِننَي،  َوِع��زُّ  ْنَيا  الدُّ اَلُح  َو�شَ امْلُ�ْشِلِمنَي 
اَلِة  ال�شَّ ��اُم  مَتَ َم��اِم  ِب��االإِ اِمي؛  ال�شَّ َوَفْرُعُه  اِمي  النَّ ��اَلِم  االإِ���شْ
َدَقاِت  َهاِد َوَتْوِفرُي اْلَفْيِء َوال�شَّ جِّ َواجْلِ َياِم َواحْلَ َكاِة َوال�شِّ َوالزَّ
االإَِماُم  َواالأَْطَراِف؛  الثُُّغوِر  َوَمْنُع  َواالأَْحَكاِم  ُدوِد  احْلُ اُء  َواإِْم�شَ
َوَيُذبُّ  َوُيِقيُم ُحُدوَد اهلِل  َحَراَم اهلِل  ُم  َوُيَحرِّ ُيِحلُّ َحاَلَل اهلِل 
َوامْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ ��ِه  َربِّ �َشِبيِل  اإِىَل  َوَي��ْدُع��و  اهلِل  ِدي��ِن  َع��ْن 

ِة اْلَباِلَغة«.)الكايف:198/1، ح1( جَّ �َشَنِة َواحْلُ احْلَ
مب�شوؤوليته  ينه�ض  ال  خطري  خا�ض  من�شب  واالإم��ام��ة 
غريهم  فعلى  م��ع��دودون؛  وهم  تعاىل،  اهلل  ع�شمه  من  اإال 
قيم  بث  يف  و�شريته  ال�شالم  عليه  املع�شوم  ب�ُشّنة  التاأ�شي 
العدل واالعتدال واإحقاق احلق ون�شرة املظلوم، واالإن�شاف 

والنزاهة واحرتام روابط املواطنة واالإن�شانية.
ال  م�شوؤولية  اأن��ه  املن�شب  �شاحب  ي�شت�شعر  ك��ي  وذل��ك 
لزوم  من  تعنيه  مبا  القيادة،  حمل  اأن��ه  �شوى  فيه  امتياز 
املبادرة وامل�شارعة يف النهو�ض باالأمر على اأمت وجه ممكن، 
ومناه�شة جميع معوقات االإ�شالح، والعمل اجلاد يف تاأ�شيل 

ثقافة التغيري الت�شامنية.
فاالأمري  م�شوؤول؛  وكلم  راع  )كلكم  قوله:  من  انطالقًا 
والرجل  رعيته،  عن  م�شوؤول  وهو  راع  النا�ض  على  الذي 
بيت  على  راعية  واملراأة  م�شوؤول،  وهو  بيته  اأهل  على  راع 
م�شوؤول(. وكلكم  راع  فكلكم  اأال  م�شوؤولة...،  وهي  زوجها 

اأحمد:5/2( )م�شند 

محمد عيل النيسابوري
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محمد باقر السيد

ي�شع  ال  نا�شعة  اإ�شالمية  حقيقة  ال�شفاعة  اأّن  �شّك  ال 
م�شلمًا اإنكارها.

فقد نطقت بها ن�شو�ض القراآن الكرمي، وتواترت يف ال�شنة 
النبوية املطهرة، وروايات اأئمة اأهل البيت عليهم ال�شالم.

االأ�شول  من  اأنها  على  امل�شلمني  علماء  كلمة  واتفقت 
االأ�شا�شية يف العقيدة االإ�شالمية، واإن اختلفوا يف تفا�شيلها.

قال النووي: )قال القا�شي عيا�ض: مذهب اأهل ال�شنة 
جواز ال�شفاعة عقاًل ووجوبها �شمعًا ب�شريح االآيات وبخرب 
التواتر  بلغت مبجموعها  التي  االآثار  وقد جاءت  ال�شادق 
ب�شحة ال�شفاعة يف االآخرة(.)�شرح �شحيح م�شل:58/2(

وقال الرازي: )اأجمعت االأمة على اأّن ملحمد �شلى اهلل عليه 
- واآله - و�شلم �شفاعة يف االآخرة(.)مفاتيح الغيب:52/3(

حّقه  القراآن  اأعطي  )لو  البالغي:  ج��واد  حممد  وق��ال 
من التدّبر و�شلمت النفو�ض من وباء االأهواء والتحّزب... 
امل�شلمني  ا�شت�شفاع  على  النا�ض  بع�ض  من  الهياج  ثار  ملا 
واأوىل  مكرمون،  عباد  الأنهم  واالأولياء.  واالأئمة  بالر�شول 
عباد اهلل باأن نعتقد اإذنه جّلت اآالوؤه لهم بال�شفاعة اإكرامًا 
هاهنا  اكتفينا  وق��د  ذكرناها.  التي  احلكمة  الأج��ل  لهم 
بداللة الكتاب املجيد عن االإ�شارة اإىل ما تواتر معناه من 
اأحاديث امل�شلمني يف هذه ال�شوؤون، ويف كتبهم يف احلديث 
الرحمن يف  واالأمر فيه جلّي(.)اآالء  من ذلك �شيء كثري 

تف�شري القراآن:136/1(
حماولة  من  النا�شعة  احلقيقة  هذه  ت�شلم  مل  ذلك  مع 
م�شائل  من  ككثري  فيها  والت�شكيك  حولها،  الغبار  اإث��ارة 
العقيدة التي ظهر فيها اخلالف بعد حياة الر�شول الكرمي 
فهم  يف  الرجوع  عدم  ب�شبب  و�شلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى 
االإ�شالم اإىل اأهل البيت عليهم ال�شالم، الثقل الثاين الذي 
اأمرنا النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم بالتم�شك بهم بعد 
القراآن الكرمي وخالف من خالف حتى بلغ احلال ببع�شهم 
اإىل تكفري القائلني بال�شفاعة واملوؤمنني باال�شت�شفاع حتى 
ت�شافرت  الذي  املحمود،  املقام  و�شاحب  ال�شفعاء  بخري 
الروايات واأجمعت اأن املراد به هو مقام ال�شفاعة الكربى.

اإن  م��ث��ل:  ك��ث��رية،  اإ���ش��ك��االت  ال�شفاعة  ح��ول  واأث����ريت 

تدعو  اإنها  اأو  �شبحانه،  اهلل  من  الظلم  ت�شتلزم  ال�شفاعة 
وتتنافى  تعاىل،  نهى عنه  ما  وارتكاب  التجرّي  اإىل  العبد 
مع الدعوة لل�شعي والعمل، وقال بع�شهم اإن اآيات ال�شفاعة 
من املت�شابهات، اأو اإنه لي�ض يف القراآن ن�ّض قطعي يف وقوع 

ال�شفاعة، اإىل غري ذلك من ال�شبهات.
مو�شوع  ح��ول  اأث���ريت  ق��د  و�شبهات  اإ���ش��ك��االت  فهناك 

ال�شفاعة، واأجيب عنها يف بحوث وكتب متعّددة.
فقد وردت ال�شفاعة يف كتاب اهلل ب�شيغ متعددة منها:

بِِإْذنِهِ{. إاِلَّ  عِــنْــدَهُ  يَشَْفعُ  ــذِي  الَّ َذا  }مَــنْ  تعاىل:   قال 
)البقرة:255(

ـَضــى{. ارْتـَ ــِن  ــمَ لِ ــَفــعُــونَ إاِلَّ  يَــشْ }وَاَل  ت��ع��اىل:   وق��ال 
)االأنبياء:28(

وقال تعاىل:  }اَل يَمْلُِكونَ الشََّفاعََة إاِلَّ مَِن اتََّخَذ عِنْدَ 
الرَّحْمَِن عَهْدًا{.)مرمي:87(   مرمي:87.

َلنَا{. َفيَشَْفعُوا  ــاءَ  ــَفــعَ شُ مِــنْ  َلــنَــا  ــْل  ــهَ }َف تعاىل:   وق��ال 
)االأعراف:53(

َلهُ  َأذِنَ  مَنْ  إاِلَّ  الشََّفاعَُة  تَنَْفعُ  اَل  }يَوْمَئِذٍ  تعاىل:   وقال 
الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ َلهُ َقوْاًل{.)طه:45(

وقال تعاىل:  }ُقْل هلِل الشََّفاعَُة جَمِيعًا{.)الزمر:45(
وهناك روايات متعددة يف هذا اخل�شو�ض.

ــة ــاعـ ــفـ ــشـ ــ�ـ الـ
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اإّن الع���امل الي���وم مبدارات �ش���عوبه املتع���ددة بحاجة ملحة 
اإىل التع���رف على معايري املن�شب عند �شاحب ذكرى الغدير 
عليه ال�ش���الم، وم���ا هي مقايي�ش���ه يف التن�شي���ب، و�شوابطه 
لقيادة املراكز العليا املدنية والع�شكرية، مبختلف م�شتوياتها.

حت���ى يحتفظ املن�ش���ب برمزيته للم�ش���وؤولية ع���ن التقومي 
والت�شحي���ح مهم���ا اأمك���ن، واأن���ه تكلي���ف ال ت�ش���ريف، بل هو 
مقيا����ض الكفاءة والنزاهة واالأمانة، اأكرث من كونه امتيازًا يف 

وامل���ال. ال�ش���لطة 
الأّن املن�ش���ب عن���د اأم���ري املوؤمن���ني علي���ه ال�ش���الم اأمانة، 
ب، وهما م�ش���وؤوالن عنها؛ قال  ب واملن�شَّ ُيخترب باأدائها املن�شِّ
عليه ال�ش���الم لبع�ض كبار موظفي���ه: »اأ�ْش���َرْكُتَك يِف اأَماَنِتي«.

)نهج البالغ���ة:412 برقم41(
ْمٌر اإِْن ُكْن���َت َفَعْلَتُه َفَقْد  وق���ال عليه ال�ش���الم: »َبَلَغِني َعْنَك اأَ
ْخَزْي���َت اأََماَنَتَك... َواْعَلْم  ْيَت اإَِماَمَك َواأَ َك َوَع�شَ اأَ�ْش���َخْطَت َربَّ
���الم«.)نهج  ا����ضِ َوال�شَّ ْعَظُم ِمْن ِح�َش���اِب النَّ اأَنَّ ِح�َش���اَب اهلِل اأَ

البالغ���ة: 411، برقم 40( 
وقال عليه ال�ش���الم اأي�شًا لبع�ض عّماله: »َواإِنَّ َعَمَلَك َلْي����ضَ 
ًعى مِلَْن َفْوَقك «. ُه يِف ُعُنِقَك اأََماَنٌة َواأَْنَت ُم�ْش���رَتْ َلَك ِبُطْعَمٍة َوَلِكنَّ

)نهج البالغة: 366، برقم 5(
ومل يكت���ف علي���ه ال�ش���الم بت�ش���خي�ض اخلل���ل والتذك���ري 
مب�شوؤولية اأمانة املن�شب، بل عاجله وعّرف بطرق الت�شحيح 
وتاليف التق�شري، حاثًا عل���ى تعميم ثقافة اأمانة املن�شب بني 

املوظفني، ذك���رًا ثواب االأمني.
نَّ َم���ْن مَلْ َيْح���َذْر َما ُهَو  ا َبْع���ُد َفاإِ فق���ال عليه ال�ش���الم: »اأَمَّ
نَّ َما  ْم ِلَنْف�ِش���ِه َم���ا ُيْحِرُزَها؛ َواْعَلُم���وا اأَ اِئ���ٌر اإَِلْي���ِه،  مَلْ ُيَق���دِّ �شَ
ا����ضَ ِمْن  ُفوا النَّ ْفُت���ْم ِب���ِه َي�ِش���رٌي، َواأَنَّ َثَواَبُه َكِث���رٌي...، َفاأَْن�شِ ُكلِّ
ِة، َوُوَكاَلُء  ِعيَّ اُن الرَّ ُكْم ُخزَّ نَّ َواِئِجِهْم َفاإِ وا حِلَ رِبُ اأَْنُف�ِش���ُكْم، َوا�شْ
�ِش���ُموا اأََحدًا َع���ْن َحاَجِتِه، َواَل  ِة، َواَل حُتْ ���ِة، َو�ُش���َفَراُء االأَِئمَّ االأُمَّ
يَحًة، َواَل  ِخ���ُروا اأَْنُف�َش���ُكْم َن�شِ ِب�ُش���وُه َعْن َطِلَبِت���ِه...، َواَل َتدَّ حَتْ
ًة...«.  َة َمُعوَنًة، َواَل ِديَن اهلِل ُقوَّ ِعيَّ ْنَد ُح�ْشَن �ِش���رَيٍة، َواَل الرَّ اجْلُ

)بحار االأن���وار:472/33(
وتلبي���ة  اخلدم���ات،  تق���دمي  �ش���رورة  اإىل  به���ذا  موجه���ًا 
الطلبات امل�ش���روعة، وعدم قمع اأحٍد من املطالبني بتح�ش���ني 
و�شعه، وموؤك���دًا على �شرورة تقيي���م االأداء احلكومي دائمًا، 
مبا ينعك�ض اإيجابًا على االهتمام بال�شعب وحماته من اأ�شناف 

اجلي����ض والقوى االأمنية االأخرى.
���ِة  ِعيَّ ْحَم���َة ِللرَّ وق���ال علي���ه ال�ش���الم: »َواأَ�ْش���ِعْر َقْلَب���َك  الرَّ
ْح�َش���اِن اإَِلْيِه���ْم َواَل َتُكوَن���نَّ َعَلْيِهْم  ���َة َلُه���ْم َواللُّْط���َف ِباالإِ َوامْلََحبَّ
يِن  ا اأٌَخ َلَك يِف الدِّ ْنَفاِن اإِمَّ ُهْم �شِ ْكَلُهْم، َفاإِنَّ اِريًا َتْغَتِنُم اأَ �َشُبعًا �شَ
ْفِحَك  ْلق...، َفاأَْعِطِهْم ِم���ْن َعْفِوَك َو�شَ ���ا َنِظرٌي َل���َك يِف اخْلَ َواإِمَّ
���َك َفْوَقُهْم  نَّ ���بُّ اأَْن ُيْعِطَي���َك اهلُل ِمْن َعْف���ِوِه َفاإِ ���ِذي حُتِ ِمْث���َل الَّ
َفَك ِمْن  ا َعرَّ َوَوايِل االأَْم���ِر َعَلْيَك َفْوَق���َك َواهلُل َفْوَق َمْن َوالََّك مِبَ
ا  ِه �شل���ى اهلل عليه واآله َعَلْيَك مِبَ َرَك ِمْن �ُش���نَنِ َنِبيِّ ِكَتاِبِه َوَب�شَّ
ُه  نَّ ���ْرِب اهلِل َفاإِ نَبَّ َنْف�َش���َك حِلَ َكَتْبَن���ا َلَك يِف َعِهْدَنا َهَذا اَل َتْن�شِ

املن�شب �شاحب  جناح  مق�مات 
اأو امل�ش�ؤول عند علي عليه ال�شالم
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اَل َي���َد َل���َك ِبَنِقَمِتِه َواَل ِغَنى ِب���َك َعْن َعْف���ِوِه َوَرْحَمِته...«.)نهج 
البالغ���ة:427، برقم53(

مبّين���ًا �ش���رورة االهتم���ام بكاف���ة املواطنني ول���و كانوا من 
االأقلي���ات، ول���زوم العدل بينه���م، واأْن يت���م التعام���ل على اأّن 
اجلميع �ش���ركاء يف البلد وامل�شري، فالب���د من حمبة اجلميع 

وموّدتهم.
وق���ال علي���ه ال�ش���الم: »َواَل َتْنَدَمنَّ َعَل���ى َعْف���ٍو َواَل َتْبَجَحنَ  
ىَل َباِدَرٍة َوَجْدَت ]َعْنَه���ا[ ِمْنَها َمْنُدوَحًة  ِبُعُقوَبٍة َواَل ُت�ْش���ِرَعنَّ اإِ
َطاُع َفاإِنَّ َذِل���َك اإِْدَغاٌل يِف اْلَقْلِب  ٌر اآُم���ُر َفاأُ َواَل َتُقوَل���نَّ اإِينِّ ُموؤَمَّ
ِف  ���ِف اهلَلَ َواأَْن�شِ ٌب ِمَن اْلِغرَي...، واأَْن�شِ يِن َوَتَق���رُّ َوَمْنَهَك���ٌة ِللدِّ
���ِة اأَْهِلَك َوَمْن َل���َك ]َهًوى ِفيهِ [  ا����ضَ ِمْن َنْف�ِش���َك َوِمْن َخا�شَّ النَّ
���َك اإِالَّ َتْفَعْل َتْظِلْم َوَم���ْن َظَلَم ِعَباَد  ِتَك َفاإِنَّ ِفي���ِه َهًوى ِم���ْن َرِعيَّ
َمُه اهلُل اأَْدَح�َض  َم���ُه ُدوَن ِعَب���اِدِه َوَم���ْن َخا�شَ اهلِل َكاَن اهلُل َخ�شْ

َته...«.)نه���ج البالغ���ة: 428، برقم54( ُحجَّ
م�ش���ددًا به���ذا على حرم���ة انتهاك احلقوق، وا�ش���تعمال 
الق�ش���وة وال�شرامة، وناهي���ًا عن ا�ش���تخدام املن�شب اأداًة 
للعقوب���ة وال�ش���دة؛ مل���ا يت�ش���ببه ذلك م���ن اإف�ش���اد احلاكم 
لنف�ش���ه باإ�شالح���ه لغريه، وماط���رة بالنف����ض وتعري�شها 

االإلهية. للمحا�ش���بة 
ُموِر اإَِلْيَك اأَْو�َشُطَها يِف  وقال عليه ال�ش���الم: »َوْلَيُكْن اأََحَب االأُ
ِة َفاإِنَّ  ِعيَّ ى الرَّ ا[ ِلِر�شَ ْجَمُعَها ]ِلِر�شَ َها يِف اْلَعْدِل َواأَ ���ِق َواأََعمُّ احْلَ
ِة َواإِنَّ �ُش���ْخَط  ا�شَّ ى اخْلَ ا[ ِبِر�شَ ِة ُيْجِح���ُف ]ِبِر�شَ �ُش���ْخَط اْلَعامَّ
���ة، َوَلْي����ضَ اأََحٌد ِمَن  ى اْلَعامَّ ���ا[ ِر�شَ ���ِة ُيْغَتَف���ُر َمَع ]ِر�شَ ا�شَّ اخْلَ
َخ���اِء َواأََقلَّ َمُعوَنًة َلُه يِف  ���ِة اأَْثَقَل َعَلى اْلَوايِل َمُئوَنًة يِف الرَّ ِعيَّ الرَّ
اِف َواأََقلَّ �ُش���ْكرًا ِعْنَد  �ْش���اأََل ِباالإِحْلَ اِف َواأَ الَب���اَلِء َواأَْكَرَه ِلالإِْن�شَ
اِت  ���رْبًا ِعْنَد ُمِلمَّ َعَف �شَ االإِْعَط���اِء َواأَْبَطاأَ ُع���ْذرًا ِعْنَد امْلَْنِع َواأَ�شْ

ة...«.)نهج البالغة: 429( ا�شَّ ْهِر ِمْن اأَْه���ِل اخْلَ الدَّ
حم���ّذرًا بهذا من االإ�شغ���اء اإىل الدائ���رة اخلا�شة واخلط 
االأول املحيط بذي املن�شب؛ ملا ي�شببه ذلك من هياج غريهم 

من املعار�شة، وا�شتداد التمرد العام.
وقد ب���نّي عليه ال�ش���الم بذل���ك �شفات املوظ���ف، وو�شاياه 
ل���ه، داعم���ًا فيه روح االإن�ش���انية؛ لئ���ال تغلبها �شف���ة املن�شب 
القانوني���ة؛ فاملن�ش���ب لغ���ة )عل���ى وزن م�ش���جد - وه���و م���ن 
االألف���اظ املوّل���دة العامية -، مبعنى: العلو والرفعة(.)�ش���فاء 

للخفاجي:228( الغلي���ل 
اأو )احل�ش���ب واملقام، وي�ش���تعار لل�ش���رف... ومنه: من�شب 
الوالي���ات ال�ش���لطانية وال�ش���رعية، وجمع���ه: املنا�شب(.)تاج 

العرو����ض للزبيدي:438/2(

وه���و م�ش���تّق م���ن م���ادة )الن���ون وال�ش���اد والب���اء، اأ�ش���ل 
�شحي���ح، ي���دل عل���ى اإقام���ة �شيء(.)مقايي����ض اللغ���ة الب���ن 

فار����ض:434/5(
االأم���ر ال���ذي يغ���ّر وي�ش���اعد عل���ى التفّلت م���ن امل�ش���وؤولية 
االإن�ش���انية اأو القانونية؛ بح�ش���بان اأّن املن�شب حاميه، مع اأّن 
ذل���ك كاأ�شل ا�ش���تقاق مف���ردة املن�ش���ب لغة )م���ن املجاز... 
ن�شبت���ه الأمر كذا، فانت�شب له، ون�شب فالن لعمارة البلد(.

)اأ�شا����ض البالغة للزم�ش���ري:960(
من دون اأن له ظاًل من احلقيقة.

    اأ�شباب جناح �شاحب املن�شب اأو امل�ش�ؤول عند علي 
عليه ال�شالم

اإّن م���ن اأ�ش���باب جن���اح ذي املن�ش���ب، اأْن ي�ش���تعني بفريق 
عم���ل متكام���ل، ي�ش���م م�شت�ش���ارين اأكف���اء خ���رباء وعاملني 
مت�ش���ني مهنيني مو�شوعي���ني يف ما يقرتحونه م���ن روؤى اأو 
خطط؛ مما يك�ش���ف عن ا�شتيفائهم ل�ش���رط العلم واحلكمة؛ 

واجلم���ع بني الت�ش���ور والتطبيق:
1. قال عليه ال�ش���الم يف و�شية ملالك بن احلارث االأ�ش���رت: 
َلَح  َكَماِء يِف َتْثِبيِت َما �شَ »َواأَْكرِثْ ُمَداَر�َش���َة اْلُعَلَماِء َوُمَناَق�َشَة احْلُ
ا����ضُ َقْبَلك«.)نهج  َعَلْي���ِه اأَْمُر ِباَلِدَك َواإَِقاَمِة َما ا�ْش���َتَقاَم ِبِه النَّ
البالغة:431، عهد اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم ملالك االأ�شرت(

لتم���ر املقرتح���ات واخلطط اال�ش���رتاتيجية، عرب �شل�ش���لة 
م���ن العقول، مب���ا يوفر له���ا لفرتة تق���ي العباد والب���الد اآثار 
الف�ش���اد االإداري وتبع���ات الف�ش���اد امل���ايل، وت�شم���ن االعمار 

واالزده���ار والنزاه���ة يف خارط���ة طريق وا�شح���ة ومنتجة.
قال ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم: »اإّن اهلل تعاىل 
�شائل كّل راع عّما ا�شرتعاه ، اأحفظ ذلك اأم �شّيعه حّتى ي�شاأل 

الّرجل عن اأهل بيته«.)نهج الف�شاحة:296(
2. ق���ال اأم���ري املوؤمن���ني علي���ه ال�ش���الم يف كتاب ل���ه ملالك 
ِتَك ِمْنَك َواأَ�ْشَناأَُهْم  االأ�شرت حينما واله م�شر: »َوْلَيُكْن اأَْبَعَد َرِعيَّ
ا����ضِ ُعُيوبًا اْلَوايِل  ا����ضِ َف���اإِنَّ يِف النَّ ِعْن���َدَك اأَْطَلُبُهْم مِلََعاِيِب النَّ
ا  َ ا َغ���اَب َعْنَك ِمْنَه���ا َفاإِمنَّ َها َفاَل َتْك�ِش���َفنَّ َعمَّ اأََح���قُّ َمْن �َش���رَتَ
َعَلْي���َك َتْطِهرُي َم���ا َظَهَر َل���َك َواهلُل َيْحُكُم َعَلى َم���ا َغاَب َعْنَك 
ُه  بُّ �َش���رْتَ َفا�ْش���رُتِ اْلَعْوَرَة َما ا�ْش���َتَطْعَت َي�ْش���رُتِ اهلُل ِمْنَك َما حُتِ
ا����ضِ ُعْق���َدَة ُكلِّ ِحْق���ٍد َواْقَطْع َعْنَك  ِت���َك اأَْطِلْق َعِن النَّ ِم���ْن َرِعيَّ
ُح َل���َك َواَل َتْعَجَلنَّ اإِىَل  �َش���َبَب ُكلِّ ِوْت���ٍر َوَتَغاَب َع���ْن ُكلِّ َما اَل َي�شِ
ِحني«.)نهج  ا�شِ َه ِبالنَّ اِعَي َغا�ضٌّ َواإِْن َت�َشبَّ ِديِق �َشاٍع َفاإِنَّ ال�شَّ َت�شْ

البالغة:430-429(
ناهي���ًا ع���ن اال�ش���تماع لتقاري���ر الو�ش���اة واملتقرب���ني ب���ذم 
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النا����ض؛ الأّن ذلك ال يبني بل يهدم، وعلى ذي املن�شب ت�شيري 
االأم���ور مبا يقط���ع دابر الفتنة وي�شلح املف�ش���د، واإّن ت�ش���جيع 
املتزلف���ني بنق���ل االأخب���ار، مما ي�ش���يع العيوب وي�ش���اعد على 
انت�ش���ارها، فيتج���راأ امل���رتدد بارتكابها، فت�ش���ري ب���ني اأفراد 
املجتمع، وعندها تت�شاعف امل�ش���كلة؛ من حيث اأ�شل وجودها 
وات�شاع رقعتها؛ كبقعة الزيت يف البحر، متيت االأحياء املائية، 

وتعي���ق االإبحار االجتار.
3. ق���ال علي���ه ال�ش���الم اأي�ش���ًا يف نف����ض الو�شي���ة ملال���ك 
االأ�شرت: »اإَِن �َش���رَّ ُوَزَراِئَك َمْن َكاَن ]َقْبَلَك ِلالأَ�ْشَراِر[ ِلالأَ�ْشَراِر 
َقْبَل���َك َوِزيرًا َوَمْن �َش���ِرَكُهْم يِف االآَث���اِم َفاَل َيُكوَننَّ َل���َك ِبَطاَنًة 
َلَم���ِة َواأَْن���َت َواِج���ٌد ِمْنُهْم  َثَم���ِة َواإِْخ���َواُن الظَّ ُه���ْم اأَْع���َواُن االأَ َفاإِنَّ
ْن َل���ُه ِمْثُل اآَراِئِهْم َوَنَفاِذِهْم َوَلْي����ضَ َعَلْيِه ِمْثُل  َلِف مِمَّ َخ���رْيَ اخْلَ
���ْن مَلْ ُيَع���اِوْن َظامِل���ًا َعَلى  اِرِه���ْم َواأَْوَزاِرِه���ْم َواآَثاِمِه���ْم مِمَّ اآ�شَ
ْح�َش���ُن  ُظْلِم���ِه َواَل اآِثم���ًا َعَلى اإِْثِمِه اأُوَلِئ���َك اأََخفُّ َعَلْيَك َمُئوَنًة َواأَ
ِخْذ اأُوَلِئَك  َك اإِْلفًا َفاتَّ َقلُّ ِلَغرْيِ َلَك َمُعوَنًة َواأَْحَنى َعَلْيَك َعْطفًا َواأَ
َلَواِتَك َوَحَفاَلِتَك ُث���مَّ ْلَيُكْن اآَثُرُهْم ِعْن���َدَك اأَْقَوَلُهْم  ���ًة خِلَ َخا�شَّ
ا َكِرَه اهلُل  قِّ َلَك َواأََقلَُّهْم ُم�َش���اَعَدًة ِفيَما َيُكوُن ِمْنَك مِمَّ رِّ احْلَ مِبُ
ْق ِباأَْهِل اْلَوَرِع  الأَْوِلَياِئ���ِه َواِقعًا َذِلَك ِمْن َهَواَك َحْي���ُث َوَقَع َواْل�شَ
ُهْم َعَلى اأَالَّ ُيْط���ُروَك َواَل َيْبَجُحوَك ِبَباِطٍل مَلْ  ���ْدِق ُثمَّ ُر�شْ َوال�شِّ
ة«. ْهَو َوُتْديِن ِم���َن اْلِعزَّ ���ِدُث الزَّ َة االإِْطَراِء حُتْ َتْفَعْل���ُه َفاإِنَّ َك���رْثَ

)نه���ج البالغة:430(
منبهًا عليه ال�ش���الم على اأهمي���ة اختيار املوظفني مبختلف 
الدرج���ات، والتاأكد من عدم تورطه���م بجرمية اأو خيانة �شد 
ال�ش���عب، بل يلزم البحث ع���ن ذوي النزاهة والكفاءة، وناهيًا 
عليه ال�شالم عن اال�شتماع ملدح املادح؛ حيث يوؤدي اإىل الغرور 
والتع���ايل وفقدان االإح�شا����ض باأمل اخلطاأ يف ح���ق اأحد، وهي 
من اأ�شباب ازدياد ن�شبة االأنا، والر�شا عن النف�ض واالإعجاب، 
وه���ذه اآفات توهم بخ���الف الواقع الذي يعرف���ه املمدوح عن 
نف�ش���ه، وال �ش���بيل ملعاجلتها اإاّل باأْن ي�شغي ملا يعّرف به نف�شه 
بنف�شه؛ الأّنه اأدق واأ�شدق من غريه، ومن دون تعار�ض بني ذكر 
املوؤه���الت ال�ش���خ�شية، وبني رف�ض م���دح املادحني املطرين؛ 
الأّن ا�ش���تعرا�ض اأ�ش���باب الكفاءة بيان بح���ق وللحق كما احتج 
عليه ال�ش���الم يف منا�ش���داته مبا اخت�ض ب���ه دون غريه، بينما 
ال يك���ون اإطراء املطرين من احلق دائمًا، بل بباطل وللباطل.

للطرب�شي:188/1( )االحتجاج 
ولذا كان عليه ال�ش���الم ال ير�ش���ى اأن ميدحه اأحد، ويقول: 
ي اللَُّهمَّ اَل  ي اأَْعَلُم ِبي ِمْن َغرْيِ ي َوَربِّ »اأََنا اأَْعَلُم ِبَنْف�ِشي ِمْن َغرْيِ
���ا َيُظنُّوَن َواْغِفْر يِل  ا َيُقوُل���وَن َواْجَعْلِني َخرْيًا مِمَّ ُتوؤَاِخ���ْذيِن مِبَ

َما اَل َيْعَلُمون«.)كتاب �شليم بن قي�ض الهاليل:851/2(
وبه���ذا جمع عليه ال�ش���الم بني تقدمي املوؤه���الت والتعريف 

باملقومات، وبني عدم ف�ش���ح املجال للمجاملني املادحني.
    م�اقف الإمام علي عليه ال�شالم يف اأوجه ممار�شة 

املن�شب
وما اأحرانا اأن نتاأ�ش���ى باأمري املوؤمنني عليه ال�ش���الم ونحن 
نحتفي بالغدير، ون�ش���تثمر هذه العالق���ة الثنائية بني الغدير 
واملن�شب، فنتخفف من اأعباء م�ش���وؤولية املن�شب، باالهتداء 

بهدي �شاحب الغدير عليه ال�ش���الم.
فقد مار����ض عملي���ًا املن�ش���ب بعد ارحت���ال النب���ي االأكرم 
�شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم، وذل���ك عندم���ا احتك���م اإلي���ه 
ال�شحابة ورجعوا اإليه يف املع�شالت، فقام عليه ال�ش���الم مبا 
اأ�شنده اإليه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم يوم الغدير، 
وف���ق مواتاة الفر�ض املتاحة ل���ه وباختالف املراحل املتعددة، 

واإال فق���د تنوعت م�ش���اركاته العملية.
لق���د اأجاب علي���ه ال�ش���الم عن مع�ش���الت امل�ش���ائل حتى: 
)كان عم���ر يتع���ّوذ باهلل م���ن مع�شلة لي����ض لها اأبو احل�ش���ن؛ 
ويق���ول: ل���وال عل���ّي لهل���ك عمر(.)اال�ش���تيعاب الب���ن عب���د 

ال���رب:1103/3(
وروى عب���د الرحم���ن ب���ن اأذينة الغن���وي، عن اأبي���ه اأذينة 
ابن م�ش���لمة، قال: )اأتيت عمر بن اخلطاب ف�ش���األته: من اأين 
اأعتم���ر؟ فقال: اإي���ت عليًا ف�ش���له، فذكر احلدي���ث، وفيه قال 
عمر: م���ا اأجد لك اإال ما قال علي(.)اال�ش���تيعاب:1104/3(
كم���ا ق���ال عثمان ب���ن عف���ان: )لوال عل���ي لهل���ك عثمان(.

)زي���ن الفتى للعا�شم���ي:318/1(
ب���ل اإّن معاوي���ة ال���ذي اأعل���ن ان�ش���قاقه ع���ن االإم���ام اأمري 
املوؤمن���ني عليه ال�ش���الم و�ش���هر ال�ش���يف بوجه اأم���ري املوؤمنني 
وخليف���ة ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم ومل يبايعه، 
مل���ا جاءه رجل من اأهل ال�ش���ام، يقال له اب���ن خيربي، )وجد 
م���ع امراأته رج���اًل فقتله، اأو قتلهما معًا، فاأ�ش���كل على معاوية 
ابن اأبي �شفيان الق�شاء فيه، فكتب اإىل اأبي مو�شى االأ�شعري، 
ي�ش���األ له علي بن اأبي طالب عن ذلك، ف�ش���األ اأبو مو�شى عن 
ذلك علي بن اأبي طالب، فقال له علي: »اإّن هذا ال�شيء ما هو 
باأر�ش���ي، عزمت عليك لتخربين«، فقال له اأبو مو�ش���ى: كتب 
اإيّل معاوية بن اأبي �ش���فيان اأن اأ�ش���األك عن ذلك، فقال علي: 
»اأنا اأبو احل�ش���ن: اإن مل ياأت باأربعة �شهداء، فليعط برمته«(.

)املوطاأ لالإم���ام مالك:737/2،برقم18(
عليه  اأب��ي طالب  بن  املوؤمنني علي  اأم��ري  االإم��ام  اأنقذ  لقد 
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ال�شالم )املجنونة التي اأمر برجمها، و... التي و�شعت ل�شتة 
اأ�شهر، فاأراد عمر رجمها، فقال له علي: »اإّن اهلل تعاىل يقول: 
اإّن اهلل رفع  ثَاَُثونَ شَهْرًا{«، وقال له:  }وَحَمُْلهُ وَفِصَاُلهُ 
القلم عن املجنون«، فكان عمر يقول: لوال علي لهلك عمر(.

)اال�شتيعاب:1103/3(
بتنفي���ذ  حمكوم���ًا  خّل����ض  ال�ش���الم  علي���ه  يك���ون  وبه���ذا 
االإع���دام من امل���وت، مبينًا خط���اأ احلكم، واأّنه عليه ال�ش���الم 
نتيج���ة طبيعية لتداخل ال�ش���لطات الت�ش���ريعية والتنفيذية مع 
الق�شائية، بينما يج���ب انف�شالها وعدم التداخل بينها؛ لئال 
حت�شل انتهاكات حلقوق االإن�ش���ان، ولذل���ك قال عمر: )علي 

اأق�شانا(.)اال�ش���تيعاب:1105/3(
عندم���ا )كان���ت وقع���ة نهاوند �ش���نة اإح���دى وع�ش���رين... 
قال عمر لعلي: ما تقول اأنت يا اأبا احل�ش���ن؟، فقال علي عليه 
ال�ش���الم: »اإّنك... اإن �شخ�شت اأنت من هذا احلرم انتق�شت 
علي���ك االأر�ض من اأقطاره���ا، حتى يكون ما ت���دع وراءك من 
العي���االت اأه���م اإلي���ك مم���ا قدام���ك، واإن العج���م اإذا راأوك 
عيان���ًا قالوا: هذا ملك العرب كلها، فكان اأ�ش���د لقتالهم، واإنا 
مل نقات���ل النا����ض على عه���د نبينا �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم 
وال بع���ده بالك���رثة، بل اكت���ب اإىل اأهل ال�ش���ام اأن يقيم منهم 
ب�شامهم الثلثان، وي�شخ�ض الثلث، وكذلك اإىل عمان، وكذلك 
�ش���ائر االأم�شار والكور(.)االأخبار الط���وال للدينوري:135(

باالإ�ش���الم  واهتم���ام  وحنك���ة  حكم���ة  عل���ى  ي���دل  مم���ا 
املواق���ف. �ش���خ�شنة  ف���وق  وت�ش���اٍم  وامل�ش���لمني، 

لقد اأ�ش���ار عليه ال�ش���الم عل���ى عثمان باإج���راء اإ�شالحات 
جذري���ة، اإداري���ة وغريه���ا؛ وذل���ك عندما �ش���كا النا����ض )ما 
نقم���وه على عثمان و�ش���األوه ماطبت���ه لهم وا�ش���تعتابه لهم، 
ا����ضَ َوَراِئي َوَقِد ا�ْشَت�ْشَفُرويِن َبْيَنَك  فدخل عليه، فقال: »اإَِن النَّ
ُر ِمْن  ���َك َواهلِل َم���ا ُتَب�شَّ َوَبْيَنُه���م... َف���اهلَل اهلَل يِف َنْف�ِش���َك َفاإِنَّ
يِن  َحٌة َواإِنَّ اأَْعاَلَم الدِّ ُرَق َلَوا�شِ َعًمى َواَل ُتَعلَُّم ِمْن َجْهٍل َواإِنَّ الطُّ
َم���اٌم َعاِدٌل  ���َل ِعَب���اِد اهلِل ِعْن���َد اهلِل اإِ َلَقاِئَم���ٌة َفاْعَل���ْم اأَنَّ اأَْف�شَ
ُهوَلًة... َواإِنَّ  َماَت ِبْدَعًة جَمْ ًة َمْعُلوَمًة َواأَ ُهِدَي َوَهَدى َفاأََقاَم �ُش���نَّ
ًة  لَّ ِبِه َفاأََماَت �ُش���نَّ لَّ َو�شُ ا����ضِ ِعْنَد اهلِل اإَِماٌم َجاِئ���ٌر �شَ �َش���رَّ النَّ
ينِّ �َش���ِمْعُت َر�ُش���وَل اهلِل �شلى  وَكًة َواإِ ْحَيا ِبْدَعًة َمرْتُ َماأُْخ���وَذًة َواأَ
اِئِر  اهلل عليه واآله و�ش���لم َيُقوُل ُيوؤَْتى َي���ْوَم اْلِقَياَمِة ِباالإَِماِم اجْلَ
َم َفَيُدوُر ِفيَها  ���رٌي َواَل َعاِذٌر َفُيْلَقى يِف َن���اِر َجَهنَّ َوَلْي����ضَ َمَعُه َن�شِ
َحى ُثمَّ َيْرَتِبُط يِف َقْعِرَها؛ َواإِينِّ اأَْن�ُشُدَك اهلَل ]اأَنْ [  َكَما َتُدوُر الرَّ
���ُه َكاَن ُيَق���اُل ُيْقَتُل يِف  ���ِة امْلَْقُتوَل َفاإِنَّ َم���اَم َه���ِذِه االأُمَّ اأَالَّ َتُك���وَن اإِ
َماٌم َيْفَت���ُح َعَلْيَها اْلَقْتَل َواْلِقَت���اَل اإِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة  ِة اإِ َه���ِذِه االأُمَّ

قَّ ِمَن  ُروَن احْلَ َوَيْلِب�ُض اأُُموَرَها َعَلْيَها َوَيُبثُّ اْلِفَتَ ِفيَها َفاَل ُيْب�شِ
ُرُجوَن ِفيَها َمْرجًا َفاَل َتُكوَننَّ  وُجوَن ِفيَها َمْوج���ًا َومَيْ اْلَباِطِل مَيُ
ي  ���نِّ َوَتَق�شِّ َقًة َي�ُش���وُقَك َحْيُث �َش���اَء َبْعَد َجاَلِل ال�شِّ مِلَْرَواَن �َش���يِّ

اْلُعُمر«.)نه���ج البالغة:235-234(
االأم���ر ال���ذي يدل عل���ى م�ش���اركات وا�ش���عة اأماله���ا عليه 
�ش���عوره علي���ه ال�ش���الم مب�ش���وؤولية املن�شب، حي���ث مل يكتف 
باتخ���اذ موق���ف املعار����ض اأو املحاي���د، عندم���ا راأى م�شلحة 
االإ�ش���الم يف الت�شري���ح بع���دم موافقت���ه عل���ى االإج���راءات 
التع�ش���فية والغ���نب الذي يلحق النا����ض، فاأقدم عل���ى التوجيه 
والت�شحي���ح واإر�ش���اد ون�شيح���ة، م���ا و�ش���عه ذل���ك، وقد بنّي 
العواقب يف هذه االإجراءات، مربهنًا على �شحة اأّنه ال ي�شلح 
االأم���ة اإال االإمام���ة، واإال كان هدر احلق���وق العامة اأو اخلا�شة 
وت�شييعه���ا، وهو حم���رم ارتكاب���ه على من ميكن���ه التغيري اأو 
امل�ش���اركة في���ه، ومبين���ًا اأّن املخ���رج م���ن االأزمات ه���و تغليب 
امل�شلحة العام���ة �شمن ثالثة الدين والوطن واالإن�ش���ان على 
اخلا�شة ال�ش���خ�شية، وهذا مما اأ�ش���هم يف تخليد �شرية علي 
عليه ال�شالم يف تاريخ االإن�شانية، مهما حاول خ�شومه التاأثري 

على بريق���ه ووهجه.

شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية
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عليه  طالب  اأب��ي  ب��ن  علي  ل��الإم��ام  كحبي  اإن�شانًا  اأح��ب  مل 
وب�شري وكل  امتزج حبه بعظمي وحلمي ودمي،  ال�شالم، فلقد 

خلية من خاليا ج�شمي.
فكنت  ال�شريفة..  حياته  مع  تفاعاًل  احلب  هذا  انعك�ض  وقد 
اإىل كل كلمة من كلماته..  اأتتبع كل �شيء عن حياته.. واأ�شغي 

واأترقب حركاته و�شكناته.. ونومه ويقظته.. وقيامه وقعوده.
لغ�شبه..  واأغ�شب  لبكائه..  واأبكي  لفرحه..  اأفرح  ثم �شرت 
اأعي�ض  وكاأيّن  ال�شالم،  االإمام علي عليه  اأتاأّمل يف حياة  ورحت 
معه يف مكة املكرمة.. ويف املدينة املنورة.. ويف الكوفة.. وكاأيّن 
وي�شاعد  االأ���ش��واق،  يف  ومي�شي  املنرب،  على  يخطب  وه��و  اأراه 
املحتاجني، وي�شتمع ل�شكوى املظلومني، وي�شّلي، ويقنت، ويركع، 

وي�شجد.
    هكذا راأيت عليًا

اإىل  املهد  ال�شالم يف حياته من  االإم��ام علي عليه  ع�شت مع 
واإم��ام��ًا  االإن�شانية،  درج��ات  اأعلى  يف  اإن�شانًا  فراأيته  اللحد، 

مع�شومًا مفرت�ض الطاعة على الربية.
وراأيته يحمل بني جنبيه قلبًا ي�شع العامل كّله، ويفي�ض باحلنان 

والرحمة والراأفة.
املنرب  وعلى  تعاىل،  اهلل  رحاب  يف  يذوب  املحراب  يف  راأيته 

خطيبًا واعظًا وثائرًا يقذف حممًا بركانية.
ويف احلياة يعمل ويكدح ويتعب، ويف املجتمع يعني املحتاج، 
وي��ح��ن��و ع��ل��ى امل�����ش��اك��ني، وي��ك��ف��ل االأي���ت���ام، وي��ع��ني االأخ����وان، 

االأ�شحاب. وي�شاحب 
وال غرو، فهو وارث االأنبياء واملر�شلني، فقد قال ر�شول اهلل 
اإ�شرافيل  اإىل  اأن ينظر  اأحب  واآله و�شلم:» من  �شلى اهلل عليه 
جاللته،  يف  جربئيل  واإىل  رتبته،  يف  ميكائيل  واإىل  هيبته،  يف 
يف  اإبراهيم  واإىل  خ�شيته،  يف  نوح  واإىل  علميه،  يف  اآدم  واإىل 
واإىل  جماله،  يف  يو�شف  واإىل  حزنه،  يف  يعقوب  واإىل  خّلته، 
يف  يحيى  واإىل  ���ش��ربه،  يف  اأّي���وب  واإىل  مناجاته،  يف  مو�شى 
واإىل  ورع��ه،  يف  يون�ض  واإىل  عبادته،  يف  عي�شى  واإىل  زه��ده، 
ت�شعني  فيه  ف��اإّن  علّي،  اإىل  فلينظر  وُخلقه،  ح�شبه  يف  حممد 
خ�شلة من خ�شال االأنبياء جمع اهلل فيه ومل يجمعها يف اأحد 

العلوية( غريه«.)الف�شائل 
جمع  اإّن���ه  حتى  وال��ك��م��ال،  اجل��م��ال  ل�شفات  اجل��ام��ع  وه��و 

ال�شفات املت�شادة كما قال ال�شاعر:
ُج��م��ع��ت يف ���ش��ف��ات��ك االأ����ش���داد 

ف���ل���ه���ذا ع��������ّزت ل�����ك االأن���������داد
ن���ا����ش���ك ف����ات����ك، ح��ل��ي��م ���ش��ج��اع 

ع�������امل ح�����اك�����م، ف����ق����ري ج�����واد
���ش��ي��م م���ا ُج��م��ع��ن يف ب�����ش��رق��ّط 

ال����ع����ب����اد م���ث���ل���ه���ن  ح��������از  وال 
االإم��ام  اأم��ر  يف  العجيب  )واإّن  الطباطبائي:  ال�شيد  يقول 
الف�شائل  جهات  متلف  يف  الغاية  بلغ  اأّن��ه  ال�شالم  عليه  علي 
االإن�شانية، فهو بحق االإمام يف كل باب، واملثال احلق يف كل غاية 
و�شخ�شيات  النوابغ،  حال  من  جنده  ما  خالف  على  كرمية، 

احلياة مع  الإمام علي عليه ال�شالم
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االأفذاذ من رجال التاريخ.
الباأ�ض،  �شديد  با�شاًل،  �شجاعًا  كان  اإذا  الرجل   جند  اإننا 
رابط اجلاأ�ض، ال تزعزعه االأهوال، وال تروعه مقارعة االأبطال 
- جنده عادة - ق�شري الباع يف التدبري والتفكري، قليل احلظ 

من الراأفة والرقة.
الزهد  يف  مغرقًا  امل��ت��ورع،  املتزهد  العابد  ال��رج��ل  وجن��د 
ولكّنه  نف�شه،  وجماهدة  بدنه،  ريا�شة  ب�شبل  وعارفًا  والعبادة، 
متييز  على  يقوى  ال  االأّم��ة،  واإدارة  الدولة،  �شيا�شة  يف  قا�شر 
الن�شيحة من اخلديعة، وال يلتفت على املكائد ولطائف احليل.

وهك���ذا، يف متلف امل���وارد، و�ش���ائر االأفراد، فاإّن���ك ال تكاد 
جت���د من يجمع اأك���رث ال�شفات واخل�شال احلمي���دة ف�شاًل عن 
كلها، ولي����ض ذلك اإاّل الأّن الّنف�ض االإن�شانية متتلك قدرًا حمدودًا 
م���ن الهم���ة، ف���اإذا اجتمع���ت الهمة عل���ى اأمر، �شعف���ت بطبيعة 
احلال يف �شائر االأمور االأخرى، واإذا وزعتها على مقا�شد �شتى، 
وق�ش���متها بينها �شع���ف اجلميع، ومل يكن الو�ش���ول يف الكل اإىل 
درج���ة الكم���ال املطلوب، وذل���ك لقوله تع���اىل: }مَا جَعَـــَل اهلُل 

لِرَجُـــٍل مِـــنْ َقْلبَيْـــِن فِـــي جَوْفِهِ...{.)االأحزاب:4(
نا�شئة  النف�شية  ف�شائله  تكن  فلم  ال�شالم  عليه  االإم��ام  اأّم��ا 
عن تهذيب �شبقه ترّو وتاأّمل فكريان، ومل ي�شلم اأمره اإىل هوى 

نف�شه، لتختار له اجلهة التي عليه اأن ي�شرف همته فيها.
من  واأزالت  �شبحانه،  غريه  اأن�شته  اإلهية  جذبة  اأخذته  واإمّنا 
منها  وتقربه  نف�شه،  اإىل  ت�شده  التي  الب�شرية  امل��اآرب  كل  نف�شه 
التي  الغريزية،  ال�شهوات  كل  وانتزعت  �شيئًا،  منها  تبق  ومل 
نف�شه، وال  �شده نحو  بعد  �شيء  االآنية، فال  امللذات  توجهه نحو 
�شيء اأي�شًا يزين له ال�شهوات وامللذات الدنيوية، بل كل همه هو 

احلق، واحلق فقط فهو الغاية، واإليه �شوف تكون النهاية.
حقه،  موقف  كل  يعطي  ال�شالم  عليه  جعله  ال��ذي  هو  وه��ذا 

وهداه اإىل احلق فالتزمه.
وكان معه، حتى عند اختالف الدواعي والبواعث.)علي عليه 

ال�شالم والفل�شفة االإلهية:27.
واحدة طوت  اأجيال يف حياة  ال�شالم عدة  عليه  لقد عا�ض 
احل�شن  االإم��ام  لولده  قال  كما  فهو  طويلة،  وده��ورًا  جتارب 
ْرُت  ُعمِّ اأَُك��ْن  مَلْ  َواإِْن  اإِينِّ   ، ُبَنيَّ »اأَْي  ال�شالم:  عليه  املجتبى 
يِف  ��ْرُت  َوَف��كَّ اأَْعَماِلِهْم،  يِف  َنَظْرُت  َفَقْد  َقْبِلي،  َك��اَن  َمْن  ُعُمَر 
َبْل  َك��اأََح��ِدِه��ْم،  ُع��ْدُت  َحتَّى  َث��اِرِه��ْم،  اآ يِف  ��ْرُت  َو���شِ اأَْخ��َب��اِرِه��ْم، 
اإِىَل  ِلِهْم  اأَوَّ َمَع  ْرُت  ُعمِّ َقْد  اأُُموِرِهْم،  ِمْن  اإِيَلَّ  اْنَتَهى  ا  مِبَ َكاأَينِّ 

العقول:70( اآِخِرِهم...«.)حتف 

    البعد الروحي
اإذا كان لالإمام علي عليه ال�شالم اأبعاٌد كثريٌة يف �شخ�شيته 
تلك  اأه��م  اأّن  اإال  منه،  واالق��رتاب  حلبه  االإن�شان  جتذب  وكلها 

االأبعاد هو البعد الروحي لدى االإمام عليه ال�شالم.
فبه و�شل االإمام عليه ال�شالم اإىل املقامات العالية يف الدنيا 

واالآخرة، وبه جذب القلوب اإليه، وبه قلع باب خيرب.
»َواهلِل  قال:  حنيف  بن  �شهل  اإىل  ال�شالم  عليه  ر�شالته  ففي 
ٍة  اأَْرَبِعنَي ِذَراعًا ِبُقوَّ َما َقَلْعُت َباَب َخْيرَبَ َوَرَمْيُت ِبِه َخْلَف َظْهِري 
َوَنْف�ٍض  ٍة،  َمَلُكوِتيَّ ٍة  ِبُقوَّ ْدُت  اأُيِّ ي  َلِكنِّ ٍة؛  ِغَذاِئيَّ َحَرَكٍة  َواَل  ٍة،  َج�َشِديَّ

يَئة«.)اأمايل ال�شدوق:514( َها ُم�شِ ِبُنوِر َربِّ
 ولهذا البعد الروحي �شار االإمام عليه ال�شالم قبلة اأهل الباطن، 
وقدوة العارفني وباب ال�شالكني للقاء رب العاملني، وهو القائل عليه 

ال�شالم: »اأََنا َحَياُة اْلَعاِرِفني«.)ف�شائل ابن �شاذان:81(
    دعاء ورجاء

نعم هكذا ع�شت مع االإمام علي عليه ال�شالم وهكذا راأيته، 
لل�شري على  يوّفقني  اأن  اأعماق قلبي  اأدعو اهلل تعاىل من  واإين 
عليه  علي  عبد  كما  اهلل  فاأعبد  ال�����ش��الم،  عليه  علي  خطى 
كما  واأنطق  ال�شالم،  عليه  علي  جاهد  كما  واأجاهد  ال�شالم، 
ال�شالم،  عليه  علي  كان  كما  واأحيا  ال�شالم،  عليه  علي  نطق 

واأموت كما مات علي عليه ال�شالم.
اإنني عاجز عن القيام مبا كان عليه ال�شالم ولكني اأمتنى من 
كل قلبي اأن اقرتب منه، واأت�شّبه باأفعاله، وقد قال عليه ال�شالم: 
ال  اأَ ِعْلِمِه،  ِبُنوِر  يُء  َوَي�ْشَت�شِ ِبِه  َيْقَتِدي  اإَِمامًا  َماأُْموٍم  ِلُكلِّ  َواإِنَّ  »اأَاَل 
ْيِه،  َواإِنَّ اإَِماَمُكْم َقِد اْكَتَفى ِمْن ُدْنَياُه ِبِطْمَرْيِه َوِمْن ُطْعِمِه ِبُقْر�شَ
َواْجِتَهاٍد  ِبَوَرٍع  اأَِعيُنويِن  َوَلِكْن  َذِلَك،  َعَلى  َتْقِدُروَن  اَل  ُكْم  َواإِنَّ اأَاَل 

ٍة َو�َشَداد«.)نهج البالغة:417( َوِعفَّ
 اإلهي اإن قلبي هاج بحب علي عليه ال�شالم، واأنت الذي جعلت 
اأن ال حترمني  يّف هذا احلب وال�شوق، فاأ�شاألك يا رب العاملني 

روؤية علي عليه ال�شالم عند االحت�شار.
ي����راين  مي�����وت  ال������ذي  اإّن  ق�����ول 

رواه ع���ل���ي  ع����ن  ه����م����دان  ح�����ار 
م�������رارًا  اأم��������وت  اأن  ف��ت��م��ن��ي��ت 

الأراه ول������ي������ل������ة  ي�����������وم  ك��������ل 
عليه  علي  �شفاعة  ترزقني  اأن  الدعوات  جميب  يا  واأدع��وك 
الكوثر  حو�ض  من  اأ�شقى  واأن  القيامة،  ويوم  القرب  يف  ال�شالم 
اأرحم الراحمني  اأنت  اإّنك  اأح�شر معه،  واأن  بيده عليه ال�شالم، 

وجميب دعوة امل�شطرين.

حسني نجيب محمد
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ذي  �ش���هر  م���ن  والع�ش���رون  الراب���ع  ي���وم  ي�ش���ادف 
ق اأم���ري املوؤمن���ني عليه  احلج���ة احل���رام ذك���رى ت�ش���دُّ
ال�ش���الم بخامته اأثناء �شالته وهو راكع، ونظرًا الأهمية 
ه���ذه الذكرى وما انط���وت عليه من مفاهي���م وم�شامني 
واأبعاده���ا ودالالته���ا العميق���ة اأن���زل اهلل تع���اىل فيه���ا 
اآي���ة مبارك���ة ولهذه االآي���ة دالئل عديدة، الب���د اأن نرجع 
لالأحاديث ال�ش���ريفة من اأهل البيت عليهم ال�شالم لكي 

نعرف امل���راد يف هذه االآي���ة املباركة.
ءَامَنُواْ  وَالَّذِينَ  وَرَسُوُلهُ  اهلُل  وَلِيُُّكمُ  }إِنَّمَا  تعاىل:  قال 
رَاكِعُونَ  وَهُمْ  الزََّكاةَ  وَيُؤُْتونَ  الصَّاةَ  يُقِيمُونَ  الَّذِينَ 
هُمُ  اهلِل  حِزْبَ  َفِإنَّ  ءَامَنُواْ  وَالَّذِينَ  وَرَسُوَلهُ  اهلَل  يََتوَلَّ  وَمَن   *

الَْغالِبُونَ{)املائدة:56-55(.
    �شاأن نزول الآية

ال�شالم  اأبي جعفر ال�شادق عليه  اأبي حمزة، عن  عن 
جال�ض  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  »بينا  ق��ال:  اأّن��ه 
من  خم�شة  ق��ال:  اأو  اليهود  م��ن  نفر  وع��ن��ده   - بيته  يف 

االآية:  فنزلت هذه  �شالم،  بن  فيهم عبد اهلل   ،- اليهود 
يُقِيمُونَ  الَّذِينَ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ  وَرَسُوُلهُ  اهلُل  وَلِيُُّكمُ  }إِنَّما 
الصَّاةَ وَيُؤُْتونَ الزَّكاةَ وَهُمْ  راكِعُونَ{ ]بهذا الفتى [ 
فرتكهم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله يف منزله وخرج 
اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  له  قال  ب�شائل  فاإذا  امل�شجد،  اإىل 
هو  نعم  ق��ال:  ب�شيء؟  اأح��د  عليك  اأ���ش��دق  واآل���ه:  عليه 
)تف�شري  ال�شالم.  عليه  علي  ه��و  ف���اإذا  امل�شلي،  ذاك 

العيا�شي:328/1(
ْبِن  َحْمَزَة  ْب��ُن  َزْي��ُد  َثِني  َحدَّ َق��اَل:  الكويف  ُف��َرات  وعن 
اأَِم��رِي  َع��ْن  ُمَعْنَعنًا  اُر،  اْلَق�شَّ ِزَي��اٍد  ْب��ِن  َعِليِّ  اْب��ِن  ِد  مَّ حُمَ
ُه َكاَن َيُقوُل:  اأَنَّ اأَِبي َطاِلٍب عليه ال�شالم  امْلُوؤِْمِننَي َعِليِّ ْبِن 
َنا،  َحبَّ اأَ ِبيَّ  النَّ اأََح��بَّ  َوَم��ْن   ، ِبيَّ النَّ َح��بَّ  اأَ اهلَل  َح��بَّ  اأَ »َم��ْن 
عليه  اهلل  �شلى  ِبيَّ  النَّ َف��اإِنَّ  �ِشيَعَتَنا،  اأََح��بَّ  َنا  َحبَّ اأَ َوَم��ْن 
ِة  نَّ اجْلَ يِف  َوَنْحُن  َواِحَدٍة،  ِطيَنٍة  ِمْن  َو�ِشيَعَتَنا  َوَنْحُن  واآله 

ُنِحبُّ  َواَل  ُيِحبَُّنا  َمْن  ُنْبِغ�ُض  اَل 
ْن  اإِ اْق�����َرُءوا  ��َن��ا  اأَْب��َغ�����شَ َم���ْن 

الإمام علي عليه ال�شـــالم 
اأوىل بامل�ؤمنني من اأنف�شهم
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الَّذِينَ  آمَنُوا  ــذِيــنَ  وَالَّ ــوُلــهُ  وَرَسُ اهلُل  وَلِيُُّكمُ  }إِنَّما  �ِشْئُتمْ  
رَاكِعُونَ{«،  ــمْ  وَهُ الــزََّكــاةَ  ــؤُْتــونَ  وَيُ الصَّاةَ  يُقِيمُونَ 
ِفيِه(.)تف�شري  الَّ  اإِ َنَزَلْت  َما  َواهلِل  َدَق  �شَ احل��ادث:  َق��اَل 

فرات الكويف:128(
من  رهطًا  اإّن  قال:  ال�شالم  عليه  الباقر  االإم��ام  فعن 
واأ���ش��د،  ���ش��الم،  ب��ن  اهلل  عبد  منهم:  اأ���ش��ل��م��وا،  اليهود 
�شلى  النبي  فاأتوا  �شوريا،  واب��ن  يامني،  واب��ن  وثعلبة، 
اهلل عليه واآله فقالوا: يا نبيَّ اهلل، اإّن مو�شى اأو�شى اإىل 
ولّينا  ومن  ؟  اهلل  ر�شول  يا  و�شيُّك  فمن  نون،  بن  يو�شع 
وَرَسُوُلهُ  اهلُل  وَلِيُُّكمُ  }إِنَّمَا   : االآية  هذه  فنزلت  بعدك؟ 
وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّاَةَ وَيُؤُْتونَ الزََّكاةَ وَهُمْ 

رَاكِعُونَ{. 

ث���م ق���ال ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه: قوم���وا، 
فقاموا فاأتوا امل�شجد، فاإذا �َشائٌل خارج، فقال: يا �شائل، 

اأم���ا اأعطاَك اأحد �ش���يئًا؟ قال: نع���م، هذا اخلامت. 
ق���ال:  اأعَط���اك؟  َم���ْن  واآل���ه:  علي���ه  اهلل  �شل���ى  ق���ال 
اأعطاني���ه ذلك الرج���ل الذي ي�شلِّي، ق���ال: َعلى اأيِّ َحاٍل 
اأعط���اك؟ قال: كان راكع���ًا، فكربَّ النب���يُّ �شلى اهلل عليه 

واآل���ه، وكربَّ اأهل امل�ش���جد. 
قالوا:  بعدي،  وليُّكم  عليٌّ  واآله:  عليه  اهلل  �شلى  فقال 
طالب  اأب��ي  بن  وبعليٍّ  نبيًا،  ٍد  ومِبحمَّ ��ًا،  ربَّ باهلل  ر�شينا 
ــهُ  ــوَل وَرَسُ اهلَل  ــوَلَّ  ــَت يَ }وَمَـــن   : وج��لَّ  ع��زَّ  اهلل  فاأنزل  وليًا، 
الَْغالِبُونَ{.)اأمايل  ــمُ  هُ اهلِل  حِـــزْبَ  َفـــِإنَّ  ــواْ  ــنُ آمَ ــذِيــنَ  وَالَّ

ال�شدوق: 185(.
فقد دّلت الروايات ال�ش���ريفة على ت�شّدق اأمري املوؤمنني 

علي بن اأبي طالب عليه ال�شالم وهو يف حال الركوع.
    معاين املفردات

}وَلِيُُّكمُ{

���ذي يلي الن�شرة  جاء يف جمم���ع البيان: )الويّل هو الَّ
���ذي يلي تدبري االأمر... قال املربد  واملعونة، والويّل هو الَّ
يف كت���اب العبارة عن �شف���ات اهلل: اأ�شل الويّل: الَّذي هو 

اأوىل اأي اأحّق(.)جممع البيان:261/3(
}رَاكِعُونَ {

الرك���وع ه���و التطاأط���وؤ املخ�شو�ض، ق���ال اخلليل: )كل 

�شيء ينكب لوجهه فتم�ض ركبته االأر�ض اأو ال مي�ض بعد اأن 
يطاأطىء راأ�ش���ه فهو راكع... ومن���ه الركوع يف ال�شالة(.

البيان:262/3( )جممع 
}حِزْبَ اهلِل هُمُ الَْغالِبُونَ{

احل���زب: الطائف���ة واجلماع���ة، واأ�شل���ه م���ن قوله���م: 
حزب���ه االأم���ر يحزبه اإذا نابه، وكل قوم ت�ش���ابهت قلوبهم 

واأعماله���م فهم اأح���زاب، وحتزب الق���وم اإذا اجتمعوا.
    منا�شبة النزول

االأو�شط  يف  الطرباين  اأخ��رج  املنثور،  ال��در  يف  ج��اء 
بعلي  )وق��ف  ق��ال:  يا�شر،  بن  عّمار  عن  مردويه  واب��ن 
فاأعطاه  خامته  فنزع  تطّوع،  �شالة  يف  راكع  وهو  �شائل 
فاأعلمه  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  فاأتى  ال�شائل، 
هذه  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى  النبي  على  فنزلت  ذل��ك، 
الَّذِينَ  ءَامَنُواْ  وَالَّذِينَ  وَرَسُوُلهُ  اهلُل  وَلِيُُّكمُ  }إِنَّمَا  االآية: 
ــعُــونَ{  رَاكِ وَهُــمْ  الــزََّكــاةَ  ــونَ  ــؤُْت وَيُ الــصَّــاةَ  يُقِيمُونَ 
اأ�شحابه،  على  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  فقراأها 
من  وال  الّلهم  م��واله،  فعلّي  م��واله  كنت  »م��ن  ق��ال:  ُث��مَّ 

وااله وعاد من عاداه«(.)الدر املنثور:105/3(
واأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن اأبي �شالح 
ورهط  �شالم  بن  اهلل  عبد  )اأت��ى  قال:  عبا�ض  ابن  عن 
فقالوا:  الظهر،  عند  اهلل  نبّي  الكتاب  اأه��ل  من  معه 
يجال�شنا  من  جند  ال  قا�شية  بيوتنا  اإنَّ  اهلل،  ر�شول  يا 
قد  راأون��ا  ملا  قومنا  واإنَّ  امل�شجد،  هذا  دون  ويخالطنا 
العداوة  اأظهروا  دينهم،  وتركنا  ور�شوله  اهلل  �شّدقنا 
واأق�شموا اأن ال يخالطونا وال يوؤاكلونا، ف�شّق ذلك علينا، 
اإىل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  فبينما هم ي�شكون ذلك 
واآله اإذ نزلت هذه االآية على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
الَّذِينَ  ءَامَنُواْ  وَالَّذِينَ  وَرَسُوُلهُ  اهلُل  وَلِيُُّكمُ  }إِنَّمَا  واآله: 
رَاكِعُونَ{،  ــمْ  وَهُ الــزََّكــاةَ  ــؤُْتــونَ  وَيُ الصَّاةَ  يُقِيمُونَ 
اهلل  ر���ش��ول  وخ��رج  الظهر،  ���ش��الة  بال�شالة،  ون���ودي 
قائم  ب��ني  ��ا���ض  وال��نَّ امل�شجد  اإىل  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى 
�شيئًا؟«،  اأحد  اأعطاك  »هل  فقال:  �شائاًل  فنظر  وراكع، 
القائم،  ال��ّرج��ل  ذل��ك  ق��ال:  »م���ن؟«،  ق��ال:  نعم،  ق��ال: 
قال:  راكع،  وهو  قال:  اأعطاكه؟«،  حال  اأي  »على  قال: 
»وذلك علّي بن اأبي طالِب«، فكرّب ر�شول اهلل عند ذلك 
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َفِإنَّ  ءَامَنُواْ  وَالَّذِينَ  وَرَسُوَلهُ  اهلَل  يََتوَلَّ  }وَمَن  يقول:  وهو 
املنثور:106/3( الَْغالِبُونَ{«(.)الدر  هُمُ  اهلِل  حِزْبَ 

ة اأربع وع�ش���رون رواية  وقد ج���اء من طرق اأهل ال�ش���نَّ
تتف���ق وم�شم���ون هذا احلديث، وت�ش���ع ع�ش���رة رواية من 
ط���رق اأهل ال�ش���يعة، كما ج���اء يف كتاب منه���اج الرباعة 
نقاًل عن كت���اب )غاية املرام(، وجتاوز عدد الكتب اّلتي 
واي���ات الثالث���ني كتابًا كلها م���ن تاأليف  اأوردت ه���ذه الرِّ

ة. علماء اأهل ال�ّش���نَّ
    خط ال�لية الَّذي يجب التزامه

وج���اءت هات���ان االآيت���ان لتحددا خ���ط الوالي���ة الَّذي 
ا����ض بالن�ش���بة مل���ا يلتزم���ون ب���ه يف  يج���ب اأن يلتزم���ه النَّ

العقي���دة وال�ش���ريعة والقي���ادة.
اإلي���ه قل���وب العب���اد  ���ذي تتج���ه  الَّ ف���اهلل ه���و ال���ويل 
واأرواحه���م بالطاع���ة والعب���ادة واالإخال����ض والن�ش���رة 
واملحّب���ة، فباالإميان ب���ه ينفتح درب احلي���اة، وبااللتزام 
ب�ش����ريعته ي�ش���تقيم خط العدل، وباالإناب���ة اإليه يت�شحح 
���ه  كل انح���راف، وه���و املرج���ع وامللج���اأ يف كل �ش���يء، الأنَّ
القادر على كل �ش���يء، واملهيمن على كل وجود، والر�شول 
هو الويل يف الدعوة والر�ش���الة والقيادة، فهو الَّذي يجب 
ا����ض اأن ي�ش���تجيبوا ل���ه اإذا دعاهم مل���ا يحييهم  عل���ى النَّ
���ذي اأراد اهلل  م���ن طاع���ة اهلل وعبادته، وهو الر�ش���ول الَّ
ا����ض اأن يوؤمن���وا بر�ش���الته مب���ا يوحي���ه اهلل اإلي���ه من  للنَّ
وحي���ه، ومب���ا ينزل علي���ه من قراآن���ه، وهو القائ���د الَّذي 
جعل���ه اهلل اأوىل باملوؤمنني من اأنف�ش���هم، فيملك منهم ما 
ال ميلكونه من اأنف�ش���هم، وله عليهم حّق الطاعة يف ذلك 
كله، فمن اأطاع الر�شول فقد اأطاع اهلل، والَّذين اآمنوا هم 
له  لون االإخال�ض هلل يف ما مُتثِّ اأولياء املوؤمن���ني، الأنَّهم مُيثِّ
الة اّلتي يقيمونها من روح االإخال�ض و�ش���عاره، ويف  ال�شَّ
له الزكاة اّلتي يوؤتونه���ا كتعبرٍي عن روحّية العطاء  م���ا مُتثِّ
املن�ش���ابة من اإن�ش���انّية االإميان الناب�ض يف روح االإن�ش���ان 
ه���م يوؤدونها وهم راكعون هلل،  املوؤمن وقلبه، ال �ش���يما واأنَّ
كاأ�ش���لوب من اأ�ش���اليب امل���زج العملي بني عب���ادة العطاء 
وعبادة اخل�ش���وع، يف ما يوحيه ذلك م���ن معنى العبادة 
الَّذي ال يتمثَّل يف حركة ال�ش���كل التقليدي للعمل العبادي، 

بل ميت���د ليتحّول اإىل عن�شٍر م���ن عنا�شر اخلري الفاعل 
ا����ض االآخري���ن املحتاجني للعطاء. يف حياة النَّ

يف  ال�شفت���ني  هات���ني  عل���ى  االقت�ش���ار  كان  ���ا  ورمبَّ
�ش���خ�شّية الوالي���ة يف املوؤمن���ني، لالإيح���اء باأنَّهم���ا يف ما 
، ميثِّالن  يع���ربان عنه م���ن معنًى داخل���يٍّ روحيٍّ وعمل���يٍّ
االنطالق���ة احلّي���ة يف ال�شف���ات العاّمة واخلا�ش���ة اّلتي 
ينبغ���ي اأن تتواف���ر يف ويل املوؤمن���ني، يف م���ا يتح���ّدث به 
ثون من �ش���روط الوالية، الأنَّ االإن�ش���ان الَّذي ُيقيم  املتحدِّ
ال�ش���الة هلل مبعناه���ا احلقيق���ي، ال ُب���دَّ م���ن اأن يعي����ض 
االإخال����ض واالأمانة على ر�ش���الة اهلل وحي���اة عباده، كما 
���ذي يوؤت���ي الزكاة من موق���ع اخل�شوع هلل  اأنَّ االإن�ش���ان الَّ
ا����ض  والرك���وع بني يديه، ال ُبدَّ من اأن يحمل م�ش���وؤولية النَّ
الذي���ن يت���وىل اأموره���م ب���كل اأمان���ة واإخال����ض، وبذلك 
جتتمع له اال�ش���تقامة يف خ���ط العقيدة، واال�ش���تقامة يف 

خ���ط امل�ش���وؤولّية العملّية.
    ولية الإمام علّي عليه ال�شالم من خالل الآية

وق���د ج���اء يف اأك���رث م���ن حدي���ث، اأنَّ االآي���ة االأوىل قد 
نزلت يف علّي بن اأبي طالب عليه ال�ش���الم عندما ت�شّدق 
على الفقري الَّذي �ش���األه ال�شدقة وه���و يف حالة الركوع، 

خامته. فاأعطاه 
وال ُب���دَّ من اأن تك���ون له���ذه احلادثة الدالل���ة التعبريّية 
له هذه ال�شدقة، من  االإيحائّية باملعن���ى الروحي الَّذي مُتثِّ
الة بروح العطاء يف نطاق ال�شدقة، مما  حيث عالقة ال�شَّ
ال يجعل من ممار�شتها يف اأثناء ال�شالة عماًل متلفًا عن 
الة، بل يعترب من�شجمًا معها متام االن�شجام، الأنَّ كاًل  ال�شَّ
منهم���ا مُيثِّل ر�شا اهلل يف م���ا ياأمر به من جهة، ومن جهة 
اأخ���رى، فاإنَّ الرتكيز عل���ى الَّذين اآمنوا الَّذين ميار�ش���ون 
هذا العمل، يوحي باأنَّ امل�ش���األة لي�ش���ت منطلقًة من خالل 
ق، بل هي  ه���ذا العم���ل كحالة طارئة م���ن حاالت الت�ش���دُّ
منطلق���ةًّ من حيث كونها مدلواًل اإميانيًا عمليًا، يتحرك يف 
كيان ال�ش���خ�ض، ليتحول اإىل �شفٍة الزمٍة ال تنفك عنه، ما 

يجعله من مالمح ال�ش���خ�شّية االأ�شيلة.
وقد ن�ش���توحي من نزولها يف نطاق هذه احلادثة، 
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يف 
ممار�شة 

علي���ه  عل���ي 
ال�ش���الم، اأنَّ االآي���ة تريد 
اأن ت�ش���ري  اإىل النم���وذج االأمث���ل 
ا����ض في���ه الفكرة بعم���ق، مما يراد  ليجد النَّ
له���م من خالل���ه اأن يتطلعوا اإىل النم���وذج االأمثل ليجدوا 
فيه عمق الداللة على املعنى من حيث مالحمه احلقيقية، 
وال يتوقف���وا عن���د املدل���ول ال�ش���اذج لل�شف���ة واحلادث���ة.

املمار�شة، بعد  لتوؤكد على جانب  الثانية  االآية  وجاءت 
يََتوَلَّ  }وَمَــن  اخلط،  جانب  على  االأوىل  االآية  اأكدت  اأن 
الوالية  خط  يف  ويتحرك  ــواْ{  ــنُ ءَامَ ــذِيــنَ  وَالَّ ــهُ  ــوَل وَرَسُ اهلَل 
ف�شيجد  امل��زي��ف،  اخل��ط  وي��رتك  ب��ه  فيلتزم  ال�شحيح 
والغلبة، يف  والقّوة  وال�شالح  والعدل  والهدى  كل اخلري 
الَّذي مُيثِّل حزب اهلل يف كل ما يحمل من  هذا اجلانب 
يف  ا�ض  النَّ �شار  واإذا  اأه��داف،  من  اإليه  ويتجه  �شعارات 
هذا الطريق، وعا�شوا االنتماء اإىل حزب اهلل، ف�شيكون 
حِـــزْبَ  }َفـــــِإنَّ  االآخ��ري��ن،  على  والغلبة  الن�شر  لهم 
وثباتهم،  واإخال�شهم،  بفكرهم،  ــبُــونَ{  الْــَغــالِ ــمُ  هُ اهلِل 

و�شمودهم، اأمام التحديات ال�شعبة يف ال�شاحة.
    ملحة خاطفة وخمت�شرة عن املناق�شات ح�ل الفكرة
ك���رثت اأحادي���ث املتكّلم���ني واملف�ش���رين ح���ول دالل���ة 

ه���ذه االآي���ة على والية االإم���ام علي عليه ال�ش���الم 
فيم���ا تعني���ه م���ن معن���ى احلاكمّي���ة اّلت���ي تعط���ي 
ا����ض، باعتبار  �شالحّي���ة الت�ش���ّرف يف �ش���وؤون النَّ
احتاد املراد من والية اهلل والر�شول والذين اآمنوا 
مو�شوع���ًا، ال اأنَّ والية اهلل ه���ي باالأ�شل والتكوين، 

ووالي���ة الر�ش���ول والَّذين اآمن���وا بالتبع واجلعل.
وق���د اأث���ري حول ذل���ك الكثري من اجل���دل، بني من 
واي���ات اّلت���ي دّلت عل���ى نزولها يف  ناق����ض يف �ش���ند الرِّ
الة،  ق علّي عليه ال�ش���الم باخلامت اأثناء ال�شَّ ق�شة ت�شدُّ
كاب���ن تيمية الَّذي اعتربها م���ن املو�شوعات مدعيًا على 
ذل���ك االإجماع، وبني م���ن اأقر �شحتها كاأكرث املف�ش����رين 

والرواة. واملتكلمني 
ال�شيعية  النظرية  على  داللتها  يف  بع�شهم  وناق�ض 
يف  بع�شهم  وذكر  االآخ��ر،  البع�ض  واأقّرها  االإمامة  يف 
واإرادة  اجلمع  اإط��الق  الزمها  )اأنَّ  ال��دالل��ة،  مناق�شة 
يُقِيمُونَ  الَّذِينَ  ءَامَنُواْ  ب�}وَالَّذِينَ  املراد  فاإنَّ  الواحد، 
ي�شاعده  وال  التقدير هو علي،  الخ، على هذا  الصَّاةَ{ 

امليزان:9/6( اللغة(.)تف�شري 
ق  واأج���اب عن ذلك �شاحب تف�ش���ري املي���زان: )اأنَّه فرَّ
ب���ني اإطالق لفظ اجلمع واإرادة الواحد وا�ش���تعماله فيه، 
وب���ني اإعطاء حكم كلي اأو االإخبار مبعرف جمعي يف لفظ 
اجلم���ع لينطب���ق على من ي�ش���ح اأن ينطبق علي���ه، ُثمَّ ال 
يك���ون امل�شداق الَّذي ي�ش���ح اأن ينطبق علي���ه اإالَّ واحدًا 
ف���ردًا، واللغ���ة تاأب���ى ع���ن قب���ول االأول دون الث���اين على 

�ش���يوعه يف اال�شتعماالت(.)تف�ش���ري امليزان:10/6(
وناق����ض بع�شهم ب���اأنَّ الزمها كون امل���راد بالزكاة هو 
ق باخلامت وال ي�ش���مى ذل���ك زكاة، واأجيب عنه  الت�ش���دُّ
: )الزكاة م���ن اأفراد  - كم���ا يف تف�ش���ري امليزان - ب���اأنَّ
ال�شدق���ة، واإمن���ا �ش���ميت زكاة لكون ال�شدق���ة مطهرة 
ا�ش���تعمالها يف ال�شدق���ة  مزكي���ة مطلق���ًا، وق���د غل���ب 

املي���زان:11/6( امل�شطلحة(.)تف�ش���ري 
ني���ة التي حتدث���ت عن الزكاة يف  واالإطالق���ات القراآ
ال�ش���رائع ال�ش���ابقة اّلت���ي تختلف عن املعن���ى امل�شطلح 

ذلك. توؤكد 

شعبة الدراسات والبحوث
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ه: ورد يف االأخبار ما ن�شّ
    الرواية الأوىل

* ق���ال االإم���ام ال�ش���ادق علي���ه ال�ش���الم: »َم���ْن اأََت���ى َق���رْبَ 
اِد«.)م�شباح  ْقَلَبُه اهلُل َثِلَج اْلُفوؤَ �َشنْيِ عليه ال�ش���الم ِبَعَرَفَة اأَ احْلُ

)497 املتهجد:
ج���اء كلم���ة )الف���وؤاد( يف اللغ���ة العربية مبعن���ى )القلب(، 

وكذل���ك جاء اأي�شًا مبعن���ى )العقل(.
    معنى القلب

فهناك ارتباط بني القلب والفوؤاد يف املعنى اللغوي حيث قال 
ابن منظور: )والقلب: م�شغة من الفوائد مطلقة بالنياط. قال 
ابن �شيدة: القلب الفوؤاد، مذّكر، �شّرح بذلك الليحاين، واجلمع: 
بِهِ  }نَــزََل  تعاىل:  وقوله  اللحياين.  عن  االأوىل  وقلوب،  اأقلب 
َقْلِبكَ...{.)ال�شعراء:193-194(؛  اَلمِنيُ )193( عََلى  الرُّوحُ 
قال الزجاج: معناه نزل به جربئيل عليه ال�شالم عليك، فوعاه 
قلبك، وثبت فال تن�شاه اأبدًا. وقد عرّب بالقلب عن العقل، قال 
لِمَنْ  َلــذِْكــرَى  َذلِــكَ  فِي  }إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  الفّراء 
َكانَ َلهُ َقْلبٌ...{.)ق:37(؛ اأي عقل. قال الفّراء: وجائز 
اأن تقول: ما لك قلب، وما قلبك معك؛ تقول: ما  العربية  يف 
وقال  عقلك؟  اأين ذهب  اأي  قلبك؟  واأين ذهب  معك،  عقلك 
�شّمي  البع�ض:  وقال  وتدّبر.  تفّهم  اأي  قلب  له  كان  غريه: ملن 
القلب قلبًا لتقّلبه. وقال االأزهري: وراأيت بع�ض العرب ي�شّمي 
قال: ومل  وف��وؤادًا.  قلبًا  كلها، �شحمها وحجابها:  القلب  حلمة 

اأرهم يفرقون بينهما.)ل�شان العرب:651/1(
    ثلج الف�ؤاد

فثلج الفوؤاد كما جاء يف الرواية ال�شريفة عن االإمام ال�شادق 
عليه ال�شالم اأّنه يكون قلبه مطمئنًا، ال يخاف من �شيء.

�َش���نْيِ عليه  ِدي���ِث: »َم���ْن َلَع���َن َقاِت���َل احْلُ فق���د ج���اء يِف احْلَ
ال�ش���الم ِعْنَد �ُشْرِب امْلَاِء َح�َش���َرُه اهللُ  َثِلجَ  اْلُفوؤَاِد«، اأي مطمئن 
القلب، من قولهم: َثِلَجْت  نف�ش���ي باالأمر ُثُلوجًا - من باب قعد 
وتعب - اأي اطماأنت و�ش���كنت. و مثله َقْوُلُه عليه ال�ش���الم: »َمْن 
����ض اهلُل َعْنُه ُكَرَب االآِخَرِة َوَخَرَج ِمْن  ����ضَ َعْن ُموؤِْمٍن ُكْرَبًة َنفَّ َنفَّ

ِه َوُهَو َثِلُج اْلُفوؤَاد«.)جمم���ع البحرين:283/2( َق���رْبِ

�ش���يد  زي���ارة  يف  اإّن 
ال�ش���هداء عليه ال�ش���الم اطمئنان 

للقلب و�ش���كون للعقل والفوؤاد، اإذا كان االإن�شان 
مطمئن القلب ومرتاح البال ف�شيكون يف اأف�شل حاالت الروح.
اإن كان االإن�ش���ان م�ش���غواًل به���ذه الدني���ا الدني���ة وزخرفه���ا 
وزبرجه���ا، فهو م�ش���غول القلب وم�ش���غول العق���ل، وال يدري ما 
�ش���يكون عليه يوم غد، وال يعلم ماذا يعمل لنف�شه وما �شيحدث 

له.
يف حني زيارة �ش���يد ال�ش���هداء عليه ال�ش���الم يف يوم عرفة، 
�شيجعل االإن�شان يف �شكينة ووقار وهدوء وبعيدًا عن ال�شو�شاء 
ويكون قلبه مطمئنًا را�ش���خًا قويًا ال يخاف من �ش���يء وال يهتم 
الأي اأم���ر من اأمور الدنيا، وهذه من خ�شو�شيات زيارة االإمام 

احل�ش���ني عليه ال�شالم يف هذا اليوم العظيم.
    الرواية الثانية

َق���رْبَ  َزاَر  »َم���ْن  ال�ش���الم:  علي���ه  ال�ش���ادق  االإم���ام  ق���ال 
�َش���نْيِ علي���ه ال�ش���الم َيْوَم َعَرَف���َة َكَت���َب اهلُل َلُه اأَْل���َف اأَْلِف  احْلُ
���ٍة َمَع اْلَقاِئ���ِم َواأَْلَف اأَْلِف ُعْمَرٍة َمَع َر�ُش���وِل اهلِل �شلى اهلل  ِحجَّ
ْلِف َن�َش���َمٍة َوُحْمالَن اأَْلِف اأَْلِف َفَر����ضٍ يِف  عليه واآله َوِعْتَق اأَْلِف اأَ
ِمَن ِبَوْعِدي، َوَقاَلِت  يَق اأَ دِّ اُه اهلُل َعْبِدَي ال�شِّ �َش���ِبيِل اهلِل َو�َش���مَّ
َي يِف  اُه اهلُل ِمْن َفْوِق َعْر�ِش���ِه َو�ُش���مِّ يٌق َزكَّ دِّ امْلَالِئَك���ُة: ُفالٌن �شِ

االأَْر����ضِ َكُروبًا«.)كام���ل الزيارات:172(
اإّن من االأمور الواجبة على االإن�شان هو احلج، فقد فر�ض 
اهلل احلج على امل�شلمني اإحياًء ل�شعائره يف قوله تعاىل: }إِنَّ 
َفا  اعَْتمَرَ  َأِو  الْبَيْتَ  حَجَّ  َفمَنْ  اهلِل  شَعائِِر  مِنْ  وَالْمَرْوَةَ  الصَّفا 
وَّفَ بِِهما وَمَنْ تََطوَّعَ خَيْرًا َفِإنَّ اهلَل شاكِرٌ  جُناحَ عََليْهِ َأنْ يَطَّ

عَليم{.)البقرة:158(
وَاَل  اهلِل  وا شَعائِرَ  ُتحِلُّ آمَنُوا ال  الَّذينَ  َأيُّهَا  }يا  وقال تعاىل: 
الْحَرامَ  الْبَيْتَ  الَْقائِدَ وَاَل آمِّنيَ  الْهَدْيَ وَاَل  الْحَرامَ وَاَل  الشَّهْرَ 

فــــ�ــــشــــل زيـــــــــارة
احل�شني عليه ال�شالم
يـــــــــــــ�م عـــــرفـــــة
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يَبَْتُغونَ 
َفـــــْضـــــاً مِـــــــنْ رَبِّـــــِهـــــمْ 

وَِرْضوانًا... {.)املائدة:2(
مِنْ  َفِإنَّها  اهلِل  شَعائِرَ  مْ  يُعَظِّ ــنْ  وَمَ ــكَ  }ذلِ تعاىل:  وقوله 

تَْقوَى الُْقُلوب{.)احلج:32( 
فاحلج من �ش���عائر اهلل تع���اىل وقد ورد عن االإمام ال�شادق 
َماُنُه َعَل���ى اهلِل َفاإَِذا  ���اجُّ ُحْمالُنُه َو�شَ عليه ال�ش���الم قوله: »احْلَ
َل ِبِه َمَل���َكاِن َيْحَفَظاِن َعَلْي���ِه َطَواَفُه  ���َراَم َوكَّ َدَخَل امْلَ�ْش���ِجَد احْلَ
ِن ُثمَّ  مْيَ َرَبا َعَل���ى َمْنِكِبِه االأَ ُة َعَرَفَة �شَ َذا َكاَنْت َع�ِش���يَّ َو�َش���ْعَيُه َفاإِ
ى َفَقْد ُكِفيَتُه َفاْنُظْر َكْيَف َتُكوُن ِفيَما  ا َما َم�شَ َيُقوالِن َيا َهَذا اأَمَّ

َت�ْشَتْقِبُل«.)املحا�شن:64/1(
فق���د جع���ل اهلل ث���واب احلج ال يع���د وال يح�ش���ى اإّن �شمان 
احلاج على اهلل، وال�شمان هنا يعني احلفظ وال�شون، اإّن اهلل 
تع���اىل قد يرعى جميع االأمور اخلا�شة باحلاج؛ ف�شاًل عن اأّنه 
تعاىل يوّكل ملكان حلفظه وذلك حينما يدخل امل�شجد احلرام 
فيكون���ان مع احلاج حتى يكمل طوافه، وينتقل اإىل عرفة، فاإذا 
اأكمل منا�ش���كه يب�ش���رانه ب���اأّن اهلل تعاىل قد غف���ر له ما تقدم 
من ذنبه، فعليه اأن ينظر يف م�شتقبله؛ اإ�شافة لذلك جعل اهلل 

ثواب احلاج اجلّنة.
فَعْن اأَِبي َعْبِد اهلِل عليه ال�ش���الم، َعْن اآَباِئِه عليهم ال�شالم، 
���ُة َثَواُبَها  جَّ َق���اَل: »َق���اَل َر�ُش���وُل اهلِل �شلى اهلل علي���ه واآله: احْلَ

ُة...«.)الكايف:180/8( نَّ اجْلَ
ف���اإذا نظرن���ا اإىل رواي���ة االإم���ام ال�شادق عليه ال�ش���الم يف 
خ�شو�ض زيارة �شيد ال�شهداء عليه ال�شالم يف يوم عرفة، نرى 
اخل�شو�شية العظيمة لزائر االإمام احل�ش���ني عليه ال�شالم يف 
ه���ذا اليوم، وقد ي�ش���ّجل له األف األف حّجة م���ع االإمام املهدي 
املنتظ���ر عجل اهلل تعاىل فرجه ال�ش���ريف، وه���و املوعود الذي 
ينتظره اجلميع، فيا لها من حظوة ون�شيب، ومن بركة وخري.
ف�ش���اًل عن اأّن���ه يعتمر األف األف عمرة مع ر�ش���ول اهلل �شلى 

اهلل عليه واآله و�ش���لم، كما ورد ع���ن االإمام ال�شادق عليه 
ال�ش���الم اأّنه قال: »قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم: 

ِلُكلِّ َذْنٍب«.)الكايف:180/8( اَرٌة  »...اْلُعْمَرُة َكفَّ
فكل عمرة واحدة هي كفارة لكل ذنب.

واملالح���ظ هنا اأّن الكفارة للذنوب التي بني العبد ورّبه، اأّما 
االأم���ور التي بني العبد واإخوانه فهذا ال يغتفر اإاّل با�ش���تح�شال 

براءة الذمة من االآخرين.
فع���دد األ���ف األف، ه���و ما يع���ادل )ملي���ون(، فيك���ون زائر 
احل�ش���ني عليه ال�ش���الم يف يوم عرفة قد ح�ش���ل على )مليون 
حّجة مع االإمام املهدي القائم من اآل حممد عليهم ال�ش���الم( 
و)ملي���ون عمرة مع ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم(.

اإ�شاف���ة لذل���ك ق���د ي�ش���ّجل له عت���ق األ���ف األف ن�ش���مة، اأي 
( يف �ش���بيل اهلل،  )مليون �ش���خ�ض(، وقد جّهز )مليون فر����ضٍ
وي�ش���ّميه الباري عّز وجل )العبد ال�شديق( ويخاطبه بالعبد، 

فيا لها من �ش���اأنية ومن منزلة.
وتن���ادي املالئك���ة با�ش���مه اأّن فالن���ًا قد �ش���دق واآمن بوعد 
اهلل تع���اىل، وق���د طيّبه اهلل بالتزكي���ة وزّكاه من فوق عر�ش���ه 
تعاىل وي�شّمى يف االأر�ض كروبًا اأي من املقربني اإىل اهلل تعاىل.

    ما معنى الكّروبيي�ن
املالئكة،  من  الياء[ خلق  وت�شديد  الباء  ]بك�شر  الكروبيون 
وجربئيل عليه ال�شالم هو اأف�شلهم وعلى راأ�شهم، وهم �شادة 

املالئكة واملقربون منهم.)جممع البحرين:159/2(
وهم املقربون من اهلل عّز وجل.

واأ�ش���ل ه���ذه الكلم���ة م���ن )َك���ُرَب( اأي: ق���رب؛ و)كرب���ت 
ال�شم����ض( اأي قرب���ت للمغي���ب؛ وكل داٍن قري���ب فه���و كارب.

واملراد بقربه���م من اهلل جّل جالله �ش���رف منزلتهم عنده 
وجاللة حملهم منه.)بحار االأنوار:109/87(

وروي عن الر�ش���ول االأك���رم �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم اأنه 
اِبَعِة �َش���ِمْعُت ُبَكاًء، َفُقْلُت: َيا  ���َماِء الرَّ قال: »مَلَّا ُعِرَج ِبي اإِىَل ال�شَّ
ُنوب«. ِئيُل َما َهَذا؟ َقاَل: َهَذا ُبَكاَء اْلَكُروِبيِّنيَ  َعَلى اأَْهِل الذُّ َجرْبَ
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الو�شائل:240/11،ح)12859(1( )م�شتدرك 
وروي اأّنه �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم راأى يف ال�شماء الثانية 
عي�ش���ى ويحيى، ويف الثالثة يو�ش���ف، ويف الرابعة اإدري�ض، ويف 
اخلام�ش���ة هارون، ويف ال�شاد�شة الكروبيني، ويف ال�شابعة خلقًا 

االأنوار:382/18( ومالئكة.)بحار 
    ف�ق اإح�شا�س الكروبيني

يف  ال��وارد  الكروبني(  )اإح�شا�ض  من  امل��راد  اإىل  فبالن�شبة 
دعاء ال�شمات ]بك�شر ال�شني[، وهو جمع ال�شمة، وهي العالمة، 

كاأّن عليه عالمات االإجابة.
وال���ذي يع���رف ه���ذا الدع���اء بدع���اء )ال�ش���بور( اأي�ش���ًا؛ 
وي�ش���تحب الدعاء به يف اآخر �شاعة من نهار اجلمعة، وهو من 
االأدعية امل�ش���هورة، وقد واظب عليه اأكرث العلماء ال�شلف، وهو 
مروي يف م�شباح ال�ش���يخ الطو�ش���ي، ويف جمال االأ�ش���بوع البن 
طاوو�ض، وكتب الكفعمي باإ�شناد معتربة عن حممد بن عثمان 
العمري )ر�شوان اهلل عليه( وهو من نواب احلجة الغائب عليه 
ال�شالم، وقد روي الدعاء اأي�شًا عن االإمامني الباقر وال�شادق 
عليهما ال�ش���الم ورواه العالمة املجل�شي يف كتابه بحار االأنوار.
فاإح�شا����ض الكروبي���ني ه���و اأ�ش���وات الكروبيني، واحل����ض 
واحل�شي����ض ه���و ال�ش���وت اخلفي، واملعنى ه���و اأن كالم اهلل 
ج���ّل جالل���ه اأعلى من كل �ش���يء، وفوق كل �ش���يء، الأّنه فوق 

اأ�ش���وات الكروبيني.
يكون  اأن  )ومي��ك��ن  ���ش��ره:  ق��د���ض  املجل�شي  ال��ع��الم��ة  ق��ال 
حدث  ال��ذي  املكان  اأن  الكروبيني(  اإح�شا�ض  ب�)فوق  امل��راد 
ال�شوت  ذلك  كان  اأو  اأمكنتهم،  فوق  كان  ال�شوت  ذلك  فيه 
يف  قيل  كما  اخلفاء،  يف  فوقها  فاملراد  اأ�شواتهم،  من  اأخفى 
َفوَْقهَا{.)البقرة:27((.)بحار  َفمَا  }بَعُوَضًة  تعاىل:  قوله 

االأنوار:109/87(
وروى اأحم���د ب���ن حممد ال�ش���ياري، عن عبيد ب���ن اأبي عبد 
اهلل الفار�ش���ي وغريه رفع���وه اإىل اأبي عب���د اهلل ال�شادق عليه 
ْلِق  ���نَي َقْوٌم ِمْن �ِش���يَعِتَنا ِمَن اخْلَ ال�ش���الم اأّنه قال: »اإِنَّ اْلَكُروِبيِّ
ِل َجَعَلُهُم اهلُل َخْلَف اْلَعْر����ضِ َلْو ُق�ِش���َم ُنوُر َواِحٍد ِمْنُهْم َعَلى  االأَوَّ
ُه َما �َشاأََل  َل َربَّ اأَْهِل االأَْر�ِض َلَكَفاُهْم«، ُثمَّ َقاَل: »اإِنَّ ُمو�َشى مَلَّا �َشاأَ
ا«.)ب�شائر  نَي َفَتَجلَّى ِلْلَجَبِل َفَجَعَلُه َدكًّ اأََم���َر َواِحدًا ِمَن اْلَكُروِبيِّ

الدرجات:70/1(
    معرفة الإمام

وكنيت���ه  ا�ش���مه  فق���ط معرف���ة  لي����ض  االإم���ام  اإّن معرف���ة 
ووالدته و�ش���ريته ال�ش���خ�شية، بل هو معرفة منزلته ومقامه، 
معرفة احلقوق الواجبة علينا باجتاهه عليه ال�ش���الم، معرفة 

م���ا يري���ده االإم���ام املع�ش���وم من 
النا����ض يف اإتباع اأوام���ره والتوقف 

عم���ا ينهى عنه.
يف  عديدة  رواي���ات  ج��اءت  فقد 
ومقامه  املع�شوم  االإم���ام  معرفة 
فعن  الرفيعة،  ومنزلته  ال�شريف 
�شاألت  ق���ال:  خ��ال��د  ب��ن  �شليمان 
االإمام اأبي عبد اهلل ال�شادق عليه 
ــمَّ  ال�����ش��الم ع��ن ق��ول��ه ت��ع��اىل: }ُثـ
اصَْطَفيْنا  الَّذِينَ  الْكِتابَ  َأوْرَثْــنَــا 

َتُقوُلوَن  ��ْيٍء  ���شَ »اأَيَّ  َف��َق��اَل:  ــا...{)ف��اط��ر:32(،  ــادِن ــب عِ مِــنْ 
ال�شالم:  عليه  َقاَل  نَي،  اْلَفاِطِميِّ يِف  َها  اإِنَّ َنُقوُل  ُقْلُت:  اأَْنُتْم؟«، 
»َلْي�َض َحْيُث َتْذَهُب، َلْي�َض َيْدُخُل يِف َهَذا َمْن اأَ�َشاَر ِب�َشْيِفِه َوَدَعا 
َقاَل:  ِلَنْف�ِشِه؟  امِلُ  الظَّ �َشْيٍء  َفاأَيُّ  َفُقْلُت:  ِخاَلٍف«،  اإِىَل  ا�َض  النَّ
ُد اْلَعاِرُف ِبَحقِّ  اِل�ُض يِف َبْيِتِه اَل َيْعِرُف َحقَّ االإَِماِم َوامْلُْقَت�شِ »اجْلَ

اِت  االإَِماُم«.)الكايف:214/1( رْيَ اِبقُ  ِباخْلَ االإَِماِم َوال�شَّ
الر�شا  احل�شن  اأب��ا  �شاألت  ق��ال:  عمر  ب��ن  اأح��م��د  وع��ن 
َأوْرَثْنَا الْكِتابَ  }ُثمَّ  عليه ال�شالم عن قول اهلل عّز وجل: 
الَّذِينَ اصَْطَفيْنا مِنْ عِبادِنا...{، قال: فقال عليه ال�شالم: 
َم��اُم  االإِ اِت  ��رْيَ ِب��اخْلَ اِبُق  َوال�شَّ ال�شالم  عليهم  َفاِطَمَة  »ُوْل��ُد 
َيْعِرُف  اَل  الَِّذي  ِلَنْف�ِشِه  امِلُ  َوالظَّ ِباالإَِماِم  اْلَعاِرُف  ُد  َوامْلُْقَت�شِ

االإَِماَم«.)الكايف:215/1(
وجاء يف قوله تعاىل: }إِنَّما َأنْتَ مُنْذِرٌ وَلُِكلِّ َقوْمٍ هادٍ{ 
واآله،  عليه  اهلل  �شلى  اهلِل  َر�ُشوُل  »امْلُْنِذُر  ال�شالم:  عليه  َقاَل 
اهلِل  َر�ُشوُل  ِبِه  َجاَء  َما  اإِىَل  َيْهِديِهْم  ا  ِمنَّ اإَِم��اٌم  َزَماٍن  ُكلِّ  َويِف 
َطاِلٍب  اأَِبي  ْبُن  َعِليُّ  َبْعَدُه  اْلُهَداِة  ُل  َف��اأَوَّ واآله  عليه  اهلل  �شلى 
اَلِم  ال�شَّ ُل  اأَْف�شَ َعَلْيِهْم  َبْعِدِه  ِمْن  َياُء  االأَْو�شِ ُثمَّ  ال�شالم  عليه 
إِالَّ  تَْأِويَلهُ  يَعَْلمُ  }وَما  تعاىل:  َفَقْوُلُه  َقاَل:  َواِحٍد«،  َبْعَد  َواِحٌد 
اهلُل وَالرَّاسُِخونَ فِي الْعِْلِم{، َقاَل عليه ال�شالم: »َر�ُشوُل اهلِل 
ا�ِشِخنَي يِف اْلِعْلِم َقْد َعلََّمُه اهلُل  ُل الرَّ �شلى اهلل عليه واآله اأَْف�شَ
اأِْويِل َوَما َكاَن َيْنِزُل َعَلْيِه  ْنِزيِل َوالتَّ َجِميَع َما اأَْنَزَل َعَلْيِه ِمَن التَّ
يِف  ا�ِشُخوَن  الرَّ َبْعِدِه  ِمْن  َياُء  االأَْو�شِ ُثمَّ  َتاأِْويَلُه  َيْعَلُم  اإِالَّ  �َشْيٌء 
اْلِعْلِم َيْعَلُموَن َتاأِْويَلُه ُكلَُّه«، َقاَل: َفَقْوُلُه: }ُثمَّ َأوْرَثْنَا الْكِتابَ 
مُْقَتصِدٌ  وَمِنْهُمْ  لِنَْفسِهِ  َفمِنْهُمْ ظالِمٌ  عِبادِنا  الَّذِينَ اصَْطَفيْنا مِنْ 
ــَفــْضــُل  ــوَ الْ ــــكَ هُـ ــِإْذِن اهلِل ذلِ ــ ــراتِ  بِـ ــيْ ــَخ ــالْ ــقٌ  بِ وَمِــنْــهُــمْ ســابِ
اِبُق  َوال�شَّ ِبَهَذا  َعَنى  اَنا  »اإِيَّ ال�شالم:  عليه  َقاَل  الَْكِبريُ{، 
ِلَنْف�ِشِه  امِلُ  َوالظَّ االإَِماِم  ِبَحقِّ  اْلَعاِرُف  ُد  َوامْلُْقَت�شِ االإَِماُم  ا  ِمنَّ

ا«.)دعائم االإ�شالم:23-22( اكُّ اْلَواِقُف ِمنَّ ال�شَّ
َقْوِلِه  َعْن  ال�شالم  عليه  الع�شكري  االإم��ام  َها�ِشٍم  اأَُب��و  �شاأل 
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السيد محمود الغريفي

ــتــابَ  ــا الْــكِ ــ ــنَ ــ ــمَّ َأوْرَثْ ــ َت��َع��اىَل: }ُث
َفمِنْهُمْ  عِبادِنا  مِنْ  اصَْطَفيْنا  الَّذِينَ 
وَمِنْهُمْ  مُْقَتصِدٌ  وَمِنْهُمْ  لِنَْفسِهِ  ظالِمٌ 
ــراتِ{، َق��اَل عليه  ــَخــيْ ــالْ ســابِــقٌ  بِ
ٍد �شلى  مَّ ال�شالم: »ُكلُُّهْم ِمْن اآِل حُمَ
امِلُ ِلَنْف�ِشِه الَِّذي  اهلل عليه واآله، الظَّ
اْلَعاِرُف  ُد  َوامْلُْقَت�شِ ِباالإَِماِم  ُيِقرُّ  اَل 
اِت   ���رْيَ ��اِب��قُ  ِب���اخْلَ ِب���االإَِم���اِم، َوال�����شَّ
ُر  اأَُفكِّ َفَجَعْلُت  االإَِم��اُم«،  اهلِل  ِب��اإِْذِن 
اآَل  اهلُل  اأَْعَطى  َما  ِعَظَم  َنْف�ِشي  يِف 
»االأَْمُر  َوَقاَل:  اإِيَلَّ  َفَنَظَر  َوَبَكْيُت،  واآله  عليه  اهلل  �شلى  ٍد  مَّ حُمَ
ٍد �شلى  مَّ اآِل حُمَ �َشاأِْن  ِعَظِم  ِمْن  َنْف�ُشَك  ِبِه  َثْت  ا َحدَّ اأَْعَظُم مِمَّ
اهلل عليه واآله َفاْحَمِد اهلَل اأَْن  َجَعَلَك ُم�ْشَتْم�ِشكًا ِبَحْبِلِهْم ُتْدَعى 
.» َك َعَلى َخرْيٍ َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبِهْم اإَِذا ُدِعَي ُكلُّ اأَُنا�ٍض ِباإَِماِمِهْم اإِنَّ

)ك�شف الغمة:419/2(
ْبَن َعِلٍيّ  َزْيَد  ْبُن َرا�ِشٍد َقاَل: َذَكْرُت  �َشنْيُ  َوِمْنَها َما َرَوى احْلُ
ي  َعمِّ اهلُل  َرِحَم  َتْفَعْل  »اَل  َفَقاَل:  اهلِل  َعْبِد  اأَِبي  ِعْنَد  ْتُه  �شَ َفَتَنقَّ
َهَذا  َعَلى  ُروَج  اخْلُ اأُِريُد  اإِينِّ  َفَقاَل:  اْلَباِقَر  اأَِبَي  اأََتى  ُه  َفاإِنَّ َزْيدًا 
َتُكوَن  اأَْن  اأََخ��اُف  َف��اإِينِّ  َزْيُد  َيا  َتْفَعْل  اَل  ]اأبي[  َفَقاَل  اِغَيِة،  الطَّ
ُه اَل َيْخُرُج  ُلوَب ِبَظْهِر اْلُكوَفِة، اأََما َعِلْمَت َيا َزْيُد اأَنَّ امْلَْقُتوَل امْلَ�شْ
ُخ��ُروِج  َقْبَل  اَلِطنِي  ال�شَّ ِم��َن  اأََح��ٍد  َعَلى  َفاِطَمَة  ُوْل��ِد  ِم��ْن  اأََح��ٌد 
ْفَيايِنِّ اإِالَّ ُقِتَل؛ ُثمَّ َقاَل عليه ال�شالم: َيا ُح�َشنْيُ اإِنَّ َفاِطَمَة  ال�شُّ
َنَزَل  َوِفيِهْم  اِر  النَّ َعَلى  َتَها  يَّ ُذرِّ اهلُل  َم  َفَحرَّ َفْرَجَها  َنْت  اأَْح�شَ
}ُثمَّ َأوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصَْطَفيْنا مِنْ عِبادِنا َفمِنْهُمْ ظالِمٌ 
امِلُ  َفالظَّ بِالَْخيْراتِ{،  سابِقٌ  وَمِنْهُمْ  مُْقَتصِدٌ  وَمِنْهُمْ  لِنَْفسِهِ 
ُد اْلَعاِرُف ِبَحقِّ االإَِماِم،  ِلَنْف�ِشِه الَِّذي اَل َيْعِرُف  االإَِمامُ ، َوامْلُْقَت�شِ
اأَْهُل  ا  اإِنَّ ُح�َشنْيُ  »َيا  َقاَل:  ُثمَّ  االإَِم��اُم«؛  ُهَو  اِت  رْيَ ِباخْلَ اِبُق  َوال�شَّ
ِلِه«. ِبَف�شْ ٍل  َف�شْ ِذي  ِلُكلِّ  ُنِقرَّ  َحتَّى  ْنَيا  الدُّ ِمَن  َنْخُرُج  اَل  َبْيٍت 

)ك�شف الغمة:145-144/2(
    الرواية الثالثة

عن االإم���ام ال�شادق عليه ال�ش���الم اأّنه ق���ال: »اإَِذا َكاَن َيْوُم 
�َش���نْيِ عليه ال�ش���الم َفَيُقوُل:  اِر َقرْبِ احْلُ َعَرَف���َة َنَظَر اهلُل اإِىَل ُزوَّ
���ى، َواَل ُيْكَتُب َعَلى اأََحٍد ِمْنُهْم َذْنٌب  اْرِجُع���وا َمْغُفورًا َلُكْم َما َم�شَ

ِرُف«.)كامل الزيارات:171( �َش���ْبِعنَي َيْومًا ِمْن َي���ْوِم َيْن�شَ
اإّن الغف���ران يف اللغ���ة العربي���ة ج���اءت مبعن���ى )االإخفاء( 

واأي�شا مبعن���ى )املحو(.
فغف���ران الذنوب يعني اإخفاء املوبقات واالآثام التي يرتكبها 
االإن�شان من قبل اهلل تعاىل، فاهلل �شبحانه وتعاىل كرامة ل�شيد 

ال�ش���هداء عليه ال�ش���الم، وجزاًء لزيارة االإمام احل�ش���ني عليه 
ال�شالم يف يوم عرفة قد يغفر ما م�شى من الذنوب وال�شيئات 
على االإن�ش���ان، وميحو االآثام ويخف���ي املحرمات التي ارتكبها، 
م���ا كان���ت بينه وبني العب���د؛ اأما احلقوق التي ب���ني العبد وبني 

النا����ض، فهذا متعّلق فيما بني الطرفني.
    الرواية الرابعة

�ْش���َناِدِه يِف ِكَت���اِب َثَواِب االأَْعَماِل  ع���ن اأَِبي َجْعَفِر ْبِن َباَبَوْيِه ِباإِ
�َش���نْيَ  اإِىَل اأَِب���ي َعْب���ِد اهلِل عليه ال�ش���الم  يِف َث���َواِب َمْن َزاَر احْلُ
َتاُه يِف  عليه ال�ش���الم َفَقاَل االإمام ال�شادق عليه ال�شالم: »َمْن اأَ
ٍة َواأَْلُف ُعْمَرٍة َمْقُبوَلٍة  ْلُف َحجَّ ���ِه ُكِتَب َلُه اأَ َيْوِم َعَرَفَة َعاِرفًا ِبَحقِّ

َواأَْلُف َغْزَوٍة َمَع َنِبٍيّ ُمْر�َش���ٍل اأَْو اإَِماٍم َعاِدل«.
اإّن معرف���ة االإمام قد �ش���رحناه يف الفقرات ال�ش���ابقة، وقد 
بّينا على ل�ش���ان اأهل البيت عليهم ال�ش���الم، م���ا معنى معرفة 

معرفته. حّق  االإمام 
به  فمعرفة حق���وق االإمام املع�شوم عليه ال�ش���الم الذي ن�شّ
اهلل تع���اىل وجعله رحمة لنا بعد النب���ي االأكرم �شلى اهلل عليه 

واآله و�ش���لم هو ال�شر يف قبول االأعمال.
اإّن معرف���ة االإم���ام ال ميك���ن اأن تكون �ش���طحية، وال تخت�ض 
فقط يف معرفة �ش���ريته الذاتية وتاريخه، ب���ل البد من اإطاعة 
االإمام يف جميع االأمور، معرفة االإمام يعني املعرفة التي توؤدي 
باالإن�ش���ان اإىل اإطاعة املع�شوم م���ن دون اأي تلكوؤ ومن دون اأن 

�شوؤال وا�شتف�ش���ار؛ فهذه هي املعرفة احلقيقية.
ف���اإّن م���ن خوا�ض زي���ارة االإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���الم يف 
يوم عرفة مع املعرفة احلقيقية باالإمام املع�شوم عليه ال�شالم 
هي اأّنه يكتب لزائر االإمام عليه ال�شالم األف حجة واألف عمرة 
مقبولة، وقد نعلم اأّن كّل االأعمال بني الرّد والقبول، �ش���اء اهلل 

اأن يقبل عملنا و�شاء ال.
اهلل  ر�شي  فاإذا  وجل،  عّز  بر�شاه  مرهون  االأعمال  فقبول 
عليه  احل�شني  االإم��ام  وكما جاء يف خطبة  اأعمالنا،  قبل  عّنا 
ال�شالم حينما عزم على ال�شفر من مكة املكرمة اإىل كربالء 
لَّى اهلُل  َو�شَ ِباهللِ ،  اإِالَّ  َة  ُقوَّ َوال  اهلُل  َوما �شاَء  ْمُد هلِل  »احْلَ قوله: 
طَّ  َمَ اآَدَم  ُوْل��ِد  َعَلى  امْلَ��ْوُت  ُخطَّ  َو�َشلََّم«  ]َواآِل���هِ [  َر�ُشوِلِه  َعَلى 
ا�ْشِتَياَق  اأَ�ْشاَليِف  اإِىَل  اأَْوَلَهِني  َوَما  اْلَفَتاِة،  ِجيِد  َعَلى  اْلِقاَلَدِة 
ايِل  َرٌع اأََنا الِقيِه َكاأَينِّ ِباأَْو�شَ َ يِل َم�شْ َيْعُقوَب اإِىَل ُيو�ُشَف، َوُخريِّ
ي  َواِوي�ِض َوَكْرَباَلَء َفَيْمالأَنَّ ِمنِّ ُعَها ُع�ْشاَلُن اْلَفَلَواِت، َبنْيَ النَّ َتَقطَّ
ي�َض َعْن َيْوٍم ُخطَّ ِباْلَقَلِم،  اأَْكَرا�شًا ُجوفًا، َواأَْجِرَبًة �ُشْغبًا اَل حَمِ
يَنا اأُُجوَر  رِبُ َعَلى َباَلِئِه َوُيَوفِّ اَنا اأَْهَل اْلَبْيِت ، َن�شْ ى اهلِل ِر�شَ ِر�شَ

اِبِريَن...«.)نزهة الناظر:86( ال�شَّ
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من ال�ش���خ�شّيات البارزة يف النه�شة احل�ش���ينّية والتي 
ة عند االإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���الم  احتّل���ت مكانة خا�شّ
مبعوث���ه و�ش���فريه الأه���ل الكوفة م�ش���لم بن عقي���ل بن اأبي 

طالب عليهم ال�ش���الم.
واإّن التع���ّرف عل���ى جوانب م���ن حياة هذه ال�ش���خ�شّية 
واأهّم ما كانت متتاز ب���ه من �شفات وخ�شائ�ض له الدور 
الكبري يف معطيات الدرو����ض والعرب �ش���واء على م�ش���توى 

الف���رد، اأو االأّمة االإ�ش���المية وم�ش���تقبلها.
    من ه� م�شلم؟

ن�ش���اأ م�ش���لم يف بيت والده عقيل بن اأب���ي طالب عليه 
ال�ش���الم، ذلك الرجل الذي كان يحّبه ر�شول اهلل �شلى 
اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم، وقاتل معه و�ش���اركه يف حروبه 
�شّد امل�ش���ركني جنبًا اإىل جنب اأخيه علّي بن اأبي طالب 

ال�شالم. عليه 
وبع���د وفاة النب���ّي �شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم كان قد 
ُكفَّ ب�شره ومع ذلك كان �شلبًا يف مواجهة االأعداء فاأر�شل 
اإىل اأخي���ه االإم���ام علّي عليه ال�ش���الم يخربه با�ش���تعداده 
لتوجيهات���ه يف مواجه���ة االأموّي���ني، فاأجابه االإم���ام عليه 

ال�ش���الم بر�ش���الة يعذره فيها ويطّيب خاطره.
قري����ض  باأن�ش���اب  عامل���ًا  ال�ش���الم  علي���ه  عقي���ل  وكان 
واأّيامه���ا، ومن الطبيع���ّي اأن يكون عامل���ًا حينئٍذ ب�شاحب 
الن�ش���ب ال�شحيح من غريه، وحما�شن القوم وم�شاوئهم، 

ل���ذا كان بع�شه���م يبغ�ش���ه الأّن���ه كان يعّد م�ش���اوَئهم.
ويف ه���ذا البيت املحاط باملجد م���ن جنباته، جّد كاأبي 

طالب املدافع االأّول عن النبّي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم، 
وع���مٌّ كاأم���ري املوؤمنني علّي ب���ن اأبي طالب عليه ال�ش���الم، 
واأب �شل���ب وحازم و�ش���جاع كعقي���ل بن اأبي طالب، ن�ش���اأ 
م�شلم ن�شاأة الرجل الواعي، والعامل اخلبري باأّيام العرب، 

واحلروب واالأج���واء املحيطة يف ع�شره.
    م�شلم واأ�شرته

اق���رتن م�ش���لم برقّية بن���ت االإم���ام علّي عليه ال�ش���الم 
وغريه���ا، وكان لديه اأربعة اأبناء اأو خم�ش���ة على اختالف 
ب���ني املوؤّرخني، ق�شى منهم اثنان بني ي���دي اأبي عبد اهلل 
احل�ش���ني عليه ال�ش���الم يف كربالء، كم���ا ق�شى ثالثة من 

اإخوته واآخ���رون من بني عقيل.
وعندما اأعذرهم االإمام احل�شني عليه ال�شالم واأحلَّهم 
من بيعته بعد �شهادة م�شلم فقال لهم: »ح�شبكم من القتل 
مب�شلم اذهبوا فقد اأذنت لكم«؛ اأبوا ذلك قالوا له: اإذًا ما 
يقول النا�ض وما نقول لهم؟ اإّنا تركنا �شيخنا و�شّيدنا وبني 
نطعن  ومل  ب�شهم  معهم  نرم  ومل  االأعمام  خري  عمومتنا 
برمح ومل ن�شرب ب�شيف وال ندري ما �شنعوا؟ ال واهلل ال 
نفعل ولكن نفديك باأنف�شنا واأموالنا واأهلينا، نقاتل معك 
حّتى نرد موردك، فقّبح اهلل العي�ض بعدك!!)االإر�شاد يف 

معرفة حجج اهلل على العباد:92/2(
االإم���ام  اأخيه���ا  م���ع  م�ش���لم  زوج���ة  رقّي���ة  وكان���ت 

يف  ال�ش���الم  علي���ه  وق���د احل�ش���ني  كرب���الء 
بيت���ه �ش���اهدت ما جرى عل���ى اأخيها  واأه���ل 

يف  و�ش���اركتهم  تقدمي واأ�شحاب���ه 

اأهـــل بيتي مــن  ــه ثقتي  اإّنـ
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الن�ش���اء. م���ع  �ش���بي  فيم���ن  و�ش���بيت  الت�شحي���ات 
ولوف���اء ه���وؤالء فق���د حف���ظ االإم���ام زي���ن العابدي���ن 
ة،  علي���ه ال�ش���الم لهم ذلك، ف���كان يوليهم عناي���ة خا�شّ
ّن���ه عليه ال�ش���الم كان مييل اإىل  فف���ي بع����ض الروايات اأ
ول���د عقي���ل، فقي���ل له: م���ا بالك متي���ل اإىل بن���ي عّمك 
هوؤالء دون اآل جعف���ر؟ فقال: »اإيّن اأذكر يومهم مع اأبي 
عبد اهلل احل�ش���ني بن علّي عليهما ال�ش���الم فاأرّق لهم«.

الزيارات:107( )كام���ل 
    حّب النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم لعقيل

ُروي ع���ن ابن عّبا����ض اأّنه ق���ال: قال علّي عليه ال�ش���الم 
لر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم: »يا ر�ش���ول اهلل، 
اإّن���ك لتحّب عقياًل؟ ق���ال: »اإي واهلل اإيّن الأحّبه حّبني: حّبًا 
ل���ه، وحّبًا حلّب اأب���ي طالب له، واإّن َوَل���َده ملقتول يف حمّبة 
ول���دك، فتدمع عليه عيون املوؤمنني، وت�شّلي عليه املالئكة 
املقّربون«، ثّم بكى ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم 
حّتى جرت دموعه على �شدره، ثّم قال: »اإىل اهلل اأ�شكو ما 

تلقى عرتتي م���ن بعدي«.)اأمايل ال�شدوق:129(
    م�شلم مع عمه اأمري امل�ؤمنني عليهما ال�شالم

يف الفت���وح الب���ن اأعث���م اأّن اأمري املوؤمنني عليه ال�ش���الم 
جعل على ميمنته يف �شّفني احل�ش���ن واحل�ش���ني وعبد اهلل 
ب���ن جعفر وم�ش���لم ب���ن عقيل، وعل���ى املي�ش���رة حمّمد بن 
احلنفّية وحمّمد بن اأبّي وها�شم بن عتبة املرقال4.)وقعة 

�شفني:193(
قال العاّلمة ال�ش���ّيد عبد ال���رّزاق املقّرم رحمه اهلل: 
اإّن رج���اًل يراه عّمه اأمري املوؤمنني عليه ال�ش���الم جديرًا 

ي���وم �شّف���ني فيجعل���ه عل���ى  مليمنة بقي���ادة اجلي����ض  ا
ال�ش���بطني  االإمام���ني  ولدي���ه  �ش���ّف  يف 
عليهما ال�ش���الم واب���ن اأخيه عبد اهلل بن 

جعف���ر، ويجده �ش���ّيد ال�ش���هداء 

عليه ال�ش���الم قاباًل الأهلّية الوالي���ة على اأعظم حا�شرة 
���ة يف  الع���راق )الكوف���ة( فيحب���وه بالنياب���ة اخلا�شّ يف 
الدينّي���ات واملدنّي���ات، ال ب���ّد واأن يك���ون اأعظم رجل يف 
العق���ل والّدي���ن واالأخ���الق حّت���ى ال يقع الغم���ز والطعن 
ب���ن  حمم���د  االإمامة.)ال�ش���هيد  موق���ف  ميّث���ل  فيم���ن 

)175 عقيل:
    الإمام احل�شني عليه ال�شالم و�شفريه

ق���ال ال�ش���يخ املفي���د يف معر����ض ذك���ره لر�ش���ائل اأهل 
الكوفة اإىل االإمام احل�شني عليه ال�شالم: وتالقت الر�شل 
كّله���ا عنده، فقراأ الكتب و�ش���األ الر�ش���ل عن النا����ض، ثّم 
كتب مع هانئ بن هانئ و�ش���عيد ب���ن عبد اهلل وكانا اآخر 
الر�شل: »ب�شم اهلل الرحمن الرحيم من احل�شني بن علّي 
اإىل امل���الأ من امل�ش���لمني واملوؤمن���ني؛ اأّما بعد: ف���اإّن هانئًا 
و�ش���عيدًا قدم���ا عل���ّي بكتبك���م، وكانا اآخر من ق���دم علّي 
من ر�ش���لكم، وقد فهمت كّل ال���ذي اقت�ش�شتم وذكرمت، 
ومقالة جّلكم: )اأّنه لي����ض علينا اإم���ام فاأقبل لعّل اهلل اأن 
يجمعن���ا بك على الهدى واحلّق(؛ واإيّن باعث اإليكم اأخي 
واب���ن عّم���ي وثقتي من اأه���ل بيتي، فاإّن كت���ب اإيّل اأّنه قد 
اجتم���ع راأي ملئك���م وذوي احلج���ا والف�ش���ل منك���م على 
مثل ما قدمت به ر�ش���لكم وقراأت يف كتبكم، اأقدم عليكم 
و�ش���يكًا اإن �ش���اء اهلل؛ فلعم���ري م���ا االإم���ام اإاّل احلاك���م 
بالكتاب، القائم بالق�ش���ط، الدائن بدين احلّق، احلاب�ض 

نف�ش���ه على ذات اهلل، وال�شالم«.)االإر�ش���اد:39/2(
الكب���رية يف  ال�شغ���رية يف حجمه���ا،  الكلم���ات  به���ذه 
معناها، اأو�شح االإمام احل�شني عليه ال�شالم مكانة م�شلم 

عن���ده، فهو اأخ���وه وابن عّمه وثقته م���ن اأهل بيته.
    اأهّم ممّيزات �شخ�شية م�شلم وم�قفه عليه ال�شالم

١. اجلانب املعن�ّي:
ج���اء يف زيارته: »ال�ش���الم عليك اأيها العب���د ال�شالح«.

ات
�شب

ملنا
ا

31



الدكتور رشهان حبيب

الكبري:178( )املزار 
٢. الطاعة هلل ور�ش�له والأئّمة عليهم ال�شالم

يف زيارت���ه اأي�ش���ًا نقراأ: »املطي���ع هلل ولر�ش���وله والأمري 
املوؤمن���ني واحل�ش���ن واحل�ش���ني عليه���م ال�ش���الم«.)املزار 

)177 الكبري:
٣. ال�شجاعة وتنفيذ املهّمة مع بقائه وحيدًا

وه���ذه �شف���ة اكت�ش���بها م���ن عّمه اأم���ري املوؤمن���ني عليه 
ال�ش���الم ال���ذي روي عن���ه قول���ه: )واهلل لو لقيته���م فردًا 

م���ا  االأر����ض  م���الأ  وه���م 
ا�شتوح�ش���ت  وال  بالي���ت 
واإيّن م���ن �شاللته���م التي 
ه���م فيه���ا واله���دى ال���ذي 
نحن عليه لعل���ى ثقة وبّينة 
واإيّن  وب�ش���رية  ويق���ني 
مل�ش���تاق  رّب���ي  لق���اء  اإىل 
وحل�ش���ن ثواب���ه ملنتظ���ر(.

)211 /1 )الغ���ارات:
والثبـــات  ال�شـــرب   .٤
النهايـــة  حّتـــى  والتحّمـــل 

وال�شـــهادة
ب���ن  قات���ل م�ش���لم  لق���د 
عقي���ل ب���كل ج���دارة وبكل 
م���ن  )وكان  فقي���ل:  ق���واه 
الرج���ل من  ياأخ���ذ  قولت���ه 
ب���ه فوق  حمزم���ه ويرم���ي 

املهم���وم:57( البيت(.)نف����ض 
فممن �ش���هد على ذلك حينما اأنفذ حممد بن االأ�ش���عث 
لعن���ه اهلل اإىل ابن مرجانة اللعني ي�ش���تمده الرجال فبعث 
اإلي���ه: )اإن���ا اأر�ش���لناك اإىل رجل واحد لتاأتين���ا به فثلم يف 
اأ�شحاب���ك ه���ذه الثلمة فكيف ل���و اأر�ش���لناك اإىل غريه(.

)ال�شهيد م�ش���لم بن عقيل للمقرم:208(
فاأر�ش���ل اإلي���ه اب���ن االأ�ش���عث: )اأّيها االأم���ري اأتظن اأنك 
اأر�ش���لتني اإىل بق���ال م���ن بق���ايل الكوف���ة اأو جرمقان من 

جرامق���ة احل���رية واإمّنا وجهتني اإىل �ش���يف من اأ�ش���ياف 
حممد بن عبد اهلل، فاأمّده بخم�ش���مائة فار����ض(.)ريا�ض 

امل�شائب:266(
حمّبته وع�شقه وموا�شاته ل�شّيد ال�شهداء عليه ال�شالم

وه���ذا ما اأ�ش���ارت اإلي���ه الرواية ع���ن النب���ّي �شلى اهلل 
عليه واآله و�ش���لم ماطب���ًا الأمري املوؤمنني عليه ال�ش���الم: 
»واإّن ولده ملقتول يف حمّبة ولدك«.)اإثبات الهداة بالن�ض 

واملعجزات:301/1(
وقد جت�ّش���د هذا الع�شق 
واحلّب عندما دمعت عيناه 
وقد اأخذ اأ�ش���ريًا: فقيل له: 
اإّن م���ن يطل���ب مث���ل الذي 
تطل���ب، اإذا ن���زل ب���ه مثل 
ال���ذي ن���زل ب���ك مل يب���ك. 
فقال عليه ال�ش���الم: )اإيّن 
بكي���ت،  لنف�ش���ي  م���ا  واهلل 
وال له���ا م���ن القت���ل اأرثي، 
له���ا  اأح���ّب  مل  كن���ت  واإن 
طرف���ة ع���ني تلف���ًا، ولك���ن 
اأبك���ي الأهل���ي املقبلني اإيّل، 
اأبكي للح�شني عليه ال�شالم 
احل�ش���ني(.)رو�شة  واآل 

الواعظ���ني:176/1(
موا�ش���اته  وكذل���ك 
للح�ش���ني عليه ال�ش���الم يف 
ال�ش���ام. يف  يزي���د  اإىل  راأ�ش���ه  وحم���ل  عط�ش���ًا،  القت���ل 

وقيل يف حقه:
بكتك دمًا يا بن عّم احل�ش���ني 

ال�ش���افحه �ش���يعتك  مدام���ع 
وال بِرح���ت هاط���الت العي���ون 

رائح���ه غادي���ًة  ���ك  حُتييِّ
�َش���ربٍة  م���ن  ُت���رَو  مل  الأّن���ك 

ثناي���اك فيه���ا غ���دت طائحه
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الدراسات والبحوث اإلسالمية

عن مصادره - بترصف

حي���اة العظم���اء مع���ني ال ين�ش���ب م���ن اخل���ربة والعربة 
واالأمل. واالإمي���ان 

فه���م القم���م التي نتطّلع اإليها ب�ش���وق ولهف���ة، وامل�شابيح 
التي تبّدد دياج���ري الظلم واال�شطهاد.

وه���م الذين يجّددون ثقتنا باأنف�ش���نا وباحلي���اة واأهدافها 
البعيدة ال�ّشعيدة.

ولوالهم لتواّلنا القنوط والياأ�ض.
و�ش���خ�شية اأم���ري املوؤمن���ني علي ب���ن اأبي طال���ب عليهما 
ال�شالم لي�شت �ش���خ�شّية عادية، ي�شهل وميكن الو�شول اإىل 
قّمتها، بل هي �شخ�شّية فوق ال�ّشموخ، وقاب قو�شني اأو اأدنى 

م���ن الكمال املطلق، علت يف �ش���ماء العظمة وعلياء املجد.
وكي���ف ال يك���ون اأمري املوؤمن���ني كذلك وقد اخت���ار اهلل له 
اأن بداأ حياته يف بيت اهلل �ش���بحانه وترّبى يف حجر الّر�شالة 
ون�شاأ حتت ظّل النبوة، واّتبع الر�شول االأعظم �شلى اهلل عليه 
���ِه َيْرَفُع يِل يِف ُكلِّ َيْوٍم ِمْن  مِّ َثَر اأُ يِل اأَ َباَع اْلَف�شِ واآله و�ش���لم »اتِّ

البالغة:300( َعَلما«.)نهج  اأَْخاَلِقِه 
فاأ�شبح باب مدينة علمه، و�ش���ّيد االأو�شي���اء بعده، واإمام 

االأتقياء، وحبل اهلل املتني، و�شراطه امل�شتقيم.
فهو بحّق و�شي الر�ش���الة واإمام اخللق بعد �ش���يد االأنبياء 

و�شيد اخللق حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.
اإّن �ش���رية اأم���ري املوؤمنني عليه ال�ش���الم حتم���ل يف طّياتها 
نورًا قّيم الفكر، وحقيقة احلياة فهي �شرية مع�شومة تك�شف 
ع���ن �ش���لوك القدوة احل�ش���نة ب���كّل جتّلياته���ا، وتربط املرء 
باملفاهي���م االإ�ش���المية يف اأ�شالتها، وتفتح ل���ه اآفاقًا جديدة 
يف جم���االت العلم والعم���ل والفكر والرّتبي���ة، ولذلك اأ�شبح 
اإحياوؤها تعظيمًا ل�ش���عائر اهلل تعاىل ون�ش���رًا للقيم الفا�شلة 

التي ت�شعد االإن�ش���ان يف الّدنيا واالآخرة.
فاإّن���ه ق�ش���يم الن���ار واجلّنة، وكي���ف ال يك���ون كذلك فقد 
جعله امل�شطف���ى �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم مبنزلة هارون 
م���ن مو�ش���ى، وجاءت ه���ذه املنزلة والدرجة م���ن اهلل تعاىل 
فن���زل جربئي���ل بالوحي وق���ال للنب���ي �شلى اهلل علي���ه واآله 
ْنِزَلِة  اَلَم َوَيُقوَل َعِليٌّ ِمْنَك مِبَ اُر َيْقَراأُ َعَلْيَك ال�شَّ بَّ و�ش���لم: »اجْلَ
َهاُرونَ  ِمْن ُمو�َش���ى َواَل َنِب���يَّ َبْعَدك«.)�شحيفة االإمام الر�شا 

ال�شالم:74( عليه 
م���ع وجود ه���ذه املنزل���ة يف اأم���ري املوؤمنني عليه ال�ش���الم 

كيف ال يكون ق�ش���يم الن���ار واجلنة.
فج���اء يف تاأوي���ل قول���ه تع���اىل: }َأمَّـــا مَـــنْ َظَلمَ َفسَـــوْفَ 
بُـــهُ عَذابًا ُنْكرًا{؛ قي���ل: هو ُيَردُّ  بُـــهُ ُثـــمَّ يُرَدُّ إىِل  رَبِّـــهِ َفيُعَذِّ ُنعَذِّ
بُـــهُ عَذابًا ُنْكرًا{  ِمِننَي عليه ال�ش���الم  }َفيُعَذِّ اإِىَل اأَِم���رِي امْلُوؤْ
���ى َيُق���ولَ  يا َلْيَتِني ُكْن���ُت ُترابًا اأَْي ِمْن �ِش���يَعِة اأَِب���ي ُتَراٍب،  َحتَّ
اِحِبِه َيْعِني اأَنَّ اأَِمرَي امْلُوؤِْمِننَي عليه ال�ش���الم  ِه اأَْي �شَ َوَمْعَنى َربِّ
���َواَب َوُهَو  ���ِة َوُه���َو َيَت���َوىلَّ اْلَع���َذاَب َوالثَّ نَّ ���اِر َواجْلَ َق�ِش���يمُ  النَّ

ْنَيا َوَيْوَم امْلَاآِب«.)بح���ار االأنوار:194/7( اِك���ُم يِف الدُّ احْلَ
فق���د فاز و�ش���عد م���ن واىل علي���ًا علي���ه ال�ش���الم، وخاب 
وخ�ش���ر من ع���اداه، وهذا دع���اء النبي �شل���ى اهلل عليه واآله 
و�شلم يف يوم الغدير فاإّنه قال: »اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواالُه َوَعاِد َمْن 

�ش���ليم بن قي�ض:644/2( َعاَداه «.)كتاب 
فم���ن واىل عليًا عليه ال�ش���الم فق���د واىل اهلل، ومن واىل 

اهلل فق���د فاز يف الدنيا واالآخرة.
ومن عادى عليًا عليه ال�ش���الم فقد ع���ادى اهلل، ومن عادى 

اهلل فهو اخل�شران يف الدنيا واالآخرة، واملخّلد يف النار.

قـــ�ـــشـــيـــم 
اجلــــنــــة 
ــار ــ ــنـ ــ والـ
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كي���ف هو الق���ول يف كتاب نهج البالغة وقائ���ل ما فيه علي 
ابن اأبي طالب عليه ال�شالم.

والف�شاح���ة  والبالغ���ة  نه���ج لالإن�ش���انية  ال���ذي  الرج���ل 
والبي���ان نهج���ًا مل تبلغ���ه قباًل.

ول���وال كالم اهلل عّز وجل وحديث نبي���ه االأعظم �شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم ملا فاق قول علي عليه ال�شالم فائق، كيف ال؟
وجن����ض كالم���ه �شرب م���ن االأدب، بل ه���و االأدب كله، مل 
تثمر اأفانني العربية مبثل ما اأثمر، له من ال�شعر اأندى وقعه، 

وله من النرث اأزكى روائقه.
وه���و يف ثنايا هذا الظاهر االأني���ق فكر ونظر ونهج للحياة 
دقيق، لو �ش���اء العامل املتفقه والفيل�ش���وف الب�شري وامل�شلح 

االجتماع���ي ورج���ل ال�شيا�ش���ة والتاريخ والطبيب وال�ش���الك 
وغريهم اأن يغرف من في�ض معارفه الحتاج مع زمنه اأزمانًا؛ 

ر بعد ذلك. لينظر يف جم���ال معرفته ولق�شّ
بل���ى فاأم���ري املوؤمن���ني عل���ي علي���ه ال�ش���الم كان ليك���ون 
لالأزمان كلها ولالأجنا����ض كلها ولالأدواء كلها �شفاًء و�شعادًة 

وبل�ش���مًا، لو كان���وا عارفني قدره.
فم���ن الوا�شح ج���ّدا اأّنه مل يح���ظ كتاب يف اللغ���ة العربية 
باالهتمام وال�شرح والتحقيق كما حدث لكتاب نهج البالغة، 
فقد �ش���اء اهلل تعاىل وكما قيل يف كالمه عليه ال�ش���الم: »اإّنه 
دون كالم اخلال���ق وف���وق كالم املخلوق���ني«، فت�ش���ميته نهج 
البالغة لي�ش���ت معرّبه عما يف داخله، فكالمه عليه ال�ش���الم 

اأروع ما قيل يف نهج البالغة
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ميّثل جمم���ع املعارف الرّبانية وميثاق ال�ش���عادة االإن�ش���انية، 
ولي�ش���ت الف�شاحة والبالغة فح�شب.

    قال ال�شريف الر�شي )ت٤٠٦هـ(

ف���اإين كنت يف عنف���وان ال�ش���ن، ]اأي: بداية العم���ر واأوله[ 
وغ�شا�ش���ة الغ�ش���ن، ]اأي: ط���راوة الغ�شن ولين���ه[ ابتداأت 
بتاألي���ف كتاب يف خ�شائ�ض االأئمة عليهم ال�ش���الم ي�ش���تمل 
عل���ى حما�ش���ن اأخباره���م وجواه���ر كالمه���م ح���داين ]اأي: 
بعثن���ي[ علي���ه غر�ض ذكرت���ه يف �شدر الكت���اب وجعلته اأمام 
ال���كالم وفرغت من اخل�شائ�ض الت���ي تخ�ض اأمري املوؤمنني 
عليًا عليه ال�شالم وعاقت عن اإمتام بقية الكتاب حماجزات، 
]اأي: ممانعات[ االأيام ومماطالت، ]اأي: مدافعات[ الزمان.
لته  وكن���ت ق���د بوب���ت م���ا خ���رج م���ن ذل���ك اأبواب���ًا وف�شّ
ف�ش���واًل فج���اء يف اآخرها ف�ش���ل يت�شمن حما�ش���ن ما نقل 
عنه عليه ال�ش���الم من الكالم الق�شري يف املواعظ واحلكم 
واالأمث���ال واالآداب دون اخلطب الطويلة والكتب املب�ش���وطة 
فا�شتح�ش���ن جماعة من االأ�شدقاء ما ا�ش���تمل عليه الف�شل 
املقدم ذك���ره معجبني ببدائعه، ]اأي: بح�ش���نه[، ومتعجبني 
م���ن نوا�شع���ه، ]اأي: خال�شت���ه[، و�ش���األوين عن���د ذلك اأن 
اأبت���دئ بتاأليف كتاب يحتوي عل���ى متار كالم موالنا اأمري 
املوؤمنني عليه ال�ش���الم يف جميع فنونه ومت�ش���عبات غ�شونه 
م���ن خط���ب وكتب ومواع���ظ واأدب علم���ًا اأن ذل���ك يت�شمن 
من عجائ���ب البالغة وغرائب الف�شاح���ة وجواهر العربية 
وثواق���ب، ]اأي: امل�شيئ���ة[، الكل���م الديني���ة والدنيوية ما ال 
يوج���د جمتمع���ًا يف كالم وال جمموع االأط���راف يف كتاب اإذ 
كان اأمري املوؤمنني عليه ال�ش���الم م�شرع الف�شاحة وموردها 
ومن�ش���اأ البالغة ومولدها ومنه عليه ال�ش���الم ظهر مكنونها 
وعنه اأخذت قوانينها وعلى اأمثلته حذا، ]اأي: اقتفى واتبع[ 
كل قائ���ل خطيب وبكالمه ا�ش���تعان كل واعظ بليغ ومع ذلك 
فق���د �ش���بق وق�ش���روا وتق���دم وتاأخ���روا الأن كالم���ه علي���ه 
ال�شالم الكالم الذي عليه م�شحة، ]اأي: اأثر وعالمة، وبهاء 
من���ه و�شياء[ من العل���م االإلهي وفيه عبق���ة، ]اأي: الرائحة 
الال�شقة به واملنت�ش���رة عنه[ من ال���كالم النبوي فاأجبتهم 
اإىل االبت���داء بذلك عاملًا مبا فيه من عظيم النفع ومن�ش���ور 
الذك���ر ومذخ���ور االأج���ر واعتم���دت ب���ه، ]اأي: ق�شدت[ اأن 

اأب���ني ع���ن عظيم قدر اأم���ري املوؤمنني عليه ال�ش���الم يف هذه 
الف�شيل���ة م�شاف���ة اإىل املحا�ش���ن الَدِث���رة، ]اأي: الكث���رية[ 
والف�شائ���ل اجلم���ة واأنه عليه ال�ش���الم انفرد ببل���وغ غايتها 
ع���ن جميع ال�ش���لف االأول���ني الذين اإمن���ا يوؤث���ر، ]اأي: ينقل 
ويحك���ي[ عنهم منها القليل النادر وال�ش���اذ ال�ش���ارد، ]اأي: 
املنفرد الذي لي����ض له مثل[ فاأما كالمه فهو البحر الذي ال 
ي�ش���اجل، ]اأي: ال يغال���ب يف االمت���الء وكرثة امل���اء[ واجلم 
ال���ذي ال يحاف���ل، ]اأي: ال يغالب يف الك���رثة، وقولهم: �شرع 
حاف���ل: اأي ممتل���ئ كثري اللنب، واملراد م���ن كالمه ال يقابل 

فكالمه غريه لك���رثة ف�شائله[.
واأردت اأن ي�ش���وغ يل التمث���ل يف االفتخار به عليه ال�ش���الم 

بقول الفرزدق:
اأولئ���ك اآبائ���ي فجئن���ي مبثله���م 

اإذا جمعتن���ا ي���ا جري���ر املجامع 
وراأي���ت كالم���ه عليه ال�ش���الم يدور عل���ى اأقطاب، ]اأي: 
اأ�ش���ول[ ثالث���ة اأوله���ا اخلط���ب واالأوام���ر وثانيه���ا الكتب 
]اأي:  فاأجمع���ت،  واملواع���ظ  احلك���م  وثالثه���ا  والر�ش���ائل 
عزمت[ بتوفيق اهلل تعاىل على االبتداء باختيار حما�ش���ن 
اخلط���ب ثم حما�ش���ن الكت���ب ثم حما�ش���ن احلكم واالأدب 
مف���ردًا ل���كل �شن���ف من ذل���ك باب���ًا ومف�شاًل في���ه اأوراقًا 
لتك���ون مقدم���ة ال�ش���تدراك ما ع�ش���اه ي�ش���ذ عن���ي عاجاًل 
ويق���ع اإيل اآجاًل واإذا جاء �ش���ي ء من كالمه عليه ال�ش���الم 
اخلارج يف اأثناء حوار اأو جواب �ش���وؤال اأو غر�ض اآخر من 
االأغرا����ض يف غري االأنحاء التي ذكرته���ا وقررت القاعدة 
عليها ن�ش���بته اإىل األيق االأبواب به واأ�ش���دها مالحمة، ]اأي 
اأب�شار ونظر، واملراد املنا�ش���بة وامل�ش���ابهة[ لغر�شه ورمبا 
ج���اء فيم���ا اأختاره م���ن ذلك ف�ش���ول غري مت�ش���قة، ]اأي: 
املنتظم���ة الت���ي تتل���و بع�شه���ا بع�ش���ًا[ وحما�ش���ن كلم غري 
منتظم���ة الأين اأورد النك���ت واللم���ع، ]اأي: االآث���ار املمي���زة 
لالأ�ش���ياء باإ�شاءته���ا وبرقها[ وال اأق�شد التتايل والن�ش���ق، 
]اأي: التتاب���ع والتت���ايل[ وم���ن عجائبه عليه ال�ش���الم التي 
انفرد بها واأمن امل�ش���اركة فيها اأن كالمه الوارد يف الزهد 
واملواعظ والتذكري والزواج���ر اإذا تاأمله املتاأمل وفكر فيه 
املتفك���ر وخلع م���ن قلبه اأن���ه كالم مثله مم���ن عظم قدره 
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إعداد: عيل لفتة كريم

ونفذ اأم���ره واأحاط بالرقاب ملكه مل يعرت�شه ال�ش���ك يف 
اأنه كالم من ال حظ له يف غري الزهادة وال �شغل له بغري 
العبادة ق���د قبع، ]يقال قبع القنفذ، كمنع: اأدخل راأ�ش���ه 
يف جل���ده، والرجل اأدخل راأ�ش���ه يف قمي�ش���ه، اأراد منه: 
االنزواء[ يف ك�ش���ر بي���ت، ]اأي جانب اخلف���اء[ اأو انقطع 
اإىل �ش���فح جب���ل، ]اأي: اأ�ش���فل اجلبل وجوانبه[ ال ي�ش���مع 
اإال ح�ش���ه وال ي���رى اإال نف�ش���ه وال ي���كاد يوق���ن باأنه كالم 
م���ن ينغم����ض يف احل���رب م�شلتًا �ش���يفه، ]اأي: جرده من 
غم���ده[ فيقط الرق���اب، ]اأي: يقطعه���ا عر�شًا، فاإن كان 
القطع ط���واًل قيل: يق���د[ ويجدل االأبط���ال، ]اأي: يلقيهم 
عل���ى اجلدال���ة ك�ش���حابة، وهي وج���ه االأر����ض[ ويعود به 
ينط���ف، ]اأي: ي�ش���يل[ دم���ًا ويقطر مهج���ًا، ]املهج: جمع 

مهج���ة، وه���ي: دم القل���ب، والروح[ وه���و مع تلك 
احل���ال زاهد الزهاد وبدل االأبدال، ]االأبدال: 
ق���وم �شاحل���ون ال تخل���و االأر����ض منه���م، اإذا 

م���ات منهم واحد ب���ّدل اهلل مكانه 
اآخر، والواحد بدل اأو بديل[ وهذه 

م���ن ف�شائل���ه العجيب���ة وخ�شائ�شه 
ب���ني  به���ا  جم���ع  الت���ي  اللطيف���ة 
االأ�ش���تات،  ب���ني  واأل���ف  االأ�ش���داد 
]االأ�ش���تات: ما تفرق من االأ�ش���ياء[ 

به���ا  االإخ���وان  اأذاك���ر  م���ا  وكث���ريًا 
واأ�ش���تخرج عجبه���م منها وه���ي مو�شع 

للع���ربة بها والفك���رة فيها.
ورمبا ج���اء يف اأثناء هذا االختيار اللف���ظ املردد واملعنى 
املك���رر والع���ذر يف ذلك اأن روايات كالم���ه تختلف اختالفًا 
�شديدًا فرمبا اتفق الكالم املختار يف رواية فنقل على وجهه 
ث���م وجد بعد ذل���ك يف رواية اأخرى مو�شوع���ًا غري مو�شعه 
االأول اإم���ا بزيادة متارة اأو بلفظ اأح�ش���ن عبارة فتقت�شي 
احل���ال اأن يع���اد ا�ش���تظهارًا لالختي���ار وغرية عل���ى عقائل 
ال���كالم، ]اأي: كرائمه، وعقيلة احل���ي: كرميته[ ورمبا بعد 
العهد اأي�شًا مبا اختري اأواًل فاأعيد بع�شه �ش���هوًا اأو ن�شيانًا ال 
ق�ش���دًا واعتم���ادًا وال اأدعي م���ع ذلك اأين اأحي���ط باأقطار، 
]اأقطار الكالم: اأي جوانبه[ جميع كالمه عليه ال�شالم حتى 
ال ي�ش���ذ عني منه �ش���اذ وال يند ناد، ]الناد: املنفرد ال�شاذ[ 

ب���ل ال اأبعد اأن يكون القا�شر عني فوق الواقع اإيل واحلا�شل 
يف ربقت���ي، ]الربقة: عروة حبل يجعل فيها راأ����ض البهيمة[ 
دون اخلارج من يدي وما علي اإال بذل اجلهد وبالغة الو�شع 
وعلى اهلل �ش���بحانه وتعاىل نهج ال�ش���بيل، ]نهج ال�شبيل: اأي 

اإبانته واإي�شاحه[  واإر�ش���اد الدليل اإن �شاء اهلل.
وراأي���ت من بعد ت�ش���مية هذا الكت���اب بنه���ج البالغة اإذ 
كان يفت���ح للناظر في���ه اأبوابها ويقرب علي���ه طالبها - فيه 
حاج���ة العامل واملتعل���م وبغي���ة البليغ والزاه���د ومي�شي يف 
اأثنائ���ه م���ن عجي���ب ال���كالم يف التوحي���د والع���دل وتنزيه 
اهلل �ش���بحانه وتعاىل عن �ش���به اخللق ما هو بالل كل غلة، 
]الغل���ة: العط����ض، وباللها: ما تب���ل به وتروى[ و�ش���فاء كل 
عل���ة وجالء كل �ش���بهة ومن اهلل �ش���بحانه اأ�ش���تمد التوفيق 
والع�شم���ة واأتنج���ز الت�ش���ديد واملعونة واأ�ش���تعيذه من خطاإ 
اجلن���ان قب���ل خطاإ الل�ش���ان و من زل���ة الكلم قبل 
زلة القدم، ]زلة الكلم: اخلطاأ يف القول، وزلة 
الق���دم: خط���اأ الطري���ق واالنحراف 
عن���ه[ وه���و ح�ش���بي ونع���م الوكيل.

البالغة:املقدمة( )نه���ج 
وق���ال )قد����ض �ش���ره(: )اإن���ه لوكان 
يف  يج���ري  اأو  بغب���اره،  يلح���ق  كالم 
م�شم���اره - بعد كالم ر�ش���ول اهلل �شلى 
اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم - ل���كان ذل���ك 
كالم اأم���ري املوؤمنني علي بن اأب���ي طالب عليه 
ال�ش���الم؛ اإذ كان منفردًا بطري���ق الف�شاحة، ال تزاحمه 
علي���ه املناك���ب، وال يحلق بعق���وه، ]اأي: ب�ش���موه وارتفاعه[ 
فيه���ا ال���كادح واجلاه���د؛ وم���ن اأراد اأن يعل���م بره���ان ما 
اأ�ش���رنا اإلي���ه م���ن ذل���ك، فلينعم النظ���ر يف كتابن���ا الذي 
اأّلفن���اه و�ش���ميناه بنه���ج البالغ���ة، وجعلن���اه ي�ش���تمل على 
مت���ار جمي���ع الواقع اإلين���ا من كالم اأم���ري املوؤمنني عليه 
ال�ش���الم يف جميع االأنحاء واالأغرا�ض واالأجنا����ض واالأنواع 
من خط���ب وكتب ومواعظ وحك���م، وبّوبن���اه اأبوابًا ثالثة، 
ل���ة، وقد عظم  لي�ش���تمل على ه���ذه االأق�ش���ام ممّيزة مف�شّ
االنتفاع به، وك���رث الطالبون له، لعظيم قدر ما �شمنه من 
عجائب الف�شاحة وبدائعها، و�ش���رائف الكلم ونفائ�ش���ها، 

التاأويل:287( الِفَق���ر وفرائدها.)حقائ���ق  وجواه���ر 
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املكارم جمع مكرمة، وهي ا�شم من الكرم، يف مقابل اللوؤم، 
التي  فطرته  بتوجيه  االإن�شان  يكت�شبها  خلق،  جمع  واالأخ��الق 
االإن�شان  يولد  فال  وال�شالل،  الهداية  عوامل  طياتها  يف  حتمل 
يرتّبى  مبا  االحتمالني  اأحد  على  ي�شل  واإمنا  فا�شدًا،  اأو  خلوقًا 
عليه، وما يهّذب به نف�شه، قال تعاىل: }وَنَْفٍس وَمَا سَوَّاهَا )7( 
وََقدْ   )9( اهَا  َزكَّ مَنْ  َأْفَلحَ  َقدْ   )8( وَتَْقوَاهَا  ُفجُورَهَا  َفَألْهَمَهَا 

خَابَ مَنْ دَسَّاهَا{.)ال�شم�ض:10-7(
احلديث  يف  و�شلم  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  وق��ال 
االأَْخ��الق«.)جم��م��وع��ة  َم��َك��اِرَم  ���َم  الأُمَتِّ ُبِعْثُت  ���ا  َ »اإِمنَّ بعثته:  عن 

ورام:89/2(
و�شلم  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى  �شاأنه  علو  يف  ب��رز  ال��ذي  وه��و 
القراآن  النا�ض، فو�شفه  اأّداه من �شلوك ممّيز مع  ومقامه، مبا 

الكرمي قائاًل: }وَإِنَّكَ َلعَلى خُُلٍق عَظِيٍم{.)القلم:4(
عمليًا  برناجمًا  وو�شع  ووجهته،  نف�شه،  االإن�شان  راقب  فاإذا 

ملتابعته، اأمكنه �شلوك طريق مكارم االأخالق.
اهلل  ب��اأوام��ر  وال��ت��زم  تعاىل،  هلل  الطاعة  طريق  �شلك  واإذا 

ونواهيه، �شار ب�شكل طبيعي خطوات نحو الكمال.
اجتاز  ت��ع��اىل،  اهلل  على  وت��وّك��ل  ب��ق��درت��ه،  وث��ق  واإذا 
اأم��ام��ه  وان���ه���ارت  ب��ل��غ��ت،  مهما  ال��ع��ق��ب��ات 
اأخالقه  يف  لريتقي  احلواجز 

لالآخرين. ومعاملته 
الطريق  اإّن 

طويل، 

ثم  ممكن،  لكّنه  وا�شتمرارية،  وعزمية  ت�شميمًا  ويتطلب 
اأخرى. بعد  مرحلة  االإن�شان  قطع  كلما  �شهولة  يزداد 

ا�شتعداداتها  متلك  ب�شرية،  اأخالق  منه،  املطلوبة  فاالأخالق 
بفطرته، وت�شل اإىل معاليها ب�شعيه.

هو  ما  مع  ليقارنها  الطريق  بداية  من  رقّيها  اإىل  ينظر  فال 
لالنطالق،  هّمته  ي�شحذ  ثم  منها،  موقعه  ليحدد  اإال  عليه، 
اإذا  واإال  العليا،  املراتب  اإىل  للو�شول  وقوته،  تعاىل  اهلل  بحول 
تلّهى بقيا�ض ُبعد ما هو عليه عن كمال االأخالق، وحت�ّشر لطول 

امل�شافة، فلن يزداد اإاّل اإحباطًا وُبعدًا.
اإّن االإن�شان عليه اأن ي�شري مع ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 

ُنوا اأْخاَلَقُكْم«.)التحفة ال�شنية:42( و�شلم يف توجيهاته: »َح�شِّ
فهذا مل�شلحته يف الدنيا؛ اإّن ح�شن اخللق يجلب النعم على 
االإن�شان يف حياته، فعن اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه 
�ُض ُكلِّ ِبر«.)غرر احلكم:346( ُلِق َراأْ ال�شالم اأّنه قال: »ُح�ْشُن اخْلُ
فبح�شن اخللق زيادة يف ا�شتقرار االإن�شان النف�شي، وراحته 
ال�شالم  ال�شادق عليه  االإمام  �شريرته؛ فعن  املعنوية، و�شالمة 

ُلق«.)الكايف:244/8( اأّنه قال: »اَل َعْي�َض اأَْهَناأُ ِمْن ُح�ْشِن اخْلُ
عليه،  تتدفق  واخل��ريات  اأم��ام��ه،  مي�ّشرة  االأم��ور  �شيجد  بل 
االإلهي  الق�شاء  ويقبل  ح��دث،  كل  يف  االأف�شل  على  ويح�شل 
يوم  ال�شالم يف  عليه  االإمام احل�شني  فقال  واطمئنان،  برحابة 

ُه ِبَعنْيِ اهلل«.)اللهوف:69( َن َعَليَّ َما َنَزَل ِبي اأَنَّ عا�شوراء: »َهوَّ
وعندما تواجه �شعوبة ما، فاإن املخرج مع ح�شن اخللق، قال 
َمَع  �َشْيٌء  ْق  َي�شِ »مَلْ  ال�شالم:  عليه  علي  املوؤمنني  اأم��ري  االإم��ام 

ُلق«.)غرر احلكم:563( ُح�ْشِن اخْلُ
فال�شفح والعفو، وب�شا�شة الوجه، وتطهري ال�شريرة، وح�شن 
اأو  اأخالقك  من  االآخ��رون  ويتعلم  تريحك،  فاإّنها  املعاملة، 
مييتهم غيظهم، لكنك تفوز براأ�ض االإميان واأعظمه، 
»َراأْ����ُض  ال�شالم:  عليه  علي  املوؤمنني  اأم��ري  ق��ال 
ْدق«. ِبال�شِّ َوالتََّحلِّي  ُلِق  اخْلُ ُح�ْشُن  االإِمَياِن 

)عيون احلكم واملواعظ:414(

شعبة الدراسات والبحوث

عن مصادره - بترصف

مـــــــكـــــــارم 
الأخــــــــالق
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محمد رزاق صالح

الآخـــــــرة ونــتــائــجــهــا
اإّن املعاد من االأمور املهّمة يف حياة االإن�شان، خا�شة اإذا 

كان ال�شخ�ض متدّينًا، بغ�ض النظر عن نوعها.
�شّرعها  قوانني  هناك  وامل�شلمني  لالإ�شالم  فبالن�شبة 
ولبيان  االأر���ض  على  الب�شر  اأم��ور  لت�شهيل  وجل  عّز  الباري 
قد  املمكن  من  التي  والنتائج  وخواتيمها  االأم���ور  عواقب 

حت�شل لالإن�شان ب�شبب اأعماله يف هذه الدنيا.
ال�شماوية  اأر�شل اهلل االأنبياء والر�شل وجميع الكتب  لقد 
اأطالوا  اأهمية املعاد واالآخرة واحل�شاب، وقد  تو�شيح مدى 

البحث فيه من كل جهة.
فاالإميان باملعاد واجب عقاًل و�شرعًا، وهو من الواجبات 
يفعله  ملا  نتيجة  ليكون هناك  االإن�شان،  ال�شرورية يف حياة 

ال�شخ�ض باجتاه نف�شه اأواًل وباجتاه االآخرين اأي�شًا.
واإال الأ�شبح الظلم الدنيا بال حدود، حيث كل فرد يعمل 

مبا يريد وما ت�شتهيه نف�شه.
وتعاىل  ت��ب��ارك  ف��اهلل  رق��ي��ب،  وال  ح�شيب  هناك  فلي�ض 
واملغفرة  والعفو  الرحمة  نف�شه  على  كتب  العقل  مبقت�شى 

للموؤمنني الذين قد تزل اأقدامهم يف هذا الطريق الطويل.
فما من م�شلم غري مع�شوم اإال وقد يذنب ذنبا �شواء كان 

�شغريًا اأم كبريًا.
اأو  االإثم،  يقع يف  فقطعًا  البع�ض غري مع�شوم،  اأّن  فبما 

يكون يف ذّمته حقوق بينه وبني رّبه، اأو بينه وبني النا�ض.
ليظهر  احل��ق من  امل��ع��اد،  وت��ع��اىل جعل  ت��ب��ارك  ف��اهلل 

الباطل، وليمّيز العامل عن غريه.
فمن اأراد اأن يكون يف االآخرة �شعيدًا عليه اأن ينظر اإىل 
اأعماله واأقواله، وعليه اأن ي�شتعني باهلل يف اأن يجعل عاقبة 

اأمره خريًا.
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ق�شّية  اإط��ار  يف  ت�شاوؤالت  من  طرحه  ميكن  ما  جملة  من 
عليه  احل�شني  االإم��ام  اختيار  وج��ه  هو  ال�شالم  عليه  م�شلم 
وجوه  لوجه من  اختياره  ودون  بيته،  اأهل  بني  له من  ال�شالم 

ال�شيعة مّمن له وجاهة و�شابقة يف �شحبة اأو جهاد.
فيمكن اإثبات �شالحيته ر�شوان اهلل تعاىل عليه للمن�شب 
الذي اختاره الأجله االإمام املع�شوم عليه ال�شالم، من خالل 
ُيحيط  ال��ذي  ال��ظ��رف  مالحظة  م��ع  االخ��ت��ي��ار  عملية  نف�ض 

باحل�شني عليه ال�شالم وق�شّيته.
    اأوًل

ال  ملهّمٍة  �شخ�شًا  ال�شالم  عليه  االإم��ام  اختيار  يكون  م��ّرًة 
غر�ٍض  الأج��ل  بل  الهدف،  وذل��ك  املهّمة  تلك  حتقيق  لغر�ض 
�شلى  النبّي  ثبت عن  كما  التعيني  يبغيه من خالل هذا  اآخر 
اهلل عليه واآله و�شلم اأّنه عنّي بع�ض ال�شحابة ملهّمات، ولقيادة 
جيو�ض ثّم عزلهم قبل التنفيذ اأو ظهر ف�شلهم الفظيع يف اأداء 
من  الهدف  اأّن  ه��ذا،  خالل  من  الوا�شح  ف��اإّن  املهّمات  تلك 
هوؤالء  اأّن  لبيان  واإمّن��ا  الهدف  ذلك  لتحقيق  يكن  مل  التعيني 
اإمكانية  ال ي�شلحون ل�شيء لق�شور قابلياتهم وذاتياتهم عن 

االعتماد عليهم ل�شيء.
فق�شّية م�شلم مل تكن من هذا القبيل قطعًا، الأّن الظرف 
مل يكن ظرف اختبار لكون املرحلة م�شريية يف حياة االإ�شالم 

والت�شّيع واالأّمة.
والأّنه ال اأثر لك�شف عدم قابلية م�شلم القيادية لعدم ترّتب 
اهلل  �شلى  النبي  كّلفه  فمن  الك�شف،  هذا  على  م�شتقبلي  اأثر 
عليه واآله و�شلم بتبليغ �شورة براءة - مثاًل - واأرجعه قبل اأدائه 

املهّمة، اّت�شح حقيقة حاله من خالل االأمر بعزله؛ اإذ من مل 
االإ�شالم  على  يوؤمتن  كيف  اآي��ات،  لتبليغ  اجل��دارة  فيه  تكن 

واالأّمة ككّل، بل كفاءة فيه لهذا باالأولوية.
قادوا  املعزولني  هوؤالء  الأّن  فائدة،  االإي�شاح  هذا  يف  وكان 
وتلك  االأم��ة  بع�ض  بهم  ور�شي  بعد  فيما  االإ�شالمي  العامل 

احلادثة - حادثة العزل - حّجة عليهم.
    ثانيًا

ولي�ض  املهّمة  تلك  حتقيق  الأجل  التعيني  يكون  اأخرى:  مّرة 
اأو للمعنّي، فالبّد  اأّي هدف امتحاين لالأّمة  من وراء التعيني 
اأن يكون ال�شخ�ض املعنّي جامعًا لل�شفات التي ميكن حتقيق 

ذلك الهدف من خالل تعيينه مع توّفر هذه ال�شفات فيه.
َ لتحقيق هدف اقت�شادي فالبّد اأن تكون له خربة  فاإن ُعنيِّ
بحيث  اقت�شادية  له عقلية  تكون  واأن  امليدان  وا�شعة يف هذا 
ميكن حتقيق االأهداف ال�شامية لالأمة يف احلقل االقت�شادي.
واإن ُعنّي يف احلقل ال�شيا�شي فالبّد اأن يكون جديرًا بتحّمل 
ُيرجى  ما  امليدان  هذا  يف  الكفاءات  من  وله  امل�شوؤولية  هذه 
اأو  الع�شكري،  ُعنّي يف اجلانب  اإن  وهكذا  به  ال�شعاب  تذليل 

االجتماعي، اأو الرتبوي.
وخال�شة القول: اإّنه البّد اأن يكون حائزًا - يف االأقّل - على 
الكفاءات املطلوبة يف امليدان املعنّي فيه واإن مل يكن هو اأف�شل 
اخلوئي  ال�شّيد  يلتزمه  ال��راأي  وه��ذا  جانب،  ك��ّل  من  النا�ض 
رحمه اهلل يف اأبحاثه الرجالية حيث يبحث داللة توكيل االإمام 
ورفعة  جاللته  على  داّل  التوكيل  فهل  معّينة  مهّمة  يف  لرجل 
�شاأنه، اأو وثاقته - يف االأقّل -! اأم ال تدّل الوكالة على �شيء من 

ال�شفري               وال�شفارة
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هذا بل غاية ما تدّل عليه كفاءته يف املهّمة املعنّي لها، ولهذا 
ما  على  الداللة  هو  عنده  واملختار  عديدة،  �شواهد  املُلتزم 
البّد من توّفره فيه الأجل اأدائه املهّمة امللقاة على عاتقه غري 
متلف  اآخر  �شاأن  لها  املهّمة  لهذه  م�شلم  تن�شيب  داللة  اأّن 
احلديث  رج��ال  املتقّدمتني.)معجم  احليثيتني  عن  متامًا 

للخوئي:75/1(
    اأ�شباب اختيار م�شلم ر�ش�ان اهلل عليه

ال  وظرفه  ال�شالم  عليه  ال�شهداء  �شّيد  ق�شّية  خ�شو�شّية 
ت�شمحان اأبدًا باختيار مبعوٍث وفقًا الإحدى تينك احليثيتني، 
بل البّد من توّفر �شفات عالية فريدة يف املكّلف لهذه املهّمة.

اأّما اختياره من بني بني ها�شم، فاإّن جمعًا من هذه العائلة 
حّيز  يف  دخوله  عن  ة  اخلا�شّ اأ�شبابه  تعوقه  كانت  املباركة 

اإمكانية اختياره.
مري�ض  اأو  عّبا�ض،  كابن  للب�شر  فاقد  �شيبٍة  ب��ني  فمن 
ال�شّن  �شغري  اأو  جعفر،  بن  اهلل  وعبد  احلنفية  ابن  كمحّمد 
ال تكاد تن�شاع له االأّمة وتلقي بزمامها بني يديه ومنهم من 
االإمام  مع  للتعامل  املطلوبة  االإميانية  العقيدة  تلك  يحمل  ال 
اهلل  لر�شول  وخليفة  مع�شوم  كاإمام  ال�شالم  عليه  احل�شني 
 - مطلقًا  الطاعة  واج��ب  فهو  �شبحانه  اهلل  م��ن  بتن�شيب 
املعتقد مبرتبٍة  بني جوانحه هذا  يحمل  يتطّلب من  واملوقف 
عالية - كما اأّن هناك من فيه خ�شو�شية وموّكل باأمور اأخرى 
تقت�شي اإبقاءه مع االإمام كاأبي الف�شل العّبا�ض عليه ال�شالم.

واأّما اختياره دون ال�شحابة والوجهاء فاإّن م�شلمًا من البيت 
الها�شمي وكّلما كان املندوب من �شاللة هذا البيت الطاهر، 
كان تاأثريه يف حتقيق الهدف اأ�شرع واأوقع وقد عرفنا كم من 
زمن  الطواغيت من  وهّزت عرو�ض  التاريخ  وقعت عرب  ثورة 
تاأثريها كون  قّوة  اأ�شباب  اإىل يومنا هذا، كان من  اأمّية  بني 

قائدها �شّيدًا منت�شبًا للبيت الها�شمي.
من  املندوب  اختيار  اأم��ر  يتفّهمون  باخل�شو�ض  والعرب 
من  املبعوث  كان  لو  مّما  اأكرث  اأهّمية  ويولونه  املنتدب  عائلة 
عموم  فاإّن  العرب،  دائرة  من  اأو�شع  االأمر  ولعّل  عائلته  غري 
يقّد�شونه  من  اإىل  ينت�شب  من  الح��رتام  تندفع  املجتمعات 
يعادونه  م��ن  اإىل  ينت�شب  مّم��ن  ي�شمئزون  كما  ويعّظمونه 

ويبغ�شونه.
ال�شرع  مبقايي�ض  ياأخذ  بل  بهذا،  يتاأّثر  ال  االأوح��دي  نعم، 

والعقل يف هذا االأمر و�شواه - وقليل ما هم -.

ة املتوّفرة يف  هذا كّله مع عدم مالحظة ال�شفات اخلا�شّ
ال�شفات  مالحظة  عدم  ومع  ال�شالم  عليه  م�شلم  �شخ�ض 
الاّلزم توّفرها يف مبعوث االإمام احل�شني عليه ال�شالم لهذه 

الق�شّية ويف هذه الظروف بالذات.
فقد دّل اختيار االإمام املع�شوم عليه ال�شالم مل�شلم ر�شوان 
اهلل عليه الأجل حتّمل اأعباء ال�شفارة اإىل اأهل الكوفة يف ذلك 
ون��ادرة  عظيمة  وخ�شال  ملكات  على  الع�شيب،  ال��ظ��رف 
توّفرت يف هذا الها�شمي الرّباين، وهذا اأي�شًا ما فهمه ال�شيخ 
حممد ح�شني االأ�شفهاين و�شاغ فهمه يف اأبيات جليلة جتدها 

يف اأرجوزته.)االأنوار القد�شية:136(
تنقيحه. يف  وذك��ره  املامقاين  ال�شيخ  فهمه  ال��ذي  وك��ذا 

)تنقيح املقال:214/3(
وا�شحة  لتربز  الفريدة  ومزاياه  م�شلم  خ�شال  تكن  مل 
ال�شفارة  تلك  ل��وال  وجاللته  �شاحبها  رفعة  عن  ومعلنة 
وت��وّف��ره��م  ها�شم  بني  ك��رثة  م��ن  ال��رغ��م  على  امل��ي��م��ون��ة، 
الأمثال  منهم  جملة  وتاأّهل  ال�شالم  عليه  االإم��ام  مبح�شر 

الرفيعة. وللمراتب  املقام  هذا 
االإ�شالم  عمر  من  الع�شيب  الظرف  ذلك  يف  فال�شفارة 
اإىل  ال�شيما  واأع�شرها  املهام  اأ�شعب  من  البيت  واأهل  واالأّمة 
ذلك املجتمع الكويف الذي عانى اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم 
له،  طواعيتهم  لنيل  ال�شالم  عليه  جاهد  اإذ  الكثري؛  منه 
وائتمارهم باأوامره ونواهيه، ولرت�شيخ مكارم اخل�شال فيهم 

ومنها الت�شرّب على القتال واجلالد.
تكا�شلهم  ال�شالم  عليه  املوؤمنني  اأمري  ا�شتكى  ولطاملا 
واحللم  ال�شرب  يف  ُه��َو  َم��ْن  وه��و  وتواكلهم،  وتقاع�شهم 

ال�شدر. و�شعة 
اأوامر  على  الكوفة  الأهل  املتوا�شل  والتمّرد  التواكل  واأّدى 
قال  حّتى  اخل�شائر  واأفدح  النتائج  اأ�شواأ  اإىل  الو�شي  االإمام 
بالع�شيان  راأي��ي  علّي  »اأف�شدمت  ال�شالم:  عليه  االإم��ام  لهم 
رجٌل  طالب  اأب��ي  ابن  اإّن  قري�ض:  قالت  لقد  حّتى  واخل��ذالن 
�شجاع ولكن ال علم له باحلرب، هلل اأبوهم، وهل اأحٌد منهم 
اأ�شّد لها ِمرا�شًا واأقدم فيها مقامًا مّني، لقد نه�شت فيها وما 
بلغت الع�شرين، وها اأنا ذا قد ذّرفت على ال�شّتني ولكن ال راأي 

ملن ال ُيطاع«.)نهج البالغة:اخلطبة27(
وورد فيهم غري هذا كثري، بل ا�شتهر عنهم الغدر واخلذالن 
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فكم من حركة ثورية اعتمد قائدها على ن�شرة اأهل الكوفة 
به  غ��دروا  ث��ّم  وامليثاق  العهد  واأع��ط��وه  فبايعوه  واإ�شنادهم 

وخذلوه وفّروا اإىل ماأمنهم اأو اأ�شندوا عدّوه يف مكافحته.
خ�شائ�ض  ذي  وقائد  ل�شفري  حتتاج  البلدة  هذه  مثل 
يتمّكن منه غريه مبا ميتلكه من  يتمّكن مّما ال  ا�شتثنائية، 
وميتلك  املجتمع  بطبائع  ومعرفة  نظر  وُبعد  �شدر  �شعة 
يف  له  امل�شاعدة  ال�شفات  من  غريها  اإىل  واحلزم  العلم 

احلالة. هذه  مثل 
احل�شني  االإم��ام  اأّن  بعد  فيما  االأح��داث  م�شار  ك�شف  لقد 
ال�شاّقة  املهّمة  لهذه  املنا�شب  الرجل  اختار  قد  ال�شالم  عليه 

ال��ع�����ش��رية ف��ق��د ظ��ه��ر منه 
م��ع��ت��ق��د ع��ظ��ي��م ب���االإم���ام 
واإخال�ض ونزاهة وتفاٍن يف 
جنب اهلل �شبحانه وفدائية 

قليلة النظري.
ت��دّل  الكوفة  يف  �شريته 
ت��وؤّك��د  عظيمة  دي��ان��ة  على 
لها  مثيل  ال  مّما  اأّنها  على 
يف تلك االأيام ويف مثل ذلك 

الظرف مكانًا وزمانًا.
من  ال��ظ��اه��ر  اأّن  وم���ع 
اأّن  امل���������ش����ادر،  ب��ع�����ض 
مقت�شر  له  االإمام  تكليف 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��الم امل��وق��ف 
احل���ق���ي���ق���ي ل���ل���ك���وف���ي���نّي 

مع  الواقع  ذلك  ب�شورة  ال�شالم  عليه  االإمام  اإىل  والكتابة 
ويعّجل. لالإمام،  منهم  البيعة  اأخذ 

غري اأّنه مل يتوّقف عند حدود هذا التكليف بل م�شى اأبعد 
من هذا بكثري مبا اأّدى به من تكليف كموؤمن ي�شعر بامل�شوؤولية 
يف  وي�شعى  البلد،  هذا  يف  اجلارية  اجل�شام  االأح��داث  جتاه 
ُجْهَده، كما  وين�شح الإمامه  �شبحانه  املوىل  اأمام  اإبراء ذمته 
باالأمور احل�شبّية  زماننا  عليه يف  ي�شطلح  ملا  بالت�شّدي  قام 
وهي االأمور التي تتطّلب موقفًا حمّددًا غري اأّنه مل ُيعلم توّجه 
التكليف به اإىل �شخ�ض ما فاإّن م�شلمًا �شعى بكّل جهده ليكون 
يف م�شتوى احلدث فهو يدفع باالأمور اإىل اجتاه املحافظة على 
اأّن  اأّما  �شعيه،  له  وُينجح  لالإمام  االأجواء  يهيئ  الذي  الو�شع 

بع�ض �شعيه مل تتحّقق به النتائج فهذا �شيء ال يعود مالمته 
عليه فاملرء عليه اأداء تكليفه ولي�ض عليه ا�شتح�شال النتائج 
كّلها  العّلة  اأج��زاء  لتحّقق  تبعًا  تتحّقق  النتيجة  فاإّن  املالئمة 
اأمره بيد م�شلم قد ح�شل وبقي ما على غريه  واجلزء الذي 

واالآخرون نكلوا وخذلوا.
ق��ام به  اأك��رث مّم��ا  اأن يفعل  اأم��ام��ه  اأّن��ه مل ميكن  ال��واق��ع 
واأجنزه وقد اأّدى ما عليه، ولي�ض على املرء اأن يوّفق يف م�شعاه 
وقدراته،  تكليفه  حدود  يف  النزيه  ال�شعي  عليه  بل  ويحّقق 
والنجاح اإمّنا يتنّجز مبطاولة وحتّقق بقّية االأ�شباب، ومنها: 
االإمام  عاهدوا  فيما  و�شدقتهم  بوعودهم  الكوفة  اأهل  وفاء 

عليه. وم�شلمًا 
م����ا ظ���ه���ر م����ن م�����ش��ل��م 
���ش��م��ن دائ������رة اأح�����داث 
على  دّل  �شلوك  الطّف من 
ديانة وورع، دّل على التزام 
مهما  االإ����ش���الم  ب��اأح��ك��ام 
ك��ان��ت ال��ن��ت��ائ��ج ول��ع��ّل من 
ال�شواهد على ذلك  اأعظم 
زي��اد  اب��ن  قتل  ع��ن  توّقفه 
الق�شية  ح��اج��ة  ���ش��ّدة  م��ع 
التخّل�ض  اإىل  احل�شينية 
من هذا ال�شخ�ض الذي ال 
اخل�ّشة  غري  اإهابه  يحوي 

واجلرمية واالإحلاد.
وق�����د اأ����ش���ح���ى م�����ش��ل��م 
ب�شلوكه هذا م�شداقًا لقول عّمه اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم: 
»قد يرى احُلّول القّلب وجه احليلة ودونها مانع من اأمر اهلل 
ونهيه فيدعها راأي عني بعد القدرة عليها وينتهز فر�شتها من 

ال حريجة له يف الدين«.)نهج البالغة:اخلطبة14(
االإ�شالم يريد القائد الكفوء للمهّمة التي ُيكلَّف بها ف�شاًل 

عن ديانته وتقواه وبذا قامت دولة االإ�شالم املر�شّية.
جّدًا  عالية  بن�شبٍة  متوّفرتان  هما  والديانة  الكفاءة  اإّن 
يف  اجتماعها  يعّز  اأخ��رى  �شفات  ع��ن  ف�شاًل  م�شلم،  يف 
فهو  املهّمة  يف  النجاح  اأّم��ا  م�شلم؛  يف  اجتمعت  قد  واح��د 

الرّب اجلليل. اإىل  موكول 

الشيخ محمد البغدادي
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    م�شطلح الف�شاد يف القراآن الكرمي

ما  على  يدل  ال  الكرمي  القراآن  يف  )الف�شاد(  م�شطلح 
كلمة  اأّن  من  النا�ض،  عامة  اأذه��ان  يف  عليه  متعارف  هو 
فيما  وبخا�شة  ال�شرعي،  االل��ت��زام  ع��دم  تعني  الف�شاد 
بال�شلوك  تتعلق  التي  ال�شرعية،  االأحكام  مبو�شوع  يتعلق 
اأداء  وعدم  والزنى  اخلمر  ك�شرب  لالإن�شان،  ال�شخ�شي 

الفرائ�ض و�شوء االأخالق وما �شابه ذلك.
اإّن املعنى الذي يعر�شه القراآن الكرمي لهذا امل�شطلح، 
اأو�شع بكثري مما هو متعارف عليه يف اأذهان عموم النا�ض.

    الإن�شان وظاهرة الف�شاد

اإن االنطب���اع االأول ال���ذي تب���ادر عن���د املالئك���ة حينما 
خلق اهلل اآدم، واأخربهم اأنه جاعل يف االأر�ض خليفة، كان 
ا�ش���تفهامًا ا�ش���تغرابيًا عن اإن�ش���اء هذا املخل���وق اجلديد، 

وذل���ك قوله���م: }َأتَجْعَُل فِيهَـــا مَنْ يُْفسِـــدُ فِيهَا وَيَسْـــفِكُ 
الدِّمَاءَ{.)البق���رة:30(

وال�شالم  االطمئنان  ي�شوده  مكانًا  االأر���ض  كانت  فهل 
والهدوء، ال ف�شاد فيها وال خراب، وال جتاوز وال تعّد.

حتى كان هذا املخلوق املكّرم عند اهلل هو مبداأ الف�شاد 
الدماء؟ و�شفك 

حي���ث عّرفت���ه املالئك���ة بهذي���ن االأمرين امل�ش���تهجنني، 
وكان م���ن ال���رد الرباين عل���ى هذا اال�ش���تغراب املالئكي: 
}إِنِّـــي َأعَْلـــمُ مَـــا اَل تَعَْلمُـــونَ{، اإ�ش���ارة اإىل �ش���ّر يف هذا 
املخلوق، وحكمة يف وجوده على االأر�ض وطبيعته وم�شريته 

فيها. وتكامله 
به���ذا  اإق���رارًا  للمالئك���ة  االإله���ي  اجل���واب  يف  ولع���ّل 

الف�شاد يف املجتمعات
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اجلان���ب يف الظاه���رة االإن�ش���انية، وكاأّن الف�ش���اد و�ش���فك 
الدم���اء مالزمان لطبيعة االإن�ش���ان، مبا متلك���ه من قدرة 
على االختي���ار واالإرادة والتجاوز: }إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّـــِبيَل إِمَّا 

َكُفورًا{.)االإن�ش���ان:3( وَإِمَّـــا  شَـــاكِرًا 

خلق  علينا  يق�ّض  ال���ذي  ال��ق��راآين  امل�شهد  ه��ذا  ويف 
عدة  نثبت  اأن  ميكن  ف��ي��ه،  املالئكة  وم��وق��ف  االإن�����ش��ان، 
ق�شايا واأفكار ومالحظات جندها منت�شرة يف ثنايا اآيات 
جند  وبهذا  تاأكيدات،  اأو  اإ�شارات  اأو  مبا�شر  ب�شكل  اهلل، 
القراآن يف�شر بع�شه بع�شًا، وجنده ن�شيجًا واحدًا يتحدث 

عن حقائق مرتابطة ومتكاملة يف منظومة خا�شة.
فاإّن الف�ش���اد ظاهرة اإن�ش���انية؛ حتكمها قوانني االإن�شان 
ف���ردًا وجمتمعًا، واأّن ما يقابل ه���ذه الظاهرة هو ال�شالح 
واالإ�ش���الح، واأّن حرك���ة الت�ش���اد املوج���ودة ب���ني هات���ني 
الظاهرت���ني هي من العوامل التي حتكم م�ش���رية االأمم يف 
االأر����ض، ومن ثم حتكم م�ش���رية االإن�ش���ان ونهاية االأر�ض: 
ْكـــِر َأنَّ اَلرْضَ  }وََلَقـــدْ َكَتبْنَـــا فِي الزَّبُوِر مِـــنْ بَعْدِ الذِّ

الصَّالِحُونَ{.)االأنبياء:105( عِبَـــادِيَ  يَِرُثهَـــا 

    الف�شاد لغًة

وتفا�شد  ال�شالح  نقي�ض  )الف�شاد  منظور:  اب��ن  ق��ال 
ال�شلطان  وا�شتف�شد  االأرح��ام...  وقطعوا  تدابروا  القوم: 
واملف�شدة  عليه،  ا�شتع�شى  حتى  اإليه  اأ���ش��ار  اإذا  قائده 
االإ�شت�شالح(. خ��الف  واال�شتف�شاد  امل�شلحة،  خ��الف 

العرب:335/3( )ل�شان 
االعتدال،  عن  ال�شيء  خروج  )الف�شاد  الراغب:  وعن 
قلياًل كان اخلروج عنه اأو كثريًا(.)معاين القراآن:379(

والبدن  النف�ض  يف  ذلك  وي�شتعمل  ال�شالح،  وي�شاده 
واالأ�شياء اخلارجة عن اال�شتفادة.

اإىل  اأن نخل�ض  اللغة ميكن  اأورده علماء  ما  واإذا حللنا 
واأدوار  بها،  تقوم  ومهاّم  توؤديها،  وظائف  لها  االأ�شياء  اأن 
اأو  خلل  وج��ود  فعند  �شالحها،  هو  وه��ذا  منها،  متوقعة 
الدور،  اأو  املهمة  اأو  الوظيفة  لهذه  ال�شيء  اأداء  يف  نق�ض 
ناجت من خروج  اإنه ف�شد، وهذا خلل  نقول عنه  اأن  ميكن 
اأو  خلل  فهو  عليه،  املتعارف  و�شعه  ع��ن  نف�شه  ال�شيء 

لكل  اإن  اأي  داخله،  من  واال�شتقامة  االعتدال  عن  خروج 
�شيء مهمته املنا�شبة له، فف�شاد االآية بخرابها، واجل�شم 
وال��دول��ة  طعمها،  ب��ف��ق��دان  وال��ث��م��رة  و�شغفه،  مبر�شه 
بنكو�شها عن اأداء مهماتها، وذلك بعدم ان�شجام اأع�شاء 
والوحدة  االأم��ن  وف��ق��دان  جماميعه،  وتنافر  جمتمعها، 

اللذين يحفظان متا�شكه. االجتماعية 
وعند  بالوجدان،  وم�شتهجن  مرفو�ض  اأم��ر  والف�شاد 
وال  اإليه  متيل  ال  النف�ض  ف��اإّن  ع��ام،  ب�شكل  العملي  العقل 
ُيح�ّشنها  التي  الق�شايا  من  كثري  حال  هو  كما  له،  ت�شعى 
وكذلك  م�شاديقها،  عن  النظر  بغ�ض  يقّبحها،  اأو  العقل 
ومقبول ومتيل  اأمر مرغوب  هو  الذي  ال�شالح  احلال يف 
يف  الف�شاد  �شفة  يرف�ض  االإن�شان  جند  ولذا  النف�ض،  له 

االأ�شياء، وينفر منها وي�شعى اإىل اإ�شالحها اإن اأمكنه.
    ال�شتعمال القراآين للف�شاد

م���ن خ���الل تن���اول الق���راآن الك���رمي له���ذا امل�شطلح. 
الف�ش���اد  م�شطل���ح  ي�ش���تعمل  ال  الك���رمي  الق���راآن  اإّن 
مبعن���اه ال�ش���رعي اخلا����ض فق���ط، فق���د نقل���ه ت���ارة عن 
ل�ش���ان الع�ش���اة والظامل���ني يف و�شفه���م حلرك���ة االأنبياء 
وال�شاحل���ني، كما يف و�شف اأتباع فرعون لدعوة مو�ش���ى 
وََقوْمَـــهُ  مُوسَـــى  ــَذرُ  }َأتـَ بقوله���م:  اال�شالحي���ة  وحركت���ه 

اَلرِْض{.)االأع���راف:127( فِـــي  لِيُْفسِـــدُوا 

اأو و�ش���ف فرعون لدعوة مو�ش���ى بقوله: }َذرُونِـــي َأْقُتْل 
مُوسَـــى وَلْيَـــدْعُ رَبَّـــهُ إِنِّـــي َأخَافُ َأنْ يُبَـــدَِّل دِينَُكـــمْ َأوْ َأنْ 

يُْظِهـــرَ فِي اَلرِْض الَْفسَـــادَ{.)غافر:26(

}إِنَّ  املل���وك:  عم���ل  و�ش���ف  يف  بلقي����ض  ق���ول  اأو 
الْمُُلـــوَك إَِذا دَخَُلـــوا َقرْيَـــًة َأْفسَـــدُوهَا وَجَعَُلـــوا َأعِـــزَّةَ َأهْلِهَـــا 

)34 ذِلًَّة{.)النم���ل: َأ

وتارة ي�ش���تعملها معربًا عن راأي ال�ش���ماء وال�ش���ريعة يف 
و�شف الطغاة اأو اخلارجني عن ال�ش���ريعة، اأو يف التحذير 
من عمل يوؤدي اإىل الف�ش���اد، كقول���ه تعاىل: }تِْلكَ الدَّارُ 
ذِيـــنَ اَل يُِريـــدُونَ عُُلـــوًّا فِـــي اَلرِْض وَاَل  اآَلخِـــرَةُ نَجْعَُلهَـــا لِلَّ
َفسَـــادًا{.)الق�ش�ض:83(، وقول���ه: }إاِلَّ تَْفعَُلوهُ تَُكنْ 
فِْتنَـــٌة فِـــي اَلرِْض وََفسَـــادٌ َكِبريٌ{.)االأنف���ال:73(، وقوله: 
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}وَإَِذا تَوَلَّى سَـــعَى فِي اَلرِْض لِيُْفسِـــدَ فِيهَـــا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ 
وَالنَّسْـــَل وَاهلُل اَل يُحِبُّ الَْفسَـــادَ{.)البقرة:205(

الكرمي  القراآن  يف  الف�شاد  م�شطلح  اإّن  القول:  فيمكن 
ي�شف حالة معيّنة عامة، وينقل تارة عن ل�شان املت�شرعة، 
وتارة عن عامة النا�ض، وتارة عن املناوئني للر�شالة. وقد 
يكون لكل مدر�شة واجتاه فل�شفي اأو �شيا�شي حتديد خا�ض 
وتقييم  الظواهر  لهذه  وتف�شري  امل�شطلح،  هذا  مل�شمون 
وقد  معها،  والتعامل  عالجها  لطريقة  وفهم  لها،  خا�ض 
الناظر  توجه  ح�شب  متلفة  ب��زواي��ا  املو�شوع  يالحظ 

وتقييمه وفق فهمه وم�شلحته.
    الف�شاد يف الأر�س

هن���اك �ش���به ت���الزم يف الق���راآن الكرمي ب���ني م�شطلح 
)الف�ش���اد( وب���ني كلم���ة )االأر����ض(، واإذا قمن���ا بعملي���ة 
اإح�شائي���ة ب�ش���يطة، ف�ش���وف جن���د اأّن الكت���اب احلكي���م 
ا�ش���تخدم كلمة )الف�ش���اد( وت�شريفاتها بحدود خم�ش���ني 
مرة، ويف جميع هذه اال�ش���تخدامات كان يرد ا�شم االأر�ض 
اأو اإ�ش���ارة اإليه���ا، ما عدا اإحدى ع�ش���رة م���رة مل يرد فيها 
ذك���ر االأر����ض؛ الأّن اال�ش���تعمال كان يف معر����ض و�ش���ف 
عم���ل املف�ش���دين وعاقبت���ه: }َفانُْظـــرْ َكيْـــفَ َكانَ 
معر����ض  يف  اأو  الْمُْفسِـــدِينَ{.)االأعراف:103(،  عَاقِبَـــُة 
الدع���اء: }َقـــاَل رَبِّ انْصُرْنِـــي عََلـــى الَْقـــوِْم الْمُْفسِـــدِينَ{.

)العنكبوت:30(، اأو يف معر�ض بيان اإحاطة العلم االإلهي: 
بِالْمُْفسِدِينَ{.)يون����ض:40( َأعَْلـــمُ  }وَرَبُّـــكَ 

اال�شتعمال  فيكون  م��رة،  من  اأك��رث  املقطع  هذا  وتكرر 
الف�شاد  كلمة  ا�شتعمال  �شور  متلف  ويف  تكرارًا؛  االأكرث 
الغالب يف اال�شتخدام  االأر�ض، وهو  جاءت مقرتنة بكلمة 
ومرة  والبحر،  الرب  بذكر  مقرتنة  مرة  وجاءت  القراآين، 

اأ�شيفت ال�شماوات اإىل االأر�ض.
اإّن اال�ش���تعمال الغال���ب ال���ذي  وبذل���ك ميك���ن الق���ول: 
ب���ه ميك���ن اأن ي�ش���كل م�شطلح���ًا قراآني���ًا ذا معن���ًى خا�ض 
وم�شم���ون حم���دود، ميك���ن ا�شتك�ش���افه من درا�ش���ة عموم 
االآي���ات و�ش���ياقها، الت���ي ورد فيه���ا ذك���ر الف�ش���اد مقرتن���ًا 
بكلم���ة االأر����ض، كما مالحظ ه���ذه املجموعة م���ن االآيات: 

اَلرِْض{)الق�ش����ض:77(،  فِـــي  الَْفسَـــادَ  تَبْـــِغ  }وَاَل 
تَعَْثـــوْا  }وَاَل  اَلرِْض{)الكه���ف:94(،  فِـــي  }مُْفسِـــدُونَ 
َأنْ  }َأوْ  مُْفسِدِينَ{)ال�ش���عراء:183(،  اَلرِْض  فِـــي 
يُْظِهـــرَ فِـــي اَلرِْض الَْفسَـــادَ{)غافر:26(، }َلُتْفسِـــدُنَّ فِي 
اَلرِْض مَرَّتَيِْن{)االإ�ش���راء:4(، }وَاَل ُتْفسِـــدُوا فِي اَلرِْض 
لِنُْفسِـــدَ  ِجْئنَـــا  }مـــا  إِصْاَحِهَا{)االأع���راف:56(،  بَعْـــدَ 
اَلرِْض  فِـــي  }وَيَسْـــعَوْنَ  اَلرِْض{)يو�ش���ف:73(،  فِـــي 
َفسَـــادًا{)املائدة:33(، }َكالْمُْفسِـــدِينَ فِـــي اَلرِْض{

اَلرْضُ{)البق���رة:251( }َلَفسَـــدَتِ  )����ض:28(، 
فاإّن ذكر االأر�ض اإ�شارة اإىل عموم و�شعة ما ي�شمله 

اإليها  ي�شري  التي  الف�شاد  الف�شاد، فظاهرة  مو�شوع 
اأو  ف��ردي��ة  ظ��اه��رة  لي�شت  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 

�شخ�شية، اأو حمدودة مبجتمع �شيق اأو 
حالة معينة خا�شة، بل هي ظاهرة 

بغالبيته،  االإن�شاين  املجتمع  تعم 
فاملوا�شيع التي يطلق عليها 
م�شطلح  الكرمي  القراآن 

ال����ف���������ش����اد، ت�����ش��م��ل 
االإن�شانية الظواهر 

العامة 
والوا�شعة 

ال������ت������ي ي�������ش���ح 
يف  )الف�شاد  اإطالق 

االأر�ض( عليها.
القراآن  اأّن  وقد جند 

يحّذر  اأو  ينتقد  ال��ك��رمي 
ويطلق  الظواهر  بع�ض  من 

ال  وه���ي  ال��ف�����ش��اد،  ل��ف��ظ  عليها 
تت�شف بتلك ال�شعة وال�شمولية، لكن 

عمق خطرها واأثرها ال�شيئ يوؤدي اإىل ف�شاد املجتمع كله، 
عنوان  حتت  تدخل  اأن  ميكن  بحيث  ال�شائد،  احل�شارة  اأو 

الف�شاد يف االأر�ض.
    الف�شاد والكفر

غري  الف�شاد  مو�شوع  اإّن  ن��ق��ول:  اأن  ميكن  �شبق  مم��ا 

44

مع
جت

امل



مو�شوع الكفر، فالكفر جماله الظلم واخلطاأ يف املعتقد، 
فمو�شوعه  الف�شاد  اأّم��ا  نعمته،  وكفران  باهلل  واجلحود 

عمل االإن�شان وفعله ونتاجه وعالقاته وروابطه.
اإّن مما ال �شك فيه اأّن املعتقد �شواء كان االإميان اأو الكفر 
االإن�شان  حياة  وجممل  والعمل،  ال�شلوك  على  ظالله  يلقي 
وارتباطاته املختلفة، �شواء مع الطبيعة اأو مع االإن�شان، اإاّل اأّن 
ظاهرة الف�شاد كما ت�شري اأكرث االآيات القراآنية تتعلق ب�شلوك 

االإن�شان وجتاوزاته كظاهرة اجتماعية.

    الف�شاد والظلم

موارد  يف  )الظلم(  م�شطلح  الكرمي  القراآن  ي�شتعمل 
ي�شمل  )الظلم(  فم�شطلح  متعددة،  وا�شتعماالت  كثرية 
واجلحود  بالكفر  نف�شه  االإن�شان  ظلم  الكرمي  القراآن  يف 
واملع�شية، وظلمه اأخاه بتعديه على حقوقه، وظلم احلاكم 
للمجتمع بقهره وا�شتعباده، وظلم جمتمع ملجتمع بالعدوان 

عليه، وظلم جمتمع اأو قوم لنبي بتكذيبه وحماربة دعوته.
الظلم  اأ�شكال  بع�ض  مع  ي�شرتك  قد  الف�شاد  اأّن  ويبدو 
ال���ذي ي��ك��ون م��و���ش��وع��ه امل��ج��ت��م��ع، ف��ي��زع��زع ا���ش��ت��ق��راره 

وان�شجامه ككل. ومتا�شكه 
    الف�شاد والإ�شالح

الق���راآن  يف  )الف�ش���اد(  م�شطل���ح  يقاب���ل  م���ا  لع���ّل 

الكرمي ه���و م�شطل���ح )االإ�شالح(، وقد اق���رتن كثري من 
االآيات التي تذكر الف�ش���اد يف االأر����ض مبو�شوع االإ�شالح، 
إِصْاَحِهَـــا{ }بَعْـــدَ  م���ورد  م���ن  اأك���رث  يف  ُذك���ر  حي���ث 
)االأع���راف:56(، }يَنْهَـــوْنَ عَـــِن الَْفسَـــادِ فِـــي اَلرِْض{
)ه���ود:116(، }يُْفسِـــدُونَ فِـــي اَلرِْض وَاَل يُصْلِحُونَ{

)1 5 2 : ء ا ل�ش���عر ا (
ف���اإىل اأي �شالح ت�ش���ري ه���ذه االآي���ة: }وَاَل ُتْفسِـــدُوا فِي 
اَلرِْض بَعْـــدَ إِصْاَحِهَـــا{؟ حي���ث يفه���م اأن هن���اك حال���ة 
�ش���الح، وما يعني من ا�ش���تقرار و�ش���الم وت���وازن وعدالة 
وات�ش���اق يف املوازي���ن، واأّن هن���اك عملية اإف�ش���اد وخراب 

له���ذا ال�شالح واالت�ش���اق والتوازن.
ق���د يك���ون االإ�ش���الح الذي ت�ش���ري اإلي���ه االآي���ة الكرمية 
هو ال�ش���الح الطبيع���ي والفط���ري والتكوين���ي الذي خلق 
اهلل علي���ه املمكنات: }الَّذِي َأحْسَـــنَ ُكلَّ شَـــيْءٍ 
ـــذِي خََلقَ َفسَـــوَّى  خََلَقهُ{.)ال�ش���جدة:7(، }الَّ
اأي  َفهَدَى{.)االأعل���ى:3-2(  َقـــدَّرَ  ـــذِي  وَالَّ  )2(
االإ�شارة اإىل واقع ال�شالح الذي يعم نظام اخللق والكون.
واالحتمال االآخر هو االإ�شارة اإىل دور االأنبياء يف حفظ 
االعتدال واال�شتقامة يف املجتمعات االإن�شانية، فقد كانوا 
وكيانه  االإن�شاين  الوجود  حفظ  يف  �شببًا  ال�شالم  عليهم 

االجتماعي وا�شتمرار النظام الكوين.
ال�شالح  معًا،  االأمرين  اإىل  االإ�شارة  تكون  اأن  وميكن 
بفعل  التبليغي  االإر�شادي  واالإ�شالح  والتكويني،  الفطري 
لوالهم  الذين  وامل�شلحني؛  واالأول��ي��اء  واالأنبياء  الر�شل 

ل�شاخت االأر�ض مبن فيها.
ال�شالم رحمة  واالأئمة عليهم  واالأولياء  االأنبياء  فوجود 
اأف�شده  ما  والإ���ش��الح  ال�شالل  من  الب�شر  لهداية  اإلهية 
اإ�شالمي  جمتمع  اإىل  للو�شول  ولذلك  والنا�ض،  املجتمع 
بال�شريعة  ي�شري  �شحيحة  واأ�ش�ض  قواعد  على  ُبني  اأ�شيل 
االأك��رم  الر�شول  يد  على  ج��اءت  التي  االإلهية  ال�شماوية 
اأم��ري  اإىل  وان��ت��ق��ااًل  و�شلم  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى  حممد 
املهدي  االإم��ام  اإىل  و�شواًل  حتى  ال�شالم  عليه  املوؤمنني 
بظهوره  ال��ذي  ال�شريف  فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  املنتظر 

املبارك �شي�شلح ما ف�شد من اأمور امل�شلمني.
عبد الله جاسم

45

مع
جت

امل



قالت: فمن �شاحب الدين احلنيف اأجب؟ 
له؟ ــ�لء  الـ ت�شفى  بــعــده  فمن  قــالــت: 
الفرا�س فدى؟ قالت: فمن بات من ف�ق 
مقة؟ عــن  ــاه  اآخـ الـــذي  ذا  فمن  قــالــت: 
فاطمة؟ الـــزهـــراء  زوج  فــمــن  ــت:  ــال ق
فرعا؟ اإذ  ال�شبطني  ــد  وال فمن  قــالــت: 
مبعجزها؟ ــدر  بـ يف  ــاز  فـ فــمــن  قــالــت: 
يفر�شها؟ ــزاب  ــ الأح اأ�ــشــد  فمن  قــالــت: 
قـــالـــت: فــيــ�م حــنــني مـــن فـــرا وبـــرا؟
ــي لــلــطــري يــاأكــلــه؟ قــالــت: فــمــن ذا دعـ
اأجــب؟ الك�شاء  يــ�م  تل�ه  فمن  قــالــت: 
اأبن؟ )الغدير(  ي�م  يف  �شاد  فمن  قالت: 
�شرف؟ اأتــى  هل  يف  اأتــى  من  ففي  قالت: 

ــري الـــ�ـــشـــادة الــر�ــشــل ــد خـ ــمـ فــقــلــت اأحـ
ــى عــلــى زحــل ــ ــذي اأرب قــلــت: الــ��ــشــي الـ
ــل ــ�ه ال يف  اهلل  ــق  ــل خ ــت  ــبـ اأثـ ــت:  ــل ــق ف
الطفل يف  ال�شم�س  رد  حــاز  مــن  فقلت: 
فــقــلــت: اأفـــ�ـــشـــل مـــن حــــاف ومــنــتــعــل
مهل الــ�ــشــبــق يف  اأهــــل  ــابــق  ــش � فــقــلــت: 
الــقــلــل يف  اهلل  ــق  خــل اأ�ـــشـــرب  ــت:  فــقــل
البطل ال�شيغم  عــمــرو  قــاتــل  فــقــلــت: 
عجل يف  الــ�ــشــرك  اأهـــل  حا�شد  فقلت: 
ــشـــي ومــنــتــحــل ــلـــت: اأقــــــــرب مـــر�ـ ــقـ فـ
ــ� ومــ�ــشــتــمــل ــش ــ� ــك ــلـــت: اأفـــ�ـــشـــل م فـــقـ
ــري ويل ــان لــال�ــشــالم خـ ــ ــن ك ــت: مـ ــل ــق ف
للنفل الأر�ــــــس  ــل  ــ اأهـ اأبـــــذل  ــت:  ــل ــق ف
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صاحب بن عباد الطالقاين

ــه؟ ــامت ــخ قـــالـــت: فــمــن راكـــــع زكــــى ب
ي�شهمها؟ الــنــار  ق�شيم  ذا  فمن  قــالــت: 
قــالــت: فــمــن بــاهــل الــطــهــر الــنــبــي بــه؟
ــارون لــنــعــرفــه؟ ــ قـــالـــت: فــمــن �ــشــبــه هـ
قل؟ املدينة  بــاب  غــدا  ذا  فمن  قــالــت: 
نكث�ا؟ اإذ  ــ�ام  ــ الأق قــاتــل  فمن  قــالــت: 
اإذ ق�شط�ا؟ قالت: فمن حارب الأرجا�س 
مرق�ا؟ اإذ  الأجنــا�ــس  قــارع  فمن  قالت: 
قالت: فمن �شاحب احل��س ال�شريف غدا؟
يحمله؟ احلــمــد  ــ�اء  لـ ذا  فــمــن  قــالــت: 
ــذي قــد قــلــت يف رجــل؟ ــل الـ ــت: اأكـ قــال
لنا؟ �شمه  الــفــرد  ــذا  ه هــ�  فمن  قــالــت: 

ــل ــش ــالأ� ــذ كــــان ب ــم مـ ــه ــن ــع ــت: اأط ــل ــق ف
ال�شعل مـــن  اأذكـــــى  راأيـــــه  مـــن  فــقــلــت: 
ــل ــرحتـ ومـ حــــل  يف  ــه  ــيـ ــالـ تـ ــت:  ــلـ ــقـ فـ
يــزل ومل  يــ�مــا  يــحــل  مل  مـــن  ــت:  فــقــل
ــ� مل يــ�ــشــل ــ ــن �ـــشـــاألـــ�ه وهـ ــ فـــقـــلـــت: م
ــة اجلــمــل ــعـ ــريه يف وقـ ــش ــ� ــف ت فـــقـــلـــت: 
العمل �شفحة  تــبــدي  �ــشــفــني  فــقــلــت: 
ــهـــروان جلي ــنـ ــ�م الـ ــ ــاه ي ــن ــت: مــع فــقــل
ــن بــيــتــه يف اأ�ـــشـــرف احلــلــل ــت: مـ ــل ــق ف
بال�جل الـــروع  يف  يكن  مل  مــن  فقلت: 
ــت يف رجــل ــت: كـــل الــــذي قـــد قــل فــقــل
عــلــي املـــ�ؤمـــنـــني  ــري  ــ ــ اأم ذاك  فـــقـــلـــت: 
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ح���ني يت���م النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه منا�ش���كه يزمع 
االإي���اب اإىل املدين���ة، وها ه���ي االألوف من حوله ت�ش���د رحال 
الع���ودة اإىل ديارها، وحني يبلغ هذا الركب الهائل غدير خّم 
ع���ن كثب من اجلحفة يقف النبي اأمام اأمر �شارم: }يَا َأيُّهَا 
ـــْغ مَـــا ُأنْـــِزَل إَِليْكَ مِـــنْ رَبِّـــكَ وَإِنْ َلمْ تَْفعَـــْل َفمَا  الرَّسُـــوُل بَلِّ
هَ اَل يَهْدِي  هُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّـــاِس إِنَّ اللَّ ْغتَ ِرسَـــاَلَتهُ وَاللَّ بَلَّ

الَْكافِِرينَ{.)املائدة:67( الَْقـــوْمَ 
ت���رى ما هو ذل���ك االأمر الذي يكون اإباوؤه م���ن قبله نا�شيًا 
عنه رداء النب���وة، وتهاونه فيه قاعدًا به عن اأداء الر�ش���الة، 
نائي���ًا به عن مق���ام املر�ش���لني، فكاأّنه مع ما لق���ي من االأذى 
هلل نبي���ًا فل���م يوؤذ نبي قط مثلم���ا اأوذي ما بّلغ الر�ش���الة، وال 
اأّدى االأمانة؟ اإّن ما اأتاه ال�ش���اعة �ش���يء ال ي�ش���اميه يف ر�شاته 
م���ن جليل نعمها وجمّلالت عطاياه���ا اإاّل ما حمت به الوثنية 
ال�شوهاء، من الوحدانية ال�شامية، وال يعلو على كعبه اإاّل كعب 
النبوة، ولي����ض ذلك �شططًا من القول، وال منكرًا من الراأي، 
فاأّي �ش���يء اأّدته النبوة اإن طويت �شفحتها وملا ت�شتكمل ب�شط 
الظل الكرمي، وبّث الندى، ون�ش���ر ال�شياء؟ وهي لن ت�شتكمل 
ذلك يف عمرها املحدود، فاحلي���اة متمادية، واأيامها األوان، 
و�شفحاته���ا �ش���تى، اإن مل يقم فيها على امل���دى الطويل وحي 
من ال�ش���ماء يغمرها بال�شياء، اأو الهام منها يك�ش���ف ع�ش���اء 
داجياته���ا، خلوت روح االإميان حتت كالكلها الغليظة، وغاب 

عن احلياة ل�شرف ق�شوتها.
ث���م اإّن له���ا يف كّل ي���وم فظاع���ة م���ن �شالل���ة، واأهاوي���ل 
من ف���ت، وحاالت فاقرة م���ن مروق، اإن مل يق���ف يف وجهها 
باأ����ض متني و�شالتة را�شخة الأ�شابت ما رامت من قمع احلق 
وخذالنه، واأّي هذين يف غري �شنو النبي؟ واأّيهما لي�ض لديه؟ 
اأمل ترّبه ال�ش���ماء على �ش���نائها، وتطعمه من بهائها، وت�شقه 
م���ن كماله���ا، وتف�ض عليه من جاللها؟ اأمل تف���ّرد حمّمدًا به 
جنينًا ال يحري نداًء، و�شبي���ًا نابها، ورجاًل ناه�شًا؟ اأمل يكن 
منه كما يكون بع�ض ج�ش���ده فيه؟ اأمل يلزمه كظّله ال يفارقه،  
يك���رع يف مع���ني الع�شم���ة، ويع���ّب من من���ري الت�ش���امي؟ اأمل 
يكن عيبت���ه وكهفه، ووجاءه وح�شنه املني���ع؟ اأمل تب�شر فيه 
الدنيا معني الباأ�ض والب�شالة، وفي�ض العزم واالإ�شرار، يحار 
الأمره���ا فيه فهم اللبيب، ويعجز ع���ن بلوغ مداها غو�ض بال 
االأريب؟ فهذه دولة احل���ق، هل اأديل لها من عرامة ال�شالل 
اإاّل ب�ش���يفه، وهذا علمه اإن كاد اأن يحجبه مع الر�ش���ول فرط 
العل���م عن���ده، اأمل يكن ملحم���د ينبئ عن مق���داره ويدل على 
عظم���ه اأقوال كرمية وكلمات �ش���امية مل تتطاول اإىل حموها 

�شروف اخلبث، ومل تظفر ب�ش���رتها ع���وادي االأ�شغان؟
االأر����ض الهب���ة ت�ش���ّعرها ال�شم����ض املتوّق���دة، والرم���ل يف 
اجلحف���ة اخلاوي���ة كاأّن���ه ب�ش���اط من جم���ر مّد عل���ى ثراها، 
�ش���رام االأجواف ب�ش���ح املاء يف هذا امل���كان يحكي �شرام ما 

ه� ذا م�شرق الإمامة
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حّل���ت فيه، فال قليب يذهب ماوؤه بالغل���ة، وال ظّل بارد ي�شّد 
ع���ن امل�شطلني عذاب احلري���ق، الذ معه بع�ض النا����ض اإىل 
ل���ّف االأقدام باأطراف الثياب، وقد اأرعدت االأ�ش���ماع ل�شوت 
الداع���ي اإىل ال�شالة اجلامعة، فعنت القلوب مع االأمل املرير 
كاظمة، وا�شت�ش���لمت االأفئدة املهتاج طائعة، لرتى هذا االأمر 
العجاب الذي مل ت�ش���اأ ال�شماء اإاّل اأن تعلن عنه يف هذه احلال 
الع�شيب���ة تعظيمًا وتاأكيدًا، ومل يغب عن حكمتها اأّن النا����ض 
ل كٌل اإىل  م���ع النبي يف رحلة الع���ودة اإن فاتوا هذا املكان َف�شَ
داره، وم�ش���ى اإىل ق���راره، وتفرق���ت القبائ���ل اإىل م�شاربها 
واأحيائه���ا، فعّز عليه���ا لعظمه وخطره اأن يفوتها �ش���مع اأحد 
ال يق���ّر فيه، اأو قل���ب ال يعيه، وما كان احلج ه���ذا اإاّل له، وما 
�ش���اءته اإاّل الأجل���ه، فانق���ادوا عل���ى العج���ب الك���رب طائعني، 

واأ�شل�ش���وا الزمام من ولهه���م وحريتهم مذعنني.
وعن���د دوحات ثّمة قد ق���ّم ما حتتهن ن�ش���ب له منرب من 
الرح���ال فق���ام حممد خطيبًا، واأ�ش���مع به مناديًا يف النا����ض 
اإىل اأم���ر كان له م�ش���هد القيظ الع�ش���ري، واجلدب احلازب، 
والظم���اأ املرير م�ش���هدًا ال يغيب عن الب���ال، وهو يف حياة من 
عا�شه اأعجب ما فيها، يععظم مقامه يف النفو�ض، وي�شب له 
فيه���ا من معني االإكب���ار واالإعظام ما ال يفتل النا����ض عنه اإاّل 
فاتل الغي واحلماقة، وال يودي ب�شلطان اإلزامه فيها اإاّل مارد 

والعمى. ال�شاللة 
الر�ش���ول يه���ّم اأن يتكل���م، والنا����ض م���ن حول���ه كاّن عل���ى 
روؤو�شهم الطري، قد عنت وجوههم اإليه، وانقطعت اأنفا�شهم 
من احلرية، وخذلهم التجلد والت�شرب، فيو�ش���كون اأن يهووا 
م���ن �شع���ف ورهب���ة، يتخافت���ون ال ت�ش���مع منهم اإاّل هم�ش���ًا، 
ويهينمون فال ت�ش���مع له���م �شوتًا، عيونهم ت�ش���ّمرت يف وجه 
النب���ي اإىل جنب علي على االأحداج، ال�ش���ماوات واالأر�ض يف 
�ش���بحات اخل�شوع، املالئك من حول الروح فوق ال�شاحة التي 
قام عليها هذا امل�ش���هد الكرمي يف حال اأن����ضٍ م�ش���فر، وحمٍد 

دائ���ب، و�شراعة قائمة.
عف���ى ف���م الوح���ي اآي���ة �ش���امية يري���د اأن ي�ش���د برتتيلها 
يف اأوانه���ا. الدين العظي���م على راحتيه با�ش���م الثغر، نا�شر 
الوجه، طافح احلبور، يح����ض يف نف�ش���ه اأّن���ه ي�شيب من هذا 
املوق���ف ما ق ظّل يتوّكف طلوع���ه من فجر اللطف والكرامة، 

فيتم به بن���اوؤه ويكتمل بهاوؤه.

وينط���ق الر�ش���ول ليب���ري الده�ش���ة الت���ي اأقلق���ت و�ش���ن 
قلوبه���م. واأوجف���ت  احلا�شري���ن 

يا اأيها النا����ض، يو�ش���ك اأن اأدع���ى فاأجيب، واإيّن م�ش���وؤول 
واإّنك م�شوؤولون، فما اأنت قائلون؟ قالوا: ن�شهد اأّنك قد بلغت 
وجاهدت ون�شحت، فجزاك اهلل خريًا. قال: األي����ض ت�شهدوا 
ال اإل���ه اإاّل اهلل، واأّن حمم���دًا عب���ده ور�ش���وله، واأّن جنته حق، 
واأّن ن���اره حق، واأّن املوت حق، واأّن البعث حق بعد املوت، واأّن 
ال�ش���اعة اآتي���ة ال ريب فيه���ا، واأّن اهلل يبعث م���ن يف القلوب؟ 
قالوا: ن�ش���هد بذل���ك. قال: اللهم ا�ش���هد؛ قال: األ�ش���ت اأوىل 
بكم من اأنف�شكم؟ قالوا: اللهم بلى؛ وارتفع عندها يده اآخذًا 
بي���د علي، وقد ب���ان لفرط ارتفاعهما بيا����ض اأبطيهما: فمن 
كن���ت مواله، فهذا علي مواله، الله���م وال من وااله، وعاد من 
عاداه، اأيها النا����ض اإيّن فرطكم، واإنكم واردون يّل احلو�ض، 
واإيّن �ش���ائلكم حني تردون علّي عن الثقل���ني، كيف تخلفوين 
فيهم���ا، الثقل االأكرب كت���اب اهلل عّز وجل، �ش���بب طرفه بيد 
اهلل تع���اىل، وطرفه باأيديكم، فا�شتم�ش���كوا به، ال ت�شّلوا، وال 
تبدل���وا، وعرتت���ي اأهل بيتي، فاإّنه قد نب���اأين اللطيف اخلبري 

اأّنهم���ا  لن يفرتقا حت���ى يردى علّي احلو�ض.
ومل يت���م النبي قول���ه حتى كان جربئيل ق���د ن�شا عنه برد 
االنتظ���ار فاأفا����ض يف القلب الك���رمي ن���داء اهلل ختامًا لهذا 
املوق���ف البه���ي فختامه م�ش���ك: }الْيَـــوْمَ َأْكمَْلـــتُ َلُكمْ 
دِينَُكـــمْ وََأتْمَمْتُ عََليُْكمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ َلُكمُ اإِلسْـــامَ 

دِينًا{.)املائدة:3(
وه���ا هي خيمة عل���ي ت�شرب له باأمر حمم���د اأزاء خيمته، 
وها هي اجلموع تدخل ار�شااًل على ابن اأبي طالب بن ماأخوذ 
اقت�ش���ارًا، ومنقاد طاعة وت�ش���ليمًا، كّل ي�ش���ّلم عليه باالإمرة، 
ويب���دي ل���ه الطاعة وال���والء؛ ويقف عمر ب���ن اخلطاب عنده 
ليق���ول له: بٍخ بٍخ ي���ا علي، اأ�شبحت موالي وم���وىل كّل موؤمن 

وموؤمنة.
ومل ت���ر االإمام���ة دهرها مث���ل هذا الي���وم، وم���ا راأت كال 
ال�ش���اعة تعظيم���ًا وتبجي���اًل، فاإذا النا����ض اأمامه���ا على حال 
اخل�ش���وع واالنقي���اد، واإن خال���ف امَلَخ���رب يف نف���ر منه���م ما 

يظهرون.

السيد فاضل املوسوي
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    معنى الت�بة يف اللغة
التوب���ة )عند اللغويني(: ت���رك الذنب على اأجم���ل الوجوه، 
وهو اأبل���غ وجوه االعتذار، فاإّن االعتذار عل���ى ثالثة اأوجه: اإما 
اأن يق���ول املعتذر: مل اأفع���ل؛ اأو يقول: فعلت الأجل كذا؛ اأو فعلت 

واأ�ش���اأت وقد اأقلعت؛ وهذا االأخري هو التوبة.
وقد ا�ش���تفاد املت�ش���رعة من هذا املعنى فعّرفوا التوبة باأّنها: 
ت���رك الذنب لقبحه والندم على ما ف���رط منه، والعزمية على 
ت���رك املع���اودة، وتدارك م���ا اأمكن���ه اأن يتدارك م���ن االأعمال 
باالأعم���ال باالإع���ادة، فمتى اجتمع���ت هذه االأرب���ع فقد كملت 

التوبة. �شرائط 
و)التوب���ة( يف احلقيق���ة: م�ش���رتك لفظ���ي اأو معن���وي بني 
اهلل وعب���اده، فاإذا ما ن�ش���بت للعب���د، تتع���دى بكلمة )اإىل(، 
واإذا م���ا ن�ش���بت للباري تعاىل، فه���ي تتعدى بكلم���ة )على(.

)تف�ش���ري الرازي(
والت���ّواب: العبد الكثري التوبة، وذل���ك برتكه كّل وقت بع�ض 
الذن���وب على الرتتيب حتى ي�شري ت���راكًا جلميعها، وقد يقال 

ذلك هلل تعاىل لك���رثة قبوله توبة العباد حااًل بعد حال.
هِ  وقوله تعاىل: }وَمَنْ تَابَ وَعَمَِل صَالِحًا َفِإنَّهُ يَُتوبُ إَِلى اللَّ

مََتابًا{.)الفرقان:71(
وحتري  القبيح  ت��رك  بني  اجلمع  وه��و  التامة،  التوبة  اأي: 
ــتُ وَإَِلـــيْـــهِ مَــَتــاِب{. ــْل ــوَكَّ ــهِ تَ ــيْ ــَل اجلميل ق��ال ت��ع��اىل: }عَ

)الرعد:30(
وَّابُ الرَّحِيمُ{.)البقرة:37( وقال تعاىل: }إِنَّهُ هُوَ التَّ

    مناجاة التائبني
ا�ش���تملت مناج���اة التائب���ني عل���ى ع���دة مطال���ب ميك���ن 

باالآتي: اإيجازه���ا 

الق�شم الأول
تن���اول مراح���ل املع�شي���ة والنتيج���ة املرتتب���ة عليه���ا فم���ن 
مرحل���ة لب����ض املذلة اإىل مرحل���ة التجلل بامل�ش���كنة و�شواًل اإىل 

م���وت القلب امل���وؤدي اإىل دخ���ول النار.
الق�شم الثاين

تن���اول طل���ب االإحي���اء للقلب مل���ا اأ�شابه م���ن اإمات���ة كنتيجة 
طبيع���ة القرتاف املعا�شي من خالل طل���ب التوفيق للرجوع عن 
املع�شي���ة اإىل الطاعة هلل تعاىل ناظرًا يف ذلك اإىل اأربع �شفات 

هلل �ش���بحانه وهي االأمل والبغية وال�شوؤل واملنية.
الق�شم الثالث

يذكر االأ�ش���باب التي حدت به اإىل طلب التوبة رغم العالقة 
التي �ش���وهتها الذنوب فهو ال يجد غافرًا �ش���واه وال يرى جابرًا 
غريه م�ش���تماًل على االإنابة واال�شتكانة فال مكان له يلوذ ويعوذ 
به اإذا طرد اأو رد عن باب رحمة اهلل وقد اأظهر اأ�ش���فه ولهفته 

على ما جنت يداه.
الق�شم الرابع

بع���د اأن هّي���اأ االأر�شي���ة املنا�ش���بة ال�ش���تجالب مغف���رة اهلل 
ورحمته نراه يتجراأ لي�ش���األ ب�شكل �شريح م�شفعًا ل�شوؤاله بعدة 

مطالب:
1. غفران املوبقات.
2. �شرت الفا�شحات.

3. عدم التخلية يوم القيامة من العفو والغفران.
4. عدم التعرية يوم القيامة من ال�شفح وال�شرت.

5. تظليل الرحمة على الذنوب لغر�ض �شرتها.
6. اإر�شال الراأفة على العيوب لغر�ض اإ�شالحها.

ث���م يخت���م تل���ك املطال���ب ا�ش���تفهام تقريرية يق���ود اإىل 

ــبـــني ــائـ ــتـ مــــنــــاجــــاة الـ
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حتمية رجوع العبد اإىل �ش���يده واإّنه ال جمري له من �ش���خطه 
�شواه. اأحد 

الق�شم اخلام�س
يتناول اأول �ش���روط التوب���ة واأهمها وهو الندم واال�ش���تغفار 
ليوؤكد من خالل عدة موؤكدات اأنه من النادمني وامل�ش���تغفرين 

ثم يفو�ض اأم���ره اإىل اهلل تعاىل يف عتابه حتى ير�شى.
الق�شم ال�شاد�س

يوظ���ف ثالث �شف���ات هلل �ش���بحانه لي�ش���تعني به���ا يف ذكر 
ثالث���ة مطالب وهي:

1. القدرة لغر�ض التوبة.
2. احللم لغر�ض العفو.
3. العلم لغر�ض الرفق.

الق�شم ال�شابع
يتح���دث في���ه ع���ن اأهمي���ة التوب���ة وكونها باب���ًا م���ن اأبواب 
رحمة اهلل واإّنه �ش���بحانه قد اأمرن���ا بولوج هذا الباب فال عذر 

ل�شاحب الغفلة ع���ن دخوله.
الق�شم الثامن

ي�شري فيه اإىل اأربع حمطات لي�شل بعدها اإىل غايته وهي:
1. ا�شتجابة الدعاء.

2. حتقيق الرجاء.
3. تقّبل التوبة.

4. تكفري اخلطيئة.
كل ذل���ك ال بعم���ل اأو ف�شيلة من���ا واإمّنا هو م���ّن ورحمة من 
اهلل �ش���بحانه على عباده والبد من اختيار ال�شفات املنا�ش���بة 
لتحقي���ق ما ي�شبو اإلي���ه فمن اأراد العفو ال ميك���ن له اأن يطلب 
ذل���ك من اجلبار املنتقم ال�ش���ديد العقاب بل يكون ذلك ممن 
عودن���ا على اإجابة امل�شطر وك�ش���ف ال�شر وال���رب والكرم غري 
املتناهي وال�ش���رت اجلميل فيمد يده م�شت�ش���فعًا باجلود والكرم 

ومتو�ش���اًل باجلناب والرتحم.
    الت�بة تعبري عن واقعية الإ�شالم

االإن�ش���ان هو املخاط���ب بالت�ش���ريع ون�ش���اطاته املختلفة هي 
جم���ال انطب���اق االأح���كام والت�ش���ريعات االإ�ش���المية وما جاء 
االإ�ش���الم اإاّل ليطابق بني ن�ش���اط االإن�ش���ان واجتاهه يف احلياة 
وب���ني اإرادة اخل���ري وم�ش���يئة الرحمة يف هذا الوج���ود لذا فاإّن 
ه���ذه املطابقة تقت�شي منتهى الدقة يف تقومي طبيعة االإن�ش���ان 

وا�ش���تعداداته واإمكاناته.
لق���د اأخذ االإ�ش���الم بنظ���ر االعتبار اال�ش���تعداد االإن�ش���اين 
مب���ا يحمل من نوازع نف�ش���ية وقدرة عقلية وج�ش���مية حمدودة 
ومبا يعاين من انق�ش���ام بني طريق���ني يف احلياة طريق اخلري 
وطريق ال�ش���ر فاالإن�شان ال ي�ش���تطيع اأن يتوافق دائمًا مع اإرادة 

اهلل �ش���بحانه وال ميكنه اأن ي�ش���تقيم على امتداد اخلط دومنا 
نكو�ض اأو تعّد و�شذوذ طبيعة ما يحمل من قوى ودوافع ونزعات 
وا�شتعدادات تق�شر به عن اأن يكون خليفة اهلل يف االأر�ض وقد 
ورد ع���ن االإمام جعفر ال�شادق عليه ال�ش���الم ما يرتجم هذه 
يُح  ُكَها الرِّ ���ْنُبَلِة ُيَحرِّ احلقيق���ة حيث يقول: »َمَث���ُل امْلُوؤِْمِن َكال�شُّ

ْخَرى«.)جامع االأخبار:183( ًة َوَتَق���ُع اأُ َفَتُقوُم َمرَّ
لقد و�شع االإ�ش���الم  حلواًل ناجحة ملا يعرتي بني الب�ش���ر اأثناء 
م�شريتهم احلياتية بغية اإرجاعهم اإىل خط اال�شتقامة والتطابق 
مع اإرادته �ش���بحانه فكان باب رحم���ة اهلل االأكرب )التوبة( التي 
اأعطت طريق الرجعة فر�شة ذهبية فكانت خطوة واقعية عملية 
تك�شف لالإن�شان حقيقة ذاته وطبيعة عالقته ودرجة تطابقه مع 

اإرادة اهلل �ش���بحانه والتزامه ب�شريعته.
َفْضُل اهلِل عََليُْكمْ وَرَحْمَُتهُ مَا َزَكا  }وََلــوْاَل  قال تعاىل: 

مِنُْكمْ مِنْ َأحَدٍ َأبَدًا{.)النور:21(
وقال تعاىل: }وَمَا ُأبَرِّئُ نَْفسِي إِنَّ النَّْفسَ َلمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إاِلَّ 

مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي َغُفورٌ رَحِيمٌ{.)يو�شف:53(
نعم اإّن رحمة اهلل التي تظل���ل هذا الكائن ال�شعيف ليغمره 
احلب االإلهي وي�ش���مله العفو الرباين فينه�ض ليوا�شل م�شريته 
التكاملي���ة باجت���اه معرف���ة اهلل �ش���بحانه بع���د اأن ي�ش���تيقظ 
�شمريه ليخرج من تلك الظلمات التي ظل قابعًا فيها اإىل عامل 
النور �ش���ابحًا يف نهر ال�ش���عادة االأبدية متخذًا من التوبة قاربًا 
للو�ش���ول اإىل اأهدافه وقد حباه �ش���بحانه بثالث حتف ثمينة: 
)ح���ب اهلل عّز وجل؛ ودعاء املالئكة للتائبني باملغفرة؛ وتبديل 

ح�شنات(. ال�شيئات 
ِبي َعْبِد  فقد ورد عن اأهل بيت النبوة عليهم ال�ش���الم: َعْن اأَ
اهلِل َعْن اآَباِئِه عليهم ال�ش���الم َقاَل: »َقاَل َر�ُشوُل اهلِل �شلى اهلل 
َذا َتاَب  عليه واآله و�ش���لم  اإِنَّ اهلَل َجلَّ َوَعال َيْف���َرُح ِبَتْوَبِة َعْبِدِه اإِ

ِتِه اإَِذا َوَجَدَها«.)م�شكاة االأنوار يف  الَّ َكَما َيْفَرُح اأََحُدُكْم ِب�شَ
غرر االأخبار:109(

الأّن توب���ة العب���د تعن���ي رجوع���ه وندم���ه ع���ن 
الذنب، والتوبة التي ذكرها الر�شول االأكرم 

�شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم على ل�ش���ان 
ولده االإمام ال�شادق عليه ال�ش���الم 

ه���ي التوب���ة التي ال رجع���ة فيها 
يت���وب  االإن�ش���ان  اإّن  للذن���ب، 
ال���ذي  الذن���ب  عل���ى  ندم���ًا 
اقرتفه، وال يرجع اإىل ذلك 

الذن���ب اأبدًا.
تع���اىل  اهلل  فف���رح 
بهذه الكيفي���ة من التوبة 
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هي كف���رح اأحد ي�شّيع 
ويجده. �ش���يئًا 

ال�شالم  عليه  وَع��ْن��ُه 
َوَج��لَّ  َع��زَّ  »اإِنَّ اهلَل  َق��اَل: 
��اِئ��ِب��نيَ  َث����اَلَث   اأَْع���َط���ى  ال��تَّ
َلًة ِمْنَها  اٍل َلْو اأَْعَطى َخ�شْ ِخ�شَ
َواالأَْر����ضِ  َماَواِت  ال�شَّ اأَْه���ِل  َجِميَع 
َلَنَجْوا ِبَها، َقْوُلُه َعزَّ َوَجَل: اإِنَّ اهلَل ُيِحبُّ 
ُه  اأََحبَّ َفَمْن  ِريَن،  امْلَُتَطهِّ َوُيِحبُّ  اِبنَي  وَّ التَّ
ْبُه؛ َوَقْوُلُه }الَّذِينَ يَحْمُِلونَ  اهلُل مَلْ ُيَعذِّ
رَبِِّهمْ...  بِحَمْدِ  يُسَبِّحُونَ  الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَْلهُ 
ــتَ ُكــلَّ  ــعْ ــنــا وَسِ ــوا رَبَّ ــنُ ــذِيــنَ آمَ ــَتــْغــفِــرُونَ لِــلَّ وَيَــسْ
سَِبيَلكَ  وَاتَّبَعُوا  تابُوا  ذِينَ  لِلَّ َفاْغفِرْ  وَعِْلمًا  رَحْمًَة  شَــيْءٍ 
تِي وَعَدْتَهُمْ  وَقِِهمْ عَذابَ الْجَحِيِم رَبَّنا وََأدْخِْلهُمْ جَنَّاتِ عَدٍْن الَّ
وَمَنْ صََلحَ مِنْ آبائِِهمْ وََأْزواِجِهمْ وَُذرِّيَّاتِِهمْ إِنَّكَ َأنْتَ الْعَِزيزُ 
َفَقدْ  يَوْمَئِذٍ  السَّيِّئاتِ  تَِق  وَمَــنْ  السَّيِّئاتِ  وَقِِهمُ   * الْحَكِيمُ 
[: وَالَّذِينَ  رَحِمَْتهُ وَذلِكَ هُوَ الَْفوُْز الْعَظِيم{، ]َوَقْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ
تِي حَرَّمَ اهلُل إاِلَّ  ال يَدْعُونَ مَعَ اهلِل إهِلًا آخَرَ وَال يَْقُتُلونَ النَّْفسَ الَّ
بِالْحَقِّ وَال يَزُْنونَ وَمَنْ يَْفعَْل ذلِكَ يَْلقَ َأثامًا يُضاعَفْ َلهُ 
الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَْخُلدْ فِيهِ مُهانًا إاِلَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمَِل 
عَمَاً صالِحًا َفُأوْلئِكَ يُبَدُِّل اهلُل سَيِّئاتِِهمْ حَسَناتٍ وَكانَ اهلُل 

َغُفورًا رَحِيمًا{«.)م�شكاة االأنوار يف غرر االأخبار:109(
اأوًل

من االأمور الغام�شة لالإن�ش���ان والت���ي ال يعرفها هي اأّن اهلل 
تع���اىل هل يحّبه اأم ال؟ وهل اهلل تعاىل را�ٍض عنه اأم ال؟

اإّن ر�ش���ى اهلل تع���اىل بر�ش���ا اأه���ل البيت عليهم ال�ش���الم، 
ور�شا اأه���ل البيت عليهم ال�ش���الم بر�شا اهلل.

ه���ذه متالزمة م���ع االآخر، وقد ق���ال الر�ش���ول االأكرم �شلى 
َحُدُهَما اأَْكرَبُ  َقَلنْيِ اأَ اهلل عليه واآله و�ش���لم: »اإِينِّ َتاِرٌك ِفيُك���ُم الثَّ
���َماِء اإِىَل  ُدوٌد ِمَن ال�شَّ ِم���َن االآَخِر ِكَتاُب اهلِل َعزَّ َوَج���لَّ َحْبٌل مَمْ
ْه���ُل َبْيِتي َفاْنُظُروا َكْي���َف َتْخُلُفوَنِني ِفيِهَما«. ِتي اأَ االأَْر����ضِ َوِعرْتَ

)�شحيف���ة االإمام الر�شا:59(
اإّن حك���م العالقة بني القراآن الك���رمي وهو كالم اهلل املجيد 
وب���ني اأهل بيت النب���ي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم هي التالزم 
والتالح���م فيم���ا بينهما؛ الأّن الق���راآن ال ميكن فهم���ه وال يعلم 
تاأويل���ه اإال الرا�ش���خون يف العل���م، اأال وه���م اأه���ل البيت عليهم 
ال�شالم وعلى راأ�شهم النبي االأكرم �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.
فال�ش���ريعة ال�ش���ماوية الت���ي اأنزله���ا اهلل تع���اىل عل���ى نبّيه 
االأكرم �شلى اهلل عليه واآله و�شلم يف القراآن الكرمي، وقد ف�ّشر 

اآي���ات القراآن اأهل البيت عليهم ال�ش���الم بعلمهم الّلدين الذي 
عّلمهم اهلل تع���اىل، واأنزله على قلوبهم.

ف���اهلل تعاىل ير�ش���ى بر�شا اأهل البيت عليهم ال�ش���الم الأّنه 
اأعطاهم كل �ش���يء، فبيدهم الواليتان التكوينية والت�شريعية.
وهم عليهم ال�شالم باب رحمة اهلل وهم خزانة علمه تعاىل.

فق���د اأمرنا اأهل البيت عليهم ال�ش���الم بالتوب���ة الن�شوحة، 
الأّن يف ذل���ك حمّب���ة اهلل للعبد، والنتيج���ة يف حمّبة اهلل تعاىل 

هي اخلال�ض م���ن العذاب االإلهي.
وهن���اك �ش���روط للتوب���ة الن�ش���وح ق���د ذك���رت يف الكت���ب 

مراجعتها. ميك���ن  الروائي���ة 
ثانيًا

اإّن الب���دء بالتوبة واالإدارة االإن�ش���انية يف اتخاذ قرار التوبة 
هي من االأمور احل�شنة واجليدة بالن�شبة لالإن�شان.

اإذا ابت���داأ االإن�ش���ان باخلطوة االأوىل للتوبة فعليه اأن ي�ش���كر 
اهلل ويحمده اأن �ش���ّهل له طريق التوبة.

وبالت���وّكل عل���ى اهلل تع���اىل وبعناي���ة اأه���ل البي���ت عليه���م 
ال�ش���الم �ش���يتوب اإن �ش���اء اهلل.

فاملب���ادرة االأوىل يف التوب���ة هي م���ن االأمور الت���ي حّث اهلل 
عليه���ا يف االآي���ة الثاني���ة وقد حّث اأه���ل البيت عليهم ال�ش���الم 

اأي�شًا. بذلك 
اإّن اهلل تع���اىل اإذا نظ���ر اإىل عبده وراأى اأّن���ه تاب عن ذنبه، 
اأو اأّنه يتوب عن ذنبه، �ش���يقيه ال�ش���يئات حتم���ًا، وكذلك يدفع 

وال�شوء. البالء  عنه 
ثالثًا

اإّن اخل�شل���ة الثالث���ة ه���ي عدم ال�ش���رك، فاإّن ال�ش���رك من 
املوبق���ات التي ال يغفر اهلل تعاىل، وم�شري امل�ش���رك اإىل النار 

فيها. خالدًا 
وال�ش���رك اأّن االإن�ش���ان يجعل اإلهًا اآخر مع اهلل تعاىل، اأو اأن 

يّتخذ اإلهًا غري اهلل تعاىل.
ف�ش���اًل ع���ن بع����ض املوبق���ات املحّرم���ة الت���ي اأّك���د عليها 
الق���راآن الكرمي باأّنها ال تغتفر، وهي كقتل النف����ض التي حّرم 

والزنا. اهلل، 
هذه املوبقات التي ذكرناها كال�ش���رك وقتل النف�ض املحرمة 
والزن���ا قد يغفر اهلل تعاىل من عمل به���ا اإذا تاب، وكذلك اإذا 
عمل �شاحلًا، فقد يبّدل اهلل هذه ال�ش���يئات باحل�ش���نات، واإّنه 
تعاىل غفور رحيم، ميحو ال�شيئات ويخفيها، واإّنه اأراأف بالعبد 

من االأّم بطفلها.

محمد جليل عباس
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هبرية  ب��ن  ع��م��ر  وىّل  ح��ني  امل��ل��ك  ع��ب��د  ب��ن  ي��زي��د  اإّن 
اأمره  وا�شتقام  اإليه خرا�شان،  واأ�شاف  العراق،  الفزاري 
احل�شن  اأب��ي  بن  احل�شن  اإىل  هبرية  اب��ن  بعث  هنالك، 
بن  وحممد  ال�شعبي،  �شرحبيل  ب��ن  وع��ام��ر  الب�شري، 
اإّن يزيد  �شريين، وذلك يف �شنة ثالث ومائة، فقال هم: 
واأخذ  عباده،  على  ا�شتخلفه  اهلل،  خليفة  امللك  عبد  ابن 
وقد  والطاعة،  بال�شمع  عهدنا  واأخذ  بطاعته،  ميثاقهم 
فاأنفذه،  اأم���ره  م��ن  ب��االأم��ر  اإيّل  يكتب  ت���رون،  م��ا  والين 

واأقلده ما تقّلده من ذلك، فما ترون؟
فقال عمر:  تقية،  فيه  قواًل  وال�شعبي  ابن �شريين  فقال 
اهلل  خف  هبرية  يابن  احل�شن:  فقال  ح�شن؟  يا  تقول  ما 
يف يزيد وال تخف يزيد يف اهلل؛ اإّن اهلل مينعك من يزيد 
واإّن يزيد ال مينعك من اهلل؛ واأو�شك اأن يبعث اإليك ملكًا 
اإىل  ق�شرك  �شعة  من  ويخرجك  �شريرك،  عن  فيزيلك 
اإيّن  هبرية  يابن  عملك؛  اإال  ينجيك  ال  ثم  قربك،  �شيق 
ال�شلطان  هذا  اهلل  جعل  فاإمّنا  اهلل،  تع�شي  اأن  اأحّذرك 

ن��ا���ش��رًا ل��دي��ن اهلل وع���ب���اده، ف��ال ت��رتك��ن دي���ن اهلل 
يف  ملخلوق  طاعة  ال  ّن��ه  ف��اإ اهلل،  ب�شلطان  وع��ب��اده 

اخلالق. مع�شية 
ه��ب��رية  اب����ن  اأّن  اخل����رب  ه����ذا  يف  وح���ك���ي 
واأ���ش��ع��ف ج��ائ��زة احل�����ش��ن، فقال  اأج��ازه��م 

لنا.)مروج  ف�شف�شف  �شف�شفنا  ال�شعبي: 
الذهب:224/3(

ه���ذا  م�����ن  احل���ك���م���ة  اإّن 
امل�����و������ش�����وع ه�����و ع����دم 

واأمره  االإن�شان  خلق  اهلل  اإّن  تعاىل،  اهلل  لغري  العبودية 
كذلك  تعاىل؛  اهلل  الأمر  الت�شليم  وهو  والتعبد،  بالعبادة 
اأو�شح اأّن جناة املرء يف عمله، اإن كان عمله �شاحلًا فهو 

واإن كان غري ذلك فهو من الهالكني. من الناجني، 
ْبُن  اأَْحَمُد  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  اُن  اْلَقطَّ �َشِن  احْلَ ْبن  اأَْحَمد  فعن 
�َشِن  احْلَ ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  اْلَهْمَدايِنُّ  �َشِعيٍد  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ
اٍل، َعْن اأَِبيِه، َعْن َمْرَواَن ْبِن ُم�ْشِلٍم، َعْن  اْبِن َعِليِّ ْبِن َف�شَّ
ْبِن  َبِغ  االأَ�شْ َعِن  اِف،  فَّ اخْلَ �َشْعٍد  َعْن  َة،  ِفيَّ اأَِبي �شَ ْبِن  َثاِبِت 
امْلُوؤِْمِننَي عليه ال�شالم: »اأَْوَحى اهلُل  اأَِمرُي  َقاَل  ُنَباَتَة، َقاَل: 
َواأُِري��ُد،  ُتِريُد  َداُوُد  َيا  ال�شالم:  عليه  َداُوَد  اإِىَل  َوَجلَّ  َعزَّ 
َما  اأَْعَطْيُتَك  اأُِريُد،  مِلَا  اأَ�ْشَلْمَت  َفاإِْن  اأُِريُد،  َما  اإِالَّ  َيُكوُن  َواَل 
اَل  ُثمَّ  ُتِريُد؛  ِفيَما  ْتَعْبُتَك  اأَ اأُِريُد،  مِلَا  ُت�ْشِلْم  مَلْ  َواإِْن  ُتِريُد؛ 

لل�شدوق:337( اأُِريُد«.)التوحيد  َما  اإِالَّ  َيُكوُن 
ما  على  احل�شول  ه��و  تعاىل  اهلل  الإرادة  فالت�شليم 
اأطعني  »ع��ب��دي  قد�شي:  حديث  يف  تعاىل  ق��ال  ن��ري��د، 
ال�شدق  فيكون.)دالئل  كن،  لل�شيء  تقول  مثلي،  تكن 

احلق:181/5( لنهج 
ال��ت��ي  دي���ن اهلل  ت���رك  وع����دم 
الأن  العاقبة،  �شوء  مبثابة  هي 
تكون  اأن  هي  العاقبة  ح�شن 
خريًا  االإن�شان  حياة  خامتة 
عبادة  ويف  �شالح  وعلى 
البيت  اأهل  ووالية  اهلل 
ويف  ال�����ش��الم،  عليهم 

العلم. طلب 
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كل  من  ال�شكوى  دائم  زينو  احلكيم  تالميذ  اأحد  كان 
النا�ض  عنه  ابتعد  وقت حتى  اأي  ويف  �شيء  اأي  ومن  �شيء 
النا�ض  اإّن  ل��ه:  وق��ال  ليزنو  اأم��ره  ف�شكا  وح��ي��دًا  واأ�شبح 

يغارون منه ويحقدون عليه.
وبالفعل  معه،  ي�شري  اأن  ال�شاب  وهنا طلب احلكيم من 

�شارا معًا حتى و�شال اإىل طريق مظلم.
الطريق  ه��ذا  ي�شلك  اأن  ال�شاب  م��ن  احلكيم  فطلب 
ال�شاب  وتعجب  االأخ��رى،  اجلهة  يف  �شيلقاه  واأّن��ه  مبفرده 
واأترك  املظلم  الطريق  هذا  اأ�شلك  ملاذا  احلكيم:  و�شاأل 
اإىل  الو�شول  على  ي�شاعدين  كي  املنرية  االأخ��رى  الطرق 

املكان الذي اأريده؟.
نف�ض  ك��رر  ب��ل  ال�����ش��اب  ���ش��وؤال  على  احلكيم  ي��رد  ومل 
اجلملة ال�شابقة التي قالها من قبل: )�شر يف هذا الطريق 

و�شاألقاك يف اجلهة االأخرى(.
ثم ترك ال�شاب مبفرده!!

الطريق  فعاًل  وك��ان  الطريق  يف  ي�شري  ال�شاب  فاأخذ 
حتى  االإط��الق  على  �شيء  اأي  يرى  اأن  ي�شتطيع  ال  مظلمًا 
يديه اأو اأين ي�شع قدميه وكان يكلم نف�شه ويت�شاءل: ملاذا 
طلب مني احلكيم اأن اأ�شلك هذا الطريق؟ هل هو امتحان 

اأم اأن الرجل كرب يف ال�شن واأ�شبح ال يعرف ما يقول؟

واأثناء ما كان يفكر ويكلم نف�شه ا�شطدم بقوة يف حائط 
�شدمة قوية جعلته ي�شرخ من االأمل واأي�شًا من الغ�شب.

ولكنه  اآخر  مكان  اإىل  واجته  املكان  هذا  عن  فابتعد 
اأي اجتاه ي�شلك لكي يخرج من هذا الظالم،  مل يعرف 
ومل يعرف من اأين اأتى واأ�شبح يف حرية من اأمره ولكنه 
ال�شديد  بالغ�شب  ي�شعر  وهو  املعاك�ض  االجتاه  يف  �شار 
كل  يف  ويفكر  نف�شه  يكلم  وك��ان  احلكيم  الرجل  جت��اه 
اآخر  حائط  يف  وجهه  ا�شطدم  حتى  املمكنة  ال�شلبيات 
احلكيم  الرجل  يف  ي�شب  وب��داأ  ال�شدمة  من  ف�شرخ 

به. فعله  ما  على  ويلومه 
و�شلك طريقًا اآخر وهو يكلم نف�شه �شلبيًا وي�شب الرجل 
هذا  ك��الم  �شمع  اأن  نف�شه  يلوم  واأي�شًا  ويلومه  احلكيم 

املجنون.
يف هذه االأثناء واإذا بحفرة وقع فيها وهي حفرة عميقة 
ي�شب  راح  �شديد  وبغ�شب  واالأمل  املفاجاأة  من  ف�شرخ 

الــتــفــكــري 
الإيجابي
وال�شلبــي
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من  يخرج  اأن  وح��اول  ال�شباب،  باأ�شواأ  احلكيم  الرجل 
احلفرة ولكنها كانت عميقة فلم ي�شتطع فبكى من و�شعه 
وجل�ض يف مكانه وهو �شاعر ب�شياع وخوف تام حتى اأغمي 

عليه من �شدة ال�شدمة.
باأعلى  ي�����ش��رخ  اأخ���ذ  ال�����ش��دم��ة  م��ن  اأف���اق  وع��ن��دم��ا 
يف  وهو  �شي�شمعه  الذي  من  ولكن  النجدة  طالبًا  �شوته 

املظلم. املكان  هذا 
ففقد االأمل وظل يف مكانه.

بعيد  من  ياأتي  �شمعة  �شوء  وجد  الزمن  من  فرتة  بعد 
ال�شخ�ض  ج��اء  النجدة  ليطلب  قوته  بكل  و�شرخ  ففرح 
ال�شاب  و�شاعد  �شخ�شيًا،  زينو  احلكيم  وك��ان  اأم��ام��ه 
الطريق  خارج  اإىل  وا�شطحبه  احلفرة  من  اخلروج  على 
اأعرف  اأن  )اأري��د  و�شاأله:  احلكيم  ال�شاب  اأوق��ف  وهناك 

ملاذا فعلت بي ذلك؟(.

غا�شب:  وهو  ال�شوؤال  ال�شاب  فكرر  احلكيم،  يرد  ومل 
)ملاذا فعلت ذلك معي؟(.

تعلمته  ال��ذي  )ما  ال�شاب:  ب�شوؤال  احلكيم  فرد 
جتربتك؟(. من 

اأن  علّي  يجب  ال  )اإن��ه  وق��ال:  بغ�شب  ال�شاب  فرد 
اأ�شمع كالم اأحد وال اأن اأثق باأحد بعد اليوم!!(.

اأم��ام  ال�شاب  وق��ف  وهنا  ي��رد،  ومل  احلكيم  فم�شى 
احلكيم وقال: )اأعرف اأن هناك در�شًا ملا حدث واأرجو اأن 
فاأرجو  الطريق  هذا  يف  جّدًا  كثريًا  عانيت  الأنني  تعذرين 

اأن تعلمني وتن�شحني(. منك 
ال�شاب  اأيها  تعلمته  ما  هو  )ه��ذا  احلكيم:  ق��ال  وهنا 
الذي  ال�شبب  هو  االأخ��ري  اأ�شلوبك  اأن  الدر�ض،  هو  وهذا 
واإيجابيًا  اأ�شلوبًا مهّذبًا  كان  الأنه  �شوؤالك  اأرد على  جعلني 
الذي  املظلم  الطريق  عن  ام��ا  منه،  ت�شتفيد  ه��دف  ول��ه 
طلبت منك اأن ت�شلكه فهو ميثل اأفكارك ال�شلبية واحلائط 
ال�شلبية،  اأف��ك��ارك  نتيجة  اإال  لي�ض  به  ا�شطدمت  ال��ذي 
من  نتيجة  االأخ��رى  هي  كانت  فيها  وقعت  التي  واحلفرة 

ال�شلبية!!(. اأفكارك  نتائج 
وقال:  عينيه  يف  ونظر  ال�شاب  من  احلكيم  اقرتب  ثم 
ال  االإن�شان  يجعل  ال�شاب،  اأيها  ال�شلبي  التفكري  هو  )هذا 
يرى الطرق امل�شيئة بل يجعله ي�شلك الطرق املظلمة التي 
ال يجد فيها مرجًا، وي�شطدم بكل ما يوؤمله ويجعله ي�شعر 
بال�شياع والف�شل واالأمل والغ�شب وكل �شيء �شلبي ينجذب 
اإليه من نف�ض نوع اأفكاره، لذلك اإذا اأردت فعاًل اأن تكون 
اأعدائك  األد  يعي�ض  داخلك  اأّن يف  تعرف  اأن  يجب  حكيمًا 
فيها  تتحكم  كيف  تعرف  عندما  ال�شلبية،  اأفكارك  وهي 
ال�شارد  احل�شان  مثل  متامًا  ل�شاحلك  تعمل  �شتجدها 
لو عرفته  يقتلك بخبطة واحدة ولكنك  اأن  ي�شتطيع  الذي 
من  اأف��ك��ارك  اأن  وتذكر  نافعًا،  �شديقًا  ي�شبح  ودرب��ت��ه 
اأن  االأر�ض  وجه  على  اإن�شان  اأي  ي�شتطيع  لن  اأنت  �شنعك 
اأن تغريها  اأنت الوحيد الذي ت�شتطيع  يغريها لك ولكنك 

وجتعلها تخدمك وت�شاعدك على االتزان وال�شعادة(.

الدكتور إبراهيم الفقي
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والثقافية الفكرية  ال�ش�ؤون   �شدر حديثًا عن ق�شم 
فــــــــي العتـــبـــــــــــــة احل�شينـــيــــــــــة املقد�شــــــــــــة

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

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

info@imamhussain-lib.org

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


