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إقرأ في هذا العدد
فاطمة عليها السالم فـــي واقـــع املسلمني. •
السعادة والشقاء بالوالدة أم باإلرادة؟ •
حقيقة التوسل واالستغاثة  بالزهراء عليها السالم. •
الجمع بني الظهور والرجعة. •
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حرمة فاطمة بنت ر�ش�ل اهلل 
�شل�ات اهلل و�شالمه عليهما

ورد ع���ن �لنب���ي �لأك���رم �صل���ى �هلل علي���ه و�آل���ه: 
»فاطم���ة ب�صع���ة مني فم���ن �أغ�صبه���ا �أغ�صبني«.

عن���د �لتاأّمل يف �حلديث يظهر لنا �أّن هنا �إ�ص���ارة 
�إىل �أّنه���ا حاملة لكل �ل�صفات �ملعنوية و�جل�ص���دية، 
ويوؤيد ذلك قول عائ�ص���ة يف حقها: )م�ص���يتها كم�صية 
ر�ص���ول �هلل(؛ وكذلك �إقر�ر �ملع�صوم بطيب ولدتها 
وطه���ارة �أمها ول �ص���ك يف ن�ص���بها، و�أي�صًا لها حرمة 
ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله لقوله: »فمن �أغ�صبها 
�أغ�صبن���ي«، فمن �أغ�صب �لنبي �صل���ى �هلل عليه و�آله 
يط���رد من �لرحم���ة �أي يلع���ن بدليل قول���ه تعاىل يف 
�ص���ورة �ل���ر�ءة: }وَالَّذِينَ يُؤُْذونَ رَسُـــوَل اهلل 
َلهُـــمْ عَـــَذابٌ َألِيمٌ{؛ وكذلك قوله تعاىل يف �ص���ورة 
�لأح���ز�ب: }إِنَّ الَّذِينَ يُؤُْذونَ اهلل وَرَسُـــوَلهُ 
َلعَنَهُـــمُ اهلل فِي الدُّنْيَا وَاآَلخِرَةِ وََأعَـــدَّ َلهُمْ عََذابًا 

مُِهينًا{.
�أّم���ا �لدلي���ل على وج���وب �ص���ون حرمة �لر�ص���ول 
�صل���ى �هلل عليه و�آله هي ما وردت يف كثري من �لآيات 
�لكرمية ومنها ما تق���دم، فللباحث �أن ير�جع �لآيات 

�لتي فيها كلمة )�لنبي( وكلمة )�لر�ص���ول(.
و�لأدل���ة �لرو�ئي���ة �لت���ي وردت يف �حلديث �لنبوي 
�ل�صريف وهي د�لة على �صون حرمته وحرمة �آل بيته 

عليهم �أف�صل �ل�صالة و�ل�صالم كثرية نذكر منها.
فع���ن �لإم���ام مو�ص���ى ب���ن جعف���ر علي���ه �ل�ص���الم 
مْ  يف قول���ه تعاىل من �ص���ورة �حل���ج: }وَمَـــنْ يُعَظِّ
حُرُمَـــاتِ اهلِل َفهُـــوَ خَيْـــرٌ َلـــهُ عِنْـــدَ رَبِّـــهِ{، �أّن���ه 
ق���ال: »ِهَي َث���اَلُث ُحُرَم���اٍت َو�ِجَب���ٍة َفَمْن َقَط���َع ِمْنَها 
ُحْرَم���ًة َفَقْد �أَ�ْص���َرَك ِباهلِل �لأُوىَل �ْنِتَه���اُك ُحْرَمِة �هلِل 
ِه  اِنَيُة َتْعِطيُل �ْلِكَتاِب َو�ْلَعَمُل ِبَغرْيِ َر�ِم َو�لثَّ يِف َبْيِتِه �حْلَ
ِتَنا  اِلَث���ُة َقِطيَع���ُة َم���ا �أَْوَج���َب �هلُل ِمْن َفْر����ضِ َمَودَّ َو�لثَّ

َوَطاَعِتَنا«.
وق���د روى �ل�ص���يخ �ل�صدوق يف كتاب���ه �لأمايل عن 
�لإم���ام �ل�صادق عليه �ل�ص���الم �أّنه ق���ال: »�إِنَّ هلِل َعزَّ 
َوَج���لَّ ُحُرَماٍت َثاَلٍث َلْي����ضَ ِمْثَلُه���نَّ �َص���ْيٌء ِكَتاُبُه َوُهَو 

ا����ضِ َل  ِحْكَمُتُه َوُنوُرُه َوَبْيُتُه �لَِّذي َجَعَلُه ِقْبَلًة ِللنَّ
ُكْم  ُة َنِبيِّ ِه َوِعْتَ هًا �إِىَل َغ���رْيِ َيْقَب���ُل ِمْن �أََحٍد َتَوجُّ

�صلى �هلل عليه و�آله«.
وق���د روى �ل�ص���يخ �لكلين���ي  يف �ل���كايف عن 
�لإم���ام �ل�صادق بلفظ �آخر �أّنه عليه �ل�ص���الم 
ق���ال: »»هلِل َع���زَّ َوَج���لَّ يِف ِباَلِدِه َخْم����ضُ ُحَرٍم: 
و�آل���ه،  َر�ُص���وِل �هلل �صل���ى �هلل علي���ه  ُحْرَم���ُة 
�ُص���وِل عليهم �ل�ص���الم، َوُحْرَمُة  َوُحْرَم���ُة �آِل �لرَّ
، َوُحْرَمُة َكْعَبِة �هلِل، َوُحْرَمُة  ِكَتاِب �هلِل َعزَّ َوَجلَّ

�مْلُوؤِْمن «.
�لكرمي���ة  �لقر�آني���ة  �لآي���ات  خ���الل  فم���ن 

و�لأحاديث �لنبوية �ل�ص���ريفة �ل�ص���ابقة ميكن معرفة 
�نته���اكات حرم���ة فاطمة عليه���ا �ل�ص���الم يف �لأمور 

�لتالية:
�أوًل: �صلب حقها.

ثانيًا: رد دعوتها ورد �صهودها.
ثالث���ًا: �لدخول يف بيته���ا دون �إذن منه���ا وقد قال 
ِذيَن �آََمُنو�  �هلل تعاىل يف �ص���ورة �لأحز�ب: }َيا �أَيَُّها �لَّ
ِب���يِّ �إِلَّ �أَْن ُي���وؤَْذَن َلُك���ْم{؛ وقوله  َل َتْدُخُل���و� ُبُي���وَت �لنَّ
ِذيَن �آََمُنو� َل َتْدُخُلو� ُبُيوًتا  تعاىل يف �ص���ورة }َيا �أَيَُّها �لَّ

َغرْيَ ُبُيوِتُكْم َحتَّى َت�ْصَتاأِْن�ُص���و� َوُت�َصلُِّمو� َعَلى �أَْهِلَها{.
ر�بع���ًا: �نته���اك حرمته���ا كونه���ا من �لع���تة وقد 

تق���دم وجوب حف���ظ �حلرمة.
خام�ص���ًا: �نته���اك حرمته���ا كونه���ا م���ن �ملوؤمنني 
وق���د تقدم وجوب حفظ حرم���ة �ملوؤمن، وكما ورد يف 
ْرَمُة �مْلُوؤِْمِن �أَْعَظُم ِعْنَد �هلِل  �حلديث �ل�صريف �أّن »حَلُ

ُحْرَم���ًة ِمْن���ِك«، �أي م���ن �لكعبة.
�إخافته���ا وحماربته���ا، وق���د نه���ى �هلل  �صاد�ص���ًا: 
تعاىل عن �إخافة �ملوؤمن �لويل وحماربته يف كثري من 
�لرو�ي���ات، منه���ا ما ورد يف �لكايف ع���ن �لكليني قول 
�لإمام �ل�صادق عليه �ل�صالم: »َمْن �أََهاَن يِل َوِلّيًا َفَقْد 
َرِة �أَْوِلَياِئي «. َنا �أَ�ْصَرُع �َصْيٍء يِف ُن�صْ َد مِلَُحاَرَبِتي َو�أَ �أَْر�صَ

فما بالك مبن �عتدى دون حق؟

املرشف العام
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م���ن �لأمور �لت���ي لبدَّ م���ن �إدر�كها هي عالق���ة �لإمام 
�ملهدي عليه �ل�ص���الم بال�ص���عائر �حل�ص���ينية، تلك �لق�صّية 
�لتي كانت �ل�ص���غل �ل�ص���اغل لأه���ل �لبيت عليهم �ل�ص���الم 
م���ن �أجل �لنهو����ض مب�ص���توى �ملعرفة �حلقيقي���ة باأهد�ف 

�لإ�ص���الم ومبادئه.
فق���د ح���ثَّ �لأئّم���ة عليه���م �ل�ص���الم عل���ى �عتب���ار هذه 
�ل�ص���عائر م���ن �صم���ن متّمم���ات �لإمي���ان وكم���الت �لولء 
�ل���ذي لبدَّ �أن يتَّ�صف بها �ص���يعتهم، لذ� فاإنَّك جتد �لأئّمة 
عليهم �ل�صالم قد بذلو� جهودً� حقيقية من �أجل �لتعريف 
باأهّمية هذه �ل�ص���عائر، وقد �ص���بقهم �لنبّي �صلى �هلل عليه 
و�آله و�ص���لم باإقامة �ملاأمت على ولده �حل�ص���ني عليه �ل�صالم 
���ى �أنَّه �صلى �هلل عليه و�آله و�ص���لم �صمن لفاطمة عليها  حتَّ
�ل�ص���الم ماأمت ولدها يف �مل�ص���تقبل �لبعي���د وعلى مدى كّل 

�لأجيال.
فق���د �أخره���ا ب���اأنَّ �هلل تع���اىل �ص���يخلق له���م �ص���يعة 
»رجاله���م يبك���ون عل���ى رجالن���ا ون�ص���اوؤهم يبك���ون عل���ى 
ه  ن�ص���ائنا«، وهكذ� �صدقت �لنبوءة �ملحّمدي���ة حينما تتوجَّ

�أفئ���دة �لنا����ض و�أج�ص���ادهم �إىل ق�صّية �حل�ص���ني ليحيوها 
ب���كّل تفا�صيله���ا �ملفجع���ة، ومل تزل فاطمة عليها �ل�ص���الم 
رت نبوءة �لنبّي �صلى �هلل عليه و�آله  تبك���ي ولدها كلَّما تذكَّ

و�ص���لم فتدعو ل�ص���يعتها �ملحي���ني �أمرهم.
وهك���ذ� �لإم���ام �أم���ري �ملوؤمن���ني علي���ه �ل�ص���الم يقي���م 
ماأمت���ه يف �أر�ض �لط���ف عند مروره عليه���ا، ومل يزل �أئّمة 
�أهل �لبيت عليهم �ل�ص���الم يحيون هذه �ملجال�ض ويوؤّكدون 
تلك �ل�ص���عائر حتَّى كان �ص���عارهم عليهم �ل�ص���الم:»�أحيو� 
�أمرن���ا رحم �هلل من �أحيا �أمرنا«، ب���ل �صارت هذه �ملقولة 
د�فعًا قوّيًا ل�ص���يعة �أهل �لبيت عليهم �ل�ص���الم تدفعهم �إىل 
تهم  �إيجاد �ل�ص���عائر بكّل �صوره���ا تعبريً� عن ولئهم وحمبَّ

لأئّمتهم عليهم �ل�ص���الم.
ومل يك���ن �لإم���ام �ملهدي عليه �ل�ص���الم بعي���دً� عن هذ� 
�له���ّم فق���د ورث عليه �ل�ص���الم �أح���ز�ن �آبائ���ه �لطاهرين 
���ى  وتفّجعه���م عل���ى م�صيب���ة �حل�ص���ني علي���ه �ل�ص���الم حتَّ
ورد عن���ه علي���ه �ل�ص���الم خماطب���ًا ج���ّده �حل�ص���ني علي���ه 
�ل�ص���الم:»لأندبنَّك �صباح���ًا وم�ص���اًء، ولأبك���نيَّ عليك بدل 

ال�شـــعائر احل�شـــينية عنـــد 
ال�شـــالم املهدي عليه  الإمام 
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�لدم���وع دمًا«.
بلوع���ة  �أم���وت  ���ى  �ل�ص���الم: »حتَّ وكم���ا ورد عن���ه علي���ه 
ة �لكتئاب«، وهذه �لعبارة توقفنا على مدى  �مل�ص���اب وغ�صَّ
�حلزن �لذي ميالأ قلب �لإمام �ملهدي عليه �ل�ص���الم، بل ما 

خف���ي علينا �أكرث.
عل���ى  ���دو�  �أكَّ �ل�ص���الم  عليه���م  �لبي���ت  �أه���ل  �أئّم���ة  �إنَّ 
�أهّمية هذه �ل�ص���عائر وطلب���و� من �أتباعه���م �ملو�ظبة عليها 
وتعاهدها، بل كان تعاهد قر �لإمام �حل�صني عليه �ل�صالم 
وزيارته من �أهّم و�أعظم تلك �ل�ص���عائر حتَّى لو كلَّفهم ذلك 
حياتهم، وما تعر�ض �إليه زّو�ر قر �حل�ص���ني عليه �ل�ص���الم 
�إّب���ان عه���د �ملت���وّكل و�أمثال���ه م���ن �لطو�غي���ت مل يحد من 
عزمية �ل�ص���يعة حيث كان ذلك مبر�أى وم�صمع �لأئّمة عليهم 
لعون عل���ى �أ�ص���اليب �لنظام �لعّبا�ص���ي  �ل�ص���الم وكان���و� يطَّ
�لذي يالحق زّو�ر قر �لإمام �حل�ص���ني عليه �ل�صالم ومدى 
�ض حياتهم  ���ى عرَّ �لقت���ل و�لتويع �لذي يكابده �ل�ص���يعة حتَّ

�خلطر. �إىل 
ن���ا مل ن�ص���مع نهي���ًا ورد ع���ن �لأئّمة عليهم �ل�ص���الم  �إلَّ �أنَّ
ح���ول زي���ارة قر �حل�ص���ني علي���ه �ل�ص���الم بحّج���ة �أنَّ ذلك 
ب���ل ورد عنه���م عليه���م  �لأذى،  �إىل  ي�صّره���م ويعّر�صه���م 
�ل�ص���الم يف �حلّث على زيارة �لقر �ل�صريف وبتعاهده على 
كّل ح���ال: »زره - �أي �لإمام �حل�ص���ني عليه �ل�ص���الم - على 

خوف وعلى غ���ري خوف«.
وه���ذ� بذ�ت���ه �إق���ر�ٌر م���ن �لأئّم���ة عليه���م �ل�ص���الم على 
مطلوبي���ة �لزي���ارة ول���و �أّدى ذل���ك �إىل �ل�صرر، وملّ���ا كانت 
�لزيارة جزًء� من �ل�ص���عائر �حل�صينية فاإنَّ �ل�صعائر مطلوبة 
على كّل ح���ال، هذه نظرة �لأئّمة عليهم �ل�ص���الم لل�ص���عائر 
وه���ي ذ�ت �لنظ���رة م���ن قبل �لإم���ام �ملهدي عليه �ل�ص���الم 
وذلك لأنَّ لل�صعائر �حل�ص���ينية �لأثر �لبالغ يف حركة �لإمام 

�مله���دي عليه �ل�ص���الم وذلك لالأم���ور �لتالية:
�أّوًل: �إنَّ �ل�ص���عائر �حل�ص���ينية تبع���ث على ترّقي �لإن�ص���ان 
نح���و �لكمال وو�صوله �إىل مع���ارج �ملعرفة باهلل تعاىل وهذه 
�ملعرف���ة تتطلَّب بذل �لو�ص���ع م���ن �أجل �لر�ص���ا �لإلهي، لذ� 
فاإنَّ �ملمار����ض لهذه �ل�ص���عائر ي�ص���عى من �أجل �لو�صول �إىل 
لت ه���ذه �لقو�عد �ملعرفية  ما ير�صي �هلل تعاىل، و�إذ� ت�ص���كَّ
�ص���تنمو وبوت���رية مت�صاع���دة قو�عد �أن�ص���ار �لإمام �ملهدي 

علي���ه �ل�ص���الم �لت���ي �ص���تدخل يف معادل���ة تعجي���ل ظه���وره 
�ملبارك.

ل���دى  تخل���ق  �ل�ص���عائر �حل�ص���ينية  �إنَّ ممار�ص���ة  ثاني���ًا: 
�ملمار����ض لها حالة �ل�ص���عور بالت�صحية ونك���ر�ن �لذ�ت من 
�أج���ل �ملبد�أ وه���و ما يريده �لإمام �ملهدي عليه �ل�ص���الم من 
توّفر هذ� �ل�ص���رط لبناء قاعدته �جلماهريية �ملنا�صرة له.

ثالثًا: �إنَّ �ل�ص���عائر �حل�ص���ينية مبنية على قاعدة �لعطاء، 
، بل هي ت�ص���مل كّل  ف عند حٍد معنيَّ وه���ذه �لقاع���دة ل تتوقَّ
�أل���و�ن �لعطاء، و�أهّمه���ا �لت�صحية �ملتعّلق���ة بقناعات �لفرد 
يف �أنَّ �لعط���اء من �أج���ل �ملبد�أ هو �أعظم غاي���ة يف �لعطاء، 
لذ� فاإنَّ �لقو�عد �ملمار�ص���ة ل�صعائرها �حل�صينية تكون �أكرث 
من غريها مهّيئًة للعطاء و�لت�صحية من �أجل ن�صرة �لإمام 

�ملهدي عليه �ل�ص���الم قبل ظهوره و�أثنائه وبعده.
ر�بع���ًا: ملّ���ا كان���ت �ل�ص���عائر �حل�ص���ينية مبنّية عل���ى بيان 
مظلومّي���ة �أهل �لبيت عليهم �ل�ص���الم وذك���ر فجيعتهم فاإنَّ 
ذلك �ص���يخلق عامل �ن�ص���د�د بني �لقو�عد وب���ني �أهل �لبيت 
�إذ �ص���تكون مد�وم���ة �لذك���ر مل�صائبه���م عاماًل مهّم���ًا على 
�لتم�ّص���ك مببادئ �أهل �لبيت عليهم �ل�ص���الم و�صتكون هذه 
�لقو�عد �صمانة مهّمة لن�صرة �لإمام �ملهدي عليه �ل�صالم.
�لوع���ي  بب���ّث  �حل�ص���ينية  �ل�ص���عائر  تتعّه���د  خام�ص���ًا: 
و�ملعرف���ة و�لعمل على تثقيف �لأّم���ة على مذهب �أهل �لبيت 
عليه���م �ل�ص���الم، فهي �لقن���اة �لإعالمية �لتقليدي���ة لثقافة 
�أه���ل �لبيت ومعارفهم، وهو ما يعم���ل �أهل �لبيت من �أجله، 
د �أنَّ ذلك �ص���ي�صمن �لتعري���ف بق�صّية �أهل �لبيت  ومن �ملوؤكَّ
عليهم �ل�ص���الم ومنه���ا ق�صّية �لإمام �ملهدي عليه �ل�ص���الم 

و�أطروحته.
�مله���دي علي���ه �ل�ص���الم �ص���يحتّج عل���ى �لع���امل بق�صّي���ة 
�لإمام �حل�ص���ني عليه �ل�صالم ومبا جرى عليه من مظلومية 
ت حتَّى �ص���ملت �لإمام �ملهدي  وفجيعة وهذه �ملظلومية �متدَّ
عليه �ل�ص���الم، و�لعقل و�لفط���رة حتّتمان ن�ص���رة �ملظلوم، 
ف���ال ب���دَّ �أن يطالب �لإمام �مله���دي مبظلوميته وي�ص���عى �إىل 
�إيجاد قو�ع���ده �ملنا�صرة له من خالل ذكر هذه �ملظلومية، 
و�ل�صعائر �حل�ص���ينية هي �ل�صمانة �لأهّم يف �ملحافظة على 
هذه �ملظلومية وحفظها يف ذ�كرة �لأّمة و�أنَّها مل ولن تغيب.

بقلم: السيد محمد عيل الحلو
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�أم �لبنني على جانب كبري  �أن  مما ل يختلف فيه �ثنان 
وبالغة  �لف�صاحة  يف  �أوتيت  �حلافظة..  وقوة  �لذكاء  من 
�ملنطق بالإ�صافة �إىل حالوة يف �لتعبري وعذوبة يف �حلديث 
روح وظرف يف  وخفة  وحدة ذهن  �ل�صامع  لقلب  و�متالك 

�لطبع ما مل يوؤت لغريها من �لن�صاء.
فقد جاء يف كتاب )بطل �لعلقمي(: )وهذه �ملر�أة �لنبيلة 
و�لديانة  و�لورع  و�ل�صيانة  و�لعفة  �لف�صل  ذ�ت  �ل�صاحلة 
�أ�صرتها،  وعقيلة  قومها،  كرمية  �لعبا�ض،  و�ل��دة  هي  �لتي 
تنتمي كما عرفت لأ�صرف �لعرب قبيلة و�أكر�مها ف�صيلة(.

فاإن قبيلتها من �أ�صرف �لقبائل �لعربية �صرفًا، و�أجمعهم 
ويعتف  �لعرب  �صاد�ت  بها  تفتخر  �لتي  �لكرمية  للماآثر 
وذلك  ومعادوها،  وح�صادها  �أ�صد�دها  حتى  بال�صيادة  لها 
�ملمتازين  و�لزعماء  �ملرزين  �لرجال  من  نو�بغها  لكرثة 
كالكرم  �ملمدوحة  و�أمت �خل�صال  �لكرمية  �ل�صفات  باأكمل 

و�ل�صجاعة و�لف�صاحة �صعرً� وخطابة.
ف�صيلة  ول  �جلاهلي،  �لع�صر  يف  �لعرب  مفاخر  ه��ذه 
عندهم �أف�صل من ف�صيلة �ل�صعر، ول خ�صلة عندهم توجب 

�لتقدم �أنبل من �ل�صجاعة.
�جلاهلي  �ل��دور  بها  يخت�ض  ما  �لف�صيلة  ه��ذه  ولي�صت 
�ملظلم ول �لع�صر �لهمجي وحده، بل ف�صلها يف دور �ملدينة 
وقد  �ملقد�صة،  �لإ�صالم  �صريعة  �أكدتها  �لنور حيث  وع�صر 
نوه �لباري تعاىل بذلك يف كتابه تنويهًا عظيمًا، فمرة جل 
و�أخ��رى يذكر حمبته  �لزحف  �لثبات يف  وعال يح�ض على 
ملن ثبت يف مركزه �حلربي يف �جلهاد على �لدين و�أخرى 

يوعد بجزيل �حلباء لأهل هذه �ل�صفة.
ملك  �ملنذر  بن  للنعمان  لبيد  �ل�صاعر  يقول  �آبائها  ويف 

�حلرية:
دعة  مــن  خــري  هــي  هيجا  رب  يــا 

ــه ــزع ــق ــت م ــيـ ــامـ اآكـــــــل يـــــ�م هـ
الأربــعــة  الــبــنــني  اأم  بــنــ�  نــحــن 

�شع�شعـه بــن  عــامــر  خــري  ونــحــن 
املــطــعــمــ�ن اجلــفــنــة املــدعــدعــه 

اخلي�شعه حتت  الهام  ال�شارب�ن 
�شعه  مــن  الكثري  اخلــري  ــب  واه يــا 

�شجاعة بني كالب

الــ�ــشــالم عــلــيــهــا  ــني  ــن ــب ال اأم 
 زوجة اأمري امل�ؤمنني عليه ال�شالم
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مــهــاًل اأبــيــت الــلــعــن ل تــاأكــل معه
مــلــمــعــه  ــص  ــر�ـ بـ ــن  ــ م ا�ـــشـــتـــه  اإن 

ــعــه ــب ــا اإ�ــش ــه ــي ــل ف ــدخـ واإّنــــــــه يـ
اأ�شجعه  يــــ�اري  حــتــى  يــدخــلــهــا 

ــب �ــشــيــئــًا �ــشــيــعــه ــل ــط ــا ي ــ ــاأمن ــ ك
يف  �لعرب  فر�صان  هم  ك��الب  بني  �أّن  �لتاريخ  ويعرفنا 
�لبطولية  و�مل��و�ق��ف  �ملجيدة  �ل��ذك��ري��ات  ولهم  �جلاهلية، 
�لر�ئعة يف �ملغازي بالفرو�صية و�لب�صالة و�لزعامة و�ل�صوؤدد 
�أبي  بن  عقيل  عناهم  �لذين  وهم  �مللوك،  لهم  �أذع��ن  حتى 

طالب بقوله )لي�ض يف �لعرب �أ�صجع من �آبائها ول �أفر�ض(.
كان ذلك مر�د �أمري �ملوؤمنني علي عليه �ل�صالم من �لبناء 
على �مر�أة ولدتها �لفحولة من �لعرب، فاإن �لآباء لبد و�أْن 
تعرف يف �لبنني ذ�تياتها و�أو�صافها، فاإذ� كان �ملولود ذكرً� 
يف  بانت  �أنثى  كان  و�إْن  �لكرمية،  �خل�صال  هذه  فيه  بانت 
)�خلال  بقوله:  �ل�صريعة  �صاحب  �أ�صار  هذ�  و�إىل  �أولده��ا، 

�أحد �ل�صجيعني، فتخريو� لنطفكم(.
هكذ� ي�صيد �لتاريخ ب�صجاعة �أبناء بني كالب يف �ملفاخر�ت 
و�ملنافر�ت وكان �ل�صعر �صالحًا من �أ�صلحة �ل�صر�ع �لقبلي، 
للقتلى،  و�لر�ثي  �ملعارك،  يف  �ملحاربني  حلما�صة  �ملثري  فهو 

و�ملحر�ض على �لأخذ بالثاأر، و�لهاجي لالأعد�ء.

�مر�أة  �ل�صالم من  �ملوؤمنني عليه  �أمري  وقد روي يف زو�ج 
�أنه عليه �ل�صالم قال لأخيه  قد ولدتها �لفحولة من �لعرب 
عقيل وكان ن�صابة ويعرف باأن�صاب �لعرب و�أخبارهم: »�نظر 
يل �مر�أة قد ولدتها �لفحولة من �لعرب لأتزوجها فتلد يل 
غالمًا فار�صًا«، فقال له تزوج �أم �لبنني �لكالبية فاإنه لي�ض 

يف �لعرب �أ�صجع من �آبائها فتزوجها عليه �ل�صالم.
�ل�صالم  �ملوؤمنني عليه  �أمري  �صائل: مل عول  �صاأل  لو  وهنا 
�أخيه عقيل يف �لختيار ومل يخت هو لنف�صه فهل كان  على 
عقيل �أعرف منه باأ�صول �لعرب مع �أنكم تعتقدون �أن �لإمام 

�أعلم من غريه يف كل �لعلوم و�أعرف ممن �صو�ه بكل �صيء؟
�لتي  �لعادة  كانت  ولكن  عندنا  كذلك  هو  نعم  �جل��و�ب: 
�أر�د  �إذ�  �أن��ه  و�لعظماء  �مللوك  من  �لأكابر  همم  �قت�صتها 
به  يقوم  من  عنه  �أن��اب  ولده  من  لو�حد  �أو  لنف�صه  �لتزويج 
من خا�صته من يعتمد عليه من �أهل �ملعرفة و�حلزم ليختار 

له ترفعًا منهم عن ذلك لأن �ملر�أة مهما بلغت من �جلاللة 
�إليه  ترقى  ل  �لعظيم  ذلك  �إىل  بالن�صبة  هي  �لقدر  وعظم 
وهذ�  لقدره  �نحطاطًا  بنف�صه  للخطبة  مبا�صرته  �أن  ويرى 
بخديجة  �لتزويج  �أر�د  ملا  و�آله  عليه  نبينا حممد �صلى �هلل 
عليها �ل�صالم مع رغبته �لتامة فيها وعلو قدر خديجة وعظم 
خطبتها  و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى  يبا�صر  مل  قري�ض  يف  �صاأنها 
�أبو طالب و�لزبري وحمزة  �أعمامه  بنف�صه و�إمنا با�صر ذلك 

و�لق�صايا �لتاريخية �إذ� �صرت عليها �أرتك ما نقوله جليًا.
�لعلم  يف  منه  �أدن��ى  هو  من  �إىل  �لعامل  رج��وع  �إن  وثانيًا: 
وح�صانة  �لعلم  م��ن  �لأول  ينفي  ل  م�صاورة  �أو  ���ص��وؤ�ل  يف 
�لر�أي، و�ل�صو�هد يف ذلك كثرية قال �هلل عز �صاأنه حلبيبه 
حممد �صلى �هلل عليه و�آله: }وَشاِورْهُمْ فِي اْلَمْر{.)�آل 

عمر�ن:159(
عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  �أن  ي��رى  �لتاريخ  تتبع  وم��ن 
الْـــهَـــوى  * إِنْ هُـــوَ إاِلَّ  ــقُ عَـــِن  ــطِ ــنْ يَ و�آل���ه �ل���ذي }مـــا 
و�أخذ  عديدة  مو�قف  يف  �أ�صحابه  �صاور  يُوحى{،  وَحْــيٌ 
�أنه دخل على  �أترى  مب�صورتهم، و�أ�صارو� عليه وقبل ر�أيهم، 
نق�ض يف  �مل�صاورة  و�آله يف هذه  ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 

�لعلم و�لر�أي، �جلو�ب: كال.
وقد ذكر �هلل عز وجل يف كتابه �ملجيد حول هذ� �ملو�صوع 
�أمره وهو  �آيات: وقد قيل: )وكم �صائل عن  �أكرث من خم�ض 
ع��امل( وغ��ري خفي م��ا �أخ��ر ب��ه �ل��ذك��ر �حلكيم م��ن طلب 
حتى  بلقي�ض  ق�صر  �إح�صار  �أ�صحابه  �ل�صالم  عليه  �صليمان 
ل  �ل�صالم  عليه  �أن��ه  ترى  برخيا  بن  �آ�صف  و�صيه  �أح�صره 

ي�صتطيع �إح�صاره هو،
ربه  على  �ل�صالم  عليه  مو�صى  �ق���ت�ح  يخفى  ول  كما 
�مل�صاعدة من �أخيه هارون على تاأدية �لر�صالة �إىل فرعون، 

وغريها وغريها من �ل�صو�هد �لد�لة على ذلك.
يف  �ل�صالم  عليه  �ملوؤمنني  �أمري  �أر�د  كاأمنا  ثانية  ونظرة 
�عتماده على �أخيه عقيل ليختار له �مر�أة ل لإظهار �صخ�صية 
�صهادته عالية  تكون  بل وحتى  �لعلم فح�صب،  �أخيه يف هذ� 
�ل�صاأن د�مغة �حلجة فاإذ� و�صم �لأعد�ء يف �أن�صابهم بو�صمة 
تغنت بها �لركبان وحتدثت بها �أهل �ملحافل و�إذ� مدح �أحدً� 
يف ن�صبه كانت كلمته م�صرب �ملثل وحجة عند �أهل �لأن�صاب، 
فعلى هذ� وذ�ك قال عليه �ل�صالم لأخيه عقيل يا �أخي �أريد 

منك �أن تختار يل.

الزواج املبارك

بقلم: الشيخ محمد فاضل املسعودي
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بعد اأن ي�شم� ال�شهيد اإىل اهلل �شبحانه وتعاىل ويلتحق 
فرق؛  ثالث  اإىل  اإزاءه  النا�ص  ينق�شم  الأعلى  بالرفيق 
ففرقة ت�ؤمن به وبق�شيته وتعمل يف �شبيل اإحياء اأمره، 
وفرقة تكفر به ومببادئه وتعمل يف �شبيل اإخماد ذكره 
الأقلية  متثالن  اإمنــا  الفرقتان  وهاتان  اأمـــره،  واإمــاتــة 
حتتها  ين�ش�ي  التي  فهي  الثالثة  الفرقة  اأما  ال�شحيقة، 
اأغلب النا�ص؛ وهي الفئة التي كل جهدها اأن تذرف الدم�ع 
لأعدائه  ت�شفق  الأمــر  واقــع  يف  هي  فيما  ال�شهيد؛  على 

وت�ؤيدهم فعاًل.

�شالم  الزهراء  فاطمة  ال�شديقة  ال�شيدة  ذهبت  لقد 
الأكرم  الر�ش�ل  بعد رحيل  �شهيدة  اأول  اهلل عليها، وهي 

بظالمتها وح�شرتها واآلمها واأحزانها اىل ربها.
ذهبت فاطمة، ولكن ماذا كان فعل امل�شلمني واأهل املدينة 
منهم باخل�ش��ص جتاه هذا اخلطب الفجيع الذي يحمل 

يف طياته معامل الرّدة والنقالب على الأعقاب؟
لقد انق�شم النا�ص حياله اىل ثالثة اأق�شام - كما هي 
العادة - فق�شم منهم بكى على �شيدته اجلليلة قاطعًا على 
نف�شه عهدًا باتباع �شريتها وال�شت�شاءة بن�رها، وكان من 
هذا الق�شم رجال ك�شلمان املحمدي واأبي ذر واملقداد وعمار 

وابن التّيهان.
وهــ�ؤلء  لعدّوها،  وحّبه  لها  بغ�شه  على  بقي  وق�شم 
كان�ا اأعدادًا كاملغرية الذي �شرب ال�شيدة الزهراء بيده 
اخلبيثة يف اأحد اأزّقة املدينة وبقي على بغ�شه حتى اآخر 
حلظة من حياته البغي�شة املليئة بالأحقاد على مبادئ 

الإ�شالم.
اأما الق�شم الثالث، فكان ميثل الأغلبية من اأهل املدينة، 
فقد بك�ا ال�شديقة الزهراء وتعاطف�ا معها قلبًا، ولكنهم 
يف ال�قت ذاته خالف�ها ومبادئها عماًل و�شّفق�ا لأعدائها 

ووقف�ا مع الذين قتل�ها وا�شتباح�ا حق�قها.

اإن الأزمة التاريخية احلقيقية يف حياة امل�شلمني هي 
هذه الزدواجية يف ال�شل�ك؛ الأزمة التي رف�شها القراآن 
ظه�ر  اأول  ب�ادرها  ظه�ر  معتربًا  قاطعًا،  رف�شًا  الكرمي 

النك�شار والردة والتخّلف.
يف  ال�شالم  عليه  احل�شني  تبكي  املاليني  الآن  هي  وها 
ويلطم�ن  بل  املقد�ص،  ا�شت�شهاده  ذكــرى  عا�ش�راء  اأيــام 
ويجرح�ن اأنف�شهم للدللة على حزنهم وت�شامنهم معه، 
لإميانهم  مقيا�شًا  اأعمالهم  اعترب  ما  اإذا  املن�شف  اأن  غري 
احل�شني  جبهة  اإىل  ينتمي  ل  منهم  الكثري  اأّن  ف�شيعرف 

عليه ال�شالم.
فالعني تدمع من اأجل احل�شني، واليد ت�شفق ليزيد ولكل 

من كان معه وخطه يف هذا الع�شر.
من  ذلــك  �شخ�ش�ا  قد  كان�ا  ال�شالم  عليهم  والأئــمــة 
قبل، حتى اأنهم و�شع�ا ن�ش��ص الزيارات ال�شريفة ل�شيد 
ال�شهداء التي جاء فيها: »اللهم العن اأول ظامل ظلم حّق 
حممد واآل حممد واآخر تابع له على ذلك... اللهم العن 
الع�شابة التي جاهدت احل�شني و�شايعت وبايعت وتابعت 

على قتله«.
ــ�ارث، وهــي من الــزيــارات املعتربة  ــارة الـ ونــقــراأ يف زي

الأمة بعد ا�شت�شهاد الزهراء عليها ال�شالم

اأزمة امل�شلمني الأوىل

فاطمة عليها ال�شالم 
فـــي واقـــع امل�شلمني
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فنق�ل: »باأبي اأنت واأمي يا اأبا عبد اهلل، باأبي اأنت واأمي 
وعظمت  وجلت  الرّزية  عظمت  لقد  اهلل،  ر�ش�ل  ابن  يا 
اأهل ال�شماوات والأر�ص،  امل�شيبة بك علينا وعلى جميع 

فلعن اهلل اأمة اأ�شرجت واأجلمت وتهّياأت لقتالك...«.
فاأولئك الذين ظلم�ا اآل الر�ش�ل واأولئك الذين خالف�ا 
اأورثــ�ا حقدهم  اأهل بيته قد مات�ا، ولكنهم  الر�ش�ل يف 
وظلمهم وبغ�شهم لأبنائهم وتابعيهم، ولذلك جند الكثري 

من هم يف خط يزيد بن معاوية.
فحكام العراق الآن )املق�ش�د هم حكام النظام ال�شابق( 
احلقيقي�ن  وال�ارث�ن  التابع�ن  هم   - �شك  اأدنــى  دون   -

لظلم الأم�يني والعبا�شيني.
واإين اإذ اأبكي احل�شني واأتابع اأعداءه عماًل، اإمنا اأك�ن 
م�شايعًا لقتلة احل�شني وورثتهم؛ مبعنى اأن دمعتي وبكائي 
ال�اقع  من  يغري  ولن  اأمنلة،  مبقدار  ينفعني  لن  الط�يل 

واحلقيقة �شيئًا اأبدًا.
اإن امل�شكلة لي�شت يف تلك الفئة التي تبغ�ص اأهل البيت 
الذين  كالكفرة  الفئة  فهذه  وقالبًا،  قلبًا  ال�شالم  عليهم 
لهم  التح�شب  املمكن  من  فــاإن  وبالتايل  كفرهم،  يعلن�ن 

واأخذ احليطة منهم.
ومل تكن امل�شكلة يف ي�م من الأيام يف الأقلية التي تعلن 
ولءها لأهل البيت وتقلدهم يف كل �شغرية وكبرية، ول� 

اأدى ذلك اإىل خ��ص امل�شاعب واملحن كما اأثبت التاريخ.
الدين  قلب  وهــي  الإميـــان،  قّمة  حتتل  الأقلية  فهذه 
مبر�ص  امل�شابة  الأكرثية  هذه  يف  امل�شكلة  لكن  الناب�ص، 
الزدواجية، حيث ت�ؤمن باأهل البيت كاأئمة حق وتعمل 

�شد ما ياأمرون به وينه�ن عنه.
بن  احل�شني  لالإمام  و�شف  حينما  القائل  �شدق  ولقد 
يف  التقاه  حيث  الك�فة  اأهل  واقع  ال�شالم  عليهما  علي 
طريقه اإليها بق�له: يا ابن ر�ش�ل اهلل؛ قل�ب الق�م معك 

و�شي�فهم عليك.

بداعي التفاوت يف روايات ا�شت�شهاد ال�شديقة فاطمة 
الذكرى  هذه  اأيــام  عدة  نعي�ص  ال�شالم  عليها  الزهراء 
�شرية  من  نحن  اأين  ه�:  الآن  الــ�ارد  وال�ش�ؤال  الأليمة، 
والــقــدوة،  املعيار  نعتربها  التي  العاملني  ن�شاء  �شيدة 
ل�شيما واأننا نطلب �شفاعتها ون�ؤكد اأننا من �شيعتها؟ فهل 
نحن كذلك فعاًل؟ وكيف نك�ن معها ول نك�ن يف اجلبهة 

املعادية لها؟
واجل�اب يبدو وا�شحًا وجلّيًا للغاية، وباإمكاننا معرفته 
ب�ا�شطة مقارنة �شل�كنا باأفعالها وم�اقفها اأوًل، ومبقارنة 
كّل  يتعرف  اأن  م�شتع�شيًا  لي�ص  والأمــر  باأق�الها،  اأق�النا 

واحد مّنا على فعل الزهراء، حتى يقي�ص نف�شه بها.
اأمة  تتبع  اأن  امل�شتحيل  من  اإّن  �شراحة:  بكل  واأق�لها 
اأمة  تك�ن  ثم  وم�ازينها  الزهراء  فاطمة  نهج  الأمم  من 
متخلفة، فاأمة تتبع الزهراء ل ت�شت�شعف ول تذل، وعلى 
ذلك كّله، فاإّن التخلف والذّلة وال�شت�شعاف اإمنا من�ش�ؤه 

نحن اأوًل واأخريًا، ولي�ص يف معايري الزهراء.
حيث  علينا،  الظه�ر  كل  ظاهرة  الزدواجــيــة  وتبدو 
الأمم  تتخطفنا  اأن  من  والرعب  اخلــ�ف  هاج�ص  نعي�ص 
من ح�لنا، ومع ذلك ندعي ب�شالفة بالغة اتباع الزهراء 

وحمبتها.
فهذا ه� التناق�ص بعينه واخلرافة بعينها، اإذ ل ميكن 
مطلقًا اأن يك�ن نهج الزهراء نهجًا يحملنا اللتزام به اىل 

التخلف والفرقة والذل.
اإن اأبرز ما خلدته الزهراء من �شرية فا�شلة جماهدة ه� 
اأنها مل تع�ص لنف�شها اأو تفكر يف نف�شها كاإن�شانة وك�شديقة، 
بل هي عا�شت لنهج الإ�شالم الأ�شيل؛ دين اأبيها حممد بن 
هذه  منــاذج  ومــن  و�شلم،  ــه  واآل عليه  اهلل  �شلى  اهلل  عبد 
احلقيقة اأنها حينما عادت من امل�شجد لحتجاجها على 
م�شادرة احلق من قبل اأبي بكر، وجدت اأمري امل�ؤمنني علي 
ابن اأبي طالب عليه ال�شالم جال�شًا يف زاوية من زوايا البيت 
وقد احت�شن ركبتيه حزينًا متفكرًا ب�شاأن هذه الأمة التي 
كان  الر�ش�ل  اأن  من  بالرغم  وفاته،  ف�ر  ر�ش�لها  خالفت 
الزهراء  ا�شتكت  �شيحدث بعده...  �شيء  اأخربه بكل  قد 
اإياه على الأخذ  لزوجها اأمري امل�ؤمنني ظالمتها حمّر�شة 
الفقار  ذي  و�شاحب  الأبطال  بطل  وه�  ل�شيما  بحقها 
وفاحت خيرب.. فاأجابها اأمري امل�ؤمنني بكلمات؛ الغر�ص منها 

التهدئة والتخيري بني الأخذ بحقها وبني بقاء الدين.
فهي اإن اأرادت حّقها - الذي يبدو يف الظاهر �شخ�شيًا - 
لبد اأن تعرف اأن ل يبقى لالإ�شالم وج�د، واإن هي اأرادت 

بقاء الدين لبد اأن حتت�شب اإىل اهلل ظالمتها واآلمها.
حيث قال عليه ال�شالم: فاحت�شبي اهلل، فقالت عليها 
ال�شالم: ح�شبي اهلل واأم�شكت ثم مل ت�شتكي لأمري امل�ؤمنني 
اأنها ل� اقرتحت  اأبــدًا، وهي التي كانت تعلم علم اليقني 
عليه الأخذ بحقها للّبى الطلب، اإذ هي فاطمة التي جاء 
ليغ�شب لغ�شب فاطمة وير�شى  »وان اهلل عز وجل  فيها 

لر�شاها«.
اأن م�شلحة الدين هي الأ�شا�ص يف �شل�ك  واإذ تبني لنا 
اإىل  وننظر  اأنف�شنا  اإىل  لنعد  ال�شالم،  عليها  الــزهــراء 
م�شت�ى وج�د هذا الأ�شا�ص واملعيار يف �شل�كنا، فهل خالفنا 
م�شاحلنا ال�شخ�شية من اأجل م�شلحة الدين؟ وهل خالفنا 

منافعنا ل�شالح ق�شية دينية؟

ال�شيعة والزهراء عليها ال�شالم

بقلم: محمد محمد كاظم
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وقد  �ملختار،  �لعليم  �حلكيم  هو  وتعاىل  �صبحانه  �هلل  �إّن 
ويبّلغوها  �ل�صماوية،  ليحملو� ر�صالته  �ختار من خلقه �صفوًة 
فاإّنه  �مل�صتقيم،  �ل�صر�ط  و�إىل  �ل�صبيل  �صو�ء  �لنا�ض  ويهدو� 
لطفه  ومن  �خلبري،  �للطيف  فهو  �لرحمة،  نف�صه  على  كتب 
�ختار �لأنبياء و�لر�صل للهد�ية وليقومو� �لنا�ض بالق�صط، ثّم 

�ختار �لأو�صياء خلفاء، ثّم وّفق �لعلماء ورثة �لأنبياء.
وقد ��صتط على �لأنبياء �لزهد يف هذه �لدنيا، فاإّن �ختيار 
دون  من  حكمة،  عن  و�ل�صطفاء  و�لمتحان  بالختبار  �هلل 
�لو�صول �إىل حّد �لإجلاء، و�إّن هلل �حلّجة �لبالغة، فالبّد من 

�ختبار ملن يقع عليه �لختيار ولغريه حّتى ل تكون فتنة.
�لعامل  ه��ذ�  ت�صبق  ع��و�مل  يف  و�لأو���ص��ي��اء  �لأنبياء  فاختر 
منهم  وعلم  �لزهد،  عليهم  �صبحانه  �هلل  ف�صرط  �لنا�صوتي، 
�لوفاء فقبلهم وقّربهم وقّدم لهم �لذكر �لعلي و�لثناء �جللي، 
كما جاء ذلك يف دعاء �لندبة؛ و�لدعاء �لو�رد يف �آخر مفاتيح 

�جلنان �لذي ي�صتحّب قر�ءته يف كّل عيد ويف يوم �جلمعة.
كّل  ر�أ���ض  �لدنيا  ح��ّب  لأّن  �ل��زه��د،  عليهم  ��صتط  و�إمّن���ا 
بقاعدة  مع�صومًا  يكون  �أن  لب��ّد  و�لو�صّي  و�لنبّي  خطيئة، 

�للطف وغريه من �لأدّلة �لعقلية و�لنقلية.
فالبّد �أن يزهد يف دنياه، وُيع�صم من �لذنوب ومن كّل ما 
�إليه، ويوؤخذ بقوله وفعله  ي�صينه مطلقًا، حّتى تطمئّن �لنف�ض 

وتقريره مطلقًا، فيكون �لأ�صوة و�لقدوة على �لإطالق.
وهذ� �لزهد من �صوؤون �لقيادة ب�صورة عامة �ملتمّثلة بالنبّوة 
ومناهجهم  م�صالكهم  وي�صلك  حذوهم  يحذو  ومن  و�لإمامة، 

من �لعلماء �ل�صاحلني.
�أي�صًا،  في�صتط على �لعامل �لرباين �لزهد يف هذه �لدنيا 
حّتى يوؤخذ بقوله ويّتبع �أمره، و�إذ� ر�أيتم �لعامل ز�هدً� فادنو� 
منه فاإّنه يلقى عليه �حلكمة و�إّنها تتفّجر من ينابيع قلبه، و�إّن 
ر�أيتم  و�إذ�  وحكمته،  علمه  مو�ئد  على  وي�صّيفه  يرفده  �هلل 
�لعامل مقباًل على دنياه، يخلط �حلر�م باحلالل، فاّتهموه يف 
دينه، فاإّنه ل يوؤخذ منه �لعلم، فلينظر �لإن�صان �إىل علمه مّمن 
تكّلم عن  فاإن  ناطق فقد عبده،  �إىل  �أ�صغى  فاإّنه من  ياأخذه، 
�هلل فقد عبد �هلل و�إّل فال، فمن ينطق عن �ل�صيطان فقد عبد 

�ل�صيطان، و�إّن �ل�صياطني ليوحون �إىل �أوليائهم.
ف��م��ن �أّول���ي���ات ���ص��وؤون �لإم���ام���ة و�ل��ق��ي��ادة �ل��روح��ي��ة على 
درجات  يف  �لزهد  هو  �إمّنا  و�لجتماعي  �لفردي  �ل�صعيدين 

هذه �لدنيا �لدنّية وزخرفها وزبرجها.
�للدين  �لعلم  على  تبتنى  �ملطلقة  �لذ�تية  �لأنبياء  فع�صمة 

�أوّلً - كما هو ثابت يف حملّه - وعلى �لزهد ثانياً.

و��صطفاها  لذ�ته  ها  و�خت�صّ خلقه  من  �هلل  �ختار  فقد 
لنف�صه ليتجّلى فيها �أ�صماوؤه و�صفاته، وتكون مظهرً� جلماله، 
فاإّنه لو كان �حُل�صن �صخ�صًا لكان فاطمة بل هي �أعظم، فقّدم 

�شهد اأّن فاطمة ع�شمة اهلل

ع�شمة فاطمة الزهراء عليها ال�شالم

ــة ــّي ــفــاطــم ــمــة ال ــعــ�ــش ال

10

ئد
عقا

ال



بقلم: السيد عادل العلوي

�أن �خترها و�متحنها  لها �لذكر �لعلّي و�لثناء �جللّي، بعد 
. ي�صًا �أ

�لأخ��الق  �أّم  ه��و  و�ل�����ص��ر  بال�صر،  �متحنها  ّن���ه  �إ �إّل 
و�لتحلية  �لتخلية   - �لثالث  مبر�حلها  فاإّنها  و�أ�صا�صه، 

�لكمال. �أ�صا�ض  �أّنه  كما  بال�صر،  مدعومة   - و�لتجلية 
ورد  م��ا  باعتبار  بال�صر  �متحانها  على  وقفنا  و�إمّن���ا 
مفاتيح  يف  كما  �أ�صبوع،  كّل  من  �لأح��د  يوم  يف  زيارتها  يف 
يا  �لقّمي قد�ض �صره: »�ل�صالم عليِك  لل�صيخ عبا�ض  �جلنان 
�أن يخلقِك بال�صر فوجدِك  ممتحنة قد �متحنِك �هلل قبل 

�صابرة«. �متحنِك  ملا 
�إذ  �لزهر�ء  فاطمة  جمال  يف  �لإلهية  �لع�صمة  فتجّلت 
�لع�صمة  من  فع�صمتها  و�لإمامة،  �لنبّوة  نوري  بني  جمعت 
عليهم  مع�صوًما  ع�صر  بالأربعة  ة  �ملخت�صّ �لأخ�ّض،  باملعنى 

�ل�صالم.
ع�صمتها: على  يدّل  ومّما 

لِيُْذهِبَ  يُِريدُ اهلُل  }إنَّمَا  �آية �لتطهري:  1. قوله تعاىل يف 
ــْطــِهــرًا{ ــرَُكــمْ تَ ــهِّ ــَط ـــــيْــتِ وَيُ ــَل الــبَ ــُكــمُ الـــرِّجْـــسَ أهْـ ــنْ عَ

)�لأحز�ب:33(.
عليهم  �لبيت  �أه��ل  تكوينية  ب��اإر�دة  طّهر  �لطاهر  فاهلل 
بع�صمة  وع�صمهم  �ل�صالم  عليها  فاطمة  ومنهم  �ل�صالم 

ونقاًل. عقاًل  و�جبة  ومطلقة  ذ�تية 
�ملّتفق عليه  �لثقلني  �لكرمي حلديث  �لقر�آن  �إّنها عدل   .2
عند �لفريقني - �ل�صّنة و�ل�صيعة - وملّا كان �لقر�آن مع�صومًا 
عليهم  �مل�صطفى  �لر�صول  عتة  �لبيت  �أهل  عدله  فكذلك 

�ل�صالم.
3. �إّنها كفوؤ علّي ولوله ملا كان لها كفوؤ �آدم وما دونه، ول 
على  قّو�مون  �لرجال  فاإّن  �ملع�صوم،  �إّل  �ملع�صومة  يتزّوج 

�لإمامة. �إّل  �ل�صالم  عليهما  لعلّي  ما  فلفاطمة  �لن�صاء، 
للزهر�ء  ثبت  باملطابقة  �ل�صالم  عليه  لعلّي  ثبت  ما  فكّل 
باملطابقة  لفاطمة  ثبت  �صيء  وكّل  باللتز�م،  �ل�صالم  عليها 

�ل�صالم عليه  علّي  �ملوؤمنني  لأمري  �للتز�مّية  بالدللة  ثبت 
مع�صومون  و�ملالئكة  �إن�صية،  ب�صورة  ح��ورّي��ة  ّن��ه��ا  �إ  .4

�حلورّية. فاطمة  فكذلك 
ير�صى  �هلل  فاإّن  و�لفاطمّية،  �لإلهّية  �لإر�دة  وحدة   .5
ليون�ض  يغ�صب  مل  ّن����ه  و�إ لغ�صبها،  وي��غ�����ص��ب  ل��ر���ص��اه��ا 
�لإر�دة  ف��وح��دة  لغ�صبها،  يغ�صب  ب��ل  �حل���وت،  �صاحب 

�لع�صمة. على  دليل 
تكون  وكيف  و�لآخ��رة،  �لدنيا  يف  �لن�صاء  �صّيدة  �إّنها   .6

وهي غري مع�صومة. و�لآخرين  �لأّولني  �صّيدة 
�إ�صارة  رمبا  �لأنف�ض،  على  �لن�صاء  وقّدم  �ملباهلة،  �آية   .7

�أبوها«. �أبوِك« »فد�ها  �أّن �لنفو�ض فد�ها، »فد�ِك  �إىل 
قو�صي  يف  �ل�����ص��ف��ل��ي  و�ل��ع��امل  �ل��ع��ل��وي  �ل��ع��امل  ّن��ه��ا  �إ  .8

و�لنزويل. �ل�صعودي 
�صدره  و�إّن  و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى  �لنبّي  �صدر  ّن��ه��ا  �إ  .9
�لقدر  ليلة  يف  �لقدر،  ليلة  ويف  و�حدة  دفعة  �لقر�آن  يحمل 

�ل�صالم. عليها  �لزهر�ء  فاطمة  وهي 
�إّل من قّدرها، ول يعرف �أ�صر�رها  10. ل يعرف قدرها 

�أذن له �لرحمن. �إّل من خلقها، ومن 
وكيف  مطلقًا،  �خللق  على  �لطاعة  مفرو�ض  �إّنها   .11

وهي غري مع�صومة. �لإطالق  على  �لطاعة  مفرو�ض  تكون 
�لأخبار  يف  ورد  كما   - و�أ�صوتهم  �حلجج  حّجة  هي   .12

.- �ل�صريفة 
فتحمل  �لأف����الك،  ب��ح��دي��ث  �ل��ن��وري��ن  جم��م��ع  �إن��ه��ا   .13

�أبيها. �أّم  و�إّنها  و�لإمامة،  �لنبّوة  �أ�صر�ر 
مع�صومًا،  يكون  �أن  فالبّد  �ملمدود،  �هلل  حبل  �إّنها   .14
و�إّل كيف يتم�ّصك على �لإطالق مبا مل يكن مع�صومًا، »قال 
ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله: »فاطمة بهجة قلبي وحبله 
تخّلف  ومن  به جنا،  �عت�صم  من  خلقه،  وبني  بينه  �ملمدود 

�ل�صمطني:66/2( هوى«.)فر�ئد  عنه 
و�لأخ��الق  �لكمال  �أ�صا�ض  وهو  بال�صر  �متحانها   .15

�لزهد. منها  �لذي 
�للديّن. علمها   .16

عند  كما  ع�صمتها،  على  �ل��د�ّل  �لقطعي  �لإجماع   .17
وغريهم. و�لطو�صي  و�ملفيد  �ل�صدوق  �مل�صايخ 

ف�صلها  على  �ل��د�ّل��ة  �ل��ك��ث��رية  و�ل���رو�ي���ات  �لآي���ات   .18
�لغيب. بعامل  وتعّلقها  وعظمتها، 

�لإلهّية. �لع�صمة  عطر  منها  تفوح  وحياتها  �صريتها   .19
وكانت  بيتها  يف  �لوحي  ينزل  كان  �لتي  هي  فاطمة   .20

تر�ه. ول  �ل�صالم  عليه  �صوت جر�ئيل  ت�صمع 
بيقني  ويعلم  و�ملتتّبع،  �ملحّقق  عليها  يقف  �أخرى  ووجوه 
وقطع �أّنه ل ريب ول �صّك �أّن فاطمة �لزهر�ء عليها �ل�صالم 

�لكرى. �هلل  ع�صمة 
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ما هو م�صري �لأطفال يوم �لقيامة؟ هل يحا�صبون كما 
ح�صاب؟  بدون  �جلنة  يدخلون  �أنهم  �أم  �لكبار؟  يحا�صب 
�أم �أنهم ل يدخلون �جلنة و�إمنا يبقون يف �لأعر�ف؟ وهل 
�لكفار  و�أطفال  �ملوؤمنني  �أطفال  بني  �لتفرقة  قبول  ميكن 
�جلنة  يف  �ملوؤمنني  �أط��ف��ال  ب��اأن  و�لل��ت��ز�م  و�مل�صركني؟ 

و�أطفال �لكفار يف �لنار؟
حكم العقل

�ملوقف  مقاربة  ميكننا  �لأ�صئلة،  هذه  على  �لإجابة  يف 
تارة طبقًا حلكم �لعقل، و�أخرى وفقًا للن�صو�ض �لدينية، 

�أّما مقاربة �ملوقف طبقًا ملا يحكم به �لعقل فاإنها 
�إنه  ت��ردد:  ب��دون  �لقول  علينا  تفر�ض 

�أن  �حلكيم  �ل��ع��ادل  على  يقبح 
مل  من  وك��ل  �لأط��ف��ال  يعاقب 

�لتكليف،  قلم  عليه  يجِر 
ك���امل���ج���ن���ون و�لأب����ل����ه، 
ما  على  يعاقبون  وكيف 
مل يكلفو� به؟! �إن هذ� 

بعينه،  �ل��ظ��ل��م  ه���و 
وق���د ت��ن��زه �هلل 

�صبحانه 
ع����ن ظ��ل��م 

�لبالغني،  عباده 
بالأطفال  فكيف 

�ملكلفني؟! غري 
لكن ما �لذي ميكن 

�أيدخلهم  بهم؟  �هلل  يفعله  �أن 
يف  ي��ك��ون��ون  �أم  �جل��ن��ة 

ع������������د�د �أه�������ل 
�لأعر�ف؟

ل  وحيث  حتمي،  �لقيامة  يوم  بعثهم  �أن  مبا  و�جلو�ب: 
و��صطة بني �جلنة و�لنار، لأن �لأعر�ف هي حمطة موؤقتة 
�أهل  من  يكونو�  �أن  فيتعنّي  �لنار  �أو  �جلنة  طريق  على 

�جلنة ل حمالة.
رفع  ق��د  وت��ع��اىل  �صبحانه  �هلل  ك��ان  ملّ��ا  �أخ���رى:  بكلمة 
ذلك   ورد  وق��د  �مل�صلمني  باإجماع  �لأط��ف��ال  عن  �لتكليف 
�لقلم  )�إن  �حلديث:  قبيل  من  �لن�صو�ض  من  �لعديد  يف 
�ملجنون  وع��ن  يحتلم  حتى  �ل�صبي  عن  ثالثة:  عن  رف��ع 
ي�صتيقظ(.)�خل�صال  ح��ت��ى  �ل��ن��ائ��م  وع��ن  يفيق  ح��ت��ى 

لل�صدوق:94(
�أن  ع��دل��ه  يف  ف��ي�����ص��ت��ح��ي��ل 
ي��ح��ا���ص��ب��ه��م وي��وؤ�خ��ذه��م 
يكلفهم  مل  م���ا  ع��ل��ى 
�أجل لو �صرفنا  به، 
�ل������ن������ظ������ر ع���ن 
)رف������ع �ل��ق��ل��م( 
ع���ن �لأط����ف����ال، 
�لقول:  لأمكننا 
يحا�صب  �هلل  �إن 
�ل����ن����ا�����ض ك��ل��ه��م 
حتكم  ما  على 
ب���ه ع��ق��ول��ه��م، 
��������ص�������و�ء ب���ل���غ 
ه�������وؤلء �ل��ن��ا���ض 
�أم  �ل��ت��ك��ل��ي��ف  ���ص��ن 
بع�ض  لأّن  يبلغو�،  مل 
ر�هق  ممن  ل�صيما  �لأط��ف��ال 
�حل��ل��م مي��ت��ل��ك ع��ق��اًل 
ميّكنه  ووعيًا 

حكم العقل

م�شري الأطفال ي�م القيامة
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�لفطرية  خ�صو�صًا  �لدينية  �حلقائق  بع�ض  �إدر�ك  من 
فاإن  وحد�نيته،  �أو  �صبحانه  �هلل  وج��ود  قبيل  من  منها، 
فاإنه  عقله  يدركها  �ل��ت��ي  �حلقائق  ب��ه��ذه  �لطفل  جحد 
�لعقل  حكم  يف  فرٍق  و�أي  جحوده،  على  �ملوؤ�خذة  ي�صتحق 
�صن  ب��ل��وغ  بعد  �أح��ده��م��ا  م��ات  �صخ�صني  �أو  طفلني  ب��ني 

�لتكليف بيوم، ومات �لآخر قبل �لبلوغ بيوم و�حد؟!
فيما  �ملوقف  مقاربة  علينا  يتحتم  �إنه  �لقول:  وميكننا 
من  �مل�صتفاد  لأّن  �لقلم،  رفع  حديث  عن  بعيدً�  فيه  نحن 
�لن�صو�ض رفع قلم �لتكليف و�لت�صريع عن �ل�صبي، وهذ� 
يحكم  �لتي  �لعتقادية  �لق�صايا  ي�صمل  ل  �حلال  بطبيعة 
مانع  فال  ولذ�  بالت�صريع،  لها  عالقة  ل  لأنه  �لعقل،  بها 
مل  ولو   - ووعيه  عقله  �كتمل  من  كل  حما�صبة  من  عقاًل 
�تباعه  عدم  على   - �ل�صرعي  �لتكليف  �صن  بلغ  قد  يكن 
وحد�نيته  �أو  �صبحانه  �هلل  وجود  من  �لعقل  به  يحكم  ملا 
�أو �لإقر�ر باليوم �لآخر، ول يكون يف موؤ�خذته على ذلك 
به  �لظلم يف موؤ�خذته على ما مل تقم  و�إمنا  له،  �أي ظلم 

�حلجة عليه.

عن  م��اذ�  ولكن  �لعقلية،  �ل��ق��و�ع��د  تقت�صيه  م��ا  ه��ذ� 
�إن  �أق��ول:  �ل�صاأن؟  ه��ذ�  يف  �ل���و�ردة  �لدينية  �لن�صو�ض 
�لن�صو�ض  ���ص��وء  على  فيه  نحن  فيما  �مل��وق��ف  م��ق��ارب��ة 
ن�صو�ض  لدينا  توفرت  �إذ�  �صحيحًا  يكون  �إمن��ا  �لدينية 
قطعية �لدللة و�ل�صند، �أما �إذ� كانت ظنية يف دللتها، �أو 
يف �صندها، فال ي�صح بناء �ملوقف �لعقدي على �أ�صا�صها.
�ملوقف  لتحديد  �لآح��اد  باأخبار  فال�صت�صهاد  وعليه، 
خمالفتها  ح��ال  يف  ل�صيما  �صديد،  غري  فيه  نحن  فيما 
حلكم �لعقل، �أو كونها متعار�صة فيما بينها، فلنالحظ ما 
ورد يف �لن�صو�ض، ثم نتخذ �ملوقف �ملنا�صب، و�لن�صو�ض 

�لو�ردة يف �ملقام على طائفتني:
�لأوىل: ما ورد يف حكم �أطفال �ملوؤمنني.

و�لثانية ما ورد يف حكم �أطفال غري �ملوؤمنني.
�مل��ذك��ور،  للتق�صيم  وف��ق��ًا  �مل�صاألة  نتناول  يلي  وفيما 
هذ�  �أي�صًا،  �لكالم  علماء  من  معتمد  تق�صيم  �أنه  ل�صيما 

مع �أن �لنتيجة يف �ملقامني قد تكون و�حدة كما �صرنى.

باأطفال �ملوؤمنني، فثمة �تفاق بني علمائنا  فيما يرتبط 
ع��ل��ى �أن��ه��م خم��ل��دون يف �جل��ن��ة م��ع ذوي��ه��م �مل��وؤم��ن��ني، 
ب��ع�����ض �مل��ف�����ص��ري��ن ع��ل��ى ذل���ك بقوله  ����ص��ت�����ص��ه��د  ورمب����ا 
َألْحَْقنَا  بِِإميَاٍن  ُذرِّيَُّتهُمْ  وَاتَّبَعَْتهُمْ  َآمَنُوا  تعاىل:}وَالَّذِينَ 

بِِهمْ ُذرِّيََّتهُمْ{.)�لطور:21(
و�لكبار،  �ل�صغار  فت�صمل  �إطالقها،  على  �لذرية  بحمل 
تف�صري  يف  �لو�ردة  �لرو�يات  بع�ض  من  ذلك  ي�صتفاد  وقد 

�لآية.
َعْبِد  �أَُب��و  َق��اَل  َق��اَل:  َرِميِّ  �صْ �حْلَ َبْكٍر  �أَِب��ي  ِرَو�َي���ِة  فِفي 
ــذِيــنَ  }وَالَّ  : َوَج���لَّ َع��زَّ  �هلل  َق���ْوِل  يِف  �ل�صالم   عليه  �هلل 
ــَتــهُــمْ{  ُذرِّيَّ بـِـِهــمْ  َألْحَْقنا  بِــِإميــاٍن  ــمْ   ــُتــهُ ُذرِّيَّ وَاتَّبَعَْتهُمْ   ــنُــوا  آمَ
 ُ ��َق �هللَّ حْلَ َف��اأَ �ْلآَب���اِء  ْع��َم��اِل  �أَ َع��ْن  �ْلأَْب��َن��اُء  َرِت  َق��اَل: »َق�صَ
ح�صره  ل  �أَْع��ُي��ُن��ُه��ْم«.)م��ن  ِب��َذِل��َك  ِلَتَقرَّ  ِب��اْلآَب��اِء  �ْلأَْب��َن��اَء 

�لفقيه:490/3(
ربط  ل  �لآي��ة  �أّن  �ل�صتدلل:  ه��ذ�  على  يالحظ  ولكن 
لها بالأطفال، و�إمنا هي ناظرة �إىل �لبالغني بدليل قوله: 
لآبائهم  �لأبناء  �تباع  فاإن  بِِإميَاٍن{،  ُذرِّيَُّتهُمْ  }وَاتَّبَعَْتهُمْ 
يف �لإميان ل معنى له يف �لأطفال، و�إمنا يتم يف �لبالغني 

كما ل يخفى.
�إل �أّن عدم متامية دللة �لآية ل ي�صر مبا قلناه: من �أن 
م�صافًا   - هذ�  فاإن  �جلنة،  يف  خملدون  �ملوؤمنني  �أطفال 
�لرو�يات  فيه  وردت  قد   - �لعقل  به  يحكم  مما  �أنه  �إىل 
�لعديدة، من قبيل �صحيح �حللبي عن �أبي عبد �هلل عليه 
�ل�صالم قال: »�إّن �هلل تبارك وتعاىل كفل �إبر�هيم و�صارة 
لها  �جلنة  يف  �صجرة  م��ن  يغذو�نهم  �مل��وؤم��ن��ني،  �أط��ف��ال 
�أخالف كاأخالف �لبقر  يف ق�صور من ُدّر، فاإذ� كان يوم 
�لقيامة �ألب�صو� وُطِيّبو� و�أهدو� �إىل �آبائهم، فهم ملوك يف 

�آبائهم...(.)�لتوحيد393( �جلنة مع 
ب��اأط��ف��ال �ملوؤمنني  ُي��دف��ع  �أن���ه  �أخ���رى  وَت��ْذُك��ر رو�ي���ات 
�إىل  �صبقهم  قد  ذويهم  من  �أح��د  يكن  ومل  ماتو�،  �إذ�   -
عليها  �ل��زه��ر�ء  فاطمة  �ل�صيدة  �إىل   - �لآخ���ر  �ل��ع��امل 
�إليه. فتدفعهم  ذويهم  �أحد  َيْقِدَم  حتى  لتغذوهم  �ل�صالم 

ماذا يف الن�ش��ص؟

اأطفال امل�ؤمنني
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)�لتوحيد:393(
ول منافاة بني �خلرين �إذ من �ملمكن �أن يدفع بع�صهم 
�إىل �إبر�هيم و�صارة،  وبع�صهم �لآخر �إىل �لزهر�ء عليها 

�أي�صًا. �ل�صالم 
ويف �صوء ذلك ل بّد �أن نرفع �ليد عن �أية رو�ية �أخرى 
�أن  عن  تتحدث  �لتي  �لرو�ية  قبيل  من  تقدم،  ما  تنايف 
معينة  نار  بدخول  �لقيامة  يوم  ُيَكَلّفون  �ملوؤمنني  �أطفال 
تعّد لهم، فمن دخلها كانت عليه بردً� و�صالمًا ثم يدخل 

�إىل �جلنة، ومن ع�صى �صيق �إىل �لنار.)�لتوحيد:394(
فمثل هذه �لرو�ية ل ميكن �لوثوق بها، م�صافًا �إىل �أنه 
يدخلون  �ملوؤمنني  �أطفال  �أن  يف  �أ�صحابنا  بني  خالف  )ل 
�لعلماء.)م�صابيح  بع�ض  ق��ال  كما  تكليف(  بال  �جلنة 

�لأنو�ر يف حل م�صكالت �لأخبار:286/1(.

م�صركنْي،  �أو  كافرْين  من  تولدو�  �لذين  �لأطفال  �أم��ا 
فالأقو�ل يف م�صريهم �لأخروي عديدة:

�لقول �لأول: وهو �مل�صهور بني �ملتكلمني وحا�صله: �إنهم 
ي�صكنو�  �أو  �جلنة  يدخلو�  �أن  �إم��ا  بل  �ل��ن��ار،  يدخلون  ل 

�لأعر�ف.
ُيَكَلّفون  �أنهم  وهو:  ثني  �ملحِدّ من  جماعة  قول  �لثاين: 
ودخل  �أطاع  فمن  لهم،  توؤجج  نارً�  يدخلو�  �أن  �لقيامة  يف 
�جلنة،  �هلل  فيدخله  و�صالمًا  بردً�  عليه  كانت  �لنار  تلك 
ومن خالف وع�صى ومل يدخل تلك �لنار كان م�صريه �إىل 

جهنم وبئ�ض �مل�صري.
�أنهم  �إىل  ذهبو�  حيث  �حل�صوية،  جماعة  قول  �لثالث: 
�ملوؤمنني  �أطفال  �إن  �أخ��رى:  وبعبارة  كاآبائهم،  يعذبون 
يدخلون  �لكفار  و�أطفال  �جلنة،  يف  �آبائهم  مع  يح�صرون 

�لنار مع �آبائهم.
�لر�بع: مذهب �لتوقف و�إرجاء �أمرهم �إىل �هلل.

هذه �أهم �لأقو�ل يف �مل�صاألة.)�لأنو�ر �لنعمانية:245/4. 
م�صابيح �لأنو�ر 287/1(

رهن  هو  �ملذكورة  �لأق��و�ل  من  قول  �أي  تبني  �إّن  �أقول: 

نحكم  �أن  ميكننا  ل  لأن��ه  و�ل��ره��ان،  باحلجة  �عت�صاده 
�لأوهام  �أو  �لظنون  �أ�صا�ض  على  �لنار  يف   �لنا�ض  بدخول 

بل ل بّد من حجة قاطعة، فلنالحظ �أدلة هذه �لأقو�ل.

�صاأنهم،  يف  بالتوقف  �لقول  وه��و  �ل��ر�ب��ع:  �لقول  �أّم��ا   
�أمرهم �إىل �هلل، في�صهد له بع�ض �لرو�يات، لعل  و�إرجاء 
�أو�صحها دللة: �صحيحة زر�رة، قال: قلت لأبي عبد �هلل 
�أن  قبل  ماتو�  �لذين  �لأطفال  يف  تقول  ما  �ل�صالم  عليه 
عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  عنهم  »�صئل  فقال:  يبلغو�؟ 
علّي  �أقبل  ثم   عاملني«،  كانو�  مبا  �أعلم  �هلل  فقال:  و�آل��ه 
�هلل  ر�صول  بذلك  عنى  ما  ت��دري  هل  زر�رة:  »ي��ا  فقال: 
و�  ُكُفّ »�إمنا عنى:  فقال:  قلت: ل،  و�آله؟«،  �صلى �هلل عليه 
�هلل«. �إىل  علمهم  و�  ورُدّ �صيئًا،  فيهم  تقولو�  ول  عنهم، 

)�لكايف:249/3، ح4(
ن�صو�ض  وجود  ظل  ويف  �أنه  �لقول:  هذ�  على  ونالحظ 
بها، مع  �لوثوق  يبعد ح�صول  �لرو�ية  ملفاد هذه  معار�صة 
�أن ن�صجلها على م�صمونها،  �أّن ثمة مالحظة مهمة ميكن 
مبا  �أعلم  »�هلل  و�آله:  عليه  �هلل  �صلى  قوله  �أن  وحا�صلها: 
كانو�  ما  على  يحا�صبهم  �هلل  باأن  يوحي  عاملني«،  كانو� 
�صيعملون لو بقو� �أحياًء، فاإن كانو� عاملني خريً� فهم �إىل 

خري، و�إن كانو� عاملني �صرً� فهم �إىل �لنار.
�إمنا  �لعقاب  لأن  به،  �للتز�م  ي�صعب  �مل�صمون  وهذ� 
�أعمال  من  عنه  �صدر  وم��ا  �لإن�صان  فعله  ما  على  يكون 
قبيحة، �أما �لعقاب على �أ�صا�ض ما ميكن �أن يفعله  لو بقي 
حيًا يف م�صتقبل �لأيام، فهذ� ل مرر له يف منطق �لعقل 

�لعقالء. و�صريعة 

�حل�صوية،  من  جماعة  اه  تبَنّ �ل��ذي  �لثالث  �لقول  �أم��ا 
يف  �آبائهم  مع  ُيح�صرون  ار  �لكَفّ �أط��ف��ال  ب��اأَنّ  و�لقا�صي 
�لنار، فهو قول مرفو�ض رف�صًا مطلقًا، رغم وجود بع�ض 
�أر�صله  �ل��ذي  �حل��دي��ث   يف  كما  ل��ه،  �مل��وؤّي��دة  �لن�صو�ض 
�ملوؤمنني  �أطفال  »�أم��ا  �آخ��ر:  حديث  )ويف  قائاًل:  �لكليني 
باآبائهم،  يلحقون  �مل�صركني  و�أولد  باآبائهم،  فيلحقون 
وهو قول �هلل عّز وجّل: }وَالَّذِينَ َآمَنُوا وَاتَّبَعَْتهُمْ ُذرِّيَُّتهُمْ 

اأطفال امل�شركني

حماكمة الأق�ال

مذهب الت�قف

ق�ل جماعة احل�ش�ية
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بِِإميَاٍن َألْحَْقنَا بِِهمْ ُذرِّيََّتهُمْ{«.)�لكايف:249/3(
لعد�لة  منافاته  و�صوح  �لقول:  هذ�  رف�ض  يف  و�لوجه 
�هلل �صبحانه يف تعذيب غري �ملكلفني من �لنا�ض، فما ذنب 
تقام  �أن  قبل  ُيعّذب  كافرين حتى  �ملتولد من  �لطفل  هذ� 
ميتلك  وهل  و�لديه؟  ذنوب  على  يعاقب  �أو  �حلجة،  عليه 
موؤمنني  �أو  كافرين  من  متولدً�  ك��ان  �صو�ء  �لطفل  ه��ذ� 
كفر  على  هذ�  موؤ�خذة  لت�صح  و�لديه،  عقيدة  يحدد  �أن 

و�لديه، و�إثابة �لآخر على �إميانهما؟!
�أمكن  ملا  �صحيحًا  كان  لو  فاإنه  �ملذكور،  �حلديث  و�أما 
يف  ومثله  بالإر�صال،  �صعيف  وهو  فكيف  عليه،  �لعتماد 
�ل�صعف خر وهب بن وهب عن جعفر بن حممد عن �أبيه 
قال: »قال علي عليه �ل�صالم: »�أولد �مل�صركني مع �آبائهم 
ل  �جلنة«.)من  يف  �آبائهم  مع  �مل�صلمني  و�أولد  �لنار،  يف 

�لفقيه:491/3( يح�صره 
فاإن وهب، �لّر�وي للحديث، هو �أكذب �أهل �لرية كما 

ذكر بع�ض علماء �لرجال.
�إمنا  �هلل  �أّن  دعوى  �لقول:  هذ�  ب�صاعة  من  ف  يخِفّ ول 
فهذ�  �لكافرْين،  لو�لديه  و�إي���ذ�ًء  �إيالمًا  �لطفل  يعاقب 
ولن�ض  �لعقل،  ملنطق  وخمالف  �صابقه،  من  �صناعًة  �أ�صّد 
ُأخْرَى{. ِوْزرَ  وَاِزرَةٌ  تَِزرُ  }وَاَل  �أنه  يف  �لكرمي  �لقر�آن 

)�لإ�صر�ء:15(
بقوله  �إليه  �مل�صار  ملذهبهم  �حل�صوية  ��صتدل  ورمب��ا 
ــنَ  مِ اَلرِْض  ــى  ــَل عَ ــَذرْ  ــ تَـ اَل  رَِبّ  ُنــــوحٌ  }وََقــــــاَل  ت��ع��اىل: 
وا عِبَادََك وَاَل  الَْكافِِرينَ دَيَّارًا * إِنَّكَ إِنْ تََذرْهُمْ يُضِلُّ

إاَِلّ  ارًا{.)نوح:26-27(يَلِدُوا  َفاِجرًا َكَفّ
حيث  �ل��ك��اف��ر  �أن  ب��ت��ق��ري��ب: 

يلد  ل  �إن�����ه 
ك��اف��رً�  �إّل 

فاجرً�، فمن �لطبيعي �أن يكون م�صري �لكافر �لنار.
فيما  �ل�صالم  عليه  نوحًا  �أن  ذلك،  على  يالحظ  ولكن 
�أن  لب��ّد  �لكافر  �بن  �إن  �لقول  يريد  ل  عنه،  �لآي��ة  حكته 
�لأ�صخا�ض  �أك��رث  فما  �لو�قع،  به  يكِذّ فهذ�  كافرً�،  يكون 
�آباءهم  �أن  مع  �إ�صالمهم  وح�صن  �لإميان  �ختارو�  �لذين 
كفرة وماتو� على �لكفر! وهكذ� وبطريق �أوىل، فاإن �لآية 
و�إنهم  فجرة،  كفرة  �لكافر هم  �أطفال  �إن  �لقول  تريد  ل 
�لعامل  و�هلل   - �ملق�صود  و�إمن��ا  �لكافر،  عقاب  يعاقبون 
�بن  �لإن�صان  �أن  وهي  �جتماعية  حقيقة  �إىل  �لإ�صارة   -
�أفكاره  ويت�صرب  وتقاليده  عاد�ته  على  يتبى  جمتمعه، 
كفرة،  �أب��ن��اوؤه  ليكون  مهّياأ  �لكفر  فمجتمع  وع��ق��ائ��ده، 
جمتمع  و�إن  موؤمنني،  �أبناوؤه  ليكون  مهياأ  �لإميان  وجمتمع 
�هلل  على  �لتمرد  بهم  بلغ  ق��د  �ل�صالم  عليه  ن��وح  �لنبي 
ور�صله حدً� ينعك�ض بطبيعة �حلال على ذريتهم و�أبنائهم، 

فيكون �لأبناء على دين �لآباء كما هي طبيعة �لأمور.
�أط��ف��ال  �أدخ����ل  �إمن���ا  �صبحانه  �هلل  �إن  ي��ق��ال:  ورمب���ا 
عا�صو�  لو  �أنهم  حالهم  من  علم  لأن��ه  �ل��ن��ار،  �لكافرين 
�أطفال  �أدخل  بينما  �ملع�صية،  على  ُم�صرين  لكانو�  �أبدً� 
�ملوؤمنني �جلنة، لأنه علم من حالهم �أنهم لو عا�صو� �أبدً� 

لأطاعوه �أبدً�.
�لكفار  �أط��ف��ال  �أن  يفت�ض  �لكالم  ه��ذ�  �إن  وج��و�ب��ه: 
موؤمنون  هم  �ملوؤمنني  �أطفال  و�أّن  حتمًا،  كفرًة  �صيكونون 
بع�ض  فاإن  �لأمر، كما ذكرنا؛  لو�قع  دومًا، وهذ� خمالف 
�أب��ن��اء  بع�ض  �أن  كما  �لإمي����ان،  يعتنقون  �ل��ك��ف��رة  �أب��ن��اء 

�ملوؤمنني يختارون �لكفر على �لإميان، هذ� من جهة.
�إمّنا يكون على ما فعله  �لعقاب  فاإن  �أخرى،  ومن جهة 
�لإن�صان ل على ما �صيفعله يف �مل�صتقبل لو �متَدّ به �لعمر.
�لنار  �أهل  تف�صريً� خللود  �إمنا ي�صلح  �إّن ما ذكر  �أجل، 
فيها،  �ملوؤمنني  من  �جلنة  �أهل  وخلود  فيها،  �لكّفار  من 
على  ع��ادًة  تريره  يتّم  �لنار  �أو  �جلنة  يف  �خللود  ف��اإَنّ 
ني �لذين  �أ�صا�ض �لنو�يا، �إّل �أن هوؤلء هم من �ملكلَفّ
�لإميان، وظهر  �أو  �لكفر  �نخرطو� عمليًا يف 
منهم �لتمرد و�لع�صيان، بخالف �لأطفال 
�لذين توفاهم �هلل قبل �صن �لتكليف، وقبل 
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�أن يختارو� �لكفر على �لإميان، و�ملع�صية على �لطاعة.

و�لقول �جلدير باأن نتوقف عنده هو �لقول �لثاين �لذي 
ياأمر  �صبحانه  �هلل  �إن  وم��ف��اده:  �ملحدثني،  بع�ض  تبناه 
بتاأجيج نار عظيمة ثم ياأمر �لأطفال بالدخول فيها، فمن 
��صتجاب ودخل �أجناه �هلل من �لحت�ق، ثم �أدخل �جلنة، 
�هلل  ويدخله  عا�صيًا  فيعتر  فيها  بنف�صه  يلق  مل  من  و�أّما 
�لنار، وقد وردت بهذ� �لر�أي عدة رو�يات: منها �صحيحة 
يحتَجّ  »ث��الث��ة  �ل�صالم:  عليه  �هلل  عبد  �أب��ي  ع��ن  ه�صام 
عليهم: �لأبكم، و�لطفل، ومن مات يف �لفتة، فتفع لهم 
بردً�  عليه  كانت  دخلها  فمن  �دخلوها،  لهم:  فيقال  نار 
�أمرتكم  قد  هذ�  وتعاىل:  تبارك  قال  �أبى  ومن  و�صالمًا، 

فع�صيتموين«.)�لكايف:249/3(

��ل ع��ل��ى ه���ذ� �ل�����ر�أي ع��دة  �إن���ّن���ا ب��الإم��ك��ان �أن ن�����ص��َجّ
مالحظات:

�لتكليف:  �ن��ق��ط��اع  ي���وم  ه��و  �ل��ق��ي��ام��ة  ي���وم  �إّن  �أوًل: 
عمل«.)نهج  ول  ح�صاب  وغ��دً�  ح�صاب،  ول  عمل  »�ليوم 

�لبالغة:93/1(
�لتكاليف،  �رتفاع  يوم  يف  �لأطفال  هوؤلء  ُيَكَلّف  فكيف 
وهذه  و�لت�صريع؟!  �لتكليف  عامل  يف  يكّلفو�  مل  �أنهم  مع 
�ل�صدوق  قال  �لكالم،  علماء  من  جمٌع  لها  �صَجّ �ملالحظة 
ذلك   ينكرون  �لكالم  �أ�صحاب  من  قومًا  )�إن  �هلل:  رحمه 
�أعني تكليف �لأطفال ويقولون: �إنه ل يجوز �أن يكون يف د�ر 
�جلنة،  هي  �إمنا  للموؤمنني  �جلز�ء  ود�ر  تكليف،  �جلز�ء 
هذ�  يكون  و�إمنا  �لنار،  هي  �إمنا  للكافرين  �جلز�ء  ود�ر 

�لتكليف من �هلل عَزّ وجل يف غري �جلنة و�لنار، فال يجوز 
�أن يكون كّلفهم يف د�ر �جلز�ء...(.)�خل�صال:238(

�لتكليف،  �أمر هذ�  �ملوقف غر�بًة يف  �أو  �مل�صهد  ويزد�د 
�إذ� لحظنا �أن �لطفل رمبا كان �صغريً� جدً� - كالر�صيع 
ه �إليه تكليٌف باإلقاء نف�صه يف �لنار، و�إذ�  مثاًل - فهل يوَجّ

مل ميتثل يح�صر يف جهنم مع �لع�صاه �ملجرمني؟!
وميتحنهم،  يخترهم  �أن  �صبحانه  �هلل  �أر�د  لو  وثانيًا: 
يف  �أبناءنا  نختر  كما  عقالئي،  بتكليف  يخترهم  فاإنه 
ول�صيما  �لنار،  يف  �أنف�صهم  باإلقاء  �ختبارهم  �أما  �لدنيا، 
تكليف  �لرو�يات، فهو  بع�ض  نار عظيمة كما و�صفت  �أنها 
على  يحتجو�  �أن  �لأطفال  ولهوؤلء  منطقيًا،  ولي�ض  غريب 
�هلل، باأنك كّلفتنا باأمر �صاق ل ميكن حتمله، بينما كّلفت 

�أهل �لدنيا بتكاليف لي�ض فيها م�صقة ول ع�صر!
هوؤلء  �إىل  �لتكليف  هذ�  مثل  توّجه  تعّقلنا  لو  وثالثًا: 
�لتكليف  لهذ�  �متثالهم  عدم  �أّن  �إل  غار،  و�ل�صّ �لأطفال 
قد ل مُيّثل متردً� على �هلل �صبحانه وتعاىل، ف�صاًل عن �أن 
يعتر ذلك كفرً� به، �إذ رمبا متَلّك �خلوف هوؤلء �لأطفال 
فامتنعو�  و�لعظيمة،  �ملرعبة  �لنار  هذه  يف  �لحت�ق  من 
�لإن�صان  �أن  مبالحظة  ول�صيما  فيها،  �أنف�صهم  �إلقاء  عن 

بطبيعته يفر من �لنار.
هوؤلء  حكم  فليكن  حما�صبتهم،  �هلل  �أر�د  فلو  وعليه، 
ي�صملهم  قد  �لذين  �ملوؤمنني  من  �لع�صاة  حكم  �لأطفال 
�أحد �لأولياء، ولي�ض حكم  �أو تنالهم �صفاعة  �لعفو �لإلهي 

�لكفرة �لذين ُيَخَلّدون يف �لنار.
�صاأن  يف  �لكبري  �لتاأمل  على  تبعث  �ملالحظات  ه��ذه 
�لرو�يات �ملذكورة، �لأمر �لذي يحول دون ح�صول �لوثوق 

بها و�ل�صتناد �إليها يف ق�صية عقدية كالتي نبحثها.
�ملتقدم،  �لأول  �لقول  �أن  يَتّ�صح  كله،  ذلك  �صوء  ويف 
و�ل��ك��اف��ري��ن  �مل�����ص��رك��ني  �أط��ف��ال  ب��دخ��ول  يق�صي  و�ل���ذي 
حكم  �إىل  و�أقربها  �لأق��و�ل  �أ�صح  هو  �لنعيم،  جنات  �إىل 
�أنه لي�ض ثمة فرق بني �أطفال  �لعقل و�ملنطق، وهذ� يعني 
�أن �جلميع يدخلون �جلنة  �لكافرين يف  و�أطفال  �ملوؤمنني 

بغري تكليف ول ح�صاب.

تكليف الأطفال يف القيامة

بقلم: الشيخ حسني الخشن
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ورد يف تف�ص���ري مقبول من علماء �لهند �أن �حل�ص���ني عندما كان 
يف بط���ن فاطمة كانت كارهة لهذ� �حلم���ل، فهل �صحيح �أنها كانت 

تكره �حل�صني؟!
�جلو�ب:

�ل�صيخ  عن  �لكايف  يف  ورد  ما  �ل�صبهة  لهذه  �لذ�كر  يق�صد   .1
د ْبن  مَّ حممد بن يعقوب �لكليني رحمه �هلل حيث جاء: )عن حُمَ
َعْن  ٍد  مَّ حُمَ ْبن  �َصنْي  َو�حْلُ اِء  �ْلَو�صَّ َعِن  ٍد  مَّ حُمَ ْبِن  �أَْحَمَد  َعْن  َيْحَيى 
�أِبي َخِديَجَة  ْبِن َعاِئٍذ َعْن  �أَْحَمَد  اِء َعْن  �ْلَو�صَّ ٍد َعِن  مَّ ْبِن حُمَ ُمَعلَّى 
َعْن �أَِبي َعْبِد �هلل عليه �ل�صالم َقاَل: »مَلَّا َحَمَلْت َفاِطَمُة عليها �ل�صالم 
َفَقاَل  و�آله  َر�ُصوِل �هلل �صلى �هلل عليه  �إىَِل  ِئيُل  َجْرَ َجاَء  �َصنْيِ  ِباحْلُ
ا  ُتَك ِمْن َبْعِدَك َفَلمَّ �إِنَّ َفاِطَمَة عليها �ل�صالم �َصَتِلُد ُغاَلمًا َتْقُتُلُه �أُمَّ
َعْتُه  َو�صَ َوِحنَي  َحْمَلُه  َكِرَهْت  �َصنْيِ عليه �ل�صالم  ِباحْلُ َفاِطَمُة  َحَمَلْت 
ْنَيا  َعُه«، ُثمَّ َقاَل �أَُبو َعْبِد �هلل عليه �ل�صالم: »مَلْ ُتَر يِف �لدُّ َكِرَهْت َو�صْ
ُه �َصُيْقَتُل«، َقاَل َوِفيِه  َها َكِرَهْتُه مِلَا َعِلَمْت �أَنَّ �أُمٌّ َتِلُد ُغاَلمًا َتْكَرُهُه َوَلِكنَّ
َنَزَلْت َهِذِه �ْلآَيُة }وَوَصَّيْنَا اْلِنْسانَ  بِوالِدَيْهِ  حُسْنًا حَمََلْتهُ  ُأمُّهُ  
شَهْرا{ ثاَلُثونَ  وَفِصاُلهُ   وَحَمُْلهُ  ُكرْهًا  وَوََضعَْتهُ  ُكرْهًا 

)لقمان:14(.)�لكايف:464/1(
َعْتُه ُكْرهًا وذلك �أَنَّ �هلل  �أَْخَرَ َر�ُصوَل  هُ  ُكْرهًا َوَو�صَ فقال: َحَمَلْتهُ  �أُمُّ
�َصنْيِ عليه �ل�صالم َقْبَل َحْمِلِه  َرُه ِباحْلُ �هلل �صلى �هلل عليه و�آله َوَب�صَّ
يُبُه  ا ُي�صِ ُه مِبَ َو�أَنَّ �ْلإَِماَمَة َتُكوُن يِف ُوْلِدِه �إِىَل َيْوِم �ْلِقَياَمِة ُثمَّ �أَْخَرَ
�ْلإَِماَمَة  َجَعَل  ِباأَْن  ُه  �صَ َعوَّ ُثمَّ  َوُوْلِدِه  َنْف�ِصِه  يِف  يَبِة  َو�مْلُ�صِ �ْلَقْتِل  ِمَن 
ُرُه َحتَّى َيْقُتَل  ْنَيا َوَيْن�صُ ُه �إِىَل �لدُّ ُه ُيْقَتُل ُثمَّ َيُردُّ يِف َعِقِبِه َو�أَْعَلَمُه �أَنَّ
ِلَكُه �ْلأَْر�َض َوُهَو َقْوُلُه }وَُنِريدُ َأنْ نَمُنَّ عََلى الَّذِينَ  �أَْعَد�َءُه َومَيْ
اسُْتْضعُِفوا فِي اْلَرِْض{ َقْوُلُه: }وََلَقدْ َكَتبْنا فِي الزَّبُوِر مِنْ 
الــصَّــالِــحُــونَ{  ــبــادِيَ  عِ يَــِرُثــهــا  اْلَرْضَ  ْكــِر َأنَّ  الــذِّ بَــعْــدِ 
ِلُكوَن �ْلأَْر�َض  ُه �صلى �هلل عليه و�آله �أَنَّ �أَْهَل َبْيِتَك مَيْ َر �هلل َنِبيَّ َفَب�صَّ
�صلى  �هلل  َر�ُصوُل  َو�أَْخَرَ  �أَْعَد�َءُهْم  َوَيْقُتُلوَن  ْنَيا  �لدُّ �إِىَل  َوَيْرِجُعوَن 
�َصنْيِ َوَقْتِلِه َفَحَمَلْتُه  �هلل عليه و�آله َفاِطَمَة عليها �ل�صالم ِبَخَرِ �حْلُ
ُر  ُيَب�صَّ �أََحدً�  َر�أَْيُتْم  َفَهْل  َعْبِد �هلل عليه �ل�صالم   �أَُبو  َقاَل  ُثمَّ  ُكْرهًا، 

ِبَوَلٍد َذَكٍر َفَتْحِمُلُه ُكْرهًا«.
�أي �أنها �غتمت وكرهت ملا �أخرها بقتله، وو�صعته كرهًا ملا علمت 
طهر  مدة  �ل�صالم  عليهما  و�حل�صني  �حل�صن  بني  وك��ان  ذلك  من 

و�حد وكان �حل�صني عليه �ل�صالم يف بطن �أمه �صتة �أ�صهر وف�صاله 
�أربعة وع�صرون �صهرً� وهو قول �هلل: }وَحَمُْلهُ وَفِصاُلهُ ثاَلُثونَ 

شَهْراً{.)تف�صري �لقمي:297/2(
وعن �لإمام �ل�صادق عليه �ل�ص���الم ق���ال: »�إّن جرئيل نزل على 
حممد �صلى �هلل عليه و�آله فقال له: يا حممد �إن �هلل يب�صرك مبولود 
يولد من فاطمة، تقتله �أمتك من بعدك، فقال: يا جرئيل وعلى ربي 
�ل�صالم ل حاجة يل يف مولود يولد من فاطمة، تقتله �أمتي من بعدي، 
فعرج ثم هبط عليه فقال له مثل ذلك، فقال: يا جرئيل وعلى ربي 
�ل�ص���الم ل حاجة يل يف مولود تقتله �أمتي من بعدي، فعرج جرئيل 
عليه �ل�ص���الم �إىل �ل�صماء ثم هبط فقال: يا حممد �إن ربك يقرئك 
�ل�ص���الم ويب�ص���رك باأنه جاعل يف ذريته �لإمامة و�لولية و�لو�صية، 

فقال: قد ر�صيت.
ثم �أر�صل �إىل فاطمة �أن �هلل يب�صرين مبولود يولد لك، تقتله �أمتي 
من بعدي، فاأر�صلت �إليه ل حاجة يل يف مولود تقتله �أمتك من بعدك، 
فاأر�صل �إليها �أّن �هلل قد جعل يف ذريته �لإمامة و�لولية و�لو�صية، 
فاأر�صلت �إليه �أن قد ر�صيت، ف�}...حَمََلْتهُ ُأمُّهُ ُكرْهًا وَوََضعَْتهُ 
ُكرْهًا وَحَمُْلهُ وَفِصَاُلهُ ثاَلَُثونَ شَهْرًا حَتَّى إَِذا بََلَغ َأشُدَّهُ وَبََلَغ 
تِي َأنْعَمْتَ  َأرْبَعِنيَ سَنًَة َقاَل رَبِّ َأوِْزعْنِي َأنْ َأشُْكرَ نِعْمََتكَ الَّ
عََليَّ وَعََلى وَالِدَيَّ وََأنْ َأعْمََل صَالِحًا تَرَْضاهُ وََأصْلِحْ لِي فِي 

ُذرِّيَّتِي...{.)�لكايف:506/2(
فل���ول �أنه ق���ال: �أ�صلح يل يف ذريت���ي، لكانت ذريت���ه كلهم �أئمة.

�لزيار�ت:57( )كامل 
ف���رنى �أن �لكات���ب و�مل�ص���كك تعم���د �لتحري���ف، حي���ث �أخذ من 
�حلديث �ل�ص���ريف كلم���ة: )كرهت حمل���ه(، وترك تف�ص���ري �لإمام 

�ل�ص���ادق عليه �ل�ص���الم معن���ى كر�هتها حلمله!
ث���م �أغم�ض �لكاتب ب�صريته عن هذه �ملنقب���ة �لعظيمة للزهر�ء 

و�لأئمة من ذريتها عليهم �ل�صالم.
وه���ذ� قلي���ٌل من كث���ري م���ن حتريفاته���م لف�صائ���ل �أه���ل �لبيت 

�لطاهري���ن، وجعله���م �ملنقب���ة منق�صة!
ويف �ملقابل حتريفهم ملطاعن من �تخذوهم �أئمة بدون �ص���لطان، 

وجعلهم �لف�صق تقوًى، و�لكفر �إميانًا!

هـــل �شحيـــح اأن فاطمـــة كرهـــت 
احل�شني عليه ال�شالم عند حمله؟

بقلم: الشيخ عيل الكوراين
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ِكر �أمري �ملوؤمنني علي بن �أبي طالب عليه �ل�صالم يف  ُيذَّ
عا�صت  �لذي  �ل�صلبي  بالتاريخ  �لأّمُة  )�لقا�صعة(،  خطبته 
حتت تاأثريه وفقدت معه مو�قع �لقوة، فتحّدث عن �مل�صاألة 
�أو  م�صريه  تقرير  يف  �ملجتمع  حّرية  ق�صية  يف  �ل�صيا�صية 
ليحّلل  و�ل��ط��اغ��ي��ة،  �لظاملة  �ل��ق��وى  ت��اأث��ري  حت��ت  �صقوطه 
�لطغاة،  �صيطرة  تاأثري  تقع حتت  قد  فالأّمة  �أ�صباب ذلك؛ 
لأنَّ طبيعة �ل�صلوك �لذي يطبع عالقاتها وتطّلعاتها، يتك 

تاأثري�ت �صلبية يف ما تو�جهه من م�صاكل.
م�صاألة  ه��ي  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  �حل��ي��وي��ة  �لنقطة  ول��ع��لَّ 
�ّل��ذي  و�لتخّلف  د�خلها،  يف  �لأّم��ة  تعي�صه  �ل��ذي  �لتمّزق 
يف  �ل��ّت��و�زن  حتقيق  معهما  متلك  ف��ال  ذهنّيتها،  يطبع 
ما  �أو  عاد�تها،  �أو  تقاليدها،  م�صتوى  على  �صو�ء  �أمورها، 

�أ�صبه ذلك.

ولد  تاريخ  �إىل در��صة  �ل�صالم  �لإمام علّي عليه  يذّكرنا 
�إ�صحاق - وهو تعبري عن  �إ�صماعيل - وهم �لعرب - وولد 
�ليهود �أو )بني �إ�صر�ئيل( - حيث وقع �لعرب حتت �صيطرة 
�لأكا�صرة، بينما وقع �ليهود حتت �صيطرة �لقيا�صرة، ومن 
ميلكو�  فلم  و�ل�صتعباد،  �ل�صطهاد  عا�صو�  ذلك،  خالل 

�أمرهم ول م�صتقبلهم.
ب��ي��ان��ه يف ه��ذ�  �ل�����ص��الم  ي��ري��د �لإم����ام ع��ل��ي عليه  وم��ا 
�ملجال، �أنَّكم رمبا ت�صريون يف هذ� �لجتاه، وتعي�صون تلك 
�ل�صلبية  نتائجها  لتتفادو�  تدر�صوها  �أن  فعليكم  �لتجربة، 
وقعو�  ما  يف  تقعو�  ل  حتى  �أموركم،  من  ت�صتقبلونه  فيما 
�ل�صالم  عليه  �لإمام  حديث  ن�ّض  نتابع  يلي،  وفيما  فيه.. 
يف هذ� �جلانب، ونتابع ��صتيحاء كلماته يف كّل �أو�صاعنا، 

العتبار من تاريخ الأمم

يف الأمم  تــاريــخ  مــن  ــار  ــب ــت الع
نـــــــــــهـــــــــــج الـــــــــبـــــــــالغـــــــــة
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�إ�صماعيل  ولد  بحال  »فاعترو�  �ل�صالم:  عليه  يقول  حيث 
�أ�صّد  فما  �ل�صالم،  عليهم  �إ�صر�ئيل  وبني  �إ�صحاق  وبني 

�عتد�ل �لأحو�ل، و�أقرب ��صتباه �لأمثال!«.
�إ�صماعيل  بني  �أح��و�ل  يف  و�لّدر�ض  �لعرة  خذو�  يعني 
وبني  و�أو�صاعكم،  �أو�صاعهم  بني  فقارنو�  �إ�صحاق،  وبني 
�لآن هو مثل  �أّن حالكم  لتعرفو�  �صلوكّياتهم و�صلوكّياتكم، 
�ل�صابق،  يف  مثلهم  هو  �لآن  مثلكم  و�أّن  �صابقًا،  حالهم 
ولذلك، فاإنَّ �حلديث عنهم يعني �حلديث عنكم، باعتبار 
وهو   - وحالكم عدل حلالهم  و�صعهم،  ي�صبه  و�صعكم  �أنَّ 
مثلهم،  ي�صابه  مثلكم  و�إن   - �لأح��و�ل  باعتد�ل  �ملق�صود 
لو� �أمرهم يف حال  وهو قوله: »و�أقرب ��صتباه �لأمثال، تاأمَّ

وتفّرقهم«. ت�صّتتهم 
ح��ي��ث ك��ان��و� ع�����ص��ائ��ر م��ت��ن��اح��رة، وق��ب��ائ��ل م��ت��ن��ازع��ة، 
ومو�طن  �مل�صتكة  �لق�صايا  باأ�صباب  تاأخذ  ل  وجمتمعات 
�للقاء فيما بينها، بل تعي�ض �لفو��صل، وت�صقط حتت تاأثري 
�لأكا�صرة«،  كانت  »ليايل  لها،  معنى  ل  �لتي  �لع�صبيات 
�ل��روم  ملوك  وه��م  »و�ل��ق��ي��ا���ص��رة«،  ف��ار���ض،  ملوك  وه��م 
�أي  لهم«،  »�أربابًا  �ل�صام،  نو�حي  يف  مقيمني  كانو�  �لذين 
�أمرهم، ويهيمنون على  كانو� ي�صيطرون عليهم، وميلكون 

كلِّ مقّدر�تهم.
وخ�صرة  �لعر�ق،  وبحر  �لآفاق،  ريف  عن  »يحتازونهم 
�لدنيا«، يعني �أنهم كانو� يعي�صون يف بالد خ�صر�ء، و�أنهار 
تتفّجر وتفي�ض، و�أرياف تعطي �لكثري من �ملزروعات �لتي 
�أنعامهم، فكانو� يحتازونهم عن كلِّ ذلك  تغّذيهم وتغّذي 
�أي  �ل��ري��ح«،  »وم��ه��ايف  �لأ���ص��و�ك،  �ل�صيح«،  منابت  »�إىل 
فبينما  �ل�صحارى؛  �لرياح، وهي  فيها  تهبُّ  �لتي  �لأماكن 
ينقلونهم  بهم  �إذ�  و�لرخاء،  �حل�صارة  مو�قع  يف  يكونون 
�أي  �ملعا�ض«،  »ونكد  حياتها،  ليعي�صو�  �ل�صحر�ء،  �إىل 
ل  �أي  م�صاكني«،  عالًة  »فتكوهم  وع�صرته،  �لعي�ض  �صّدة 
ويطلبون  �لفقر،  يعي�صون  فهم   ، م�صتقالًّ �قت�صادً�  ميلكون 
فكانو�  ووب���ر«،  َدَب���ٍر  »�إخ���و�ن  �لآخ��ري��ن،  م��ن  حاجاتهم 
�أو  ياأكلون �حليو�نات بدمائها - ح�صب بع�ض �لتفا�صري - 
و�صيق  فقرهم  �إىل  �إ�صارة  ذلك  ويف  �جِلمال،  عن  كناية 

. معي�صتهم

�أنف�صهم  �لّدفاع عن  »�أذّل �لأمم د�رً�«، فال ي�صتطيعون 
ق��ر�رً�«،  »و�أجدبهم  �أح��د،  يهاجمهم  حني  دوره��م  وع��ن 
ي�صتقّرون  �ّلذي  �ملكان  يف  خ�صب  وجود  عدم  �إىل  �إ�صارة 
غري  جمدبة  �أر�صهم  كانت  بل  رخ��اء،  فيه  لي�ض  �إذ  فيه، 

مزروعة.
»ل ياأوون �إىل جناح دعوة يعت�صمون بها«، فال ميلكون 
بحيث  حت��ت��ه،  م��ا  �جل��ن��اح  ي��ظ��ّل��ل  ك��م��ا  تظّللهم  ق��اع��دة 
�ل�ّصم�ض،  ح��ر�رة  من  �لإن�صان  يعت�صم  كما  يعت�صمون 
ميلكون  ل  �إذ  ع��ّزه��ا«،  على  يعتمدون  �أُلفة  ظ��ّل  �إىل  »ول 
�أحدهم  فيها  ي��األ��ف  �لتي  �لجتماعّية  �لأل��ف��ة  م��ن  ن��وع��ًا 
بع�صًا،  بع�صهم  ويقّوي  ويتو��صلون،  فيت�صاندون  �لآخ��ر، 
لياأخذو� �لعزة من خالل ذلك.. وهنا، ي�صري �لإمام عليه 
تاآلف �ملجتمع يف عالقاته، ينتج �لت�حم  �أّن  �إىل  �ل�صالم 

و�لتو��صل و�لتعاون، وهذ� ما ُيك�صب �ملجتمع �لعّزة.
بقوله:  م��اآل��ه��م  و���ص��ف  �ل�����ص��الم  عليه  �لإم����ام  وي��ت��اب��ع 
كلِّ  يف  ��صتقر�ر  هناك  فلي�ض  م�صطربة«،  »ف��الأح��و�ل 
�إىل  وم��ا  و�لأم��ن��ّي��ة  و�لقت�صادّية  �لجتماعّية  نو�حيهم 
�جت��اٍه  يف  ك  تتحرَّ ي��ٍد  فكلُّ  خمتلفة«،  »و�لأي���دي  ذل��ك.. 
تتو�فق  ل  �لأي��دي  و�إّن  �لأخ��رى،  �ليد  حركة  عن  يختلف 
�أّن  عن  كناية  وهو  بع�صًا،  بع�صها  ي�صدَّ  لكي  تتو��صل  ول 
عن  يختلف  �جت��اه  يف  منهم  كّل  �أف��ر�ده  يتحرك  �ملجتمع 
�لجتاه �لآخر، ول يتحّرك �جلميع باجتاه هدف م�صتك.. 
�لعددّية  �لأرقام  ندر�ض  عندما  فاإننا  متفّرقة«،  »و�لكرثة 
�لتي  �لكرثة  ذلك  يف  فنجد  تعد�دهم،  يف  يتمّثلونها  �لتي 
مل جتتمع لتمثِّل �لقّوة، لأنَّ �لكرثة �إمنا ت�صّكل قّوًة عندما 
تن�صّم جهود �لأفر�د �إىل بع�صها �لبع�ض، �أما �إذ� كان كّل 

عدد يتحّرك وحده، فاإنه ل ميثِّل قّوًة تذكر.
دينار،  مليون  ميلك  �إن�صانًا  �أّن  لو  ذلك،  على  وكمثاٍل 
ولكن كّل دينار من هذه �ملليون موجود يف منطقة، فاإّنه ل 
ي�صتطيع �أن يحركها �إىل جانب �لّدنانري �لأخرى، لأّن قّوة 

�ملليون �ملتفرقة هي قّوة �لدينار.
ق��وًة  ي��ك��ون  �إمن���ا  فهو  �ملجتمع،  �إىل  بالن�صبة  وه��ك��ذ� 
�ملاليني  يوؤّلفون  �لذين  �لأ�صخا�ض  يكون  باملاليني، حينما 
�ملثل:  يقول  فكما  و�إل  ومتو��صلني،  ومتعاونني  موّحدين 
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)كلٌّ يغّني على لياله(.
}وَاَل  تعاىل:  قوله  ذلك يف  �إىل  �لكرمي  �لقر�آن  وي�صري 

ِرحيُُكمْ{.)�لأنفال:46( وَتَْذهَبَ  َفَتْفشَُلواْ  تَنَاَزعُواْ 
جَمِيعًا  ــمْ  ــهُ ــبُ ــسَ ــحْ }تَ �ل��ي��ه��ود:  ع��ن  حديثه  يف  كما  �أو 

شَتَّى{.)�حل�صر:14( وَُقُلوبُهُمْ 
�صدر  يف  ي��ه��ودّي  جمتمع  ه��ن��اك  ي��ك��ن  مل  �أّن���ه  مبعنى 
�نت�صر  فقد  ول��ذل��ك،  �أف�����ر�دً�،  ك��ان��و�  و�إمن���ا  �لإ����ص���الم، 
�لآية  يف  كما  �مل�صلمون  كان  حيث  �آنذ�ك،  عليهم  �لإ�صالم 
عََلى  ــدَّاء  َأشِ مَعَهُ  ــذِيــنَ  وَالَّ اهلل  ــوُل  رَّسُ }مُّحَمَّدٌ  �لكرمية: 
يَبَْتُغونَ  سُجَّدًا  عًا  رُكَّ تَــرَاهُــمْ  بَيْنَهُمْ  رُحَمَاء  اِر  الُْكفَّ
َأثَِر  مِّــنْ  وُجُوهِِهم  فِي  سِيمَاهُمْ  وَِرْضــوَانــًا  اهلل  مِّــنَ  َفْضالً 

السُّجُودِ{.)�لفتح:29(
�إ�صماعيل  ولد  �إنَّ  يقول  �أن  يريد  �ل�صالم  عليه  فالإمام 
كانت  ولكنها  �لعددّية،  �لكرثة  ميّثلون  كانو�  �إ�صحاق  وولد 
بالء  يعني  �أَْزل«،  ب��الء  »يف  ق��ّوة،  تعطي  ل  متفّرقًة  ك��رثًة 
عليهم،  م�صيطرً�  �جلهل  كان  �إذ  جهل«،  »و�إطباق  �صديد، 
�إىل  �لطريق  ينري  �ّل��ذي  �لعلم  باأ�صباب  ياأخذو�  مل  لأنهم 
�لقّوة و�لنت�صار و�لإبد�ع و�لإنتاج، وهو ما ترتفع �لأّمة من 
خالله، »من بنات مووؤودة«، فكان و�أد �لبنات ميثِّل تقليدً� 
�صادت  حيث  �لإ���ص��الم،  قبل  �جلاهلّية  ع��رب  تقاليد  من 
�لعربّية،  �ملناطق  بع�ض  �لفر�ض  مهاجمة  �إثر  �لعادة  هذه 
�لهدنة،  ح�صلت  ثم  ذر�ريهم،  و�صبو�  �أمو�لهم،  و�أخ��ذو� 
ون�صاءهم، فقال  �أن يرجعو� ذر�ريهم  �لعرب منهم  وطلب 
باأبيها  �للحاق  تريد  �أ�صرية  لكل  �حلرية  يعطي  �إنه  ك�صرى 
وهي  و�ح��دة،  بنت  �إل  باأبيها  حلقت  بنت  فكّل  زوجها،  �أو 
بنت عا�صم بن قي�ض، �لذي يعتر �صريف قومه، فاختارت 
�لبقاء مع �لفاحتني �أو مع من �صباها، فاأخذ عا�صم عهدً� 
�صيدفنها  فاإنه  بنت،  مولودة  تاأتيه  كلما  �أنه  نف�صه،  على 
به حينما مل  �أ�صيب  بالعار كما  وهي حّية، حتى ل ي�صاب 
�ملجتمع  يف  عادًة  تلك  فاأ�صبحت  �لأ�صرية،  �بنته  به  تلحق 
}وَإَِذا  بقوله:  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  ذك��ره��ا  وق��د  �جلاهلي، 
ُقتَِلتْ{.)�لتكوير:9-8(. َذنٍب  بَِأيِّ   * سُئَِلتْ  الْمَوْءُودَةُ 

ــَة  ــيَ خَــشْ َأوْالدَُكـــــــمْ  ــواْ  ــُل ــُت ــْق تَ }وَاَل  �أخ���رى:  �آي��ة  ويف 
َكانَ  َقْتَلهُمْ  إنَّ  وَإِيَّــاُكــم  نَــرُْزُقــهُــمْ  نَّحْنُ  ــالقٍ  إِمْ

َكِبرًا{.)�لإ�صر�ء:31( خِْطءًا 

�جلاهلية  �لعادة  تلك  �إىل  ي�صري  �ل�صالم  عليه  فالإمام 
�لريئة  �لوليدة  �إن�صاين جتاه هذه  نب�ض  �أيَّ  �لَّتي ل حتمل 

يف دفنها حّيًة �أو عندما تكر.
عندما  �أننا  �إىل  �لتنبيه  �لق�صة،  هذه  هام�ض  يف  ون��ودُّ 
�صو�ء  �ملتخّلفة،  و�لتقاليد  �لعاد�ت  من  كثري  من�صاأ  ندر�ض 
�لجتماعي،  �أو  �لديني  �لو�صط  يف  نف�صها  تفر�ض  �لتي 
فا�صتهو�ه  بعمل،  قام  �صخ�ض  خالل  من  بد�أت  �أنها  جند 
�لتقليد  م�صاألة  وتتابعت  �لعمل،  ذلك  فقّلدوه يف  �لآخرون، 
لذلك �لعمل، حتى �أ�صبح من �ملقّد�صات �أو من �ل�صرورّيات 

وما �إىل ذلك.

لدى  �لّدين  حتّول  لق�صّية  ذلك  بعد  �لإمام  يتعّر�ض  ثّم 
»و�أ�صنام  فيقول:  �ل�صنميَّة،  �إىل  �لّتوحيد  من  �لأمم  تلك 
مو�قع  من  �إ�صحاق  وولد  �إ�صماعيل  ولد  بد�أ  فقد  معبودة«، 
�ل�صالم،  عليه  �إب��ر�ه��ي��م  �لنبّي  ر�صالة  وه��ي  �ل��ّر���ص��ال��ة، 
يجعل  �ّل��ذي  �جلهل  نتيجة  �لأ�صنام،  عبادة  �إىل  و�نتهو� 
من  �أعظم  خر�فة  و�أّي  �خل��ر�ف��ات،  على  ينفتح  �لإن�صان 
باهلّل  تت�صل  �أ�صر�رً�  فيها  �أّن  �أ�صا�ض  على  �أحجار،  عبادة 
على  ت�صيطر  �ّلتي  �خلر�فّية  �لذهنّية  �إّن  ذلك؟!  �إىل  وما 
�صو�ء  �ل�صنمّية،  �لذهنّية  هذه  مثل  يعي�ض  جتعله  �ملجتمع، 
كانو�  كاّلذين  �لب�صر،  �صنمّية  �أو  �حلجر  �صنمّية  كانت 

يعبدون فرعون �أو �لّنمرود �أو غريهما.
»و�أرحام مقطوعة«، وقد قال تعاىل: }َفهَْل عَسَيُْتمْ إِن 
َأرْحَامَُكمْ{. عُوا  وَُتَقطِّ رِْض  اْلَ فِي  ُتْفسِدُوا  َأن  يُْتمْ  تَوَلَّ

)حممد:22(
�أ�صبه،  وما  �لع�صبّية  �أو  �ملادّية  �لذهنّية  ت�صود  فعندما 
وجتعل  حيويتها،  ع��ن  �لإن�صانّية  �لعالقات  تبعد  فاإنها 
�لإن�صان ينظر �إىل �لعالقات من خالل �ملنفعة و�مل�صلحة، 
و�لإن�صانّية..  و�لأخ��الق��ّي��ة  �لروحّية  �لقيم  خ��الل  من  ل 
و�لقبلّي  �لع�صائرّي  �لو�قع  هذ�  فكان  م�صنونة«،  »وغار�ت 
�أجل  من  �لآخر،  على  �لغارة  ي�صنُّ  منهم  فكّل  �ل�ّصائد،  هو 
من  هوؤلء  فو�قع  �أ�صبه..  وما  �لثار�ت  �أو  و�لنهب،  �ل�صلب 
�ّلذي  هو  وتقاليدهم،  و�أو�صاعهم  عاد�تهم  مناخ  خالل 
جعلهم ي�صريون يف هذ� �ملنحدر، ويقعون يف هذه �لهاوية.

من الّت�حيد اإىل ال�شنميَّة
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بقلم: جعفر محمد حسني

�صلى  حممد  �لنبّي  بعثة  قبل  �أمرهم  من  كان  ما  هذ� 
كيف  ر���ص��ول��ه،  �هلل  بعث  �أن  بعد  ولكن  و�آل���ه،  عليه  �هلل 
تبّدلت �حلال؟ يقول �لإمام علّي عليه �ل�صالم: »فانظرو� 
�إىل مو�قع نعم �هلل عليهم، حني بعث �إليهم ر�صوًل، فعقد 
ز �ملجتمع على �أ�صا�ض �لقانون  مبّلتهم طاعتهم«، حيث ركَّ
�إىل  �لنا�ض  ه��وؤلء  فدعا  �لروحّية؛  و�ملفاهيم  �لر�صايل 

�لطاعة فيما جاءهم عن �هلل ور�صوله.

على  بينهم  �لألفة  فحّقق  �أُلفتهم«،  دعوته  على  »وجمع 
وَاَل  جَمِيعًا  اهلل  بِحَبِْل  }وَاعَْتصِمُواْ  تعاىل:  قوله  �أ�صا�ض 
َأعْدَاء  إِْذ ُكنُتمْ  عََليُْكمْ  اهلل  نِعْمَتَ  وَاْذُكرُواْ  تََفرَُّقواْ 
إِخْوَانًا وَُكنُتمْ  بِنِعْمَتِهِ  َفَأصْبَحُْتم  ُقُلوبُِكمْ  بَيْنَ  َفَألَّفَ 
َكَذلِكَ  مِّنْهَا  َفَأنَقَذُكم  النَّاِر  مِّنَ  حُْفرَةٍ  شََفا  عََلىَ 
ــُكــمْ تَـــهْـــَتـــدُونَ{.)�آل  ــُكــمْ آيَــاتِــهِ َلــعَــلَّ ــيِّــنُ اهلل َل ــبَ يُ

عمر�ن:103(
خ�ض،  �ل�صَّ �أ�صا�ض  على  تنطلق  مل  �لقلوب  �ألفة  وق�صّية 
�أن  ميلك  ل  �ل�ّصخ�صّي  و�جل��ه��د  �مل���ال،  خ��الل  م��ن  ول 
ع من تعطيه،  ي�صيطر على �لعقول و�لقلوب، و�ملال قد يطوِّ
ُقُلوبِِهمْ  بَيْنَ  }وََألَّفَ  ولكنه ل يفتح قلبه، فقال تعاىل: 
ُقُلوبِِهمْ  بَيْنَ  ــَفــتْ  َألَّ مَّا  جَمِيعًا  اَلرِْض  فِي  مَا  َأنَفْقتَ  َلــوْ 
ــيــمٌ{. ــزٌ حَــكِ ــِزي ــهُ عَ ــ ــمْ إِنَّ ــهُ ــنَ ــيْ ــــفَ بَ ــنَّ اهلل َألَّ ـــــكِ وََل

)�لأنفال:63(
�أّلف بني �مل�صلمني من خالل �ملنهج �لإلهّي  و�هلل تعاىل 

لدعوة �لنبّي حممد �صلى �هلل عليه و�آله، حيث �أدخله �إىل 
و�حدً�  جمتمعًا  جمتمعهم  فاأ�صبح  وعقولهم،  وجد�نهم 
ويتحّرك بع�صه مع بع�ض يف �خلّط  بع�صًا،  ياألف بع�صهم 
و�آل��ه،  عليه  �هلل  �صلى  ور�صوله  �هلل  ر�صمه  �ل��ذي  �لو�حد 
وقي�صر  ك�صرى  �صيطرة  حت��ت  �مل�صلمون  ك��ان  �أن  فبعد 
�أن ي�صيطرو�  يعي�صون �لعبودّية، ��صتطاعو� - بعد ذلك - 
�لروحّية و�خلّط  �لوحدة  على ك�صرى وقي�صر، من خالل 

�لو��صح من خالل �هلل ور�صوله �صلى �هلل عليه و�آله.
�لّنعمة عليهم جناح كر�متها«، فاأ�صبحو�  »كيف ن�صرت 
�إن�صانّيتهم،  ورج��ع��ت  �أنف�صهم،  يف  �ل��ك��ر�م��ة  يعي�صون 
�لبع�ض،  ببع�صهم  عالقاتهم  يف  موقعها  من  فتحركو� 
»و�أ�صالت لهم جد�ول نعيمها«، و��صتطاع �مل�صلمون بف�صل 
و�لنعمة  �لّرخاء  يعي�صو�  �أن  قليلة،  �صنني  خالل  �لإ�صالم 
يف  �لإ���ص��الم  حركة  خ��الل  م��ن  عليهم  �هلل  �أف��ا���ض  فيما 

�لو�قع.
مّلة  �أنَّ  يعني  بركتها«،  عو�ئد  يف  بهم  �ملّلة  ت  »و�لتفَّ
�لعو�ئد  م��ن  �أعطتهم  فيما  �ل��رك��ة  �أعطتهم  �لإ���ص��الم 
خ�صرة  وع��ن  غرقني،  نعمتها  يف  »فاأ�صبحو�  و�لّنتائج، 
يف  �جل���دب  يعي�صون  ك��ان��و�  �أن  ب��ع��د  ف��ك��ه��ني«،  عي�صها 
حر�ء، »قد ترّبعت �لأمور بهم«، �أي �أخذت مو�قعها،  �ل�صّ
�حلال  »و�آوت��ه��م  �صعفهم،  بعد  قاهر«،  �صلطان  ظ��ّل  »يف 
�أن  �أ�صبحت �ل�ّصلطة لهم بعد  �إىل كنف عّز غالب«، حيث 
»وتعّطفت  �لّطغاة،  من  لالآخرين  �لقاهرة  �ل�ّصلطة  كانت 
�لأمور  �نطلقت  يعني  ثابت«،  ملك  ذرى  يف  عليهم  �لأمور 
�مللك  قمة  يف  �لقّوة  مو�قع  من  �لكثري  لهم  فتحت  �لَّتي 
�لثابت �لذي ل يتزلزل، »فهم حّكام على �لعاملني، وملوك 
يف �أطر�ف �لأر�صني، ميلكون �لأمور على من كان ميلكها 
فيهم«،  مي�صيها  ك��ان  فيمن  �لأح��ك��ام  ومي�صون  عليهم، 
و�لقيا�صرة،  �لأكا�صرة  حلكم  يخ�صعون  كانو�  �أن  فبعد 

�نقلبت �لأمور، و�أ�صبح �أولئك حتت حكمهم.
»ل ُتْغَمز لهم قناة«، �أي رحمهم مّتحد وثابت، ول ميكن 

�أن يلتوي، »ول تقرع لهم �صفاة«.
)ن����ه����ج �ل����ب����الغ����ة، خ���ط���ب �لإم����������ام ع���ل���ي ع��ل��ي��ه 

�ل�صالم:154-153/2(
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�آدم  خلق  �أن  منذ  وبالتحديد  �لب�صرية  �هلل  خلق  �أن  منذ 
حو�ئجهم  لق�صاء  �إليه  بها  يتو�صلون  و�صيلة  لهم  جعل  وحو�ء 
بتك  �أذن��ب  عندما  �ل�صالم  عليه  �آدم  �أبينا  �أن  ا  خ�صو�صً
�لأوىل  تركه  ذنبه  بغفر�ن  تعاىل  �هلل  �إىل  تو�صل  قد  �لأوىل 
�هلل  من  تلقاها  �لتي  �لكلمات  به  تو�صل  ما  جملة  من  وكان 
هذه  ف�صرت  ول��ق��د  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  عليه  بها  وت���اب  ت��ع��اىل 
وفاطمة  وعلي  حممد  �خلم�صة  �لك�صاء  باأ�صحاب  �لكلمات 
�أجمعني  عليهم  و�صالمه  �هلل  �صلو�ت  و�حل�صني  و�حل�صن 
مِنْ  آدَمُ  ى  }َفَتَلقَّ تعاىل:  قوله  تف�صري  يف  ذلك  جاء  كما 
الرَّحيم{. ــوَّابُ  ــتَّ ال ــوَ  ـــهُ هُ إِنَّ عَــَلــيْــهِ  َفــتــابَ  ــهِ َكــلِــمــاتٍ  رَبِّـ

)�لبقرة:37(
�أَ�ْصَماًء  �ْلَعْر�ِض  َعَلى  َمْكُتوبًا  ى  َر�أَ �ل�صالم  عليه  �آَدَم  �إِنَّ 
�أََج��لِ   �ْصَماُء  �أَ َه��ِذِه  َل��ُه:  َفِقيَل  َعْنَها  َف�َصاأََل  َمًة  ُمَعظَّ َمًة  ُمَكرَّ
ٌد َوَعِليٌّ َوَفاِطَمُة  مَّ ْلِق  َمْنِزَلًة ِعْنَد �هلل َتَعاىَل َو�لأَ�ْصَماُء حُمَ �خْلَ
�أجمعني،  عليهم  و�صالم  �هلل  �صلو�ت  ��نْيُ  �����صَ َو�حْلُ ��ُن  �����صَ َو�حْلَ
ِه ِبِهْم يِف َقُبوِل َتْوَبِتِه َوَرْفِع َمْنِزَلِته .)تاأويل  َل �آَدُم �إِىَل َربِّ َفَتَو�صَّ

�لآيات:50(
وبه قد �أجاب �هلل �آدم �إذ دعا وجنى يف بطن �صفينة نوح 

قوم بهم غفرت خطيئة �آدم، وهم �لو�صيلة و�لنجوم �لطلع.
وعلى هذ� �لأ�صا�ض كان �لتو�صل باأولياء �هلل و�أحبائه من 
يتعدى  بل  �مل�صلمني  عند  عليها  و�ملت�صاملة  �ملتعارفة  �لأمور 
ذلك �إىل غري �مل�صلمني فنحن جند �أن �لكثري من �لديانات 

�هلل  �إىل  للتقرب  ما  ب�صيء  تتو�صل  �لإ�صالمية  غري  �لأخرى 
وجدنا  ما  وه��ذ�  بها  يعتقدون  �لتي  �لآل��ه��ة  �إىل  �أو  تعاىل 
و�ل��ع��زى  �ل��الت  ي��ع��ب��دون  ك��ان��و�  حيث  قري�ض  م�صركي  يف 
�لكرمي  �لقر�آن  بذلك  وكما �صرح  زلفى  �إىل �هلل  ليقربوهم 

�آياته. بع�ض  يف 
فقد وردت عدة �آيات قر�آنية توؤكد هذه �مل�صاألة يف �لقر�آن 
ــيــَلــَة{. ــوَسِ الْ إَِلــيْــهِ  ــوا  ــُغ ــتَ }وَابْ تعاىل:  قوله  منها  �لكرمي 

)�ملائدة:35(
حيث كان �لقر�آن مو�فًقا يف هذه �مل�صاألة للعقالء �أنف�صهم 
�لذين هم يف  �لنا�ض حو�ئجهم من  وهذ� ما جنده يف طلب 
حو�ئجهم  ق�صاء  في�صاألونهم  �مل�صوؤولية  �أو  �لقيادة  مو�صع 

وهم �أما زعيم �أو رئي�ض �أو حتى رجل كرمي.
عليه  ي�صاعد  مما  فهذ�  �صيء،  يف  �ل�صرك  من  لي�ض  وهذ� 
نلتم�ض  �لطبيب  �إىل  نذهب  عندما  فنحن  �لعقالئي  �لعرف 
وما  و�ل�صالمة،  �ل�صحة  �إىل  و�صوًل  و�لعالج  �ل�صفاء  لديه 
�إل �هلل تعاىل فهل هذ� يعتر �صركًا باهلل  �لطبيب �حلقيقي 
عز وجل؟ ويدل على هذ� �لأمر ما روي يف ق�صة �أبناء يعقوب 
�رتكبو�  قد  �أنهم  �أدرك��و�  عندما  �لكرمي  �لقر�آن  ل�صان  على 
يعقوب  �أباهم  جاءو�  حيث  يو�صف  �أخيهم  بحق  كثرية  ذنوبًا 
إِنَّا ُكنَّا خَاطِئِنيَ{. َلنَا ُذُنوبَنَا  َأبَانَا اسَْتْغفِرْ  قائلني: }يَا 

)يو�صف:97(
على �أ�صا�ض �أن �أباهم هو و�صيلة �لغفر�ن لهم من قبل رب 
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الْوَسِيَلَة{، وعلى هذ� �لأ�صا�ض كان  إَِليْهِ  }وَابَْتُغوا  �لعاملني 
�أن خلق �هلل  �أمًر� دينًيا قد تعارف عليه �لنا�ض منذ  �لتو�صل 
�لأمر  هذ�  �صرورة  على  ليوؤكد  �لإ�صالم  جاء  وقد  �لب�صرية 
�هلل  �إىل  بها  نتو�صل  �لتي  �لو�صيلة  �تخاذ  خ��الل  من  وذل��ك 

تعاىل.
ومل جند من وقف �صد هذ� �لأمر - �أي �لتو�صل - �إل ما 
�أ�ص�صه �بن تيمية وتالميذه يف �لقرن �لثامن �لهجري، وتاله 
برهانًيا  منطقًيا  دلياًل  متتلك  ل  و�لتي  �لباطلة  عقائده  يف 
جماعة  و�أطغى  �أ�صل  �أ�ص�ض  �لذي  �لوهاب  عبد  بن  حممد 
فاعتر  �لعمياء  �لوهابية  وهي  �أل  �لإ�صالمي  �لدين  على 
وعباد  و�لأو�صياء  �لأنبياء  من  تعاىل  �هلل  باأولياء  �لتو�صل 
�أنف�صهم  لالأولياء  وعبادة   - تارة   - بدعة  �ل�صاحلني  �هلل 

تارة �أخرى.
هذ�  يف  �لعقالئية  �ملرتكز�ت  كل  �لوهابية  خالفت  وقد 
�أكد  قد  �لكرمي  �لقر�آن  باأن  نوؤمن  ا نحن  �مل�صمار وخ�صو�صً
هذ�  ولي�ض  متعددة،  وباأ�صكال  �لو�صيلة  �تخاذ  حقيقة  على 
�ل�صرك  �أن��و�ع  من  نوًعا  �لوهاب  بن  حممد  يدعيه  ما  على 
باهلل تعاىل، و�لقر�آن �لكرمي نف�صه �أكد على �صرورة �تخاذ 

�لو�صيلة �إىل �هلل تعاىل.
و�لتو�صل يكون على ق�صمني �أو �صورتني:

�إيّن  )�للهم  نقول:  كاأن  �أنف�صهم،  بالأولياء  �لتو�صل  �أوًل: 
تق�صي  �أن  و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى  حممد  بنبيك  �إليك  �أتو�صل 

حاجتي(.
تعاىل،  �هلل  عند  وجاههم  �لأولياء  مبنزلة  �لتو�صل  ثانيًا: 
وحرمته  حممد  بجاه  �إليك  �أتو�صل  �إيّن  )�للهم  نقول  ك��اأن 

وحقه �أن تق�صي حاجتي(.
�أن  �أما �لوهابية فاإنهم يحرمون �ل�صورتني مًعا، يف حني 
ما  بخالف  ت�صهد�ن  �مل�صلمني  و�صرية  �ل�صريفة  �لأحاديث 

تدعيه �لوهابية وتوؤكد�ن جو�ز �ل�صورتني مًعا.
فقد جاء �لتف�صري �ملن�صوب �إىل �لإمام �حل�صن �لع�صكري 
عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ��وُل  َر���صُ »َق��اَل  ن�صه:  ما  �ل�صالم  عليه 
ِمَن  َو�أُْخ��ِرَج  �ل�صالم  عليه  �آَدَم  ِمْن  ِطيَئُة  �خْلَ ��ِت  َزلَّ مَلَّا  و�آل��ه: 
يِن  �أََتُردُّ َلْحُت  َو�أَ�صْ ُتْبُت  �إِْن  َربِّ  َيا  َقاَل:  َخ  َوُوبِّ َوُعوِتَب  ِة  نَّ �جْلَ
َحتَّى  َربِّ  َيا  َنُع  �أَ�صْ َفَكْيَف  �آَدُم:  َقاَل  َبَلى.  َقاَل:  ِة  نَّ �جْلَ �إِىَل 
ا  مِبَ ُحِني  ُت�َصبِّ  : َوَجلَّ َعزَّ  �هلل  َفَقاَل  َتْوَبِتي  َوَتْقَبَل  َتاِئبًا  �أَُكوَن 

�إِيَلَّ  ُل  َوَتَتَو�صَّ ْهُلُه،  �أَ �أَْنَت  َكَما  ِبَخِطيَئِتَك  ُف  َوَتْعَتِ �أَْهُلُه،  �أََنا 
َعَلى  ِبِهْم  ْلُتَك  َوَف�صَّ �أَ�ْصَماَءُهْم،  َعلَّْمُتَك  ِذيَن  �لَّ ِلنَي  ِباْلَفا�صِ
َتَعاىَل   ُ �هللَّ َقُه  َفَوفَّ ُبوَن.  يِّ �لطَّ َو�آُل��ُه  ٌد  مَّ حُمَ َوُه��ْم  َماَلِئَكِتي، 
َفَقاَل: َيا َربِّ َل �إَِلَه �إِلَّ �أَْنَت �ُصْبَحاَنَك َوِبَحْمِدَك َعِمْلُت �ُصوءً� 
ِبَحقِّ  �ِحِمنَي  �لرَّ ْرَح��ُم  �أَ �أَْن��َت  ��َك  �إِنَّ َفاْرَحْمِني  َنْف�ِصي  َوَظَلْمُت 
]�ُصْبَحاَنَك  �مْلُْنَتَجِبنَي  َحاِبِه  �أَ�صْ َوِخَياِر  ِبنَي  يِّ �لطَّ َو�آِلِه  ٍد  مَّ حُمَ
َفُتْب  َنْف�ِصي،  َوَظَلْمُت  �ُصوءً�  َعِمْلُت  �أَْنَت  �إِلَّ  �إَِلَه  َل  َوِبَحْمِدَك 
ِبنَي  يِّ �لطَّ َو�آِلِه  ٍد  مَّ حُمَ ِبَحقِّ  ِحيمُ ،  �لرَّ �ُب  وَّ �لتَّ �أَْنَت  َك  �إِنَّ َعَليَ  
َقِبْلُت  َلَقْد  َتَعاىَل:  �هلل  َفَقاَل  �مْلُْنَتَجِبنيَ [.  َحاِبِه  �أَ�صْ َوِخَياِر 

�لع�صكري:392( �لإمام �حل�صن  َتْوَبَتَك«.)تف�صري 
ليوؤكد  حنيف  بن  عثمان  عن  �آخ��ر  حديث  يف  جاء  ولقد 
تعاىل  �هلل  باأولياء  �لتو�صل  �حلقيقة حقيقة جو�ز  على هذه 
حيث يقول: �إن رجاًل �صريًر� �أتى �إىل �لنبي �صلى �هلل عليه 
و�آله فقال: : يا نبي �هلل �دع �هلل �أن يعافيني فقال �صلى �هلل 
و�إن  لآخرتك  �أف�صل  فهو  ذلك  �أخرت  �صئت  »�إن  و�آله:  عليه 
�صئت دعوت لك«، قال: ل بل �دع �هلل يل؛ فاأمره �أن يتو�صاأ 
�إين  )�للهم  �ل��دع��اء:  بهذ�  يدعو  و�أن  ركعتني  ي�صلي  و�أن 
و�صلم  عليه  �للهم  بنبيك حممد �صلى  �إليك  و�أتوجه  �أ�صاألك 
حاجتي  يف  ربي  �إىل  بك  �أتوجه  �إين  حممد  يا  �لرحمة  نبي 
يقول  فكان  قال:  يف(،  وت�صفعه  فيه  وت�صفعني  فتق�صى  هذه 
فيه،  ت�صفعني  �أن  فيها  �أن  �أح�صب  بعد  قال  ثم  م��ر�ًر�،  هذ� 

قال: ففعل �لرجل فر�أ.)�لنت�صار:253/5(
�ل�صند  �ل�صحيحة  �لأح��ادي��ث  من  �حلديث  هذ�  ويعتر 
نف�صه  تيمية  �بن  قبل �خلا�صة حتى  �لعامة  �أثبتته كتب  وقد 

�عتر ناقل هذ� �حلديث ثقة.)م�صند �أحمد:138/4(
�ألفاظه  يف  �لدقيق  �لتاأمل  خ��الل  من  �حلديث  ه��ذ�  �إّن 
�أن  �أن �لإن�صان له  يظهر معناه و��صًحا جلًيا، حيث دل على 
مر�صاته  على  �أدلء  جعلهم  بالذين  تعاىل  �هلل  �إىل  يتو�صل 
و�صبل جناته �أل وهم �لأنبياء و�أف�صلهم و�أح�صنهم خامتهم 
نبينا حممد �صلى �هلل عليه و�آله و�أهل بيته، و�لتو�صل يكون 

بحرمتهم وكر�متهم وحقهم على �هلل تعاىل.
ل�صان  على  جاء  ما  فهذ�  وبحقهم  بالأنبياء  �لتو�صل  �أما 
�حلديث �ملروي يف وفاة فاطمة �أم �أمري �ملوؤمنني حيث يقول 
�أ�صد دخل عليها ر�صول �هلل  �حلديث: ملا ماتت فاطمة بنت 
»رحمك  فقال:  ر�أ�صها  عند  فجل�ض  و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى 
�أَيُّ��وَب  َو�أََب��ا  َزْي��ٍد  ْبَن  �أُ�َصاَمَة  َدَعا  ثم  �أم��ي«،  بعد  �أمي  يا  �هلل 
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َر�ُصوُل  َحَفَرُه  َدَها  حَلْ َبَلُغو�  ا  َفَلمَّ َها  َقْرَ َفَحَفُرو�  اِريِّ  �ْلأَْن�صَ
َفَرَغ  َومَلَّا  ِبَيِدِه  ُتَر�َبُه  َو�أَْخ��َرَج  ِبَيِدِه  و�آله  عليه  �هلل  �صلى  �هلل 
َحيٌّ  َوُه��َو  يُت،  َومُيِ ُيْحِيي  ��ِذي  �لَّ   ُ »�هللَّ َق��اَل:  ُثمَّ  ِفيِه  َطَجَع  ��صْ
ْع  َوَو�صِّ َتَها  ُحجَّ ْنَها  َوَلقِّ �أَ�َصٍد  ِبْنِت  َفاِطَمَة  ي  ِلأُمِّ �ْغِفْر  وُت  مَيُ َل 
َقْبِلي  ِمْن  ِذيَن  �لَّ َو�ْلأَْنِبَياِء  ٍد  مَّ حُمَ َك   َنِبيِّ ِبَحِق   َمْدَخَلَها  َعَلْيَها 

�ِحِمني «.)ك�صف �لغمة:64/1( �أَْرَحُم �لرَّ َك  َفاإِنَّ
من  جمع  روى  فقد  نف�صه،  بالنبي  �لتو�صل  يف  ورد  ما  �أما 
عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  على  دخل  �أعر�بًيا  �أن  �ملحدثني 
�صوت  مثل  �أي   - يئط  بعري  لنا  وما  �أتيناك  لقد  وقال:  و�آله 
�لبعري - ول �صبي يغط - وهو �صوت �لنائم - ثم �أن�صاأ يقول:

لبانها  تــدمــى  ــذراء  ــع وال اأتــيــنــاك 
الطفل عن  ال�شبي  اأم  �شغلت  وقد 

عندنا  النا�ص  ياأكل  مما  �شيء  ول 
�ش�ى احلنظل العامي والعلهز الف�شل

فـــرارنـــا  ــك  ــيـ اإلـ اإل  ــا  ــن ل ــص  ــ� ــي ول
الر�شل اإىل  اإل  النا�ص  فــرار  واأيــن 

حتى  رد�ءه،  يجر  و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  فقام 
فما  غيًثا...«،  ��صقنا  »�للهم  وقال:  يديه  فرفع  �ملنر  �صعد 
�أبي طالب  در  قال: »هلل  ثم  �ل�صماء...  �ألقت  �لنبي حتى  ردَّ 
بن  علي  فقام  قوله؟«،  ين�صدنا  من  عيناه  لقرت  حًيا  كان  لو 
يا ر�صول �هلل  تريد  »كاأنك  �ل�صالم وقال:  �أبي طالب عليهما 

- قوله:
ب�جهه  الغمام  ي�شت�شقى  واأبي�ص 

لــالأرامــل ع�شمة  الــيــتــامــى  ثــمــال 
ها�شم  اآل  مــن  الــهــالك  بــه  يــطــ�ف 

ــل نــعــمــة وفــ�ا�ــش فــهــم عــنــده يف 
فقال �لنبي �صلى �هلل عليه و�آله: »�أجل« فاأن�صد علي عليه 
طالب  لأبي  ي�صتغفر  و�لر�صول  �لق�صيدة،  من  �أبياًتا  �ل�صالم 

على �ملنر، ثم قام رجل من كنانة و�أن�صد يقول:
�شكر  ممـــن  واحلـــمـــد  احلــمــد  لـــك 

ــر ــط ــا بـــ�جـــه الـــنـــبـــي امل ــن ــقــي ــش �
)�أمايل �ملفيد:304(

ولنعم ما قال �صو�د بن قارب يف �لق�صيدة �لتي يتو�صل بها 
بالنبي حممد �صلى �هلل عليه و�آله:

غــريه  رب  ل  اهلل  اأن  ــد  ــهـ ــشـ واأ�ـ
ــل غــائــب ــى كـ ــل واأنـــــك مـــاأمـــ�ن ع

ــني و�ــشــيــلــة  ــل ــش ــر� واأنـــــك اأدنـــــى امل
الأطائب الأكرمني  بن  يا  اهلل  اإىل 

يــا خــري مر�شل  يــاأتــيــك  مــرنــا مبــا 
الدوائب �شيب  فيه  فيما  كان  واإن 

�شفاعة  ذو  ل  ي�م  �شفيًعا  يل  وكن 
قارب بن  �ش�اد  عن  فتياًل  مب�ش�ص 

)يف �صالل �لتوحيد:526(
�لكتب  �أثبتته  م��ا  فهذ�  تعاىل  �هلل  ب��اأول��ي��اء  �لتو�صل  �أم��ا 
�لكثرية وخا�صة �ملوجودة يف كتب �لعامة حيث ورد يف كيفية 
بن  عمر  و��صت�صقى  �لعبا�ض  �لنبي  بعم  �مل�صلمني  ��صت�صقاء 
ف�صقاهم  �لقحط  ��صتد  ملا  �لرمادة،  عام  بالعبا�ض  �خلطاب 
�هلل تعاىل به، و�أخ�صبت �لأر�ض - فقال عمر هذ� - و�هلل - 

�لو�صيلة �إىل �هلل و�ملكان منه.
بيته  و�أهل  بالنبي  �لتو�صل  �أن  لنا  يظهر  �لبيان  هذ�  وبعد 
�ل�صنة  به  جرت  مما  �ل�صاحلني  وبالأولياء  �ل�صالم  عليهم 
هذ�  وع��ل��ى  نف�صه،  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  ع��ن  ف�صاًل  �ل�صريفة 
�لأفا�صل:  علمائنا  عن  �مل��روي  �لدعاء  ه��ذ�  ج��اء  �لأ�صا�ض 
)�للهم �إين �أ�صاألك بحق فاطمة و�أبيها وبعلها وبنيها وبال�صر 
�مل�صتودع فيها...( و�لذي يظهر من خالل ��صتقر�ء �لرو�يات 
�ملاأثورة يف حق �لزهر�ء �أن هذ� �لدعاء و�رد يف حق �لتو�صل 
جند  فتارة  �ل�صالم  عليها  �ل��زه��ر�ء  �لطاهرة  بال�صديقة 
�أخرى  وتارة  بالزهر�ء  �لتو�صل  كيفية  تبني  �لأحاديث  بع�ض 
تبني كيفية �ل�صتغاثة بال�صديقة �ل�صهيدة �صالم �هلل عليها.
ن�صه:  ما  �ملجل�صي  �ملتبحر  �لعالمة  ل�صان  عن  ورد  فقد 
ر�صي  �أ�صحابنا  بع�ض  موؤلفات  من  قدمية  ن�صخة  وج��دت 
�هلل عنهم ما هذ� لفظه: هذ� �لدعاء رو�ه حممد بن بابويه 
يف  دع��وت  ما  وق��ال:  �ل�صالم  عليهم  �لأئمة  عن  �هلل،  رحمه 
�لزهر�ء  فاطمة  )يا  وه��و...  �لإجابة  �صرعة  ر�أي��ت  �إل  �أم��ر 
ومولتنا،  �صيدتنا  يا  �لر�صول،  عني  قرة  يا  حممد،  بنت  يا 
وقدمناك  �هلل،  �إىل  بك  وتو�صلنا  و��صت�صفعنا،  توجهنا  �إن��ا 
عند  لنا  ��صفعي  �هلل  عند  وجيهة  ي��ا  حاجاتنا،  ي��دي  ب��ني 

�هلل...(.)بحار �لأنو�ر:248/99(
وروي يف كيفية �لتو�صل بالزهر�ء، �أن ت�صلي ركعتني، فاإذ� 
�صلمت فكر �هلل ثالًثا، و�صبح ت�صبيح �لزهر�ء عليها �ل�صالم 
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�أغيثيني(،  فاطمة  يا  مولتي،  )يا  مرة:  مائة  وقل  و��صجد 
ثم �صع خدك �لأمين، وقل كذلك، ثم عد �إىل �ل�صجود وقل 
عد  ثم  كذلك،  وقل  �لأر���ض  على  �لأي�صر  خدك  ثم  كذلك، 
و�ذك��ر  م��ر�ت،  وع�صر  م��رة  مائة  كذلك  وق��ل  �ل�صجود  �إىل 

�لأمني:159( تق�صى.)�لبلد  حاجتك 
�ل�صابق  �لعمل  نف�ض  فهو  بالبتول  �ل�صتغاثة  �صالة  �أم��ا 
�صيء  كل  من  �آمًنا  )يا  �ل�صجود:  يف  تقول  ذلك  �إىل  �إ�صافة 
�صيء  كل  من  باأمنك  �أ�صاألك  ح��ذر،  خائف  منك  �صيء  وكل 
وخوف كل �صيء منك، �أن ت�صلي على حممد و�آل حممد، و�أن 
تعطيني �أماًنا لنف�صي و�أهلي ومايل وولدي حتى ل �أخاف �أحًد� 

ول �أحذر من �صيء �أبًد�، �إنك على كل �صيء قدير(.
�أخرى  مهمة  م�صاألة  على  يوؤكد  �آنفًا  ذكر  �لذي  و�لدعاء 
وهي حق فاطمة عليها �ل�صالم و�لذي يهمنا يف هذ� �ملقام 
بعد  نر�ه  و�لذي  منه،  �ملق�صود  وما  فاطمة  حق  معرفة  هو 
�أهل  حق  �أن  �ل�صالم  عليهم  �لبيت  �أهل  رو�يات  بع�ض  تتبع 
كله  هذ�  من  �لأه��م  ولكن  كثرية،  وحقوقهم  عظيم  �لبيت 
حق  �لرو�يات  عنه  عرت  و�ل��ذي  �لأك��ر،  �حلق  معرفة  هو 
عليهم  كونهم  معرفة  هو  حق  �أهم  �أخرى  وبعبارة  �ملعرفة، 
�لكثري من  �إليه  �أ�صارت  ما  �لطاعة وهذ�  �ل�صالم مفت�صي 

�لرو�يات �ملروية يف �ملقام.
حيث ف�صرت حق �لأئمة تارة باأنهم حجة �هلل على �خللق 
مفت�صو�  و�أنهم  عنه،  و�مل��اأخ��وذ  منه  يوؤتى  �ل��ذي  و�لباب 
�أم��ا  �ل�����ص��الم،  عليهم  ل��الأئ��م��ة  بالن�صبة  وه��ك��ذ�  �ل��ط��اع��ة، 
وخ�صو�صا  �لنا�ض  على  كبري  فحقها  �ل�صهيدة،  �ل�صديقة 
�لأنبياء  من  نبي  نبوة  تكاملت  ما  �أن��ه  ورد  حيث  �لأنبياء، 
وعلى  �لكرى  �ل�صديقة  وهي  وحمبتها  بف�صلها  �أقر  حتى 
مفت�صة  �أنها  ورد  وكذلك  �لأوىل،  �لقرون  د�رت  معرفتها 
�لنا�ض  على  �لأكر  حقها  وهذ�  �لب�صر  جميع  على  �لطاعة 
مفرو�صة  �ل�صالم  عليها  كانت  ولقد  �حلديث:  يقول  حيث 
�لطاعة، على جميع من خلق �هلل من �جلن و�لأن�ض و�لطري، 

و�لوح�ض، و�لأنبياء، و�ملالئكة.)عو�مل �لعلوم:173(
فهو  �ل�صالم  لالأئمة عليهم  ثبت من حقوق  كلما  �أنه  على 
ا  وخ�صو�صً �ل�صالم  عليها  فاطمة  �لطاهرة  لل�صديقة  ثابت 
نحن نعلم �أنه ورد عن �لإمام �حل�صن �لع�صكري عليه �ل�صالم 
�أنه قال: »نحن حجج �هلل على �خللق وجدتنا فاطمة حجة 

�هلل علينا«.)�أطيب �لبيان يف تف�صري �لقر�آن:225/13(

�لتو�صل  حلقيقة  �أن  نفهم  �ملو�صوع  هذ�  خالل  من  �إذن 
�حل��اج��ات  لق�صاء  �ل�����ص��الم  عليها  �ل�صهيدة  بال�صديقة 
�لإن�صان  عقيدة  تر�صيخ  يف  مهًما  دوًر�  �هلل  عند  بوجاهتها 
�ملوؤمن بها حيث بعد ق�صاء �حلاجة على يديها يجد �ملوؤمن 
بها  �لتو�صل  حقيقة  و�أن  جهة،  من  هذ�  بها  ر��صًخا  �إمياًنا 
معها  �ل��وق��وف  من  لب��د  �حلقائق  من  جملة  �أم��ام  ي�صعنا 

و�لتاأمل يف مغز�ها من جهة �أخرى.
و�لفريدة  و�جلليلة  �لعظيمة  �ملنزلة  �حلقائق  هذه  و�أول 
�لتي كانت تتمتع بها ب�صعة �لنبي �صلى �هلل عليه و�آله مما 
حاجة  طالب  لكل  ومق�صًد�  م�صتغيث  لكل  م��وئ��اًل  جعلها 
حتى  يطرق  م��ن  ب��اب  ي��دري  ل  وه��و  ذرًع���ا  بحاجته  �صاق 
�ل�صادق  بالإمام  ف��اإذ�  ��صتغاثته،  وجت��اب  حاجته  تق�صى 
با�صمها  ��صتغيثو�  بالزهر�ء،  لنا: عليكم  �ل�صالم يقول  عليه 
وتنالون  حاجتكم،  تق�صى  وحينئذ  فاطمة،  مولتكم  ونادو� 
�ملرجع  كانت  �أنها  منزلتها  بيان  مقام  يف  ويكفي  مطلبكم 
�أبيها،  ب��اأم  و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  كناها  حيث  لأبيها 
�صلى  �أغ�صبه  فقد  �أغ�صبها  فمن  منه  ب�صعة  كانت  و�أنها 
ن�صاء  �صيدة  �أنها  �أي�صا  منزلتها  يف  ويكفي  و�آل��ه  عليه  �هلل 
و�لآخرين  �لأولني  من  �لعاملني  ن�صاء  �صيدة  بل  �جلنة،  �أهل 
�أم �لأئمة �ملع�صومني و�أنها حليلة  يف �لدنيا و�لآخرة، و�أنها 

�صيد �لأو�صياء علي بن �أبي طالب عليه �ل�صالم.
�لتو�صل  �أح��ادي��ث  �أثبتتها  �لتي  �لثانية  �حلقيقة  و�أم���ا 
من  لها  ومل��ا  �ل�صفاعة،  م�صاألة  هو  �ل�صهيدة،  بال�صديقة 
م�صاألة  جند  حيث  �ملوؤمن،  �لفرد  حياة  يف  �لكرى  �لأهمية 
و�أن  �ملذنبني  روح  �لأمل يف  بعث  كبري يف  دور  لها  �ل�صفاعة 
�لآخرة  �لتو�صل ويف  �لدنيا على نحو  �أماًل يظهر خالل  لهم 
كثري  يف  �لكرمي  �لقر�آن  �أك��ده  ما  وهذ�  �ل�صفاعة  نحو  على 
تَنَْفعُ  اَل  ــئِــذٍ  }يَــوْمَ وتعاىل:  �صبحانه  يقول  حيث  �آياته  من 
الشََّفاعَُة إِالَّ مَنْ َأذِنَ َلهُ الرَّحْمَنُ{)طه:109(، وقوله 
َلهُ{ َأذِنَ  لِمَنْ  إِالَّ  عِنْدَهُ  الشََّفاعَُة  تَنَْفعُ  }وَاَل  تعاىل: 

إِالَّ  الشََّفاعََة  يَمْلُِكونَ  }اَل  تعاىل:  وقوله  )�صباأ:32(، 
عَهْدًا{.)مرمي:87( الرَّحْمَِن  عِنْدَ  اتََّخَذ  مَِن 

باأن  عباده  لبع�ض  ي��اأذن  وتعاىل  �صبحانه  �هلل  كان  ف��اإذ� 
�لر�صول  ب�صعة  من  �أوىل  فمن  �لنا�ض  من  لغريهم  ي�صفعو� 

�لأعظم �صلى �هلل عليه و�آله بهذه �خل�صو�صية.

بقلم: محمد فاضل املسعودي
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عن  منف�صاًل  فهمًا  )�لدعاء(  نفهم  �أن  �ل�صحيح  من  لي�ض 
�صنن �هلل  تعاىل، فاإّن �هلل  تعاىل قد �صّن لعباده �صننًا يف �لكون، 
يف �صوؤونهم وحاجاتهم، ول ي�صح للنا�ض �أن يهملو� هذه �ل�صنن 

يف �صوؤونهم وحاجاتهم.
هذه  �صلوك  يغني  ول  �ل�صنن،  هذه  عن  بدياًل  �لدعاء  ولي�ض 
�ل�صنن �لإن�صان عن �لدعاء )�أي �أّن �صلوك هذه �ل�صنن ل يكون 

بدياًل عن �لدعاء(.
وفهم هذه �لنقطة من رقائق �لثقافة �لربانية يف �لإ�صالم، 
و�صقيها  �لأر�����ض  ح��رث  ع��ن  �ل��ف��اّلح  يكتفي  �أن  ي�صح  ف��ال 
وت�صذيب �لأر�ض من �لأع�صاب �لز�ئدة ورعاية �لزرع ومكافحة 

�لأمر��ض �لنباتية من مزرعته... بالدعاء.
�لإم���ام  ق��ول  م�����ص��د�ق  وه��و  ي�صتجاب  ل  دع���اء  ه��ذ�  ف���اإّن 
وتر«. بال  كالر�مي  بال عمل  »�لد�عي  �ل�صالم:  عليه  �ل�صادق 

)�جلعفريات:224(
و�لدو�ء،  �لطبيب  �أهمل  �إذ�  �ملري�ض  دعاء  ي�صتجاب  ل  كما 
وكيف ي�صتجاب مثل هذ� �لدعاء وقد �أعر�ض �صاحبه عن �صنن 
فاإّن  �لإلهية،  �ل�صنن  �إّل �صمن  دعاٌء  ي�صتجاب  تعاىل، فال  �هلل 
�لذي ي�صتجيب لدعاء عباده هو خالق هذه �ل�صنن يف �لطبيعة، 
رزقهم  يبتغو�  و�أن  �ل�صنن  هذه  ب�صلوك  عباده  �أمر  �لذي  وهو 
الَّذِي  }هُوَ  تعاىل:  بقوله  �ل�صنن  وحاجاتهم من خالل هذه 
وَُكُلوا  مَنَاكِِبهَا  فِي  َفامْشُوا  َذُلواًل  رْضَ  اْلَ َلُكمُ  جَعََل 

ِرْزقِهِ{.)�مللك:15( مِنْ 
َفْضِل  مِنْ  وَابَْتُغوا  رِْض  اْلَ فِي  }َفانَْتشِرُوا  تعاىل:  ويقول 

اهلِل{.)�جلمعة:10(
وكما ل يكون �لدعاء بدياًل عن �لعمل كذلك ل يكون �لعمل 
تعاىل،  �هلل   بيد  �لكون  هذ�  مفاتيح  ف��اإّن  �لدعاء،  عن  بدياًل 
ويوفق  بالعمل،  بالدعاء ما ل يقدرون عليه  و�هلل  يرزق عباده 
عباده بالدعاء لالأ�صباب �لطبيعية ما ل يقدرون عليه بالعمل.

�لأ���ص��ب��اب  م��ن  ل��الإن�����ص��ان  ت��ع��اىل  �هلل   متكني  معنى  ولي�ض 
�لأ�صباب  مع  بالتعامل  ي�صتغني  �لإن�صان  �أّن  للرزق  �لطبيعية 

�لطبيعية من �لدعاء و�ل�صوؤ�ل و�لطلب من �هلل  تعاىل.
�لنافع  �ملانع،  �ملعطي  �لقاب�ض،  �لبا�صط  تعاىل هو  فاإّن �هلل  
بيده  �لو��صع،  �ل��ر�ف��ع  �مل��ذل،  �ملعّز  �ملهلك،  �ملحيي  �ل�صار 
مفاتيح هذ� �لكون، ول ميتنع عن �أمره، �صيء يف هذ� �لكون، 
ونافع  و�صلطان  قوة  وكل  �صيء،  و�صلطانه  �أمره  عن  يخرج  ول 
ولي�ض  و�صلطانه،  وحكمه  لأم��ره  خا�صع  �لكون  هذ�  يف  و�صار 
عن  م�صتقل  وج��ود  �لرحيب  �ل��ك��ون  ه��ذ�  يف  �لطبيعة  ل��ق��وى 
�صلطان �هلل  و�إر�دته حتى ي�صتغني �لإن�صان بالتعامل معها عن 

�لدعاء و�لطلب و�ل�صوؤ�ل من �هلل  تعاىل.
ونحن ن�صّبح �هلّل  وننزهه تعاىل عّما يقول �ليهود: }وََقاَلتِ 
الْيَهُودُ يَدُ اهلِل مَْغُلوَلٌة{، ونقول مبا يقول �لقر�آن: }بَْل يَداهُ 

مَبْسُوَطتاِن{.)�ملائدة:64(
مع  �لتعامل  بني  نف�صل  ول  ح��ال،  كل  يف  �هلل   مع  فنتعامل 
لرزق  و�صائل  تعاىل  �هلل   جعلها  �لتي  �ل�صنن  مع  و�لتعامل  �هلل  
عباده ونعتقد �أّن هذه �لقوى و�ل�صنن تنفعنا وت�صرنا يف �متد�د 
�إر�دته  عر�ض  يف  ولي�ض  و�صلطانه،  وم�صيئته  تعاىل  �هلل   �إر�دة 

الداعي بال عمل
كالرامي بال وتر
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و�صلطانه، ول م�صتقاًل عن �إر�دته تعاىل و�صلطانه.
كل  يف  حكمته  و  ف�صله  و  رحمته  و  تعاىل  �هلل   يد  ونلم�ض 
�صغرية وكبرية من �أمورنا و�صوؤوننا، ونلم�ض �إر�دة �هلل  وتوفيقه 
وف�صله يف م�صرية حياتنا كلها، ويف كل منعطف من منعطفات 
�إىل رحمته  حياتنا فنحن نحتاجه تعاىل يف كل حلظة ونفتقر 
من  حلظة  كل  يف  وهد�يته  وتوفيقه  وت�صديده  ورعايته  وف�صله 

تعاىل  ون��دع��وه  حياتنا،  حلظات 
بالت�صديد،  �أم��ورن��ا  كل  يتوىل  �أن 
و�لتوفيق،  و�ل��ه��د�ي��ة،  و�لتاأييد، 
ونعوذ بوجهه �لكرمي من �أن يكْلنا 
ون�صاأله  عني،  طرفة  �أنف�صنا  �إىل 
حاجاتنا  بكل  يتفرد  �أن  ت��ع��اىل 

و�صوؤوننا، ول يحوجنا �إىل غريه.
�أن  �ل��دع��اء  ه��ذ�  معنى  ولي�ض 
و�أم��وره  حاجاته  �لإن�صان  يعزل 
�لطبيعية  و�لأ�صباب  �لنا�ض  عن 
�هلل   دع���ا  �إذ�  �ل���ك���ون،  ه���ذ�  يف 
و�إمن��ا  ب��ه��ا...  ي��ت��ف��ّرد  �أن  ت��ع��اىل 
تعاىل  �هلل   يدعو  �أن  ذلك  معنى 
ليجعل حاجته �إىل غريه تعاىل يف 
و�أن  تعاىل،  �إليه  حاجته  �متد�د 
تعاىل  غريه  على  �عتماده  يجعل 

غريه  مع  تعامله  يجعل  و�أن  تعاىل،  عليه  �عتماده  �متد�د  يف 
عر�صه،  يف  ولي�ض  تعاىل،  �هلل   مع  تعامله  �متد�د  يف  تعاىل 
هلل   م�صّخر�ت  �أ�صباب  �لكون  هذ�  فكل  عنه...  م�صتقاًل  ول 

خللقه. �صّخرها  تعاىل، 
و�لعتماد عليها  و�لأخذ منها،  �لأ�صباب،  و�لتعامل مع هذه 
على  و�لعتماد  �هلل ،  من  و�لأخذ  �هلل ،  مع  �لتعامل  �متد�د  يف 
�هلل  ومن �صلب �لتوحيد �لذي يدعو �إليه �لقر�آن ولي�ض مع �هلل 

ول م�صتقاًل عن �هلل.
ومن هذ� �ملنطلق نقول �إّن على �لإن�صان �أن يدعو �هلل  تعاىل 
من  وكبارها  �أموره  �صغائر  يف  �صيء،  كل  وي�صاأله  �صيء  كل  يف 
ملح عجني خبزه، وعلف د�بته، �إىل �لنت�صار على �لأعد�ء يف 
حياته  �صوؤون  من  �صاأنًا  يعزل  ول  و�لقتال،  �ملو�جهة  �صاحات 
من  و�ل�صوؤ�ل  �لدعاء  )كلية  �لكلّية  هذه  عن  كبريً�  �أو  �صغريً� 
�هلل (، ول ي�صتغني عن �هلل  تعاىل يف �صيء من حاجاته وطلباته 
بغري �هلل  تعاىل من خلقه، ويعوذ باهلل  تعاىل �أن يكله �إىل نف�صه 

طرفة عني يف �صغرية �أو كبرية من �صغائر �أموره �أو كبارها.
�هلل   �إىل  �لعام  �للجوء  هذ�  �أّن  نعتقد  �لوقت،  نف�ض  ويف 
���ص��يء...  ك��ل  م��ن �هلل  يف  و�لطلب  و�ل�����ص��وؤ�ل،  ���ص��يء،  ك��ل  يف 
له  و�صّخر  تعاىل  �هلل   خلق  مما  �لإن�صان  ياأخذ  �أن  ينايف  ل 
بال�صالمة  تعاىل  �هلل   فيدعو  ب��ه،  وي�صتعني  �ل��ك��ون  ه��ذ�  يف 
�لطب  تعاىل يف  �هلل   ما جعل  بكل  ياأخذ  ثم  ملر�صه،  و�ل�صفاء 
و�لعالج  �ل�صفاء  �أ�صباب  من 
يف  تعاىل  �هلل   جعل  ما  وبكل 

�ل�صفاء. �أ�صباب  من  �لدو�ء 
�إذ�  �لإن�صان  �أّن  نعتقد  بل 
�أخ����ّل ب��ه��ذ� �ل���ت���و�زن ف��دع��ا 
ت��ع��اىل مب��ع��زل ع��ن �صنن  �هلل 
ل  �ل��ك��ون  ه��ذ�  تعاىل يف  �هلل  
ويكون  �ل��دع��اء  ل��ه  ي�صتجاب 

كالر�مي بال وتر.
ب����ه����ذ� �ل���ف���ه���م �ل���دق���ي���ق 
يف  �لإ�صالم  يثّقفنا  و�ل�صايف 
ومع  تعاىل  �هلل   م��ع  �لتعامل 

�صنن �هلل  يف هذ� �لكون.
�أّن  جن���د  �ل��ف��ه��م  وب���ه���ذ� 
ن�����ص��و���ض �لأدع����ي����ة ز�خ����رة 
ل  و�أن  جميعًا  عبده  باأمور  يتفرد  �أن  تعاىل  �هلل   �إىل  بالطلب 
حبله  ي�صل  و�أن  نف�صه،  �إىل  يكله  ل  و�أن  غ��ريه،  �إىل  يحوجه 

بحبله تعاىل، ويقطعه عن كل �صيء يقطعه عن �هلل.
�ل�صالم  عليه  �حل�صني  بن  علي  �لعابدين  زين  �لإمام  يقول 
وتولَّ  بحاجتي،  تفّرد  بل  خلقك  �إىل  تكلني  »ول  �لدعاء:  يف 
�أموري«.)�ل�صحيفة  و�نظر يل يف جميع   ، �إيلَّ و�نظر  كفايتي، 

�ل�صجادية:108(
»�لّلهّم  �ل�صالم:  عليه  �حل�صني  ل��الإم��ام  عرفة  دع��اء  وف��ى 
ودي��ن��ي  نف�صي  ف��ق��ن��ي، ويف  �أح���ذر  وم��ا  ف��اك��ف��ن��ي،  �أخ���اف  م��ا 
وم���ايل  �أه���ل���ي  ويف  ف��اح��ف��ظ��ن��ي،  ���ص��ف��ري  ويف  ف��اح��ر���ص��ن��ي، 
فذّللني،  نف�صي  ويف  يل،  ف��ب��ارك  رزقتني  وفيما  فاخلفني، 
ف�صلمني،  و�لإن�ض  �جلن  �صر  ومن  فعظمني  �لنا�ض  �أعني  ويف 
فال  وبعملي  تخزين،  فال  وب�صريرتي  تف�صحني،  فال  وبذنوبي 
تكلني«.)�إقبال  فال  غريك  و�إىل  ت�صلبني،  فال  ونعمك  تبتلني، 

�لأعمال:342/1(

بقلم: الشيخ محمد مهدي

27

الق
لأخ

ا



ج���اء يف كتاب �لكر�جك���ي: روي عن �لنبي �صل���ى �هلل عليه 
ِخُذو� �مْلَ�َص���اِجَد  َيافًا، َو�تَّ ْنَي���ا �أَ�صْ و�آل���ه، �أنه ق���ال: »ُكوُنو� يِف �لدُّ
���َر َو�ْلُبَكاَء، َوَل  َفكُّ و� �لتَّ َة، َو�أَْكرِثُ قَّ ُدو� ]ُقُلوَبُك���مُ [ �لرِّ ُبُيوت���ًا، َوَعوِّ
َمُعوَن َما َل  َتْخَتِلَف���نَّ ِبُك���ُم �لأَْهَو�ُء، َتْبُن���وَن َما َل َت�ْص���ُكُنوَن، َوجَتْ

َتاأُْكُل���وَن، َوَتاأُْمُلوَن َم���ا َل ُتْدِرُكون «.)كنز �لفو�ئد:344/1(
�إّن �لنب���ي �لأكرم �صلى �هلل عليه و�آل���ه يو�صي على �أن نكون 
يف �لدني���ا كال�صي���وف، وم���ن �صف���ات �ل�صيف �أّن���ه ل يبقى يف 
�مل�صي���ف د�ئمًا بل هو ل�ص���اعات معدودة �أو عل���ى �لأكرث لأيام.

في�ص���ّبه �لنب���ي �صل���ى �هلل علي���ه و�آل���ه ه���ذه �لدني���ا �لدنّية 
مب�صيف يكون �لإن�ص���ان فيها كال�صيف وتتم �ل�صيافة لكّن هذ� 
�لإن�ص���ان عليه �أن يعلم ويعرف �أّن بق���اءه يف �مل�صيف قليل لأّنه 

حّل �صيفًا هنا.
لك���ن طال���ب �لدنيا فبالعك����ض متام���ًا فاإّنه ينظ���ر �إىل هذه 
�لدني���ا كاأنه���ا �مل���كان �لأبدي له، ف���ال يعتر ول يتع���ظ ويعمل 
وياأكل ويتحرك بنحو كاأّن �لدنيا بيٌت بل وكاأنه هو �صاحب هذه 

�لدنيا.
كال�ص���جن  للموؤمن���ني  �لدني���ا  ه���ذه  جع���ل  تع���اىل  �هلل  �إّن 
ولغريهم كاحلرية يفعلون بها ما ي�صاءون وياأكلون ما لذ وطاب 

وهم دومًا فرحون يف هذه �لدنيا، �أما بالن�ص���بة للموؤمنني فهذه 
�لدنيا هي كال�صجن �لتي �إذ� خرج منها كاأّنه خرج �إىل �حلرية 
و�صار خارجًا عن �لتقّيد وخارجًا عن �للتز�م بقو�نني �ل�صجن 

من ع���دم �خلروج مما هو فيه.
فقال �صلى �هلل علي���ه و�آله يف و�صف نوعية �مل�صيف يف هذه 
�لدنيا باأّنها يجب �أن تكون كامل�ص���اجد بالن�ص���بة لطالب �لآخرة 

ِخُذو� �مْلَ�َص���اِجَد ُبُيوتًا«. فيقول �صل���ى �هلل عليه و�آله: »َو�تَّ
ه���ذه �لدني���ا فيها م���ن �لأبنية و�ل���دور كامل�ص���اجد و�لبيوت 
و�حل�ص���ينية و�لدور �لتجارية وغري ذلك من �لأبنية، فاإذ� �أر�د 
هذ� �ل�صيف �لذي حّل يف هذه �لدنيا �أن ي�ص���كن يف �إحدى هذه 
�لبي���وت �أو يبني لنف�ص���ه بيتًا لي�ص���كن فيه، علي���ه �أّن يّتخذ هذ� 

�لبيت كما بّينه �لر�ص���ول �صلى �هلل عليه و�آله كامل�ص���جد.
وم���ن خ�صو�صي���ات �مل�ص���جد �أّن���ه د�ٌر للعبادة ولي����ض مكان 
�لله���و و�للع���ب و�للغو وغري ذل���ك، فهو �ملكان �ل���ذي يخلو فيه 

�لعبد مع رّب���ه ويناجي ربه.
فر�ص���ول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله �ص���ّبه �لد�ر �لتي يحتاجها 
�لإن�ص���ان يف هذه �لدنيا بامل�صجد ليكون �لعبد د�ئمًا يف مناجاة 

مع رّبه ويرتبط د�ئمًا مع رّبه.

ــرة طــالــب الــدنــيــا وطــالــب الآخـ
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فه���ذه �حلالة هي ممن يطلب �لآخرة وي���تك �لدنيا، لأّن 
طالب �لدنيا ي�ص���عى �أن يرّفه عن نف�ص���ه يف ه���ذه �لدنيا و�أن 

يكون فيها �ص���عيدً� بدًل من �أن يكون يف �ص���ّدة وتعا�صة.
���َة،  قَّ ُدو� ُقُلوَبُك���ُم �لرِّ وق���ال �صل���ى �هلل علي���ه و�آل���ه: »َوَع���وِّ
َر َو�ْلُبَكاَء«، فقد و�صف �لنبي �لأكرم �صلى �هلل  َفكُّ و� �لتَّ َو�أَْك���رِثُ
علي���ه و�آله خ�صال تارك �لدنيا مّمن يع���ّود قلبه على �لرّقة.
�إذ� تع���ّود �لقل���ب عل���ى �لرّقة �ص���يكون هناك منف���ٌذ جيٌد 
لالرتب���اط مع �هلل تع���اىل، لأّن بد�ية �لأم���ر للخلوة مع �لرّب 
عل���ى �لقل���ب �أن يكون متوّجه���ا �إىل �هلل تع���اىل، فبد�ية هذ� 

�لتوج���ه هو �أن يكون �لقل���ب متهّيًا لالرتباط.
�إذ� بك���ى �لإن�ص���ان �ص���يكون قلب���ه رقيقًا، فحينم���ا يو�صي 
�لنب���ي �لأكرم �صلى �هلل عليه و�آل���ه »و�أكرثو� �لتفّكر و�لبكاء« 

من �أج���ل �أن يرّق �لقلب ثم يناج���ي �لعبد رّبه.
ق���ال �صلى �هلل علي���ه و�آل���ه: »َوَل َتْخَتِلَف���نَّ ِبُك���ُم �لأَْهَو�ُء«، 
فمن خ�صو�صيات تارك �لدنيا �أن ل ينجذب �إىل �لأهو�ء باأي 

�صكل من �لأ�صكال.
�إّن ه���وى �لنف����ض �لأمارة بال�ص���وء هي �لتي جتّر �لإن�ص���ان 
�إىل �ملهالك و�لوقوع يف �لآثام، وهناك �ختالفات يف �لأهو�ء 

�لتي يف د�خل �لإن�صان.
�إّن �لختالف يف �لأهو�ء و�لنف����ض �لأم���ارة وما تريده من 

�أمور �لدنيا يجعل �لإن�صان كل وقت هو يف �صاأن.
فالنب���ي �صل���ى �هلل عليه و�آل���ه ي�صف تارك �لدني���ا باأّنه ل 
مييل �إىل �أي �ص���يء من هوى �لنف�ض، �لنف�ض �لأمارة بال�صوء.

وق���ال �صلى �هلل علي���ه و�آله: »َتْبُنوَن َما َل َت�ْص���ُكُنوَن«، وهذ� 
حال طالب �لدني���ا، �أّنه يبني �لق�ص���ور و�لبيوت و�لعمار�ت، 
�إّل �أّنه لن ي�ص���كن فيها �أبدً�، بل �ص���يكون بيته �لت�ب، ويكون 

�أبي�ض. لبا�صه قما�ض 
طال���ب �لدنيا ياأم���ل �أن يبني �لبي���وت و�لق�ص���ور على �أّنه 
�ص���يكون يف هذه �لدنيا دومًا، ول يعت���ر �أّن ما و�صل �إليه من 

غريه �ص���يكون لغريه منه �أي�صًا.
ي مل���ن �أر�د �أن يك���ون طالب �لآخ���رة وتارك  فالنب���ي يو�صّ

�لدني���ا �أن ل يبني ما ل ي�ص���كن فيه.
َمُعوَن َم���ا َل َتاأُْكُلوَن«، �إّن  وق���ال �صلى �هلل عليه و�آل���ه: »َوجَتْ
جمع �لأ�ص���ياء و�لأمو�ل هي مبنزلة �ل�ص���تفادة منها يف هذه 

�لدنيا.
تارة �لإن�ص���ان يجم���ع �لأ�ص���ياء و�لأمو�ل يف �ص���بيل خدمة 

نف�ص���ه ليعني نف�ص���ه على �لرتباط مع �هلل تع���اىل، فهذ� من 
�جليد لكن ب�ص���رطها و�صروطها.

�أي �أن �لإن�ص���ان ياأخ���ذ من �ملاأكل و�مل�ص���رب و�مللب����ض وما 
يحتاجه لتقوية نف�ص���ه عل���ى �لتعبد و�لعب���ادة، فهذ� مما هو 
حمّبذ عند ر�ص���ول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�أهل بيته عليهم 

�ل�صالم.
وتارة �لإن�ص���ان يجمع �لأمو�ل و�ملاأكل و�مل�ص���رب لأنه يظن 
�أّن بق���اءه يف �لدنيا �إىل ما ي�ص���اء، فلي����ض هناك �آخرة، فهذ� 
ما مل حتبذه �ل�ص���ريعة �لإ�صالمية و�لر�صول �لأكرم �صلى �هلل 

عليه و�آله و�أهل بيته عليهم �ل�ص���الم.
وق���ال �صلى �هلل عليه و�آل���ه: »َوَتاأُْمُلوَن َم���ا َل ُتْدِرُكون«، �إّن 

�لأمل مبا ل يدركه �لإن�ص���ان هو هو�ء يف �صبك.
�إذ� تيّقن �لإن�ص���ان �أّن نهاية هذه �لدني���ا فناء، فجدير �أن 
ل يتاأمل ما ل يدركه، لأنه ل يعلم متى �صيموت ومتى �صريحل 

من ه���ذه �لدنيا �إىل �لرزخ، ث���م �إىل �لآخرة.
�إّن م���ن يتاأمل يعلم باأّنه يبق���ى �إىل مّدة معّينة، فيتاأمل �أّنه 

قبل �أن ينتهي عمره ي�صل �إىل ما يريده.
�أم���ا �لإن�ص���ان �لفاين �لذي ل يعلم متى مي���وت وباأي �أر�ض 

ميوت فكيف ي�صتطيع �لتاأمل!
فه���ذه �خل�صل���ة �أي�صًا جعلها ر�ص���ول �هلل �صل���ى �هلل عليه 

و�آله لطالب �لآخ���رة دون طالب �لدنيا.
م���ن كالم �أمري �ملوؤمنني �صل���و�ت �هلل عليه يف هذ� �ملعنى 
َبَح �َص���اِخطًا  �صْ ْنَيا َفَقْد �أَ َبَح َحِزينًا َعَلى �لدُّ �أّنه يقول: »َمْن �أَ�صْ
ِه َطاَل �َص���َقاوؤُُه  ْكَرَ َهمِّ ْنَي���ا �أَ ِه َتَع���اىَل، َوَمْن َكاَنِت �لدُّ َعَل���ى َربِّ
ْنَيا  �ِهُد يِف �لدُّ ْنَيا مِلَْن َتَرَكَها َو�لآِخَرُة مِلَْن َطَلَبَها، �لزَّ ُه، �لدُّ َوَغمُّ
لِّيًا �ْزَد�َد َعْنَها َتَخلِّيًا، �إَِذ� َطَلْبَت �َصْيئًا ِمَن  ُكلََّما �ْزَد�َدْت َلُه حَتَ
���َك �هلُل ِبِه ِم���ْن ِديِنَك  ْنَي���ا َف���ُزِوَي َعْن���َك َفاْذُك���ْر َما َخ�صَّ �لدُّ
ا  َك، َفاإِنَّ َذِلَك �أَْحَرى �أَْن َت�ْص���َتِحقَّ َنْف�َص���َك مِبَ َرَفُه َعْن َغرْيِ َو�صَ

�لأنو�ر:81/70( َفاَتَك.«.)بحار 
وم���ن بدي���ع كالم �أم���ري �ملوؤمنني عليه �ل�ص���الم �لذي روي 
عن���ه، �أّن رجاًل قطع عليه خطبته وق���ال له: �صف لنا �لدنيا، 
ُلَها َعَناٌء َو�آِخُرَها َب���الٌء، يِف َحالِلَها  فق���ال عليه �ل�ص���الم: »�أَوَّ
ِمَن َوَمْن َمِر�َض  ���حَّ ِفيَها �أَ ِح�َص���اٌب َويِف َحَر�ِمَها ِعَقاٌب، َمْن �صَ
ِفيَه���ا َنِدَم، َوَمِن ��ْص���َتْغَنى ِفيَه���ا ُفِتَ َوَمِن �ْفَتَق���َر ِفيَها َحِزَن، 
َوَمْن �َص���َعى َلَها َفاَتْت���ُه َوَمْن َقَعَد َعْنَها َو�َتْتُه، َوَم���ْن َنَظَر �إَِلْيَها 

َرْته«.)كنز �لفو�ئد:345/1( �أَْلَهْت���ُه َوَمْن َتَهاَوَن ِبَه���ا َن�صَ

بقلم: محمد رزاق
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بالقطع و�ليقني فاإن فاطمة �لزهر�ء عليها �ل�صالم لي�صت �مر�أة 
عادية، بل هي ��صتثنائية يف جوهر تكوينها كما هي ��صتثنائية يف 

موقفها، وجهادها، وعبادتها، و�إميانها، وطاعتها �أي�صًا.
فقد جرت �صنة �هلل تعاىل على �أن يخلق من �لرجال من هم 
فعل  كما  خمتلف  ب�صكل  يخلقهم  حيث  كالأنبياء،  ��صتثنائيون 
�صوؤونهم،  يف  يتدخل  �أو  م��رمي،  �بن  وعي�صى  �آدم،  �إىل  بالن�صبة 

ويحافظ على وجودهم مثل مو�صى بن عمر�ن.
وكما يف �لرجال كذلك يف �لن�صاء، فقد �ختار �هلل مرمي لتكون 
�صيدة ن�صاء زمانها، فكان رب �لعباد يطعمها كما يقول �لقر�آن 
وَجَــدَ  الْــمِــحْــرَابَ  ــا  َزَكــِريَّ عََليْهَا  ــلَ  دَخَ مَا  }ُكلَّ �لكرمي: 
عِنْدِ  مِنْ  هُوَ  َقاَلتْ  ــَذا  هَ ــى َلكِ  َأنَّ مَرْيَمُ  يَا  َقــاَل  ِرْزًقــا  عِنْدَهَا 

اهلل{.)�آل عمر�ن:37(
و�إذ� كان �هلل تعاىل )يتقّبل( مرمي وينبتها نباتًا ح�صنًا وهي 
�صيدة ن�صاء زمانها، فكيف مبن �أر�ده��ا �هلل تعاىل لتكون �صيدة 

ن�صاء �لعاملني؟
لقد خلق �هلل فاطمة لتوؤدي دورً� �إلهيًا... وتكون �صيدة �لن�صاء، 

و�إمنوذجًا للموؤمنني و�ملوؤمنات يف �حلياة �لدنيا...

ولول �أن فاطمة )�مر�أة ��صتثنائية( ملا جعل �هلل ر�صاه معلقًا 
على ر�صا فاطمة، وغ�صبه كذلك معلقًا على غ�صب فاطمة.

يقول ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله: »ر�صا �هلل من ر�صا فاطمة 
وغ�صبه من غ�صبها«.

ويقول �صلى �هلل عليه و�آله: »من �أر�صاها فقد �أر�صى �هلل، ومن 
�أغ�صبها فقد �أغ�صب �هلل«.

ولو �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله كان يقول: »ر�صا فاطمة 
من ر�صا �هلل، وغ�صبها من غ�صبه« لكان �أمرً� مهمًا، حيث كان 

يعني �لتز�م فاطمة بر�صا �هلل...
ولكن �لنبي �صلى �هلل عليه و�آله قال �لعك�ض، فعلق ر�صا �هلل على 
ر�صا فاطمة، وغ�صب �هلل على غ�صبها. فقال: »ر�صا �هلل من ر�صا 

فاطمة وغ�صبه من غ�صبها...«.
�إىل  فو�ض  كما  ر�صاه  فاطمة  �إىل  )فّو�ض(  تعاىل  �هلل  وك��اأن 

ر�صول �هلل دينه...
وذلك �أمر ��صتثنائي... لمر�أة ��صتثنائية.

�أجمع �مل�صلمون على �صحتها قول  �لنبوية �لتي  من �لأحاديث 
ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله يف حق فاطمة: »فاطمة �أم �أبيها«.

١. امراأة ا�شتثنائية

٢. اأم النب�ة

اعرف إمامك

فاطمة الزهراء عليها ال�شالم اأّم اأبيها 
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)تاج �ملو�ليد:79(
ترى كيف تكون )�لبنت( �أّمًا لو�لدها؟ وماذ� تعني هذه �لكلمة؟ 
�أهميتها  لها  كان  �عتبارية  )�أمومة(  هنالك  �لإ�صالم  تاريخ  يف 
و�آله  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  ن�صاء  �أمومة  وهي  �مل�صلمني  يف حياة 

للموؤمنني، }وََأْزوَاجُهُ ُأمَّهَاُتهُمْ{.)�لأحز�ب/6(
فهي �لتي كانت ت�صّمد جر�حات ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
وقال �لإمام �ل�صادق عليه �ل�صالم: »�إّنها كانت تلقب باأم �أبيها.

)�ل�صتيعاب:380/4(
وعطفها،  حنانها،  يف  �لأم  مبنزلة  كانت  لأنها  �إل  ذل��ك  وم��ا 
ورعايتها للر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله، و�صهرها على ر�حته 

و�صعادته، وكانت تفرح لفرحه، وحتزن حلزنه.
على  وت�صر  �ملتاعب،  تتحمل  �إمن��ا  �لأم  �أن  �لو��صح:  وم��ن 

�ل�صعاب يف �صبيل ولدها، وهي تتمنى حياته.
لقد كانت فاطمة عليها �ل�صالم، مبنزلة �لأم، لأنها كانت تريد 
حياته �صلى �هلل عليه و�آله، وتريد �أن تبقى معه ول تفارقه، حتى 
�أّنها حينما �أخرها، وهو على فر��ض �ملوت: »�أنها �أول �أهل بيته 

حلوقًا به �صحكت و��صتب�صرت«.)ماأ�صاة �لزهر�ء:59/1(
ويف تلك �لأمومة �متياز لر�صول �هلل وكر�مة لن�صائه.

�أن )�أمومة( فاطمة لأبيها لي�صت �متيازً� وكر�مة لفاطمة  �إّل 
فح�صب بل فيها �صمانة ل�صتقامة �لأمة، وميز�ٌن ملعرفة �حلق من 

�لباطل و�خلري من �ل�صر.
�لنبي  ن�صاء  لأمومة  ميز�نًا  كانت  فاطمة  )�أم��وم��ة(  �أن  كما 

للموؤمنني...
و�آله  �لنبي �صلى �هلل عليه  �إح��دى زوج��ات  �أن  ف��اإذ� كنا نرى 
تخرج على �لإمام علي عليه �ل�صالم وهي �لتي �أمرها �هلل تعاىل 
باأن ل تفعل قائاًل: }وََقرْنَ فِي بُيُوتُِكنَّ وَاَل تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ 

وَلى{.)�لأحز�ب:33( الْجَاهِلِيَّةِ اْلُ
ولكن مع ذلك وجدت من يقف معها، وميوت من �أجلها لأنها 
كانت )عامة(  �لأمومة  �أن هذه  مع  �ملوؤمنني  �أمهات  من  و�ح��دة 

بينما �أمومة فاطمة خا�صة بها دون غريها.
�أن  لقد كان ر�صول �هلل يريد باإعالن هذه �لأمومة �لعتبارية 
ي�صون )�لنبوة( يف )�لولية( ويك�صف �حلق عن �لباطل، ويجد 

�ل�صر�ط �مل�صتقيم عن �ملتاهة، و�خلري عن �ل�صّر.
�إن �أمومة فاطمة �لتي متثلت يف موقفها �حلازم بعد وفاة ر�صول 
لو كان حيًا،  �لولية هي بحق موقف ر�صول �هلل  �هلل دفاعًا عن 

وخمالفتها كانت خمالفة لر�صول �هلل.

و�إذ� كان �لبع�ض قد ��صتغّل �أمومة ن�صاء �لنبي �صلى �هلل عليه 
و�آله للموؤمنني، فاإن �أمومة فاطمة تك�صف عن بطالنها.

فاأين �أم �لنبي من �أّم �ملوؤمنني؟ و�أين فاطمة من بقية �لن�صاء؟

ل ُيفدى �لغايل �إل لالأغلى...
فحتى يف �ملجامالت فاإنك ل تقول لولدك: )فد�ك �أبي( ولكنك 

تقول لأبيك: )فد�ك �أولدي(.
�إن �ملوؤمنني يقولون لر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله: )باأبي �أنت 
و�أمي( لأن �لنبي �صلى �هلل عليه و�آله �أوىل باملوؤمنني من �أنف�صهم.

حدثنا �حل�صن بن حممد بن �صعيد �لها�صمي �لكويف ، قال : 
حدثنا

عن حممد بن قي�ض، قال: كان �لنبي �صلى �هلل عليه و�آله �إذ� قدم 
من �صفر بد�أ بفاطمة عليها �ل�صالم فدخل عليها، فاأطال عندها 
�ملكث، فخرج مرة يف �صفر ف�صنعت فاطمة عليها �ل�صالم م�صكتني 
من ورق وقالدة وقرطني و�صًت� لباب �لبيت لقدوم �أبيها وزوجها 
عليهما �ل�صالم، فلما قدم ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله دخل 
عليها فوقف �أ�صحابه على �لباب ل يدرون �أيقفون �أو ين�صرفون 
لطول مكثه عندها، فخرج عليهم ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
وقد عرف �لغ�صب يف وجهه حتى جل�ض عند �ملنر، فظنت فاطمة 
عليها �ل�صالم �أنه �إمنا فعل ذلك ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
ملا ر�أى من �مل�صكتني و�لقالدة و�لقرطني و�ل�صت، فنزعت قالدتها 
�هلل  ر�صول  �إىل  به  فبعثت  �ل�صت،  ونزعت  وم�صكتيها،  وقرطيها 
�صلى �هلل عليه و�آله، وقالت للر�صول: قل له �صلى �هلل عليه و�آله: 
»تقر�أ عليك �بنتك �ل�صالم، وتقول: �جعل هذ� يف �صبيل �هلل«؛ فلما 
�أتاه وخره، قال �صلى �هلل عليه و�آله: »فعلت فد�ها �أبوها - ثالث 
مر�ت – لي�صت �لدنيا من حممد ول من �آل حممد، ولو كانت �لدنيا 
تعدل عند �هلل من �خلري جناح بعو�صة ما �أ�صقى منها كافًر� �صربة 

ماء ثم قام فدخل عليها«.)�أمايل �ل�صدوق:305(
ومع �لأخذ بعني �لعتبار �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�آله ل ينطق 
�لكلمة تكون ظالًل  �إل وحي يوحى، فاإن لهذه  �إن هو  �لهوى  عن 

بحجم �لكون، وثقاًل بحجم �لر�صالة.
وهكذ�... فاإن يف فاطمة �صّرً� عظيمًا. لن يك�صف لأحد... �أل 
نقر�أ يف �لدعاء �ملاأثور: »�للهم بحق فاطمة و�أبيها وبعلها وبنيها 
و�ل�صر �مل�صتودع فيها �صلي على حممد و�آل حممد بعدد ما �أح�صاه 

علمك«.)�لنت�صار:408/7(

٣. فداًء لفاطمة

اعرف إمامك

بقلم: محمد هادي كاظم
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�إذ� نظرنا �إىل تاريخ �أهل �لبيت عليهم 
فاطمة  تخ�ض  مهمة  ق�صية  نرى  �ل�صالم 
�لزهر�ء عليها �ل�صالم مفادها: �أن ر�صاها 
و�صخطها كفتا ميز�ن ملعرفة ر�صد �لنفو�ض 

من �صاللها.
�لرو�ية  كتب  توجد يف  �لق�صية  وهذه 
�لفريقني  عند  �مل��ت��و�ت��رة  و�لأح���ادي���ث 
وقد نقل عن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
�ل�صالم،  عليهم  �لبيت  �أهل  وعن  و�آل��ه 
�صلى  �لنذير  �لب�صري  �لر�صالة،  و�أم��ني 

و�آله. �هلل عليه 
ولنقدم باقة منها وجنعلها فاحتة تاأمل 
يف �ل�صخ�صية �لتي ت�صابقت مع علي عليه 
ذلك  و�ل�صوؤدد  �لعظمة  ره��ان  يف  �ل�صالم 
�ل�صباق �لذي كان حق �لتحكيم فيه لر�صول 

�هلل �صلى �هلل عليه و�له.
َعِليَّ  �لإَِماَم  �أَنَّ  َرِ  �خْلَ يِف  َجاَء  ُه  �أَنَّ ُرِوَي 
�ْبَن �أَِبي َطاِلٍب عليه �ل�صالم َكاَن َذ�َت َيْوٍم 
ُهَو َوَزْوَجُتُه َفاِطَمُة عليهما �ل�صالم َياأُْكالِن 
َبْيَنُهَما  َت��َد�َع��َي��ا  �إِْذ  ْحَر�ِء  �ل�صَّ يِف  ���رً�  مَتْ
ِباْلَكالِم َفَقاَل َعِليٌّ عليه �ل�صالم َيا َفاِطَمُة 
ِبيَّ �صلى �هلل عليه و�آله ُيِحبُِّني �أَْكرَثَ  �إِنَّ �لنَّ
�أَْكرَثَ  ُيِحبَُّك  ِمْنَك  َو�َعَجَبا  َفَقاَلْت:  ِمْنِك، 
اِئِه  ْع�صَ �أَ ِمْن  ٌو  َوُع�صْ ُفوؤَ�ِدِه  َثَمَرُة  َو�أََنا  ي  ِمنِّ
ي،  اِنِه َوَلْي�َض َلُه َوَلٌد َغرْيِ ٌن ِمْن �أَْغ�صَ َوُغ�صْ
َفاِطَمُة  َيا  �ل�صالم:  عليه  َعِليٌّ  َلَها  َفَقاَل 
�أَِبيِك  �إىَِل  ِبَنا  ي  َفاْم�صِ ِقيِني  دِّ ُت�صَ مَلْ  �إِْن 

ْيَنا  ٍد �صلى �هلل عليه و�آله، َقاَل َفَم�صَ مَّ حُمَ
َمْت  َرِتِه �صلى �هلل عليه و�آله َفَتَقدَّ �إىَِل َح�صْ
َوَقاَلْت: َيا َر�ُصوَل �هلِل �أَيَُّنا �أََحبُّ �إَِلْيَك �أََنا �أَْم 
ِبيُّ �صلى �هلل عليه و�آله: �أَْنِت  ! َقاَل �لنَّ َعِليٌّ
�أََحبُّ �إيَِلَّ َوَعِليٌّ �أََعزُّ َعَليَّ ِمْنِك«. )�لف�صائل 

لبن �صاذ�ن:80(

و�آل��ه:  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  ق��ال 
َما  ِذي��ِن��ي  ُي��وؤْ ��ي  ِم��نِّ ��ْج��َن��ٌة  ���صِ َف��اِط��َم��َة  »�إِنَّ 
َه��ا«.)م��ع��اين  ��رُّ يِن َم��ا َي�����صُ ��رُّ �آَذ�َه�����ا َوَي�����صُ

�لأخبار:303،ح1(
���َزَم���َة ق���ال: �إنَّ  ��َوِر ْب���ِن خَمْ �����صْ وع��ن �مْلِ
���ا  َ »�إمِنَّ َق���اَل:  و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى  ِبيَّ  �لنَّ
َها  ِني َما َيْقِب�صُ ي، َيْقِب�صُ َفاِطَمُة �َصْجَنٌة ِمنِّ
�أبي  �آل  َيْب�ُصُطَها«.)مناقب  َما  َوَيْب�ُصُطِني 

طالب:332/3(
ر�صول  عن  ْلَيِة  َو�حْلِ ُم�ْصِلٍم  يِف  ورد  وقد 
��ا  َ �هلل �صلى �هلل عليه و�آل��ه �أن��ه ق��ال: »�إمِنَّ

َما  ُيِريُبِني  ��ي  ِم��نِّ َعٌة  َب�صْ �ْب��َن��ِت��ي  َف��اِط��َم��ُة 
�أََر�َبَها َوُيوؤِْذيِني َما �آَذ�َها«.)مناقب �آل �أبي 

طالب:333/3(
وَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد �هلِل َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل 
�آَذى  َفَمْن  ي  ِمنِّ �َصْعَرٌة  َفاِطَمَة  »�إِنَّ  �هلِل: 
ي َفَقْد �آَذ�يِن َوَمْن �آَذ�يِن َفَقْد �آَذى  �َصْعَرًة ِمنِّ
َماَو�ِت  �هلَل َوَمْن �آَذى �هلَل َلَعَنُه �هلل ِملْ َء �ل�صَّ

َو�لأَْر�ض«.)بحار �لأنو�ر:54/43(
، َعْن �أَِبيِه، �أَنَّ َر�ُصوَل  �َصنْيِ ْبِن َعِليٍّ عن �حْلُ
ِلَفاِطَمَة:»َيا  َقاَل  َو�آِلِه  َعَلْيِه  لَّى �هلُل  �هلِل �صَ
ى  ِبَك، َوَيْر�صَ ُب ِلَغ�صَ َفاِطَمُة، �إِنَّ �هلَل َلَيْغ�صَ

اَك«.)�أمايل �ل�صدوق:384( ِلِر�صَ
وقال �صاحب طرز �لوفا يف ف�صائل �آل 

�مل�صطفى: و�إ�صناده ح�صن.
بحديث  عجبك  ما  �مل�صلم  �أيها  و�أن��ت 
يروى عن ت�صعة وخم�صني ر�وًيا، �ألي�ض هذ� 

�لعدد قاهر� للت�صكيك، ول ت�صكيك طبًعا.
�ألي�ض كل هذه �لطرق معًر� للقلب �إىل 
جوهرة  قيمة  بارتفاع  و�ليقني  �لت�صديق 

بع�ص الن�ش��ص ال�اردة يف 
�شيدة الن�شاء

الأمـــة بني
ر�ـــــــــشـــــــــا

ــة  ــ ــم ــ ــاط ــ ف
و�ــشــخــطــهــا 
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�لقد�ض على �لقيمة ذ�تها؟
�صمن  ط��رق��ه  ب��ع�����ض  ت�صفحنا  �إذ� 
�ملجل�صي  للعالمة  �لأن���و�ر  بحار  مو�صوعة 
هذه  خرجت  كيف  �صن�صاهد  �صره،  قد�ض 
�ملعاين �لفاطمية فوق �أجز�ء متفرقة من 
تنتوؤ �جل��زر يف  �لأن���و�ر، كما  �صطح بحار 

مو�قع متفرقة من �صطح �لبحر!
�لأن���د�د  عند  ط��رق��ه  على  ن�صهد  و�أن 
من  بتجمتها  �خل��ا���ض  �ملو�صع  ب��ق��ر�ءة 

كتاب �لإ�صابة لبن حجر �لع�صقالين.

لها  ���ص��ر  ل  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��ول  بع�ض  �إن 
يف  لها  ثابتة  ق��دم  ول  �لتاأمل،  ط��ول  على 
��صتالم  يف  به  تنه�ض  فهم  ول  �لدر��صة 
�لدللت �لبعيدة و�لقريبة للن�ض، حتاول 
�لتخل�ض من �أ�صر �لبحث بترير�ت عابرة 
و قا�صرة.. ومن �أبناء هذه �لفئة من رمبا 
توجيه  �ملنا�صبة  فيقول يف  يتناول حديث 
�أنه:  نظر�ئه  يف  قيل  ما  �ألفاظه  �ختالف 
و�حد،  ملعنى  كلمات  وتنوع  قو�لب،  تعدد 

وق�صد فارد؟!
ولكنه ظن خائب، وقول غري �صائب..

�ملتون  يف  تتحرك  حقيقة  ثمة  �إن  ب��ل 
�لق�صية  ل��ه��ذه  �مل��ت��ع��ددة  و�ل�����ص��ي��اغ��ات 
�إل  �جلليلة، وما تلك �لأو�صاف و�لكلمات 

مو��صع خطو�ت تلك �حلركة!
فتت�صح  �أك���رث  �لعد�صة  ن��ق��ّرب  وح��ت��ى 

�ل�صورة.. نقول:
به  ت��و�ج��ه  �ل���ذي  �خل��اط��ئ  �لفعل  �إّن 
�ل�صديقة �لكرى من قبل غريها �صيكون 
�ل�صعف  ح�صب  درج��ت��ني  م��ن  و�ح���د  ل��ه 
ردة  �صي�صتدعي  حمالة  ل  و�إن��ه  و�ل�صدة،  
�لقانون(  ومعاك�صة )كما هو  مو�زية  فعل 
فما تكرهه فاطمة وهو من �لدرجة �لد�نية 
يف �لقبح هو �صاحب �لعالقة بقوله �صلى 
من  يكون  وما  »يغ�صبها«،  و�ل��ه  عليه  �هلل 
عالقة  فله  �لقبح  من  �ل�صديدة  �ل��درج��ة 

بقوله: »ي�صخط ل�صخطها«.
كما �أن للفعل �خلاطئ �لذي يعار�ض به 

�أ�صر�ء �جلهل ووجهاء �لظالم �صيدة ن�صاء 
ا ولكن  هذه �لأمة قد تكون له درجتان  �أي�صً
ح�صب �لظهور و�خلفاء، فيكون بعد �خلطاأ 
�لظاهر ردة فعل ظاهرة ت�صل �إىل ن�صبة 
�لإيذ�ء »ويوؤذيني ما �آذ�ها«، بينما �خلطاأ 
وردت��ه  �لفعل  عائد  ن�صبة  تتعد  ل  �خل��ايف 

عندها �لرتياب: »يريبني ما يريبها«!
�أخالقية  حقيقة  من  �لفعل  يكون  وقد 
�صوى  يتجاوز  مل  ل��ه  ف��امل��ق��ارف  �صرفة، 
�حلدود �لأخالقية فقط،  فهذ� و�إن كان 
فاطمة  نف�ض  يف  يكون  لن  لكنه  خمالفة 
عن  ف�صاًل  �لغ�صب  رتبة  يف  كبري  عائد 
�ل��ف��ع��ل �حل�����ص��ن من  �إن  ب��ل  �ل�����ص��خ��ط.. 
زلَل  نف�صها  على  �صي�صكب  �لأخالقيات 
�مل�صاوي  وهو  �لأ�صارير،  وُيف�َت�ُّق  �لبهجة 
ل���ق���ول م���ن ق����ول �هلل ف��ي��ه �ل�����ص��ل��و�ت 
�لز�كيات: »ويب�صطني ما يب�صطها«، بينما 
من  �حل�صن  ع��دمي  مع  نف�صها  �صتتفاعل 
هذ�  وي�صاوي  فقط،  بالنقبا�ض  �لفعال 
»ويقب�صني  �حلديث:  من  �لآخ��ر  �ل�صطر 

ما يقب�صها«.
ون�صتخل�ض من �ملجموع �أن �لنبي عليه 
يخر  �أن  �أر�د  �لتحيات  �أف�صل  �آل��ه  وعلى 
�لزهر�ء �صالم �هلل عليها  �أن فاطمة  عن 
هي حدقة عينه �لتي يرى بها حجم ولون 
على  �لنا�ض  يخطه  مم��ا  �لأف��ع��ال  وم��دى 
�أر�ض �لو�قع �أفر�ًد� وجماعات، و�أن عائد 
كل فعل و مردود كل حترك �صيقع يف نف�صه 
�ل�صريفة بذ�ت �لدرجة �لتي تقع يف نف�ض 

فاطمة عليها �ل�صالم.

�صلو�ت  عليه  �خلامت  �لنبي  �أ�صلوب  �إن 
�لعامل، جاء لفًتا من حيث �إّنه مل يكف عن 
�قتحام م�صامع �أمته بهذ� �حلديث، فكان 
م�صتمًر� يف تكر�ره و يف �لأو�ن �ملتباعدة، 
فالعاقل  �لعلمي،  �لف�صول  يثري  ما  وه��ذ� 
�لذي ير�قب �أحد�ث تلك �حلقبة ل ميكن 
�أن ي�صتقر به حال قبل �أن يك�صف عما لهذه 

�لوظيفة �لنبوية �ملوؤقتة من �أ�صر�ر!!

فالو�قع جدير باأن ُي�ر�صم حوله عالمة 
��صتفهاًما  يكون  ول��ن  ك��ب��رية،  ��صتفهام 
��صتفهام  هو  بل  �جل���و�ب..  عن  منقطًعا 

يجد جو�به حا�صًر�!
عالج  و�آل���ه  عليه  �هلل  �صلى  �أن���ه  وه���و: 
�صاأن  فاطمة  �أن  لتفهم  حوله  من  �لعقول 
بالعقول  �لتي ل ت�صاب  �لغيب  �صوؤون  من 
باملوقف،  �مل��وق��ف  �ت��ب��اع  لأن  �ملح�صة.. 
�لو�صف  وتبديل  بالكلمة،  �لكلمة  و�إرد�ف 
�لن�صو�ض  يف  ورد  كما   - �لو�صف،  مكان 
�ل�صابقة - له مفهوم �لتز�مي ومدلول ثاٍن 
وهو �أن هذ� �ملو�صوف - �أي �لزهر�ء عليها 
�ل�صالم - لي�ض مما تلحظه كل �لعيون، �أو 

تبلغ حقيقته �لظنون �ل�صرفة.
للق�صية  و�لتكرير  �لتمرير  فهذ�  �إذن.. 

�لو�حدة ذو هدف وذو مو�صوع!

�ل��ن��ب��ي ون�����ص��ح ح��ت��ى رع��ى  �أدى  ل��ق��د 
كانت  �إذ  �لن�صوء  ط��ور  يف  ت��ز�ل  ل  عقوًل 
و�جلاهلية  �لأمية  بايعت  �أر���ض  يف  تعي�ض 
َبيعًة موؤبدةً  فجاء حممد �لنور �صلى �هلل 
عليه و�آله ليحل هذه �لبيعة من �أعناقهم، 
�لتزكية  �أقتاب  �إىل �جلنة على  ويحمل�َهم 
ـــمُـــهُـــمُ  ـــيـــِهـــمْ وَيُـــعَـــلِّ و�ل��ع��ل��م }وَيُـــزَكِّ

الْكَِتابَ{.)�آل عمر�ن:164(
فكان منه �أف�صل �لأ�صاليب و�أ�صفُعها يف 
ونفو�صهم  لعقولهم  �لغزو  حيث  �لهدف، 
ب���رف���ق ول���ط���ف وم����ن ط����رق ت�����ص��احم��ه 
�حلقائق  باأ�صماء  يعبدهم  مل  �أن��ه  معهم 
مما  �لعناوين  جتنب  فطاملا  و�ألفاِظ�ها 

يغ�ض به م�صاغ �لعقول!
يف  �لع�صمة  با�صم  �صوته  يطلق  فلم 
عليها  فاطمةَ  ول  ل  �ملاجدة،  عتته  حق 
�إل ما كان يخرج منه هم�ًصا يف  �ل�صالم، 
�آذ�ن خل�ض �أ�صحابه �ملوفون بعهدهم لعلي 
عليه �ل�صالم ك�صلمان، و�ملقد�د، و�أبي ذر،  

وعمار، ومن قفى �أثرهم...
ت�صت�صهله  ل  �صيء  �أن��ه  ذلك  و�لعذر يف 
يحتاج  �لتي  �لأم���ور  من  هو  بل  �لقلوب.. 

ما تظن بتعدد اللفظ؟

تنهدات م�شفقة

ثمرة الع�شمة
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عا�صم  �أو  ح�صانة  �إىل  بها  �لت�صريح 
ــاِس{. ــنَّ ال مِـــنَ  ــمُــكَ  ــعْــصِ يَ }وَاهلُل 

)�ملائدة:67(
لأن ف�صح هذه �لأمور على �ملالأ توغر 
�حلاقد،  �صيطان  وت��رج   �حلا�صد  �صدر 
�ل�����ص��ادة  رم���ي  �ل��ف��ل��ت��ان  �أول  و���ص��ي��ك��ون 
�لأمناء بكل �صني ومني رغبة يف  تكذيب 

�أقو�له فيهم؟!
بدرته  �ل��ذم  �أل�صقو� من  ول غرو فكم 
�لر�صالة  �أف��ق  وبنجم  فاطمة،  �لطاهرة 
�أبي  وبقيتِه فيهم علي بن  �خلالدة و�صيِه 
�أم كمٍ  ذمٍ  كان  طالب عليهما �ل�صالم.. 
�لر�صول  ملبالغة  �لنا�ض  يف  و�صائًر�  طائًر� 
�صلى �هلل عليه و�له فيه وهو يبني طرد هذ� 
وذ�ك ممن ��صتحق �لطرد وقتئذ.. ولكن 
قد �أ�صركت فيه �لأقالم و�لأل�صن من بعُد 
�لأحاديث  بو�صع  يتعبدها  �لطريد  ف�صار 
و�ملد�ئح يف نز�هته وقربه من ر�صول �هلل 

لتذهب �حلقيقة �أيدي �صباأ؟!
فلهذ� �ل�صبب تعييًنا �تخذ �لنبي �لأكرم 
�صلى �هلل عليه و�آله �لطبع �لهادئ جللو�صه 
يتعامل  فلم  �لر�صالة  من  �لز�وية  هذه  يف 
�جلملة،  ببيع  �لثمينة  �لأ���ص��ر�ر  ه��ذه  مع 
ولكن تر�ه يفرق �حلقيقة على �ملنا�صبات، 
ويق�صطها على �لأيام، فكان �أن ذّر لقاَحها 
�لنجيبة  �لقلوب  �إىل  ليحمله  �ل��ه��و�ء  يف 

و�خلال�صة من كل �صوب..
�للقاح  من  يحمل  �لهو�ء  �أن  ن��رى  وق��د 
�أن���و�ع  �ل��ط��ي��ب �ل��ك��ث��ري ث��م يع�صف ب��ك��ل 
�ل�صجر، ولكن ل ت�صتجيب له �صوى �لنخلة 
�لتي هي �أكرم �أنو�ع �ل�صجر فتجازي ر�صل 

�لهو�ء و�للقاح باأكمام �لثمر..
فكانت �لتجزئة يف �لطرح و�لكناية يف 
�لإ�صارة عوًنا وفًيا له يف �لأمر �لذي �أر�ده 

�صلى �هلل عليه و�آله..
فاإن  وحاّمته  �أ�صرته  حق  يف  ق��ال  ف��اإذ� 
�أق�صى �لقول عنده: »َقاَل َر�ُصوُل �هلِل �صلى 
�هلل عليه و�آله: »َفاِطَمُة َقْلِبي َو�ْبَناَها َثَمَرُة 
ُة ِمْن ُوْلِدَها  ِري َو�لأَِئمَّ ُفوؤَ�ِدي َوَبْعُلَها ُنوُر َب�صَ
َم ِبِهْم  �أَُمَناِئي َوَحْبُلَها �مْلَْمُدوُد َفَمِن �ْعَت�صَ

َهَوى«.)�لف�صائل  َعْنُهْم  َتَخلََّف  َوَمْن  ا  جَنَ
لبن �صاذ�ن:147( 

و�إذ� مال بل�صانه �إىل �أهل بيته فال يزيد 
فعن  �لأم��ة،  لهذه  �أمانًا  يجعلهم  �أن  على 
عليه  طالب  �أب��ي  بن  علي  �ملوؤمنني  �أم��ري 
�هلِل �صلى  َر�ُصوُل  »َق��اَل  ق��ال:  �أن��ه  �ل�صالم 
�هلل عليه و�آله: �لنُُّجوُم �أََماٌن لأَْهِل �لأَْر�ِض، 
�لإمام  ِتي«.)�صحيفة  لأُمَّ �أََماٌن  َبْيِتي  َو�أَْهُل 

�لر�صا عليه �ل�صالم:55(
ومتابعتهم  مب�صايعتهم،  ن�صح  و�إذ� 
َحتَّى  َقا  َيْفَتِ »َل��ْن  �صوى:  كلمة  ينتخب  مل 
��ْو���ض«.)ك��ت��اب �صليم بن  َي����ِرَد� َع��َل��يَّ �حْلَ

قي�ض:616(
من  ب�صيء  ظ��ام��ئ  على  ت�صدق  و�إذ� 

ُم��وُه��َم��ا  دلئ��ه��م �ل��روي��ة ق���ال: »َف���اَل ُت��َق��دِّ
ُهَما �أَْعَلُم ِمْنُكم«. َفَتْهِلُكو� َوَل ُتَعلُِّموُهَما َفاإِنَّ

)�إثبات �لهد�ة:320/2(
وهلم �صقًيا!!

و�لنفو�ض  للعقول  �ل��ت��األ��ف  ه���ذ�  و�إن 
�ملعتا�صة هو ��صت�صاد بكتاب �هلل �لعظيم 
وقدمها  �لنبي  ع�صمة  حقيقة  جز�أ  �لذي 
على �صفقات للعقل �لعربي �جلايف �آنذ�ك، 
فلم يك�صف �لغطاء عن ع�صمة �لنبي ومل 
يرن �ل�صبهة فيها دفعة و�حدة ولكن �بتد�أ 
ــا  }وَمَ �أ�صماوؤه:  بالإ�صارة  يقول تقد�صت 
إِالَّ  هُـــوَ  إِنْ   * ــوَى  ــهَ الْ عَــِن  ــطِــقُ  ــنْ يَ

يُوحَى{.)�لنجم:4-3( وَحْيٌ 

�آخ��ر ويعطيه  ثم يقف يف مقطع زمني 
ي�صل  ل  �ل��ذي  �لتو�صيح  م��ن  يالئمه  م��ا 
فاأنزل  منه  �أبلغ  ك��ان  و�إن  �لت�صريح  �إىل 
ــوُل  ــ ــرَّسُ ــ ال ـــاُكــــمُ  َآتـَ }مَــــا  �صبحانه: 
َفانَْتهُوا{. عَنْهُ  نَهَاُكمْ  وَمَا  َفُخُذوهُ 

)�حل�صر:7(
ن�صحه  يف  �ل�����ص��ك��ل  ن��ف�����ض  و���ص��ت��ج��د 
�هلل  �صلى  �ل��ر���ص��ول  ح��ول  م��ن  للموؤمنني 
ــوا  ــعُ ــي وََأطِ اهلَل  }وََأطِـــيـــعُـــوا  و�ل���ه:  عليه 

الرَّسُوَل...{.)�لتغابن:12(
مع �أن كلنا يظن بادئ بدء �أن �لت�صريح 
بالع�صمة بال�صم �أقرب للح�صم و�أنه طريق 
خمت�صر و�صريع يف نقل غذ�ء �لوحي �إىل 
حمطات �لقلوب، ولكنها �صر�حة لو جرى 
وعلى  بع�صهم  �إليه  ل�صتمع  بها  �لل�صان 

قلوبهم �أكنة �أن يفقهوه ويف �آذ�نهم وقر�..
من  عليه  �صمعنا  فتحنا  م��ا  ك��ل  وب��ع��د 
على  نقف  �أن  ن�صتطيع  �ل�صابق  �ل��ك��الم 

�ل�صوؤ�ل �للحوح على تفكرينا:
مِلَ مَلْ ي�صرح �لكتاب �لعزيز بالع�صمة 

ليكفي �ملوؤمنني �صر �ل�صالل؟
 - �ل�صابق  �لتمهيد  مبوجب   - ونعطيه 

تقديرً� �صعيفًا؟!
لو  باأنه  �أق��در على مناق�صته  بل يجعلنا 
لهذ�  �لعدنان  �لنبي  �أو  �لقر�آن  ��صتجاب 
�لت�صور لتدى �لكثري يف �أعماق �ل�صالل؟!

�إذن فالنبي �لأ�صفع �صلى �هلل عليه و�آله 
مل يتخَل - كما �لقر�آن - عن خطة �لتحّدر 

و�لتدرج..
على �أن فاطمة عليها �ل�صالم �لر��صية 
لع�صمتها  �ل��ت��ح��دي  ر�أت  مل��ا  �مل��ر���ص��ي��ة 
طاملا  �لتي  �لنف�صية  ملكتها  يف  و�لطعن 
عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  عنها  ي���ذود  ك��ان 
و�آله وقفت لتجلي �لأمر وجردت �حلقيقة 
عندما ��صتبدلت �لإ�صارة بالعبارة: »�ْعَلُمو� 
ٌد �صلى �هلل عليه  مَّ َو�أَِب��ي حُمَ َفاِطَمُة،  �أيَنِّ 
و�آل���ه، �أَُق���وُل َع���ْودً� َوَب����ْدوً�، َو َل �أَُق���وُل َما 
�َصَططًا«. ْفَعُل  �أَ َما  �أَْفَعُل  َوَل  َغَلطًا،  �أَُق��وُل 

)�لحتجاج:100/1(

بقلم: الشيخ عبد الجليل محمد
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بقلم: جعفر محمد عباس

�لر�صول  م�صاعر  بني  �لعالقة  �لأط��اي��ب  �ل�صادة  قد�ض  لقد 
وب�صعته �لبتول، و�لتي تعني - كما فهمنا - �لتو�فق يف �ل�صتقبال 
فال يكون من �لر�صا �أو �لبهجة ن�صيب لقلب �أحدهما مع عزل 
�لآخر.. كما ل يجوز بحال �أن يلتاع �أحدهما بحزن �أو �أمل ويعفى 

عنه �لآخر.
�أكرمو�  قد  �ل�صالم  عليهم  و�ملعايل  �ملحامد  �صاللة  فاإن  لذ� 
�ألقى مر�صاتها �لر�صول �صلى �هلل عليه و�له  هذه �لعقيدة �لتي 

وف�َ�ّعلوها تطبيًقا من بعد نظرية..
منها  للنا�ض  ون�صجو�  �لفقه  جمال�ض  لها  و�صعو�  ف��ت�ه��م 

�لأحكام و�لأعالم..
�أ�صحابهم  يحّثون  ك��ان��و�  �ل�صالم  عليهم  �لبيت  �أه��ل  ف���اإّن 
على  �صاهد  فخري  )فاطمة(،  با�صم  بناتهم  بت�صمية  و�صيعتهم 
اِلٍح  ٍد َعْن َبْكِر ْبِن �صَ مَّ ذلك ما روي يف �لكايف َعْن �أَْحَمَد ْبِن حُمَ
�ل�صالم  عليه  �َصِن  �حْلَ �أََبا  �َصِمْعُت  َقاَل:  ْعَفِريِّ  �جْلَ �ُصَلْيَماَن  َعْن 
ٍد �أَْو �أَْحَمَد �أَْو َعِليٍّ �أَِو  مَّ َيُقوُل: »ل َيْدُخلُ  �ْلَفْقُر َبْيتًا ِفيِه ��ْصُم حُمَ
ْو َعْبِد �هلِل �أَْو َفاِطَمَة ِمَن  �َصنْيِ �أَْو َجْعَفٍر �أَْو َطاِلٍب �أَ �َصِن �أَِو �حْلُ �حْلَ

�َصاِء«.)�لكايف:19/6،ح8( �لنِّ
لل�صكوين  قوله  �أ�صحابه  عليه  �ل�صادق  �لإم��ام  �أّدب  ومم��ا 
َعْن  ِب��ي��ِه  �أَ َع��ْن  ُجْمُهوٍر  �ْب��ِن  َع��ِن  ٍد  مَّ حُمَ ْب��ُن  َعِليُّ  رو�ي��ة عن  يف 
َعْبِد �هلِل  �أَِبي  َعَلى  »َدَخْلُت  َقاَل:  ُكويِنِّ  �ل�صَّ َعِن  �أَيُّوَب  ْبِن  اَلَة  َف�صَ
ا  مِمَّ �َصُكويِنُّ  »َيا  يِل:  َفَقاَل  َمْكُروٌب  َمْغُموٌم  َو�أََن��ا  �ل�صالم  عليه 
�َصُكويِنُّ  »َيا  �ل�صالم:  عليه  َفَقاَل  �ْبَنٌة،  يِل  ُوِلَدْت  ُقْلُت:  َك!«،  َغمُّ
َعَلى �لأَْر�ِض ِثْقُلَها َوَعَلى �هلِل ِرْزُقَها َتِعي�ُض يِف َغرْيِ �أََجِلَك َوَتاأُْكُل 
ي، َفَقاَل عليه �ل�صالم يِل: »َما  ى َو�هلِل َعنِّ ِمْن َغرْيِ ِرْزِقَك«، َف�َصرَّ

َع  َو�صَ ُثمَّ  �آِه«،  »�آِه  �ل�صالم:  عليه  َقاَل  َفاِطَمَة،  ُقْلُت:  ْيَتَها؟«،  �َصمَّ
َيَدُه َعَلى َجْبَهِتِه َفَقاَل: »َقاَل َر�ُصوُل �هلِل �صلى �هلل عليه و�آله َحقُّ 
ُه َوَي�ْصَتْح�ِصَن ��ْصَمُه،  �ْلَوَلِد َعَلى َو�ِلِدِه �إَِذ� َكاَن َذَكرً� �أَْن َي�ْصَتْفِرَه �أُمَّ
�أَْن  �أُْنَثى  َكاَنْت  َو�إَِذ�  َباَحَة  �ل�صِّ َوُيَعلَِّمُه  َرُه  َوُيَطهِّ �هلِل  ِكَتاَب  َوُيَعلَِّمُه 
ُيَعلَِّمَها  َوُيَعلَِّمَها �ُصوَرَة �لنُّوِر َول  َوَي�ْصَتْح�ِصَن ��ْصَمَها  َها  �أُمَّ َي�ْصَتْفِرَه 
َل �َصَر�َحَها �إِىَل َبْيِت َزْوِجَها،  �ُصوَرَة ُيو�ُصَف َول ُيْنِزَلَها �ْلُغَرَف َوُيَعجِّ
ِرْبَها«. َت�صْ َول  َتْلَعْنَها  َول  َها  َت�ُصبَّ َفاَل  َفاِطَمَة  ْيَتَها  �َصمَّ �إَِذ�  ��ا  �أَمَّ

)�لكايف:48/6(
و�أما عن فقهائنا فاإن من مل يخ�صع لدللة �حلرمة منهم قد 
�صلم بالكر�هة ومل يحاور فيها فت�ه م�صلمًا بها �أبًد� معلاًل ذلك 

باحتمال تطرق �لأذى لقلب فاطمة عليها �ل�صالم.

و�صخط  فاطمة  ر�صا   - �لكرمي  �ل�صعار  هذ�  دوي  جال  ولقد 
فاطمة - ومل ي�صتطع �لزمن �أن ير�هن على �نقطاعه، و�عتفت له 
�أيادي �جلور و�لتحريف بف�صل كل �ملخادعات �لتي �هتمت بقطع 
�ل�صعور بني نفو�ض �لنا�ض ونف�ض ب�صعة �مل�صطفى، بل �إن حت�ص�ض 
لها �صالم �هلل عليها فت�ه  �ملخالف  �إىل  �ملوؤ�لف  ر�صاها جتاوز 
يغلب على نفو�صهم �أحايينا من �لوقت فيلينون معه و�إن تال�صى عن 
قلوبهم يف �أحايني �أخرى؛ لأن �حلق قد تن�صق له قلوب خ�صومه 
عنوة وقهًر�، فتنهزم �أمامه �صر�ئرهم �مللوثة، و�إن كانت غلبة ل 
تدوم ون�صًر� ل يطول، ولهذ� �أنت ت�صاهد �ملفارقات �لكثرية �لتي 
�ل�صالم  �لبيت عليهم  قد تفوق �خليال يف حياة �ملخالفني لأهل 
و�صنتعرف هنا على ملة من �حلكايات �لتاريخية �لتي ي�صمع فيها 

�صدى »فاطمة ب�صعة مني ي�صرين ما ي�صرها«.

اأعجب ما يف املطاف

)فاطمة( با�شـــم  الت�شمية 

35

رة
طاه

ة ال
يق

�شد
ال



ذكر  جمال�ض  يف  جنل�ض  ونحن  �أ�صماَعنا  طرقت  لطاملا 
عبار�ٍت  عليه  �هلل  �صلو�ت  �حل�صني  �هلل  عبد  �أبي  �لإم��ام 
من �خلطباء و�أرباب �ملنابر، تت�صّمن ما يوحي �أّن �حل�صني 
فقد  �صيا�صي،  بتخطيط  كربالء  �إىل  خرج  �ل�صالم  عليه 
يف  ينح�صر�ن  و�إ�صالحها  �لأُم��ة  �صالح  �أّن  �رت��اأى  �أو  ر�أى 
�لفر�صة  فوجد  كربالء،  يف  �لطاهر  �ملقد�ض  دمه  �صفك 
�أُم��ة  يف  �لإ���ص��الح  ه��ذ�  طلب  �أج��ل  من  خلروجه  �ملنا�صبة 
وتخطيط  ثاقبة  بنظرة  وذلك  و�آل��ه،  عليه  �هلل  �صّلى  جده 

ُم�صَبق. ع�صكري 
�إّنها  �إذ  �لنهج،  هذ�  عن  �لكتابات  من  �لكثري  تخلو  ول 
ترى يف �حل�صني عليه �ل�صالم قائدً� ع�صكريًا حمّنكًا، كان 
�لإلهي،  �لر�صم  بعيدة عن  تخطيطه وفق ت�صّور�ت خا�صة 
فقد ر�صم نهجًا جديدً� للقيام �صّد �لظلم و�لف�صاد، فجعل 
عليه  ت�صري  نهجًا  كربالء  يف  �أُري��ق  �لذي  �لز�كي  دمه  من 

�لأُمم و�ل�صعوب �مل�صطهدة.
�ملقد�صة  �لذو�ت  مع  �لبع�ض  تعامل  من  ينطلق  هذ�  كلُّ 
عليهم  �هلل  ���ص��ل��و�ت  و�ل��ط��ه��ارة  �ل��ع�����ص��م��ة  ب��ي��ت  لأه����ل 
�لزمن،  من  حقبٍة  يف  عا�صت  فّذة،  �إ�صالميٍة  ك�صخ�صياٍت 
تفوقت  ما  و�حلنكة  و�ل��ذك��اء  �لعبقرية  من  فيها  فكانت 
وفّكرو�  مبادئهم،  �أج��ل  من  فنا�صلو�  �أقر�نها،  على  بها 
�لقارئ  �أو  �ل�صامُع  يجد  ول  ُمنيتهم،  بلغو�  حتى  وخططو� 
تعّود  �أن  بعد  ل�صّيما  هذ�،  يف  غريبًا  كالمًا  �لأُوىل  للوهلة 

�صمُعه على ذلك.
�أن  �لكالم، يجب علينا  �أعمق على هذ�  ب�صكٍل  وللوقوف 
نقّدم مقدمة يف علم �لإمام، لنعرف �أن عبار�ت من قبيل 
تنّم  ل  �ملع�صوم،  �لإمام  �إىل  وِن�ْصبَتها  )�رتاأى(  �أو  )ر�أى( 
هم  عن معرفة قائلها بعلمهم �صلو�ت �هلل عليهم، وما خ�صّ

علم الأئمة عليهم ال�شالم با�شت�شهادهم

36

�م
ع�ش

م امل
عل



من  عليه  �أْطلعهم  وما  �ملنزلة،  عظيم  من  به  تعاىل  �هلل 
�لغائبة عّنا. �لغيوب 

تلك  �ل�صالم  عليهم  �لبيت  لأهل  تعاىل  �هلُل  �أعطى  لقد 
�أئّمة  رين،  مطهَّ طاهرين  فجعلهم  �ل�صامية،  �ملقامات 
كلِّ  من  مع�صومني  ر��صدين،  لهم  �خللق  على  وحججًا 
يغيب  فال  يكون،  وم��ا  ك��ان  ما  بكلِّ  عاملني  ودن�����ض،  عيٍب 
عنهم علُم �صيء ول يخفى عنهم �أمر، فهم يعلمون ما يف 
�ل�صماو�ت وما يف �لأر�ض، وما يف �جلنة وما يف �لنار، كلُّ 

ذلك من كتاب �هلل عّز وجل �لذي فيه تبيان كّل �صيء.
ورد عن �لكليني يف �أ�صول �لكايف باب �أن �لأئمة �صلو�ت 
�هلل و�صالمه عليهم �أجمعني يعلمون علم ما كان وما يكون 
�أّن  تن�ض على  �أحاديث  �ل�صيء عدة  عليهم  يخفى  ل  و�أنه 
عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  جدهم  من  ورثو�  �لبيت  �أهل 
تقوم  حتى  كائن  وهو  يكون  وما  كان  ما  علم  و�صلم  و�آل��ه 

�ل�صاعة.
ْبِن  ِد  مَّ َعْن حُمَ َيْحَيى  ْبن  د  مَّ َوحُمَ ٍد  مَّ ْبن حُمَ �أَْحَمد  فعن 
 ِ �هللَّ َعْبِد  َعْن  �ْلأَْحَمِر  �إِ�ْصَحاَق  ْبِن  �إِْبَر�ِهيَم  َعْن  �َصنْيِ  �حْلُ
 ِ �هللَّ َعْبِد  �أَِب��ي  َمَع  ا  ُكنَّ َق��اَل:  اِر  �لتَّمَّ �َصْيٍف  َعْن  اٍد  َحمَّ �ْبِن 
عليه  َفَقاَل  ْجِر  �حْلِ يِف  يَعِة  �ل�صِّ ِمَن   َجَماَعًة  �ل�صالم  عليه 
�أََحدً�  َنَر  َفَلْم  َوَي�ْصَرًة  َنًة  مَيْ َفاْلَتَفْتَنا   ،» َعنْيٌ �ل�صالم: »َعَلْيَنا 
�ْلَكْعَبِة  َفَقاَل عليه �ل�صالم: »َوَربِّ   ، َعَلْيَنا َعنْيٌ َلْي�َض  َفُقْلَنا: 
ِر  �صِ َو�خْلَ ُمو�َصى  َبنْيَ  ُكْنُت  »َلْو  �ٍت  َمرَّ َثاَلَث  ِة«،  �ْلَبِنيَّ َوَربِّ 
يِف  َلْي�َض  ��ا  مِبَ َولأَْن��َب��اأُْت��ُه��َم��ا  ِمْنُهَما  �أَْع��َل��ُم  �أَينِّ  ُت��ُه��َم��ا  لأَْخ��َرْ
ِعْلَم  �أُْعِطَيا  �ل�صالم  عليهما  َر  �صِ َو�خْلَ ُمو�َصى  لأَنَّ  �أَْيِديِهَما 
َتُقوَم  َحتَّى  َكاِئٌن  ُهَو  َوَما  َيُكوُن  َما  ِعْلَم  ُيْعَطَيا  َومَلْ  َكاَن  َما 
و�آله  عليه  �هلل  �صلى  �هلِل  َر�ُصوِل  ِمْن  َوِرْثَناُه  َوَقْد  اَعُة  �ل�صَّ

و�صلم ِوَر�َثًة«.)�أ�صول �لكايف:261/1، ح1(
و�خل�صر  مو�صى  علم  ب��اأّن  و�صريحة  و��صحة  �لرو�ية 
�أّن  بدليل  حمدودً�  كان  �ل�صالم  وعليهما  و�آله  نبينا  على 
�لإمام �ل�صادق عليه �ل�صالم يبنّي �أّن علمهما كان ح�صرً� 
باحلال،  �أو  باملا�صي  كان  هو  ما  �لذي  �لكائنة  �لأمور  يف 

ولي�ض بالأمور �لتي �صتقع �أو مبا يكون.
من  ورثه  �لذي  �ل�صالم  عليه  �ملع�صوم  �لإمام  علم  �أما 

فقط  لي�ض  هو  و�صلم  و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى  �لأك��رم  �لنبي 
مبا كان من �لأولني بل �صامل بعلم ما يكون وما هو كائن 
�أي  �ل�صاعة،  قيام  �إىل  و�أم��ور  �أح��د�ث  من  �صيحدث  وما 
�لأول��ني  باأحو�ل  يعلم  �ل�صالم  عليه  �ملع�صوم  �لإم��ام  �إّن 

و�لآخرين �إىل قيام يوم �لدين.
ٍة ِمْن  اِرِث ْبِن �مْلُِغرَيِة َوِعدَّ فَعْن ُيوُن�َض ْبِن َيْعُقوَب َعِن �حْلَ
َحاِبَنا ِمْنُهْم َعْبُد �لأَْعَلى َو�أَُبو ُعَبْيَدَة َوَعْبُد �هلل ْبُن ِب�ْصٍر  �أَ�صْ
»�إِينِّ  َيُقوُل:  �ل�صالم  عليه  �هلل  َعْبِد  �أََبا  �َصِمُعو�  ْثَعِميُّ  �خْلَ
ِة  نَّ َماَو�ِت َوَما يِف �ْلأَْر�ِض َو�أَْعَلُم َما يِف �جْلَ لأَْعَلُم َما يِف �ل�صَّ
اِر َو�أَْعَلُم َما َكاَن َوَما َيُكوُن«، َقاَل: ُثمَّ َمَكَث  َو�أَْعَلُم َما يِف �لنَّ
َفَقاَل عليه  ِمْنُه  �َصِمَعُه  َمْن  َعَلى  َكُرَ  َذِلَك  �أَنَّ  َفَر�أَى  ُهَنْيَئًة 
�ل�صالم: »َعِلْمُت َذِلَك ِمْن ِكَتاِب �هلل َعزَّ َوَجلَّ �إِنَّ �هلل َعزَّ 

َوَجلَّ َيُقوُل ِفيِه ِتْبَياُن ُكلِّ �َصْيٍء«.
�لقر�آن  �إّن  �لكرمي  كتابه  يف  وتعاىل  تبارك  �هلل  وق��ال 
ويف  يكون  وم��ا  ك��ان  م��ا  علم  وفيه  �صيء  لكل  تبياّن  فيه 
عََليْكَ  }...وَنَزَّلْنَا  بقوله:  و�أخبارهم  �ل�صابقني  �أحو�ل 
الْكَِتابَ تِبْيَاًنا لُِكلِّ شَيْءٍ...{. )�لنحل:89(، وقوله 
إَِليْكَ{.)�آل  ُنوحِيهِ  الَْغيِْب  َأنْبَاءِ  مِنْ  }َذلِكَ  تعاىل: 

عمر�ن/44(
�إّن �لقر�آن فيه تبيان  كّل �صيء كما قال تعاىل }ونزلنا 
يرد  فهنا  شـــيء{،  لــكــل  تــبــيــانــًا  الــكــتــاب  عليك 

�لتايل: �ل�صوؤ�ل 
َم���ن ل��دي��ه ت��اأوي��ل �لآي����ات �ل��ن��ازل��ة ع��ل��ى �ل��ن��ب��ي �صلى 
�لتبيان  ي�صتخرج  �أن  ميكن  حيث  و�صلم  و�آل��ه  عليه  �هلل 
وبيان  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  يف  �ل�صريفة  ل��الآي��ات  و�لتو�صيح 
�أحو�ل �ل�صابقني و�لالحقني وما كان وما يكون عن كتاب 

�هلل �لعزيز؟
�جلو�ب: قال �هلل عز وجل: }هُوَ الَّذِي َأنْزََل عََليْكَ 
الْكَِتاِب  ُأمُّ  هُــنَّ  مُحَْكمَاتٌ  َآيَــاتٌ  مِنْهُ  الْكَِتابَ 
ِبعُونَ  َفيَتَّ َزيٌْغ  ُقُلوبِِهمْ  فِي  الَّذِينَ  َفَأمَّا  مَُتشَابِهَاتٌ  وَُأخَــرُ 
تَْأِويَلهُ  يَعَْلمُ  وَمَا  تَْأِويلِهِ  وَابْتَِغاءَ  الْفِْتنَةِ  ابْتَِغاءَ  مِنْهُ  تَشَابَهَ  مَا 
ُكلٌّ  بِهِ  َآمَنَّا  يَُقوُلونَ  الْعِْلِم  فِي  وَالرَّاسُِخونَ  هُ  اللَّ إِالَّ 
لْـــبَـــاِب{.)�آل  ــرُ إِالَّ ُأوُلــو اْلَ كَّ ــا وَمَــا يَــذَّ ــنَ ــنْــدِ رَبِّ ــنْ عِ مِ

عمر�ن/7(
يف  �لر��صخني  �أّن  �لفريقني  �أحاديث  يف  بالتو�تر  ورد 

علُم الإمام عليه ال�شالم مبا كان وما يك�ن
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�هلل  ر�صول  بيت  �أهل  �ل�صالم،  عليهم  حممد  �آل  هم  �لعلم 
�صلى �هلل عليه و�آله و�صلم �لذي �أذهب �هلل عنهم �لرج�ض 
وما  كان  ما  وعلم  �لكتاب  علم  ولديهم  تطهرًي�،  وطهرهم 

يكون.
عبد  �أبا  �صاألت  قال:  ب�صري  �أبي  عن  م�صكان،  �بن  فعن 
}يَسَْئُلونَكَ  وجل:  عز  �هلل  قول  عن  �ل�صالم  عليه  �هلل 
ــِر رَبِّــي{)�لإ���ص��ر�ء:85(  عَــِن الـــرُّوِح ُقــِل الـــرُّوحُ مِــنْ َأمْ
ر�صول  مع  كان  وميكائيل  جرئيل  من  �أعظم  »خلق  ق��ال: 
�هلل �صلى �هلل عليه و�آله وهو مع �لأئمة عليهم �ل�صالم وهو 

�مللكوت«.)�ملحا�صن:315/2( من 
�ل�صالم  عليه  �هلل  ع��ب��د  �أب���ي  ع��ن  ب�����ص��ري،  �أب���ي  وع���ن 
تعاىل:  قوله  يف  �ل�صالم  عليه  �هلل  عبد  �أب��ا  �صمعت  ق��ال: 
ربي{،  أمــر  من  الــروح  قل  الــروح  عن  }يسألونك 
يقول: »خلق �أعظم من جرئيل وميكائيل مل يكن مع �أحد 
طلب  كلما  ولي�ض  ي�صددهم  �لأئ��م��ة  مع  وه��و  م�صى  ممن 

�لدرجات:461/1( وجد«.)ب�صائر 
وميكن �أن يكون ذلك عقولهم �ملقد�صة �لتي كانت �أعظم 
�لتذكري  بعنو�ن  ذلك  �أن  و�لظاهر  �ملقربني،  �ملالئكة  من 
وفيه  �لقر�آن  علم  عندهم  كان  باأنه  متو�ترة  �لأخبار  لأن 
علم ما كان وما يكون �إىل يوم �لقيمة وكان عندهم �جلفر 

وم�صحف فاطمة عليها �ل�صالم وغريهما.
ب�صري  �أب��ي  عن  �ل�صحيح  يف  وغ��ريه  �لكليني  رو�ه  كما 
له:  فقلت  �ل�صالم  عليه  �هلل  عبد  �أب��ي  على  دخلت  ق��ال: 
ي�صمع  �أحد  هاهنا   ، م�صاألة  عن  �أ�صاألك  �إين  فد�ك  جعلت 
بينه  �صًت�  �ل�صالم  عليه  �أبو عبد �هلل  فرفع  قال:  كالمي؟ 
�أبا  »يا  �ل�صالم:  عليه  قال  ثمَّ  فيه  فاطلع  �آخ��ر  بيت  وبني 
�إن  ف��د�ك  جعلت  قلت:  ق��ال:  ل��ك«،  ب��د�  عما  �صل  حممد 
عّلم  و�آله  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  �أن  يتحدثون  �صيعتك 
فقال  قال:  باب  �ألف  منه  له  يفتح  باًبا  �ل�صالم  عليه  علًيا 
�هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  عّلم  حممد  �أب��ا  »ي��ا  �ل�صالم:  عليه 
باب  كل  من  يفتح  باب  �ألف  �ل�صالم  عليه  علًيا  و�آله  عليه 
�ألف باب، قال: قلت: هنا و�هلل �لعلم قال: فنكت �صاعة يف 

�لأر�ض ثمَّ قال: �إنه لعلم وما هو بذلك.
عندنا  و�إن  حممد  �أب��ا  »يا  �ل�صالم:  عليه  قال  ثمَّ  ق��ال: 

جعلت  قلت:  ق��ال:  �جلامعة؟«،  ما  يدريهم  وما  �جلامعة 
طولها  »�صحيفة  �ل�صالم:  عليه  قال  �جلامعة؟  وما  فد�ك 
و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر���ص��ول  ب���ذر�ع  ذر�ًع���ا  �صبعون 
و�إمالئه، من فلق فيه وخط علي عليه �ل�صالم بيمينه فيها 
كل حالل وحر�م وكل �صيء يحتاج �لنا�ض �إليه حتى �لأر�ض 
�أبا  يا  »ت���اأذن  يل:  فقال  �إيّل  بيده  ف�صرب  �خل��د���ض«،  يف 
فا�صنع  �أنا لك  �إمنا  له: جعلت فد�ك  قلت  قال:  حممد؟«، 
كاأنه  هذ�  �أر�ض  »حتى  وقال:  بيده  فغمزين  قال:  �صئت  ما 
�ل�صالم:  عليه  قال  �لعلم  و�هلل  هذ�  قلت:  قال:  مغ�صب«، 

»�إنه لعلم ولي�ض بذ�ك«.
ثمَّ �صكت �صاعة ثمَّ قال: »و�إن عندنا �جلفر وما يدريهم 
�ل�صالم:  عليه  قال  �جلفر؟،  وما  قلت:  قال:  �جلفر؟«،  ما 
�لعلماء  وعلم  و�لو�صيني  �لنبيني  علم  فيه  �أدم  من  »وعاء 
هو  هذ�  �إن  قلت:  قال:  �إ�صر�ئيل«،  بني  من  م�صو�  �لذين 

�لعلم، قال: »�إنه لعلم ولي�ض بذ�ك«.
فاطمة  مل�صحف  عندنا  »و�إن  قال:  ثمَّ  �صاعة،  �صكت  ثمَّ 
عليها  فاطمة  م�صحف  ما  يدريهم  وم��ا  �ل�صالم،  عليها 
�ل�صالم؟  �ل�صالم«، قال: قلت: وما م�صحف فاطمة عليها 
قال: »م�صحف فيه مثل قر�آنكم هذ� ثالث مر�ت و�هلل ما 
فيه من قر�آنكم حرف و�حد«، قال: قلت: هذ� و�هلل �لعلم، 

قال: »�إنه لعلم، وما هو بذ�ك«.
»�إن عندنا علم ما كان وعلم  ثمَّ قال:  ثمَّ �صكت �صاعة، 
ما هو كائن �إىل �أن تقوم �ل�صاعة، قال: قلت: جعلت فد�ك 
»�إنه لعلم وما هو  �لعلم؟ قال عليه �ل�صالم:  هذ� و�هلل هو 
بذ�ك«، قال: قلت: جعلت فد�ك فاأي �صيء �لعلم؟ قال عليه 
�لأمر  بعد  من  �لأم��ر  و�لنهار  بالليل  يحدث  »ما  �ل�صالم: 

و�ل�صيء بعد �ل�صيء �إىل يوم �لقيمة«.)�لكايف:240/1(
�هلل  عبد  �أبا  �صاأل:  قال  عبيدة  �أبي  عن  �ل�صحيح،  ويف 
جلد  »هو  فقال:  �جلفر  عن  �أ�صحابنا  بع�ض  �ل�صالم  عليه 
�ل�صالم:  عليه  قال  فاجلامعة؟  له:  قال  علًما«،  مملوء  ثور 
مثل  �لأدمي  ذر�ًعا يف عر�ض  �صبعون  »تلك �صحيفة طولها 
من  ولي�ض  �إليه  �لنا�ض  يحتاج  ما  كل  فيها  �لفالج  فخذ 
قال: فم�صحف  �أر�ض �خلد�ض«،  فيها حتى  �إل وهي  ق�صية 
فاطمة عليها �ل�صالم؟، قال: ف�صكت طوياًل، ثمَّ قال عليه 
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تريدون،  ل  وعما  تريدون،  عما  لتبحثون  »�إنكم  �ل�صالم: 
�إن فاطمة عليها �ل�صالم مكثت بعد ر�صول �هلل �صلى �هلل 
�صديد  حزن  دخلها  وكان  يوًما  و�صبعني  خم�صة  و�آله  عليه 
فيح�صن  ياأتيها  �ل�صالم  عليه  جرئيل  وك��ان  �أبيها  على 
�أبيها  عن  ويخرها  نف�صها  ويطيب  �أبيها  على  عز�ءها 
ومكانه �صلى �هلل عليه و�آله ويخرها مبا يكون بعدها يف 
ذريتها وكان علي عليه �ل�صالم يكتب ذلك فهذ� م�صحف 

�لدرجات:153/1( �ل�صالم«.)ب�صائر  فاطمة عليها 

�ملجمل،  �لعام  �لإم��ام  علم  على  هنا  �لقت�صار  �أوّد  ل 
�صهادته  �صاعة  يف  حتى  �لإم��ام  علم  يف  نتو�ّصع  �أن  لنا  بل 
�هلل  �صلو�ت  �صريتهم  يف  ن��ر�ه  ما  وه��ذ�  و�أي��ن،  وكيفّيتها 

بوَفياتهم. و�إخبارهم  عليهم 
لقد َعرف �أمرُي �ملوؤمنني عليه �ل�صالم قاتَله و�لليلَة �لتي 
�صياح  �صمع  ملّا  فقال  فيه،  ُيقتل  �ّلذي  و�ملو�صع  فيها  ُيقتل 

�لإوّز: »�صو�ئح، تتبعها نو�ئح«. )�لكايف:259/1، ح4(
وهو  �صيعته  �ل�صالم  عليه  �لكاظم  �لإم��ام  �أخ��ر  وق��د 
و�أن��ه  �أج��ل��ه،  ح��ل��ول  ب��ق��رب  �لعبا�صي  ه���ارون  �صجن  يف 
ب��ع��د غ��د.  �ل�����ص��مَّ يف �صبع مت���ر�ت و���ص��ي��م��وت  ��ق��ي  ���صُ ق��د 

)�لكايف:258/1،ح2(
وميكن مر�جعة ذلك يف باب )�أّن �لأئمة عليهم �ل�صالم 
منهم  باختياٍر  �إل  ميوتون  ل  و�أنهم  ميوتون،  متى  يعلمون 
�لأن��و�ر  وبحار  �لأول  �جل��زء  �ل�صريف  �لكايف  كتابي  يف 

�ل�صابع و�لع�صرون(. �جلزء 
ومبقت�صى كونهم �أئمة للعباد وحججًا على �خللق، يلزم 
ل يومًا عند �أبي  من ذلك علمهم بكّل �صيء، فقد كان �ملف�صّ
ُجعلت فد�ك،  له:  �ل�صالم، فقال  �ل�صادق عليه  عبد �هلل 
خَر  عنه  ويحجب  �لعباد  على  عبٍد  طاعَة  �هلُل  يفر�ض 
�ل�صماء؟ قال عليه �ل�صالم: »ل، �هلل �أكرم و�أرحم و�أر�أف 
ثمَّ يحجُب  �لعباد،  �أن يفر�ض طاعة عبٍد على  بعباده من 
عنه خَر �ل�صماء �صباحًا وم�صاًء«. )�لكايف:261/1،ح3(

�أنه قال: »عجبُت من  �ل�صالم  �لباقر عليه  �لإمام  وعن 
�أن طاعتنا مفت�صة  �أئّمة وي�صفون  يتوّلونا ويجعلونا  قوٍم 
ثّم  و�آل���ه(،  عليه  �هلل  )�صلى  �هلل  ر�صول  كطاعة  عليهم 

قلوبهم،  ب�صعف  �أنف�صهم  ويخ�صمون  حّجتهم  يك�صرون 
�هلُل  �أع��ط��اه  َم��ن  على  ذل��ك  ويعيبون  حّقنا،  فُينق�صونا 
�هلل  �أّن  �أت���رون  لأم��رن��ا؛  و�لت�صليم  معرفتنا  ح��قِّ  ب��ره��اَن 
ثّم  ع��ب��اده،  على  �أوليائه  طاعَة  �فت�ض  وتعاىل  تبارك 
عنهم  ويقطع  و�لأر����ض  �ل�صماو�ت  �أخ��ب��ار  عنهم  ُيخفي 
ِدينهم؟!«.  ِق��و�ُم  فيه  مّما  عليهم  َي��ِرد  فيما  �لعلم  م��و�ّد 

)�لكايف:261/1،ح4(
فمما تقدم يتبنّي لنا �أّن �لإمام �ملع�صوم من بعد ر�صول 
�هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم �لذي جعله �هلل خليفته يف 
�أر�صه وعلى عباده لديه علم ما كان من �أحو�ل �ل�صابقني 
�أمور  يف  يكون  ما  وعلم  و�صريهم،  وتاريخهم  و�أم��وره��م 
تقوم  حتى  �لقيامة  ي��وم  �إىل  وذل��ك  و�أخ��ر�ه��م  دنياهم 

�ل�صاعة.
ومن ذلك �أّن �لإمام �ملع�صوم عليه �ل�صالم لديه �لعلم 
�لذي  بالقاتل  يعلم  ا  و�أي�صً ��صت�صهاده،  ب�صاعة  �لكامل 
لالإمام  خا�صّية  �أي�صًا  وهناك  قتله،  كيفية  وكذلك  يقتله 
��صت�صهاده،  يف  �لختيار  لديه  �أّن  �ل�صالم  عليه  �ملع�صوم 
لكن �لإمام عليه �ل�صالم �أمره من �أمر �هلل، ورد ذلك يف 

و�مل�صتفي�صة. �ملتو�ترة  �لأحاديث 
ُعَمَر  ْبِن  ِل  �مْلَُف�صَّ َعْن  �ْلَفَز�ِريُّ  ٍد  مَّ حُمَ ْبن  َجْعَفر  فعن 
�هلل  �إِنَّ  ُل  ُمَف�صَّ »َيا  �ل�صالم:  عليه  �هلل  َعْبِد  �أَُبو  َقاَل  َقاَل: 
اِر  �لنَّ يِف  ْلِق  �خْلَ َو�َصاِئُر  ا  ِمنَّ �ِصيَعَتَنا  َوَخَلَق  ُنوِرِه  ِمْن  َخَلَقَنا 
َعِزمَيٌة  �َصَبَقْت  ُل  ُمَف�صَّ َيا   ُ �هللَّ ى  ُيْع�صَ َوِبَنا  �هلل  ُيَطاُع  ِبَنا 
�إِلَّ  �أََحدً�  َب  ُيَعذِّ َوَل  ِبَنا  �إِّل  �أََحٍد  ِمْن  َل  َيَتَقبَّ ل  �أَْن  �هلل  ِمَن 
�ُنُه  َوُخزَّ َخْلِقِه  َعَلى  َو�أَُمَناوؤُُه  ُتُه  َوُحجَّ �هلل  َباُب  َفَنْحُن  ِبَنا، 
َوَحَر�ُمَنا َعِن �هلل، ل  َوَحالُلَنا َعِن �هلل  ِه  َو�أَْر�صِ يِف �َصَماِئِه 
تَشاؤُنَ  }وَمــا  َقْوُلُه:  َفُهَو  �ِصْئَنا  �إَِذ�  �هلل،  َعِن  ُيْحَتَجُب 
إِالَّ َأنْ يَشاءَ اهلل{ ��ْصِتْثَناٌء َوِمْن َذِلَك َقْوُلُه: }إِنَّ اهلل 
�ِصْئَنا  �هلل  �َصاَء  َفاإَِذ�  اِلرَادَةِ{  وَْكــرَ  وَلِيِّهِ  َقْلبَ  جَعََل 
ُيْدِخُل َمْن َي�صاُء يِف َرْحَمِته «.)تف�صري فر�ت �لكويف:529(

�هلل،  مب�صيئة  مرتبطة  �ل�صالم  عليه  �لإم��ام  فم�صيئة 
يعلم  وه��و  �هلل،  �إر�دة  هي  �ل�صالم  عليه  �لإم��ام  ف���اإر�دة 
�أّن  يعلم  ���ص��اء  �إذ�  لأن��ه  وب���اإر�دت���ه،  ت��ع��اىل  �هلل  مب�صيئة 

م�صيئته هي م�صيئة �هلل تعاىل.

علُم الأئّمة عليهم ال�شالم با�شت�شهادهم

بقلم: محمد الكاظمي
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عن �لإمام �حل�صني بن علي عليهما �ل�صالم قال: »كنا جلو�ًصا 
يف �مل�صجد، �إذ �صعد �ملوؤذن �ملنارة، فقال: )�هلل �أكر �هلل �أكر( 
وبكينا  �ل�صالم  عليه  طالب  �أب��ي  بن  علي  �ملوؤمنني  �أم��ري  فبكى 

ببكائه.
قلنا: �هلل  �مل���وؤذن؟  يقول  �أت���درون ما  ق��ال:  �مل���وؤذن  ف��رغ  فلما 
ور�صوله وو�صيه �أعلم، فقال: لو تعلمون ما يقول: ل�صحكتم قلياًل 
ولبكيتم كثريً�، فلقوله: �هلل �أكر معان كثرية منها �أن قول �ملوؤذن 
)�هلل �أكر( يقع على قدمه و�أزليته و�أبديته وعلمه وقوته وقدرته 
وحلمه وكرمه وجوده وعطائه وكريائه، فاإذ� قال �ملوؤذن: )�هلل 
كان  ومب�صيته  و�لأم���ر،  �خللق  له  �ل��ذي  �هلل  يقول:  فاإنه  �أك��ر( 
�خللق، ومنه كان كل �صيء للخلق، و�إليه يرجع �خللق، وهو �لأول 
قبل كل �صيء مل يزل، و�لآخر بعد كل �صيء ل يز�ل، و�لظاهر فوق 
كل �صيء ل يدرك، و�لباطن دون كل �صيء ل يحد، فهو �لباقي وكل 

�صيء دونه فان.
و�ملعنى �لثاين )�هلل �أكر( �أي �لعليم �خلبري، علم ما كان وما 

يكون، قبل �أن يكون.
ما  على  يقدر  �صيء  كل  على  �لقادر  �أي  �أك��ر(  )�هلل  و�لثالث 
وقدرته  لذ�ته،  �لقوي  خلقه،  على  �ملقتدر  لقدرته  �لقوي  ي�صاء 
قائمة على �لأ�صياء كلها �إذ� ق�صى �أمرً� فاإمنا يقول له كن فيكون.

كاأنه  يحلم  وك��رم��ه،  حلمه  معنى  على  �أك��ر(  )�هلل  و�ل��ر�ب��ع 
يعجل  ل  يع�صى،  ل  كاأنه  وي�صت  يرى،  ل  كاأنه  وي�صفح  يعلم،  ل 

بالعقوبة كرمًا و�صفحًا وحلمًا.
�لعطاء  �أي �جلو�د جزيل  �أكر(  �لآخر يف معنى )�هلل  و�لوجه 

كرمي �لفعال، و�لوجه �لآخر )�هلل �أكر( فيه نفي كيفيته كاأنه يقول: 
�هلل �أجل من �أن يدرك �لو��صفون قدر �صفته �لذي هو مو�صوف به، 
و�إمنا ي�صفه �لو��صفون على قدرهم ل على قدر عظمته وجالله، 

تعاىل �هلل عن �أن يدرك �لو��صفون �صفته علوً� كبريً�.
و�أج��ل، وهو  �أعلى  �أك��ر( كاأنه يقول �هلل  �لآخ��ر )�هلل  و�لوجه 

�لغني عن عباده ل حاجة به �إىل �أعمال خلقه.
و�أما قوله: )�أ�صهد �أن ل �إله �إل �هلل( فاإعالم باأن �ل�صهادة ل جتوز 
�إل مبعرفة من �لقلب كاأنه يقول �أعلم �أنه ل معبود �إل �هلل عز وجل، 
و�أن كل معبود باطل �صوى �هلل عز وجل، و�أقر بل�صاين مبا يف قلبي 
من �لعلم باأنه ل �إله �إل �هلل، و�أ�صهد �أنه ل ملجاأ من �هلل �إل �إليه، ول 

منجا من �صر كل ذي �صر وفتنة كل ذي فتنة �إل باهلل.
ويف �ملرة �لثانية )�أ�صهد �أن ل �إله �إل �هلل( معناه �أ�صهد �أن ل 
ل  �أن  �أ�صهد  باأين  �هلل  و�أ�صهد  �هلل،  �إل  دليل  ول  �هلل،  �إل  هادي 
فيهن  وما  �لأر�ض  و�صكان  �ل�صماو�ت  �صكان  و�أ�صهد  �هلل،  �إل  �إله 
و�لأ�صجار  �جلبال  من  فيهن  وما  �أجمعني،  و�لنا�ض  �ملالئكة  من 
و�لدو�ب و�لوحو�ض وكل رطب وياب�ض باأين �أ�صهد �أن ل خالق �إل 
�هلل، ول ر�زق ول معبود، ول �صار ول نافع، ول قاب�ض ول با�صط، 
نا�صح، ول كايف ول �صايف، ول  ول معطي ول مانع، ول د�فع ول 
مقدم ول موؤخر �إل �هلل، له �خللق و�لأمر وبيده �خلري كله تبارك 

�هلل رب �لعاملني.
�هلل  ُ��صهد  يقول  �هلل(  ر�صول  حممدً�  �أن  )�أ�صهد  قوله:  و�أم��ا 
ونبيه  ور�صوله  عبده  حممدً�  و�أن  ه��و،  �إل  �إل��ه  ل  �أن  �أ�صهد  �أين 
ودين  بالهدى  �أجمعني  �لنا�ض  كافة  �إىل  �أر�صله  وجنيبه  و�صفيه 

معنى األفاظ الأذان
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من  وُ��صهد  �مل�صركون،  كره  ولو  كله  �لدين  على  ليظهره  �حلق 
و�لنا�ض  و�ملالئكة  و�ملر�صلني  �لنبيني  من  و�لأر���ض  �ل�صماو�ت  يف 
�أجمعني �أين �أ�صهد �أن حممدً� ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله �صيد 

�لأولني و�لآخرين.
ويف �ملرة �لثانية )�أ�صهد �أن حممدً� ر�صول �هلل( يقول: �أ�صهد 
�أن ل حاجة لأحد �إىل �أحد �إل �إىل �هلل �لو�حد �لقهار �لغني عن 
ب�صريً�  �لنا�ض  �إىل  �أر�صل حممدً�  و�أنه  �أجمعني،  عباده و�خلاليق 
ونذيرً� ود�عيًا �إىل �هلل باإذنه و�صر�جًا منريً�، فمن �أنكره، وجحده 
ومل يوؤمن به �أدخله �هلل عز وجل نار جهنم خالدً� خملدً� ل ينفك 

عنها �أبدً�.
و�أما قوله: )حي على �ل�صالة( �أي هلمو� �إىل خري �أعمالكم، 
ناركم  و�إط��ف��اء  ربكم،  من  مغفرة  �إىل  و�صارعو�  ربكم  ودع��وة 
رهنتموها  �لتي  رقابكم  وفكاك  ظهوركم،  على  �أوقدمتوها  �لتي 
بذنوبكم، ليكفر �هلل عنكم �صيئاتكم، ويغفر لكم ذنوبكم ويبدل 
�صيئاتكم ح�صنات، فاإنه ملك كرمي، ذو �لف�صل �لعظيم، وقد �أذن 
لنا معا�صر �مل�صلمني بالدخول يف خدمته، و�لتقدم �إىل بني يديه.

مناجاة  �إىل  قومو�  �أي  �ل�صالة(  على  )حي  �لثانية  �ملرة  ويف 
ربكم وعر�ض حاجاتكم على ربكم، وتو�صلو� �إليه بكالمه وت�صفعو� 
به و�أكرثو� �لذكر و�لقنوت و�لركوع و�ل�صجود و�خل�صوع و�خل�صوع، 

و�رفعو� �إليه حو�ئجكم فقد �أذن لنا يف ذلك.
بقاء ل  �إىل  �أقبلو�  يقول:  فاإنه  �لفالح(  و�أما قوله: )حي على 
فناء معه، وجناة ل هالك معها، وتعالو� �إىل حياة ل ممات معها، 
و�إىل نعيم ل نفاد له، و�إىل ملك ل زو�ل عنه، و�إىل �صرور ل حزن 
معه و�إىل ُ�ن�ض ل وح�صة معه، و�إىل نور ل ظلمة معه و�إىل �صعة ل 
فاقة معه،  و�إىل غنى ل  لها،  �نقطاع  و�إىل بهجة ل  �صيق معها، 
و�إىل �صحة ل �صقم معها، و�إىل عز ل ذل معه، و�إىل قوة ل �صعف 
�إىل �صرور �لدنيا  يا لها من كر�مة، و�أعجلو�  معها، و�إىل كر�مة 

و�لعقبى، وجناة �لآخرة و�لأوىل.
ويف �ملرة �لثانية )حي على �لفالح( فاإنه يقول: �صابقو� �إىل ما 
�إليه و�إىل جزيل �لكر�مة، وعظيم �ملنة، و�صني �لنعمة،  دعوتكم 
و�لفوز �لعظيم، ونعيم �لأبد يف جو�ز حممد �صلى �هلل عليه و�آله 

يف مقعد �صدق عند مليك مقتدر.
و�أما قوله: )�هلل �أكر )�هلل �أكر( فاإنه يقول �هلل �أعلى و�أجل 
�أجابه  لعبد  �لكر�مة  من  عنده  ما  خلقه  من  �أح��د  يعلم  �أن  من 
و�أحبه  وبذكره  به  و��صتغل  وعبده،  وعرفه  �أمره،  و�أطاع  و�أطاعه 
و�أن�ض به، و�طماأن �إليه ووثق به، وخافه ورجاه و��صتاق �إليه وو�فقه 

يف حكمه وق�صائه ور�صي به.
ويف �ملرة �لثانية )�هلل �أكر )�هلل �أكر( فاإنه يقول: �هلل �أكر 
وعقوبته  لأوليائه،  كر�ماته  مبلغ  �أحد  يعلم  �أن  من  و�أجل  و�أعلى 

لأعد�ئه، ومبلغ عفوه وغفر�نه ونعمته ملن �أجابه و�أجاب ر�صوله، 
ومبلغ عذ�به ونكاله وهو�نه ملن �أنكره وجحده.

عليهم  �لبالغة  �حلجة  هلل  معناه  �هلل(  �إل  �إله  )ل  قوله:  و�أما 
بالر�صول و�لر�صالة و�لبيان و�لدعوة، وهو �أجل من �أن يكون لحد 
منهم عليه حجة، فمن �أجابه فله �لنور و�لكر�مة، ومن �أنكره فاإّن 

�هلل غني عن �لعاملني، وهو �أ�صرع �حلا�صبني.
وم��ع��ن��ى )ق���د ق��ام��ت �ل�����ص��الة( يف �لإق���ام���ة �أي ح���ان وق��ت 
و�لو�صول  �ملنى  ودرك  �حل��و�ئ��ج،  وق�صاء  و�مل��ن��اج��اة،  �ل��زي��ارة 
ور���ص��و�ن��ه«. وع��ف��وه  وغفر�نه  كر�مته  و�إىل  وج��ل  ع��ز  �هلل  �إىل 

)�لتوحيد:241-238(
على  )حي  ذكر  �ل��ر�وي  ترك  �إمن��ا  �هلل  رحمه  �ل�صدوق  قال 
عليه  �ل�صادق  �أن  �آخ��ر  خر  يف  روي  وقد  للتقية:  �لعمل(  خري 
�ل�صالم �صئل عن معنى )حي على خري �لعمل( فقال: »خري �لعمل 
عليهم  وولدها  فاطمة  بر  �لعمل  »خري  �آخ��ر:  خر  ويف  �لولية«، 

�ل�صالم«.)بحار �لأنو�ر:134/81(
وتف�صري �لتكبري يف �خلر �إ�صعار بتبيع �لتكبري يف �أول �لأذ�ن، 
و�إن مل يكن �صريحًا، وما ذكر من �ملعاين كلها د�خلة يف معنى 
�إىل كرياء �لذ�ت، وبع�صها  �لكرياء و�لأكرية، ويرجع بع�صها 
�إىل �لكرياء من جهة �ل�صفات وبع�صها �إىل �لكرياء من جهة 

�لأعمال.
قوله عليه �ل�صالم: »وُ��صهد �صكان �ل�صماو�ت« �أي رفع �ل�صوت 
�لعقايد  على  و�لنباتات  و�جلماد�ت  للحيو�نات  �إ�صهاد  ب��الأذ�ن 
�حلقة، ولذ� ت�صهد كلها له يوم �لقيامة قوله عليه �ل�صالم: »�أن 
ل حاجة« لعله �إ�صارة �إىل �أن �إر�صال �لر�صول �إمنا هو لدفع حو�ئج 
�إل  لأحد  حاجة  فال  �إليه،  و�آخرتهم  دنياهم  �أم��ور  ورفع  �خللق، 

�إليه، وق�صى حو�ئجهم بن�صب �حلجج �لد�لني عليه.
قوله عليه �ل�صالم: )و�أما قوله �هلل �أكر( يف بع�ض �لن�صخ وقع 
�لتكبري  تربيع  �صياأتي معًا مكررً�، فيدل على  وفيما  �لتكبري هنا 
�أي�صًا، ويف بع�صها يف كل مو�صع مرة فيدل على  �آخر �لأذ�ن  يف 
�مل�صهور وذكر ل �إله �إل �هلل يف �آخر �لأذن �أي�صًا مرة ل يدل على 
وحدتها و�إن كان م�صعرً� بها، وترك تف�صري )حي على خري �لعمل« 
ميكن �أن يكون لتك �ملوؤذن هذ� �لف�صل لأنه عليه �ل�صالم كان 
يف�صر ما يقوله �ملوؤذن وتاأويل خري �لعمل بالولية ل ينايف كونه من 
ف�صول �أذ�ن �ل�صالة، لأنها من �أعظم �صر�ئط �صحتها وقبولها، 
ويحتمل �أن يكون �ملعنى �أن �ل�صالة �لتي هي خري �لعمل هي ما 

كانت مقرونة بالولية، وبر فاطمة وولدها �صلو�ت �هلل عليهم.

بقلم: محمد باقر محمد
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�لثاين ع�صر عليه  �لإمام  �لرجعة على ظهور  �إطالق  �إّن 
�ل�صالم فقد ورد يف م�صباح �لز�ئر ويف زيارة �لقائم عليه 
قبل ذلك  توفيتني  فاإّن  ووفقني   ...« �ل�صرد�ب  �ل�صالم يف 
دولته«.)م�صباح  وميلك  رجعته  يف  يكّر  فيمن  فاجعلني 

�لز�ئر:باب زيارة �لقائم عليه �ل�صالم يف �ل�صرد�ب(
ع�صر يف  �ل��ث��اين  �لإم���ام  زي���ارة  �مل�صهدي يف  م��ز�ر  ويف 
يدي  ب��ني  بالرجعة  ل��ك  �أدي���ن  �إيّن  �للهم   ...« �ل�����ص��رد�ب 

�صاحب هذه �لبقعة«.)�ملز�ر للم�صهدي:658/2(
ويف م�صباح �ملتهّجد يف دعاء يوم دحو �لأر�ض نقول: »... 
و�أظهر باحلق  و�أردد عليهم مظاملهم  �أوليائك  وعّجل فرج 
�للهم �صّل عليه وعلى  لدينك منت�صرً�...  قائمهم و�جعله 
كّرته  يف  و�بعثنا  و�أ�صرته  �صحبه  من  و�جعلنا  �آبائه  جميع 

حتى نكون يف زمانه من �أعو�نه«.)م�صباح �ملتهجد:670(
�أّما �إطالق �لظهور على �لرجعة فقد ورد يف زيارة �لأئمة 

�ل�صالم  عليه  �ملوؤمنني  �أمري  كزيارة  كثريً�  �ل�صالم  عليهم 
وزيارة �حل�صني عليه �ل�صالم وغريها.

بعث  على  و�لظهور  �مل��وت  على  �لغيبة  �إط��الق  ورد  وقد 
�ل�صالم »لئذ ببابك  �ملوؤمنني عليه  �أمري  �لرجعة يف زيارة 
�لذي فيه غبت ومنه تظهر حتى متّكن دينه �لذي �رت�صى 

وتبّدل بعد �خلوف �أمنًا«.)�ملز�ر �لكبري:13، �لزيارة15(

ظهور  قبيل  �لكافرين  وك��ذ�  للموؤمنني  �لرجعة  بدء  �إّن 
من  �ل�صيحة  يف  ينادى  ما  �أّول  و�إّن  �ل�صالم  عليه  �حلجة 
علي  »هذ�  بالرجعة  ينادى  �لرو�يات  يف  ورد  كما  �ل�صماء، 
قد كّر...« قبل �أن ينادى بظهور �ملهدي عليه �ل�صالم مما 
يدل على �أن �لرجعة هي �لعنو�ن �لأكر للظهور و�أّن �لظهور 
ع�صر  �لثني  �لبيت  �أهل  �أئمة  دولة  وفاحتة  للرجعة  فاحتة 

عليهم �ل�صالم.
عليه  �لر�صا  وقال  �لر�وندي  �لدين  قطب  روى  �لأوىل: 
�ل�صالم: »لبد من فتنة �صماء �صيلم ي�صقط فيها كل بطانة 

اإطالق الرجعة على الظه�ر واإطالق
 الظه�ر على الرجعة

ال�شيحة للظه�ر ينادى فيها بالرجعة

اجلمـــع بني الظهـــ�ر والرجعة
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ووليجة وذلك عند فقد�ن �ل�صيعة �لثالث من ولدي، يبكي 
متاأ�صف  موؤمن  من  وكم  �لأر���ض  و�أه��ل  �ل�صماء  �أه��ل  عليه 
حر�ن حري�ن حزين عند فقد�ن �ملاء �ملعني كاأين بهم �صر 
ما يكونون وقد نودو� ند�ًء ي�صمعه من بعد كما ي�صمعه من 

قرب، يكون رحمة للموؤمنني، وعذ�بًا على �لكافرين«.
قال له �حل�صن بن حمبوب: و�أي ند�ء هو؟ قال: »ينادون 

يف ]�صهر[ رجب ثالثة �أ�صو�ت من �ل�صماء:
�صوتًا: �أل لعنة �هلل على �لظاملني.

و�ل�صوت �لثاين: �أزفة �لآزفة يا مع�صر �ملوؤمنني.
و�ل�صوت �لثالث - يرون بدنًا بارزً� نحو عني �ل�صم�ض -: 

هذ� �أمري �ملوؤمنني قد كر يف هالك �لظاملني.
ويف رو�ية �حلمريي: و�ل�صوت �لثالث: بدن يرى يف قرن 
و�أطيعو�«. له  فا�صمعو�  »�إن �هلل بعث فالنًا  يقول:  �ل�صم�ض 

)�خلر�ئج و�جلر�ئح للر�وندي:1168/3(
هالك  كّر  قد  �ملوؤمنني  �أمري  »هذ�  �لطو�صي:  غيبة  ويف 

�لظاملني«.)غيبة �لطو�صي:440، ح431(
ون��ظ��ري رو�ي����ة �حل��م��ريي رو�ي����ة �ل��ن��ع��م��اين.)�ل��غ��ي��ب��ة 

للنعماين:180، 28(
وك��ذل��ك رو�ي����ة �ل��ط��ري يف دلئ����ل �لإم���ام���ة.)دلئ���ل 

�لإمامة:45، ح441(
ويف رو�ية �خلز�ز �لقمي: »و�لثالث ترون بدريًا بارزً� مع 
قرن �ل�صم�ض ينادي )�أل �أن �هلل قد بعث فالن بن فالن - 
حتى ين�صبه �إىل علي - فيه هالك �لظاملني(«؛ فعند ذلك 
قلوبهم. غيظ  ويذهب  �صدورهم  �هلل  وي�صفي  �لفرج  ياأتي 

)كفاية �لأثري:159(
�ل��ث��ان��ي��ة: روى �ل��ك��ل��ي��ن��ي ب�����ص��ن��ده ع���ن �حل��ل��ب��ي ق���ال: 
»�خ��ت��الف  ي��ق��ول:  �ل�����ص��الم  عليه  �هلل  ع��ب��د  �أب���ا  �صمعت 
وخ��روج  �ملحتوم  م��ن  و�ل��ن��د�ء  �ملحتوم  م��ن  �لعبا�ض  بني 
»ينادي  ق��ال:  �لند�ء؟  وكيف  قلت:  �ملحتوم«،  من  �لقائم 
هم  و�صيعته  عليًا  �إن  �أل  �لنهار:  �أول  �ل�صماء  من  مناد 

�لفائزون...«.)�لكايف:310/8، ح484(
�خل������ر�ئ������ج.)�خل������ر�ج  يف  م���ن���ه  ق����ري����ب����ًا  وروى 

و�جلر�ئح:1161/3(
�أبي  عند  )كنت  قال:  �صنان،  بن  �هلل  عبد  روى  �لثالثة: 
عبد �هلل عليه �ل�صالم ف�صمعت رجاًل من همد�ن يقول له: 

�أن  تزعمون  �إنكم  لنا:  ويقولون  يعريونا،  �لعامة  هوؤلء  �إن 
مناديًا ينادي من �ل�صماء با�صم �صاحب هذ� �لأمر، وكان 
متكئًا فغ�صب وجل�ض، ثم قال: »ل ترووه عني، و�أرووه عن 
�أبي  �صمعت  قد  �أين  �أ�صهد  ول حرج عليكم يف ذلك،  �أبي، 
كتاب �هلل عز وجل  �إن ذلك يف  و�هلل  يقول:  �ل�صالم  عليه 
َآيًَة  السَّمَاءِ  عََليِْهمْ مِنَ  ُننَزِّْل  نَشَْأ  لبني حني يقول: }إِنْ 

خَاضِعِنيَ{.)�ل�صعر�ء:4( َلهَا  َأعْنَاُقهُمْ  تْ  َفَظلَّ
�إل خ�صع وذلت رقبته  �أحد  يومئذ  �لأر�ض  يبقى يف  فال 
لها فيوؤمن �أهل �لأر�ض �إذ� �صمعو� �ل�صوت من �ل�صماء: �أل 
و�صيعته....  �ل�صالم  عليه  �أبي طالب  بن  �إن �حلق يف علي 
�حلق  على  �لثابت  بالقول  �أمنو�  �لذين  �هلل  فيثبت  ق��ال: 
وهو �لند�ء �لأول ويرتاب يومئذ �لذين يف قلوبهم مر�ض، 
و�ملر�ض و�هلل عد�وتنا، فعند ذلك يتر�أون منا ويتناولون، 
فيقولون: �إن �ملنادي �لأول �صحر من �صحر �أهل هذ� �لبيت، 
ثم تال �أبو عبد �هلل عليه �ل�صالم قول �هلل عز وجل: وَإِنْ 
مُسَْتمِرٌّ{)�لقمر:2(«. سِحْرٌ  وَيَُقوُلوا  يُعِْرُضوا  َآيًَة  ــرَوْا  يَ

)�لغيبة للنعماين:367/باب14، ح19(
ند�ء  هو  �ل�صالم  عليه  علي  با�صم  �لند�ء  �أن  يخفى  ول 
جعل  ذلك  ومع  وقوعها،  وبدء  بالرجعة  وللب�صارة  للرجعة 
هذ� �لند�ء يف رو�يات م�صتفي�صة هو �صعارً� وند�ًء وب�صارًة 
لظهور �ملهدي �لقائم عجل �هلل تعاىل فرجه �ل�صريف بل يف 
جملة من �لرو�يات �مل�صتفي�صة جعل تاأويل �لآية �لتي تظهر 
�لند�ء با�صم  �أعناقهم لها خا�صعني هي  �ل�صماء وتظل  يف 
وللظهور  للرجعة  �لند�ء  �أن  على  يدلل  مما  و�أبيه  �لقائم 

متحد ومتطابق ومتد�خل ومت�صابك.
�لر�بعة: رو�ية بن ر��صد �لبجلي، عن �أبي عبد �هلل عليه 
�ل�صالم �أنه قال: »�أما �إن �لند�ء من �ل�صماء با�صم �لقائم 
يف كتاب �هلل لبني«. فقلت: فاأين هو �أ�صلحك �هلل؟ فقال: 
كَ  َلعَلَّ  * الْمُِبنيِ  الْكَِتاِب  َآيَــاتُ  تِْلكَ   * }طسم  يف 
ُنــنَــزِّْل  نَشَْأ  إِنْ   * مُــؤْمِــنِــنيَ  يَُكوُنوا  َأالَّ  نَْفسَكَ  بَــاخِــعٌ 
خَاضِعِنيَ{ َلهَا  َأعْنَاُقهُمْ  تْ  َفَظلَّ َآيًَة  السَّمَاءِ  مِنَ  عََليِْهمْ 

�أ�صبحو�  �ل�صوت  �صمعو�  »�إذ�  ق��ال:  )�ل�����ص��ع��ر�ء:4-1(«، 
للنعماين:270/ �لطري«.)�لغيبة  روؤو�صهم  على  وك��اأمن��ا 

باب14، ح23(
�ل�صالم  عليه  �أبي عبد �هلل  �أخرى عن  رو�ية  �خلام�صة: 
�أنه قال: ».... و�لند�ء من �ل�صماء«، فقلت: و�أي �صيء يكون 
�لند�ء؟ فقال: »مناد ينادي با�صم �لقائم و��صم �أبيه عليهما 
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�ل�صالم«.)�لغيبة للنعماين:باب265/14،ح15(
عليه  جعفر  �أبا  �صمع  �أنه  �لقطان  ناجية  روى  �ل�صاد�صة: 
�ل�صالم يقول: »�إن �ملنادي ينادي: �إن �ملهدي من �آل حممد 
�إن  �ل�صيطان  فينادي  �أبيه،  و��صم  با�صمه  فالن  �بن  فالن 
�أمية-«. بني  من  رج��اًل  يعني   - �حلق  على  و�صيعته  فالنا 

)غيبة �لنعماين:باب272/14،ح26(

�ل�صابعة: موثق زر�رة بن �أعني، قال: �صمعت �أبا عبد �هلل 
�إن فالنًا هو  عليه �ل�صالم يقول: »ينادي مناد من �ل�صماء: 
�لأمري، وينادي مناد: �إّن عليًا و�صيعته هم �لفائزون«. قلت: 
فمن يقاتل �ملهدي بعد هذ�؟ فقال: �إّن �ل�صيطان ينادي: �إّن 
�أمية«.)غيبة  �لفائزون - لرجل من بني  فالنًا و�صيعته هم 

�لنعماين:باب272/14،ح28(
ومفاده �أّن يف �لند�ء �لو�حد يجمع بني ��صم �ملهدي عليه 
�ل�صالم و��صم علي عليه �ل�صالم، فهو �صريح يف �جلمع بني 

�لظهور وعنو�ن �لرجعة.

�أوًل: ما رو�ه �لقمي يف �ل�صيحة يف حديث طويل �صحيح 
لعبد �هلل بن �صنان، قال علي بن �إبر�هيم: حدثني �أبي عن 
عبد �هلل بن �ملغرية �خلز�ز )�جلز�ر ط( عن �بن �صنان عن 
�أبي عبد �هلل عليه �ل�صالم قال: »كان ر�صول �هلل �صلى �هلل 
�لو�صيلة«، ف�صاألنا  �صاألتم �هلل فا�صاألوه  �إذ�  و�آله يقول:  عليه 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�آله عن �لو�صيلة، .. قال: »فيخلق �هلل 
خلقًا يومئذ ميالأ بهم �جلنة«، قال �أبو عبد �هلل عليه �ل�صالم: 
ثم  وهمومها....«،  �لدنيا  غموم  يرو�  مل  �إّنهم  لهم  »طوبى 
َقِريٍب{ الْمُنَادِ مِنْ مََكاٍن  يُنَادِ  يَوْمَ  قال: »}وَاسَْتمِعْ 

)ق:41(«، قال: »ينادي �ملنادي با�صم �لقائم عليه �ل�صالم 
الصَّيْحََة  يَسْمَعُونَ  ــوْمَ  }يَ قوله:  �ل�صالم  عليه  �أبيه  و��صم 

»�صيحة  قال:  الْـــُخـــرُوِج{)ق:42(«،  يَــوْمُ  ــكَ  َذلِ بِالْحَقِّ 
�لقائم من �ل�صماء، ذلك يوم �خلروج«، قال: »هي �لرجعة«.

)تف�صري �لقمي:ذيل �لآية42 من �صورة ق:327/1(
بن  حممد  حدثنا  قال  �إدري�ض  بن  �أحمد  عن  روى  ثانيًا: 
�أحمد عن عمر بن عبد �لعزيز عن جميل عن �أبي عبد �هلل 
الصَّيْحََة  يَــسْــمَــعُــونَ  }يَـــوْمَ  تعاىل  قوله  يف  �ل�صالم  عليه 
الْـــُخـــرُوِج{ ق��ال: »ه��ي �لرجعة«.  ــوْمُ  ــ يَ ــــكَ  َذلِ ــقِّ  ــحَ ــالْ بِ
رْضُ  اْلَ ــقُ  ــقَّ ــشَ تَ ــوْمَ  ــ }يَـ قوله  �إب��ر�ه��ي��م يف  ب��ن  علي  ق��ال 
�لرجعة«.)تف�صري  »يف  ق��ال:  سِــــرَاعًــــا{)ق:45(،  ــمْ  ــهُ ــنْ عَ

�لقمي:327/1(
ثالثًا: روى يف خمت�صر �لب�صائر عن �أحمد بن حممد بن 
عي�صى عن عمر بن عبد �لعزيز عن جميل بن در�ج عن �أبي 
عبد �هلل عليه �ل�صالم قال: قلت له: قول �هلل عز وجل }إِنَّا 
يَُقومُ  ــوْمَ  وَيَ الدُّنْيَا  الْحَيَاةِ  فِي  َآمَنُوا  ــذِيــنَ  وَالَّ رُسَُلنَا  َلنَنْصُرُ 
شْــهَــادُ{ )غافر:51(، قال: »ذلك و�هلل يف �لرجعة �أما  اْلَ
علمت �أّن �أنبياء �هلل كثريً� ما ين�صرو� يف �لدنيا وقتلو� و�أئمة 
و��صتمع  قلت:  �لرجعة«،  يف  فذلك  ين�صرو�  ومل  قتلو�  قد 
�ل�صيحة  ي�صمعون  يوم  قريب  �ملنادي من مكان  ينادي  يوم 
باحلق يوم �خلروج، قال: »هي �لرجعة«.)خمت�صر ب�صائر 

�لدرجات:120، ح6/60(
ر�بعًا: يف فر�ئد �ل�صمطني عن �حل�صن بن خالد قال: قال 
علي بن مو�صى �لر�صا عليه �ل�صالم: »ل دين ملن ل ورع له، 
و�إن �أكرمكم عند �هلل �أتقاكم: �أي �أعملكم بالتقوى«. ثم قال: 
»�إن �لر�بع من ولدي �بن �صيدة يطهر �هلل به �لأر�ض من كل 
جور وظلم، وهو �لذي ي�صك �لنا�ض يف ولدته، وهو �صاحب 
�لغيبة، فاإذ� خرج �أ�صرقت �لأر�ض بنور ربها، وو�صع ميز�ن 
�لعدل بني �لنا�ض، فال يظلم �أحد �أحدً�، وهو �لذي تطوى له 
�لأر�ض، ول يكون له ظل، وهو �لذي ينادي مناد من �ل�صماء 
�إّن حجة �هلل قد ظهر عند  �أل  �لأر���ض:  �أهل  ي�صمعه جميع 
عز  �هلل  قول  وهو  ومعه،  فيه  �حلق  ف��اإّن  فاتبعوه،  �هلل  بيت 
تْ  َفَظلَّ ــًة  َآيَ السَّمَاءِ  مِــنَ  عََليِْهمْ  ُنــنَــزِّْل  نَشَْأ  }إِنْ  وجل: 
يُنَادِ  }يَــوْمَ  خَاضِعِنيَ{، وقول �هلل عز وجل:  َلهَا  َأعْنَاُقهُمْ 
الصَّيْحََة  يَسْمَعُونَ  ــوْمَ  يَ  * َقِريٍب  مََكاٍن  مِــنْ  الْمُنَادِ 
�لقائم  �أي خروج ولدي  الْــُخــرُوِج{،  ــوْمُ  يَ َذلِــكَ  بِالْحَقِّ 
�مل��ودة  �ل�صريف«.)ينابيع  فرجه  تعاىل  �هلل  عجل  �ملهدي 

للقندوي:298/3، باب87 نقاًل عن فر�ئد �ل�صمطني(

ال�شيحة تالزم وتزامن الرجعة

بقلم: الشيخ محمد السند
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�لكذب: هو عدم مطابقة �خلر للو�قع، �أو لعتقاد �ملخر 
لهما على خالف يف ذلك.

�لغري مب��ا ل يرت�صيه،  لأّن���ه يف ح��ق  �ل��ك��ذب،  م��ن  �أخ�����ض 
بخالف �لكذب فاإنه قد يكون يف حق �ملتكلم نف�صه.

ك��ذ�( مع عدم  �أفعل  ق��ال: )فعلت كذ� ومل  يقال ملن  ول��ذ� 
�صدقه يف ذلك: هو كاذب، ول يقال: هو مفت.

ك��اذب يف  �إن��ه  لي�ض فيه، يقال:  �أح��دً� مبا  وك��ذ� من م��دح 
و�صفه، ول يقال: هو مفت.

لأّن يف ذلك مما يرت�صيه �ملقول فيه غالبًا.
اهلِل  عَــَلــى  }اْفــَتــرَى  �لكفار:  عن  حكايًة  �صبحانه  وق��ال 

َكذِبًا{.)�لأنعام:21(
�أتاهم مبا ل يرت�صيه �هلل �صبحانه وتعاىل مع  �أّنه  لعلمهم 

ن�صبته �إليه.
يف  كالكذب  �لوجوه،  بع�ض  على  �لكذب  يح�صن  قد  و�أي�صًا 
به  وردت  كما  �لزوجة،  وِع��ّدِة  �لبني،  ذ�ت  و�إ�صالح  �حلرب، 

�لرو�ية، بخالف �لفت�ء.

من  وهو  بطالنه،  من  يتحرّي  �ّل��ذي  �لباطل  هو  و�لبهتان: 
�لبهت وهو �لّتحرّي.

وهو  يفعله،  مل  مب��ا  عليه،  و�لتجني  �مل��وؤم��ن،  �إّت��ه��ام  فهو 
وجل:  عز  �هلّل  قال  كما  �لغيبة،  من  و�أعظم جرمًا  �إثمًا  �أ�صد 
}ومن يكسب خطيئة أو إمثًا، ثم يَرِم به بريئًا، فقد احتمل 

هبتانًا وإمثًا مبينًا{.
فهو جمع بني �لغيبة و�لكذب، فهو �لذي يو�جه به �صاحبه 
على وجه �ملكابرة له، قال تعاىل: }وََقوْلِِهمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتانًا 

عَظِيمًا{.)�لن�صاء:156(
بالقذف،  �ل�صالم  عليها  مرمي  يو�جهون  كانو�  �ليهود  فاإّن 

وين�صبونها �إىل ما ل ينبغي من �لقول بامل�صافهة.
�أنه  مع  �لذنب  بهذ�  ي�صتهينون  �لنا�ض  �أن  ن��رى  ه��ذ�  وم��ع 
ذنب عظيم، بل يجب �أن ل ن�صتخف فيه ملا له من �آثار دنيوية 
فهو  تقدير،  �أي  وعلى  �لإن�صان  �صخ�صية  �صيئة على  و�أخروية 

�أ�صد �إثمًا من �لغيبة و�لكذب.

الكذب

الإفرتاء

البهتان

الإفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاء 
والــــكــــذب والـــبـــهـــتـــان

بقلم: محمد مهدي حسن
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و�آله قريبًا من خير  ملا كان ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
�لنبي  فرفع  فوقفو�،  قفو�،  لأ�صحابه:  قال  عليها  و�أ�صرف 
رب  »�لّلهّم  وقال:  �ل�صماء  نحو  يديه  و�آله  عليه  �هلل  �صلى 
وما  �ل�صبع  �لأر�صني  ورّب  �أظللن،  وما  �ل�صبع  �ل�صماو�ت 
هذه  خري  ن�صاألك  �إنا  �أ�صللن،  وما  �ل�صياطني  ورّب  �أقللن، 
�لقرية وخري �أهلها وخري ما فيها، ونعوذ بك من �صر هذه 

�لقرية و�صر �أهلها و�صر ما فيها، �أقدمو� ب�صم �هلل«.
�هلل  ر���ص��ول  ب��ه��م  ���ص��ّل��ى  خ��ي��ر،  منطقة  دخ��ل��و�  فلما 
وركب  ورك��ب  �ل�صبح  �صالة  فيها  و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى 
�إىل  وغدو�  ح�صونهم  وفتحو�  �ليهود  و�أ�صبح  �مل�صلمون، 
يوم،  كل  يف  كعادتهم  و�ملكاتل  �مل�صاحي  معهم  �أعمالهم 
يفاجاأون مبحا�صرة ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه  فاإذ� بهم 
و�أ�صحابه منطقتهم و�حتالل كل �ملو��صع �حل�صا�صة  و�آله 
هاربني  ح�صونهم  نحو  فرجعو�  عليهم،  �ل��ط��رق  و�صد 
ح�صونهم  ودخلو�  وجي�صه،  و�هلّل  حممد  يقولون:  وه��م 

باإحكام. و�أغلقوها 
وجعل ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله يقول: »�هلل �أكر، 
قوم  ب�صاحة  نزلنا  �إذ�  �إن��ا  خير،  خربت  خير،  خربت 

ف�صاء �صباح �ملنذرين«.

عقدو�  �إغالقها،  و�أحكمو�  ح�صونهم،  �ليهود  دخل  وملا 
�لر�هن،  �لو�صع  م�صتجد�ت  فيه  يبحثون  طارئًا  موؤمترً� 
ح�صب  بهم  �ملحدق  للخطر  مو�جهتهم  كيفية  ويدر�صون 
وذلك  �مل�صلحة،  �ملو�جهة  على  �أخ���ريً�  فاتفقو�  نظرهم 
�ل�صبعة،  ح�صونهم  �أحد  يف  و�لذر�ري  �لن�صاء  يجعلو�  باأن 
�آخر،  ح�صن  يف  �لطعام  من  �إليه  يحتاجون  ما  ويجعلو� 
ح�صن  كل  عن  ويد�فعو�  �لأب��ر�ج،  على  �ملقاتلون  وي�صتقر 
من ح�صونهم برمي �لنبال و�لأحجار كل من يقتب �إليها، 

ويخرج �صناديدهم خارج �حل�صن ملقاتلة �مل�صلمني.
وهكذ� فعلو�، فا�صتطاعو� ب�صببه �أن يبقو� يف ح�صونهم 
ويقاومو� ح�صار �مل�صلمني لهم ما يقارب من �صهر و�حد، 
وكلما حاول �مل�صلمون �لقت�ب من ح�صونهم رموهم من 
�أبر�جهم بالنبال و�حلجارة حتى قتل بع�ض �مل�صلمني  على 

وجرح �آخرون.

باأ�صحابه  نزل  و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  �إّن  ثم 
هناك،  وع�صكر  وح�صونهم  خير  ق��الع  من  مقربة  على 
مبو��صع  عارفًا  وك��ان  �أ�صحابه  �أح��د  �إليه  جاء  ذلك  عند 
ر�صول  يا  وق��ال:  و�صعفها  قّوتها  ونقاط  وقالعها،  خير 

اليه�د وقرار امل�اجهةعلى م�شارف خيرب

قب�ل الن�شيحة

غـــــــــــــــــــــــزوة خـــــيـــــرب
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�لر�أي  هو  �أم  �هلل  �أنزلكه  �أمنزل  �ملنزل  هذ�  �أر�أي��ت  �هلل، 
يف �حلرب؟

قال �صلى �هلل عليه و�آله: بل هو �لر�أي.
من  ج��ّدً�  قريب  �ملنزل  ه��ذ�  �إّن  �هلل،  ر�صول  يا  فقال: 
ي��درون  وه��م  فيها،  خير  مقاتلي  وجميع  ن��ط��اأة،  ح�صن 
�إلينا  ت�صل  و�صهامهم  �أحو�لهم،  ندري  ل  ونحن  �أحو�لنا 
ناأمن من بياتهم، و�أي�صًا هذ�  �إليهم ول  و�صهامنا ل ت�صل 
بني �لنخالت ومكان غائر و�أر�ض وخيمة، لو �أمرت مبكان 

خال عن هذه �ملفا�صد نتخذه مع�صكرً�؟
�أ�صرت  ما  �لر�أي  و�آله:  فقال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
�صلى  �صرب  ثم  بدر،  غزوة  يف  هذ�  مثل  جرى  وقد  �إليه، 

�هلل عليه و�آله مع�صكره يف منطقة �آمنة.

�صاحب  يومئذ  �ل�صالم  عليه  طالب  �أبي  بن  علي  وكان 
فمنعه  رمد  فلحقه  و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  ر�ي��ة 
بني  من  �ليهود  يتناو�صون  �مل�صلمون  و�أخ��ذ  �حل��رب،  من 
�أيدي ح�صونهم وجنباتها، فلما كان ذ�ت يوم، فتح �ليهود 
وخ��رج  خندقًا  �أنف�صهم  على  خندقو�  ق��د  وك��ان��و�  �ل��ب��اب 

مرحب برجله يتعر�ض للحرب.
�ل�صحابة  �أح��د  و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  فدعا 
يجّب  ع��اد  �أن  لبث  فما  فاأخذها  �ل��ر�ي��ة،  خ��ذ  ل��ه:  وق��ال 

ويجّبنونه. �أ�صحابه 
بعيد  بها غري  و�صار  �آخر  �لر�ية �صحابي  �أخذ  �لغد  ويف 

ثم رجع يجّب �أ�صحابه ويجّبنونه.
بال  »ما  وقال:  و�آله  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  فغ�صب 
�أما لأعطنّي  �أ�صحابهم؟  �أقو�م يرجعون منهزمني يجّبنون 
ور�صوله  �هلل  ويحّبه  ور�صوله،  �هلل  يحّب  رجاًل  غدً�  �لر�ية 

كّر�رً� غري فّر�ر، ل يرجع حتى يفتح �هلل على يديه«.
وكان علي عليه �ل�صالم �أرمد �لعني، فبات �لنا�ض يدوكون 
�لنا�ض غدو� على ر�صول  �أ�صبح  فلما  �أيهم يعطاها؟  ليلتهم 

�هلل �صلى �هلل عليه و�آله وكلهم يرجو �أن يعطاها.
فقال �صلى �هلل عليه و�آله: �أين علي بن �أبي طالب؟

فقالو� : يا ر�صول �هلل هو ي�صتكي عينيه.
فب�صق  فاأتى،  �إليه،  فاأر�صلو�  و�آله:  عليه  �هلل  �صلى  قال 
»�لّلهم  له:  دعائه  يف  وكان  له  ودعا  عينيه  يف  �هلل  ر�صول 

قه �حلّر و�لرد«.
ومل  وج��ع،  ب��ه  يكن  مل  ك��اأن  حتى  �ل�����ص��الم  عليه  ف��ر�أ 
ر�ي��ة  وك��ان��ت  �ل��ر�ي��ة،  �أع��ط��اه  ث��م  ب���ردً�،  ي�صتك ح��رً� ول 
�لر�ية و�م�ض بها فجرئيل معك،  له: )خذ  بي�صاء وقال 
�لقوم، و�علم  �أمامك و�لرعب مبثوث يف �صدور  و�لن�صر 
عليهم  يدّمر  �ل��ذي  �أّن  كتابهم  يف  يجدون  �أّنهم  علي  يا 
يخذلون  فاإنهم  علي،  �أنا  فقل:  لقيتهم  فاإذ�  �إيليا،  ��صمه 

�إن �صاء �هلل تعاىل(.
حتى  �أقاتلهم  �هلل  ر�صول  يا  �ل�صالم:  عليه  علي  فقال 

مثلنا. يكونو� 
تنزل  حتى  ر�صلك  على  �أنفذ  و�آله:  عليه  �هلل  �صلى  قال 
يجب  مبا  و�أخرهم  �لإ�صالم  �إىل  �دعهم  ثم  ب�صاحتهم، 
رجاًل  بك  يهدي �هلل  لئن  فو�هلل  فيه،  �هلل  عليهم من حق 
و�حدً� خري لك مما طلعت عليه �ل�صم�ض، ويف رو�ية: خري 
لك من حمر �لنعم، فاإن �أبو� ذلك فاجلزية، و�إن �أبو� ذلك 

�أي�صًا فاحلرب، فاإن �ختارو� �حلرب فحاربهم.
حتى  هرولة  يهرول  بالر�ية  �ل�صالم  عليه  علي  فخرج 
�ليهود،  حماة  فا�صتقبله  �حل�صن،  م��ن  قريبًا  رك��زه��ا 
فدعاهم �إىل �لإ�صالم فاأبو�، ثم دعاهم �إىل �لذّمة فاأبو� 
ب�صيفه  يخطر  مرحب  ملكهم  �إل��ي��ه  وخ��رج  �حل��رب،  �إّل 

ويقول:
مــرحــب  اأيّن  ــرب  ــي خ ــمــت  عــل ــد  قـ

ــّرب ــ ــشـــالح بـــطـــل جم ــ�ـ �ـــشـــاكـــي الـ
ــب  ــل اأغ ــاإين  ــ فـ ــر  ــدهـ الـ ُغـــلـــب  اإن 

ب خم�شّ بــالــدمــا  عــنــدي  ــرن  ــق وال
ول  بي�صة  لر�أ�صه  ت�صلح  ل  هامته  لعظم  مرحب  وك��ان 
�صاكًا  وكان  جبل،  من  نقري  ر�أ�صه  على  جعل  ولذلك  مغفر 

يف �ل�صالح.
فقال علي عليه �ل�صالم يف جو�به:

حــيــدرة  ــي  ــ اأّم �شّمتني  الـــذي  اأنـــا 
ــ�رة ــد قــ�ــش ــدي ــش ــات � ــابـ ــيــث غـ كــل

ال�شندرة  كيل  بال�شيف  اأكيلكم 
ــح وجــــ�ه الــكــفــرة ــرم ــال اأطـــعـــن ب

الرجل الذي يحّبه اهلل ور�ش�له �شلى اهلل عليه واآله
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فلّما �صمع مرحب ��صم حيدرة �صقط يف يده، ووىّل على 
وجهه هاربًا ومل يقف، فتمّثل له �إبلي�ض يف �صورة حر من 

�أحبار �ليهود وقال له: �إىل �أين يا مرحب؟
نف�صي،  على  فخفته  بحيدرة  �لقرن  هذ�  ت�صّمى  فقال: 
لأّن �صئري كانت حتّذرين من مبارزة رجل ��صمه حيدرة 

وتقول: �إنه قاتلك.
�إّل هذ�  �إبلي�ض: �صوهًا لك، لو مل يكن حيدرة  فقال له 
تقتله،  فلعّلك  �رجع  مثله،  ملا كان مثلك يرجع عن  وحده 
�أ�صت�صرخ  ظ��ه��رك  يف  و�أن���ا  ق��وم��ك،  ���ص��دت  قتلته  ف���اإن 

لك. �ليهود 
عليه  علي  �صربه  حتى  ناقة  كفو�ق  �إل  كان  فما  ف��رّده، 
�ل�صالم �صربة �صقط منها لوجهه، و�نهزم �ليهود يقولون: 
قتل مرحب، قتل مرحب، ودخلو� ح�صونهم و�أغلقو� باب 

�حل�صن عليهم دونه.
�لباب  وك��ان  �ل��ب��اب،  �إىل  �ل�صالم  عليه  علي  فاأقبل 
م��ن��ح��وت��ًا م��ن �حل��ج��ر ي��ع��ج��ز ع��ن ف��ت��ح��ه �أن���ا����ض كثري 
فاجتذبه علي عليه �ل�صالم �جتذ�بًا وتّت�ض به، ثم رمى 
عليه  يعرون  للم�صلمني  ج�صرً�  �خلندق  على  فجعله  به 
�أبي  �بن  �لغنائم، وقد قال  حتى ظفرو� باحل�صن ونالو� 

عينيته: يف  �حلديد 
ــّزه  ــن ه ــاب الـــذي ع ــب ــا قــالــع ال ي

عــجــزت اأكـــــّف اأربـــعـــ�ن واأربــــع

و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر���ص��ول  �إىل  �لب�صري  وخ��رج 
�صلى  �هلل  ر�صول  فاأقبل  �حل�صن،  دخل  عليًا  ب��اأّن  يقول: 
�ل�صالم  عليه  علي  فخرج  �حل�صن،  نحو  و�آل��ه  عليه  �هلل 
يتلّقاه، فلما نظر �إليه ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال 
ر�صي  قد  �ملذكور،  و�صنيعك  �مل�صكور،  نباأك  »بلغني  له: 

�هلل عنك ور�صيت �أنا عنك يا علي«.
فبكى علي عليه �ل�صالم �صوقًا.
فقال له: »ما يبكيك يا علي؟«.

فقال: »فرحًا باأّن �هلل ور�صوله عّني ر��صيان«.
�صلى  �هلل  ر�صول  �لأن�صاري  ثابت  بن  ح�صان  فا�صتاأذن 

�هلل عليه و�آله �أن يقول فيه �صعرً�، فقال:
يبتغي  ــعــني  ال اأرمــــد  عــلــي  وكـــان 

مــداويــا يــحــ�ــص  مل  فــلــمــا  دواًء 
بتفلة  مــنــه  اهلل  ر�ـــشـــ�ل  �ــشــفــاه 

ــ�رك راقــيــا ــ ــًا وبـ فـــبـــ�رك مــرقــي
وقال �شاأعطي الراية الي�م �شارمًا 

ــ�ل مــ�الــيــا ــش ــر� ــل ــًا حمـــبـــًا ل ــي ــك م
ــه  ــي والإلــــــــه يــحــّب ــ ــه ــ يـــحـــّب اإل

الأوابيا احل�شـ�ن  اهلل  يفتح  به 
كلها  ــة  ــربي ال دون  بــهــا  فــاأ�ــشــفــى 

ــمــاه الـــ�زيـــر املــ�اخــيــا عــلــيــًا و�ــش

الب�شارة بالفتحمرحب ينهزم

بقلم: محمد محمد الحسيني
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عندما يقطع �لتفاح فاإّن �لأن�صجة �مل�صابة )�ملقطوعة( تتعر�ض لالأوك�صجني.
�لأن�صجة �لد�خلية للتفاح حتتوي على �إنزمي ُيعرف با�صم )�أك�صيد�ز �لبوليفينول( هذه �لإنزميات حُتفز )�لفينول( 

ا يف �لتفاح على �لتاأك�صد. �ملوجود �أي�صً
وهذ� �لتحفيز ل يحدث �إل �إذ� ��صتطاع )�أك�صيد�ز �لبوليفينول( �لو�صول �إىل �لأوك�صجني �ملوجود يف �لهو�ء و)�لفينول( 

�ملوجود يف �لتفاح �أي عند قطع �لتفاحة.
�ملعروفة  �لروتني  �أنو�ع  نوع من  باإنتاج  لتنتهي  �لكيميائية  �لتفاعالت  �لعديد من  ُيطلق  �لفينول  �أك�صدة  تبد�أ  عندما 

با�صم )ميالنني( وهي �ملادة �لتي تتحكم يف لون ب�صرتنا و�صعرنا، �صبغة �مليالنني �لروتينية.

على عك�ض �لب�صر �مليالنني ميكن �أن يوجد يف كل مكان 
يف �لنباتات ولي�ض مثلنا يف �لطبقة �خلارجية فقط.

وتكون �مليالنني عند قطع �لتفاحة هدفه حمايتها 
بقدر �مل�صتطاع من �لإ�صابة بعدوى �أو �لتعفن، وهي 

بالطبع. �ل�صجرة  على 
�أي �صيء  لكنها وهي على طاولتك لن يحميها من 
�أو �صتميها ب�صبب �مليالنني، فطعمه  فاأنت �صتاأكلها 

لي�ض جيًد� على �لإطالق!

ملاذا يتح�ل التفاح اإىل الل�ن البني عند تقطيعه؟
وما الهدف من هذا التح�ل؟

ما الهدف من حدوث هذا التفاعل؟

49

بة
ري

ت غ
�ما

معل



�لإر�دة  وحرية  بالختيار  �لأخ��روي  �خلال�ض  عالقة  ما 
وحما�صبة  �لأمرين  بني  �لتفكيك  ميكن  هل  �لإن�صان؟  لدى 

�لإن�صان على ما لي�ض يف �ختياره ول يقع حتت �إر�دته؟

�لإن�صان و�ختياره هما  �إر�دة  �إّن  �لقول دون تردد:  ميكن 
للثو�ب  معنى  ول  �لقيامة،  يوم  للخال�ض  �لأ�صا�ض  �ملرتكز 
هذ�  �صلبنا  �إذ�   - �لدنيويني  كما   - �لأخ��روي��ني  و�لعقاب 

�لإن�صان حريته و�إر�دته �أو َفَقد �ختياره.
�حل�صاب  يعطيان  �للذ�ن  هما  �لختيار  وحرية  ف��الإر�دة 
�صبحانه  �هلل  يعاقب  �أن  قبيح  لأم��ٌر  و�إن��ه  ومعناه،  مغز�ه 
فهذ�  �ختيارهما،  يف  لي�ض  ما  على  �آخ��ر  يثيب  �أو  �صخ�صًا 
�لقاطع  بالدليل  ثبت  وقد  ولطفه،  وحكمته  وعدله  يتنافى 
يجر  ل  و�أن���ه  �لعباد،  وظلم  �لقبيح  �رت��ك��اب  ع��ن  تنزهه 
�لثو�ب  لبطل  و�إّل  يق�صره على مع�صية  �أو  عبدً� على طاعة 
و�لعقاب، كما قال �لإمام علي عليه �ل�صالم، وذلك عندما 
�هلل  من  بق�صاٍء  �ل�صام  �إىل  م�صرينا  �أك��ان  �أحدهم:  �صاأله 
وقدر؟ وملّا �أجابه عليه �ل�صالم بالإيجاب عّلق �لرجل قائاًل: 
�أحت�صب عنائي، فقال عليه �ل�صالم: »ويحك  �إذن عند �هلل 
لعلك ظننت ق�صاًء لزمًا وقدرً� حامتًا، ولو كان كذلك لبطل 
�صبحانه  �هلل  و�إّن  و�لوعيد،  �لوعد  و�صقط  و�لعقاب  �لثو�ب 

�أمر عباده تخيريً� ونهاهم حتذيرً�، وكّلف ي�صريً� ومل يكلف 
ع�صريً� و�أعطى على �لقليل كثريً�، ومل ُيع�َض مغلوبًا ومل يطع 
مكرهًا ومل ير�صل �لأنبياء لعبًا ومل ينزل �لكتب عبثًا ول خلق 
�ل�صماو�ت و�لأر�ض وما بينهما باطاًل ذلك ظن �لذين كفرو� 

فويل للذين كفرو� من �لنار«.)نهج �لبالغة(
�إذن، فالإن�صان ي�صاهم يف �صنع م�صتقبله باإر�دته، ويهيئ 
�أو  �لنعيم  يف  و�صحبه  رفقته  وُيعّد  بيده،  نري�نه  �أو  جنته 

�جلحيم باختياره.
فن�صتنتج مما تقدم: لي�ض فقط قبح موؤ�خذة �لإن�صان يف 
�حلالت �لتي يفقد فيها �إر�دته �أو �ختياره كالنائم و�ل�صاهي 
عن  �حلديث  يف  ورد  وقد  و�لق�صر،  �جلر  حّد  �إىل  و�ملكره 
�لإمام �ل�صادق عليه �ل�صالم: »كل ما غلب �هلل عليه فاهلل 

�أوىل بالعذر«.)�لكايف412/3(.
�لتي  و�ملعتقد�ت  �لأفكار  كل  رف�ض  �إىل  �أي�صًا  ونخل�ض  بل 
�ل�صعادة  و�أن  �لإن�صان،  يف  طبيعة  و�خلري  �ل�صر  �أن  تفت�ض 
و�ل�صقاء ذ�تيان له، ول دور لإر�دته يف �صنع �لأحد�ث وتغيري 
�ملقدور، و�أن م�صريه �لأخروي مكتوب عليه قبل ولدته ولي�ض 
لدى  �ملنت�صرة  �لأفكار  هذه  �إن  تبديله،  �أو  تغيريه  مب�صتطاعه 
مرفو�صة،  �أفكار  هي  وغريهم  �لديانات  �أتباع  من  �لكثريين 
فالوجد�ن  و�ل��ق��ر�آن،  و�لرهان  �لوجد�ن  من  لكل  ملنافاتها 

اخلال�ص وحرية الختيار

الـــ�ـــشـــعـــادة والـــ�ـــشـــقـــاء 
بــــالإرادة؟ اأم  بــالــ�لدة 
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خري �صاهد على حرية �لإن�صان يف حتديد �مل�صار�ت �ملختلفة، 
دومنا �إجلاء وق�صر له على ذلك من د�خل �لنف�ض �أو خارجها، 
�ل��وج��د�ن من  به  �صهد  �لآخ��ر - حاكم مبا  و�ل��ره��ان - هو 
و�لوعيد  و�لوعد  و�لعقاب  �لثو�ب  لبطل  و�إل  �لإن�صان،  حرية 
�صريح  �أي�صًا  فهو  �لقر�آن  و�أّم��ا  معناها،  �لر�صالت  ولفقدت 
�لإن�صان  تعاىل خلق  و  �صبحانه  باأن �هلل  �آياته  �لعديد من  يف 
وجعله على م�صافة و�حدة من �خلري و�ل�صر، ومل يجره على 
هذ� �أو ذ�ك، و�إمنا عّرفه �خلري و�أمره باتباعه، وعّرفه �ل�صر 
فباإر�دته  �ل�صر  �رتكب  �أو  �خلري  فعل  فلو  باجتنابه،  و�أم��ره 
و�ختياره، قال تعاىل:}إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَِّبيَل إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا 
النَّجْدَيِْن{. وقال:}وَهَدَيْنَاهُ  َكُفورًا{)�لإن�صان:3(، 

)�لبلد:10(

�خلال�ض  يربط  �ل��ذي  �ملتقدم  �لعقلي  �مل��ب��د�أ  �صوء  يف 
�إر�دته لبّد من حماكمة  �لإن�صان وحرية  باختيار  �لأخروي 
قد  حيث  �ملبد�أ،  هذ�  بظاهره  ينايف  �لذي  �لديني  �ل��ت�ث 
بع�ض  �أو  �لإجن��ي��ل  �أو  �ل��ت��ور�ة  يف  دينية  ن�صو�ض  تو�جهنا 
عليهم  �لأئمة  �أو  و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  عن  �ملرويات 
�ملثال:  �ل�صالم مما ل ين�صجم و�ملبد�أ �ملذكور، فعلى �صبيل 
نقر�أ يف مز�مري د�وود من �لعهد �لقدمي  قول د�وود: )ها �أنا 
ِوّرت، وباخلطية حبلت بي �أمي(.)�ملزمور:51( ذ� بالإثم �صُ

ونقر�أ يف �ملز�مري عينها: )ز�غ �لأ�صر�ر من �لّرحم، �صلو� 
من �لبطن(.)�ملزمور:85(

وهذ� �مل�صمون ورد يف �حلديث عن ر�صول �هلل �صل �هلل 
بطن  �صعد يف  قوله:»�ل�صعيد من  عنه  روي  و�له حيث  عليه 
�أمه، و�ل�صقي من �صقي يف بطن �أمه«.)كنز �لعمال:107/1(

حملها  �أمكن  �إْن  نقول:  �لن�صو�ض  هذه  على  �لتعليق  يف 
ر به �حلديث  على بع�ض �ملعاين �ملقبولة - من قبيل ما ُف�ِصّ
�ملروي عن ر�صول �هلل حول �صعادة �لإن�صان و�صقائه يف بطن 
�ل�صعيد وهو يف بطن  ب�صعادة  به: علم �هلل  �ملر�د  باأن   �أمه 
�أمه و�صقاء �ل�صقي كذلك، كما ن�صت عليه بع�ض �لرو�يات 
- فبها، و�إّل تعني �لتوقف ب�صاأنها ورّد علمها �إىل �أهلها �إن مل 
يكن رف�صها، لأن معنى �أن يرث �لإن�صان �خلطيئة بالولدة 
و�أن تكون �صعادته و�صقاوته ذ�تيتني �أنه يعاقب �أو يثاب يوم 
�لقيامة على ما لي�ض يف �ختياره ول دخل له يف �صنعه، وهذ� 

يتنافى - كما �صلف - مع مبد�أ �لعدل �لإلهي.
وخال�صة �لقول: �إن ما ي�صوقنا �إليه �لدليل هو �أن �خلطايا 
ب��الإر�دة  يكت�صبها  و�إمن��ا  بالولدة  �لإن�صان  يرثها  ل  و�لآث��ام 
وقد جاء يف  �ختيارية،  �أعمال  من    - �لإر�دة    - يتبعها  وما 
قوله  تف�صري  يف  �ل�صالم  عليه  �ل�صادق  �لإم��ام  عن  �حلديث 
»باأعمالهم  قال:  شِْقوَُتنَا{  عََليْنَا  َغَلبَتْ  رَبَّنَا  تعاىل:}َقاُلوا 

�صقو�«.)�لتوحيد لل�صدوق:356(

�ملعروفة  �ل��رو�ي��ات  من  جملة  تندرج  �ل�صياق  ه��ذ�  ويف 
وبع�صها  وم�صتفي�صة  كثرية  رو�ي��ات  وهي  �لطينة،  باأخبار 
يف  و�ل�صدوق  �لكايف  يف  �لكليني  رو�ه  وقد  �ل�صند،  �صحيح 
ي�صع  ول  وغ��ريه��م،  �ملحا�صن  يف  و�ل��رق��ي  و�لأم���ايل  �لعلل 
منها  خلق  �لتي  �لطينة  �أن  مفادها:  لكن  ل�صردها،  �ملجال 
�لأنبياء و�لأئمة عليهم �ل�صالم و�صيعتهم تختلف عن �لطينة 
لأهل  �لعد�ء  ونا�صبو  و�لفا�صقون  �لكافرون  منها  �لتي خلق 
من  ماأخوذة  �لأول  �ل�صنف  فطينة  �ل�صالم،  عليهم  �لبيت 
طينة  بينما  �لعذب،  �ملاء  من  �أو  طيبة  �أر���ض  من  �أو  عليني 
�أر�ض خبيثة و�صبخة  �أو من  �ل�صنف �لثاين هي من �صّجني 

البحث يف الن�ش��ص دينية

وقفة مع اأحادث الطينة
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)بحار  م�صنون.  حماأ  من  خبال  طينة  من  �أو  �أج��اج  وم��اء 
�لأنو�ر:225/5(

ويف نظرة تقييمية �أولية يبدو �أن م�صمون هذه �لأحاديث 
طاولة  على  �لعلماء  و�صعها  ولذ�  �لعدلية  وقو�عد  يتنافى 
�لآر�ء  وتعددت  ب�صاأنها  �لأنظار  و�ختلفت  �لعلمي،  �لنقد 
�ل�صدد،  بهذ�  خا�صة  ر�صائل  بع�صهم  و�أّل��ف  توجيهها  يف 

ويالحظ �أن �لعلماء �نق�صمو� �إز�ءها فريقني:
�لفريق �لأول: بادر �إىل طرحها ورّدها، لعدم �ن�صجامها 
مع قو�عد �لعدلية  وذلك باعتبار �أن "ظاهرها �أن كل �أحد 

طينته  باقت�صاء   - �لنا�ض  من 
�إىل  موّجه   - منها  خلق  �لتي 
�أو  �ل�صعادة  م��ن  معينة  غاية 
�ل�صقاء ل حميد له منها، وهذ� 
�لختيار  ونفي  �جل��ر،  يعني 
و�للطف  �ل��ع��دل  خ���الف  وه���و 
�لر�هني  بهما  نطقت  �للذين 
من  هذ�  �ملذهب  عليهما  وقام 

جهة، 
وم�����ن ج���ه���ة �أخ�������رى ف����اإن 
ظاهرها �أو ظاهر بع�صها على 
�لأقل �أن كل �أحد - منذ �بتد�ء 
خلقته - ُمّتِخٌذ �صبيله �لذي ل 

مهرب منه، و�أن �لنا�ض بتبع ذلك - منذ �بتد�ء ن�صاأتهم - 
�لنا�ض  �أدلة ولدة  على ق�صمني: مهتد و�صال، وهو خالف 
ياأتي بعد ذلك من  و�أن �لنحر�ف  و�لفطرة  �لتوحيد  على 

�لتبية و�لتلقني.)بني �ل�صائل و�لفقيه:34(
�لأخبار  تلك  لرف�ض  مرر  ل  �أنه  ر�أى  �لثاين:  و�لفريق 
�أدعى بع�صهم تو�ترها �ملعنوي  ب�صبب ت�صافرها، بل رمبا 

�أو �لإجمايل.)�صر�ط �حلق:250/2(
ولذ� �جته هذ� �لفريق �إىل �لتاأويل و�لتوجيه، وذكرت يف 
�إىل  �لرد منها  �إىل  �أقرب  بع�صها  �ل�صدد عدة وجوه  هذ� 
و�أ�صلمها  �ل�صحة  �إىل  �لوجوه  �أقرب  يكون  ورمبا  �لتاأويل، 
من   - يتبناه  و�إن مل   - �لعلماء  بع�ض  ذك��ره  ما  �لنقد  من 
تعبري  وهي  كنائية  معاٍن  �لطينة  �أحاديث  م�صامني  )�أن 
عن �ختالف �لنا�ض يف ��صتعد�دهم لقبول �حلق �أو رف�صه 

فبع�ض  فيه،  ريب  ل  �أمر  وهذ�  �جتنابه،  �أو  �لهوى  و�تباع 
�لنا�ض قريب من �حلق يف ت�صّوره ويف �صلوكه، ع�صي �لقياد 
على �ملوؤثر�ت �أن تقوده �أو تنحرف به، وبع�ض �لنا�ض على 
�ل�صد من ذلك، وبع�صهم متو�صطون بني بني، على درجات 
خمتلفة �أو متقاربة، وو��صح �أن هذ� �لختالف بني �لنا�ض 
يف �ل�صتعد�د ل يوجب جرً� ول ي�صلب �ختيارً� ول ي�صقط 
�لتكليف عن �لإن�صان مهما كان ��صتعد�ده ومهما كان قربه 

من �حلق �أو بعده عنه(.)بني �ل�صائل و�لفقيه:36(
�لطينة  �أن �ختالف  �لرو�يات  �لظاهر من  يقال:  ورمبا 
هو �ملوجب لختالف وتفاوت �ل�صتعد�د، ل �أنه كناية عنه.

�إن هذه �ملالحظة  و�جلو�ب: 
�صحيحة، ولكن حيث �إن �لبناء 
�لفر�ض  ح�صب   � �ل��ت��اأوي��ل  على 
معقوًل  وجهًا  ذكر  ما  فيكون   -
يف ت��اأوي��ل �لأح��ادي��ث �مل��ذك��ورة 
و�فت��ض رمزيتها، و�إّل لو بني 
على �لتم�صك بحرفية �لرو�يات 
و�جل�����م�����ود ع���ل���ى ظ���اه���ره���ا 
لو�جهتنا �لكثري من �ل�صعوبات 
جلهة  ل��ي�����ض  و�لإ�����ص����ك����الت، 
كما   - �لعقل  لأحكام  منافاتها 
وملنافاتها  بل  فح�صب،   - �صلف 
�أي�صًا لن�ّض �لكتاب �لذي يوؤكد - وخالفًا لتلك �لرو�يات - 
�أن �آدم فقط هو �ملخلوق من �لطني، و�أّما ذريته فهم خملقون 
َأحْسَنَ ُكلَّ  ــذِي  }الَّ تعاىل  �هلل  قال  ماء مهني،  من 
شَيْءٍ خََلَقهُ وَبَدََأ خَْلقَ اْلِنْسَاِن مِنْ طِنيٍ )7( ُثمَّ جَعََل 

نَسَْلهُ مِنْ سُالََلةٍ مِنْ مَاءٍ مَِهنيٍ{.)�ل�صجدة:8-7(
�أن  بع�صها من  ما جاء يف  �أي�صًا -   - لرمزيتها  وي�صهد 
�لكافرين  وطينة  عليني،  من  هي  و�ملوؤمنني  �لنبيني  طينة 
هما  و�صجني  عليني  �أن  �ملعلوم  من  ف��اإن  �صّجني،  من  هي 
كتابان، و�لأول هو كتاب �لأبر�ر، و�لثاين هو كتاب �لفجار، 
من  �صجني  �أو  عليني  ولي�صت  �لكرمي،  �لقر�آن  ي�صّرح  كما 

جن�ض �لطني يف �صيء.
�مل�صمون  على  ي��دل  فاإمنا  �صيء  على  دّل  �إْن  ه��ذ�  �إّن 

�لرمزي لتلك �لأحاديث.

بقلم: الشيخ حسني الخشن
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عم�دي
1. عرو�ض �لقر�آن؟

3. م���ا ه���ي نعم���ة �هلل يف قول���ه تع���اىل )�صر�ط 
عليهم(؟ �أنعم���ت  �لذين 

4. ما هي مفتاح �خلبائث؟
5. م���ا هي �ل�ص���ورة �لتي �أولها حتميد و�أو�ص���طها 

�إخال�ض و�آخرها دعاء؟
7. يف �أي �ص���ورة ذكرت �لب�صملة مرتني؟

8. م���ا �ل���ذي و�صفه �أه���ل �لبيت عليهم �ل�ص���الم 
باأنه ر�أ����ض كل خطيئة؟

11. قلب �لقر�آن؟

اأفقي
2. يف �أي �ص���ورة يك���ون فيه���ا ��ص���م �هلل �لأعظ���م 

؟ مقطع
6. متى رّن �إبلي�ض لعنه �هلل رنينًا؟

9. عك�ض نعم؟
10. يف �أي �صورة مل ترد �لب�صملة؟

12. من هي عقيلة قري�ض؟
13. م���ا �ملق�ص���ود من قول �هلل تع���اىل )�ل�صر�ط 

�مل�صتقيم(؟
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ف�شل اأهل اجلدال واحلجاج
»َنْحُن  َق��اَل:  ��ُه  �أَنَّ و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى  ِبيِّ  �لنَّ َع��ِن  ُرِوَي 
َن��ِب��ّي��ًا«. ��ْب��ِع��نَي  ���صَ ��اِن  ِل�����صَ َع��َل��ى  ِدي���ِن �هلِل  �مْلُ���َج���اِدُل���وَن يِف 

)�لحتجاج:152/1(
�ل�صالم  عليه  �لع�صكري  حممد  �أبي  عن  بالإ�صناد  وروي 
قال: »ذكر عند �ل�صادق عليه �ل�صالم �جلد�ل يف �لدين، 
�ملع�صومني  و�لأئمة  و�آل��ه  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  و�أّن 
عليه  �ل�صادق  �لإمام  فقال  عنه،  نهو�  قد  �ل�صالم  عليهم 
�ل�صالم: مل ينه عنه مطلقًا لكنه نهى عن �جلد�ل بغري �لتي 
هي �أح�صن. �أما ت�صمعون �هلل يقول؟ }وَال ُتجادُِلوا َأهَْل 

الْكِتاِب إِالَّ بِالَّيت  هِيَ َأحْسَن{.)�لعنكبوت:46(
بِالْحِْكمَةِ  رَبِّــكَ  سَبيِل  إِىل   }ادْعُ  تعاىل:  وقوله 
َأحْسَن{ هِيَ  بِالَّيت   وَجادِلْهُمْ  الْحَسَنَةِ  الْمَوْعَِظةِ  وَ 
�لع�صكري عليه  لالإمام  �ملن�صوب  )�لنحل:125(.)�لتف�صري 

�ل�صالم:527(
بالدين،  �لعلماء  قرنه  قد  �أح�صن  هي  بالتي  فاجلد�ل 
تعاىل  �هلل  وحرمه  حمرم  �أح�صن  هي  �لتي  بغري  و�جلد�ل 
يقول؟  وهو  جملة  �جلد�ل  �هلل  يحرم  وكيف  �صيعتنا،  على 
هُودًا  كانَ  مَنْ  إِالَّ  الْجَنََّة  يَدْخَُل  َلنْ  }وَقاُلوا 
َأوْ نَصارى تِْلكَ َأمانِيُّهُمْ ُقْل هاُتوا بُرْهانَُكمْ إِنْ 

صادِقني{.)�لبقرة:111( ُكنُْتمْ 
يوؤتى  وه��ل  ب��ال��ره��ان  و�لإمي����ان  �ل�����ص��دق  علم  فجعل 
يابن  قيل:  �أح�صن؟  هي  بالتي  �جل��د�ل  يف  �إل  بالرهان 

لي�صت  و�لتي  �أح�صن  هي  بالتي  �جل��د�ل  فما  �هلل  ر�صول 
�أن  �أح�صن  ه��ي  �لتي  بغري  �جل��د�ل  »�أم��ا  ق��ال:  باأح�صن؟ 
قد  بحجة  ت��رده  فال  باطاًل  عليك  فيورد  مبطاًل  جت��ادل 
يريد  �أو جتحد حقًا  تعاىل ولكن جتحد قوله،  ن�صبها �هلل 
�أن يعني به باطله فتجحد ذلك �حلق خمافة  ذلك �ملبطل 
�ملخل�ض  كيف  تدري  ل  لأنك  حجة  فيه  عليك  له  يكون  �أن 
على  فتنة  ي�صريو�  �أن  �صيعتنا  على  ح��ر�م  فذلك  منه، 
فيجعلون  �ملبطلون  �أم��ا  �ملبطلني  وعلى  �إخو�نهم  �صعفاء 
�صعف �ل�صعيف منكم �إذ� تعاطى جمادلته و�صعف يف يده 
حجة له على باطله، و�أما �ل�صعفاء منكم فتغم قلوبهم ملا 
بالتي  و�أما �جلد�ل  �ملبطل،  يد  �ملحق يف  يرون من �صعف 
به  يجادل  �أن  نبيه  به  تعاىل  �هلل  �أم��ر  ما  فهو  �أح�صن  هي 
حاكيًا  �هلل  فقال  له  و�إحياءه  �ملوت  بعد  �لبعث  جحد  من 
عنه: }وََضرَبَ َلنا مََثالً وَنَسِيَ خَْلَقهُ قاَل مَنْ يُحِْي 

رَميم{.)ي�ض:78( وَهِيَ  الْعِظامَ 
ــْل  }ُق حممد  ي��ا  }ُقـــْل{  عليه:  �ل��رد  يف  �هلل  فقال 
خَْلٍق  بُِكلِّ  وَهُوَ  مَرَّةٍ  َأوََّل  َأنْشََأها  الَّذي  يُحْييهَا 
اَلخَْضِر  الشَّجَِر  مِنَ  َلُكمْ  جَعََل  الَّذي   * عَليم 

نارًا َفِإذا َأنُْتمْ مِنْهُ ُتوقِدُون{.)ي�ض:80-79(
و�ل�صجر �لأخ�صر �لذي ينقدح منه �لنار هو �صجر �ملرخ 
على  �ملرخ  ي�صحق  �لبادية  يف  �ل�صجر  من  نوعان  و�لعفار، 
�لنار  فينقدح  �ملاء  منهما  يقطر  خ�صر�و�ن  وهما  �لعفار 
�لنار  منه  تظهر  �أن��ه  �ل�صالم  عليه  تف�صريه  من  ويظهر 

املــــــنــــــاظــــــرات

املــــــنـــــاـظـــــرات
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كما  بال�صتحالة  �صحقهما  �أنها حت�صل من  ل  فيه  �لكامنة 
يجادل  �أن  نبيه  من  �هلل  فاأر�د  �حلكماء.  بني  �مل�صهور  هو 
�لعظام وهي  يبعث هذه  �أن  يجوز  قال: كيف  �لذي  �ملبطل 
َأنْشََأها  الَّذي  يُحْييهَا  }ُقْل  تعاىل:  �هلل  فقال  رميم؟ 
�أن يعيده  �بتدى به ل من �صيء  �أفيعجز من  مَرَّةٍ{،  َأوََّل 
ثم  �إعادته؛  من  عندكم  �أ�صعب  �بتد�وؤه  بل  يبلى؟  �أن  بعد 
اَلخَْضِر  الشَّجَِر  مِنَ  َلُكمْ  جَعََل  }الَّذي  قال: 
�لأخ�صر  �ل�صجر  يف  �حل��ارة  �لنار  كمن  �إذ�  �أي  نــارًا{، 

�لرطب ي�صتخرجها فعرفكم �أنه على �إعادة ما بلى �أقدر.
ــمــاواتِ  ــَلــقَ الــسَّ ـــذي خَ ــسَ الَّ ــيْ َل }َأوَ  ث��م ق���ال: 
ــوَ  وَهُ بَلى   مِْثَلهُمْ  يَْخُلقَ  َأنْ  عَلى   بـِـقــادِرٍ  وَاَلرْضَ 

الْعَليم{.)ي�ض:81( الَْخالَُّق 
يف  و�أبعد  �أعظم  و�لأر���ض  �ل�صماو�ت  خلق  كان  �إذ�  �أي 
�أوهامكم وقدركم �أن تقدرو� عليه من �إعادة �لبايل فكيف 
جوزمت من �هلل خلق هذ� �لأعجب عندكم و�لأ�صعب لديكم 
ومل جتوزو� منه ما هو �أ�صهل عندكم من �إعادة �لبايل؟!«.

)تف�صري �لإمام �لع�صكري عليه �ل�صالم:528(
هي  بالتي  �جل��د�ل  »فهذ�  �ل�صالم:  عليه  �ل�صادق  قال 
و�أما  و�إز�لة �صبههم،  �لكافرين  �أح�صن لأن فيها قطع عذر 
�جلد�ل بغري �لتي هي �أح�صن باأن جتحد حقًا ل ميكنك �أن 
باطله  تدفعه عن  و�إمنا  باطل من جتادله  بينه وبني  تفرق 
باأن جتحد �حلق فهذ� هو �ملحرم لأنك مثله، جحد هو حقًا 
عليه  �لع�صكري  �لإم��ام  �آخر«.)تف�صري  حقًا  �أنت  وجحدت 

�ل�صالم:529(
رجل  �إليه  »فقام  �ل�صالم:  عليه  �لع�صكري  �لإمام  فقال 
وقال: يابن ر�صول �هلل �أفجادل ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
و�آله؟ فقال �ل�صادق: »مهما ظننت بر�صول �هلل �صلى �هلل 
�هلل  �أولي�ض  �هلل  به خمالفة  تظن  �صيء فال  و�آله من  عليه 
بِالَّيت  هِيَ َأحْسَن{. وقال:  }وَجادِلْهُمْ  تعاىل قال؟ 

}ُقْل يُحْييهَا الَّذي َأنْشََأها َأوََّل مَرَّةٍ{.
�هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  �أن  �أفتظن  مثاًل  �هلل  �صرب  ملن 
�أم��ره  مبا  يجادل  فلم  به  �هلل  �أم��ره  ما  خالف  و�آل��ه  عليه 
�أن يخر به؟!)تف�صري  �أمره  �هلل به ومل يخر عن �هلل مبا 

�لإمام �لع�صكري عليه �ل�صالم:530(

مناظرة اِلمام الباقر عليه ال�شالم مع ه�شام 
ابن عبد امللك يف حال النا�ص ي�م القيامة

��َر�َم  �حْلَ �مْلَ�ْصِجَد  َفَدَخَل  َحجَّ  �مْلَِلِك  َعْبِد  ْبَن  ِه�َصاَم  �إنَّ 
�َصنْيِ  �حْلُ ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  ُد  مَّ وحُمَ َمْوَلُه  �َصامِلٍ  َيَدْي  َعَلى  ِكئًا  ُمتَّ

َجاِل�ٌض يِف �مْلَ�ْصِجِد.
ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن  مَّ �أَِمرَي �مْلُوؤِْمِننَي َهَذ� حُمَ : َيا  َفَقاَل َلُه �َصامِلٌ

. �َصنْيِ �حْلُ
َفَقاَل َلُه ِه�َصاٌم: �مْلَْفُتوُن ِبِه �أَْهُل �ْلِعَر�ِق؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: 
َياأُْكُل  ��ِذي  �لَّ َما  ِمِننَي  �مْلُوؤْ �أَِم��رُي  َيُقوُل  َلُه  وُقْل  �إَِلْيِه  َفاْذَهْب 

َل َبْيَنُهْم َيْوَم �ْلِقَياَمِة؟ ا�ُض وَي�ْصَرُبوَن �إِىَل �أَْن ُيْف�صَ �لنَّ
ا�ُض َعَلى ِمْثِل  َقاَل: َلُه �أَُبو َجْعَفٍر عليه �ل�صالم: »ُيْح�َصُر �لنَّ
َحتَّى  وَي�ْصَرُبوَن  ُكُلوَن  َياأْ ُمْنَفِجَرٌة  �أَْنَهاٌر  ِفيَها  َهِر،  �لنَّ ِة  ُفْر�صَ

�َصاِب«. َيْفُرَغ ِمَن �حْلِ
ُه َقْد َظِفَر ِبِه َفَقاَل: �هلل �أَْكَرُ �ْذَهْب  نَّ َقاَل: َفَر�أَى ِه�َصاٌم �أَ

ْرِب َيْوَمِئٍذ. �إَِلْيِه َفُقْل َلُه َما �أَ�ْصَغَلُهْم َعِن �لأْكِل و�ل�صُّ
اِر �أَ�ْصَغُل ومَلْ  َفَقاَل َلُه �أَُبو َجْعَفٍر عليه �ل�صالم: »ُهْم يِف �لنَّ
ا َرَزَقُكْم«. و� َعَلْينا ِمَن �مْلاِء �أَْو مِمَّ ُي�ْصَغُلو� َحتَّى َقاُلو� �أَِفي�صُ

َف�َصَكَت ِه�َصاٌم ومَلْ ُيَر�ِجعْ .)رو�صة �لو�عظني:204/1(
اأح�ال ال�شماء والأر�ص

ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعَلى  َوَف��َد  ُعَبْيٍد  ْبَن  َعْمَرو  �أَنَّ  ُرِوَي 
ُجِعْلُت  َلُه:  َفَقاَل  وؤَ�ِل  ِبال�صُّ ِلَيْمَتِحَنُه  �ل�صالم  عليه  �َصنْيِ  �حْلُ
ِفَد�َك َما َمْعَنى َقْوِلِه َتَعاىَل }َأوَلمْ يَرَ الَّذِينَ َكَفرُوا 
َأنَّ السَّماواتِ واالرْضَ كانَتا رَتْقًا َفَفَتْقناهُما{ (

ْتُق و�ْلَفْتُق؟ َقاَل �أَُبو َجْعَفٍر عليه  �لأعر�ف:50)، َما َهَذ� �لرَّ
َماُء َرْتقًا َل ُتْنِزُل �ْلَقْطَر وَكاَنِت �لْر�ِض  �ل�صالم: »َكاَنِت �ل�صَّ

َباَت«. َفْتقًا َل ُتْخِرُج �لنَّ
ى. ��صًا وَم�صَ َفاْنَقَطَع َعْمٌرو ومَلْ َيِجِد �ْعِتَ

يِن َعْن َقْوِلِه َتَعاىَل:  ُثمَّ َعاَد �إَِلْيِه َفَقاَل: ُجِعْلُت ِفَد�َك �أَْخِرْ
}ومَنْ يَحْلِْل عََليْهِ َغَضِبي َفَقدْ هَوى{)طه:81(:  
ُب �هلل  »َغ�صَ �ل�صالم:  َجْعَفٍر عليه  �أَُبو  َقاَل  ُب �هلل؟  َغ�صَ َما 
َكَفر«. َفَقْد  �َصْيٌء  ُه  ُ ُيَغريِّ �هلل  �إِنَّ  َقاَل  وَمْن  َعْمُرو  َيا  ِعَقاُبُه 

)�لإر�صاد:265-264(

االحتجاج للطربيس
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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 


