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العام امل�شرف 

الله عليه وآله وسلم يف حق ولده  الله صىل  اشتهر هذا الحديث الرشيف عن رسول 

وسبطه وريحانته اإلمام الحسني عليه السالم إذ قال صىل الله عليه وآله وسلم: »حسني 

مني وأنا من حسني أحب الله من أحب حسيناً«.)كامل الزيارات:5٢(

فإذا أراد أحد أن يفهم الحديث ويقف عىل معناه، فإن معناه عميق واسع لذيذ، ولكن 

هذه الورقة ال تسمح بإيراد املعنى عىل عمقه وسعته إالّ أّن ذكر املعنى بنحو مخترص ال 

بأس به.

فأقول: إّن الشّق األول من الحديث الرشيف قوله صىل الله عليه وآله وسلم »حسني 

مني« له معنى ظاهري يتبادر برسعة إىل ذهن القارئ وهو: أن الحسني عليه السالم من 

نسل النبي صىل الله عليه وآله وسلم ومن ذريته، فهو ينتمي إىل رسول الله صىل الله عليه 

وآله وسلم انتامًء مادياً، ولكن هذا الفهم ال يكفي، ونستطيع القول إّن الحسني عليه السالم 

الله عليه وآله وسلم ومن طينته ومن فكره ومن نهجه ومن ُخلقه  النبي صىل  من نور 

وَخلقه، وهذا يحتاج إىل سعة يف البيان ولكن املقام ال يسمح بذلك.

وأّما الشق الثاين من الحديث الرشيف قوله صىل الله عليه وآله وسلم »وأنا من حسني« 

فهذا يحتاج عىل بيان مقدمات مخترصة ليتضح املعنى:

وآله وسلم من شجرة  عليه  الله  والنبي صىل  السالم  عليه  الحسني  إّن  األوىل:  املقدمة 

واحدة ومن نور واحد ومن طينة واحدة.

املقدمة الثانية: إّن هذا االتحاد وهذه الوحدة تجيز للمتحدث إّن يقول أن نور الحسني 

عليه السالم من نور رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم، ونور رسول الله صىل الله عليه 

وآله وسلم من نفس نور الحسني عليه السالم، وأّن طينة النبي صىل الله عليه وآله وسلم 

من نفس طينة الحسني عليه السالم، وأّن شجرة النبي صىل الله عليه وآله وسلم من نفس 

من  والنبي  النبي  من  الحسني  )إّن  القول  يصح  ذلك  فعند  السالم،  عليه  الحسني  شجرة 

الحسني( أي من نفس الجنس النوري والطيني والشجري إذا صح التعبري.

املقدمة الثالثة: إّن العرب إذا أرادت أن تبني اللُّحمة بينها وبني شخص تقول )هو منا 

ونحن منه( لبيان األلفة واملحبة واالتحاد بينهم، وإذا أرادت أن تبني النفرة واالختالف تقول 

)ليس منا ونحن لسنا منه(.

فالنتيجة: أّن القول )وأنا من حسني( تنطبق عليه املقدمات املذكورة.

السالم  عليه  الحسني  لوال  أي  البقاء:  وحسيني  الوجود  محمدي  اإلسالم  إّن  قيل:  وقد 

وتضحيته ملا كان لإلسالم من باقية وملا كان للرسول من ذكر، فبقاء ذكر النبي صىل الله 

عليه وآله وسلم ومنهجه ورشعه هو نتيجة تضحية اإلمام الحسني عليه السالم.

وللحديث رشح واسع معمق ال يسعه املقام.

وأنا من حسني
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احل�سني  الإمام  �سخ�سية  تو�سف  اأن  عن  قا�سرة  الكلمات  اإّن 
يف  بحبه  متوهج  قلب  نييران  اأ�سعل  الييذي  وحبه  ال�سالم  عليه 

�سخ�سه ويف اأهل بيته ويف منهجه ويف ق�سيته.
الفهم على  وتفتح  الأظييفييار  نعمة  بييداأ منذ  الييذي  ذلييك احلييب 
احلياة، ثم اأخذ احلب يكرب ويتعمق وينمو مب�سي الأيام وال�سنوات.

ورقاء  �سجرة طيبة  العظيم مبثابة  الإمييام  اإّن حّب هذا  وبحق 
جميلة مثمرة باأح�سن الثمار، تهب من عطائها ما ل يعد ويثّمن 
من نفحات الإميان والأخالق وال�سكون وال�سعادة والفكر والتطور 

وال�سجاعة وغرها من قيم احلق.
فالإمام احل�سني عليه ال�سالم الذي �سحى بكل ما ميلك، وهبه 

اهلل مزايا خا�سة واأعطاه ف�ساًل وا�سعًا ل حدود له.
حمبي  على  ي�سبغ  تعاىل  اهلل  اأّن  العظيم  الف�سل  ذلييك  وميين 

الإمام حمبته اخلا�سة.
من  اهلل  اأحييب  عليه:  املتفق  ال�سريف  احلييديييث  يف  األي�س 

ح�سينًا؟ اأحب 
وحمبة اهلل تختلف عن حمبتنا يف عمقها وعطائها ونوعها.

فحبه �سبحانه ينزل على املحبني رحمة وهداية وثوابًا وعطاًء 
توفيقًا وت�سديدًا وحنانًا وحظوة لديه، �سبحانه وتعاىل.

الدنيا  يف  ومفيدًا  مثمرًا  احل�سني  بالإمام  الرتباط  هو  فكم 
والآخرة.

فهناك ثالثة جوانب رئي�سية، هي:
حيث  من  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمييام  �سخ�سية  عظمة   .1
اهلل  جّمده  الطاعة  واجب  مع�سوم  كاإمام  الكبر  الديني  مقامه 
وقد  ال�سالم،  وعليهم  عليه  البيت  واأهل  الأكييرم  والر�سول  تعاىل 
وتكّفرهم  النا�س  ت�سطهد  التي  الأموية اجلديدة  للموجة  تعّر�س 

ويف ذات الوقت تتعدى على مقام �سيد �سباب اأهل اجلنة.

2. اإحياء ذكرى الإمام احل�سني عليه ال�سالم من حيث التعرف 
على �سر هذه الظاهرة، وتطورها النوعي والعاملي والتعرف على 

بع�س مظاهرها ومعانيها.
3. مركزية الق�سية واأهميتها لدى الإمام احل�سني عليه ال�سالم 
وا�ست�سهد  دافع  التي  الق�سية  اأن  باعتبار  دربه،  على  وال�سائرين 
من اأجلها هي الهدف الأ�سا�س من ثورته واإحياء ذكراه ومن كافة 
املرا�سم وال�سعائر احل�سينية، ومن ي�سّيع هذه الق�سية فاإّنا �سّيع 

الهدف وتنا�سى اجلوهر.
والق�سية احل�سينية يف اأ�سلها هي الدفاع عن الإ�سالم، والعمل 
والت�سحية من اأجل اإعالء كلمة اهلل و�سرعه ومنهجه، والتحرك 

اجلهادي لإقامة حكومة العدل الإلهي على الأر�س.
ونالحظ اأّن الذين قّدروا الإمام احل�سني عليه ال�سالم ارتبطوا 
قييّدروا  العامل  اأهييل  من  فق�سم  ما،  بنحو  الثالثة  اجلوانب  بهذه 
عظمته واأ�سادوا ب�سخ�سيته كقائد ثائر وم�سٍح كبر وموؤمن �سالح 
ارتبطوا  ممن  العليا  والدرجة  رفيعة،  عالية  وقيم  باأخالق  يتمتع 
مفرت�س  مع�سوم  كاإمام  قييدره  عرفوا  الذين  هم  اجلانب  بهذا 

الطاعة، �سار وفق منهج اإلهي نبوي يف خال�س الأمة.
عليهم  البيت  لأهييل  واملييوالييني  املحبني  عموم  وهييم  ثيياٍن  وق�سم 
�سخ�سيته  ومتجيد  بعظمته  بييالعييرتاف  يكتفوا  مل  اإذ  ال�سالم، 
اأنواع الإحياء، وتعريف  اأي�سًا باإحياء ذكراه بكل  فقط بل اهتموا 
العامل ب�سخ�سّيته وق�سّيته ومظلوميته، وهذا الق�سم اأكرث اإح�سانًا 
احل�سني  اإىل  الدعاة  فهم  الأول،  بالق�سم  اكتفى  ممن  ومعرفة 
للوائه  والرافعون  لذكراه،  واملحيون  مظلوميته،  على  والييدالييون 
فجزاهم اهلل خر اجلزاء، مبا قالوا ومبا عملوا ومبا قدموا من 

�سالح الأعمال.
جمعوا  الذين  املجاهدون  املوؤمنون  وهييم  الثالث  والق�سم 

الإمـــام احل�شـــني عليه ال�شـــالم 
لـــه مثيـــل  ل  الـــذي  ال�شـــهيد 
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 السيد جعفر العلوي

وهو  الثالث  الق�سم  اإىل  وانتقلوا  والثاين،  الأول  اجلانب  بني 
والهدف. اجلوهر 

وهوؤلء هم خوا�س اأهل العامل وطليعته املتقدمة كما قال اأمر 
املوؤمنني علي عليه ال�سالم: »اجلهاد باب من اأبواب اجلنة، فتحه 

اهلل خلا�سة اأوليائه«.)نهج البالغة(
وهم من الذين ف�سلهم اهلل على �سائر املوؤمنني بحكم القراآن 
والأحاديث ال�سريفة، وهم العاملون يف امل�سرة الت�سحيحية على 
املنكر على  والناهون عن  باملعروف  الآمرون  فهم  الأمة،  م�ستوى 
اقتداًء  العاملي؛  امل�ستوى  على  ومنها  وامل�ستويات،  الأبعاد  جميع 

باإمامهم �سيد ال�سهداء احل�سني بن علي عليهما ال�سالم.
على  فعملوا  الإ�سالم  مقا�سد  ا�ستوعبوا  قد  ال�سفوة  وهييوؤلء 
رفعته وحتققه كدين جاء خلال�س الب�سر من كافة الظلمات اإىل 

نور الهدى واحلرية وال�سالم والعلم والرخاء والتقدم.
اأخالقه  ويف  عظيم،  حياته  يف  ال�سالم  عليه  احل�سني  فالإمام 
يتكرر. ل  مييتييفييرد  عظيم  هييو  بييل  فييريييد،  �ييسييهييادتييه  ويف  رفيييييع، 

)اخل�سائ�س احل�سينية للت�سرتي(.
واأُخييت  كاأخيه  واأخ  كاأُمه  واأُم  كاأبيه  واأب  كجده  جد  هناك  فهل 

كاأُخته؟!
بل هل هناك �سهادة ك�سهادته يف تفا�سيلها وبطولتها واأخالقها 

وت�سحياتها وماآ�سيها؟!
الزمان  حييدود  عن  تعاىل  اأُفقًا  بات  العظمى  ال�سهادة  فبتلك 

وم�ساحة املكان.
اأُفق �ساهد ممتد.. ل ينجلي عنا يف �سماء هذا الوجود الكوين، 

ي�ست�سرخنا لن�سرة الدين.
ولنعلم ما قاله اأبو العالء املعري بحق الإمامني ال�سهيدين علي 

ابن اأبي طالب وولده احل�سني بن علي عليهما ال�سالم:
وعيييييليييييى الييييييدهيييييير ميييييين دمييييييييياء الييي�يييسيييهيييييييي 

يييييييدييييييين عيييييليييييي وجنييييييلييييييه �ييييييسيييييياهييييييداِن
فييييجييييرا  اليييييليييييييييييل  اأواخييييييييييييييير  يف  فييييهييييمييييا 

�يييييسيييييفيييييقيييييان اأولييييييييييييييييييييياتييييييييييه  ويف  ن 
فاحل�سني ثاأر اهلل ووليه و�سيد جنانه وهو م�سباح هدى الرب، 

وابن ثاأره، وقائد ال�سفينة الأو�سع لنجاة العامل.
وهو الذبح العظيم، يف قوله تعاىل: }وََفدَيْنَاهُ بِذِبٍْح عَظِيٍم{.

)ال�سافات:107(
وهو املظلوم املن�سور، وذلك اإ�سارة اإىل قوله تعاىل: }وَمَنْ 
ُقتَِل مَْظُلومًا َفَقدْ جَعَْلنَا لِوَلِيِّهِ سُْلَطاًنا َفلَ يُسِْرفْ فِي الَْقْتِل إِنَّهُ 

َكانَ مَنْصُورًا{.)الإ�سراء:33(
ال�سالم:  عليه  علي  الإمام  قال  الكربى،  الإلهية  ال�سعرة  وهو 

»نحن ال�سعائر والأ�سحاب«.)نهج البالغة: اخلطبة152(
هو احلي املرزوق من عند ربه، وهو �سيد ال�سهداء من الأولني 

والآخرين.
وهو القامة ال�سامقة الراف�سة للظلم يف ردهات الع�سور، واملعلم 
واخللق  النبل  روائييع  الراقية  ب�سلوكياته  للعامل  ك�سف  الذي  الثائر 
الديني الرفيع، واأو�سح ب�سراعه مع الطغاة الظلمة املتهافتني على 

ال�سلطان والدنيا ف�سائح الدناءة واحليوانية ال�ساقطة لديهم.
وهكذا غدا احل�سني عليه ال�سالم راية ترفرف لأحرار العامل، 
وال�سجاعة  والكفاح  والتحدي  ال�سرب  قيم  ي�ستلهمون  فمنه 

والعزة والإباء.
ال�ساعني  للمجاهدين  منهج  اأي�سًا  هو  ال�سالم  عليه  واحل�سني 

لتغير الواقع ال�سيئ من حولهم.
في�ستمدون من كل حتركاته و�سلوكياته، بل من كل مواقٍف وقفه، 
وقوٍل قد قاله قدرة ونهجًا لهم، وهم يواجهون طغاة يزيديني ل 

يختلفون عن يزيد زمانه.
وحق قول الرب العظيم حني اأ�سار يف كتابه احلكيم اأن الطغاة 
هم منهج واحد، وكاأن بع�سهم يو�سي الآخر بذات ال�سلوك ال�سيئ، 
اإّل اأّن اهلل يوؤكد اأّن الطغيان الذي يعتمل يف قلوبهم هو ال�سبب يف 
تلك ال�سلوكيات املقيتة العدوانية ال�سر�سة؛ قال تعاىل: }َأتَوَاصَوْا 

بِهِ بَْل هُمْ َقوْمٌ َطاُغونَ{.)الذاريات:53(
حقًا حني نتحدث عن هذا ال�سهيد العظيم، نقف متحرين.

فاآلف ال�سهداء يف تاريخ الأمة الإ�سالمية، اأو يف الأُمم الأُخرى 
مبقاي�سها اخلا�سة ا�ست�سهدوا، اإّل اأن ذكراهم حمدودة بزمن اأو 
مكان معني، اإّل الإمام احل�سني عليه ال�سالم فال يخلو من ذكره 

زمان اأو مكان.
بل نكاد جنزم اأن ذكراه ابتداأ منذ اأن خلق اهلل تعاىل اخللق، 
وما من نبي - كما  يف الروايات ال�سحيحة - اإّل واأُعلم عن هذا 

ال�سهيد الفذ والنادر، وعن بطولته وت�سحياته.
وكم هي الثورات واحلروب التي توالت على هذا العامل، فمن ذا 
اإّل عا�سوراء وعلى الرغم من  الذي يذكرها ويحييها با�ستمرار، 

اأن اأحداثها مل ت�ستغرق اإّل �ساعات من يوم واحد.
اأّنها قد ا�ستطالت على الدهور بحيويتها وعطائها، فكانت  اإّل 
الإ�سالمية،  بالأمة  الناه�سة  الكربى  احليوية  املدر�سة  تزال  ول 

وبكل ال�سعوب املكافحة حلياة اأف�سل.
التي ت�ستفيد من  اأن الأمم احلية واملكافحة هي وحدها  وحقًا 

ثورة الإمام احل�سني عليه ال�سالم، وتتاأثر اإجابيًا بها.
وال�سعب  اآخر،  الإيراين مثال  وال�سعب  الهندي مثال،  فال�سعب 
العراقي مثال ثالث، وال�سعب اللبناين مثال رابع، والأمثلة كثرة 
ل�سعوب ما زالت تتحرك وتكافح، و�سيظهر حينئذ للعيان اأنها من 
عا�سوراء الإمام احل�سني عليه ال�سالم قد ا�ستلهمت �سر نه�ستها 

وحيويتها وجناحها.
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�ييسييواء  احل�سينية  الق�سية  اأن  الييقييارئ  عييلييى  يييخييفييى  ل 
ال�سنني  ومنذ  تعر�ست  وجزئياتها  بتفا�سيلها  اأو  بجوهرها 
تارة،  ت�سويهها  اأجل  من  عديدة  حماولت  اإىل  للثورة  الأوىل 
تارة  وغاياتها  اأهدافها  يف  والت�سكيك  ثانية،  تارة  وت�سوي�سها 

ثالثة.
وجياًل  �سنة  بعد  �سنة  تييرتى  املييحيياولت  هييذه  ا�ستمرت  وقييد 
وتغرت  املحاولت  تلك  الزمان جتددت  كلما جتدد  بعد جيل، 

باأ�ساليب خمتلفة.
امل�ّس  عن  عجزوا  ملا  العكر  املاء  يف  املت�سيدين  هييوؤلء  ولكن 
واحلط من �سخ�سية قائد ثورة الطف احل�سني بن علي عليهما 
ال�سالم، وملا ا�ستع�سى عليهم الت�سكيك باأهداف تلك النه�سة 
العظيمة، مع حماولتهم العديدة لتحقيق هذه الغايات الدنيئة، 

والتي حتطمت كلها على �سخرة عظمة احل�سني عليه ال�سالم.
ال�سالم  عليه  احل�سني  �سخ�س  من  النيل  عن  العجز  وبعد 
عمدوا اإىل الت�سكيك بال�سعائر التي اأفرزتها ثورة احل�سني عليه 

ال�سالم واأ�ساليب اإقامة العزاء احل�سيني.
احل�سيني  العزاء  مبرا�سم  ت�سكيكهم  الت�سكيكات،  هذه  ومن 
تلك  ورمييي  اخل�سو�س،  وجييه  على  واحليييزن  وبالبكاء  عمومًا، 
تارة  وبالبدعة  تارة،  باجلاهلية  والإ�سالمية  املذهبية  الطقو�س 

ثانية، وبالتخلف وعدم مواكبة الع�سر تارة ثالثة.
    احلزن غريزة خلقها اهلل واأمر بتهذيبها

ملا خلق اهلل �سبحانه وتعاىل الإن�سان، اأودع يف تركيبة خلقته 
مبجموعها  ت�سهم  التي  والطباع  الغرائز  من  جمموعة  الآدمية 

فيما لو كر�ست تكري�سًا اإيجابيًا يف تكامل الإن�سان ورقيه.
    معنى الغريزة

ن�ساأت كلمة الغريزة من معنى الغرز وهو دخول �سيء يف �سيء 
اجلدار،  يف  امل�سمار  غرز  كمثل  ورا�سخة  كاملة  ب�سورة  اآخيير، 
ر�سوخًا  الإن�سان  الرا�سخة يف طبيعة  القوى  الكلمة  وتعني هذه 

ل ميكن انف�سالها عنها.
ابن  قال  وال�سجية،  والفطرة،  الطبيعة،  لفظ  ت�ساوي  وهي 
والطبع  الإن�سان...  عليها  جبل  التي  ال�سجية  )الطبع  حجر: 
الإن�سان مبعنى  عليها  التي جبل  وال�سجية  واخلليقة  والطبيعة 

)ل�سان  فطره(.  طبعًا  يطبعه  الأمر  على  اهلل  وطبعه  واحييد... 
امليزان:232/2، مادة )طبع(

ول يخفى اأّن احلزن ميكن اأن يكون غريزة لأنه داخل ورا�سخ 
يف طبيعة الإن�سان ر�سوخًا ل ميكن انف�ساله عنها، وهو كذلك 

طبع وفطرة و�سجية لأّن هذه الألفاظ كلها ملعنى واحد تقريبًا.
من هنا نرى اأن الأحاديث ال�سريفة وكلمات العلماء ا�ستعملت 
الأعظم  الر�سول  كقول  �ستى  م�ساديق  على  الغريزة  معنى 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »واعلم اأن اجلنب واحلر�س غريزة 

يجمعهما �سوء الظن«. )و�سائل ال�سيعة:46/12(
الغناء  عن  يتكلم  وهييو  احلكيم  �سعيد  حممد  ال�سيد  وقييال 
اللهو  حب  غريزة  اإ�سباع  بهدف  ال�ستماع  كان  )فيياإذا  يلي:  ما 

والبطالة كان حرامًا...(. )حواريات فقهية:335(
فقال  الغريزية  الأمور  العقل من  عّد  العلماء  بع�س  اإّن  حتى 
وهو ي�سف العقل بقوله: )هو غريزة يتبعها العلم بال�سروريات 

عند �سالمة الآلت(. )مغني املحتاج لل�سربيني:33/1(
كونه  باعتبار  هو  غريزة  العقل  عّد  اأن  يخفى  ول 

ل  ر�سوخًا  الإن�سان  تركيبة  يف  ورا�سخًا  داخيياًل 
عنها. انف�ساله  ميكن 

وكان من بني هذه الطبائع والغرائز غريزة 
احلزن والبكاء.

ي�ستجيب  بكيفية  مييوجييود  فييالإنيي�ييسييان 
باأفعال  البيئة،  موؤثرات  ملختلف  معها 

وحيييركيييات وحييتييى اإفييييييرازات يف 
املوجودة  الغدد  بع�س 

اجل�سم  داخيييل 
بح�سب 

ما 

احلـــــــــــــــــــــــــزن عـــــلـــــى
الإمام احل�شني عليه ال�شالم
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مع  النفعال  حلظات  يف  بالإن�سان  املحيط  الظرف  يقت�سيه 
�سيء  مالم�سة  عند  مثاًل  يده  يقب�س  فرناه  اخلارجي،  املحيط 
�ساخن، وحينما مير بظروف تفرحه وت�سره فاإّنه يعرب عن ذلك 
اأخرى،  تارة  وال�سحك  تارة  بالبت�سامة  ال�سرور  وهذا  الفرح 
وتخرجه  طبعه  تالئم  ل  بظروف  مير  عندما  يغ�سب  وكذلك 
بال�سراخ  غ�سبه  حالة  عن  معربًا  فيغ�سب  الرتياح  حالة  عن 
بخ�سارة  ي�سعر  حينما  يحزن  اأّنه  كما  ذلك،  وغر  ال�سرب  اأو 
يف مال اأو ولد، فيعرب عن هذا احلزن بدموع جتري على خديه 

وزفرات واآهات متالأ قلبه.
اإذن فاحلزن وما ينتج عنه من البكاء طبع من ع�سرات الطباع 
التي غرزت واأودعت يف فطرة الإن�سان، يوم خلقه اهلل �سبحانه 
رَبِّـــكَ  ــى  إَِلـ }وََأنَّ  تييعيياىل:  قييال  تييقييومي،  اأح�سن  وتييعيياىل يف 
الْمُنَْتهَى )42( وََأنَّهُ هُوَ َأْضحَكَ وََأبَْكى{.]النجم:43-42[
وعن ابن عبا�س قال: )اإنّ اهلل هو اأ�سحك واأبكى اأي خلق يف 

الإن�سان ال�سحك والبكاء(.)فتح الباري:1-/63(
نبيه  ل�سان  على  �سعارًا  رفييع  قد  اخلييامت،  الإ�سالمي  والدين 
ُبعثت  »اإّنا  بقوله:  اأو�سحه  و�سلم،  واآله  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي 

لأُمتم مكارم الأخالق«.)ال�سنن الكربى:192/10(
وجت�سيداً لهذا ال�سعار، وانطالقًا من مفهومه اأمر اهلل �سبحانه 
تلك  بتهذيب  اأمييرهييم  اآخيير  ومبعنى  اأخالقهم،  بتهذيب  النا�س 
تعي�س حالة  املودعة يف فطرتهم، وجعلها  والطباع  الغرائز 
الو�سطية والعتدال بني حالتي الإفراط والتفريط 
وهذا ما ميكن ا�ستك�سافه من كثر من 
ما  نظر  والآيييات  ال�سريفة  الروايات 
روي عن بع�س ال�سحابة اأّنه قال: ل 
اآكل اللحم، وقال بع�سهم: ل اأتزوج 
اأنام  ل  بع�سهم:  وقييال  الن�ساء، 
على فرا�س، فبلغ ذلك النبي 
و�سلم  واآله  �سلى اهلل عليه 
فييقييال: »ميييا بيييال اأقيييوام 
كذا  اأحييدهييم  يقول 
وكييييييذا، لييكييّنييي 

اأ�سوم 
واأفطر 

واأنام واأقوم واآكل اللحم واأتزوج الن�ساء فمن رغب عن �سنتي فلي�س 
مني...«.)تف�سر ابن كثر:90/2(

فنزل على اأثر هذه احلادثة وغرها من احلوادث قوله تعاىل: 
}يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا اَل ُتحَرِّمُوا َطيِّبَاتِ مَا َأحَلَّ اهلُل َلُكمْ وَاَل 

تَعَْتدُوا إِنَّ اهلَل اَل يُحِبُّ الْمُعَْتدِينَ{.]املائدة:87[
املبالغة  عييدم  الإنيي�ييسييان  منهج  يكون  بييياأنْ  وا�ييسييح  اأميير  وفيها 
وعدم  املباحات،  حتييرمي  مرتبة  اإىل  ي�سل  بحيث  الت�سييق  يف 
الإ�سراف بحيث يتعدى اإىل املحظورات واملحرمات، ومثله قوله 
وََكانَ  يَْقُترُوا  وََلمْ  يُسِْرُفوا  َلمْ  َأنَْفُقوا  إَِذا  }وَالَّذِينَ  تعاىل: 

بَيْنَ َذلِكَ َقوَامًا{.]الفرقان:67[
الو�سطية  ديييين  بييياأّنيييه  مييعييروف  الإ�يييسيييالم  فيييياإنّ  وبيياجلييمييليية 
الإفييراط  رذيلتي  بني  الو�سط  اأُميية  هي  املرحومة  الأُمييية  وهييذه 
وَسًَطا  ُأمًَّة  جَعَْلنَاُكمْ  }وََكَذلِكَ  تعاىل:  قال  والتفريط 
عََليُْكمْ  الرَّسُوُل  وَيَُكونَ  النَّاِس  عََلى  شُهَدَاءَ  لَِتُكوُنوا 

شَِهيدًا...{.)البقرة:143(
والطباع  الغرائز  تلك  �ساأن  �ساأنه  البكاء  من  واآثيياره  واحلييزن 
الإن�سان بتهذيبها، فاحلزن نعمة  اأمر اهلل �سبحانه وتعاىل  التي 
من نعم اهلل �سبحانه وتعاىل، وله التاأثر الكبر والفاعل يف رقي 

الإن�سان وتكامله.
واإخماد  اأنَّ قتل غريزة احلزن  الذين ظنوا  اأولئك  اأخطاأ  وقد 
اهلل  اأنّ  عن  غافلني  الكمال،  لالإن�سان  ي�سبب  كالبكاء  اآثييارهييا 
�سبحانه وتعاىل ما خلق لنا هذه الغريزة ول اأعطانا هذه النعمة، 
لبثها  ندبنا  بل  الإن�سانية  النف�س  داخل  �سوتها  ونخمد  لنميتها 
والتعبر عنها، وكذلك اأخطاأ اأولئك املفرطون يف احلزن، الذين 
�سار حزنهم ودموعهم بابًا اإىل اجلزع والعرتا�س على مقادير 

اهلل �سبحانه وتعاىل وق�سائه.
لتبيان احلد الو�سط بني الإفراط والتفريط  واأبلغ كلمة قيلت 
يف م�ساألة احلزن، هي ما جاءت على ل�سان النبي الكرمي �سلى 
»تدمع  قال:  حيث  اإبراهيم  ولده  مات  يوم  و�سلم  واآله  عليه  اهلل 
الرب«.)�سحيح  ير�سي  ما  اإل  نقول  ول  القلب  ويحزن  العني 

م�سلم:76/7(
اإذن فتح�سل مما �سبق اأنّ احلزن واآثاره من رقة القلب وبكاء 
�سميم  واأودعها يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  خلقها  نعمة  هو  العني، 
تركيبة الإن�سان، واأمره بتهذيبها واخلروج بها من حالتي الإفراط 

والتفريط، لي�سل من خالل هذه النعمة اإىل كماله ورقيه.

 محمد عيل العبودي
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عند  الع�سكري  الهدف  لييقييراءة  حديثة  �سورة  اأقييرب  اإّن 
ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمييام  اأعييداء  ملع�سكر  العليا  القيادة 
ممثاًل براأ�س ال�سلطة يزيد بن معاوية وواليه على الكوفة عبيد 
اهلل بن زياد )عليهما لعائن اهلل( هي نظرية القائد الع�سكري 

كالوزفيت�س عن الهدف الع�سكري.
يقول كالوزفيت�س: اإن هدف العمل احلربي هو نزع �سالح 
الناحية  من  الأقييل  على  �سروري  ذلييك  اأنّ  و�سنثبت  العدو، 
وفق  ال�سر  اإىل  العدو  دفع  هي  غايتنا  كانت  واإذا  النظرية؛ 
عن  تيياأثييره  يزيد  موقف  يف  ن�سعه  اأنّ  علينا  فاإنّ  اإرادتيينييا، 
م�ساوئ  تكون  اأن  يجب  ول  منه؛  نطلبها  التي  الت�سحيات 
موقفه مرحلية، على الأقل يف مظهرها، واإل قاوم العدو بدل 
توؤدي  اأن  ويجب  ل�ساحله  املوقف  يتطور  اأن  اآمالً  اخل�سوع 
اأ�سواأ...  اإىل موقف  متابعة احلرب  اإىل  ترمي  التي  تبديالته 
املقاتل هو عندما يجد نف�سه جمردًا  اأ�سواأ و�سع يقع فيه  اإّن 
وجب  ال�ست�سالم  على  العدو  اإجبار  اأردنا  فاإذا  �سالحه؛  من 
علينا جتريده من �سالحه اأو و�سعه يف موقف يهدده باحتمال 
جتريده منه وهكذا فيجب اأن يكون �سالح العدو اأو هزميته هو 
هدف فن احلرب... فيجب اأن يكون حجم قواتنا الع�سكرية 
كبرًا ما دام هدفنا املن�سود هو تدمر قوة العدو؛ وعلينا اأن 
اأنّ كل جهد نبذله لتدمر العدو ينعك�س علينا ويوؤدي  نعرف 
اإىل اأ�سواأ النتائج يف حالة الف�سل... ولي�س لدينا �سوى و�سيلة 
بعد  لالأزمة  الدموي  احلل  واإنّ  املعركة،  هي  للحرب  واحييدة 
اجلهد املبذول لتدمر جيو�س العدو هو ابن احلرب البكر(.

)ال�سرتاتيجية وتاريخها يف العامل:289(
تكون  تكاد  الع�سكري  الهدف  نظرية  يف  الأ�س�س  هذه  اإنّ 
موحدة عند معظم القادة الع�سكريني الذين يطمحون للح�سم 
الع�سكري يف حروبهم م�ستفيدين من املعركة بكونها الو�سيلة 

التي حتقق الهدف الع�سكري.
�سعد يف كربالء  بن  به �سنوف جي�س عمر  ما نطقت  وهو 
العدة  وتنوع  اجلي�س  و�سفوف  العددية  الكرثة  كانت  فقد 
كانوا  واإن  اأفراد اخل�سم  قتل جميع  على  والإ�سرار  القتالية 
قلة قليلة هو الهدف الأوحد لدى خ�سوم الإمام احل�سني عليه 

ال�سالم يف كربالء.
احليي�ييسييني  الإميييييييام  يييكيين  مل  امليييقيييابيييل  ويف 
التوجهات  هييذه  عيين  غفلة  يف  اليي�ييسييالم  عليه 
والطموحات يف حتقيق الهدف الع�سكري الذي 

ي�سعى اإليه عدوه.
معقدة  اإ�سرتاتيجية  و�سع  على  عييزم  فقد 
على امل�ستوى الع�سكري يف ذراعي املعركة، اأي 
الهجوم والدفاع، وتكبيد العدو خ�سائر عظيمة 
اإ�سرتاتيجية  ملنظومة  تاأ�سي�سه  عيين  ف�ساًل 
ينهل من  اأن  اأراد  لكل من  )هجومية دفاعية( 

علوم مدر�سة كربالء ويوم عا�سوراء.
فكان الهدف الع�سكري عند الإمام احل�سني 
عليه ال�سالم اإظهار عجز العدو ذي المتيازات 
اجلي�س  و�سنوف  الييعييدد  كييرثة  يف  الع�سكرية 
ال�سالم  عليه  �سيواجهه  حينما  وت�سكيالته 
اجليو�س  هذه  تفوق  الرجال  من  جمموعة  مع 
هذه  يف  منطلقاً  قتالية  وعقيدة  معنوية  روحييًا 
اأ�س�س  الذي  الكرمي  القراآن  من  الإ�سرتاتيجية 
للهدف املعنوي قبل الهدف الع�سكري، بل جعل 
حتقيق  على  نافذة  الع�سكري  الهدف  القراآن 
}يَا  وتعاىل:  �سبحانه  فقال  املعنوي  الهدف 
إِنْ  الْقَِتاِل  عََلى  الْمُؤْمِنِنيَ  حَــرِِّض  النَِّبيُّ  َأيُّهَا 
يَُكنْ مِنُْكمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَْغلِبُوا 

مِاَئَتيِْن وَإِنْ يَُكنْ مِنُْكمْ مَِئٌة يَْغلِبُوا َألًْفا مِنَ الَّذِينَ 
َكَفرُوا بَِأنَّهُمْ َقوْمٌ ال يَْفَقهُونَ{.)الأنفال:65(

ــَلــى بَنِي  وقييال تييعيياىل: }مِـــنْ َأجْـــِل َذلِـــكَ َكــَتــبْــنَــا عَ
اأَلرِْض  فِي  َفسَادٍ  َأوْ  نَْفٍس  بَِغيِْر  نَْفسًا  َقَتَل  مَنْ  َأنَّهُ  إِسْرَائِيَل 
َأحْيَا  َفَكَأنَّمَا  َأحْيَاهَا  وَمَنْ  جَمِيعًا  النَّاسَ  َقَتَل  َفَكَأنَّمَا 
النَّاسَ جَمِيعًا وََلَقدْ جَاءَ تْهُمْ رُسُُلنَا بِالْبَيِّنَاتِ ُثمَّ إِنَّ َكثِريًا 

مِنْهُمْ بَعْدَ َذلِكَ فِي اأَلرِْض َلمُسِْرُفونَ{.)املائدة:32(
وحياة  ال�سماوية  والييكييتييب  الييقييراآن  اإىل  الييرجييوع  ولييعييل 
اأتباعها واأعدائها  الأنبياء التي قادت بع�س املواجهات بني 

ــ�ي ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الــــــــهــــــــدف املـ
لالإمام احل�شني عليه ال�شالم
ــ�راء ــشـ ــا�ـ عـ مـــعـــركـــة  يف 
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كان  الييذي  املعنوي  الهدف  عن  وا�سحة  �سورة  لنا  يقدم 
والر�سالت. الأنبياء  غاية 

الهدف  بني  عا�سوراء  مدر�سة  يف  وا�سحًا  التباين  فكان 
الإمييام  اإثباته  لأجييل  �سعى  الييذي  املعنوي  والهدف  الع�سكري 
احل�سني عليه ال�سالم، وذلك من خالل جمموعة من الأ�س�س 
متوجهًا  مكة  من  حتركه  منذ  والعملية،  النظرية  واخلطوات 
اأبي  بن  علي  بن  حممد  اأخيه  اإىل  ر�سالة  فكتب  كربالء  اإىل 
دون  خا�سة  ها�سم  وبني  ال�سالم  عليه  طالب 
اأميير  مبييا  بييذلييك  م�ستنًا  امل�سلمني  ميين  غييرهييم 
عليه  اهلل  �سلى  الأكيييرم  ر�سوله  بييه  تعاىل  اهلل 
الإ�سالم فقال  اإىل  الدعوة  بدء  و�سلم عند  واآله 
عليه  اهلل  �سلى  الأكييرم  نبيه  خماطبًا  �سبحانه 
اأَلْقرَبنِيَ{. عَشِريَتَكَ  ــذِرْ  }وََأنْ و�سلم:  واآله 

)ال�سعراء:214(
ولذا: كان خطاب الإمام احل�سني عليه ال�سالم 
عند خروجه من مكة اإىل كربالء خم�س�سًا اإىل 
بالدرجة  املعنّيون  هم  لأنهم  ها�سم خا�سة  بني 
الأوىل يف الإنييذار والأميير باملعروف والنهي عن 
املنكر، فكان الكتاب يحمل الهدف املعنوي قبل 
الهدف الع�سكري وهو املنهج الذي اعتمده �سيد 
م�سره  يف  عليه  و�سالمه  اهلل  �سلوات  ال�سهداء 

اإىل العراق.
فعن زرارة، عن اأبي جعفر عليه ال�سالم قال: 
بن  اإىل حممد  بن علي من مكة  »كتب احل�سني 
احل�سني  من  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم  علي: 
بني  قبله من  ومن  بن علي  اإىل حممد  علي  بن 
ها�سم، اأما بعد: فاإّن من حلق بي ا�ست�سهد، ومن 
وال�سالم«.)كامل  الفتح  يييدرك  مل  بي  يلحق  مل 

الزيارات:157(
اهلل  �ييسييلييوات  بييه  الييذييين حلييقييوا  اأّن  �سك  ول 
الذين  الوحيدون  وهم  جميعًا  ا�ست�سهدوا  قد  عليه  و�سالمه 
اأحد  بها  ت�سلح  ما  لعقيدةٍ  التاأ�سي�س  مّت  فبهم  الفتح  اأدركييوا 
اأزيلت  العقيدة  فبهذه  الن�سر  عليه  فتح  وقد  اإّل  النا�س  من 
يف  لالأحرار  ملهمًا  كونها  عن  ف�ساًل  دول  وقامت  طواغيت 

العامل حينما يقراأون عا�سوراء.
اأو فلنقل باملعنى  ذلك ف�ساًل عن الإ�سرتاتيجية الع�سكرية 
الأعم الإ�سرتاتيجية احلربية فما زال الإن�سان يف �سراع مع 
الإ�سرتاتيجيات  من  جمموعة  و�سع  اإىل  بحاجة  وهييو  ذاتييه 
للو�سول اإىل الهدف املن�سود وهو النت�سار على الذات وهو ما 
زخرت به عا�سوراء منذ اأن خرج الإمام احل�سني عليه ال�سالم 

من املدينة اإىل اللحظات الأخرة له على اأر�س كربالء، من 
�سعارات يف نطاق احلكمة النظرية واحلكمة العملية.

يِف  يياَلِح  الإِ�ييسْ ِلَطَلِب  َخييَرْجييُت  يييا  َ »اإِنَّ ال�سالم:  عليه  كقوله 
ْنَهى  َواأَ ِبامْلَْعُروِف  اآُمَر  اأَْن  اأُِريُد  ي �سلى اهلل عليه واآله  ِة َجدِّ اأُمَّ
ي َواأَِبي َعِليِّ ْبِن اأَِبي َطاِلٍب عليه  َعِن امْلُْنَكِر َواأَ�ِسَر ِب�ِسَرِة َجدِّ

ال�سالم «.)بحار الأنوار:330/44(
اِكُم ِباْلِكَتاِب اْلَقاِئُم  وقوله عليه ال�سالم: »َما الإَِماُم اإِلَّ احْلَ
َذاِت اهلل «. َعَلى  َنْف�َسُه  اِب�ُس  احْلَ قِّ  احْلَ ِبِديِن  اِئُن  الدَّ ِباْلِق�ْسِط 

)الإر�ساد:39/2(
ِباْلَقَلم «. ُخييطَّ  َيييْوٍم  َعييْن  ي�َس  حَمِ »َل  ال�سالم:  عليه  وقييال 

)نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر:86(
نًا  وقوله عليه ال�سالم: »أل َمْن َكاَن ِفيَنا َباِذًل ُمْهَجَتُه ُمَوطِّ
َحْل َمَعَنا«.)بحار الأنوار:367/44( َعَلى ِلَقاِء اهلِل َنْف�َسُه َفْلَرْ

َجاِء َفَلْم َيْبُعْد  اُء ُدوَن الرَّ وقال عليه ال�سالم: »اإِْن َحاَل اْلَق�سَ
َتُه َوالتَّْقَوى �َسِريَرَته«.)الإر�ساد:67/2( قُّ ِنيَّ َمْن َكاَن احْلَ

وقوله عليه ال�سالم: »اأَما َواهلِل اإينِّ لأَْرُجو اأْن َيُكوَن َخْرًا َما 
اأَراَد اهلُل ِبَنا ُقِتْلَنا اأْم َظَفْرَنا«.)تاريخ الطربي:306/4(

يُن َلْعٌق َعَلى  ْنَيا َوالدِّ ا�َس َعِبيُد الدُّ وقال عليه ال�سالم: »اإِنَّ النَّ
ِباْلَباَلِء  وا  �سُ حُمِّ َفاإَِذا  َمَعاِي�ُسُهْم  ْت  َدرَّ َما  َيُحوُطوَنُه  اأَْل�ِسَنِتِهْم 

اُنون«.)حتف العقول:245( يَّ َقلَّ الدَّ
َياَة  وقوله عليه ال�سالم: »َفاإِينِّ َل اأََرى امْلَْوَت اإِلَّ �َسَعاَدًة، َواحْلَ

امِلِنَي اإِلَّ َبَرمًا«.)نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر:88( َمَع الظَّ
امْلَْخُلوِق  اَة  َمْر�سَ ْوا  ا�ْسرَتَ َقْوٌم  اأَْفَلَح  »َل  ال�سالم:  عليه  وقال 

اِلق«.)بحار الأنوار:383/44( ِب�َسَخِط اخْلَ
اإِْعَطاَء  ِبَيِدي  اأُْعِطيُكْم  َل  َواهلِل  »َل  ال�سالم:  عليه  وقوله 

ِليِل َوَل اأَِفرُّ ِفَراَر اْلَعِبيد«.)الإر�ساد:98/2( الذَّ
َذِلييَك  اهلُل  َييياأَْبييى  ييُة  لَّ الييذِّ ا  ِمنَّ »َهْيَهاَت  ال�سالم:  عليه  وقييال 
ٌة  َحِميَّ ُنييوٌف  َواأُ َوَطُهَرْت  َطاَبْت  َوُحُجوٌر  َوامْلُوؤِْمُنوَن  َوَر�ُسوُلُه  َلَنا 
اْلِكَرام «. اِرِع  َم�سَ َعَلى  اللَِّئاِم  ُنوؤِْثَرَطاَعَة  اأَْن  ِمْن  ٌة  اأَِبيَّ َوُنُفو�ٌس 

)اللهوف يف قتلى الطفوف:98(
وقال عليه ال�سالم:

اْليييَعيييار  ُرُكييييييييوِب  ِميييييْن  اأَْوىَل  »اْلييييَقييييْتييييُل 
يييار«. الييينَّ ُدُخيييييييوِل  ِميييييْن  ْوىَل  اأَ َواْليييييَعييييياُر 

)اللهوف يف قتلى الطفوف:119(
وقوله عليه ال�سالم: »ُكوُنوا اأَْحَرارًا يِف ُدْنَياُكْم َواْرِجُعوا اإِىَل 

ْذ ُكْنُتْم اأَْعَرابا«.)بحار الأنوار:51/45( اأَْح�َساِبُكْم اإِ
الإن�سانية  للنف�س  البنائية  الإ�سرتاتيجية  يف  الأ�س�س  فهذه 
وغرها مما نطقت به الأل�سن والأيدي يف كربالء لكثرة جدًا 

وكلها جديرة بالتاأمل والدرا�سة والبحث.

 سيد أحمد املوسوي
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ـــبـــهـــات الـــ�ـــشـــعـــائـــر والـــ�ـــشُّ
يف اأول �سهر حمرم من كل عام تبداأ احلمالت امل�سعورة من 
قبل العامة واأذنابهم �سد عا�سوراء وما تختزنه من م�ساعر 
ت�سويهها،  بغية  املنا�سبات،  بقية  يف  نظرها  قييّل  وعواطف 
ال�سبهات  اإثارة  عرب  مب�سامينها  ال�سيعية  القواعد  وت�سكيك 
وال�سيوف  بال�سال�سل  بال�سرب  وانتهاًء  بالبكاء  بدءًا  حولها 

واللطم.
لي�سككوا  وهناك  هنا  اخلطب  واإلقاء  املحا�سرات  فتبداأ 
املنافقون  ال�سحفيون  ويك�ّسر  اإىل عا�سوراء،  �سيء ميّت  بكل 
ليفرت�سوا  �سنة  كييّل  اأنيييييابييهييم  عيين  واملييطييامييح  املييطييامييع  ذوو 
باأقالمهم املاأجورة واأل�سنتهم احلداد ال�سحيحة تلكم املرا�سم 
الروح  لت�سعيف  بال�سعائر  امل�سا�س  فيحاولون  العا�سورائية 
احل�سيني ومبداأ الإ�سالح الذي خرج من اأجله �سيد ال�سهداء 

عليه ال�سالم، فلي�س ثّمة منكر اأو ف�ساد يف حمّرم.
�سيء  يعجبهم  فال  عا�سوراء،  مرا�سم  �سوى  هناك  فليس 

قارئ  فال  ال�سهداء،  �سيد  على  حزنًا  عا�سوراء،  �سعائر  من 
لهم  يروق  النحرير  الباحث  ول  املفّوه،  اخلطيب  ول  العزاء 
الطف  مرا�سم  عن  يدافع  لأّنييه  ؟  مِلَ لأفكاره،  ي�سرتيحون  اأو 
األ وهي  واأعظم رزية  باأ�سرف ق�سية  النا�س  ال�سجية ويربط 
كربالء موىل الأحرار الإمام احل�سني بن علي عليهما ال�سالم.
ملرا�سم  واليييعيييداوة  الن�سب  بييل  الييكيييييد  هيييذا  كييل  فييلييميياذا 
عا�سوراء؟ األأّنها قتلت اآبائهم واختل�ست اأموالهم؟ كاّل، لأّنها 
تنتمي لالإمام احل�سني عليه ال�سالم فاأرعبت قلوبهم و�سعقت 
عليه  احل�سني  الإمييام  يحاربوا  اأن  ي�ستطيعوا  فلم  عقولهم، 
ال�سالم مبا�سرة كما حاربه اأعداء ع�سره، فحاربوا املرا�سم 
لالإمام  �سادقني مبحبتهم  كانوا  ولو  به،  امللت�سقة  وال�سعائر 
احل�سني عليه ال�سالم ملا حاربوا مرا�سمه و�سعائره التي تقّرب 
النا�س اإىل اأهدافه، وت�سّدهم اإىل النت�ساب اإليه عليه ال�سالم، 

ومن اأحّب �سخ�سًا اأحّب كّل ما ينت�سب اإليه.
منتهى  يف  هي  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمييام  مظلومية  اإّن 
كّل  اأمامها  تت�ساءل  مراتبها،  واأق�سى  املظلومية  درجييات 
والييعييربات،  والأ�ييسييجييان  العواطف  يثر  فذكرها  مظلومية، 

الإ�سالم  اأُّمة  اأّن  ولو  واملدارك،  امل�ساعر  وتهّز  الأفئدة  وتخلع 
ل�ستطاعت  تّدعي  كما  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمييام  اأحّبت 
رحمته  ون�سر  الإ�ييسييالم  مفاهيم  ب�سط  العطرة  ذكييراه  عرب 
وعدله على العاملني ولتحررت من نر امل�ستعمرين، وكل من 
من  اأعظم  باطل  ثّمة  وهل  وينت�سر،  يهيمن  اأن  للباطل  يريد 
اأن يتحكم بنا ع�سابة من املخالفني ل يرحمون �سغرنا ول 

يوقرون كبرنا، ول حرمة لأعرا�سنا واأموالنا لديهم.
اأمييواليينييا  ت�ستباح  اليييييهييود  ميين  طييائييفيية  بنظرهم  فنحن 

واأعرا�سنا ودماوؤنا على حّد تعبر ابن تيمية واأذنابه اليوم؟!
قبور  هييدمييوا  الييذييين  كيياأولييئييك  غا�سم  ظييامل  ثييّميية  وهييل 
هدم  وحاولوا  الغرقد  البقيع  يف  ال�سالم  عليهم  اأئمتنا 

العراق. يف  قبورهم 
منارات  ال�سالم  عليهم  اأئمتنا  قبور  اأن  اأجل  من  ذلك  كّل 
تنر دروب احليارى يف �سحراء الظالم، ولأّن هاتيك املقابر 
ال�سريفة �سعائر اإلهية تق�س م�ساجع اأولئك الظاملني، فراحوا 
يجّندون كّل طاقاتهم، ويح�سدون عمالءهم ل�سرب ال�سعائر 

احل�سينية، وكل ما ميت اإىل اأئمتنا عليهم ال�سالم ب�سلة.
متا�سك  بف�سل  الييذريييع  بالف�سل  بيياءت  جهودهم  لكن 
البيت  اآل  باأمر  العارفني  العاملني  العلماء  وجهود  املوالني 

ال�سالم. عليهم 
الر�سول  فييامييتييداد  بييعييده،  امييتييداد  وو�ييسييي  ر�ييسييول  فلكل 
املعجزة،  الييقييراآن  يف  و�سلم  واآلييه  عليه  اهلل  �سلى  الأكييرم 
الذي  نهجه  يف  ال�سالم  عليه  علي  املوؤمنني  اأمر  وامتداد 
�سيدة  وامييتييداد  امل�سرفة،  ومواقفه  وبطولته  لنا  ر�سمه 
وامتداد  امل�ستبد،  الظامل  بوجه  الكربى  ب�سرختها  الن�ساء 
املوؤمنني  مل�سالح  بحفظه  ال�سالم  عليه  احل�سن  الإمييام 
احل�سني  الإمام  وامتداد  امل�ست�سعفني،  عامة  على  و�سفقته 

الظاملني.عييليييييه اليي�ييسييالم اإنييييا كييان  على  بثورته 
فييييييدوره عييليييييه اليي�ييسييالم 

�سبقه  اأدوار من  يختلف عن 
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 محمد جميل العاميل

العظيم يف خروجه  دوره  كان  الطاهرين، حيث  الأولياء  من 
املبارك على املبادئ الفا�سدة واملفاهيم البائرة املرت�سخة يف 

املجتمع الإ�سالمي اآنذاك.
واقع  يف  ومرافقها  اأبعادها  بكّل  اإحياء  اإىل  بحاجة  فييدوره 
بالق�سائد واخلطب فقط، فذلك  اأن حتيا  احلياة، ول ميكن 
ي�سلح اأن يكون مم�سكًا لنتاج عطاء الذكرى وقد نحتاج اإىل 
احل�سينية  فال�سعرة  احل�سينية،  الثورة  لمتداد  ثورية  �سعلة 
وتزلزل  اأن متّوج احلياة  على  القادرة  الوحيدة  باأ�سكالها هي 

الأر�س بعرو�س امل�ستكربين.
من  القيادات  وتنتزع  اجلييائييرة،  التيجان  عنها  وتنف�س 
علوًا يف  يريدون  ل  الذين  اأيدي  لت�سعها يف  القذرة،  الأيييدي 

الأر�س ول ف�سادًا.
من  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمييام  ثييورة  بذلك  والكفيل 
ال�سيعة  يفعله  ما  جمموع  وهو  لها  الواقعي  المتداد  خالل 
احل�سينية  املرا�سم  من  عا�سوراء  اأيييام  بالدهم  يف  الكرام 
من  ذلييك  �ساكل  ومييا  واللطم  والييلييدم  كالتطبر  املتنوعة 
عا�سها  التي  املاأ�ساة  واقييع  الأذهييان  اإىل  تعيد  التي  الأُمييور 

غريب كربالء عليه ال�سالم.
وانفعالها  وتوترها  �سجيجها  بكل  عا�سوراء  فمواكب 
والهزيلة  املعّقدة  اأجوائنا  من  تنقلنا  التي  الوحيدة  هي 
ال�سالم  عليه  الطف  غريب  عا�سها  التي  الثورة  جّو  اإىل 

كربالء. �سحراء  يف 
 والثورة احل�سينية مبا متلكه من زخم عقيدي ل ميكن اأن 
تزعزعها جهة �سيا�سّية اأو تنظيم اجتماعي، مهما كانت هذه 
اجلهة وهذا التنظيم يختزنان اأفكارًا وتوجهات، ول ميكن اأن 

تقف جهة بوجه املّد الثوري احل�سيني.

منها طاقات  الأمم ل�ستدرت  لبقّية  الثورة  كانت هذه  ولو 
توؤهلها لل�سيطرة على الأر�س، ول زلنا قا�سرين يف ال�ستفادة 
عليهم  البيت  اأهييل  منا  يريده  الييذي  املمكن  باملقدار  منها 

ال�سالم من خالل اإحياء الذكرى.
درجيية  ي�سّعدوا  اأن  الأُميييية  اأفييييراد  ميين  املخل�سني  فعلى 
يوؤوبون  اإىل مرا�سم هذه الثورة لعل عامة الأفراد  الإخال�س 

اإىل ر�سدهم يومًا ما ليبنوا كيانهم من جديد.
الإمام احل�سني عليه  تنا�ست ثورة  اأو  الأمة تغافلت  اأّن  ولو 
حلكمت  املقّد�سة  مرا�سمه  يف  فرطت  اأو  واأهييدافييه  ال�سالم 
والفكري،  والنف�سي  الروحي  باملوت  وم�ستقبلها  نف�سها  على 
اإذ قد تكون �سّدت على الأجيال الطالعة اأغزر مواردها، ولو 
ا�ستيقظت يومًا من الأيام فال تقدر على النهو�س اإذ ل جتد 

مود. حينئذ مقّومات النهو�س وال�سّ
ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمييام  ثييورة  على  نحافظ  اأن  علينا 
وامتدادها احلقيقي لكونها اأمانة كربى امتحننا اهلل تعاىل بها، 
فكما اأّن اأجدادنا واأ�سالفنا حافظوا عليها بالأ�ساحي والقرابني 
الكثرة حتى تناقلتها اأجيال فاأجيال اإىل اأن و�سلت اإلينا، فيجب 
علينا اأن نحافظ عليها بكّل ما اأوتينا من قوة ليمكننا 

اأن ن�سّلمها اإىل الأجيال القادمة.
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    من عا�ش�راء الطف�ف.. حتى عا�ش�راء الظه�ر..
الإعالم والإعالم امل�ساد.. مفردتان تتناوبان على جممل 
منذ  الإ�سالمية  ال�ساحة  ت�سهدها  التي  الفكرية  احلييركيية 
تاريخها ن�سوءًا بل ا�ستمراريتها حدوثًا وبقاًء، واملق�سود من 
ال�ساحة الإ�سالمية هي ال�ساحة التي حتكمها احلالة ال�سيعية، 
تلك احلالة التي ُتعد من اأبرز متغرات التحولت العقائدية 

عند بروز املذاهب الإ�سالمية.
واملق�سود من املتغرات هنا: املتغرات التي حافظت على 
اأ�سا�سيات العتقاد الإ�سالمي الذي معه بدت احلالة ال�سيعية 
التي  ال�سيا�سية اجلائرة  فالقرارات  الأحداث،  تاأخذ �سدارة 
تعمل على طم�س احلقائق الإ�سالمية رافقتها حالة النكفاء 
والتحيز اإىل النكو�س واللتواء على الثوابت العقائدية، دون 
املتمثلة  وامتداداته  الت�سريع  م�سادر  العتبار  بنظر  الأخييذ 
احلالة  بقيت  حييني  يف  اليي�ييسييالم،  عليهم  البيت  اأهييل  باأئمة 
تتاأّلق  ال�سيعية - وبالرغم من ظروف املطاردة والإق�ساء - 
�سمن  امليي�ييسييّدرة  لكنها  امليي�ييسييادرة،  الإعييالمييييية  بثقافتها 
البيت  اأهل  اأئمة  اأ�س�سه  الذي  العظيم  الإعالمي  م�سروعها 
عليهم ال�سالم ومن خالل قنواتها الإعالمية - الفكرية التي 
تفّرد بها هذا الكيان املطارد لكنه �ساحب املبادرة يف طرح 

الفكرة.. احلادثة.. املظلومية.. الق�سية.

وكل ما لهذا التاريخ من اعتبارات التاأ�سي�س والتاأ�سيل ومن 
ثم ال�ستمرار، »)فعا�سوراء( الق�سية الأبرز من بني الق�سايا 
اأمة متتد من عا�سوراء  تاأخذ على عاتقها مظلومية  ال�سيعية 
احل�سني  كييربييالء  ميين  اأي  الييظييهييور..  عييا�ييسييوراء  حتى  الطف 

ال�سهيد املنت�سر.. حتى كربالء املهدي القائد املنت�سر.
ومعنى  احلييي،  الإعييالم  اآليات  من  الق�سية  لهذه  ولبييد 
احلقيقة  باأدوات  املنت�سر  الإعالم  ذلك  احلي(  )الإعالم 
من  الق�سية  يتابع  اليوم  فاإعالمنا  احلييدث،  وتفاعالت 
خا�سة  �سيغة  اأو  عامة،  واقعة  اأو  �سخ�سية،  روؤييية  خالل 
تييتيياأرجييح بييني الحييتييمييال واليييييقييني، اأو بييني املييمييكيين وغيير 

وال�سواب. اأو بني اخلطاأ  املمكن، 
يف حني الإعالم العا�سورائي يقّدم احلقيقة كما هي لكنها 

احلية التي تعي�س يف ال�سمائر والوجدانيات..
حنايا  بييني  املختزلة  الفل�سفة  تلك  عييا�ييسييوراء  فييزيييارة 
عليهم  البيت  اأهييل  اأئمة  عن  اليييواردة  الن�سو�س  �سطور 
وبكل  احلدث  قراءة  يف  املعتمدة  ال�سيغة  تقّدم  ال�سالم، 
عنفوانه  بكل  واملمتد  بالغته،  بكل  واملختزل  تفا�سيله، 
املطاِرد  الزمن  اآفاق  يف  ممتد  هو  كما  النف�س  مطاوي  يف 

واملو�سوعية. احلقيقية  بحيثياته  واملطاَرد 

و�شندها زيارة عا�ش�راء 
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    عا�ش�راء
اإّن ليوم عا�سوراء من عام واحد و�ستني للهجرة خ�سو�سية 
و�ساعت  الدين  ملحق  لييوله  اإذ  الأيييام،  �سائر  عن  بها  امتاز 
اأحكامه، ولوله لنحر بنو اأمية الإ�سالم نحر الأ�ساحي، ولوله 
بالتوحيد  ي�سهد هلل �سبحانه  اليوم �سوت  املاآذن  ملا رفع على 
ولوله  بالر�سالة،  و�سلم  واآلييه  عليه  اهلل  �سلى  حممد  وللنبي 
لأ�سبح دين النا�س اليوم هو دين يزيد بن معاوية عليه اللعنة، 

الذي ل يعرف اإل ال�سكر واملجون واللعب بالكالب والقرود.
فبعا�سوراء عرف النا�س معامل دينهم، وبعا�سوراء حفظت 
حق  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  وحد  وبعا�سوراء  الإ�سالم،  حرمة 
الفرائ�س،  وبقيت  ال�سالة  اأقيمت  وبييعييا�ييسييوراء  تييوحيييييده، 
الريب  اأهيييل  وانك�سف  الف�سق  اأربييياب  افت�سح  وبييعييا�ييسييوراء 
والنفاق، وبعا�سوراء حفظت حرمة النبي �سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم من اأن تنتهك من قبل ال�سجرة امللعونة يف القراآن.
احلال  بنا  وقف  ملا  اليوم  ذلك  فوائد  نعدد  بقينا  اأننا  ولو 
عند حد معني، فما زالت ال�سنني متر ويف كل يوم يت�سح معنى 
جديد من معاين عظمة ذلك اليوم، ويف كل يوم يخرج علينا 
الذين  اأقرانه  عن  غاب  مما  اجلديد  يك�سف  ودار�ييس  باحث 
من  يييوم  يف  الكت�سافات  هييذه  تتوقف  ليين  ول�سوف  �سبقوه، 
الأيام، اإىل اأن يقوم الإمام املهدي �سلوات اهلل و�سالمه عليه 
حر  الذي  اليوم  لذلك  اخللود  و�سر  العظمة  جوهر  فيك�سف 

عقول العظماء والب�سطاء على حد �سواء.
وهذه العظمة وتلك الأهمية ليوم عا�سوراء امتدت لت�سمل 

كل ما ميت لهذا اليوم ب�سلة من قريب اأو بعيد.
مع  كبراً  و�سبهاً  وثيقة  عالقة  العظيمة  الزيارة  لهذه  اإّن 

اأ�سل واقعة عا�سوراء.
وهم  العقول  واأربيياب  العلم  اأهل  يزل  مل  عا�سوراء  فواقعة 
يكت�سفون معنى جديداً من معانيها مل يكن مكت�سفاً من قبل، 
الأقالم  تزل  فلم  عا�سوراء،  لزيارة  بالن�سبة  احلال  وكذلك 
تكتب اأ�سرارها وتبني عظيم م�سامينها واىل يوم النا�س هذا 
و�ستبقى  م�سامينها،  كل  فنيت  ول  اأ�سرارها  جميع  تنفد  مل 
دام  ما  العظيمة،  الزيارة  هذه  مناهل  من  تنتهل  الإن�سانية 
لالإمام احل�سني �سلوات اهلل و�سالمه عليه ذكر، وما دام ليوم 

عا�سوراء وجود.
من  حتويه  ما  جمرد  على  الزيارة  هذه  عظمة  تتوقف  ول 
والتجربة  بالنقل  م�سامني عالية وحقائق مهمة، بل قد ثبت 
ونيل  احلوائج  ق�ساء  يف  �سواء  عجيبة  تكوينية  آثاراً  لها  اإّن 

املقا�سد الدنيوية، اأو يف رفع الدرجات وحط ال�سيئات يف عامل 
الآخرة، وهو اأمر قد ذكره الباحثون من قبل، ولي�س يف ذلك 
غرابة ول ا�ستكثار على زيارة اهتم بها اجلليل من فوق �سبع 

�سماوات، واهتم بها اأهل البيت عليهم ال�سالم.
�سلوات  ال�سادق  اهلل  عبد  اأبي  �سفوان عن  روي عن  فقد 
وادع  الييزيييارة  هييذه  »تعاهد  لييه:  قييال  اأّنييه  عليه  و�سالمه  اهلل 
بهذا الدعاء وزر به فاإين �سامن على اهلل لكل من زار بهذه 
الزيارة ودعا بهذا الدعاء من قرب اأو بعد، اأن زيارته مقبولة 
و�سعيه م�سكور و�سالمه وا�سل غر حمجوب وحاجته مق�سية 
يا �سفوان، وجدت  بلغت ول يخيبه؛  ما  بالغة  تعاىل  من اهلل 
اأبيه  اأبي، واأبي عن  هذه الزيارة م�سمونة بهذا ال�سمان عن 
ال�سمان  بهذا  م�سموناً  ال�سالم  عليهما  احل�سني  بن  علي 
اأخيه  عن  ال�سالم  عليه  واحل�سني  ال�سالم  عليه  احل�سني  عن 
عليه  واحل�سن  ال�سمان  بهذا  م�سموناً  ال�سالم  عليه  احل�سن 
بهذا  م�سموناً  ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأمر  اأبيه  عن  ال�سالم 
�سلى  اهلل  ر�سول  ال�سالم عن  عليه  املوؤمنني  واأمر  ال�سمان، 
اهلل عليه واآله م�سموناً بهذا ال�سمان ور�سول اهلل �سلى اهلل 
ال�سمان  بهذا  م�سمونا  ال�سالم  عليه  جربئيل  عن  واآله  عليه 
وجربئيل عن اهلل عز وجل م�سموناً بهذا ال�سمان، وقد اآىل 
اهلل على نف�سه عز وجل اأن من زار احل�سني عليه ال�سالم بهذه 
الزيارة من قرب اأو بعد ودعا بهذا الدعاء قبلت منه زيارته 
و�سفعته يف م�ساألته بالغة ما بلغت، واأعطيته �سوؤله ثم ل ينقلب 
عني خائباً، واأقلبه م�سروراً قريراً عينه بق�ساء حاجته والفوز 
باجلنة والعتق من النار و�سفعته يف كل من �سفع خال نا�سب 
واأ�سهدنا  نف�سه،  على  بذلك  تعاىل  اهلل  اآىل  البيت  اأهييل  لنا 
جربئيل:  قال  ثم  ذلييك،  على  ملكوته  مالئكة  به  �سهدت  مبا 
اإليك �سروراً وب�سرى لك،  اأر�سلني  اإن اهلل -  يا ر�سول اهلل - 
و�سروراً وب�سرى لعلي وفاطمة واحل�سن واحل�سني والأئمة من 

ولدك و�سيعتكم اإىل يوم البعث«.)م�سباح املتهجد:781(
ثم قال �سفوان: قال يل اأبو عبد اهلل �سلوات اهلل و�سالمه 
بهذه  فييزر  حاجة  اهلل  اإىل  لك  حييدث  اإذا  �سفوان  »يييا  عليه: 
الزيارة من حيث كنت وادع بهذا الدعاء و�سل ربك حاجتك 
تاأتك من اهلل، واهلل غر خملف وعده ور�سوله �سلى اهلل عليه 

واآله مبنه واحلمد هلل...«.)م�سباح املتهجد:782(
�سلوات  املعتاد  كالمهم  كباقي  لي�ست  عا�سوراء  فزيارة 
�سلوات  كالمهم  كل  كان  وإن  اأجمعني،  عليهم  و�سالمه  اهلل 
اأن  اإل  وموعظة،  وحكمة  نييورًا  اأجمعني  عليهم  و�سالمه  اهلل 
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اأوحى اهلل  التي  القد�سية  الزيارة لها �سنخية الأحاديث  هذه 
�سبحانه بها اإىل جربائيل ونزل بها جربائيل عليه ال�سالم اإىل 
النبي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، واأودعها النبي �سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم اإىل خلفائه الأطهار �سلوات اهلل و�سالمه 
اأفي�ست من قبلهم �سلوات اهلل و�سالمه  اأجمعني، ثم  عليهم 
التي  العلوم  باقي  �ساأن  �ساأنها  �سيعتهم  اإىل  اأجمعني  عليهم 

لولهم ملا اطلع على حقيقتها أحد من العاملني.
وزيارة عا�سوراء على وفق تلك ال�سمانات التي تقدمت يف 
اأحاديث  بباقي  ن�سبهها  اأن  اأردنييا  لو  ال�سابق  �سفوان  حديث 
اأهل البيت �سلوات اهلل و�سالمه عليهم اأجمعني من حيث قوة 

لها  كان  ملا  والإ�سناد  النقل 
بحديث  يعرف  اإل مبا  �سبه 
عن  املييروي  الذهب  �سل�سلة 
اهلل  �سلوات  الر�سا  الإمييام 
و�ييسييالمييه عيييليييييييه.)اأميييايل 

ال�سدوق:305(
ففي كلتا الروايتني ينقل 
عن  الرواية  الإمييام  فيهما 
وكلهم  قبله  الييذي  الإميييام 
و�ييسييالمييه  اهلل  �يييسيييليييوات 
ينقلون  اأجييمييعييني  عييليييييهييم 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن 
�سلى  والنبي  و�سلم،  واآلييه 

ال�سالم  عليه  وجربائيل  جربائيل  عن  و�سلم  واآله  عليه  اهلل 
الر�سا  الإمييام  حديث  كان  فيياإذا  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  عن 
�سلوات اهلل و�سالمه عليه اإنا �سمي بحديث �سل�سلة الذهب 
النبي عن  الإمام عن  الإمام عن  رواته هم من مبنزلة  لنّ 
اأن  من�سف  كل  على  فحقيق  �سبحانه،  اهلل  عن  جربائيل 
العلة  لنف�س  الذهب  �سل�سلة  بزيارة  عا�سوراء  زيارة  ي�سمي 

ولحتاد املالك يف كلتا احلالتني.
هو  قد�سيًا  حديثًا  عييا�ييسييوراء  زييييارة  كييون  اأهمية  اإّن  ثييم 
�سدق م�سامينها وما احتوت عليه من وقائع، �سواء الوقائع 
وجل  عييز  اهلل  كييالم  لن  التاريخية،  الوقائع  اأو  الكونية، 
�سادق ل يتخلف ول يحتمل الكذب، وهو اأمر بديهي عند كل 

امل�سلمني ل يحتاج بيانه اإىل الربهان.
ويف كون م�سامينها �سادقة ل حتتمل الكذب خدمة كبرة 
للموغل بحثاً يف اأعماق التاريخ، فاحلقيقة التي ين�سدها كل 

الأحيييرار يف الييعييامل مييوجييودة يف طيات هييذه الييزيييارة، لن 
املجاملة  من  يعاين  زال  وما  عانى  طاملا  املن�سف  الباحث 
هو  كما  التاريخي  فالن�س  التاريخي،  بالن�س  حتيط  التي 
الأوىل،  املراحل  يف  وكتابته  تدوينه  اأثناء  يف  �سواء  معروف 
تعر�س  قييد  جيييييل،  بعد  جيالً  الييغيير  اإىل  نقله  اأثيينيياء  يف  اأو 
ودواٍع  جمة  لأ�سباب  وال�سطراب  والت�سوي�س  الت�سويه  اإىل 
من  كثر  يف  اأدى  ممييا  والييرتهيييييب،  الرتغيب  ميين  خمتلفة 
ل  اأخرى  �سورة  وجميء  احلقيقة  اأ�سل  �سياع  اإىل  الأحيان 

متت ب�سلة اإىل تلك احلقيقة.
فلو تعار�س الن�س التاريخي املتداول بني اأيدي النا�س مع 
الييزيييارة  فييقييرات  م�سمون 
ميكن  فيييال  وميييفيييرداتيييهيييا، 
عن  اليييييد  نييرفييع  اأن  حينئذ 
التاريخ  اأّن  بحجة  الييزيييارة 
- الذي قد عرفت حاله - ل 
اأو  الزيارة  تلك  مع  ين�سجم 

بع�س فقراتها.
التعار�س بني  بل يف حال 
ال�سريفة  الييزيييارة  فييقييرات 
التاريخي،  الن�س  بني  ومييا 
نيي�ييس  نييييقييييدم  وأن  لبييييييد 
اليييزييييارة وميييا احييتييوتييه من 
الن�س  ذلييك  على  معلومة 
التاريخي املتعار�س، وذلك لنّ زيارة عا�سوراء كالم قد�سي 
�سادر من اأعلى �سلطة تكوينية وت�سريعية يف هذا الكون وهو 
اهلل �سبحانه، والذي يعلم كل خافية وكل �سغرة وكبرة يف 
هذا العامل، فال ميكن واحلال هذه اأن يت�سرب اإىل إخباراته 
الكذب بحال من الأحوال، بعك�س الن�س التاريخي الذي ثبت 
بالتحقيق تعر�سه لكثر من حالت الكذب والتزوير والإخفاء 
العمدي اأو ال�سهوي لكثر من تفا�سيله وحيثياته وباخل�سو�س 
و�سالمه  اهلل  �سلوات  البيت  اأهييل  ظالمة  عن  حتدثت  التي 

عليهم اأجمعني و�سوء ما واجهتهم به الأمة ولزمن طويل.
فاإذا ما اأراد كل باحث عن احلق اأن يتعرف على حقيقة ما 
جرى يف تلك احلقبة التاريخية من دون رتو�س اأو جمامالت 
زيييارة  احتوته  ما  يف  والنظر  الفكر  ميعن  اأن  اإل  عليه  فما 
عا�سوراء من حقائق، لأنها قد حكت لنا الواقع مبا هو، ومبا 

ينبغي على املوؤرخ املن�سف اأن ينقله.

 سالم عاشور حسن
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الرائعة  الطيبة  الفر�س  هي  املنا�سبات  اإّن  نقول  زلنا  ما 
ال�ساعر  التي متكن  الكرمية  املنا�سبات  ولكن كم هي  لل�سعر، 
اأفراح  ليمثل  الأحا�سي�س  دافق  ال�سعور  فيا�س  فيها  يكون  اأن 

واأحزانها. ُامته 
هنا يظهر موقف ال�ساعر جليًا فاإذا كان ذا ثقافة وا�سعة وكان 
طريقًا  املنا�سبة  اتخذ  �سادقة  عاطفة  ذا  وكان  الأ�سلوب،  قوي 
للتعبر عما يف نف�سه واإّل تخاذل وانهار واجرت قول ال�سابقني، 

وظهر �سعره نظمًا تافهًا ركيكًا.
ولذلك فلي�ست كل املنا�سبات ممقوتة ول كل �سعر املنا�سبات 
ال�ساعر  منا�سبات كرمية حترك يف  هناك  واإّنا  مزدرى  �سعر 
ابتكارًا  الأدب  وتزيد  �سعرية  دفقات  فيه  وتثر  فكرية  وم�سات 

وجتديدًا يف النظم، فتهتز م�ساعر وتطرب لها قلوب.
ومن تلك املنا�سبات ذكرى ا�ست�سهاد الإمام احل�سني بن علي 
عليه ال�سالم مبا حتمله من درو�س عالية، وعظات �سادقة، جدير 
لنا اأن ن�ستلهمها ونقتب�س منها ونتمثلها يف �سلوكنا واأخالقنا مع 

اإطاللة كل عام تقرع فيه اأجرا�س كربالء من جديد.
امل�ساعر  وتلتهب  املفجعة،  املنا�سبة  هييذه  ذكييرى  فتتجدد 
هذا  توظيف  هو  واملهم  العواطف،  وتفي�س  القرائح  وت�ستثار 
املخزون الهائل من الرتاجيديا الب�سرية الهائلة يف �سبيل تطبيق 
اأهداف كربالء، وحتقيق املثل الأ�سمى الذي ا�ست�سهد من اأجله 
الإمام ال�سبط، وقّلما يتهياأ ذلك التوظيف اإّل ملن ميتلك الروؤيا 
اأ�س�س منطقية وعلمية،  الوا�سحة للثورة احل�سينية املبنية على 
ليتاأثر  التاريخ  يدر�س  بها كل من  ينتفع  روحية  �سلوة  ويف ذلك 

بحوادثه وي�سرت�سد بوقائعه ويتاأدب بعربه وعظاته.

النه�سة  له بكل و�سوح �سر  يتجلى  الروؤية  تلك  ومن ميتلك 
الرائد  احل�سني  قائدها  فرادة  جليًا  له  يبدو  كما  احل�سينية 
بل هو  ول عالقة  لها  تفجرًا  ول  اأداة  لي�س  اأنه  فيه  فيكت�سف 
واملكان  الزمان  امتلكت  وقد  ذاتها،  والنه�سة  ذاتها  الثورة 

اأن ميتكاها. ل 
اأن تذكرنا لهذه املنا�سبة �سعورنا باأن  وقد يتوهم البع�س يف 
احل�سني فقيد، فنتبارى يف �سياغة القري�س بكاًء عليه وتخفيفًا 
من م�سيبته، واحلق اإن احل�سني رمزنا اخلالد، بل نب�س احلياة 
اأبدي  جراح  موزع  واحل�سني  يحزن،  ومل  يهن  مل  الذي  الأعلى 
مريحة  الإن�سان  اإفييراز  من  طقو�س  والبكاء  والكالم  الق�سد 
جميلة مفجرة، واحل�سني اإفراز �سماوي واأر�سي ي�ستدعي تعرفه 
جيدًا واملثول اأمامه بجدارة لي�س اخلال�س على اإيفاء احل�سني 
جيدة  �سياغة  الأنف�س  �سياغة  يف  اخلال�س  بل  العظيم  حقه 

بحجم احل�سني وحجم ح�سوره.
لأنه ح�سور، لي�س اخلال�س يف كيفية التعرف على احل�سني بل 
اخلال�س يف التعرف على اأنف�سنا باحل�سني الذي هو فيها، وهذا 
ما داأب عليه ال�سعراء من اأبناء هذا الع�سر فاأبرزوا من خالل 
ق�سائدهم احل�سينية يف هذه املجموعة واملجاميع الأخرى التي 
�ستليها، م�سارًا جديدًا يف اأدب الطفل بدفعه حلالة من ال�سمو 
والنطالق كيما يتحد اللهب العاطفي بالن�سج الفكري الالهب.
ويف  كلماته،  ال�ساعر  يلقي  واإليه  ال�ستلهام،  كربالء  فمن 
طياتها يكتب ما يف روحه التي ترف فوق هذه البقعة املباركة، 
اهلل  طّهره  وقد  الأر�ييس،  على  اإن�سان  اأطهر  ج�سد  �سمت  التي 

تعاىل من الرج�س.
 محمد سعيد الطريحي

كربالء اأر�ض كرب وبالء
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لي�س من ال�سهل الوقوف ب�سكل دقيق على احلكمة التي 
اقت�ستها م�سيئة اهلل تعاىل يف اإخراج عيال حجة اهلل تعاىل 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم اإىل اأر�س املعركة التي كانت 
نتائجها الع�سكرية قطعية عند الإمام احل�سني عليه ال�سالم 
واأبناء عمومته واأ�سحابه  اأبنائه  وهي ا�ست�سهاده مع جميع 

ومن ثم �سبي هوؤلء الن�سوة.
اإىل  اأقيييرب  احلكمة  هييذه  على  الييوقييوف  اأمييير  فاأ�سبح 
الغيبية  الق�سايا  اأدق  مع  نتعامل  ونحن  ل�سيما  امل�ستحيل 
به  اأحاطت  الذي  الدين  الإ�سالم هذا  بدين  ارتبطت  التي 
لر�سله  اهلل  ارت�ساه  الذي  الدين  جعلته  خا�سة  خ�سائ�س 
اإِلسْــلَمُ{. اهلِل  عِنْدَ  الدِّينَ  تعاىل: }إِنَّ  واأنبيائه، فقال 

]اآل عمران:19[
وهو خر دين اأُخرج للنا�س بقوله تعاىل: }ُكنُْتمْ خَيْرَ 
عَِن  وَتَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  تَــْأمُــرُونَ  لِلنَّاِس  ُأخْــِرجَــتْ  ــةٍ  ُأمَّ

الْمُنَْكِر وَُتؤْمِنُونَ بِاهلِل...{.]اآل عمران:110[

الق�سايا  اأدق  من  عا�سوراء  ق�سية  اأن  بعمق  نلم�س  فقد 
الغيبية املرتبطة باهلل تعاىل وبر�سوله امل�سطفى �سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم.
الق�سية ونقرتب  اأن ندور يف فلك هذه  ن�ستطيع  اأننا  اإل 

من نواتها احلكمية مرة اأو نبعد مرة اأخرى، وذلك بح�سب 
الإمييام  مع  والأطييفييال  الن�ساء  خييروج  حققتها  التي  الآثييار 

احل�سني عليه ال�سالم اإىل كربالء.
    الأثر الأول: ا�شطفاء الذرية للدفاع 

عن ال�شريعة

والأطفال  الن�ساء  وجود  التي حققها  الآثار  اأول هذه  اإّن 
والتي من خاللها تظهر بع�س جوانب احلكمة  يف كربالء 
الإمييام احل�سني  اأن  الطفوف هو:  اأر�س  اإىل  اإخراجهن  يف 
عليه ال�سالم اأراد بيان حقيقة مفادها: اأنه امتداد لالأنبياء 
من  فيه  جعل  تعاىل  اهلل  واأن  ال�سالم،  عليهم  واملر�سلني 
ال�سنن ما جعل يف اأنبيائه من اإ�سراك ذريتهم يف ال�سطفاء 

حلفظ �سريعة اهلل تعاىل.

احلــ�ــشــني عــلــيــه الــ�ــشــالم
ـــــــــــــة وعــــــــيــــــــالــــــــه اُمَّ
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وقد جتلى هذا الأثر جليًا حينما خرج علي الأكرب عليه 
عينيه  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمييام  اأرخييى  فقد  ال�سالم 
بالدموع و�ساح بعمر بن �سعد: »ما لك؟ قطع اهلل رحمك 
اهلل  ر�ييسييول  ميين  قييرابييتييي  حتفظ  ومل  رحييمييي  قطعت  كما 
يذبحك على  و�سلط عليك من  و�سلم  واآله  �سلى اهلل عليه 
فرا�سك«، ثم رفع �سيبته املقد�سة نحو ال�سماء وقال: »اللهم 
بر�سولك  النا�س  اأ�سبه  اإليهم  برز  فقد  هييوؤلء  على  ا�سهد 
حممد َخلقًا وُخلقًا ومنطقًا وكنا اإذا ا�ستقنا اإىل روؤية نبيك 
نظرنا اإليه، اللهم فامنعهم بركات الأر�س وفرقهم تفريقاً 
الولة  تر�ِس  ول  قدداً،  طرائق  واجعلهم  متزيقًا  ومزقهم 
اأبدًا فاإنهم دعونا ين�سرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا«. عنه 

)بحار الأنوار:43/45(
وََآَل  وَُنــوحًــا  َآدَمَ  اصَْطَفى  اهلَل  }إِنَّ  تعاىل:  قوله  تال  ثم 
مِنْ  بَعُْضهَا  ــةً  ُذرِّيَّ  )33( الْعَاَلمِنيَ  عََلى  عِمْرَانَ  وََآَل  إِبْرَاهِيمَ 

بَعٍْض وَاهلُل سَمِيعٌ عَلِيمٌ{.]اآل عمران:34-33[

اأنه  فقد احتج عليه ال�سالم بكتاب اهلل تعاىل وبنّي لهم 
وولده امتداد لالأنبياء عليهم ال�سالم ف�ساًل عن ا�سطفائهم 
فهم  ثم  ومن  بع�س  من  بع�سها  ذرية  واأنهم  العاملني  على 
يف  واأجرموا  الأنبياء  جميع  على  اعتدوا  قد  يكونون  بذلك 

حقهم وانتهكوا حرماتهم.
    الأثر الثاين: ه�اية القل�ب للذرية

وجود  فل�سفة  من  اآخيير  �ساهدًا  الكرمي  القراآن  يعر�س 
الأنبياء، ودفاعهم عن  والأطفال يف حياة  املراأة  عن�سري 
�سريعة اهلل حتى يكاد القراآن ل يجعل فا�سلة بني ت�سحية 
يف  واأبنائهم  بن�سائهم  ت�سحيتهم  عن  باأنف�سهم  الأنبياء 
اخلليل  اإبييراهيييييم  اهلل  لنبي  ح�سل  كما  ال�سريعة  حفظ 
الر�سيع نبي اهلل  اأخرج زوجته وولده  ال�سالم حينما  عليه 
اإىل واٍد غر ذي زرع يحف بهم اخلطر من كل  اإ�سماعيل 
كاملاء  والبقاء  احلياة  فقدان �سروريات  ف�ساًل عن  جانب 
عليه  اإبييراهيييييم  اهلل  نبي  ل�سان  على  تعاىل  قييال  وامليييياأوى 
ذِي  َغيِْر  بِــوَادٍ  ُذرِّيَّتِي  مِنْ  َأسَْكنْتُ  إِنِّي  }رَبَّنَا  ال�سالم: 
َأْفئِدَةً  َفاجْعَْل  الصَّلَةَ  لِيُقِيمُوا  رَبَّنَا  الْمُحَرَِّم  بَيْتِكَ  عِنْدَ  َزرٍْع 
هُمْ  ــمَــرَاتِ َلعَلَّ ــنَ الــثَّ ــاِس تَــهْــِوي إَِلــيْــِهــمْ وَارُْزْقـــهُـــمْ مِ ــنَ الــنَّ مِ

يَشُْكرُونَ{.]اإبراهيم:37[

اإخييراج  يف  احلكمة  من  جانبًا  تك�سف  املباركة  فييالآييية 
اإبراهيم اخلليل عليه ال�سالم لعياله على قلة عددهم فيما 
ف�سّتان  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمييام  عيال  مع  قي�سوا  لو 
بني اأن يكون املع�سوم عليه ال�سالم ماأمورًا من اهلل تعاىل 
عليه  اخلليل  كاإبراهيم  واحييد  وولييد  واحييدة  امييراأة  بحمل 
نبي  الر�سيع  وولدها  هاجر  بزوجته  خرج  الييذي  ال�سالم 
املقد�س  بيت  واإخراجهم من  ال�سالم،  اإ�سماعيل عليه  اهلل 
اأر�س مكة عند بيت اهلل احلرام، وبني اإخراج الإمام  اإىل 
بناته  اأخواته وخم�س من  لع�سر من  ال�سالم  احل�سني عليه 
فتاة يف  بني  امييراأة  ع�سرة  ثماين  فهوؤلء  الثالث  واأزواجييه 
واخلم�سني  ال�ساد�سة  يف  عقيلة  وبني  عمرها  من  الرابعة 
الالتي خرجن مع عقائل  الإميياء  ف�ساًل عن جمموعة من 
اأ�سحاب  ن�ساء  من  بهن  حلق  ومن  الوحي،  وبنات  النبوة 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم الالتي توقفت معاناة ال�سبي 
لديهن يف الكوفة حينما جاءت كل قبيلة فاأخرجت ن�ساءها 

من بني قافلة الها�سميات.
اإبراهيم  اإخراج  تتحدث عن  التي  املباركة  الآية  فتظهر 
اخلليل لذريته واإيداعهم يف اأر�س قاحلة جانبًا من احلكمة 
ر�سول  بنت  بن  احل�سني  ولده  ورثه  الذي  اخلييروج  هذا  يف 
اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم والذي تالزم معه يف الدللة 
والأثر مع الفارق يف امل�سائب واخلطوب والرزايا التي اأملت 

بابن اإبراهيم احل�سني عليه ال�سالم وبني ولده اإ�سماعيل.
فعلى الرغم من توحد امل�سداق يف فداء بيت اهلل احلرام 
بني نبي اهلل اإ�سماعيل وحجة اهلل احل�سني عليه ال�سالم اإل 
اأن املذبوح هو احل�سني بنت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 
ال�سالم  عليهما  اإبراهيم  بن  اإ�سماعيل  هو  واملفدى  و�سلم 
ل عن تفاوت يف ال�ساأنية بني ريا�سة احلبيب وولد اخلليل 
له  ورّق  اإبراهيم  قلب  يتحمله  ل  الذي  البالء  لعظم  واإنا 
قلب امل�سطفى �سلى اهلل عليه واآله و�سلم املمدوح بالذكر 

احلكيم: }مَا َكَذبَ الُْفؤَادُ مَا رََأى{.]النجم:11[
الإبييراهيييييمييي واحل�سيني  الأثييير يف هييذا اخليييروج  واأميييا 
الـــصَّـــلَةَ{. لِــيُــقِــيــمُــوا  }رَبَّـــنَـــا  بقوله:  ال�سالة  اإقيياميية  فهو 

]اإبراهيم:37[
البنائية  بدللتها  ال�سالة  اإقامة  الغاية  كانت  وحينما 
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اآل  وهم  بالذرية  مقرونة  القلبية  الهواية  كانت  الأدائية  ل 
حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.

ملعرفة  بيانًا  اأو  دلييييياًل  يحتاج  ل  اللبيب  امل�سلم  ولعل 
ال�سخ�س الذي تهوي اإليه الأفئدة اأهو اإ�سماعيل بن هاجر 

اأم احل�سني ابن فاطمة عليهم ال�سالم.
امل�سقي  اإبراهيم  ر�سيع  بني  الت�سخي�س  يجد  ل  تراه  اأم 
مباء زمزم اأم ر�سيع احل�سني امل�سقي من دم الوريد فهذا 
اإبراهيم لكنما  لعيال  لعيال احل�سني كذا اخلروج  اخلروج 

الأفئدة تهوي لآل الطفوف.

ة لالأمر      الأثر الثالث: اإّن احل�شني وعياله خري اأُمَّ
باملعروف والنهي عن املنكر

الييذي حققه  الأثييير  هييذا  مييتيياأّميياًل يف  يتوقف  املييرء  لعل 
اإخراج احل�سني عليه ال�سالم لعياله اإىل اأر�س املعركة، األ 
وهو كونهم من اأهم الأدوات التي عملت على اإحياء الأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر على طول الدهر.
اإذ يقت�سر دور املراأة غالبًا يف الهتمام ب�سوؤون الأ�سرة 
تلك  خ�سم  يف  وهي  الوقت  ببع�س  املجال  لها  �سنح  واإن 
خالل  من  الأ�سرة  يف  الدور  هذا  متار�س  اأن  امل�سوؤوليات 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأميير  على  اأبنائها  تن�سئة 
والذي ل يتعدى يف هذه احلال عن جمموعة من الأوامر 
الييقيييييام ببع�س  واليينييواهييي واملييرغييبييات وامليييحيييذرات عيين 
تلفظ  اأن  دون  لالأبناء  الأفييعييال  بع�س  تييرك  اأو  الأعييمييال 
املراأة هذه املفردات واأعني )الأمر باملعروف والنهي عن 

اأبنائها. املنكر( يف م�سامع 

والعلة يف ذاك حم�سورة بني روؤية الأم اأو الأب لت�سرفات 
الرتبوية  ومدلولتهما  والقبح  احل�سن  نطاق  الأبناء �سمن 

والأخالقية.
الأميير  نييوعييًا جييديييدًا ميين  نلم�س  الييطييف  اأر�يييس  لكن يف 
الإ�سالمي  املجتمع  يف  يظهر  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
واملعروف  معروفاً  املنكر  يييرى  امل�سلم  فيه  اأ�سبح  الييذي 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأخييرب  الييذي  املجتمع  ذلييك  منكرًا، 
اأ�سحابه  اإىل  توجه  حينما  حاله  عيين  و�سلم  واآليييه  عليه 
ومل  �سبابكم  وف�سق  ن�ساوؤكم  ف�سدت  اإذا  بكم  قائاًل:»كيف 
ويكون  له:  فقيل  املنكر«.  عن  تنهوا  ومل  باملعروف  تاأمروا 
ذلك يا ر�سول اهلل؟ فقال: »نعم، و�سر من ذلك كيف بكم 
اإذا اأمرمت باملنكر ونهيتم عن املعروف«. فقيل له: يا ر�سول 
اهلل ويكون ذلك؟ قال: »نعم، و�سر من ذلك، كيف بكم اإذا 

راأيتم املعروف منكرًا واملنكر معروفًا«.)الكايف:59/5(
فقد لزم اأن تكون هناك اأدوات فاعلة وموؤثرة حتيي الأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر وت�سحح الأذهان يف ت�سخي�سها 

للمعروف واملنكر فتاأمر بالأول وتنهي عن الثاين.
خرج  حينما  ال�سالم  عليه  ال�سهداء  �سيد  اأن  جند  فلذا 
بعياله قد اأ�سركهم يف الهدف من هذا اخلروج واأدخلهم يف 
الغاية من حتركه فقال عليه ال�سالم: »اإين مل اأخرج اأ�سرًا 
ول بطرًا ول مف�سدًا ول ظاملاً اإنا خرجت لطلب الإ�سالح 
املنكر«. واأنهى عن  باملعروف  اآميير  اأن  اأُريييد  اأُميية جدي  يف 

)بحار الأنوار:329/44(
فكانوا م�سداق قوله تعاىل: }ُكنُْتمْ خَيْرَ ُأمَّةٍ ُأخِْرجَتْ 
الْمُنَْكِر  عَــِن  ــوْنَ  ــهَ ــنْ وَتَ ــرُوفِ  ــعْ ــمَ بِــالْ ــْأمُـــرُونَ  تـَ لِــلــنَّــاِس 

وَُتؤْمِنُونَ بِاهلِل...{.]اآل عمران:110[

ل  الأديييان  وم�سرة  الأمُم  تاريخ  ن�ستعر�س  حينما  ولعل 
جند اأُمة كاحل�سني وعياله قد خرجت واأُخرجت للنا�س، قد 
قّدمت اأرواحها ودماءها لالأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
وبالكيفية التي جرت يف عا�سوراء وبال�سورة التي �سهدتها 

اأر�س كربالء.
واإذا كان اإبراهيم اخلليل عليه ال�سالم )اأُمة قانتًا هلل(، 

فكيف ل يكون احل�سني وعياله عليهم ال�سالم اأُمة.

 عبد الله أحمد الساموي
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اإّن يف تاريخ احل�سني عليه ال�سالم اإ�سعاعًا ملن اأراد املعرفة 
والأمل، فقد حمل للنا�س احلب.. والأمل.. والقوة.

احلب للخر يف �سبيل الإن�سان.. الأمل يف م�ستقبل الفرد 
�سد  للحق  وجهادٌ  املبداأ  اجتاه  القوة  الأف�سل..  اإىل  ورفعه 

الباطل.. احلب.. والأمل.. والقوة.
عنا�سر ت�سع منها اأنوار مت�سلة بنور اهلل.. ت�سع منها �سم�س 

الهداية الإلهية.. وي�ست�سيء بها النا�س وي�سرق بها املجتمع.
ا�ستميحك عذرًا �سيدي اأبا عبد اهلل.. واأنا اأبحر يف عاملك 
املادي  العامل  هذا  من  واأنقى  اأ�سمى  هو  الييذي  ال�سرمدي 

امللوث بالنفاق واملجون وال�ساللة.
�سيدي اأبا الأحرار.. ع�سقتك قبل هذا الوجود.. ع�سقتك 
و�سليت  الأزيل  بنورك  تو�ساأت  الأ�ييسييالب،  يف  نطفة  واأنييا 
املتاأمل  وقفة  ووقفت  العا�سقني يف حمراب عظمتك  �سالة 
نحو  بيدي  ييياأخييذ  كييان حبك  الأبييييدي،  خييلييودك  �سر  اأميييام 

�سواطئ احلرية والأمان والدفء والتوحيد والإخال�س.
بالإميان وال�سفاء، كان قلبي  املتوهج  �سافرت مع نورك 
يتلهف �سوقًا لروؤيتك والتقرب منك؛ لأر�سم قبلة حب على 

جبينك الو�ساء.
بالعظمة  املليء  املقد�س  املع�سوم  الإميييام  اأيها  �سيدي 
واخللود والنقاء.. لقد كانت �سورتك مر�سومة يف قلبي قبل 
اآلف ال�سنني، كنت اأُب�سرك بقلبي وعقلي قبل عيني، وكان 
اأكون  اأن  اأمي، وقبل  اأن تلدين  حبك يتدفق يف عروقي قبل 

طفاًل يف هذا العامل.
امل�ست�سعفني  كل  �سوت  يا  الثائر..  ال�سمر  اأيها  �سيدي 

يف هذا الوجود، ويا رمز كل ال�سهداء وال�سرفاء.. اإن مطر 
ال�سماء متت�سه الأر�س، ويتبخر بحرارة ال�سم�س اأما قطرة 
الدم فهي خالدة مادامت ال�سماوات والأر�سون.. لقد انت�سر 
دمك وانهزم ال�سيف الذي اأراد اإن يطفئ نورك و�سناك قال 
بَِأْفوَاهِِهمْ وَاهلُل مُتِمُّ  لِيُْطفُِئوا ُنورَ اهلِل  تبارك وتعاىل: }يُِريدُونَ 

ُنوِرهِ وََلوْ َكِرهَ الَْكافِرُونَ{.]التوبة:32[
زالت  ما  بك  الر�سايل..  النور  اأيها  ال�سهداء..  اأبا  �سيدي 
لقوافل  الييهييادي  فيياأنييت  احلييييية،  وال�سمائر  العقول  ت�ستنر 
املوؤمنني وركائبهم ال�سائرة يف طريق التوحيد والوثبة والفداء.
�سيدي اأيها ال�سهيد ال�سعيد.. اأ�سافر كل يوم على اأجنحة 
عليني  من  املنبعث  �سوئك  بفي�س  لأغت�سل  واحلنني  ال�سوق 
ولأت�سوع بعطرك النقي ولأُ�ْسَعد واأهناأ بلقائك امل�سوق الذي 
طاملا انتظرته وحلمت به.. مرددًا بيني وبني نف�سي اأن�سودتي 

اخلالدة:
ليييو �ييسييفييكييوا ييييا �ييسيييييدي دمييائييي 

وبييعييرثوهييا يف الييييرثى اأ�ييسييالئييي
انتمائي  نهجك  يف  غيييروا  مييا 

ولئييييييي يف  ثيييييابيييييت  لأنيييييينييييييي 
وهمتي اأقوى من الأعداء

اليوم  يقف  التاريخ  املنت�سر.. هذا هو  الدم  اأيها  �سيدي 
فيك  م�ستنه�سًا  خلودك  و�سر  عظمتك  اأمييام  املتاأمل  وقفة 
الكربى ملحمة  املبادئ من جديد خملدًا ومعيدًا ملحمتك 

انت�سار الدم على ال�سيف.
ف�سالم عليك يوم ولدت ويوم ا�ست�سهد ويوم تبعث حّيًا.

 عبد السادة الحداد

الإمام
احل�شني عليه ال�شالم
�ــــــشــــــّر اخلـــــلـــــ�د
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القراآنية  الآ يييات  ا�ستعر�ستها  التي  املهّمة  املعامل  من 
يف  فالتوحيد  الإلهية،  واخلال فة  الول ية  هي  اآدم  ة  ق�سّ يف 
تعاىل  اهلل  والتذّلل خلليفة  بالن�سياع  اإل ّ  يكون  ل   العبادة 

املن�سوب من قبله عّز وجّل.
فاإبلي�س الذي ا�ستكرب على اخلال فة والإ مامة يف الأ ر�س 
خ�سعوا  الييذييين  واملييال ئييكيية  الييكييرمي،  الييقييراآن  بن�ّس  كافر 

و�سجدوا خلليفة اهلل تعاىل موّحدون يف العبادة.
فالإ مامييية معلم من معيييامل توحيد اهلل تعاىل يف الطاعة، 
واملطيع واخلا�سع لويّل اهلل وو�سييييلته، هو املوّحد احلقيقي، 
وبذلك يكيييون الكيييون باأجمعه ماأميييورًا بالطاعييية والنقياد 
ملقيييام اخلال فة والإ مامة يف الأ ر�س، مبا فيهم كبار املال ئكة 
املقّربني، حيث اأخيييذ اهلل عّز وجّل الول ية لالإ مام واخلليفة 
عليييى جمييييع املال ئكييية، فمن ياأبيييى ذلك يندرج حتيييت قوله 
تعاىل: }َأبَى وَاسْـــَتْكبَرَ وََكانَ مِنَ الَْكافِِرينَ{.

]البقرة:34[
ات املذهب  ول  �سّك اأن الإ ميان بهذه العقيدة من خمت�سّ
الإ مامي، الذي اآمن باأن ال�سبب املّت�سل بني الأ ر�س وال�سماء 
مل ينقطع بعد وفاة النبّي الأ كرم �سلى اهلل عليه واآله، واأن 
ال�سيا�سية والق�سائية  الول ية الفعلية هلل تعاىل واحلاكمية 
الأ كرم  النبّي  بعد  قائمة  زالت  ما   والت�سريعية،  والتنفيذية 

النظام  تدبر  يف  تعاىل  اهلل  فول ية  واآلييه،  عليه  اهلل  �سلى 
الجتماعي ب�سكل مطلق غر معّطلة.

وجّل  عّز  اهلل  من  املن�سوبة  الوا�سطة  اإنكار  فيياإّن  لذلك 
هو ما قام به اإبلي�س، حيث يّدعي التوحيد يف العبادة، لكن 
العبادة يف  اأن  اإىل  ُيلتفت  اأن  فال بّد  ال�سرك،  دعواه  باطن 
جوهرها وروحها لي�ست بهيئة ال�سجود اأو الركوع اأو حتريك 
كان  اإذا  فيما  احلييرام  اهلل  بيت  اإىل  بالق�سد  اأو  الل�سان 
رّبه،  وال�ستكبار على  الإ باء  نف�سه  املكّلف يحمل يف طّيات 

فاإّن هذا هو حمّط الكفر وال�سنمية والفرعنة.
    حفظ كتاب اهلل الكرمي بيد الإمام فقط

على  ممتنعًا  لي�س  الكرمي  بالقراآن  الإحاطة  امتناع  اإنَّ 
بل  فح�سب،  الغيبية  املييراتييب  �سعيد  على  الب�سر  املف�ّسر 
الأمر كذلك يف الإحاطة املحكمة بامل�سحف وظاهر القراآن 
اأي�سًا، حيث ل ميكن ول يت�سّنى لب�سر اأن يحيط به؛ وذلك 
بقليل،  اإّل  اآية  اآلف  �سبعة  من  تقرب  القراآنية  الآيات  لأّن 
مبثابة  منها  جملة  كل  عديدة  جمل  على  حتتوي  اآييية  وكل 
العلمية يف  املعادلت  اإح�ساء  اأردنا  فاإذا  العلمية،  املعادلة 
ثم  املعادلت،  من  الآلف  ع�سرات  لبلغت  الكرمي  القراآن 
عدد  اإىل  �سريبه  يت�ساعد  العلمية  املعادلت  بني  الن�سبة 
يخرج عن قدرة العقل الب�سري اأن يحيط به، مع اأنَّ موازنة 

الــــ�ليــــة وحـــفـــظ الـــديـــن
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هذه الن�سب والتنا�سبات دخيلة يف ا�ستخراج املراد واملعنى 
اأو  متكلم  اأو  فيل�سوف  لعامل  فكيف  الآيييات،  يف  املق�سود 
عارف مرتا�س اأو لعامل باحث اأن يدعي الإحاطة بكل هذه 
املعادلت والن�سب بينها، اإلّ الذين �سهد لهم القراآن اأنهم 

ون الكتاب. مي�سُّ
كلمات  بظواهر  التامة  الإحاطة  للب�سر  ميكن  مل  فيياإذا 
ال�ستعانة  بدون  به  الإحاطة  ادعاء  ميكن  فكيف  القراآن، 

بحديث اأهل البيت عليهم ال�سالم؟!
والقراآن  الكتاب  تعطيل  ذلك  لزم  بيياأن  يت�ساءل  ورمبييا 

واإبهامه عن الفهم باملرة من راأ�س؟
فعلماء  الأخييرى،  العلوم  ك�ساأن  الكرمي  القراآن  �ساأن  اإنَّ 
ما  لي�س  بل  العلم،  اأبعاد هذا  بكل  الريا�سيات ليحيطون 
كقطرة  اإل  الريا�سيات  و  الهند�سة  علوم  يف  اإليه  تو�سلوا 
يف حميطات بحور هذا العلم، ومن ثم ب�سهادة كل وجدان 
اأ�سرار  لكت�ساف  الب�سرية  اأمييام  الطريق  يقف  لن  عاقل 
الريا�سيات مهما توا�سلت جهودهم، حيث امل�سرة العلمية 
لأبحاث الب�سر ل ميكن اأن تقف، ومع ذلك كله فاإنه ل يدعو 

لتعطيل العمل باملقدار املعلوم.
ومييين ثيييم اأجمعيييت الإماميييية املحقييية عليييى اأنَّ احلافظ 
للم�سحيييف ل ميكييين اأن تكيييون قدرة ح�سيييه بقدرة �سيييائر 
الب�سييير؛ لأنَّ قدرة احل�س حمدودة ول حتيط باأمر وحياين، 
فامل�سحيييف الكرمي ل ميكن اأن يظل وحيانيًا بقدرة التواتر 
احل�سيييي للم�سيييلمني، بل لبد اأن تكون هناك قدرة وحيانية 
حتفظ الوحيييي، واإل لعييياد تنزيل امل�سحف كتابيييًا تاريخيًا 
ب�سيييريًا، وهذا ما امتيييازت به الإمامية عن كافة امل�سيييلمني 
بل حتى عن اليهود والن�سارى، فكل اإجماع للب�سييير لقيمة 
ليييه بيييدون الإمام؛ لأن ح�سيييهم يتطيييرق اإلييييه اآلف الآفات 
والأخطييياء، وتنزييييل امل�سحيييف ككتاب وحيييياين ل جمرد 
ْكرَ  �سيانة ح�سيييية �سرفة، بيييل... }إِنَّا نَحْـــنُ نَزَّلْنَـــا الذِّ

ـــا َلـــهُ َلحافُِظون{.]احلجييير:9[ وإِنَّ
    الرا�شخ�ن يف العلم

اإّننيييا جنيييد القيييراآن الكيييرمي يرجيييع تاأوييييل معانييييه اإىل 
الرا�سيييخني يف العليييم، وذلك يف اآيات متعيييددة، منها قوله 

ـــذي َأنْـــزََل عََليْـــكَ الْكِتـــابَ مِنْـــهُ آياتٌ  تعييياىل: }هُـــوَ الَّ
َفَأمَّـــا  مُحَْكمـــاتٌ هُـــنَّ ُأمُّ الْكِتـــاِب وَُأخَـــرُ مَُتشـــابِهاتٌ 
ِبعُـــونَ ما تَشـــابَهَ مِنْهُ ابْتِغـــاءَ الْفِْتنَةِ  الَّذيـــنَ يف  ُقُلوبِِهـــمْ َزيْـــٌغ َفيَتَّ
وَابْتِغـــاءَ تَْأويلِـــهِ وَما يَعَْلمُ تَْأويَلهُ إاِلَّ اهلُل وَالرَّاسِـــُخونَ فِي الْعِْلِم 
ـــرُ إاِلَّ ُأوُلوا  كَّ يَُقوُلـــونَ آمَنَّـــا بِهِ ُكلٌّ مِـــنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّ

عمران:7[ اأَللْبـــاب {.]اآل 
وكذليييك قوليييه عيييّز مييين قائيييل: }بَـــْل هُـــوَ آيـــاتٌ بَيِّنـــاتٌ 
إاِلَّ  بِآياتِنـــا  يَجْحَـــدُ  وَمـــا  الْعِْلـــمَ  ُأوُتـــوا  الَّذيـــنَ  صُـــدُوِر  يف  

]49 لعنكبيييوت: لِمُون{.]ا ا لظَّ ا

فهناك روايات عديدة وردت يف تاأويل هاتني الآيتني:
فعن النبي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سيييلم يف حديث 
طويل قال: »َلْي�يييسَ ِمَن اْلُقْراآِن اآَييييٌة اإِلَّ َوَلَها َظْهٌر َوَبْطٌن َوَما 
ِوييييٌل }وَمـــا يَعَْلـــمُ تَْأِويَلـــهُ إاِلَّ اهلُل  ِمْنيييُه َحيييْرٌف اإِلَّ َواإن َليييُه َتاأْ
َمَر  ٍد َواأَ مَّ ا�ِسُخوَن َنْحُن اآُل حُمَ وَالرَّاسِـــُخونَ فِي الْعِْلـــِم{ الرَّ
يييِة اأَْن َيُقوُلوا }آمَنَّا بِهِ ُكلٌّ مِـــنْ عِنْدِ رَبِّنا  اهلُل �َسييياِئَر الأُمَّ
وا  ـــرُ إاِلَّ ُأوُلوا اأَللْبـــاِب{ َواأَْن ُي�َسيييلُِّموا َلَنا ]َوَيُردُّ كَّ وَمـــا يَذَّ
ِعْلَمُه اإَِلْيَنا[ َوَقْد َقاَل اهلُل }وََلوْ رَدُّوهُ إَِلى الرَّسُوِل وَإىِل ُأولِي 
ِذيَن  اأَلمْـــِر مِنْهُـــمْ َلعَلِمَـــهُ الَّذِينَ يَسْـــَتنِْبُطونَهُ مِنْهُـــمْ{، ُهُم الَّ

ُلوَن َعْنُه َو َيْطُلُبوَنُه«.)كتاب �سليم بن قي�س:771/2( َي�ْسييياأَ
وقيييال اأمييير املوؤمنني علي عليه ال�سيييالم: »َو�َسيييُلويِن َعِن 
ِلنَي  اْلُقيييْراآِن، َفاإِنَّ يِف اْلُقْراآِن َبَياَن ُكلِّ �َسيييْيٍء َوِفييييِه ِعْلُم الأَوَّ
َوالآِخِرييييَن، َواإِنَّ اْلُقيييْراآَن مَلْ َيَدْع ِلَقاِئٍل َمَقييياًل؛ }وَما يَعَْلمُ 
تَْأِويَلـــهُ إاِلَّ اهلُل وَالرَّاسِـــُخونَ فِـــي الْعِْلـــِم{، َلْي�ُسيييوا ِبَواِحٍد، 
لَّى  اُه َفَعلََّمِنيِه َر�ُسوُل اهلِل �سَ َر�ُسيييوُل اهلِل ِمْنُهْم، اأَْعَلَمُه اهلُل اإِيَّ
ىَل َييييْوِم اْلِقَياَمة«. اهلُل َعَلْييييِه َواآِليييِه، ُثمَّ َل َييييَزاُل يِف َعِقِبَنا اإِ

)كتاب �سيييليم بن قي�س:942/2(
ْييييِل ْبيييِن َي�َسييياٍر َقييياَل: �َسييياأَْلُت اأََبا َجْعَفيييٍر عليه  وَعيييْن ُف�سَ
لَّ َوَلَها َظْهٌر  َواَيِة »َما ِمَن اْلُقْراآِن اآَيٌة اإِ ال�سيييالم َعْن َهِذِه الرِّ
َوَبْطيييٌن«، َفَقييياَل: »َظْهيييُرُه َتْنِزيُلُه َوَبْطُنيييُه َتاأِْويُلُه ِمْنيييُه َما َقْد 
ْم�يييسُ َواْلَقَمُر  يييى َوِمْنُه َما مَلْ َيُكْن َيْجِري َكَما َيْجِري ال�سَّ َم�سَ
َكَما َجاَء َتاأِْويُل �َسْيٍء ِمْنُه َيُكوُن َعَلى الأَْمَواِت َكَما َيُكوُن َعَلى 
الأَْحَيييياِء َقاَل اهلُل }وَمـــا يَعَْلـــمُ تَْأِويَلهُ إاِلَّ اهلُل وَالرَّاسِـــُخونَ 
فِي الْعِْلـــِم{، َنْحيييُن َنْعَلُمُه«.)ب�سائييير الدرجات:197/1(

اأهل  حق  يف  املتواترة  الروايات  وكثرة  الروايات  فهذه 
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البيت عليهم ال�سالم اأّنهم هم الرا�سخون يف العلم، وتاأويل 
القراآن لديهم.

معّية  الدالة على  الآيييات  الثانية من  الآية  اأّن  يخفى  ول 
الثقلني وعدم افرتاقهما.

 قييييل يف تف�سييير قوليييه تعاىل }بَـــْل هُـــوَ آيـــاتٌ بَيِّنـــاتٌ فِي 
صُـــدُوِر الَّذِيـــنَ ُأوُتوا الْعِْلـــمَ{: هم الأئمة عليهم ال�سيييالم، 
وقوليييه }وَمـــا يَجْحَـــدُ بِآياتِنـــا{ يعنيييي ميييا يجحيييد باأمييير 
امِلُوَن وقال عّز وجل:  املوؤمنني والأئمة عليهم ال�سالم اإِلَّ الظَّ
يعنيييي  }بِالْعَـــذاِب{،  حمميييد  ييييا  }وَيَسْـــَتعِْجُلونَكَ{ 
قري�سيييًا فقيييال اهلل تعييياىل }وََلـــوْ ال َأجَـــٌل مُسَـــمًّى َلجاءَهُـــمُ 

يَشْعُرُون{.)تف�سييير  ال  وَهُـــمْ  بَْغَتـــًة  وََليَْأتِيَنَّهُـــمْ  الْعَـــذابُ 
القميييي:151/2(

وَعيييْن ُبَرْيِد ْبِن ُمَعاِوَيَة َعْن اأَِبي َجْعَفٍر عليه ال�سيييالم َقاَل: 
ُقْليييُت َلُه َقيييْوُل اهلِل }بَْل هُـــوَ آياتٌ بَيِّنـــاتٌ فِي صُـــدُوِر الَّذِينَ 
اَنيييا َعَنى«.)ب�سائر  ُأوُتـــوا الْعِْلـــمَ{ َقاَل علييييه ال�سيييالم: »اإِيَّ

الدرجات:204/1(
وقيييال يزييييد بييين معاوية لأبيييي جعفييير عليه ال�سيييالم يف 
قوليييه تعاىل }بَْل هُـــوَ آيـــاتٌ بَيِّناتٌ فِي صُـــدُوِر الَّذِيـــنَ ُأوُتوا 
ْنُتْم ُهْم؟ َقاَل اأَُبو َجْعَفٍر عليه ال�سيييالم:  الْعِْلمَ{ مت�سيييائاًل: اأَ

»َمْن َع�َسيييى اأَْن َيُكوُنوا«.)الكايف:214/1(

ثيييم اإنَّ اإرجييياع تاأوييييل القيييراآن وتبيانه اإىل الثقيييل الآخر 
ــه{. بَيانـَ عََليْنـــا  إِنَّ  }ُثـــمَّ  تعييياىل:  لنيييا يف قوليييه  يتجّليييى 

]القيامييية:19[
مُهُمُ الْكِتابَ والْحِْكمَة{.][  وقوله تعاىل: }وَيُعَلِّ

ففي كتييياب اأمر املوؤمنني علي عليه ال�سيييالم اإىل معاوية 
يِهمْ{  مُهُمُ  الْكِتـــابَ وَالْحِْكمَـــَة وَيُزَكِّ جييياء: »}وَيُعَلِّ
َفنَحْـــنُ َأهْـــُل هَذِهِ الدَّعْوَةِ وَرَسُـــوُل اهلِل مِنَّا وَنَحْـــنُ مِنْهُ، بَعُْضنَا 
مِـــنْ بَعْـــٍض وَبَعُْضنَا َأوَْلى بِبَعٍْض فِي الْوَاَليَـــةِ وَالْمِريَاثِ }ُذرِّيًَّة 
بَعُْضهـــا مِنْ بَعٍْض وَاهلُل سَـــمِيعٌ عَلِيم{«.)الغارات:120/1(

اإل  بها  يييقييوم  ل  م�سوؤولية  فهي  الآيييييات،  ميين  وغييرهييا 

اهلل  ين�سبه  وميين  و�سلم  واآلييه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
تعاىل لذلك، فهي م�سوؤولية ال�سماء حيث الكتاب �سماوي، 

وم�سوؤولية الغيب؛ لأنه كتاب غيبي.
ثم اإنَّ معظم هذا احلبل مت�ساعد اإىل اهلل ولي�س اأمره 
النا�س، ومقام  بيد  واإن كان طرفٌ ي�سرٌ منه  النا�س،  بيد 
العندية هلل الذي للطرف الآخر فهو اإنا مي�سه املطهرون 

اأهل البيت.
متناٍه  ل  �سطر  وهو  وتاأويله عندهم  تبيانه  كان  ثم  فمن 
الب�سر  ككتب  ل  متناٍه،  ل  اأّنييه  نف�سه  الييقييراآن  و�سف  كما 

الأر�سية املتناهية.
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 الشيخ الكوراين

بدعًا  لي�س  واالجتماعي  ال�سيا�سي  براهنه  الع�سر  هذا 
الع�سور. من 

لي�س خارج م�سار ال�سنن احلتمية.
املنعطفات  ما جرى يف  اأهله  بعد مف�سل يجري على  وهو 
واأهل  وثمود،  عاد،  على  وفرعون،  من��رود،  قوم  على  احل��ادة 

مدين وغريهم.
ــمْ  ــاهُ ــَل َأْغــرَْقــنَ ــوا الــرُّسُ بُ ق��ال تعاىل: }وََقــــوْمَ ُنـــوٍح َلــمَّــا َكــذَّ
وَعَادًا   )37( َألِيمًا  عََذابًا  الِمِنيَ  لِلظَّ وََأعَْتدْنَا  َآيًَة  لِلنَّاِس  وَجَعَْلنَاهُمْ 
وَثَمُودَ وََأصْحَابَ الرَّسِّ وَُقرُوًنا بَيْنَ َذلِكَ َكثِريًا )38( وَُكلًّ 

َضرَبْنَا َلهُ اأَلمَْثاَل وَُكلًّ تَبَّرْنَا تَْتِبريًا{.]الفرقان:39-37[
لقد امتاز هذا الع�سر عما �سواه، مبيزتني فارقتني:

امليزة االأوىل: عاملية الف�ساد واالإف�ساد.
واالأخرى: اال�ستكابر والتفرعن.

واأنه ي�سهد يوم الف�سل الدنيوي، يف 
مقابل يوم الف�سل يف احلياة االآخرة.

وما بعد يوم الف�سل يف الدنيا، مغاير 
ا�ستوؤنف  ما  بعده  يتكرر  ولن  قبله،  ملا 

بعد طوفان نوح.
ف��ل��ن ت�����س��ه��د االأر������س ب��ع��د ط��وف��ان 
اأو  اأب��اط��رة،  وال  فراعنة،  الف�سل  هذا 

قيا�سرة، اأو اأكا�سرة.
عََلى  نَمُنَّ  }وَُنِريدُ َأنْ  قال تعاىل: 
وَنَجْعََلهُمْ  اأَلرِْض  فِي  اسُْتْضعُِفوا  الَّذِينَ 

وَُنِريَ  اأَلرِْض  فِي  َلهُمْ  نَ  وَُنمَكِّ  )5( الْوَاِرثِنيَ  وَنَجْعََلهُمُ  َأئِمًَّة 
يَحَْذرُونَ{. َكاُنوا  مَا  مِنْهُمْ  وَجُنُودَهُمَا  وَهَامَانَ  فِرْعَوْنَ 

]الق�س�س:6-5[
يوم الف�سل الذي نالم�س اأبوابه، يوم دفن طواغيت حتريف 
االإ�سالم؛ املتمظهرين باالإدارة الغري اإ�سالمية، واالإدارة املعادية 

لالإ�سالم العاملية، وربيبتهما الوهابية التكفريية االأموية.
اأخرب  والذي  القراآن،  بن�س  الفا�سق  عقبة  بن  الوليد  كان 
و�سوء  بخطره  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  االأعظم  الر�سول 
التحالف  ين�سق  ب��االأم��وي��ة،  ت�سّت  يهوديًا  والعاقبة  الطوية 

االأموي اليهودي �سد االإ�سالم.
وامل�سلمني  االإ���س��الم  �سد  الغربي  اليهودي  التحالف  اإّن 
اأ�سبحوا يف جبهة  التكفريية  بالوهابية  املتمّثل  والدين احلق 

واحدة، وقد بدءوا بالهجمات ال�سر�سة على ال�سيعة والت�سّيع.

اإّن ثقافة التكفرييني هي )ثقافة( الف�ساد يف املحور الواحد 
وهو: الت�سلط، واملال، واملجون، وجتارة الرقيق االأبي�س واالأ�سود.

ورك��ي��زة ه���ذه ال��ث��ق��اف��ة ه���و: ال��ق��ت��ل امل��ع��ن��وي وامل�����ادي، ال 
ي�ستقيمان اإال بالفتنة، فاإّنهم وحو�س ب�سكل الب�سر، }...إِنْ 

هُمْ إاِلَّ َكاأَلنْعَاِم بَْل هُمْ َأَضلُّ سَِبيلً{.]الفرقان:44[
وهند  �سفيان  اأبي  اآل  اأتباع  ذئابه  بع�س  واحد،  كيان  فهم 
عليه  قاتل احل�سني  ومن  اأمية  بني  اأحفاد  وهم  االأكباد،  اآكلة 

ال�سالم يف �سحراء كربالء، يوم عا�سوراء.
عليهم  ويزيد  و�سمر  �سعد  بن  وعمر  زياد  ابن  اأحفاد  فهم 

لعائن اهلل.
مو�سعًا  ال�سيعية  الطائفة  وباالأخ�س  امل�سلمون  اأخ��ذ  فقد 
اللدود  العدّو  لهذا  املقابلة  اجلبهة  يف 
فزاد  ة،  خا�سّ وللت�سّيع  عامة،  لالإ�سالم 
العدو  مقابل  يف  وع���ّزة  وع��زم��ًا  منعة 
من  ج�سده  تعافى  ما  مبقدار  امل��ه��زوم، 
غدة �سرطانية با�سم الوهابية التكفريية 
ال�سرطاين  ال���ورم  فيح  م��ن  امل��ه��زوم��ة، 

اخلبيث )ال�سيطان(.
منها  الب���ّد  حتمية  ق�سية  ف��ه��ن��اك 
َقــدْ  ــتِــي  الَّ اهلِل  ــَة  ــنَّ }سُ وت��ن��درج يف مبداأ 
ــنْ َقــبْــُل وََلـــنْ تَــِجــدَ لِــسُــنَّــةِ اهلِل  ــَلــتْ مِ خَ
ا�ستئ�سال  وهو  تَبْدِيلً{،]الفتح:23[؛ 
املف�سدين يف االأر�س، وامل�ستقبل امل�سرق 

الواعد للم�ست�سعفني.
يتنف�س �سبح ما بعد طوفان هذا الف�سل االأخري، عن فجر 
»وعد اهلل الذي �سمنه«، فجر )»ال�سبب املت�سل بني االأر�س 
الدين  »اإظهار  املنتظر« يف م�ستهل قيامه  وال�سماء«، »املهدي 
على الدين كله«، لتخفق على اأربع رياح االأر�س بيارق العدل 

والتوحيد واحلرية من نري الطواغيت.
قال تعاىل: }َفهَْل يَنَْتظِرُونَ إاِلَّ مِْثَل َأيَّاِم الَّذِينَ خََلوْا مِنْ 
َقبْلِِهمْ ُقْل َفانَْتظِرُوا إِنِّي مَعَُكمْ مِنَ الْمُنَْتظِِرينَ )102( ُثمَّ ُننَجِّي 
الْمُؤْمِنِنيَ{. ُننِْج  عََليْنَا  حَقًّا  َكَذلِكَ  َآمَنُوا  وَالَّذِينَ  رُسَُلنَا 

]يون�س:103-102[

فانتظـــروا اإينِّ معكـــم مـــن املنتظرين
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غيبة الإمام املهدي عليه ال�شالم 
رحـــــــــــمـــــــــــة اإلـــــــهـــــــيـــــــة

الإمييام  ق�سية  هي  الجتماعي  الو�سط  يف  ق�سّية  اأهييم  اإّن 
ما  والدرا�سات  الأبحاث  من  جند  وقد  ال�سالم  عليه  املهدي 

�ساء اهلل يف ذلك.
اأرجاء  وال�سالم يف  العدل  اإقامة  دور يف  لها من  ملا  وذلك 

املعمورة بعد انت�سار الظلم والف�ساد واجلور.
َأنْ  يــدُ  }وَُنــرِ الكرمي:  كتابه  حمكم  يف  تعاىل  اهلل  وقييال 
نَمُنَّ عََلى الَّذِينَ اسُْتْضعُِفوا فِي اأَلرِْض وَنَجْعََلهُمْ َأئِمًَّة وَنَجْعََلهُمُ 

الْوَاِرثِنيَ{.]الق�س�س:5[
اأهل  من  رجل  وجود  توؤّكد  ال�سريفة  الروايات  جاءت  وقد 
بيت النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم ميالأ الأر�س عدًل كما 

ملئت جورًا.
فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يف حديث طويل 
قال: »...امْلَْهِدُي ِمْن ُوْلِدي، ا�ْسُمُه ا�ْسِمي، َوُكْنَيُتُه ُكْنَيِتي، اأَ�ْسَبُه 
ْلُق  لَّ اخْلَ ٌة َحتَّى َت�سِ ا�ِس ِبي َخْلقًا َوُخْلقًا، َتُكوُن َلُه َغْيَبٌة َوَحْرَ النَّ
َفَيْمَلوؤَُها  الثَّاِقِب،  َهاِب  َكال�سِّ ُيْقِبُل  َذِلَك  َفِعْنَد  اأَْدَياِنِهْم،  َعْن 
ِق�ْسطًا َوَعْدًل َكَما ُمِلَئْت ُظْلمًا َوَجْورًا«.)الإمامة والتب�سرة من 

احلرة:120(
اأّن العلماء واملفكرين والباحثني واملحققني  فمن هنا جند 

األّفوا الكتب والدرا�سات املختلفة يف هذا املجال.
وقد اأخرج علماء احلديث واأ�سحاب املو�سوعات احلديثية 
ال�سالم  عليه  املهدي  بالإمام  اخلا�سة  الأحاديث  من  الكثر 
واأهل  و�سلم  واآلييه  عليه  �سلى اهلل  الأكييرم  النبي  واملروية عن 

اأفردوا  وقد  ال�سالم  عليهم  املع�سومني  الأئمة  الأطهار  بيته 
لذلك اأبوابًا خا�سة.

اإّن اأطيييروحييية الإميييييام املييهييدي عييليييييه اليي�ييسييالم ميين اأهييم 
كالعقائدية  املتعّددة،  الأبعاد  ذات  الإ�سالمية  الأطييروحييات 

والفكرية والثقافية والتاريخية والجتماعية وغر ذلك.
وقد اأ�ساء القراآن الكرمي هذه امل�ساألة باأروع بيان، واملهمة 
ذاتها ينه�س بها الن�س الروائي، اإذ ثّمة عدد وافر من روايات 

الفريقني ا�ستوفت امل�ساألة من جميع جوانبها.
الر�سالة  فجر  منذ  امل�سلمون  اعتقد  الأ�سا�س  هييذا  واإىل 
النبي �سلى اهلل عليه  بيت  اأهل  اليوم، بظهور رجل من  على 
واآله و�سلم ا�سمه املهدي ميالأ الأر�س عدًل بعدما ملئت ظلمًا 
فيه  وترتفع  ال�سعادة  فيه  وتخيم  الرفاه  فيه  يحقق  وجييورًا، 
املظامل ويعم ال�سالم احلقيقي الكامل يف كل اأرجاء املعمورة.

هي  ال�سالم  عليه  املهدي  الإمييام  يف  املهمة  املوا�سيع  ومن 
عند  ماألوفة  حالة  تكن  مل  لأّنها  ال�سالم  عليه  غيبته  ق�سية 

امل�سلمني اآنذاك.
لذا تعد الغيبة من احلالت ال�ستثنائية يف الإ�سالم وكذلك 
زمان  عن  تختلف  الغيبة  فرتة  لأّن  ذلك  امل�سلمني؛  حياة  يف 
وجود النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وزمان ح�سور الأئمة 

عليهم ال�سالم بني النا�س ويف املجتمع الإ�سالمي.
وكذلك تختلف عن زمان ظهور الإمام املهدي عليه ال�سالم 
معهم  ويتعاطى  واأتباعه  اأ�سياعه  بني  واملوجه  القائد  لوجود 
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ب�سكل مبا�سر.
اأ�سئلة  الأذهييان  بع�س  على  تطراأ  فقد  ال�سا�س  هذا  وعلى 

واإ�سكالت حيال م�ساألة الغيبة منها:
- ملاذا الغيبة؟

- ملاذا طالت غيبة الإمام عليه ال�سالم بهذا املقدار؟
- متى الظهور املقد�س؟

- ملاذا غاب الإمام عليه ال�سالم وهو ابن اخلام�سة؟
- ما فوائد غيبة الإمام عليه ال�سالم؟

- ما وظيفة ال�سيعة يف زمن الغيبة؟
- كيف ميكننا ال�ستعداد للظهور؟

وهناك الكثر من الأ�سئلة ل ي�سعنا املجال لذكرها.
فلي�س هناك اأمر اإل وفيه حكمة اإلهية قد جعلها اهلل لنا، ول 
نعلم احلكمة منها اأبدًا، فالعلوم كلها عند اهلل والرا�سخني يف 
العلم وهم النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم واأهل بيته عليهم 

ال�سالم.
اإّن ال�سريعة التي جاء بها الدين الإ�سالمي ما هي اإل خّطة 
اإلهية عدت باإحكام، وو�سعت من اأجل تر�سيد املجتمع الب�سري 

نحو الأ�سلح والأقوم، وبلوغ ال�سعادة يف الدارين.
وقد وعد اهلل تعاىل الب�سرية اأن ي�سودها العدل والأمان يف 

الأر�س.
قييييييال تيييييعييييياىل: }...لِـــــــــيُـــــــــْظـــــــــِهـــــــــرَهُ عَــــــَلــــــى الــــــدِّيــــــِن 

هِ...{.]التوبة:33[ ُكلِّ
ــذِيــنَ  نَــمُــنَّ عَــَلــى الَّ اأي�سًا: }وَُنــِريــدُ َأنْ  وقييال عييّز وجييل 
ــنيَ{. ــوَاِرثِ الْ وَنَجْعََلهُمُ  َأئِــمَّــًة  وَنَجْعََلهُمْ  اأَلرِْض  فِي  اسُْتْضعُِفوا 

]الق�س�س:5[
اإّل اأّن حتقق هذا الهدف على اأر�س الواقع يتوقف على توّفر 
�سرائطه التي �ساء اهلل عّز وجل بحكمته اأن تكون من طرقها 
الطبيعية، و�سمن ما هو املاألوف، ل ب�سكل اإعجازي وخارق ملا 

هو املعتاد.
ب اأولياء  وحيث اإّن اهلل تعاىل حلكمته ولطفه بعباده قد ن�سّ
هداة مع�سومني، وميثلون امتدادًا طبيعيًا للر�سالة املحّمدّية، 
وهم  العباد،  على  اهلل  وحّجة  والر�سالة،  الوحي  اأمناء  فهم 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  بعد  ال�سالم  عليهم  ع�سر  الثنا  الأئمة 

عليه واآله و�سلم.
اأّولهم الإمام علي بن اأبي طالب عليهما ال�سالم، واآخرهم 

الإمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف.
الآيييات  ميين  وافيير  عييدد  مبقت�سى  م�سبقًا  ذلييك  ثبت  وقييد 
القراآنية، كاآية الولية، واآية اأويل الأمر، واآية التطهر، واآيات 

البالغ يف الغدير، واآية املودة يف القربى، واآية الفيء وغرها 
من الآيات الكرمية، م�سافًا اإىل عدد كبر جدًا من الأحاديث 
النبوية التي رويت من كال الفريقني، كحديث الثقلني املتواتر 
عن  يفرتقوا  لن  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهييل  اأّن  مفاده  الييذي 
القراآن حتى يردوا على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 

احلو�س.
حديث  يف  و�سلم  واآلييه  عليه  اهلل  �سلى  الأكييرم  النبي  فعن 
اأََخييْذمُتْ  اإِْن  اأَْمَرْيِن  ِفيُكْم  َتَرْكُت  َقْد  َواإِينِّ  »...اأََل  قال:  طويل 
اأَيِن  َنبَّ َقْد  ُه  َفاإِنَّ َبْيِتي  اأَْهَل  ِتي  َوِعرْتَ ِكَتاَب اهلِل  لُّوا،  َت�سِ َلْن  ِبِهَما 
ْو�َس، اأََل  َقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ احْلَ ُهَما َلنْ  َيْفرَتِ ِبُر اأَنَّ اللَِّطيُف اخْلَ
ا َوَمْن َخاَلَفُهَما َفَقْد َهَلك«.)تف�سر  َم ِبِهَما َفَقْد جَنَ َفَمِن اْعَت�سَ

القمي:172/1(
البيت  اأهييل  كذلك  القيامة  يوم  اإىل  بيياٍق  القراآن  اأّن  فكما 

عليهم ال�سالم.
وكحديث اخللفاء الثني ع�سر )كلهم من قري�س(.

و�سّلم   واآلييه  عليه  اهلل  �سّلى  النبي  عن  م�سعود  ابيين  فعن 
اثنا  اإ�سرائيل  قال: »يكون بعدي من اخللفاء عدة نقباء بني 
بالن�سو�س  الهداة  قري�س«.)اإثبات  من  كلهم  خليفة؛  ع�سر 

واملعجزات:284/2(
وحديث ال�سفينة.

حديث  يف  و�سلم  واآلييه  عليه  اهلل  �سلى  الأكييرم  النبي  فعن 
يِف  ُنوٍح  �َسِفيَنِة  َكَمَثِل  ِتي  اأُمَّ يِف  َبْيِتي  اأَْهِل  َمَثَل  »اإِنَّ  طويل قال: 
ٍة  ا َوَمْن َتَخلََّف َعْنَها َغِرَق، َوَكَمَثِل َباِب ِحطَّ َقْوِمِه، َمْن َرِكَبَها جَنَ

يِف َبِني اإِ�ْسَراِئيل«.)كتاب �سليم بن قي�س:560/2(
وكذلك حديث اأهل بيتي عليهم ال�سالم اأمان لأهل الأر�س، 

فاإذا ذهب اأهل بيتي ذهب اأهل الأر�س، واأتاهم ما يوعدون.
ْدِريِّ َقاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلِل �سلى اهلل عليه  فَعْن �َسِعيٍد اخْلُ
نَّ النُُّجوَم  َماٌن لأَْهلِ  الأَْر�ِس َكَما اأَ واآله و�سلم َيُقوُل: »اأَْهُل َبْيِتي اأَ
ِمْن  َبْعَدَك  ُة  َفالأَِئمَّ اهلِل  َر�ُسوَل  َيا  ِقيَل  َماِء«،  ال�سَّ ْهييِل  لأَ اأََميياٌن 
ْلِب  ُة َبْعِدي اْثَنا َع�َسَر ِت�ْسَعٌة ِمْن �سُ اأَْهِل َبْيِتَك! َقاَل: »َنَعْم الأَِئمَّ
ُهْم اأَْهُل  ِة اأََل اإِنَّ ا َمْهِديُّ َهِذِه الأُمَّ وُموَن َوِمنَّ �َسنْيِ اأَُمَناُء َمْع�سُ احْلُ
ِمي َوَدِمي َما َباُل اأَْقَواٍم ُيوؤُْذوَنِني ِفيِهْم َل  ِتي ِمْن حَلْ َبْيِتي َوِعرْتَ

اأََناَلُهُم اهلُل �َسَفاَعِتي«.)كفاية الأثر:29(
وغر ذلك من الأحاديث الداّلة على بقاء الإمامة الإلهية، 

وا�ستمرارها يف الأر�س.
وكذلك وردت اأحاديث يف وجود الإمام بني النا�س حلفظهم 

من نزول البالء عليهم.
اَلُم،  فَعْن َعْمِرو ْبِن َثاِبٍت، َعْن اأَِبيِه، َعْن اأَِبي َجْعَفٍر َعَلْيِه ال�سَّ
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ا  َقاَل: �َسِمْعُتُه َيُقوُل: »َلْو َبِقَيِت الأَْر�ُس َيْومًا َواِحدًا ِباَل اإَِماٍم ِمنَّ
َبُهُم اهلُل ِباأَ�َسدِّ َعَذاِبِه، َوَذِلَك اأَنَّ  َل�َساَخِت الأَْر�ُس ِباأَْهِلَها، َوَلَعذَّ
ِه َواأََمانًا يِف الأَْر�ِس لأَْهِل الأَْر�ِس، َلْن  ًة يِف اأَْر�سِ اهلَل َجَعَلَنا ُحجَّ
ْظُهِرِهْم،  َيَزاُلوا ِباأََماٍن ِمْن اأَْن َت�ِسيَخ ِبِهْم الأَْر�ُس َما ُدْمَنا َبنْيَ اأَ
ِهَلُهْم، َوَل ُيْنِظَرُهْم، َذَهَب  َفاإَِذا اأََراَد اهلُل اأَْن ُيْهِلَكُهْم، ُثمَّ َل مُيْ
َي�َساُء«.)دلئل  َما  ِبِهْم  َتَعاىَل  اهلُل  َيْفَعُل  ُثمَّ  َبْيِنِهْم،  ِمْن  ِبَنا 

الإمامة:436(
وغر ذلك من الأحاديث الدالة على بقاء الإمامة الإلهية، 

وا�ستمرارها يف الأر�س.
وقد قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: )»اإِنَّ ُخَلَفاِئي 
ُلُهْم اأَِخي  ْلِق َبْعِدي اْثَنا َع�َسَر اأَوَّ َياِئي َوُحَجَج اهلِل َعَلى اخْلَ َواأَْو�سِ
اأَُخوَك؟ َقاَل: »َعِليُّ  َواآِخُرُهْم َوَلِدي«، ِقيَل: َيا َر�ُسوَل اهلِل َوَمْن 
»امْلَْهِدي«(. )كمال  َقاَل:  َوَلييُدَك؟  َفَمْن  ِقيَل:  َطاِلٍب«،  اأَِبي  اْبُن 

الدين ومتام النعمة:280/1(
من  ع�سر  الثاين  الإمييام  يكون  اأن  الإلهية  الإرادة  و�ساءت 
الأخرة  احللقة  ميثل  الذي  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  اأئمة 
للب�سرية، وحمققاً للهدف  من �سل�سلة الأئمة الهداة م�سلحًا 
النهائي، والثمرة الكبرة واملرجوة من ر�سالت ال�سماء وبعث 
الأنبياء، قال تعاىل: }َلَقدْ َأرْسَْلنَا رُسَُلنَا بِالْبَيِّنَاتِ وََأنْزَلْنَا مَعَهُمُ 
فِيهِ  الْحَدِيدَ  وََأنْزَلْنَا  بِالْقِسْطِ  النَّاسُ  لِيَُقومَ  وَالْمِيزَانَ  الْكَِتابَ 
بَْأسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاِس وَلِيَعَْلمَ اهلُل مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسَُلهُ بِالَْغيِْب 

إِنَّ اهلَل َقِويٌّ عَِزيزٌ{.]احلديد:25[
العدل،  اإقامة  من  الإلهي  التخطيط  بح�سب  فالبد  اإذن 
يف  والف�ساد  واجلييور  الظلم  انت�سار  بعد  العامل،  يف  وال�سالم 
ربوع الأر�س واأرجائها، وهو ما ن�ساهده ونراه باحل�س والعيان 

يف كل حدب و�سوب.
وهذا ما يتطابق مع ما تنباأ به ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
الأُ الأَْر�ُس ُظْلمًا َوَجْورًا َفَيُقوُم َرُجٌل ِمْن  واآله و�سلم بقوله: »مُتْ
ِت�ْسعًا«.)ك�سف  اأَْو  �َسْبعًا  ِلُك  مَيْ َوَعْدًل  ِق�ْسطًا  َفَيْمالأَُها  ِتي  ِعرْتَ

الغمة:468/2(
والظلم،  والف�ساد  باجلور  و�ستمالأ  ملئت  الأر�ييس  اأّن  فكما 
لبد لها من يوم متالأ فيه عدًل وق�سطًا، على يد الإمام املهدي 

املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف.
اإّل اأّن النقطة اجلديرة بالذكر هي اأّن حتقق هذا الهدف، 
توفر  على  يتوقف  الأر�يييس،  يف  والق�سط  العدل  اإقيياميية  وهييو 
الطريق  تكون من  اأن  تعاىل بحكمته  اأراد اهلل  التي  �سرائطه 

الطبيعي ل الإعجازي.
وهيييذا مييا جيييرت عليه اليي�ييسيينن الإلييهييييية يف هيييذا الييعييامل، 

فييقييد قيييال تييبييارك وتيييعييياىل: }لِـــيَـــمِـــيـــزَ اهلُل الْـــَخـــِبـــيـــثَ مِـــنَ 
يِِّب...{.]الأنفال:37[ الطَّ

وقال تعاىل: }...لِيَهْلِكَ مَنْ هََلكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ 
حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اهلَل َلسَمِيعٌ عَلِيمٌ{.]الأنفال:]42[

ــي صُـــدُوِرُكـــمْ  ــا فِ ــيَ اهلُل مَ ــلِ ــَت ــبْ ــيَ وقييال عييّز وجييل: }...وَلِ
ــدُوِر{.]اآل  الــصُّ اتِ  بِــذَ عَلِيمٌ  وَاهلُل  ُقُلوبُِكمْ  فِي  مَا  وَلِيُمَحِّصَ 

عمران:154[
بَيْنَ  ُندَاِوُلهَا  اأَليَّامُ  }وَتِْلكَ  اأي�ساً:  وقال �سبحانه وتعاىل 
اَل  وَاهلُل  شُهَدَاءَ  مِنُْكمْ  وَيَتَّخَِذ  َآمَنُوا  الَّذِينَ  اهلُل  وَلِيَعَْلمَ  النَّاِس 
وَيَمْحَقَ  ــنُــوا  َآمَ ــذِيــنَ  الَّ اهلُل  وَلِيُمَحِّصَ   )140( الِمِنيَ  الظَّ يُحِبُّ 
يَعَْلِم  وََلــمَّــا  الْجَنََّة  تَدْخُُلوا  َأنْ  حَسِبُْتمْ  َأمْ   )141( الَْكافِِرينَ 
ــُكــمْ وَيَــعْــَلــمَ الـــصَّـــابِـــِريـــنَ{.]اآل  ــنْ ــدُوا مِ ــاهَـ ـــذِيـــنَ جَـ اهلُل الَّ

عمران:142-140[
اأّن  الييتييي تك�سف عيين  املييبيياركيية  الآيييييات  وغييير ذليييك ميين 
على  مبنّي  العامل  هذا  يف  ال�سنن  جلريان  الإلهي  التخطيط 
ال�سر الطبيعي للب�سرية، وكذلك مبنّي على ا�ستعداد الب�سرية 

لهذا التخطيط.
فيها  تقت�سي  التي  وال�ستثنائية،  اخلا�سة  الظروف  يف  اإّل 
عيين طريق  اإليييييه  والييو�ييسييول  الييهييدف  اإجنييياز  الإلهية  احلكمة 
الإعجاز وخرق املعتاد، وذلك كاإثبات اأ�سل نبوة الأنبياء مثاًل.

الإطار،  ذلك  �سمن  جاء  الأر�ييس  هذه  على  العدل  واإقامة 
فلكي يتحقق على اأر�س الواقع ويحني اأجله، لبد من اكتمال 
املهدي  اإمامنا  كانت غيبة  �سرائطه، وعلى �سوء ذلك  جميع 
هذا  من  جزءًا  الفداء  مقدمه  لرتاب  العاملني  واأرواح  روحي 
التخطيط واحلكمة الإلهية، من اأجل اأن تكتمل باقي ال�سرائط 
يتحقق  التي  ال�سرائط  تلك  الييعييدل،  واإقيياميية  احلييق  لظهور 
معظمها يف اأح�سان الغيبة، وهذا ما اأخرب به ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم يف روايات عديدة من كتب الفريقني:
الأن�ساري  اهلل  عبد  بن  جابر  )عن  الأربييلييي،  اأخييرج  فقد 
عليه  ِه �سلى اهلل  َنِبيِّ َعَلى  َوَتَعاىَل  َتَباَرَك  اهلُل  اأَْنييَزَل  »مَلَّا  قال: 
وَُأولِي  الرَّسُوَل  وََأطِيعُوا  اهلَل  َأطِيعُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  }يا  واآله 
اأَلمِْر مِنُْكمْ{، ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل اهلِل َقْد َعَرْفَنا اهلَل َوَر�ُسوَلُه، 
ِبَطاَعِتَك؟  َطاَعَتُهْم  اهلُل  َقَرَن  ِذيَن  الَّ ِمْنُكْم  الأَْمييِر  اأُوُلييو  َفَمْن 
َبْعِدي  امْلُ�ْسِلِمنَي  ُة  َواأَِئمَّ »ُخَلَفاِئي  واآلييه:  عليه  اهلل  �سلى  َفَقاَل 
َعِليُّ  ُثمَّ  �َسنْيُ  احْلُ ُثمَّ  �َسُن  احْلَ ُثمَّ  َطاِلٍب  اأَِبييي  ْبُن  َعِليُّ  ُلُهْم  اأَوَّ
ْوَراِة[  ُد ْبُن َعِليٍّ امْلَْعُروُف بالتوراة ]يِف التَّ مَّ �َسنْيِ ُثمَّ حُمَ ْبُن احْلُ
اَلَم ُثمَّ  ي ال�سَّ َذا َلِقيَتُه َفاأَْقِرْئُه ِمنِّ ِباْلَباِقِر َو�َسُتْدِرُكُه َيا َجاِبُر َفاإِ
اْبُن  َعِليُّ  ُثمَّ  َجْعَفٍر  ْبُن  ُمو�َسى  ُثمَّ  ٍد  مَّ حُمَ ْبُن  َجْعَفُر  اِدُق  ال�سَّ
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 الشيخ عيل حمود

اْبُن  �َسُن  ٍد ُثمَّ احْلَ مَّ ْبُن َعِلّي ُثمَّ َعِليُّ ْبُن حُمَ ُد  مَّ ُمو�َسى ُثمَّ حُمَ
ُتهُ [ يِف  ]َبِقيَّ ِه َونف�سه  اأَْر�سِ ُة اهلِل يِف  ي َحجَّ َوَكِنيِّ ي  َعِلّي ُثمَّ �َسِميِّ
�َسِن ْبِن َعِلّي َذِلَك الَِّذي َيْفَتُح اهلُل َتَعاىَل ِذْكُرُه  ِعَباِدِه اْبُن احْلَ
َعْن  َيِغيُب  ييِذي  الَّ َذِلييَك  َوَمَغاِرَبَها  الأَْر�يييسِ  َم�َساِرَق  َيييِدِه  َعَلى 
لَّ َمِن  َماَمِتِه اإِ ْوِلَياِئِه َغْيَبًة َل َيْثُبُت ِفيَها َعَلى اْلَقْوِل ِباإِ �ِسيَعِتِه َواأَ
اهلِل  َر�ُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  َجاِبٌر:  َقاَل  ِلالإِمَياِن«،  َقْلَبُه  اهلُل  اْمَتَحَن 
»َوالَِّذي  واآله:  َفَقاَل �سلى اهلل عليه  ِبِه؟  ِل�ِسيَعِتِه الْنِتَفاُع  َفَهْل 
يِف  ِبَوَلَيِتِه  َوَيْنَتِفُعوَن  ِبُنوِرِه  يُئوَن  َلَي�ْسَت�سِ ُهْم  اإِنَّ ِة  ُبوَّ ِبالنُّ َبَعَثِني 
َجاِبُر  َيا  �َسَحاٌب،  َها  �َسرَتَ اإِْن  ْم�ِس  ِبال�سَّ ا�ِس  النَّ َكاْنِتَفاِع  َغْيَبِتِه 
َعْن  اإِلَّ  َفاْكُتْمُه  اهلِل  ِعْلِم  ييُزوِن  َوخَمْ اهلِل  �ِسرِّ  َمْكُنوِن  ِمْن  َهَذا 

اأَْهِله«(.)كفاية الأثر:54(
ييْلييَميياَن  �ييسَ ييِمييْعييُت  )�ييسَ قيييال:  الييهيياليل  قي�س  بيين  �سليم  وعيين 
]املحمدي[ َيُقوُل: ُكْنُت َجاِل�سًا َبنْيَ َيَدْي َر�ُسوِل اهلِل �سلى اهلل 

ِه الَِّذي ُقِب�َس ِفيِه َفَدَخَلْت َفاِطَمُة عليها  عليه واآله يِف َمَر�سِ
اهلِل  ِبَر�ُسوِل  َمييا  َراأَْت  ا  َفَلمَّ ال�سالم 
ْعِف  ال�سَّ ِمييَن  واآلييه  عليه  اهلل  �سلى 

َجييَرْت  ييى  َحييتَّ ُة  اْليييَعيييرْبَ َخَنَقْتَها 
َفَقاَل  ْيَها  َخدَّ َعَلى  ُدُموُعَها 

�سلى  اهلِل  َر�ُسوُل  َلَها 
»َيييا  واآلييييه:  عليه  اهلل 

َقاَلْت:  ُيْبِكيِك!«،  َما  ِة  ُبَنيَّ
َعَلى  اأَْخ�َسى  اهلِل  ييوَل  َر�ييسُ »َيييا 

َبْعِدَك«،  ِمْن  ْيَعَة  ال�سَّ َوُوْلِدَي  َنْف�ِسي 
َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه واآله 

ا اأَْهُل  ُموِع: »َيا َفاِطَمُة اأََو َما َعِلْمَت اأَنَّ َواْغَرْوَرَقْت َعْيَناُه ِبالدُّ
َعَلى  اْلَفَناَء  َحَتَم  ُه  َواأَنَّ ْنَيا  َعَلى الدُّ َلَنا الآِخَرَة  اْخَتاَر اهلُل  َبْيٍت 
اَلَعًة  َلَع اإِىَل الأَْر�ِس اطِّ َجِميِع َخْلِقِه َواإِنَّ اهلَل َتَباَرَك َوَتَعاىَل اطَّ
َلَع اإِىَل الأَْر�ِس َثاِنَيًة َفاْخَتاَر  َفاْخَتاَريِن ِمْنُهْم َفَجَعَلِني َنِبّيًا ُثمَّ اطَّ
ّيًا  َوَو�سِ َوَوِزيرًا  اأَخًا  ِخَذُه  تَّ اأَ ْن  َواأَ اُه  اإِيَّ َجِك  اأَُزوِّ اأَْن  َواأََمَريِن  َبْعَلِك 
َوُر�ُسِلِه  اهلِل  اأَْنِبَياِء  َخْرُ  ُبوِك  َفاأَ ِتي  اأُمَّ يِف  َخِليَفِتي  اأَْجَعَلُه  َواأَْن 
ُل َمْن َيْلَحُقِني ِمْن اأَْهِلي  َياِء َواْلُوَزَراِء َواأَْنِت اأَوَّ َوَبْعُلِك َخْرُ الأَْو�سِ
اَلَعًة َثاِلَثًة َفاْخَتاَرِك َواأََحَد َع�َسَر َرُجاًل  َلعَ  اإِىَل الأَْر�ِس اطِّ ُثمَّ اطَّ
ِة  نَّ َدُة ِن�َساِء اأَْهِل اجْلَ ْنِت �َسيِّ ِمْن ُوْلِدِك َوُوْلِد اأَِخي َبْعِلِك ِمْنِك َفاأَ
ِة َواأََنا َواأَِخي  نَّ َدا �َسَباِب اأَْهِل اجْلَ [ �َسيِّ �َسنْيُ �َسُن َواحْلُ َواْبَناِك ]احْلَ
َهاُدوَن  ُكلُُّهْم  اْلِقَياَمِة  َيْوِم  اإِىَل  َياِئي  ْو�سِ اأَ اإَِمامًا  َع�َسَر  َوالأََحَد 
�َسنْيُ ُثمَّ ]ِت�ْسَعٌة  �َسُن ُثمَّ احْلُ َياِء َبْعَد اأَِخي احْلَ ُل الأَْو�سِ َمْهِديُّوَن اأَوَّ
ِة َوَلْي�َس َمْنِزٌل اأَْقَرَب  نَّ �َسنْيِ يِف َمْنِزٍل َواِحٍد يِف اجْلَ ِمْن[ ُوْلِد احْلُ
اإِىَل اهلِل ِمْن ]َمْنِزيِل ثّم[ ]َو[ َمْنِزِل اإِْبَراِهيَم َواآِل اإِْبَراِهيَم اأََما 

ِتي  اأُمَّ َجِك َخْرَ  اأَْن َزوَّ اِك  اإِيَّ اأَنَّ ِمْن َكَراَمِة اهلِل  ِة  ُبَنيَّ َتْعَلِمنَي َيا 
ُهْم ِعْلمًا  َوَخْرَ اأَْهِل َبْيِتي اأَْقَدَمُهْم �ِسْلمًا َواأَْعَظَمُهْم ِحْلمًا َواأَْكرَثَ
َدَقُهْم ِل�َسانًا َواأَ�ْسَجَعُهْم َقْلبًا َواأَْجَوَدُهْم َكّفًا  َواأَْكَرَمُهْم َنْف�سًا َواأَ�سْ
َفاِطَمُة  َفا�ْسَتْب�َسَرْت  اْجِتَهادًا«،  ُهُم  َواأَ�َسدَّ ْنَيا  الدُّ يِف  َواأَْزَهَدُهْم 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوُل  َلَها  َقيياَل  ا  مِبَ ال�سالم  عليها 

َوَفِرَحت«.)كتاب �سليم بن قي�س:565/2(
وقد روي هذا احلديث بالتواتر عند الفريقني، يف املعجم 
الكبر والأو�سط، وجممع الزوائد، واملعجم ال�سغر، وينابيع 

املودة، و�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة لالألباين.
�سلى  اهلل  ر�سول  )قال  قال:  اأي�سًا  املحمدي  �سلمان  وعن 
ُد الأَْنِبَياِء  اهلل عليه واآله و�سلم لفاطمة عليها ال�سالم: »اأََنا �َسيِّ
نَي َوَوِزيِري َبْعِدي َخْرُ  يِّ ي َخْرُ اْلَو�سِ يِّ ُهْم َوَو�سِ َوامْلُْر�َسِلنَي َوَخْرُ
ي[«، َقاَلْت:  ]اأَْعِني َحْمَزَة َعمِّ َهَداِء  اْلُوَزَراِء َو�َسِهيُدَنا َخْرُ ال�سُّ
ِذيَن ُقِتُلوا َمَعَك!«، َقاَل: »ل َبْل  َهَداِء الَّ ُد ال�سُّ »َيا َر�ُسوَل اهلِل �َسيِّ
ِلنَي َوالآِخِريَن  َهَداِء ِمَن الأَوَّ ُد ال�سُّ �َسيِّ
ييييَييييياَء  َميييا َخيييياَل الأَْنيييِبيييَيييياَء َوالأَْو�ييييسِ
َوَجييْعييَفييُر ْبييُن اأَِبيييي َطيياِلييٍب ]ُذو 
َناَحنْيِ  اجْلَ َوُذو  اْلِهْجَرَتنْيِ 
َيِطُر   ] َجيينْيِ ييرَّ ]امْلُيي�ييسَ
يِف  امْلَاَلِئَكِة  َمَع  ِبِهَما 
�َسُن  احْلَ َواْبييَنيياِك  ييِة  يينَّ اجْلَ
َدا  ِتي ]َو�َسيِّ �َسنْيُ �ِسْبَطا اأُمَّ َواحْلُ
ييِذي  َوالَّ ا  َوِمنَّ ِة[  نَّ اجْلَ اأَْهييِل  �َسَباِب 
الَِّذي  ييِة  الأُمَّ َهِذِه  َمْهِديُّ  ِبَيِدِه  َنْف�ِسي 
الأُ اهلُل ِبِه الأَْر�َس ِق�ْسطًا َوَعْدًل َكَما ُمِلَئْت ُظْلمًا َوَجْورًا«(. مَيْ

)كتاب �سليم بن قي�س:567/2(
من  الغيبة،  �سرورة  على  الدالة  الروايات  من  ذلك  وغر 
اأجل اكتمال �سرائط الظهور، واإقامة العدل والق�سط، وذلك 
التمحي�س  من  عديدة  ملراحل  الب�سرية  تخطي  خييالل  من 

والفنت واحلرة، والبتالء.
اأحاديث متواترة،  اأبناء العامة يف �سل�سلة  اأقر به  وهذا ما 
فمما روي عن الألباين اأنه قال: )فماذا ع�سى اأن يفعل املهدي 
لو خرج اليوم، فوجد امل�سلمني �سيعًا واأحزابًا، وعلماءهم اإّل 
القليل منهم اتخذهم النا�س روؤو�سًا! ملا ا�ستطاع اأن يقيم دولة 
الإ�سالم اإّل بعد اأن يوّحد كلمتهم، ويجمعهم يف �سف واحد، 
وحتت راية واحدة، وهذا بال �سك يحتاج اإىل زمن مديد، اهلل 

اأعلم به(.)�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة:42/4(
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ال�شالم  عليه  العابدين  زين  الإمــام  التقى  اأن  منذ 
الأن�شاري  اهلل  عبد  بن  جابر  بال�شحابي  كربالء  يف 
اأ�شبحت كربالء قبلة للزوار يف ي�م الع�شرين من �شفر 
وه� اأربعني الإمام احل�شني عليه ال�شالم ي�ؤّمها املاليني 
من امل�شلمني من الكثري من البلدان العربية والإ�شالمية 

اإ�شافة اإىل العراق.
اأهل  قبل  من  اأهمية  الــ�فــاة  بعد  الأربــعــني  ولي�م 
مزاياه،  وعّد  اإليه  الرّب  باإ�شداء  يق�م�ن  حيث  الفقيد 

يف عقد جمل�ض تاأبيني يدّون تخليدًا لذكراه.
ومل تقت�شر هذه املنا�شبة على الإ�شالم، فهي قدمية 
كالن�شرانية  ــرى  ــ الأخ الــديــانــات  ــدى  ل تــقــام  كــانــت 
كال�ش�مرية  الــقــدميــة  واحلـــ�ـــشـــارات  ــهــ�ديــة  ــي وال

والبابلية.
ماأل�فة  طريقة  ي�مًا  اأربعني  امليت  على  فاحلداد 
من  الأربــعــني  الي�م  ويف  النا�ض  بني  مت�ارثة  وعــادة 
وفاته يقام على قربه تاأبني يح�شره اأقاربه وخا�شته 

واأ�شدقاوؤه.
بعد  امليت  على  تاأبينية  حفلة  يقيم�ن  فالن�شارى 
اأربعني ي�مًا من وفاة فقيدهم، يجتمع�ن يف الكني�شة 
ب�شالة  عندهم  امل�شماة  عليه  الــ�ــشــالة  ويــعــيــدون 
ال�شنة وعند متامها  ن�شف  ويفعل�ن ذلك يف  اجلنازة، 

اإعادة لذكراه وتن�يهاً به وباآثاره واأعماله.
وقد اعتنى الإ�شالم بهذه العادة، فقد رويت اأحاديث 
�شريفة يف قد�شية العدد اأربعني منها ما ذكره ابن �شهر 
علي  الإمام  �شهادة  يف  طالب  اأبي  اآل  مناقب  يف  اآ�ش�ب 
عليه ال�شالم عن اأبي ذر الغفاري عن ر�ش�ل اهلل �شلى 
الأَْر�ِض  اإَِن   ، َذٍرّ اأََبا  »َيا  اأنه قال:  واآله و�شلم  اهلل عليه 
)اأمايل  َباحًا«.  �شَ اأَْرَبِعنَي  َماَت  اإَِذا  امْلُ�ؤِْمِن  َعَلى  َلَتْبِكي 

الط��شي:5٣5(

    خ�ش��شية ال�شعائر احل�شينية
 يف الأربعني احل�شيني

يف  احل�شينية  ال�شعائر  اإقــامــة  خ�ش��شية  تــاأتــي 
امل�شادف  ال�شالم  عليه  احل�شني  الإمـــام  اأربــعــني  يــ�م 
لنه�شة  اإحــيــاء  ت�شّكل  ك�نها  �شفر  من  الع�شرين  يف 
وتعاليمه  الإ�شالحية  ال�شالم  عليه  احل�شني  الإمــام 

الأخالقية ومبادئه النب�ية.
فاإّن ق�شية �شيد ال�شهداء هي التي مّيزت بني دع�ة 
ال�شالم  عليه  احل�شني  نه�شة  ولــ�ل  والباطل،  احلــق 
ووق�فه ب�جه الظلم والطغيان الأم�ي لكاد الإ�شالم 

اأن يندثر.
فقد نّبه الر�ش�ل الأكرم �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 
ي َواأََنا ِمْن ُح�َشنْيٍ اأََحبَّ  يف حديثه ال�شريف: »ُح�َشنْيٌ ِمنِّ
الأَ�ْشَباِط«. ِمَن  �ِشْبٌط  ُح�َشنْيٌ  ُح�َشْينًا  اأََحــبَّ  َمْن  اهلُل 

)كامل الزيارات:5٢(
نه�شته  يف  ال�شالم  عليه  احل�شني  الإمام  به  قام  وما 
ــان امــتــدادًا لــدعــ�ة الــر�ــشــ�ل لن�شر  الإ�ــشــالحــيــة ك
للنبي  الطبيعي  المتداد  ال�شالم  عليه  وه�  الإ�شالم 

الأكرم �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.
وتاأتي خ�ش��شيتها اأي�شًا يف ا�شتذكار الفاجعة التي 

ي�م  يف  ال�شالم  عليهم  البيت  اأهــل  على  جــرت 
املاآ�شي  مــن  �شاحبها  ومــا  عــا�ــشــ�راء 

بج�ر  النا�ض  وتعريف  والآلم 
بني اأمية واأذنابهم.

عليه  الإمـــــــام  ــال  ــقـ فـ
لــه:  خطبة  يف  الــ�ــشــالم 
ِة  ُب�َّ النُّ َبْيِت  اأَْهُل  »...اإِنَّا 
ـــاَلـــِة  �ـــشَ ــِدُن الـــرِّ ــ ــْعـ ــ َوَمـ
َوِبَنا  امْلاََلِئَكِة  َتَلُف  َوُمْ
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ْمِر  َفَتَح اهلُل َوِبَنا َخَتَم اهلُل؛ َوَيِزيُد َرُجٌل َفا�ِشٌق �َشاِرُب اخْلَ
ُيَباِيُع  َل  َوِمْثِلي  ِباْلِف�ْشِق؛  ُمْعِلٌن  َمِة  امْلَُحرَّ ْف�ِض  النَّ َقاِتُل 
َنا  يُّ اأَ َوَتْنُظُروَن  َوَنْنُظُر  ِبُح�َن  َوُت�شْ ِبُح  ُن�شْ َوَلِكْن  ِمْثَلُه 

اَلَفة«.)بحار الأن�ار:٤٤/٣٢5( اأََحقُّ ِباْلَبْيَعِة َواخْلِ
ي�م  يف  احل�شينية  ال�شعائر  اإقــامــة  تتزامن  كما 
ال�شام  من  ال�شريف  الراأ�ض  رج�ع  ذكرى  مع  الأربعني 
اإىل العراق، ودفنه مع اجل�شد الطاهر يف ي�م الع�شرين 
من �شفر كما جاء يف الروايات، وي�شمى هذا الي�م يف 
لهذه  ا�شتذكارًا  ال�شعائر  فتقام  الراأ�ض(  )َمَرّد  العراق 

احلادثة الأليمة فتتجدد الأحزان.
    جابر مع الإمام ال�شجاد عليه ال�شالم

ت�اترت الروايات على اأّن ال�شبايا بعد اأن اأخرج�هم 
من ال�شام ت�جه�ا اإىل كربالء ف��شل�ها ي�م الع�شرين 
الأنــ�ــشــاري  اهلل  عبد  بــن  جابر  فــ�جــدوا  �شفر،  مــن 
ت�افدوا  قد  ال�شيعة  من  جماعة  ومعه  ال�شحابي، 
لزيارة قرب احل�شني عليه ال�شالم، فالتقى ركب ال�شبايا 

معهم واأقام�ا البكاء والنحيب.
ت على ذلك العديد من الكتب املعتربة، فقد  وقد ن�شّ
جاء يف و�شف الرحلة من ال�شام اإىل املدينة: )قالت 
بنا  عّرجت  ل�  للدليل:  ال�شالم  عليها  زينب  ال�شيدة 
اأفعل؛  حمــزونــًا:  الدليل  فاأجاب  كربالء؟  على 
املعركة،  �شاحة  على  اأ�شرف�ا  حتى  بهم  وم�شى 
اأربع�ن  ي�مئذ  املذبحة  على  م�شى  قد  وكــان 
دماء  من  ببقع  ملّطخة  الأر�ض  تزال  وما  ي�مًا، 
ثالثة  هناك  واأقمن  الن�ائح  فناحت  ال�شهداء، 
اأيام، مل تهداأ لهّن ل�عة ومل ترقاأ لهن دمعة ثم 
الر�ش�ل  اإىل مدينة  املنهك طريقه  الركب  اأخذ 
اآل  و�شلم(.)م��ش�عة  واآلـــه  عليه  اهلل  �شلى 

النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم:٧٤٧(
�َشنْيِ  احْلُ ِن�َشاُء  َرَجــَع  َّــا  )مَل اخلــرب:  يف  فجاء 
اِم َوَبَلُغ�ا اْلِعَراَق  عليه ال�شالم َوِعَياُلُه ِمَن ال�شَّ
ِليِل: ُمرَّ ِبَنا َعَلى َطِريِق َكْرَباَلَء؟  َقاُل�ا ِللدَّ
َفَ�َجُدوا  َرِع،  امْلَ�شْ ِع  َمْ��شِ اإِىَل  ُل�ا  َفَ��شَ
اِريَّ َرِحَمُه  َجاِبَر ْبَن َعْبِد اهلِل الأَْن�شَ

َر�ُش�ِل  اآِل  ِمْن  َوِرَجــاًل  َها�ِشٍم  َبِني  ِمْن  َوَجَماَعًة  اهلُل 
َقرْبِ  ِلِزَياَرِة  َوَرُدوا  َقْد  اهلِل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 
َوَتاَلَقْ�ا  َواِحٍد  َوْقٍت  يِف  َفَ�اَفْ�ا  ال�شالم  عليه  �َشنْيِ  احْلُ
امْلُْقِرَحَة  ــاآِتَ  امْلَـ ــ�ا  ــاُم َق َواأَ َواللَّْطِم  ــْزِن  ـ َواحْلُ ِباْلُبَكاِء 
َ�اِد َفاأََقاُم�ا َعَلى  لالأَْكَباِد َواْجَتَمَع اإَِلْيِهْم ِن�َشاُء َذِلَك ال�شَّ

اما«.)الله�ف على قتلى الطف�ف:19٦( َذِلَك اأَيَّ
اأّما ق�شة جابر بن عبد اهلل الأن�شاري فتتلخ�ض يف 
عليه  ال�شهيد  احل�شني  الإمــام  مبقتل  علم  اأن  بعد  اأنه 
كربالء،  اأر�ض  نح�  املن�رة  املدينة  من  ت�ّجه  ال�شالم 
مع  )وكــان  الع�يف  عطية  يق�ل  ب�شره؛  كّف  قد  وكان 
جابر(: )عندما و�شلنا اإىل الغا�شرية على �شاطئ نهر 
الفرات، اغت�شل جابر يف �شريعتها ولب�ض اأطهر ثيابه، 
ثم فتح �شّرة فيها �شعد، وه� ن�ع من الطيب؛ فن�شرها 
تعاىل  اهلل  ذكر  اإل  خط�ة  يخُط  مل  ثم  بدينه  على 
حتى اإذا دنا من القرب قال: أمل�شنيه يا عطية، فاأمل�شُتُه 
عليه  فر�ش�شت  عليه  مغ�شيًا  القرب  على  فخّر  ــاه،  اإّيـ
قال:  ثم  ثالثًا،  ح�شني  يا  قــال:  اأفــاق  فلّما  املــاء،  من 
َ�اِب،  َلَك ِباجْلَ َواأَنَّى  َحِبيٌب ل ُيِجيُب َحِبيَبُه، ُثمَّ َقاَل: 
َق َبنْيَ َبَدِنَك  َوَقْد �ُشِحَطْت اأَْوَداُجَك َعَلى اأَْثَباِجَك، َوُفرِّ
ِد  �َشيِّ َواْبــُن  نَي،  ِبيِّ النَّ َخــاِتِ  اْبُن  ــَك  اأَنَّ َفاأَ�ْشَهُد  ــَك،  َوَراأْ�ــشِ
َوَخاِم�ُض  اْلُهَدى،  َو�َشِليُل  ْقَ�ى،  التَّ َحِليِف  َواْبُن  امْلُ�ؤِْمِننَي، 
َفاِطَمَة  َواْبــُن  َقَباِء،  النُّ ِد  �َشيِّ َواْبــُن  اْلِك�َشاِء،  َحاِب  اأَ�شْ
ْتَك َكفُّ  �َشاِء، َوَما َلَك َل َتُك�ُن َهَكَذا َوَقْد َغذَّ َدِة النِّ �َشيِّ
ْعَت ِمْن َثْدِي  ِقنَي، َوَر�شَ يَت يِف َحْجِر امْلُتَّ ِد امْلُْر�َشِلنَي، َوُربِّ �َشيِّ
تًا؛  َميِّ َوِطْبَت  َحّيًا،  َفِطْبَت  ِبالإِ�ْشاَلِم،  َوُفِطْمَت  الإِمَياِن، 
ٍة  �َشاكَّ َوَل  ِلِفَراِقَك،  َبٍة  َطيِّ َغرْيُ  امْلُ�ؤِْمِننَي  ُقُل�َب  اأَنَّ  َغرْيَ 
َجاَل  ُثمَّ  َ�اُنُه؛  َوِر�شْ اهلِل  �َشاَلُم  َفَعَلْيَك  َلَك،  ِة  ــرَيَ اخْلِ يِف 
ُتَها الأَْرَواُح  اأَيَّ اَلُم َعَلْيُكْم  َرُه َحْ�َل اْلَقرْبِ َوَقاَل: ال�شَّ َب�شَ
َواأَ�ْشَهُد  ِبَرْحِلِه،  َواأََناَخْت  �َشنْيِ ،  احْلُ ِبِفَناِء  َحلَّْت  الَِّتي 
َكاَة، َواأََمْرُتْ ِبامْلَْعُروِف،  اَلَة، َواآَتْيُتُم الزَّ اأَنَُّكْم اأََقْمُتُم ال�شَّ
اهلَل  َوَعَبْدُتُ  امْلُْلِحِديَن،  َوَجاَهْدُتُ  امْلُْنَكِر،  َعِن  َوَنَهْيُتْم 
َنِبّيًا،  قِّ  ِباحْلَ دًا  مَّ حُمَ َبَعَث  َوالَِّذي  اْلَيِقنُي،  اأََتاُكُم  َحتَّى 
َفُقْلُت  ُة:  َعِطيَّ َقاَل  ِفيِه.  َدَخْلُتْم  ِفيَما  �َشاَرْكَناُكْم  َلَقْد 
َلُه: َيا َجاِبُر َكْيَف َومَلْ َنْهِبْط َواِديًا، َومَلْ َنْعُل َجَباًل، َومَلْ 
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َق َبنْيَ ُروؤُو�ِشِهْم َواأَْبَداِنِهْم،  ِرْب ِب�َشْيٍف، َواْلَقْ�ُم َقْد ُفرِّ َن�شْ
ُة  َعِطيَّ َيا  َفَقاَل:  اأَْزَواُجُهْم؟  ْرَمَلْت  َواأَ ْولُدُهــْم  اأَ ــْت  َواأُومِتَ
�َشِمْعُت َحِبيِبي َر�ُش�َل اهلِل �شلى اهلل عليه واآله َيُق�ُل: 
»َمْن اأََحبَّ َقْ�مًا ُح�ِشَر َمَعُهْم َوَمْن اأََحبَّ َعَمَل َقْ�ٍم اأُ�ْشِرَك 
ِتي  ِنيَّ إنَّ  َنِبّيًا  قِّ  ِباحْلَ دًا  مَّ حُمَ َبَعَث  ــِذي  َوالَّ َعَمِلِهْم«،  يِف 
�َشنْيُ عليه ال�شالم  ى َعَلْيِه احْلُ َحاِبي َعَلى َما َم�شَ َة اأَ�شْ َوِنيَّ
ُظنُّ اأَنَِّني  يَك َوَما اأَ َة َهْل اأُو�شِ َحاُبه؛ وَقاَل: َيا َعِطيَّ َواأَ�شْ
ٍد  مَّ حُمَ اآِل  ــبَّ  حُمِ اأَْحِبْب  ُماَلِقيَك،  ْفَرِة  ال�شَّ َهــِذِه  َبْعَد 
اآِل  ُمْبِغ�َض  َواأَْبِغ�ْض  ُهْم  اأََحبَّ َما  واآلــه  عليه  اهلل  �شلى 
ِحبِّ  امًا، َواْرُفْق مِبُ امًا َق�َّ َّ� ُهْم َواإِْن َكاَن �شَ ٍد َما اأَْبَغ�شَ مَّ حُمَ
ُذُن�ِبِه  ِة  ِبَكْثَ َقَدٌم  َلُه  َتِزلَّ  اإِْن  َفاإِنَُّه  ٍد  مَّ حُمَ َواآِل  ٍد  مَّ حُمَ
ِة  نَّ ُهْم َيُع�ُد اإِىَل اجْلَ بَّ ِتِهْم َفاإِنَّ حُمِ َحبَّ َثَبَتْت َلُه اأُْخَرى مِبَ
ل�شيعة  امل�شطفى  ار.)ب�شارة  النَّ اإِىَل  َيُع�ُد  ُهْم  َوُمْبِغ�شَ

املرت�شى:٧٤/٢(
احل�شني  �شبايا  برد  اأمر  قد  اهلل(  )لعنه  يزيد  كان 
بن  النعمان  معهم  واأر�شل  املدينة،  اإىل  ال�شالم  عليه 
قال�ا  العراق  بلغ�ا  فلما  جماعة،  يف  الأن�شاري  ب�شري 
بن  جابر  وكــان  كربالء؛  طريق  على  بنا  ُمر  للدليل: 
عبد اهلل الأن�شاري وجماعة من بني ها�شم ورجال من 
اآل الر�ش�ل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم قد وردوا لزيارة 

قرب الإمام احل�شني عليه ال�شالم.
قال عطّية: فبينما نحن كذلك واإذا ب�ش�اد قد طلع 
طلع  قد  �ش�اد  هذا  جابر  يا  فقلت:  ال�شام،  ناحية  من 
هذا  اإىل  انطلق  لعبده:  جابر  فقال  ال�شام،  ناحية  من 
كان  فما  العبد،  فم�شى  قــال:  بخربه،  واآتنا  ال�ش�اد 
باأ�شرع من اأن رجع وه� ي�ق�ل: يا جابر قْم وا�شتقبل 
زين  و�شلم، هذا  واآله  ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه  حرم 
العابدين قد جاء بعّماته واأخ�اته، فقام جابر مي�شي 
حايف الأقدام مك�ش�ف الراأ�ض اإىل اأن دنا من الإمام زين 
العابدين فقال الإمام: »اأنت جابر؟«، فقال: نعم يا بن 
ر�ش�ل اهلل، فقال: »يا جابر ها هنا واهلِل ُقتلت رجالنا 
خيامنا«. وحرقت  ن�شاوؤنا  و�ُشبيت  اأطفالنا  وُذبحت 

)اأعيان ال�شيعة:1/٦1٧(
هذا  اأ�شبح  �شفر،  من  الع�شرين  الي�م  ذلــك  ومنذ 
التاريخ م�شه�دًا، تت�افر فيه املاليني من الزائرين اإىل 
واإقامة  ال�شالم  عليه  احل�شني  الإمــام  لزيارة  كربالء 

ال�شعائر وجتديد هذه الذكرى امل�ؤملة.
    الأربعني يف اأق�ال الأئمة عليهم ال�شالم

وردت روايـــات كثـــرية عن الأئمـــة املع�ش�مني عليهم 
ال�شـــالم يف خ�ش��شيـــة يـــ�م الأربعـــني وف�شـــل زيارة 
احل�شـــني عليه ال�شـــالم يف ذلـــك الي�م، فعـــن زرارة بن 
اأعني عن اأبي عبد اهلل ال�شادق عليه ال�شـــالم اأّنه قال: 
َباحًا  ْرَبِعنَي �شَ �َشنْيِ اأَ ـــَماَء َبَكْت َعَلى احْلُ »َيا ُزَراَرُة اإِنَّ ال�شَّ
ـــَ�اِد، َواإِنَّ  َباحًا ِبال�شَّ ِم، َواإِنَّ الأَْر�َض َبَكْت اأَْرَبِعنَي �شَ ِبالـــدَّ
ْمَرِة، َواإِنَّ  َباحًا ِباْلُك�ُشـــ�ِف َواحْلُ ْرَبِعنَي �شَ ْم�ـــضَ َبَكْت اأَ ال�شَّ
نَّ  ـــَرْت، َواإِ ْت، َواإِنَّ اْلِبَحاَر َتَفجَّ َعْت َواْنَتـــَثَ َبـــاَل َتَقطَّ اجْلِ
�َشنْيِ عليه ال�شالم،  َباحًا َعَلى احْلُ امْلاََلِئَكَة َبَكْت اأَْرَبِعنَي �شَ
َهَنـــْت َوَل اْكَتَحَلْت، َول  ٌة َوَل ادَّ ـــا اْمَراأَ َبْت ِمنَّ َوَما اْخَت�شَ
َلْت َحتَّى اأََتاَنا َراأْ�ـــضُ ُعَبْيِد اهلِل ْبـــِن ِزَياٍد َوَما ِزْلَنا يِف  َرجَّ

ٍة َبْعَده«.)كامل الزيارات:81( َعـــرْبَ
ي�م  يف  الــ�ــشــالم  عليه  احل�شني  ــام  ــ الإم ــارة  زيـ ــا  اأّمـ
الأئمة  عن  الأحــاديــث  من  الكثري  ورد  فقد  الأربعني 
عليهم ال�شالم يف ف�شلها، منها ما روي عن الإمام احل�شن 
الع�شكري عليه ال�شالم اأنه قال: »َعاَلَماُت امْلُ�ؤِْمِن َخْم�ٌض 
ُم  َختُّ َوالتَّ الأَْرَبِعنَي،  َوِزَياَرُة  ْم�ِشنَي،  َواخْلَ الإِْحَدى  الُة  �شَ
ْحمِن  ْهُر ِبِب�ْشِم اهلِل الرَّ ِبنِي، َواجْلَ يِف اْلَيِمنِي، َوَتْعِفرُي اجْلَ

ِحيِم«.)املزار:5٢( الرَّ
واملعروفة  الأربــعــني  يــ�م  يف  امل�شه�رة  الــزيــارة  ــا  اأّم
الرواية  روايــتــني،  على  رويــت  فقد  بـ)الأربعينية( 
الأوىل رواها �شف�ان اجلمال عن الإمام جعفر ال�شادق 
تــزور  ال�شادق  ــ�لي  م يل  قــال  فــقــال:  ال�شالم  عليه 
َويِلِّ  َعَلى  اَلُم  »ال�شَّ النهار وتق�ل:  ارتفاع  احل�شني عند 
اَلُم  يِبِه، ال�شَّ اَلُم َعَلى َخِليِل اهلِل َوَنِ اهلِل َوَحِبيِبِه، ال�شَّ
�َشنْيِ  احْلُ َعَلى  اَلُم  ال�شَّ ِه،  ِفيِّ �شَ ــِن  َواْب اهلِل  ِفيِّ  �شَ َعَلى 
َوَقِتيِل  اْلُكُرَباِت  اأَ�ِشرِي  َعَلى  اَلُم  ال�شَّ ِهيِد،  ال�شَّ امْلَْظُل�ِم 
اهلِل  َلَ�اُت  �شَ ُكْم،  َعُدوِّ َمَع  َل  َمَعُكْم  َفَمَعُكْم  ات...  اْلَعرَبَ
ْج�َشاِدُكْم َو�َشاِهِدُكْم َوَغاِئِبُكْم  َعَلْيُكْم َوَعَلى اأَْرَواِحُكْم َواأَ
اْلَعامَلنِي«.)تهذيب  َربَّ  اآِمـــنَي  َوَبــاِطــِنــُكــْم  ــْم  ــِرُك َوَظــاِه

الأحكام:11٣/٦(
اأّما الرواية الثانية فقد رويت عن عطاء عن جابر 

ابن عبد اهلل الأن�شاري، التي مّر ذكرها اآنفًا.

 محمد طاهر
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يوم  وقتها  لأّن  الأربييعييني  بييزيييارة  الييزيييارة  ت�سمية  جيياءت 
الع�سرين من �سفر، وذلك لأربعني يومًا م�سى من مقتل اأبي 

الأحرار و�سيد ال�سهداء الإمام احل�سني عليه ال�سالم.
ويف هذا اليوم كان رجوع حرم الإمام احل�سني عليه ال�سالم 

من ال�سام اإىل املدينة.
وجاء يف بع�س الكتب اأّنهم و�سلوا اإىل كربالء يف عودتهم 

من ال�سام يوم الع�سرين من �سفر.
اأهل البيت عليهم ال�سالم اإىل  ويف هذا اليوم ردت روؤو�س 

الأج�ساد ال�سريفة.
وكذلك هو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد اهلل بن حزام 
الأن�ساري �ساحب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم من 
املدينة اإىل كربالء لزيارة قرب الإمام اأبي عبد اهلل احل�سني 

عليه ال�سالم، فكان اأول من زاره من النا�س.
من  الأربييعييني  يف  اجليينيية  اأهييل  �سباب  �سيد  زييييارة  تعترب 
عليه  ال�سادق  لالإمام  �سريف  حديث  ويف  املوؤمن،  عالمات 
عليهما  اهلل  �سلى  بنت حممد  فاطمة  »اإّن  قال:  اأنه  ال�سالم 

ال�سالم  عليه  احل�سني  ابنها  لقرب  اليييزوار  حت�سر  واآلهما 
ذنوبهم«. لهم  فت�ستغفر 

قال:  ال�سالم  عليهما  الع�سكري  حممد  اأبييي  الإمييام  وعيين 
وزيييارة  وخم�سني،  الإحييدى  �سالة  خم�س؛  املوؤمن  »عالمات 
الأربعني، والتختم يف اليمني، وتعفر اجلبني، واجلهر بب�سم 

اهلل الرحمن الرحيم«.
عمليًا  نييوذجييًا  كييان  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإميييام  فييياإّن 
من  الإن�سان  لتحرير  ور�سالة  ومكان،  زمان  كل  يف  لالقتدار 

الظلم وال�ستبداد.
يف حمرم احلرام ترك الإمام احل�سني عليه ال�سالم الدنيا 
يعربه  ودربييًا  ومنهجًا  وفكرًا  روحييًا  فيها  بقي  لكنه  بج�سده، 

ال�سائرون نحو امللكوت الأعلى.
هو  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمييام  اأربعني  ذكرى  اإحياء  اإّن 
عليه  احل�سني  الإمام  ر�سخها  التي  النرة  القيم  لتلك  اإحياء 
ال�سالم يف ثورته، والتي كان الهدف منها مقلع جذور الظلم 

والكفر والطغيان واجلهل والف�ساد.

 محمد رزاق صالح

زيارة الأربعني
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»�َسِمْعُت  قال:  ال�سالم،  عليهما  احل�سني  بن  علي  عن  روي 
واآله  عليه  �سلى اهلل  اهلِل  َر�ُسوِل  َوَفاِة  َقْبَل  َكاَن  مَلَّا  َيُقوُل:  اأَِبي 
ِئيُل َفَقاَل: َيا اأَْحَمُد اإِنَّ اهلَل اأَْر�َسَلِني  اِم َهَبَط َعَلْيِه َجرْبَ َثاَلَثَة اأَيَّ
ِبِه  اأَْعَلُم  ُهَو  ا  َعمَّ َي�ْساأَُلَك  ًة  َوَخا�سَّ َلَك  ياًل  َوَتْف�سِ اإِْكَرامًا  اإَِلْيَك 
ِبيُّ �سلى اهلل عليه  ُد! َقاَل النَّ مَّ ُدَك َيا حُمَ ِمْنَك َيُقوُل: َكْيَف جَتِ

ِئيُل َمْكُروبًا. ِئيُل َمْغُمومًا َواأَِجُديِن َيا َجرْبَ واآله: اأَِجُديِن َيا َجرْبَ
َوَمَعُهَما  امْلَْوِت  َوَمَلُك  ِئيُل  َجرْبَ َهَبَط  الثَّاِلُث  اْلَيْوُم  َكاَن  ا  َفَلمَّ
َمَلٍك  اأَْلييَف  �َسْبِعنَي  َعَلى  اْلييَهييَواِء  يِف  �ْسَماِعيُل  اإِ َلييُه  ُيَقاُل  َمَلٌك 
اأَْر�َسَلِني  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلَل  اإِنَّ  اأَْحَمُد  َيا  َفَقاَل:  ِئيُل  َجرْبَ َف�َسَبَقُهْم 
اأَْعَلُم  ا ُهَو  ًة َي�ْساأَُلَك َعمَّ ياًل َلَك َوَخا�سَّ اإِْكَرامًا َلَك َوَتْف�سِ اإَِلْيَك 
ِئيُل  ُد! َقاَل: اأَِجُديِن َيا َجرْبَ مَّ ُدَك َيا حُمَ ِبِه ِمْنَك َفَقاَل: َكْيَف جَتِ

ِئيُل َمْكُروبًا. َمْغُمومًا َواأَِجُديِن َيا َجرْبَ
َمَلُك  َهَذا  اأَْحَمُد  َيا  ِئيُل:  َجرْبَ َفَقاَل  امْلَييْوِت  َمَلُك  َذَن  َفا�ْسَتاأْ
ِذُن  َي�ْسَتاأْ َوَل  َقْبَلَك  اأََحٍد  َعَلى  ِذْن  َي�ْسَتاأْ مَلْ  َعَلْيَك  َي�ْسَتاأِْذُن  امْلَْوِت 
ْقَبَل َحتَّى  ِئيُل َفاأَ ِذَن َلُه َجرْبَ َعَلى اأََحٍد َبْعَدَك، َقاَل: اْئَذْن َلُه، َفاأَ
َمَريِن  َواأَ اإَِلْيَك  اأَْر�َسَلِني  اإِنَّ اهلَل  اأَْحَمُد  َيا  َيَدْيِه َفَقاَل:  َبنْيَ  َوَقَف 
ْن  ُتَها َواإِ ْن اأََمْرَتِني ِبَقْب�ِس َنْف�ِسَك َقَب�سْ اأَْن اأُِطيَعَك ِفيَما َتاأُْمُريِن اإِ
ِبيُّ �سلى اهلل عليه واآله اأََتْفَعُل َذِلَك َيا  َكِرْهَت َتَرْكُتَها، َفَقاَل النَّ
َتاأُْمُريِن،  ِفيَما  اأُِطيَعَك  اأَْن  اأُِمْرُت  ِبَذِلَك  َنَعْم  َقاَل:  امْلَْوِت!  َمَلَك 
ِئيُل: َيا اأَْحَمُد اإِنَّ اهلَل َتَباَرَك َوَتَعاىَل َقِد ا�ْسَتاَق اإِىَل  َفَقاَل َلُه َجرْبَ
امْلَْوِت  َمَلَك  َيا  واآله:  اهلِل �سلى اهلل عليه  َر�ُسوُل  َفَقاَل  ِلَقاِئَك، 

اْم�ِس مِلَا اأُِمْرَت ِبه«.)اأمايل ال�سدوق:275(

النبي  على  اأغمي  اإّنه  عبا�س:  ابن  عن  املناقب  يف  وروي 
فاطمة  فقالت  بابه،  فدق  مر�سه،  يف  واآله  عليه  اهلل  �سلى 
عليها ال�سالم: »من ذا؟«، قال: اأنا رجل غريب اأتيت اأ�ساأل 
الدخول  يف  يل  اأتيياأذنييون  واآلييه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
فر�سول  ]حلاجتك[،  اهلل  رحمك  »اإم�س  فاأجابت:  عليه؟ 

م�سغول«. عنك  اهلل 
ي�ستاأذن على  وقال: غريب  الباب،  ثم رجع، فدق  فم�سى 
فاأفاق  للغرباء؟  اأتيياأذنييون  واآلييه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله من غ�سيته وقال: »يا فاطمة 
»هذا  قال:  اهلل«،  ر�سول  يا  »ل  قالت:  هييذا؟«،  ين من  اأتييدر 
ما  املييوت،  ملك  هذا  اللذات،  ومنغ�س  اجلماعات،  مفّرق 
اأحد بعدي،  اأحد قبلي، ول ي�ستاأذن على  ا�ستاأذن واهلل على 
»ادخل  فقالت:  له«،  ائذين  اهلل  على  لكرامتي  علّي  ا�ستاأذن 

رحمك اهلل«.
ر�سول  بيت  اأهييل  على  ال�سالم  وقييال:  هفافة  كريح  فدخل 
اهلل، فاأو�سى النبي �سلى اهلل عليه واآله اإىل علي عليه ال�سالم 
وبجمع  ال�سالم،  عليها  فاطمة  وبحفظ  الدنيا،  عن  بال�سرب 
القراآن، وبق�ساء دينه وبغ�سله، واأن يعمل حول قربه حائطاً، 

ويحفظ احل�سن واحل�سني عليهما ال�سالم.)الأنوار البهية(
وروي عن اأبي رافع موىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله، 
قال: ملا كان اليوم الذي تويف فيه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
واأنا  فاأفاق  واأبكي  اُقبلهما  بقدميه  فاأخذت  عليه  غ�سي  واآله 

الأكرم  الر�ش�ل  ا�شت�شهاد 
�شلى اهلل عليه واآله و�شلم
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اأقول: من يل ولولدي بعدك يا ر�سول اهلل؟ فرفع راأ�سه، وقال: 
»اهلل بعدي وو�سيي �سالح املوؤمنني«.

ويف رواية ال�سدوق عن ابن عبا�س: فجاء احل�سن واحل�سني 
عليهما ال�سالم، ي�سيحان ويبكيان حتى وقعا على ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله فاأراد علي عليه ال�سالم اأن ينحيهما عنه، 
فاأفاق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله ثم قال: »يا علي دعني 
اإنهما  اأما  مني،  ويتزودان  منهما  واأتييزود  وي�سماين  اأ�سمهما 
�سيظلمان بعدي ويقتالن ظلماً، فلعنة اهلل على من يظلمهما«.

)مفاتيح اجلنان ال�سيخ القمي(
�سلى  اهلل  ر�سول  اإنَّ  ملخ�سه:  ما  وغره  الطرب�سي  وقال 
له«، فقال  اأمرت  ملا  واآله، قال مللك املوت: »ام�س  اهلل عليه 
كنت  اإنا  الدنيا  اإىل  نزويل  اآخر  هذا  حممد  يا  جربائيل: 
اأنت حاجتي منها، فقال له: »يا حبيبي جربائيل اأدن مني«، 
فدنا منه. فكان جربائيل عن ميينه، وميكائيل عن �سماله، 
اهلل  ر�سول  فق�سى  املقد�سة،  لروحه  قاب�س  املييوت  وملك 
حنكه  حتت  اليمنى  املوؤمنني  اأمر  ويد  واآله  عليه  اهلل  �سلى 
ثم  بها،  فم�سحه  وجهه  اإىل  فرفعها  فيها،  نف�سه  ففا�ست 
اأمره.  يف  بالنظر  وا�ستغل  اإزاره،  عليه  ومد  وغم�سه  وجهه 

الطرب�سي( لل�سيخ  )الحتجاج 
و�ساح  اليي�ييسييالم،  عليها  فاطمة  و�ييسيياحييت  الييييراوي:  قييال 

امل�سلمون وهم ي�سعون الرتاب على روؤو�سهم.
يوم  م�سموماً  ]باملدينة[  ُقب�س  التهذيب:  يف  ال�سيخ  قييال 
الثنني لليلتني بقيتا من �سفر �سنة اإحدى ع�سرة من الهجرة 
فلّما ُقب�س ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله، جاء اخل�سر عليه 
واحل�سن  وفاطمة  علي  وفيه  البيت  باب  على  فوقف  ال�سالم 
واحل�سني عليهم ال�سالم ور�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله قد 
نف�س  كل  البيت،  اأهل  يا  عليكم  ال�سالم  فقال:  بثوب،  �ُسّجي 
اهلل  يف  اإن  القيامة،  يوم  اأجوركم  توفون  واإنييا  املييوت  ذائقة 
خلفًا من كل هالك، وعزاًء من كل م�سيبة، ودركًا من كل ما 

فات، فتوكلوا عليه، وثقوا به وا�ستغفر اهلل يل ولكم(.
واأهل البيت ي�سمعون كالمه ول يرونه، فقال اأمر املوؤمنني 

عليه ال�سالم: »هذا اأخي اخل�سر جاء يعزيكم بنبيكم«.
على  و�سلم  واآلييه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  م�سيبة  تاأثر  اإّن 
اأمر املوؤمنني علي واأهل بيته عليهم ال�سالم كان عظيمًا جّداً 
حيث قال اأمر املوؤمنني عليه ال�سالم يف ذلك: »فنزل بي من 
وفاة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله ما مل اأكن اأظن اجلبال 
لو حملته عنوة كانت تنه�س به، فراأيت النا�س من اأهل بيتي 

ما بني جازع ل ميلك جزعه، ول ي�سبط نف�سه، ول يقوى على 
حمل فادح ما نزل به قد اأذهب اجلزع �سربه، واأذهل عقله، 
و�سائر  وال�ستماع،  والقول  والإفهام  الفهم  وبني  بينه  وحال 
النا�س من غر بني عبد املطلب بني معزٍّ ياأمر بال�سرب، وبني 
على  نف�سي  وحملت  جلزعهم،  جازع  لبكائهم،  باكٍ  م�ساعد 
به  اأمرين  وال�ستغال مبا  ال�سمت  بلزوم  وفاته،  ال�سرب عند 
عليه،  وال�سالة  وتكفينه،  وحتنيطه،  وتغ�سيله  جتهيزه،  من 
ل  خلقه،  اإىل  وعهده  اهلل  كتاب  وجمع  حفرته،  يف  وو�سعه 
ي�سغلني عن ذلك بادر دمعة، ول هائج زفرة ول جزيل م�سيبة 
حتى اأديت يف ذلك احلق الواجب هلل عّز وجل ولر�سوله �سلى 
واحتملته  به،  اأمييرين  الييذي  منه  وبلغت  واآلييه عليّ،  عليه  اهلل 

�سابراً حمت�سباً«.
فعن اأن�س بن مالك قال: ملّا فرغنا من دفن الّنبي �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم اأتت اإيّل فاطمة عليها ال�سالم فقالت: »كيف 
ر�سول  وجه  على  الييرّتاب  تهيلوا  اأن  على  اأنف�سكم  طاوعتكم 
ِه  اهلل«، ثّم بكت وقالت: »يا اأََبتاُه اأَجاَب َرّبًا َدعاُه يا اأََبتاُه ِمْن َربِّ

ما اأَْدناُه يا اأبتاه اإىل جربيل ننعاه«.
�سلى  تراب قربه  كّفًا من  اأخذت  اأّنها  معتربة  رواية  وعلى 

اهلل عليه واآله و�سلم الّطاهر وقالت:
يييَتيييمِّ ُتيييييْرَبيييييَة َاْحيييَميييد  مييييياذا َعيييَليييى امْلُييي�يييسْ

َغييييواِليييييييييا مييييييياِن  اليييييييزَّ ييييمَّ  َييييي�ييييسَ ل  اأَْن 
ييييهييييا  نَّ يييْت َعييييليييييَّ َمييي�يييسييياِئيييٌب َلييييييْو اأَ يييبَّ �يييسُ

ييييْرَن َلييييياِليييييا يييْت َعيييَليييى الأَّيييييييييياِم �ييييسِ يييبَّ �يييسُ
ى  ييييييَت اأَْثيييييييييواِب الييييرثَّ يييِب حَتْ ُقيييييْل ِليييْليييُميييغييييَّ

َوِنييدائيييييا ييْرَخييتييي  �ييسَ ييَمييُع  َتيي�ييسْ ُكيييْنيييَت  إِْن 
ييد  ييمَّ حُمَ ِبيييِظيييلِّ  ِحيييميييًى  ذاَت  ُكيييْنيييُت  َقييييْد 

ييْيييم َوكيييييياَن ِحييميياِليييييا ل اأَْخيييي�ييييسَ ِمييييْن �ييسَ
ييييقييييى  ليييييييِل َوَاتَّ ييييُع ِليييذَّ َفيييياْلييييَيييييْوَم اأَْخيييي�ييييسَ

يييْييييميييي َواأَْدَفيييييييييييييُع ظييييامِلييييي ِبيييِردائيييييييا �يييسَ
ييَجيينييًا  يييٌة يف َلييْيييِلييهييا �ييسَ َفييييياإِذا َبيييَكيييْت ُقيييْميييِريَّ

يييبييياِحيييييييا يييين َبيييييَكيييييْييييييُت �يييسَ َعييييلييييى ُغيييي�ييييسْ
يييييييْزَن َبييييْعييييَدَك ُمييوِنيي�ييسييى  َفيييالأْجيييَعيييَلييينَّ احْلُ

ْميييييَع فيييييييَك ِو�ييسيياحيييييا ْجيييييَعيييييَلييييينَّ اليييييدَّ َوَلَ
)اأمايل ال�سدوق(

 حسني رايض الحسيني
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    الت�شامح لغة
ُم�ساِمح،  ُم�ساحَمًة، فهو  ي�سامح،  و�سامَح  �ساَمَح: )فعل(، 
ُه  ُه ِبَذْنِبِه اأي: َعَفا َعْنُه؛ وقيل: �َساحَمَ واملفعول ُم�ساَمح؛ و�َساحَمَ
اهلُل اأي: َغَفَر َلُه؛ وقيل اأي�سًا: واَفَقُه على مطلوبه؛ و�ساحَمك 
اهلُل: دعاء معناه اأرجو من اهلل اأن يعفو عنك وقد ي�ستخدم 
يف العتاب. و�ساِمح: فاعل من �َسَمَح، لَي�سَمح، �َسْمًحا و�سماًحا 
خ�ُس اأي:  و�سماحًة، فهو �ساِمح، واملفعول م�سموٌح له؛ �سَمح ال�سَّ
لن و�سُهل، وقيل انقاد بعد ا�ست�سعاب، وجاء واأعطى عن كرم 
َرِحَم  و�سخاء،  اأي: عنده كرم  َنْف�س  �سماحة  و�سخاء. وعنده 
ى. و�سَمح له  ى َواإَِذا اْقَت�سَ اهلُل َرُجاًل �َسْمًحا اإَِذا َباَع َواإَِذا ا�ْسرَتَ
بحاجة اأي: وافق عليها، وي�ّسرها له، وقيل: يجيز له. ول �سَمح 
اهلل: دعاء معناه اأرجو اأّل ي�سمح اهلل بحدوث ذلك الأمر، معاذ 
اهلل، حا�سا؛ وم�سموح به اأي: ُمباح له. و�َسَمَح ِلَنْف�ِسِه اأْن َي�ْسُتَمُه 
اِب ِمْنُه  اأَ؛ َلْن َي�ْسَمَح لأَحٍد ِبالْقرِتَ رَّ اأي: اأَْعَطى احَلقَّ ِلَنْف�ِسِه، جَتَ
اًل  ِكُن اأْن اأَْطَرَح �ُسوؤَ َك؛ واإَذا �َسَمْحَت مُيْ َذَن، وَلْن َيرْتُ اأي: َلْن َياأْ

اأي: اإَذا َقِبْلَت، اإَذا َواَفْقَت(.)املعجم: الغني(
    الت�شامح ا�شطالحًا

وما  والأخالقية،  الإن�سانية  املبادئ  اأحييد  الّت�سامح  يعترب 
نعنيه هنا هو مبداأ الّت�سامح الإن�ساين والأخالقي.

كما اأّن الّت�سامح يف دين الإ�سالم يعني ن�سيان املا�سي املوؤمل 
بكامل اإرادتنا، وهو اأي�سًا التخلي عن رغبتنا يف اإيذاء الآخرين 
لأّي �سبٍب قد حدث يف املا�سي، وهو رغبة قوّية يف اأن نفتح 
اأعيننا لروؤية مزايا الّنا�س بدًل من اأن نحكم عليهم ونحاكمهم 

اأو ندين اأحدًا منهم.
والّت�سامح اأي�سًا هو ال�ّسعور بالّرحمة، والّتعاطف، واحلنان، 

وكّل هذا موجود يف قلوبنا، ومهٌمّ لنا ولهذا العامل من حولنا.
والت�سامح اأي�سًا اأن تفتح قلبك، واأن ل يكون هناك �سعور 

بالغ�سب ول لوجود امل�ساعر ال�سلبية لأّي �سخ�سٍ اأمامك.
فبالت�سامح ت�ستطيع اأن تعلم باأن جميع الب�سر يخطئون، ول 

باأ�س باأن يخطئ الإن�سان.
فبالّت�سامح  الّت�ساهل؛  اأي�سًا  معناه  اللغة  يف  والت�سامح 
اأن  تكون لك ن�سف ال�سعادة، وبالّت�سامح تطلب من اخلالق 

ي�ساحمك ويغفر لك.

ت�سامح  وبييالييتيي�ييسييامييح 
اأقيييييييرب الييينيييا�يييس اإليييييييك؛ 

والييديييك واأبيينيياءك وكييل من 
اأخييطيياأ بييحييقييك، كييمييا اأّنيييه 
لي�س بالأمر ال�ّسهل اإّل ملن 
ي�سل اإليه في�سعد، ونعني 

بالّت�سامح اأي�سًا اأن تطلب 
اأّوًل  نف�سك  من  ال�ّسماح 

ومن الآخرين.
    الت�شامح عند الإمام 

علي عليه ال�شالم
يييحييتييار املييييرء مييين اأيييين 

يكتب  اأن  يحاول  عندما  يبداأ، 
عن �سخ�س له من ال�سفات نادرًا ما جتتمع يف اإن�سان قوًل 
والت�سامح  والييكييرم  وال�سجاعة  والييعييدل  كال�سدق  وعييميياًل، 

والتوا�سع والإخال�س والبالغة والقيادة.
فكل هذه ال�سفات قد جت�سدت و متثلت يف �سخ�سية الإمام 

علي عليه ال�سالم.
عليه  علي  الإميييام  منهج  يف  والتوا�سع  الت�سامح  فهناك 

ال�سالم لعدة اأ�سباب:
اأولً: البعد الروحي الإن�شاين اخلا�ض

اإّن الإمام اأمر املوؤمنني علّيًا عليه ال�سالم ميتلك من تاأثر 
اإىل  بالإ�سافة  نظره،  قل  غنّي  اإن�ساين  روحييي  وُبعد  فكري 

ترجمته لهذا الُبعد قوًل وعماًل على م�ستوى الواقع.
فنجده عليه ال�سالم عطوفًا على الفقر، مدافعًا عن احلق، 
نا�سرًا للمظلوم، متوا�سعًا وحكيمًا يف امل�سورة؛ بالإ�سافة اإىل 

اأّنه �سديد الغ�سب مع الظامل، ويقف بوجه الظلم.
ثانيًا: الإمام علي عليه ال�شالم رمز الإن�شانية

الإن�ساين  والتوا�سع  الت�سامح  لغة  اإىل  اليوم  اأحوج  اإننا 
اأمام ما نراه يف واقع حياتنا  اإىل عملة نادرة  الذي حتول 

امل�سلمني. اليومية نحن 
الت�سامح  يف  وفل�سفتهم  الإن�سانية  رموزنا  تنا�سينا  فقد 
والتوا�سع والتي اأدت اإىل م�ساهماتهم يف �سنع احل�سارة 

مــنــهــج يف  ــامـــح  ــشـ ــ�ـ ــتـ الـ
الإمام عليٍّ عليه ال�شالم

34

غة
بال

ج ال
نه



ما  بكل  العظيمة، ومت�سكنا  الإن�سانية 
كل م�سمون،  �سطحي خاٍل من  هو 
بالأنانية  ومتعالية مري�سة م�سابة 
حتى  والتخوين  والتكفر  واحلقد 
كنا  الذي  الإن�ساين  ُبعدنا  فقدنا 

مم. الأُ فيه  نباهي 
ال�شـــالم  ثالثاً: الإمام علي عليه 

�شاحب الروح العالية
اإ�ييسييكييالييييية  اأميييييام  نيييييزال  ل  إننا 
معها  التعامل  ن�ستطع  مل  تاريخية، 
ننتج  كيف  وهي  ومنهجية،  بعلمية 
وعييي  عيين  يييعييرب  من�سجمًا  �ييسييلييوكييًا 
اإن�ساين  اأخييالقييي  وخييطيياب  فييكييري 
يربز هويتنا احلقيقية قوًل وعماًل؟

�سبه  وجييود  الآن،  نالحظه  ما  اإّن 
على  مييين  امليييطيييروح  بيييني  قطيعة 
اجلمعة،  وخطب  الييوعييظ  منابر 
ال�سلوك  وبني  ومرا�سيمنا،  منا�سباتنا  ويف 
اأو هيمنة من  ثروة  اأو  �سلطة  ي�سعى من اجل  الذي  اجلمعي 
خالل الإلغاء والتهامات املتبادلة، وهذا ما اأحدث فجوة ما 
كل  تهمي�س  اإىل  واأدى  الواقع،  وبني  والنظرية  اخلطاب  بني 
اإبداعي، رغم وجود كم هائل من التنظر  اإن�ساين و  ما هو 

واخلطابات والأفكار.
على  اخلطاب  بني  الكبرة  الفجوة  مييدى  يعك�س  وهييذا 
ما  رغم  ال�سلوك،  م�ستوى  على  والواقع  التنظر،  م�ستوى 
عليهم  املع�سومني،  الأئمة  منهج  عن  ون�ستح�سره  نييردده 
ال�سالم، من اأقوال واأحاديث و�سرة م�سيئة، واأمر املوؤمنني 
عليه ال�سالم، خر دليل وقدوة لنا يف ذلك، فقد كان الإمام 
علي عليه ال�سالم ميثل رمزًا لالإن�سانية قبل اأن يكون رمزًا 
ا  مِبَ ْبَعَة  ال�سَّ الأََقاِليَم  اأُْعِطيُت  َلْو  »َواهلِل  القائل:  فهو  للدين، 
ُجْلَب  اأَ�ْسُلُبَها  َلٍة  َنْ يِف  اهلَل  َي  اأَْع�سِ اأَْن  َعَلى  اأَْفالِكَها،  َت  حَتْ
�َسِعَرٍة َما َفَعْلُتُه، َواإِنَّ ُدْنَياُكْم ِعْنِدي لأَْهَوُن ِمْن َوَرَقٍة يِف َفِم 

ُمَها«.)نهج البالغة:346( َجَراَدٍة َتْق�سَ
فهنا قد بنّي الإمييام �سالم اهلل عليه اأّن الظلم لي�س فقط 
اأن اأ�سهر ال�سالح بوجه �سخ�س ما، بل الظلم يكون حتى يف 

الكالم، والت�سرفات ال�سخ�سية مع الآخرين.
فمن املمكن اأن يظلم الإن�سان اأخاه بكلمة جارحة، اأو من 

املمكن اأن يظلم اأخيه باتخاذ اإجراء معنّي بحّقه. 
�سرعه«.)نهج  احلييق  �ييسييارع  »ميين  ال�سالم:  عليه  وقييولييه 

البالغة:548(
اأي�سًا: »ال�ستغناء عن الغدر اأعز من  وقوله عليه ال�سالم 

ال�سدق به«.)نهج البالغة:533(
اإن مّتم معها بكوا  النا�س خمالطة  اأي�سًا: »خالطوا  وقوله 

عليكم وإنْ ع�ستم اأح�سنوا اإليكم«.)نهج البالغة:470(
وهناك الكثر من الأحاديث والروايات التي حتّث على 
لذكرها،  املجال  ي�سعنا  ل  الإن�سان،  لأخيه  الإن�سان  حب 
�سلوكنا  يف  نتنا�ساها  لكننا  بها،  ونتباهى  نحفظها  فنحن 

اليومية. وتعامالتنا 
تاأكيد  على  دليل  اإّل  هي  ما  واحلكم،  الأحيياديييث  هذه  كل 
والعمل  اخليير  فعل  حييب  على  اليي�ييسييالم،  عليه  علي  الإميييام 
والتوا�سع والت�سامح و�سعور اإن�ساين عميق وعاٍل و�سلوك متفاٍن 
اأو  يف �سبيل حتقيق العدل ما بني الب�سر، دون متييز عرقي 
طائفي، فر�سالته ذات طابع كوين تدعو اإىل احرتام الإن�سان 
عند  فلالإن�سان  لالإن�سان،  الإن�سان  وت�سامح  الإن�سان،  لأخيه 
له اهلل بها عن غره من املخلوقات. الإمام علي، قيمة عليا ف�سّ
ومن �سذرات ال�سرة العطرة لأمر املوؤمنني عليه ال�سالم، 
باللني  قابلهم  اأنه  بتعامله مع )اخلييوارج(، وكيف  ما ُعرف 

وال�سلم، رغم هزميتهم يف )النهروان(.
فكان اأحدهم يكّفر الإمام اأمام مراأى وم�سمع النا�س، واآخر 
يقطع عليه �سالته باآية قراآنية ت�سكك يف اإميان الإمام عليه 
اأنه كان يعاملهم باللني والت�سامح، يف  اإل  ال�سالم.. وهكذا، 

حماولة منه لتغير قناعاتهم واإعادتهم اإىل ر�سدهم.
ل  الييذي  والينبوع  الإن�ساين  الفكر  هييذا   عن  ابتعدنا  لقد 
ين�سب من احلكمة والت�سامح، فما اأحوجنا اليوم اإليه كي نعيد 

زرع بذور الت�سامح والتوا�سع.
حتى  اجلميلة  الإن�سانية  امل�ساعر  من  الكثر  فقدنا  لقد 
للقتل  وع�سبيات  �سراعات  على  تعي�س  جمتمعاتنا  �سارت 
والفتنة والتخريب يف ظل �سعور وا�سح بال مبالة يف كل �سيء.
فكيف نوؤ�س�س اأو نبدع معنى اإن�سانيًا داخل وعينا اجلمعي 
قوًل وعماًل ن�ستطيع من خالله اإيجاد هويتنا احل�سارية على 
اإعييادة  يف  وا�سح  نق�س  فهناك  واخليييارج،  الداخل  م�ستوى 
والدعوة  املنابر  كرثة  رغم  الإن�سانية  املعاين  ونتاج  جتديد 
اإن�سانيًا  �سلوكًا  نبدع  اأن  ن�ستطع  مل  لكن  والأخييوة،  للت�سامح 
عليه  املوؤمنني  اأميير  علمنا  كما  للحياة،  وحُمييبييًا  مت�ساحمًا 

ال�سالم. فما زلنا �سحايا ثقافة ل تعرف اإىل املوت.
إعداد: محمد رزاق صالح
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عن  غنية  اليي�ييسييالم  عليه  علي  الإمييييام  �سخ�سّية  اإّن 
التعريف والرتجمة وح�سبنا اأّنه وليد الكعبة امل�سرفة، وقد 
ترعرع ورّبي يف منزل الوحي ون�ساأ يف حجر خامت الأنبياء 

واملر�سلني و�سيد الأولني والآخرين.
فاأوتي  وروحييًا،  ن�سًا  وا�ستوحاه  الكرمي  للقراآن  وتتلمذ 
احلكمة وف�سل اخلطاب من منبعه الرث وهو معجزة من 

معجزات الإ�سالم.
عن  الواقدي  عمر  بن  حممد  عن  اخلرب  يف  جاء  فقد 
اأّن عليًا عليه ال�سالم كان من معجزات  اأ�سلم:  �سهم بن 
 - ملو�سى  كالع�سا  و�سلم   - واآله   - النبي �سلى اهلل عليه 
على نبّينا واآله وعليه ال�سالم - واإحياء املوتى لعي�سى ابن 
ال�سالم  -(.)فهر�ست  وعليهما  واآله  نبّينا  على   - مرمي 

ابن الندمي:144(

ملا متلكه �سخ�سيته عليه ال�سالم الرحبة من عمق وغنى 
احل�ساري  والإبيييداع  الب�سرية  احلياة  اأوجييه  خمتلف  يف 

والتاأ�سيل العقائدي على مر الع�سور.
عليه  املوؤمنني  اأميير  الإمييام  �سخ�سية  واقييع  كان  فيياإذا 
عن  فا�ستوعبه  الإ�سالم  فهمه حلقيقة  يكمن يف  ال�سالم 
وعي كامل وكان اأقرب خلق اهلل تعاىل اإىل ينبوعه الذي 
النمر  ال�سايف  الينبوع  ذلييك  ف�سار  منه  ونهل  ارتييوى 
الإميييان عن وعي يف  فتغلغل  دافقًا  قويًا  كيانه  يجري يف 
قلبه الطاهر وعجن بلحمه ودمه فاأ�سحى رجل الإ�سالم 
الذي ل تاأخذه يف اهلل لومة لئم وهو ال�سحابي الوحيد 
تفقدوين«. اأن  قبل  »�سلوين  امل�سهورة  قولته  قييال  الييذي 

)الإ�سابة يف معرفة ال�سحابة:509/2(
عليه  الإمييام  خماطبًا  بكر  اأبييو  قال  ما  منزلة  وح�سبه 
ال�سالم: )مل تبق خ�سلة من خ�سال اخلر اإّل ولك فيها 

منهـج الإمام علي عليه ال�شالم
فـي الق�شاء
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�سباقة(.)�سرح نهج البالغة للمعتزيل:249/3(
احل�سنة  اخل�سال  وكل  ال�سالم،  عليه  منه  اخلر  فكل 
واحلميدة منه �سلوات اهلل و�سالمه عليه، فهو اخلر ومنه 

اخلر واإليه اخلر فهو ال�سابق باخلرات
اٍل  َف�سَّ ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  �َسِن  احْلَ ْبُن  اأَْحَمُد  عن  رواية  ففي 
�َسْوَرَة  َعْن  امْلَْرَع�ِسيِّ  ٍم  �َسالَّ اأَِبي  َعْن  ى  امْلَُثنَّ ْبِن  ُحَمْيِد  َعْن 
َقْوِل  َعْن  ال�سالم  عليه  َجْعَفٍر  َبييا  اأَ �َساأَْلُت  َقيياَل:  ُكَلْيٍب  اْبِن 
اهلِل َتَعاىَل: }ُثمَّ َأوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصَْطَفيْنا مِنْ 
وَمِنْهُمْ سابِقٌ   مُْقَتصِدٌ  وَمِنْهُمْ  لِنَْفسِهِ  ظالِمٌ  َفمِنْهُمْ  عِبادِنا 
اِبُق  »ال�سَّ ال�سالم:  عليه  فَقاَل  اهلِل{،   ــِإْذِن  بِ بِالَْخيْراتِ 

اِت الإَِماُم«.)ب�سائر الدرجات:44/1( ْرَ ِباخْلَ
ُعْثَماَن  ْبييِن  َغيياِلييِب  َعييْن  الكويف  فييرات  تف�سر  وجيياء يف 
َحاّجًا  َخَرْجُت  َقيياَل:  ِبيِعِي  ال�سَّ اإِ�ْسَحاَق  اأَِبييي  َعْن  ْهِديِّ  النَّ
الآَيِة  َهِذِه  َعْن  َف�َساأَْلُتُه  ال�سالم  عليه  َجْعَفٍر  ِباأَِبي  َفَمَرْرُت 
عِبَادِنَا  مِــنْ  اصَْطَفيْنَا  ــذِيــنَ  الَّ الْكَِتابَ  ــا  ــنَ َأوْرَثْ ــمَّ  }ُث
ــمْ سَــابـِـقٌ  ــهُ ــنْ ــمْ مُــْقــَتــصِــدٌ وَمِ ــهُ ــنْ ــمٌ لِــنَــْفــسِــهِ وَمِ َفــمِــنْــهُــمْ َظــالِ
الَْكِبريُ{،  الَْفْضُل  هُــوَ  َذلِــكَ  هِ  اللَّ ــِإْذِن  بِ بِالَْخيْرَاتِ 
َيا  َقْوُمَك  ِفيَها  َيُقوُل  »َما   : َعِلٍيّ ْبُن  ُد  مَّ حُمَ يِل  َفَقاَل  َقاَل: 
َها َنَزَلْت  ْهَل اْلُكوَفِة، ُقْلُت: َيْزُعُموَن اأَنَّ اأََبا اإِ�ْسَحاَق؟«، َيْعِني اأَ
اإَِذا  َيْحُزُنُهْم  »َفَما   : َعِليِّ ْبُن  ُد  مَّ حُمَ يِل  َفَقاَل  َقاَل:  ِفيِهْم، 
ِة؟«، َقاَل: ُقْلُت: ُجِعْلُت ِفَداَك َفَما الَِّذي َتُقوُل  نَّ َكاُنوا يِف اجْلَ
ا  ًة، اأَمَّ اأَْنَت ِفيَها؟ َقاَل: »َيا اأََبا اإِ�ْسَحاَق َهِذِه َواهلِل َلَنا َخا�سَّ
�َسُن  َواحْلَ َطاِلٍب  ِبييي  اأَ ْبُن  َفَعَليُّ  ييْراِت  ِبيياخْلَ �ساِبٌق  ]َقْوُلهُ [ 

ا  ِمنَّ ِهيُد  َوال�سَّ َوانُ [  �سْ َوالرِّ اَلُم  ال�سَّ ]َعَلْيِهُم  يينْيُ  يي�ييسَ َواحْلُ
َوُهَو  ا�ِس  النَّ يِف  َما  ِفيِه  الَِّذي  ِلَنْف�ِسِه  امِلُ  َوالظَّ اْلَبْيِت،  اأَْهَل 
ُثمَّ  َلْيَلُه«،  َوَقاِئٌم  َنَهاَرُه  اِئٌم  َف�سَ ُد  امْلُْقَت�سِ ا  َواأَمَّ َلُه،  َمْغُفوٌر 
َتُكْم َوِبَنا َيْغِفُر اهلُل  َقاَل: »َيا اأََبا اإِ�ْسَحاَق ِبَنا ُيِقيُل اهلُل َعرْثَ
لِّ  ي اهلُل ُدُيوَنُكْم َوِبَنا َيُفكُّ اهلُل َوَثاَق الذُّ ُذُنوَبُكْم َوِبَنا َيْق�سِ
ِمْن اأَْعَناِقُكْم َوِبَنا َيْخِتُم َو]ِبَنا[ َيْفَتُح َل ِبُكْم َوَنْحُن َكْهُفُكْم 
َوَنْحُن  ُنوٍح  َك�َسِفيَنِة  �َسِفيَنُتُكْم  َوَنْحُن  اْلَكْهِف  َحاِب  َكاأَ�سْ
فرات  اإِ�ْسَراِئيل«.)تف�سر  َبِني  ِة  ِحطَّ َكَباِب  ِتُكْم  ِحطَّ َباُب 

الكويف:348(
وما ورد عن عمر بن اخلطاب قوله: )عقمت الن�ساء اأن 

يلدن مثل علي بن اأبي طالب(.)ذخائر العقبى:80(

فهذه ال�سهادة ل تنفع اإذا كان ديدن الظامل اأن يجل�س 
جمل�س غره، واأن يرتاأ�س على زمام اأمور امل�سلمني وياأمر 
اإمييام  ظلم  فقد  ظييامل،  بحق  فهو  يريده،  ما  على  وينهى 
�سّيئة،  �سّنة  �سّن  الذي  فهو  بظلمه،  النا�س  وظلم  زمانه، 

يف الإ�سالم.
ًة  �ُسنَّ يينَّ  �ييسَ »َميييْن  ال�سريف:  احلييديييث  يف  جيياء  واليييذي 
اْلِقَياَمِة،  َيْوِم  ىَل  اإِ ِبَها  َعِمَل  َمْن  َواأَْجييُر  اأَْجُرَها  َفَلُه  َح�َسَنًة 
َئٍة، َفَعَلْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِبَها اإِىَل  ًة �َسيِّ َوَمْن �َسنَّ �ُسنَّ
عليهم  الأئمة  اأحكام  اإىل  الأميية  اْلِقَياَمِة«.)هداية  َيييْوِم 

ال�سالم:579/5(
اآل حممد، وجتراأ على هتك  �سّنة ظلم  �سّن  الذي  فهو 
حرمة بيت النبوة وحرمة اآل الر�سول �سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم، فاإن مل تكن هناك باب اأحرقها اللعني، ملا اأحرقوا 

خيام �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم يف عا�سوراء.
واجلماعة  ال�سنة  اأهيييل  اأعيييالم  ل�سان  على  جيياء  ومييا 
ال�سحابة  من  لأحد  )ما  قوله:  وغره  حنبل  بن  كاأحمد 
-(.)تاريخ  ال�سالم  عليه   - لعلي  ما  مثل  الف�سائل  من 

اخللفاء:168(
فقد جاء عن  تعد،  ول  التي ل حت�سى  ف�سائل  اأما يف 
اأئمة اأهل البيت عليهم ال�سالم الروايات الكثرة يف ف�سله 
اأمر  اأعييداء  و�سهادة  اعييرتاف  عن  ف�ساًل  ال�سالم،  عليه 

املوؤمنني عليه ال�سالم بف�سل ومناقبه.
البالغة:  نهج  �سرح  كتابه  يف  احلديد  اأبييي  ابيين  فقال 
اأعداوؤه وخ�سومه بالف�سل ومل  اأقّر له  اأقول يف رجل  )ما 
نهج  ف�سائله(.)�سرح  كتمان  ول  مناقبه  جحد  ميكنهم 

البالغة:135/1(
عليهم  البيت  اأهييل  اأعييداء  به  قييام  ما  ف�ساًل عن  هييذا 
ال�سالم من طم�س وم�سح الأحاديث النبوية التي وردت يف 
ف�سلهم عليهم ال�سالم عاّمة ويف ف�سل علي اأمر املوؤمنني 
عليه ال�سالم خا�سة، التي مل يكن عداوتهم مع اأهل البيت 

عليهم ال�سالم اإّل بغ�سًا بعلي عليه ال�سالم.
احلرام  حمرم  من  العا�سر  يوم  كربالء  يف  قالوا  كما 
�سنة �ستني للهجرة لالإمام احل�سني عليه ال�سالم، حينما 
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ْلُتَها؟  ٍة َبدَّ اأََتْقُتُلويِن َعَلى �ُسنَّ َوْيَلُكْم  حاججهم بقوله: )»َيا 
ُتَها؟ اأَْم َعَلى ُجْرٍم َفَعْلُتُه؟ اأَْم َعَلى َحٍقّ  ْ اأَْم َعَلى �َسِرْيَعٍة َغرَّ
لأبيك(.)ينابيع  بغ�سا  نقتلك  اإنييا  له:  فقالوا  َتَرْكُتُه؟«، 

املودة:80/3(
ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأمر  على  الأمييوي  فهذا احلقد 
معرفة  وعييدم  ال�سالم،  عليه  علي  فهم  عييدم  اإىل  اأّدى 

ف�سائله �سلوات اهلل و�سالمه عليه.
الر�سالة  ببيت  الوثقى  ال�سالم  عليه  عالقته  فبحكم 
الباري جلت قدرته من مكانة و�سمو  املحمدية وما حباه 
جنده عليه ال�سالم قد متّيز بخ�سائ�س ومعطيات هو ابن 

بجدتها ول غرابة يف ذلك 
اليير�ييسييول الأعييظييم  مييا دام 
و�سلم  واآله  عليه  �سلى اهلل 
قال  حيث  بنف�سه  مثله  قد 
اليي�ييسييريييف:  احليييدييييث  يف 
َنِظٌر  َوَلييُه  اإِلَّ  َنِبٍيّ  ِمْن  »َما 
ي«. ييِتييِه َوَعييِليييٌّ َنييِظييْرِ يِف اأمَّ

)اإثبات الهداة:266/3(
اأخالق  فعاًل  ج�ّسد  وقد 
اهلل  �سلى  الر�سول  واأفعال 
عليه واآله و�سلم، فكان من 
اجلوانب املتمّيزة يف حياته 
الق�سائي  عدله  الطاهرة 
الق�سايا  يف  اأحكامه  ودقة 

التي ف�سل فيها وكان �سباقًا اإىل احتواء م�سكالت الف�ساء 
وعوي�ساته وم�ستحدثات م�سائله وما ميكن اأن ي�ستجد من 
اأموره ومو�سوعاته ومن هنا تربز عظمته بو�سفه قا�سيًا 
فريدًا ومتميزًا عن غره ملا له من خ�سو�سية يف العملية 
الق�سائية بعد اأن عرف اأّن اأحكام ال�سريعة الغراء تغطي 
ا�ستنباط  وخ�سوماتهم.)قواعد  النا�س  اأحيييداث  كييل 

الأحكام:74/1(
فمادام د�ستور هذه ال�سريعة وقوانينها فيه تبيان لكل 
بالر�سول  املتمثل  العلم،  يف  الرا�سخني  بيد  وذلك  �سيء، 
الأكرم حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم واأخيه وابن عمه 

الطاهرة فاطمة  وابنته  ال�سالم  املوؤمنني علي عليه  اأمر 
عليهم  املع�سومني  الأئييميية  الأطييهييار  وذريتهم  الييزهييراء 

اأف�سل ال�سالة وال�سالم.
وقد وردت الروايات عن النبي الأكرم �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم يف ف�سله ومناقبه وقدرته ومعرفته يف الأمور 

�سواء كانت الكونية اأو غرها.
َتْفِقُدويِن  اأَْن  َقْبَل  »�َسُلويِن  ال�سالم:  فقد ورد عنه عليه 
الأَْر�ِس«.)نهج  ِبُطُرِق  ي  ِمنِّ اأَْعَلُم  َماِء  ال�سَّ ِبُطُرِق  َفالأََنا 

البالغة:280(
»َلْو  ال�سالم:  عليه  َوَيُقوُل 
َكْمُت  حَلَ اْلِو�َساَدُة  يِلَ  ُثِنَيْت 
ِبَتْوَراِتِهْم،  ْوَراِة  التَّ اأَْهِل  َبنْيَ 
يييييييييِل  جْنِ الإِ اأَْهيييييييِل  َبيييييينْيَ  َو 
يييييِلييِهييْم، َوَبييييينْيَ اأَْهييييِل  ِبيياإِجْنِ
َحتَّى  ِبُفْرَقاِنِهْم،  اْلُفْرَقاِن 
ِه َوَيُقوَل اإِنَّ  َيْزَهَر ُكلٌّ اإِىَل َربِّ
اِئَك«. ى ِفيَنا ِبَق�سَ َعِلّيًا َق�سَ

)بحار الأنوار:682/30(
َوَقييييييياَل عييليييييه اليي�ييسييالم: 
لَّى  �سَ اهلِل  ييوُل  َر�ييسُ »َعلََّمِني 
َبيياٍب  ْليييَف  اأَ َواآِليييِه  َعَلْيِه  اهلُل 
ُيْفَتُح ِمْن ُكلِّ َباٍب اأَْلُف َباٍب«.

)دلئل الإمامة:235(
َواآِلييِه  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ الأَِمييينُي  ييوُل  �ييسُ الييرَّ َلييُه  �سهد  َوقييد 
يييِة«.)بيييحيييار  ييى الأُمَّ ْقيي�ييسَ يييُه: َبييياُب َمييِديييَنييِة اْلييِعييْلييِم، َواأَ ِبييياأَنَّ

الأنوار:671/30(
الر�سول  يختربه  مل  الييذي  الوحيد  ال�سالم  عليه  فاإنه 
وقتها  كييان  اأّنيييه  رغييم  اليمن،  ق�ساء  وله  حييني  الأعييظييم 
الفقهي  امل�ست�سار  كان  إّنه  ثم  يافعًا،  �سبابه  رياعني  يف 
والق�سائي للخلفاء الذين من قبله ومرجع ال�سحابة يف 

عوي�سات ما تعرت�سهم من م�سائل. الإر�ساد:117(
الأمر الذي يدلنا على متتعه باإلهام رباين وخ�سو�سية 
باأنه  الأميية  نبي  ي�سفه  اأن  فيها  ا�ستحق  مبدعة  ق�سائية 

اأق�سى الأمة.

 فاضل عباس 
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ال�سّيدة زينب الكربى عليها ال�سالم هي ال�سيدة الّثانية 
اهلل  �سلوات  الزهراء  فاطمة  العاملني  ن�ساء  �سيدة  بعد 

و�سالمه عليها.
والكرامات،  بالف�سائل  متالطمًا  بحرًا  حياتها  كانت 

والقدا�سة والروحانية.
والكفاءات  الطاقات  فيها  ازدحييمييت  �سخ�سية  اإّنييهييا 

والقابليات، ومقومات الرقي والتفوق.
امل�سرقة  حياتها  �سفحات  من  �سفحة  فكل  هنا  من 

جديرة بالدرا�سة والتحقيق والبحث والتحليل.
من  نوعًا  حياتها  ملف  يف  القراءة  تعترب  ناحية  فمن 

اأف�سل اأنواع العبادة و�سبل التقرب على اهلل تعاىل.

لأّنها اطالع على حياة �سادات اأولياء اهلل تعاىل.
التاريخية  اللقطات  يف  الّتدبر  اأخيييرى:  ناحية  وميين 
العظيمة يعطي  ال�سيدة  اإلينا عن حياة هذه  التي و�سلت 
الإن�سان درو�سًا مفيدة تنفعه يف كثر من جمالت حياته.
ف�ساًل عن اأّن التاأليف يف حياتها املتالألئة يعترب حماولة 
لإعطاء �سورة وا�سحة عن غر قدوة للن�ساء املوؤمنات بعد 

اأّمها ال�سديقة الكربى فاطمة الزهراء عليها ال�سالم.
بل خر اأ�سوة لكل امراأة تبحث عن ال�ّسعادة يف احلياة، 

مثالية  تربية  عن  يبحثن  الالتي  لالأّمهات  مثال  واأف�سل 
لأولدهن.

والفوز بجّنة عر�سها ال�سماوات والأر�س.
اإّن ال�سيدة اجلليلة عقيلة الها�سميني زينب الكربى بنت 
نادرة  ال�سالم،  عليهم  اأبي طالب  بن  علي  املوؤمنني  اأمر 

من نوادر الكون، واآية اإبداع يف خلق اهلل تعاىل.
وهي ملتقى اآيات العظمة، ومفخرة التاريخ.

يف  ال�سرف  وموجبات  العظمة  اأ�سباب  ا�ستقراأنا  فاإذا 
واأق�سامها جند كلها  اأنواعها  الب�سر على اختالف  تاريخ 
اأو جلها جمتمعة ومتوّفرة يف هذه ال�سيدة اجلليلة زينب 

عليها ال�سالم.
بحق إّنها زينة اأبيها، إّنها كاأبيها وهذا ب�سهادة الأعداء 

ف�ساًل عن مدح اأهل البيت عليهم ال�سالم لها.
على  وال�سرب  الغزير،  والعلم  الرفيع،  الّن�سب  األي�س 
وال�سفقة،  والييعيياطييفيية،  والييوفيياء،  وال�سجاعة،  املييكيياره، 

واحلياء، والعفة، يف طليعة الف�سائل؟!
فماذا علينا اأن نقول لو اأّن هذه ال�سفات، وغرها من 
األ  �سيدة؟!  يف  وافييرة  ب�سورة  اجتمعت  الأخييالق  مكارم 

تعترب تلك ال�سيدة نادرة الكون، ومفخرة التاريخ؟!

شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية

عن مصادره / بترصف

ال�شيدة الثانية يف الك�ن
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حديث الثقلني من الأحاديث املتواترة و�سحيحة ال�سند عند 
امل�ستفي�سة  الأحاديث  العامة، وهو من  واأبناء  الإمامية  ال�سيعة 
التي رويت بالتواتر، ول ميكن الت�سكيك يف �سحة هذا احلديث 

قطعًا.
الدنيا  ال�سعادة، فهذه  اإىل  للو�سول  الإن�سان  خلق اهلل تعاىل 
مدعيًا  و�سماًل  ميينًا  الأمواج  تتقاذفه  الذي  املتالطم  كالبحر 

اأنَّها الطريق ال�سحيح اإىل ال�سعادة، وقد يتيه الإن�سان فيه.
فاإّنه تعاىل برحمته وحكمته مل يرتك الإن�سان لعلمه ب�سعفه 

وقلة حيلته ومل يكله اإىل نف�سه كي يغرق يف التيه وال�سالل.
ال�سعادة  اإىل  الإن�سان  لهداية  والر�سل  الأنبياء  اأر�سل  لذلك 

واإبعاده عن طريق ال�سقاء.
فقال تعاىل: }مِنْ َأجِْل َذلِكَ َكَتبْنَا عََلى بَنِي إِسْرَائِيَل 
َأنَّهُ مَنْ َقَتَل نَْفسًا بَِغيِْر نَْفٍس َأوْ َفسَادٍ فِي اأَلرِْض َفَكَأنَّمَا َقَتَل 
وََلَقدْ  النَّاسَ جَمِيعًا  َأحْيَا  َأحْيَاهَا َفَكَأنَّمَا  النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ 
فِي  َذلِــكَ  بَعْدَ  مِنْهُمْ  َكثِريًا  إِنَّ  ُثمَّ  بِالْبَيِّنَاتِ  رُسُُلنَا  جَاءَتْهُمْ 

َلمُسِْرُفونَ{.املائدة:32 اأَلرِْض 
والأو�سياء هي  والر�سل  الأنبياء  بوا�سطة  الإلهية  الهداية  اإّن 
قلبه  املّيت من مات  فاإن  اإىل احلياة،  املوت  النا�س من  اإخراج 

وعرتة عن حبِّ اهلل تعاىل والنبيِّ �سلى اهلل عليه واآله  و�سلم 
عليهم  البيت  اأهيييل  النبي 

ال�سالم.
يياِلييح  فييعيين �ييسَ

ْبييين ُعييْقييَبييَة 
َعْن 

ِر  َن�سْ
ْبِن 

ُموؤِْمٍن  »لإِْطَعاُم  َقاَل:  ال�سالم  عليه  اهلِل  َعْبِد  اأَِبي  َعْن  َقاُبو�َس 
اإِيَلَّ ِمْن ِعْتِق َع�ْسِر ِرَقاٍب َوَع�ْسِر ِحَجٍج«، َقاَل: ُقْلُت: َع�ْسِر  اأََحبُّ 
َماَت  ُتْطِعُموُه  مَلْ  ْن  اإِ ُر  »َيا َن�سْ َفَقاَل:  َقاَل:  َوَع�ْسِر ِحَجٍج؟  ِرَقاٍب 
ٍب َفَي�ْساأَُلُه َوامْلَْوُت َخْرٌ َلُه ِمْن َم�ْساأََلِة  اأَْو َتُدلُّوَنُه َفَيِجيُء اإِىَل َنا�سِ
ْن  ا�َس َجِميعًا َفاإِ ْحَيا النَّ ا اأَ ْحَيا ُموؤِْمنًا َفَكاأَنَّ ُر َمْن اأَ ٍب َيا َن�سْ َنا�سِ
اأَْحَيْيُتُموُه«.)الكايف  َفَقْد  اأَْطَعْمُتُموُه  َواإِْن  اأََمتُُّموُه  َفَقْد  ُتْطِعُموُه  مَلْ 

للكليني:204/2(
مَعَهُمُ  وََأنْزَلْنَا  بِالْبَيِّنَاتِ  رُسَُلنَا  َأرْسَْلنَا  }َلَقدْ  تعاىل:  وقال 
الْحَدِيدَ  وََأنْزَلْنَا  بِالْقِسْطِ  النَّاسُ  لِيَُقومَ  وَالْمِيزَانَ  الْكَِتابَ 
وَرُسَُلهُ  يَنْصُرُهُ  مَنْ  اهلُل  وَلِيَعَْلمَ  لِلنَّاِس  وَمَنَافِعُ  شَدِيدٌ  بَْأسٌ  فِيهِ 

بِالَْغيِْب إِنَّ اهلَل َقِويٌّ عَِزيزٌ{.احلديد:25
َثَنا َعِليُّ ْبُن  ُد ْبُن ِزَياِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَهْمَدايِنُّ َقاَل: َحدَّ مَّ عن حُمَ
ِد ْبِن اأَِبي ُعَمْرٍ َعْن ِغَياِث  مَّ ِبيِه َعْن حُمَ اإِْبَراِهيَم ْبِن َها�ِسٍم َعْن اأَ
ْبِن  ِد  مَّ اأَِبيِه حُمَ ٍد َعْن  مَّ اِدِق َجْعَفِر ْبِن حُمَ اإِْبَراِهيَم َعِن ال�سَّ ْبِن 
�َسنْيِ ْبِن َعِلٍيّ عليهم  �َسنْيِ َعْن اأَِبيِه احْلُ َعِلٍيّ َعْن اأَِبيِه َعِليِّ ْبِن احْلُ
َقْوِل  َمْعَنى  امْلُوؤِْمِننَي عليه ال�سالم َعِن  اأَِمُر  َقاَل: »�ُسِئَل  ال�سالم 
َقَلنْيِ ِكَتاَب  لٌِّف ِفيُكُم الثَّ َر�ُسوِل اهلِل �سلى اهلل عليه واآله اإِينِّ خُمَ
ُة  �َسنْيُ َوالأَِئمَّ �َسُن َواحْلُ ُة؟ َفَقاَل: »اأََنا َواحْلَ ِتي َمِن اْلِعرْتَ اهلِل َوِعرْتَ
�َسنْيِ َتا�ِسُعُهْم َمْهِديُُّهْم َوَقاِئُمُهْم َل ُيَفاِرُقوَن  �ْسَعُة ِمْن ُوْلِد احْلُ التِّ
اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوِل  َعَلى  َيِرُدوا  َحتَّى  ُيَفاِرُقُهْم  َوَل  اهلِل  ِكَتاَب 

ُه«.)كمال الدين لل�سدوق:241/1( عليه واآله َحْو�سَ
اأن  علينا  الأميية  حياة  يف  املهمني  الأمرين  الثقلني  ملعرفة 
ال�سالم  عليهم  البيت  اأهييل  واإىل  اأوًل  الييقييراآن  اإىل  نرجع 
يف  والرا�سخون  اهلل  اإّل  العلم  يعلم  ل  لأّن  وذلك  ثانيًا، 
واأهل  واآله  الأكرم �سلى اهلل عليه  النبي  األ وهم  العلم 

ال�سالم. بيته الطاهرين عليهم 
يعطيه،  ل  ال�سيء  فاقد  اأّن  عقلية  �ييسييرورة  وهييذه 
ويطلب  املهند�س  اإىل  يذهب  اأن  للمرء  ميكن  وكيف 

منه اأن يعاجله من املر�س اأو يكتب له و�سفة عالج.
فعن اأبان بن تغلب عن �سليم بن قي�س قال: �سمعت 
اأبي طالب عليه ال�سالم حينما �ساأله رجل عن  عليَّ بن 

النبي الأكرم وعرتته عليهم ال�شالم 
علينا بها  اهلل  اأنعم  التي  النعمة 
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اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوُل  »َقيياَل  ال�سالم:  عليه  قال  الثقلني  حديث 
َقْد  اإِينِّ  َيْوِمِه  ِمْن  ُقِب�َس  ُثمَّ  َخَطَبَها  ُخْطَبٍة  اآِخييِر  يِف  واآلييه  عليه 
َواأَْهَل  ِكَتاَب اهلِل  ِبِهَما  ْكُتْم  �سَّ لُّوا َما مَتَ َلْن َت�سِ اأَْمَرْيِن  َتَرْكُت ِفيُكْم 
َحتَّى  َقا  َيْفرَتِ َلْن  ُهَما  اأَنَّ اإِيَلَّ  َعِهَد  َقْد  ِبَر  اخْلَ اللَِّطيَف  َفاإِنَّ  َبْيِتي 
اأَُقوُل  َوَل  َحَتنْيِ  امْلُ�َسبِّ َبَعْيِه  ِباإِ�سْ َواأَ�َساَر  َكَهاَتنْيِ  ْو�َس  احْلَ َعَليَّ  َيِرَدا 
الأُْخَرى  اَم  ُقدَّ اإِْحَداُهَما  لأَنَّ  َواْلُو�ْسَطى  َحِة  ِبامْلُ�َسبِّ َواأَ�َساَر  َكَهاَتنْيِ 
َعْنُهْم  َتَخلَُّفوا  َوَل  َفَتْهِلُكوا  ُموُهْم  ُتَقدِّ َوَل  لُّوا  َت�سِ َل  ِبِهَما  ُكوا  َفَتَم�سَّ
ُهْم اأَْعَلُم ِمْنُكْم«، َقاَل: َيا اأَِمَر امْلُوؤِْمِننَي  ُقوا َوَل ُتَعلُِّموُهْم َفاإِنَّ َفَتَفرَّ
واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوُل  َبُه  َن�سَ ييِذي  »الَّ َقيياَل:  يِل؟  ِه  �َسمِّ
اأَْن  اأََمَرُهمْ   ُثمَّ  اأَْنُف�ِسِهْم  ِمْن  ِبِهْم  اأَْوىَل  ُه  اأَنَّ ُهْم  َفاأَْخرَبَ ُخٍمّ  ِبَغِديِر 
امْلُوؤِْمِننَي؟  اأَِمَر  َيا  ُهَو  اأَْنَت  َفُقْلُت:  ِمْنُهْم«،  اْلَغاِئَب  اِهُد  ال�سَّ ُيَعلَِّم 
ْوىل   اأَ َبْعِدي  ِمْن  �َسُن  احْلَ اْبِنَي  ُثمَّ  ُلُهْم  َواأَْف�سَ ُلييُهييْم  وَّ اأَ »اأََنييا  َقيياَل: 
�َسنْيُ ِمْن َبْعِدِه اأَْوىل  ِبامْلُوؤِْمِننَي  ِبامْلُوؤِْمِننَي ِمْن اأَْنُف�ِسِهْم ُثمَّ اْبِنَي احْلُ
َحتَّى  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوِل  َياُء  اأَْو�سِ ُثمَّ  اأَْنُف�ِسِهْم  ِمْن 
َعِلٍيّ  ىَل  اإِ ُجُل  الرَّ َفَقاَم  َواِحييٍد«،  َبْعَد  َواِحييدًا  ُه  َحْو�سَ َعَلْيِه  َيييِرُدوا 
ي  َعنِّ ْجَت  َوَفرَّ يِل  ْحَت  اأَْو�سَ َقيياَل:  ُثمَّ  َراأْ�َسُه  َل  َفَقبَّ ال�سالم  عليه 

َواأَْذَهْبَت ُكلَّ �َسْيٍء يِف َقْلِبي«.
ُيفهم من حديث النبي �سلَّى اهلل عليه واآله بع�س الأمور منها:

اأوًل
اإّن اهلل تبارك وتعاىل اأنزل الربامج الكاملة واملنهج ال�سحيح 
الهدف  اإىل  للو�سول  الإلهي  املنهج  ي�سروا على هذا  للنا�س كي 
الدنيا  يف  الييفييوز  وهييو  األ  تييعيياىل  اهلل  خلقهم  اأجييلييه  ميين  الييذي 

والآخرة.
ثانيًا

اإّن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله حينما قال »اإِينِّ َقْد َتَرْكُت 
امل�سلمني  بني  يكن  واآله مل  عليه  �سلَّى اهلل  اأي هو  اأَْمَرْيِن«  ِفيُكْم 
ة اأمرين اإذا مت�ّسكت بهما لن تظل  وهذا يعني اأّنه قد يرتك لالأُمَّ
بعده اأبدًا، لأّنه �سلَّى اهلل عليه واآله قد بّلغ عن اهلل تعاىل واأر�سد 
النا�س اإىل الهداية واإىل ال�سواب، لكن بقي من ياأتي بالإن�سان 
اإىل  تكون  ما  اأحييوج  نبّيها  بعد  فالأمة  ال�سحيح،  الطريق  اإىل 
من يقوم مقام النبي �سلَّى اهلل عليه واآله لكي ياأخذ بيدها اإىل 

الهدف املطلوب.
ثالثًا

اأّن  مبا  اأي:  واملقايي�س،  املييوازاة  بنف�س  هما  الأمييران  هييذان 
القراآن هو الوحي املنزل من اهلل تبارك وتعاىل على نبّيه �سلى 
اأهل البيت عليهم ال�سالم عرتة النبيِّ  واآله، فاإّن قول  اهلل عليه 

داعي  ل  واإّل  وتعاىل،  تبارك  اهلل  من  املنزل  الوحي  هو  كذلك 
للم�ساواة واملوازاة بينهما، وهذه امل�ساواة قد بّينها النبي الأكرم 
وقال:  امل�سّبحتني  باإ�سبعيه  اأ�سار  حينما  واآلييه  عليه  اهلل  �سلى 
اأن امل�ساواة بني  اأي �ساوى بني امل�سبحتني، وقد نفهم   ،» »َكَهاَتنْيِ
امل�سّبحتني تعني املوازاة واأي�سًا تعني اأّنهما يف م�ستوى واحد من 

والدرجة. املنزلة 
رابعًا

العرتة  قييول  منزلة  يف  وتييرديييد  �سد  اأيُّ  هناك  يكون  ل  لكي 
وقد   » َكييَهيياَتيينْيِ اأَُقيييوُل  »َوَل  قييال:  الإلهي  الوحي  واأّنييهييا  الطاهرة 
مع  امل�سبحة  الإن�سان  يجعل  فحينما  َواْلُو�ْسَطى،  َحِة  ِبامْلُ�َسبِّ اأَ�َساَر 
اأكرب  الو�سطى هو  اأّن  الو�سطى يرى هناك فرقًا بني الإ�سبعني، 
لالأمة  يقول  اأن  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبيُّ  فاأراد  امل�سبحة؛  من 
يتقدم  ول  البع�س  بع�سهما  عن  يفرتقا  لن  والعرتة  القراآن  اإّن 
ول يتاأخر اأحدهما على الآخر، لأّن التقّدم اأو التاأخر �سيخل يف 

قانون امل�ساواة واملوازاة بينهما.
خام�سًا

وعدم  بالثقلني  اآثارالتم�ّسك  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبيُّ  بنّي 
َوَل  لُّوا  َت�سِ َل  ِبِهَما  ُكوا  »َفَتَم�سَّ بقوله:  تاأخرهم  اأو  تقّدمهم 
ُهْم  ُتَعلُِّموُهْم َفاإِنَّ ُقوا َوَل  ُموُهْم َفَتْهِلُكوا َوَل َتَخلَُّفوا َعْنُهْم َفَتَفرَّ ُتَقدِّ

ِمْنُكْم«. اأَْعَلُم 
واآله هذا  النبيِّ الأكرم �سلَّى اهلل عليه  ُيفهم من حديث  فقد 
اأّن اإطاعة القراآن والعرتة معًا �سينتج لالأُمة ال�سعادة والفوز يف 
الدنيا والآخرة، ف�ساًل عن اأّن التاأخر عنهما من اآثاره التفرقة، 

والتقّدهم عليهم ي�سبب الهالك.
واأهل  القراآن  اأّن  اإىل  واآله  عليه  �سلَّى اهلل  النبيُّ  اأ�سار  كذلك 
لالأمة  يحّق  اإن�سان، فال  اأي  اأعلم من  ال�سالم هم  البيت عليهم 

تعليمهما بل عليهم اأخذ العلم منهما.
واأهييل  ال�سماء  من  املمدود  احلبل  هو  الكرمي  الييقييراآن  اإذن: 
البيت عليهم ال�سالم هم اأ�سحاب هذا احلبل، وبيدهم تف�سره 
واجلاه  هواه  طلب  من  لكن  الأّميية،  يف  تطبيقه  وعليهم  وتاأويله 
بهذا  الإتيييييان  من  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهييل  منع  قد  والدنيا 
يحفظ  ومل  وقتلهم،  حّقهم  و�سلب  ظلمهم  وقد  العظيم،  الدور 
بيته  واأهييل  عرتته  يف  واآلييه  عليه  اهلل  �سلَّى  اهلل  ر�سول  حرمة 

ال�سالم. عليهم 

بقلم: محمد رزاق صالح
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َظَلمُْتمْ  إِنَُّكمْ  َقــوِْم  يَا  لَِقوْمِهِ  مُوسَى  َقاَل  }وَإِْذ  تعاىل:  قال   -
َفاْقُتُلوا  بَــاِرئِــُكــمْ  ــى  إَِل َفُتوبُوا  الْعِجَْل  بـِـاتِّــَخــاذُِكــمُ  َأنُْفسَُكمْ 
عََليُْكمْ  َفَتابَ  بَاِرئُِكمْ  عِنْدَ  َلُكمْ  خَيْرٌ  َذلُِكمْ  َأنُْفسَُكمْ 

وَّابُ الرَّحِيمُ{.)البقرة:54( إِنَّهُ هُوَ التَّ
بنو  اقرتفه  الييذي  الذنب  طبيعة  اإىل  الكرمية  الآييية  ت�سر 
فعبادة  مع�سية  هكذا  اجتيياه  ونوعها  التوبة  وطبيعة  اإ�سرائيل 
العجل اأمر عظيم وخ�سو�سًا بعدما �ساهد قوم بني اإ�سرائيل 
اآيات اهلل تعاىل ومعجزات نبيهم مو�سى على نبينا واآله وعليه 
ال�سالم، ثم ن�سوا ذلك دفعة واحدة وخالل مدة ق�سرة من 
غياب النبي اأنحرفوا متامًا عن مبداأ التوحيد وعن الدين الإلهي.
ل  كي  الظاهرة اخلطرة  اقتالع جذور هذه  لبد من  فكان 
تعود اإىل الظهور ثانية ومن هنا جاءت الأوامر الإلهية بالتوبة 
ال�سديدة التي مل ي�سبق لها نظر يف تاريخ الأنبياء والتي تقت�سي 

باإعدام جماعي لعدد كبر من املذنبني على اأيدي اأنف�سهم.
يوؤّكد  �سبحانه  اهلل  اأّن  اإّل  احلكم  ظاهر  يف  الق�سوة  ورغم 
اخلر يف هذا الأمر ملا ي�ستتبعه من نتائج اإيجابية على املدى 

البعيد.)التف�سر الأمثل:168/1(
َفُأوَلئِكَ  وَبَيَّنُوا  وََأصَْلحُوا  تَابُوا  الَّذِينَ  }إاِلَّ  تعاىل:  قال   -

وَّابُ الرَّحِيمُ{.)البقرة:160( َأُتوبُ عََليِْهمْ وََأنَا التَّ
لقد دّلت الآية الكرمية على كرثة حمّبة اهلل تعاىل و�سبق 
عطفه على عباده التائبني فيقول �سبحانه لهوؤلء: اإن تبتم اأي 
عدمت اإىل ن�سر احلقائق فاأنا اأعود اأي�سًا اإىل اإغداق الرحمة 

واملواهب عليكم.
ممن  التوبة  يقبل  اأنه  يقل  مل  اهلل  اأّن  للنظر  امللفت  ومن 
تاب بل يقول: من تاب فاأنا اأتوب عليه والفرق يف التعبرين 
وا�سح فالثاين فيه من التودد والتحنن وإغداق اللطف ما ل 

ميكن و�سفه.
ثم ا�ستعمال ال�سمر )اأنا( يف هذا املو�سع ي�ستهدف نوعًا من 
التودد وبيان الرتباط املبا�سر بني املتكلم وال�سامع وخا�سة اإذا 
قال عظيم من العظماء: )اأنا اأتكفل لك بالعمل الفالين( حيث 
فاملحبة  العمل(  بإجناز  نحن  )�سنقوم  قال:  لو  عما  يختلف 

الكامنة يف الأ�سلوب الأول غر خافية على اأحد.
نفو�س  يف  الأمييل  على  تبعث  مبالغة  �سيغة  )تيييّواب(  وكلمة 
املذنبني ومتّزق اأ�ستار الياأ�س عن �سماء اأرواحهم خا�سة واأّنها 
اقرتنت بكلمة )رحيم( التي ت�سر اإىل الرحمة الإلهية اخلا�سة.

اإذن جاءت الآية للدللة على كمال الرحمة والراأفة الإلهية 
باإلقاء كل نعت وطرح كل �سفة وت�سدي الأمر بنف�سه تعاىل 

وتقّد�س.)تف�سر امليزان:326/1(
ــِإنَّ اهلَل َغــُفــورٌ رَحِـــيـــمٌ{.)اآل  ــوْا َفـ قييال تعاىل: }َفـــِإِن انْــَتــهَ

عمران/89(
الآية املباركة تقرن التوبة بال�سالح فتغ�سل عنهم درن الكفر 
تعني جمرد  ل  التوبة  اأّن  تبنّي  وكما  بالإميان  باطنهم  وتطّهر 
يف  الذنوب  ارتكاب  جتنب  على  والعزم  م�سى  ما  على  الندم 
امل�ستقبل بل �سرط قبولها هو اأّن ميحو التائب باأعماله ال�ساحلة 

يف امل�ستقبل جميع اأعماله القبيحة املا�سية.
العمل  يرافقها  التوبة  اأّن  الآيييات  من  كثر  يف  جند  لذلك 
ال�سالح، قال تعاىل: }إاِلَّ مَنْ تَابَ وََآمَنَ وَعَمَِل صَالِحًا{.

)مرمي:60(
اإْن فعلوا ذلك نالوا  واإّل فاإّن التوبة لن تكون كاملة فهوؤلء 
رحمة اهلل ومغفرته، فقال تعاىل: }َفِإنَّ اهلَل َغُفورٌ رَحِيمٌ{.

)اآل عمران:89(

الكرمي القراآن  يف  الت�بة  من  مناذج 
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الذنب عبارة عن نق�س  اأّن  الآية  ي�ستفاد من هذه  اإّنه  بل 
بتجديد  التائب  ال�سخ�س  يقوم  التوبة  بعد  واإّنييه  الإميييان  يف 

الإميان ليتطهر من هذا النق�س.)تف�سر امليزان:292/3(
- قال تعاىل: }َليْسَ َلكَ مِنَ اأَلمِْر شَيْءٌ َأوْ يَُتوبَ عََليِْهمْ َأوْ 

بَهُمْ َفِإنَّهُمْ َظالِمُونَ{.)اآل عمران/128( يُعَذِّ
ففي الآية بيان لرجوع اأمر التوبة واملغفرة اإىل اهلل تعاىل 
لأّنه �سبحانه هو املالك لكل �سيء فيغفر ملن ي�ساء ويعّذب من 
ي�ساء ومع ذلك فاإّن مغفرته ورحمته ت�سبقان عذابه وغ�سبه 

فهو الغفور الرحيم.)تف�سر امليزان:9/4(
َفَأعِْرُضوا عَنْهُمَا إِنَّ اهلَل  تَابَا وََأصَْلحَا  - قال تعاىل: }َفِإنْ 

َكانَ تَوَّابًا رَحِيمًا{.)الن�ساء:16(
لتحقيق  بالإ�سالح  التوبة  تقييد  اإىل  ت�سر  الكرمية  الآية 
حقيقة التوبة وتبيني اأّنها لي�ست جمرد لفظ اأو حالة مندفعة.

)امليزان:200/4(
وقد ا�ستملت الآية الكرمية على تعليم تربوي وا�سح يفتح 
فاإّن  الع�ساة  هوؤلء  ملثل  الرجعة  خّط  وير�سم  العودة  طريق 
تابوا ورجعوا  اإذا  اأن يحت�سن هوؤلء  على املجتمع الإ�سالمي 
اإىل الطهر وال�سواب واأ�سلحوا ولن يطردوا من املجتمع بعد 

هذا بحجة الف�ساد والنحراف.
وي�ستفاد من قوله تعاىل: }َفَأعِْرُضوا{ اإّنه يجب اأن ل يعّر 
واأ�سلحوا  وتابوا  ال�سواب  جادة  اإىل  رجعوا  الذين  الع�ساة 
ذنوبهم  على  يالموا  ل  واأن  ال�سابقة  القبيحة  اأفعالهم  على 
الغابرة فاإذا كان احلكم ال�سرعي والعقوبة الإلهية ي�سقطان 
ب�سبب التوبة والإنابة فاإّن الأوىل اأْن يغ�سَّ النا�س الطرف عن 
�سوابقهم وهذا بنف�سه جاٍر فيَمن ُنِفذ فيه احلّد ال�سرعي ثم 
تاب بعد ذلك فاإّنه يجب اأْن ت�سمله مغفرة امل�سلمني وعفوهم.

)التف�سر الأمثل:104/3(
يَــعْــمَــُلــونَ  ــذِيــنَ  ــلَّ لِ ــَلــى اهلِل  ــُة عَ ــوْبَ ــتَّ ال ــمَــا  }إِنَّ - قييال تعاىل: 
عََليِْهمْ  اهلُل  يَُتوبُ  َفُأوَلئِكَ  َقِريٍب  مِنْ  يَُتوبُونَ  ُثمَّ  بِجَهَاَلةٍ  السُّوءَ 

وََكانَ اهلُل عَلِيمًا حَكِيمًا{.)الن�ساء:17(
اإّن توبة واحدة من العبد حمفوفة بتوبتني من اهلل �سبحانه 
على ما ي�ستفاد به من كالم اهلل تعاىل وذلك اأّن التوبة من 
والقوة هلل  واحل�سنات من اهلل  قوة  اإىل  العبد ح�سنة حتتاج 
جميعًا فمن اهلل توفيق الأ�سباب حتى يتمكن العبد من التوبة 
ويت�سنى له الن�سراف عن التوغل يف غمرات البعد والرجوع 
اإىل رّبه ثّم اإذا وفق للتوبة والرجوع اإىل �ساحة خالقه احتاج 
للتطّهر من هذا التلوث اإىل رجوع اآخر من رّبه اإليه بالرحمة 

واحلنان والعفو واملغفرة.

وهذان الرجوعان من اهلل �سبحانه هما التوبتان احلافتان 
لِيَُتوبُوا{. عََليِْهمْ  تَابَ  }ُثمَّ  تعاىل:  قال  ورجوعه  العبد  لتوبة 

)التوبة:118(
َأُتـــوبُ  ــئِــكَ  ــُأوَل }َف تعاىل:  وقييال  الأوىل  التوبة  هي  وهييذه 

عََليِْهمْ{.)البقرة:160(
وهذه هي التوبة الثانية.

وَيَهْدِيَُكمْ سُنَنَ  َلُكمْ  لِيُبَيِّنَ  اهلُل  }يُِريدُ  - قال تعاىل: 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ{. وَاهلُل  عََليُْكمْ  وَيَُتوبَ  َقبْلُِكمْ  مِنْ  الَّذِينَ 

)الن�ساء: 26(
بالنعمة  عييبييده  اإىل  �سبحانه  رجييوعييه  يف  �سبب  فالتوبة 
اإىل  والهداية  احلقيقة  وبيان  ال�سريعة  وت�سريع  والرحمة 
قبول  اأّن  كما  �سبحانه  منه  توبة  ذلك  كل  ال�ستقامة  طريق 
توبة العبد ورفع اآثار املع�سية توبة.)تف�سر امليزان:240/4(
الَّذِينَ  وَيُِريدُ  عََليُْكمْ  يَُتوبَ  َأنْ  يُِريدُ  وَاهلُل  تعاىل:  قال   -

ِبعُونَ الشَّهَوَاتِ َأنْ تَمِيُلوا مَيْلً عَظِيمًا{.)الن�ساء:27( يَتَّ
الأحييكييام  بت�سريع  يريد  �سبحانه  اهلل  اأّن  يعني  فهذا 
نعمُه  النا�س  على  يعيد  اأن  ال�سابقات  الآيات  يف  املذكورة 
وارتكابهم  ذنوبهم  ب�سبب  عنهم  وُمنعت  ُقطعت  الييتييي 

الأمثل:136/3( لل�سهوات.)التف�سر 
وَاعَْتصَمُوا  وََأصَْلحُوا  تَابُوا  الَّذِينَ  }إاِلَّ  تعاىل:  اهلل  قال   -
بِاهلِل وََأخَْلصُوا دِينَهُمْ هلِل َفُأوَلئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِنيَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اهلُل 

الْمُؤْمِنِنيَ َأجْرًا عَظِيمًا{.)الن�ساء:146(
فالآية الكرمية ت�سر اإىل مراحل متعددة ينبغي اأن يطويها 
ي�سوبه  ل  الييذي  ال�سايف  الإميييان  مرحلة  اإىل  لي�سل  الفرد 
اإىل  الرجوع  وهي  الإميييان  خطوات  اأول  التوبة  فذكر  �سائبة 
اهلل تعاىل ول ينفع الرجوع والتوبة لوحده حتى ي�سلحوا ما 
ف�سد منهم من نف�س وعمل ول ينفع الإ�سالح اإّل اأن يعت�سموا 
و�سلم  واآله  نبيه �سلى اهلل عليه  و�سنة  يتبعوا كتابه  اأي  باهلل 
اهلل  اإىل  �سبيل  ل  اإذ  ال�سالم  عليهم  الطاهرين  بيته  واأهييل 
تعاىل اإّل ما عّينه وما �سوى ذلك فهو �سبيل ال�سيطان ول ينفع 
اأخل�سوا دينهم وهو الذي فيه العت�سام  اإذا  اإّل  العت�سام 

هلل تعاىل.)تف�سر امليزان:103/5(
للتدليل  وذلك  املوؤمنني  مع  التائبني  هوؤلء  اأّن  تبنّي  والآية 
على اأّن منزلة املوؤمنني الثابتني اأكرب واأعظم من منزلة هوؤلء 
فاملوؤمنون الرا�سخون يف اإميانهم هم الأ�سل وهوؤلء هم الفرع 
وما يظهر عليهم من نور و�سفاء اإّنا هو ب�سبب وجودهم يف 

ظل املوؤمنني الرا�سخني.)التف�سر الأمثل:333/3(

 محمد جليل الحسناوي
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ق�سايا  جميع  ودقيقة  اإيجابية  ب�سورة  الإ�سالم  تبنى 
حياة  له  واأقييام  والجتماعية،  الفردية  و�سوؤونه  الإن�سان 

م�سرقة تقيم اأوده، وتهديه للتي هي اأقوم.
�سلوك  تهذيب  هو:  الإ�سالم  به  عنى  ما  بني  من  وكييان 
ودخائل  نف�سه  اأعماق  يف  الف�سيلة  روح  وغر�س  الإن�سان 
ذاته، ليكون بعيدًا عن خطر الغرائز ال�سريرة التي تهبط 

به اإىل م�ستوى �سحيق من ماآثم هذه احلياة.
من  احلييي  الكائن  لهذا  دقيية  بكّل  الإ�ييسييالم  وعييى  لقد 
فو�سع  النف�سية،  مكوناته  بجميع  واأحيياط  الإن�سان،  بني 
ذروة  منتهى  اإىل  م�ستواه  ترفع  التي  احلكيمة  املناهج  له 
الزحف من الكمال، بحيث يعي�س يف دعة وا�ستقرار واأمن 

ورخاء ت�سوده العدالة بجميع رحابها ومفاهيمها.
وكان ذلك املنهج الرائع هو الت�سال باهلل تعاىل خالق 
الكون وواهب احلياة، ومما ل ريب فيه الإميان اخلال�س 
باهلل تعاىل ي�سّد الإن�سان عن اقرتاف اجلرائم واملوبقات، 
جمتمعه،  باأبناء  والرب  والإح�سان  اخلر  فعل  اإىل  ويبعثه 

وبذلك يكون املجتمع ال�سالح الذي ين�سده الإ�سالم.
�سعارها  رفع  التي  املبادئ  اأوليات  والتقوى من  الرّب  اإّن 

الإ�سالم، واأعلنها القراآن الكرمي يف غر اآية من اآياته.
النف�س،  وقعًا يف  العزيز  الكتاب  اآيات  اآية من  لكل  فاإّن 
والتحاماً  الروح،  ومناجاةً مع  ال�سمر، وحديثاً  ونداءً يف 
مع واقع الفطرة، من خالل �سمّو الغاية، وجاللة الهدف 

الذي جاء الإ�سالم من اأجله، واأو�سح اإليه ال�سبيل.

النَّاسَ  لُِتْخِرجَ  إَِليْكَ  َأنْزَلْنَاهُ  }الر كَِتابٌ  قال تعاىل: 
الْعَِزيِز  صِـــرَاطِ  إَِلــى  ــِهــمْ  رَبِّ بِـــِإْذِن  النُّوِر  إَِلــى  ُلمَاتِ  الظُّ مِــنَ 

الْحَمِيدِ{.)اإبراهيم:1(
الرَّحِيِم  الرَّحْمِن  اهلِل  )}بِسِْم  القمي:  تف�سر  يف  ورد 
مِنَ  النَّاسَ  لُِتْخِرجَ  مُحَمَّدُ  يَا  إَِليْكَ  َأنْزَلْناهُ  كِتابٌ  الر 
اإىل  الكفر  يعني من  ــِهــمْ{  رَبِّ ــِإْذِن  بِـ الــنُّــوِر  ــى  إَِل ُلماتِ  الظُّ
وال�سراط  ــيــدِ{  ــمِ ــحَ الْ الْـــعَـــِزيـــِز  صِــــراطِ  }إِىل   الإمييييان 
ال�سالم(.)تف�سر  الأئمة عليهم  واإمامة  الوا�سح  الطريق 

القمي:367/1(
عليهم  البيت  اأهل  هو طريق  الظلمات  من  اخلروج  اإّن 
اإل  يتم  ل  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهييل  وطريق  ال�سالم، 

مبعرفتهم.
من  اأُنيييزل  الييذي  النور  لذلك  القلوب  نفتح  اأن  فعلينا 
جالل  من  وهبط  اأرجاءها،  لي�سيء  الأر�ييس  اإىل  ال�سماء 
احلق والهدى اإىل اأغ�سية الغفلة ليبّددها، وليقيم مكانها 
ال�سرمدي الذي ل ي�سل معه املدلج  الأبدي، ونوره  نعيمه 

ال�ساري يف اأي مذهب وغاية.
املرتابط،  البناء  من  جييزءًا  تعّد  التي  الأوىل  فالنافذة 
والكيان املتالحم لأهداف القراآن الكرمي يف �سنع املجتمع 
الإ�سالمي هو اأهل البيت عليهم ال�سالم ومعرفتهم، وذلك 
لرفد اأ�س�س بناء الأمة التي اآمنت باهلل تعاىل، فهم عليهم 
ال�سالم الهادون املهدون اإىل احلق، ومر�سدون اإىل �سراط 

اهلل القومي.

الرب والتق�ى
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 عبد الرزاق فرج الله

فهم عليهم ال�سالم النافذة التي تطل من خاللها على 
الهياأة، عميقة اجلذور،  متينة  والتقوى،  للرب  بهّية  �سورة 
الِْبرَّ  }َلــيْــسَ  �ساأنه:  تعاىل  اهلل  قول  يف  امل�سامني  �سامية 
وََلكِنَّ  وَالْمَْغِرِب  الْمَشِْرقِ  قِبََل  وُجُوهَُكمْ  ُتوَلُّوا  َأنْ 
الِْبرَّ مَنْ َآمَنَ بِاهلِل وَالْيَوِْم اآَلخِِر وَالْمَلئَِكةِ وَالْكَِتاِب 
وَالْيََتامَى  الْــُقــرْبَــى  َذِوي  حُــبِّــهِ  عََلى  ــاَل  الْــمَ ــى  وََآتـَ وَالــنَّــِبــيِّــنيَ 
وََأَقامَ  الرَِّقاِب  وَفِي  وَالسَّائِلِنيَ  السَِّبيِل  وَابْنَ  وَالْمَسَاكِنيَ 
عَــاهَــدُوا  إَِذا  بِعَهْدِهِمْ  ــوُفــونَ  وَالْــمُ الــزََّكــاةَ  ــى  وََآتـَ الــصَّــلَةَ 
ــْأِس ُأوَلــئِــكَ  ــبَ ــرَّاءِ وَحِـــنيَ الْ وَالــصَّــابـِـِريــنَ فِــي الْــبَــْأسَــاءِ وَالــضَّ

الْمُتَُّقونَ{.)البقرة:177( الَّذِينَ صَدَُقوا وَُأوَلئِكَ هُمُ 
اإّن  وكييبييرة،  عظيمة  معاين  الآيييية  هييذه  تف�سر  يف  اإّن 
اهلل تبارك وتعاىل اأمر النا�س بالرّب، فعندما راأت اليهود 
والن�سارى اأّن النبي حممداً �سلى اهلل عليه واآله و�سلم قد 
اإىل  ن�سلي  اأن  الرّب  إّن  فقالوا  ال�سالم،  عليه  عليًا  ل  ف�سّ
قبلتنا، فاأنزل اهلل تعاىل لي�س الرّب اأن تولوا وجوهكم قبل 
امل�سرق واملغرب، اإىل اآخر الآية، فاأراد اهلل اأن يبنّي الرّب يف 
اإطاعة ر�سوله �سلى اهلل عليه واآله و�سلم واتباع اأهل البيت 

املع�سومني عليهم ال�سالم.
فهم الذين ير�سدون اإىل اخلر واإىل الرب.

تلك ال�سورة للرب والتقوى املتمثلة يف الإميان والطاعة، 
اأن  ي�ستطيع  يكاد  فال  العيون،  على حلظ  باألقها  علت  قد 

يرمقها الب�سر.
وقال تعاىل: }َفارِْجِع الْبَصَرَ هَْل تَرَى مِنْ ُفُطورٍ )3( ُثمَّ 

وَهُوَ  خَاسًِئا  الْبَصَرُ  إَِليْكَ  يَنَْقلِبْ  َكرَّتَيِْن  الْبَصَرَ  ارِْجِع 
حَسِريٌ{.)امللك:4-3(

على  تت�سامى  م�سيئة  بي�ساء  الإميييان  جانب  يف  فهي 
م�سدر  ميين  اإ�سعاعها  التم�ست  لأنييهييا  ال�سم�س،  اأ�سعة 

الهدى والنور.
ــَثــُل  مَ وَاأَلرِْض  الـــسَّـــمَـــاوَاتِ  ــورُ  ــ ُن }اهلُل  تييعيياىل:  فييقييال 
ُزجَــاجَــةٍ  فِــي  الْمِصْبَاحُ  مِــصْــبَــاحٌ  فِيهَا  َكمِشَْكاةٍ  ُنـــوِرهِ 
شَجَرَةٍ  مِنْ  يُوَقدُ  دُرِّيٌّ  َكوَْكبٌ  َكَأنَّهَا  الزُّجَاجَُة 
َزيْــُتــهَــا  ــَكــادُ  يَ ــةٍ  ــيَّ َغــرْبِ ــةٍ وَاَل  ــيَّ ــرْقِ ــةٍ اَل شَ ــونَ ــُت َزيْ ــارََكــةٍ  ــبَ مُ
لِنُوِرهِ  اهلُل  يَهْدِي  ُنورٍ  عََلى  ُنــورٌ  نَــارٌ  تَمْسَسْهُ  َلــمْ  ــوْ  وََل يُضِيءُ 
شَيْءٍ  بُِكلِّ  وَاهلُل  لِلنَّاِس  اأَلمَْثاَل  اهلُل  وَيَْضِربُ  يَشَاءُ  مَنْ 

عَلِيمٌ{.)النور:35(
واأّما يف جانب الطاعة، فهي حّية متحّركة تنب�س بالوعي 

رب والر�سا والإخال�س. وال�سدق والوفاء واحلب وال�سّ
اخللق  مع  والطاعة،  العبادة  فيه  متتزج  جانب  فهو 
بييالييزهيير،  الييعييطيير  امييتييزاج  اليي�ييسييامييي،  والأدب  الييرفيييييع 
م�سدر  يعترب  والذي  ال�سادق،  الإميان  نتيجة  ليحققا 
لهذا  والدفق  احلرارة  ومنبع  الواعية،  والإرادة  املنعة 

العملي. التج�سيد 
الإمييييان يف  والييرب هو  الييرّب،  الإمييييان هو  وبذلك يكون 
املالمح،  من�سجمة  �سورة  ويف  والتطبيق،  النظرية  وحدة 
متما�سكة الأع�ساء، ي�سد بع�سها بع�ساً حتت اإكليل التقوى.
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غييييوم منت�سيييرة يف الف�سييياء الوا�سيييع.. ممتيييدة اإىل ميييا 
ل نهايييية عليييى عر�س ال�سيييماء الرحبة وتبدو وكاأّنها ت�سيييبح 

بفيييرح يف الأعايل.
مكت�سيييية ثوبها الأبي�س النا�سع وخيوط ال�سم�يييس املت�سيييللة 
اإليهيييا من البعيد تزيدها �سفاًء وجماًل خاللها تطل ال�سيييماء 
بلونها الأزرق الفاحت مكّونة معها ان�سجامًا كونيًا بديعًا.. وثّمة 
ن�سائم باردة تهب بلطف بني احلني والآخر لتزيد اجلو �سحرًا 
وجماًل يف تلك اللحظات من �سباح اأحد اأيام ني�سان املعتدلة.
اإّل اأّن هنييياك �سييييئًا غييير طبيعي.. اأعمدة دخيييان تت�ساعد 

من اأكوام وبقايا حديدية مت�سيييابكة.
هنييياك اأي�سيييًا جثث ب�سيييرية ممّزقييية ومرمّية ب�سيييكل مريع 
وباأماكييين متفّرقة على طول اأر�س �سحراوية م�سيييتوية تقريبًا 

غطتها الرميييال ال�سفر املتالألئة.
ما هيييذا التناق�يييس يف �سورة احليييياة التي اأحياهيييا واأراها 

اأمامي؟ الآن 
الأر�يييس.. يبيييدو عليهيييا وكاأّن اأييييادي �سيييريرة وعابثييية ميييا 
عرفت الرحمة �سبياًل اإىل نفو�يييس اأ�سحابها عبثت بحقد بكل 
�سييييء عليها وحولته من �سورتها اجلميلييية الهادئة اإىل �سورة 

ب�سيييعة.. اإىل مناظر للخيييراب والدمار.

اإىل نيييار ورمييياد.. اإىل دمييياء امت�سيييت منها الرميييال حتى 
ارتيييوت.. واإىل �سييييقان واأذرع وروؤو�يييس مبعرثة.. اأّما ال�سيييماء 

فاإّنهيييا تبدو على اأح�سييين �سور جمالهيييا وبهائها.
هناك الزرقييية ال�سافية مطرزة باأليييوان الغيوم القطنية.. 
وهنييياك اجلو البديع وال�سم�يييس الدافئة.. اإّنها اأ�سيييبه ما تكون 
بعيييامل اخليال.. اآه، لقد تذكرت.. اأين اأنا؟ ومن اأكون من هذا 

الف�سيح؟! العامل 
اإيّن الآن اأ�سيييعر بخفييية وب�سفييياء ذهن عجييييب واأكاد اأطر 
خفة ور�ساقة واأ�سعر كاأّنني تخل�ست من حمل ثقيل كان مرمّيًا 
علّي طوال ال�سنني التي م�ست والآن فقط ولأول مرة يف حياتي 
اأ�سعر براحة عجيبة مل اأ�سادفها مرة، اأو حتى خطرت ببايل.

وفيييوق هذا اإّنني اأ�سيييتطيع احلركة والنتقيييال اإىل اأّي مكان 
واأية جّهة اأريدها ب�سيييهولة تامة وعجيبة اأي�سًا.

ولكن اأين ذهبت يا ترى ليلة اأم�س؟
تليييك الليلييية الع�سيبييية وتليييك الظلمييية احلالكييية واأ�سيييوات 
الطالقيييات والنفجيييارات املدوية متّزق ال�سيييكون والليل وكل 
�سييييء.. وتزرع الرعب والهلع يف القلوب وتن�سييير الدمار يف كّل 
مكان حتيييّل فيه، غر مكرتثة ل�سييييء وكاأّنها القيييدر بخطواته 
الثابتييية.. بقب�ستيييه الفولذيييية.. بقلبيييه املتحجييير.. واأ�سوات 

رحلة اإىل العامل الآخر
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 طالب عباس

ال�سيييتغاثة و�سيحات الأمل املخنوقة تتناثييير يف جوف الظالم 
الدام�يييس كتناثييير الزجاج بني مطيييارق من حديد.

وامليييوت ماثيييل اأمامنا كاجلبل ال�سييياهق نراه مّرة يف �سيييورة 
الظالم ومّرة يف دوي النفجيييارات واأخرى يف �سيحات الأمل.

يا ترى اأين ذهب كل هذا؟
يبيييدو اأّنه تبّخر بطلوع الفجر، اإّنهيييا ليلة ع�سيبة حّقًا مرت 
كميييرور الكابو�يييس، لكن الكابو�يييس هذه امليييرة اأ�سبح حقيقة ل 
جمرد حليييم مزعج ينتهي مفعوله مبجيييرد اليقظة من النوم، 

بدليل اأّن الأحالم حني تاأتي ل تخلف �سييييئًا يلم�يييس خلفها.
ولكّنيييي الآن اأرى خملفات ذلك الكابو�يييس ماثلة اأمامي ويف 

نف�سي، اإّنه خلق املوت والدمار.
ييييا للعجب لهيييذا الإح�سا�يييس الغريب اليييذي اأعي�سيييه الآن.. 
اإّنني اأح�يييس باأيّن تغّرت كّليًا وكاأّنني وليييدت لأّول مّرة يف هذه 
الدنييييا وينتابنيييي �سيييعور كاأيّن كنت نائميييًا والآن فقط اأ�سيييعر 

باليقظييية احلقيقية.
نعم الآن فقط ا�سيييتيقظت من �سيييبات طوييييل دام لأكرث من 
ع�سرين عامًا لكن ما بال النا�س ل ي�ستيقظون من نومهم هذا 
ليييروا احليييياة ال�سافيييية ل بيييل واإن قليييت ال�سحيح اأّن لي�يييس 
هناك جمال للمقارنة بينهما، لكّني �سييياأعمل بكل جهدي لكي 
اأفهمهم واأقنعهم مبا اأنا فيه من حياتيالتي اأحياها اإّنها اأجمل 

واأنقى من حياة النوم.
الآن.. ولكّنيييي قبيييل هذا لأبحث عييين رفاقيييي واأتعّرف على 
حالهيييم وما و�سلوا اإلييييه.. ولكن ل اأعرف من اأيييين اأبداأ رحلة 
البحيييث عنهيييم لأيّن نف�سيييي ل اأعيييرف اأيييين اأنا واأيييين مكاين 
بال�سبيييط من هذا العيييامل.. اإيّن اأ�سيييعر وكاأّننيييي يف كّل مكان 

وبكل �سييييء...!!
ماذا جرى.. اإيّن اأ�سبحت خارقًا ل ي�سيييتع�سي علّي فعل اأّي 
�سييييء، اإيّن اأ�ستطيع اأن اأرى الأ�سياء على بعد ل ي�ستطيع اأقوى 
ناظور عندنيييا اأن يراها... ها هم الأعيييداء اأمامي يتحركون، 
اإيّن اأراهيييم بو�سيييوح تام، وها هيييي معداتهم وحتيييى اأدواتهم 

الب�سييييطة وال�سغرة اأي�سًا مثل الأزرار والرتب الع�سكرية.
ييييا للعجيييب اإيّن اأ�سيييتطيع اأن اأرى حّتيييى ميييا يف داخلهم وما 
يجيييري يف عروقهم.. ولكّن اأين هم الرفاق الآن؟ لقد تعاهدنا 
عليييى اأن ل نفرتق اأبيييدًا ومهما يكن ال�سيييبب، لكن املوت وحده 
الذي ي�ستطيع تفريقنا، وها هو ياأخذهم مّني ليرتكني وحيدًا 
يف هذا املكان املوح�يييس من رائحة املوت التي متالأ املكان، بني 

تلك الروؤو�يييس املتناثرة والأج�ساد امل�سّوهة.

ييييا ترى اأين هيييو عبد اجلليل؟ �سديقيييي واأخي واأعّز ما يف 
دنيييياي واأين هم اأ�سحابنا، هيييل تدوم الفرقة بيننا اإىل الأبد 
اأم مييياذا؟ ثم ل اأدري كيييم من الوقت واأنا يف حالة الده�سييية 
والنبهيييار بكل �سييييء حويل وكاأّنني طفل جييياء اإىل الدنيا يف 

الع�سرين..!! �سن 
ثم لحت مّني التفاتة اإىل اخللف.. ف�سيييعرت ب�سيييريان هزة 

عنيفة لكياين.
مييياذا اأرى؟ يا لفرحتي.. هيييا هم بع�يييس اأ�سدقائي ومعهم 
عبد اجلليل.. لقد جاءوا لينقذوين من هذه الوح�سة الرهيبة.. 
اإيّن اأكاد اأطر فرحًا والدنيا بو�سعها ل ت�ستطيع �سم فرحتي.

احلميييد هلل.. اإّنهيييم ميييا زالوا اأحيييياء، وها هو عبيييد اجلليل 
يتقيييدم نحيييوي بخطيييى بطئيييية وثقيلة جيييدًا و�سييياقاه تخطان 
بالأر�س خطا.. الظاهر اإّنه مل ينتبه اإيّل بعد.. ورحت �سائحًا 
ب�سوق.. عبد اجلليل.. عبد اجلليل.. احلمد هلل على ال�سالمة 

لقيييد اأقلقتني عليك.. �سييييء غريب حقًا...!!
اإّنيييه ل يبايل بي ول حتى يرفع عينييييه علّي ول الذين معه.. 

يا اإلهي.. ماذا جرى بهذه الدنيا؟!
ييييا اهلل.. اإّنهيييم يرتكوننيييي خلفهيييم وعقلي ييييكاد يطر من 
راأ�سي.. فتبعتهم واأنا من الده�سة والغ�سب يف نهايتها.. ماذا 
بكيييم ل جتيبونني؟ هل ت�سيييمعونني؟ اأخربوين ماذا جرى...!!

لكن ميييا من جميب..! ونفيييد �سربي وقيييررت اأن ل اأكلمهم 
الآن.. اإّنهيييم يوا�سليييون ال�سييير وقيييد ظهيييرت اإمارات الأ�سيييى 
وا�سحة على وجوههم ال�سمر وقد غطت وجوههم واأج�سادهم 
طبقة من الأتربة ال�سغيييرة املتطايرة وظهروا وكاأّنهم جاءوا 

التاريخ..!! اأعماق  من 
مييياذا اأرى اأماميييي..!! اإّن عبيييد اجلليل انحنى بقوة و�سيييرعة 
نحو جثة وكاأّنه �سقط عليها من فوق مكان �ساهق الرتفاع.. اإّنه 
اأجه�يييس بالبكاء والدموع تتدفق من عينيه بغزارة.. اإّنني اأ�سعر 

وكاأّن الدميييوع تكاد تنهمر من عيني اأنا اأي�سًا.. ماذا يفعل؟!
اإّنيييه يقلبها اإىل الأميييام بعد اأن كانت مرميييية على وجهها.. 
ثم يدفن وجهه يف �سدرها ويبكيها مبرارة وجزع �سيييديد.. يا 

ترى ملن تكون هذه اجلثة؟
اأكييييد اإّنها لأحيييد اأ�سدقائيييه الأعيييزاء عليه.. ولكييين جميع 
اأ�سدقائيييه هيييم اأي�سًا اأ�سدقائيييي..!! فتقربيييت واأمعنت النظر 
فيها.. فاإذا بي اأرى �سورتي يف هذه اجلثة.. يا اإلهي هي جّثتي 
اأنا بال �سيييك وها هو وجهي وج�سيييمي.. وها هيييو اأي�سًا اجلرح 

القدمي اليييذي حتت فمي.
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اأي  و�سمات  معامل  اإبييراز  يف  كبرًا  اأثييرًا  لالإح�ساء  اإّن 
مو�سوع اأو حادثة ول�سيما واقعة الطف.

الواقعات بعد  الواقعة كما تركته باقي  اإذ مل ترتك هذه 
بعثة النبي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم على امل�سلمني 

بامل�ستوى الذي تركته نه�سة كربالء عام 60 للهجرة.
تاأمل يف عادات  اأدنى  وهذه احلقيقة وا�سحة من خالل 
يف  واقعة  جتد  ل  قد  بل  اليومية  امل�سلمني  وثقافة  وتقاليد 
تاريخ الإ�سالم اأكرث ح�سورًا يف اأذهان امل�سلمني بكل دقائق 

وتفا�سيل التاريخ من واقعة كربالء.
بنظرة  يحققوا  اأن  واملوؤرخني  بالباحثني  يجدر  هنا  ومن 
اأكرث دقة يف هذه الواقعة اخلالدة ب�ستى زواياها ملا يرتتب 
على ذلك من اآثار كبرة يف تو�سيح احلقائق وبيانها رغم 
اأننا ل ننكر وجود مثل هذه املحاولت قدميًا، وحديثًا اإل اأن 
فاأح�سينا  التاريخية  الكتب  متون  يف  تناثرت  اأنها  املوؤ�سف 

منها ما ن�ستطيع اإح�ساءها، وتركنا الكثر ملن ياأتي.
- اإّن فرتة نه�سة الإمام احل�سني عليه ال�سالم امتدت مدة 
قيامه عليه ال�سالم من يوم رف�سه البيعة ليزيد وحتى يوم 
عا�سوراء )175( يومًا؛ )12( يومًا منها يف املدينة و)اأربعة 
الطريق من  يومًا يف  و)23(  اأيييام( يف مكة  وع�سرة  اأ�سهر 
مكة اإىل كربالء و)8( اأيام يف كربالء وهو من اليوم الثاين 
من �سهر حمرم احلرام وحتى اليوم العا�سر وال�سهر ذاته.

- عدد املنازل التي نزل بها عليه ال�سالم بني مكة والكوفة 
والتي قطعها الركب احل�سيني حتى و�سل اإىل كربالء هي 

)18( منزًل كما ذكرها �ساحب معجم البلدان.
واأحيانًا  فرا�سخ  ثالثة  واآخيير  منزل  كل  بني  امل�سافة   -

خم�سة فرا�سخ.
بها ركب  التي مّر  ال�سام  اإىل  الكوفة  املنازل من  - عدد 

ال�سبايا مع الإمام احل�سني عليه ال�سالم هي )14( منزًل.
احل�سني  لالإمام  دعوتهم  يف  الكوفة  اأهييل  كتب  بلغت   -
عليه ال�سالم )12000( كتاٍب وبلغ عدد من بايع م�سلم بن 

وقيل  �سخ�س،   )18000( الكوفة  يف  ال�سالم  عليه  عقيل  
)25000( �سخ�س وقيل اأي�سًا )40000( �سخ�سًا.

- عدد ال�سهداء من اأبناء اأبي طالب عليه ال�سالم الذين 
ها�سميًا، وممن  الناحية )17(  زيارة  اأ�سماوؤهم يف  وردت 
مل ترد اأ�سماوؤهم يف زيارة الناحية هم )13( �سهيدًا، وقد 
ا�ست�سهد ثالثة اأطفال من بني ها�سم فيكون بذلك جمموع 
 )33( ال�سالم  عليهم  طالب  اأبييي  اآل  اأبناء  من  ال�سهداء 

�سهيدًا.
فاأبناء الإمام احل�سني عليه ال�سالم )3( اأ�سخا�س واأولد 
عقيل  واأولد  اأ�سخا�س،   )4( ال�سالم  عليه  احل�سن  الإمام 

)12( �سخ�سًا، واأولد جعفر )4( اأ�سخا�س.
الكوفة  �سهداء  بلغ جمموع  الأن�سار: فقد  �سهداء  اأما   -

والأن�سار )138( �سهيدًا بينهم )14( غالمًا.
القبائل  على  ق�سمت  التي  ال�سهداء  روؤو�ييس  عدد  كان   -
راأ�سًا   )78( وال�سام  الكوفة  اإىل  كربالء  من  بها  و�سر 

مق�سمًا على النحو الآتي:
 )13( كندة  بني  رئي�س  اأ�سعث  بيين  قي�س   .1

راأ�سًا.
رئييييي�ييس  �يييسيييمييير   .2

هوازن 

)12( راأ�سًا.
متيييييم  بييينيييي  قييبيييييليية   .3

)17( راأ�سًا.
4. قبيلة بني اأ�سد )17( راأ�سًا.

5. قبيلة مذحج )6( روؤو�س.

نه�شة يف  ــات  ــي ــائ ــش ــ� اإح
الإمام احل�شني عليه ال�شالم
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7. اأ�سخا�س من قبائل متفرقة )13( راأ�سًا.
ال�سالم  اأبي عبد اهلل احل�سني عليه  الإمييام  - كان عمر 

يوم ا�ست�سهاده )57( عامًا.
بعد  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإميييام  جييراحييات  بلغت   -
�سيف  �ييسييربيية  و)34(  رميييح،  طعنة   )33( ا�ييسييتيي�ييسييهيياده 

وجراحات اأُخرى من اأثر النبال.
- كان عدد امل�ساركني يف ر�س اجلثمان املقد�س لالإمام 
اأولد  كانوا  وكلهم  اأ�سخا�س،   )10( باخليل  ال�سالم  عليه 

زنا.
احل�سني  الإمييام  لقتال  القادم  الكوفة  جي�س  عدد  بلغ   -
مقاتل،   )200000( وقيل  مقاتل   )30000( ال�سالم  عليه 
وعلى  مقاتل   )22000( الأوىل  الدفعة  يف  عددهم  وكييان 

ال�سكل التايل:
1. عمر بن �سعد ومعه )6000( مقاتل.

2. �سنان بن اأن�س ومعه )4000( مقاتل.

4. عروة بن قي�س ومعه )4000( مقاتل.
5. �سمر بن ذي اجلو�سن ومعه )4000( مقاتل.

6. �سبث بن ربعي ومعه )4000( 
مقاتل.

ركاب  ابن  بهم  التحق  ثم   .7
الكلبي ومعه )2000( مقاتل.

ومعه  بيين نيير  واحليي�ييسييني   .8
)4000( مقاتل.

9. املازين ومعه )3000( مقاتل.
ومعه  املييييازين  ن�سر   .10

)2000( مقاتل.
من  العا�سر  يوم  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمييام  وقف   -
حمرم اأمام اأ�سحابه وخطب يف �سهادتهم ودعا لهم ولعن 

اأعداءهم وهم:
1. العبا�س بن علي بن اأبي طالب عليهم ال�سالم.

2. علي الأكرب عليه ال�سالم.
عليهم  طالب  اأبييي  بن  علي  بن  احل�سن  بن  القا�سم   .3

ال�سالم.
عليهم  طالب  اأبييي  بن  علي  بن  احل�سن  بن  اهلل  عبد   .4

ال�سالم.
5. عبد اهلل الر�سيع عليه ال�سالم.

6. م�سلم بن عو�سجة ر�سوان اهلل تعاىل عليه.
7. حبيب بن مظاهر الأ�سدي ر�سوان اهلل تعاىل عليه.

8. احلر بن يزيد الرياحي ر�سوان اهلل تعاىل عليه.
9. زهر بن القني ر�سوان اهلل تعاىل عليه.
10. جون بن حوي ر�سوان اهلل تعاىل عليه.

من  اثنني  على  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمييام  ترحم   -
ال�سهداء هما: 

1. م�سلم بن عقيل بن اأبي طالب عليهم ال�سالم.
2. هاين بن عروة ر�سوان اهلل تعاىل عليه.

 - وقف الإمام احل�سني عليه ال�سالم عند روؤو�س �سبعة 
من ال�سهداء هم:

1. العبا�س بن علي بن اأبي طالب عليهم ال�سالم.
2. علي الأكرب عليه ال�سالم.

عليهم  طالب  اأبييي  بن  علي  بن  احل�سن  بن  القا�سم   .3
ال�سالم.

4. م�سلم بن عو�سجة ر�سوان اهلل تعاىل عليه.
5. احلر الرياحي ر�سوان اهلل تعاىل عليه.
6. وا�سح الرومي ر�سوان اهلل تعاىل عليه.
7. جون بن حوي ر�سوان اهلل تعاىل عليه.

الإمييام  مع  ال�سهداء  من  ثالثة  بروؤو�س  الأعييداء  رمى   -
احل�سني عليه ال�سالم هم:

1. عبد اهلل بن عمر الكلبي ر�سوان اهلل تعاىل عليه.
2. عمر بن جنادة ر�سوان اهلل تعاىل عليه.

3. عاب�س بن اأبي �سبيب ال�ساكري ر�سوان اهلل تعاىل عليه.
- قطعت اأج�ساد ثالثة من ال�سهداء يوم عا�سوراء هم:
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1. العبا�س بن علي بن اأبي طالب عليهم ال�سالم.
2. علي الأكرب بن احل�سني بن علي بن اأبي طالب عليهم 

ال�سالم.
3. عبد الرحمن بن عمر ر�سوان اهلل تعاىل عليه.

ر�سول  اأ�سحاب  من  خم�سة  الطف  واقعة  يف  ا�ست�سهد   -
الإمييام احل�سني  اإىل جانب  و�سلم  واآله  اهلل �سلى اهلل عليه 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  الأ�سغر  النبي  ال�سبط  ال�سالم  عليه 

و�سلم وهم:
1. حبيب بن مظاهر الأ�سدي ر�سوان اهلل تعاىل عليه.

2. م�سلم بن عو�سجة ر�سوان اهلل تعاىل عليه.
3. اأن�س بن حرث الكاهلي ر�سوان اهلل تعاىل عليه.

4. عبد اهلل بن يقطر العمري ر�سوان اهلل تعاىل عليه.
هانئ  اأمييا  كربالء  اأر�ييس  يف  ا�ست�سهدوا  الأربييعيية  هييوؤلء 
ابن عروة ر�سوان اهلل تعاىل عليه قد ا�ست�سهد قبل معركة 
عا�سوراء يف الكوفة مع م�سلم بن عقيل ر�سوان اهلل تعاىل 

عليهما.
- ا�ست�سهد يف كربالء خم�سة �سبيان غر بالغني هم:

1. عبد اهلل الر�سيع عليه ال�سالم.
عليهم  طالب  اأبييي  بن  علي  بن  احل�سن  بن  اهلل  عبد   .2

ال�سالم.
عليهم  اأبي طالب  بن  بن عقيل  �سعيد  اأبي  بن  3. حممد 

ال�سالم.
عليهم  طالب  اأبييي  بن  علي  بن  احل�سن  بن  القا�سم   .4

ال�سالم.
5. عمر بن جنادة الأن�ساري ر�سوان اهلل تعاىل عليه.

- ا�ست�سهد بني يدي الإمام احل�سني عليه ال�سالم )15( 

غالمًا )عبيدًا( وهم:
1. ن�سر ر�سوان اهلل تعاىل عليه.

الإمام علي عليه  2. �سعد ر�سوان اهلل تعاىل عليه موىل 
ال�سالم.

الإمييام احل�سن  تعاىل عليه موىل  3. منجح ر�سوان اهلل 
عليه ال�سالم.

الإمييام احل�سني  عليه موىل  تعاىل  اهلل  ر�سوان  اأ�سلم   .4
عليه ال�سالم.

الإمييام احل�سني  تعاىل عليه موىل  5. قارب ر�سوان اهلل 
عليه ال�سالم.

6. احلرث ر�سوان اهلل تعاىل عليه موىل حمزة.
7. جون بن حوي موىل اأبي ذر الغفاري ر�سوان اهلل تعاىل 

عليهما.
8. رافع ر�سوان اهلل تعاىل عليه موىل م�سلم بن عقيل بن 

اأبي طالب عليهم ال�سالم.
9. الأزدي ر�سوان اهلل تعاىل عليه موىل عمر ال�سيداوي.

10. �سامل ر�سوان اهلل تعاىل عليه موىل بني املدينة.
11. �سامل ر�سوان اهلل تعاىل عليه موىل العبدي.
12. �سوذب ر�سوان اهلل تعاىل عليه موىل �ساكر.

احلييرث  ميييوىل  عليه  تييعيياىل  اهلل  ر�ييسييوان  �سبيب   .13
اجلابري.

احلييرث  ميييوىل  عليه  تييعيياىل  اهلل  ر�ييسييوان  وا�ييسييح   .14
ال�سلماين.

�سلمان  اأما  كربالء،  يف  ا�ست�سهدوا  ع�سر  الأربعة  هييوؤلء 
اإىل  بعثه  كييان  فقد  ال�سالم  عليه  احل�سن  الإميييام  مييوىل 

الب�سرة وا�ست�سهد فيها.
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 الدكتور حيدر كريم الجاّميل

- عدد من اأ�سر من اأ�سحاب الإمام احل�سني عليه ال�سالم 
اثنان هما:

1. �سوار بن منعم ر�سوان اهلل تعاىل عليه.
2. منعم بن ثمانة ال�سيداري ر�سوان اهلل تعاىل عليه.

ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمييام  بعد  ا�ست�سهد  من  عدد   -
اأربعة وهم:

1. �سعد بن احلرث.
2. اأبو احلتوف اأخو �سعد بن احلرث.
3. �سويد بن اأبي مطاع وكان جريحًا.

4. حممد بن اأبي �سعيد بن عقيل عليه ال�سالم.
الإمييام احل�سني عليه  اأ�سحاب  ا�ست�سهد من  - عدد من 

ال�سالم مبح�سر من اآبائهم �ستة وهم:
1. علي الأكرب عليه ال�سالم.

2. عبد اهلل الر�سيع عليه ال�سالم.
3. عمرو بن جنادة ر�سوان اهلل تعاىل عليه.

4. عبد اهلل بن يزيد ر�سوان اهلل تعاىل عليه.
5. جممع بن عائذ ر�سوان اهلل تعاىل عليه.

6. عبد الرحمن بن م�سعود ر�سوان اهلل تعاىل عليه.
- خم�سة ن�ساء اأردن القتال يوم عا�سوراء، وقد ا�ست�سهدت 

واحدة منهن وهن:
اأبي طالب  املوؤمنني علي بن  اأمر  1. زينب الكربى بنت 

عليهم ال�سالم.
2. اأَمُة م�سلم بن عو�سجة ر�سوان اهلل تعاىل عليهما.

تعاىل  اهلل  ر�سوان  الكلبي  اهلل  عبد  زوجيية  وهب  اأُمُّ   .3
عليهما.

4. اأُمُُّ عبد اهلل الكلبي ر�سوان اهلل تعاىل عليهما.
5. اأم عمرو بن جنادة ر�سوان اهلل تعاىل عليهما.

وهب  )اأُمُّ  فهي  كربالء  يف  ا�ست�سهدت  التي  املييراأة  اأّمييا 
عليها  تعاىل  ر�سوان اهلل  الكلبي  بن عمر  زوجة عبد اهلل 

وعلى زوجها(.
- الن�ساء الالتي كّن يف كربالء هن:

1. زينب بنت علي بن اأبي طالب عليهم ال�سالم.
2. اأُم كلثوم بنت علي بن اأبي طالب عليهم ال�سالم.

عليهم  طالب  اأبييي  بن  علي  بن  احل�سني  بنت  فاطمة   .3
ال�سالم.

4. �سفية عليها ال�سالم.

عليهم  طالب  اأبييي  بيين  علي  بيين  احل�سني  بنت  رقية   .5
ال�سالم.

6. بنات اأمر املوؤمنني عليهم ال�سالم.
طالب  اأبي  بن  علي  بن  احل�سني  بنت  العليلة  فاطمة   .7

عليهم ال�سالم.
عليهم  طالب  اأبييي  بن  علي  بن  احل�سني  بنت  �سكينة   .8

ال�سالم.
9. رباب زوجة احل�سني بن علي عليهم ال�سالم.

10. عاتكة زوجة احل�سني بن علي عليهم ال�سالم.
11. اأم حم�سن بن احل�سن بن علي بن اأبي طالب عليهم 

ال�سالم.
عليهم  طالب  اأبي  بن  عقيل  بن  م�سلم  بنت  حميدة   .12

ال�سالم.
13. ف�سة النوبية ر�سوان اهلل تعاىل عليها.

14. جارية الإمام احل�سني عليه ال�سالم.
تعاىل  اهلل  ر�ييسييوان  الكلبي  اهلل  عبد  بن  وهييب  اأُمُّ   .15

عليها.
16. اأُّم هاين ر�سوان اهلل تعاىل عليها.

اأّمهات ت�سعة من �سهداء كربالء حا�سرات يوم  - كانت 
عا�سوراء وراأين ا�ست�سهاد اأبنائهن وهم:

1. علي الأكرب عليه ال�سالم واأُُمه ليلى.
2. عبد اهلل الر�سيع عليه ال�سالم واأُمه الرباب.

3. عون بن عبد اهلل بن جعفر واأمه زينب العقيلة عليها 
ال�سالم.

عليهم  طالب  اأبييي  بن  علي  بن  احل�سن  بن  القا�سم   .4
ال�سالم واأُمه رملة.

عليهم  طالب  اأبييي  بن  علي  بن  احل�سن  بن  اهلل  عبد   .5
ال�سالم واأُمه بنت �سليل اجلليلية.

6. عبد اهلل م�سلم واأُمه رقية بنت علي عليهم ال�سالم.
7. حممد بن اأبي �سعيد بن عقيل.

8. عمرو بن جنادة.
9. عبد اهلل بن وهب واأُمه اأم وهب.

وعلى  احل�سني  بن  علي  وعلى  احل�سني  على  ال�سالم 
دون  مهجهم  بذلوا  الذين  اأ�سحاب  وعلى  احل�سني  اأولد 
فوزًا  فنفوز  معهم  كنا  ليتنا  فيا  ال�سالم،  عليه  احل�سني 

. عظيمًا
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خالل  خمتلفة  حليييوادث  الإنيي�ييسييان  يتعر�س  مييا  كييثييرًا 
واملر�س  كالفقر  به  اأملييت  قد  حييوادث  منها  حياته،  فييرتة 
�سميت  وقد  الدهر  ونييوازل  ال�سدائد  من  وغرها  والع�سر 

)بامللمات(.)جممع البحرين:165/6(
اأكان  حاله  يعلم  فال  العدو،  كتهديد  يقع  مل  ما  ومنها 
الإن�سان  يعلم  فال  للقتال  كاخلروج  اأو  مدعيًا؛  اأم  عازمًا 
م�سره ول يدري ملن الن�سر والهزمية؛ اأو كالدخول على 
وغرها  باأمره  يحل  ما  الداخل  يدري  ل  اجلائر  احلاكم 
ال�سدائد.  تعني  الأمور  فاملهمات من  الأمييور،  من مهمات 

)العني:357/3(
يتعاي�س  الإن�سان؟ وكيف  ي�ستقبلها  هذه احلوادث كيف 

معها؟ وماذا اأعد لها؟ وهل ميتلك القدرة يف املواجهة؟
واحلييالت  الظروف  كاختالف  وخمتلفة  كثرة  اأ�سئلة 
كتعدد  متعددة  اأجوبتها  اأن  كما  الإن�سان؛  بها  مير  التي 
التفكر  م�ستوى  لختالف  حدوثها  ميكن  وكلها  الأ�سئلة، 

عند النا�س واختالف ظروفهم احلياتية.
ت�سمنت جميع هذه  درو�سًا  قدمت  قد  عا�سوراء  اأن  اإل 
والنوازل  ال�سدائد  اأعظم  لأنها جمعت  واأجوبتها!  الأ�سئلة 

على مر الدهر.
واأحزانها  بهمومها  األقت  فقد  العا�سر  ليلة  ول�سيما 
بيييييتييه عليهم  واأهييييل  الإمييييام احليي�ييسييني  عييلييى  وحيييذرهيييا 
لهذه  اأعد  وماذا  اهلل؟  حجة  ا�ستقبلها  فكيف  ال�سالم، 

وال�سدة؟! النازلة 
�سوؤال قد فر�س نف�سه يف �ساحة الذهن واألقى بظالله 
فيها  دار  وما  كربالء  لق�سية  واملتتبع  الباحث  فكر  على 
من ماآ�ٍس ومهام ج�سيمة اأرهقت كاهل القارئ لها فكيف 
من  يتجزاأ  ل  جزءًا  اأ�سبحت  حتى  وعاي�سته  عا�سها  مبن 

عا�سوراء. ملحمة 
النازلة  لهذه  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمييام  اأعييد  فقد 

العظيمة ركائز اأربعًا، ا�سرتك فيها الزمان واملكان.

اأوًل: ال�شالة.
ثانيًا: تالوة كتاب اهلل تعاىل.

ثالثًا: كثة الدعاء.
رابعًا: ال�شتغفار.

قيييييام هذه  اتييخييذه حجة اهلل يف  اليييذي  الييزمييان  فيياأمييا 
الذي  النهج  هي  ذلييك  يف  والعّلة  الليل،  فكان  الركائز؟ 

اهلل  �سلى  امل�سطفى  للحبيب  الكرمي  الييقييراآن  خطه 
عليه واآله و�سلم يف تخ�سي�س هذا الوقت للتزود 

بالطاقات والفيو�سات الربانية والتي عرفها 
قوله  يف  جيياء  كما  بي)التهجد(  الييقييراآن 

نَافَِلًة  بِــهِ  َفَتهَجَّدْ  يِْل  اللَّ }وَمِـــنَ  تعاىل: 
َلكَ عَسَى َأنْ يَبْعََثكَ رَبُّكَ مََقامًا 

مَحْمُودًا{.)الإ�سراء:79(
وقيييوليييه تيييعييياىل: }يَـــــا َأيُّـــهَـــا 

َقلِيلً  إِالَّ  يَْل  اللَّ ُقِم   )1( الْمُزَّمُِّل 
َأِو  )2( نِصَْفهُ 

انُْقصْ 
مِنْهُ 

 )3( َقلِيلً 
عََليْهِ  ِزدْ  َأوْ 

الُْقرَْآنَ  وَرَتِّــِل 
ــا  ــ إِنَّ  )4( ــرْتِـــيـــلً  تـَ

ــكَ  ــيْ ــَل سَــنُــْلــقِــي عَ
إِنَّ   )5( ثَقِيلً  َقـــوْاًل 

َأشَدُّ  هِيَ  يِْل  اللَّ نَاشَِئَة 

الــروحــي  الإعــــداد  يف  التهجد  دور 
والقلبي خل��ض املهمات وحتمل امللّمات
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قِيلً{.)املزمل:6-1( وََأْقوَمُ  وَْطًئا 
والتهجد عند اأهل اللغة هو: ال�ستيقاظ اإىل ال�سالة يف 
اآخر  النوم  من  ال�سالة  اإىل  القائم  هو  واملتهجد:  الليل، 

الليل.)تاج العرو�س:مادة هجد(
وقيل: تكلف ال�سهر للعبادات.)جممع البحرين:167/3(
ولقد حظي التهجد يف مدر�سة العرتة املحمدية عليهم 
كانت  التي  ال�سريفة  الأحيياديييث  من  كبر  بحيز  ال�سالم 
مبجموعها دلياًل عمليًا للموؤمنني يف نظم اأمورهم الدنيوية 

والأخروية واإعدادها.
فالتهجد لي�س جمرد قيام و�سالة يف جوف الليل يتحمل 
فيه القائم عناء ال�سهر، واإنا هو - يف مدر�سة اأهل البيت 
والييروحييي،  النف�سي،  لييالإعييداد  منهج   - ال�سالم  عليهم 

والإمياين، واجل�سدي.
طالب  يتعاهده  الييذي  باملعنى  هو  اأو 
يكون  ما  اأ�سبه  البايلوجية  العلوم 
حتت�سن  الييتييي  بييي)احلييا�ييسيينيية( 
لتعدها  احليييييوانييييية  اخلييلييييية 
مع  يتنا�سب  خا�سًا  اإعييدادًا 
حيياجيية الييبيياحييث والييعييامل 
فيهيئ  ب�سوؤونها  املحيط 
لييهييا درجيييية احلييييرارة 
امليينييا�ييسييبيية وكييمييييية 
الييي�يييسيييوء، ونيي�ييسييبيية 

الهواء وغرها.
كييييييي تييعييطيييييه 
خا�سًا  نييوذجييًا 
يييحييمييل �ييسييفييات 
قييوة  مييتييميييييزة يف 

البقاء واجلودة.
للباحث  وميييكيين 
يلم�س  اأن  املييتييتييبييع 
للنف�س  الإعيييداد  هييذا 
من  واجل�سد  والييروح 
خالل هذه الأحاديث 

التي ك�سفت هذه اخلوا�س ب�سكل جلي.
اهلل  �سلى  النبي  على  ال�سالم  عليه  جربائيل  نزل  فقد 
عليه واآله و�سلم، فقال له: »يا جربائيل عظني«؛ فقال: »َيا 
نََّك  َفاإِ �ِسْئَت  َمْن  َواأَْحِبْب  ٌت  َميِّ َك  َفاإِنَّ �ِسْئَت  َما  ِع�ْس  ُد  مَّ حُمَ
�ِسْئَت  َما  َواْفَعْل  ِبِه  ِزيٌّ  جَمْ نََّك  َفاإِ �ِسْئَت  َما  َواْعَمْل  ُمَفاِرُقُه 
ُه  اَلُتُه ِباللَّْيِل َوِعزُّ ُد �َسَرُف امْلُوؤِْمِن �سَ مَّ َك ُماَلِقيِه، َيا حُمَ َفاإِنَّ

ا�س«.)من ل يح�سره الفقيه:471/1( ُه الأََذى َعِن النَّ َكفُّ
اهلِل:  َرْوِح  ِمْن  »َثاَلَثٌة  ال�سالم قال:  ال�سادق عليه  وعن 
ْوُم«. َوال�سَّ الإِْخييَواِن،  ِلَقاُء  َو  اَلِة،  ِبال�سَّ اللَّْيِل  يِف  ُد  التََّهجُّ

)اأمايل الطو�سي:172(
اللَّْيِل  اَلِة  ِب�سَ »َعَلْيُكْم  قال:  اأي�سًا  ال�سالم  عليه  وعنه 
اِء  الدَّ َوَمْطَرَدُة  َقْبَلُكْم  نَي  احِلِ َواأََدُب ال�سَّ ُكْم  َنِبيِّ ُة  �ُسنَّ َها  َفاإِنَّ

َعْن اأَْج�َساِدُكم«.)تهذيب الأحكام:120/2(
اأبي عبد اهلل ال�سادق عليه  وروى ه�سام بن �سامل عن 
يِْل هِيَ َأشَدُّ  ال�سالم يف قول اهلل عّز وجل }إِنَّ نَاشَِئَة اللَّ
َعْن  ُجِل  الرَّ »ِقَياَم  قال:  قِيل{،]املزمل:6[؛  ــوَمُ  ــ وََأْق وَْطــًئــا 

ه«.)الكايف:446/3( ِفَرا�ِسِه ُيِريُد ِبِه اهلَل َل ُيِريُد ِبِه َغْرَ
وروى الف�سيل بن ي�سار عن الإمام ال�سادق عليه ال�سالم 
يُء ُنوُرَها  لَّى ِفيَها ِباللَّْيِل ُي�سِ اأنه قال: »اأَنَّ اْلُبُيوَت الَِّتي ُي�سَ
يُء ُنوُر اْلَكَواِكِب لأَْهِل الأَْر�ِس«.)من  َماِء َكَما ُي�سِ لأَْهِل ال�سَّ

ل يح�سره الفقيه:473/1(
وعن الإمام ال�سادق عليه ال�سالم يف قول اهلل عز وجل: 
قال:  السَّيَِّئاتِ{،]هود:114[؛  يُْذهِبْنَ  الْحَسَنَاتِ  }إِنَّ 
َهار«. ِبالنَّ َذْنٍب  ِمْن  َعِمَل  ا  مِبَ َتْذَهُب  ِباللَّْيِل  امْلُوؤِْمِن  اَلُة  »�سَ

)الكايف:266/3(
وقد مدح اهلل تبارك وتعاىل اأمر املوؤمنني عليه ال�سالم 
يف كتابه لقيام �سالة الليل، فقال عّز وجل: }َأمْ مَنْ هُوَ 
رَحْمََة  وَيَرْجُو  اآَلخِرَةَ  يَحَْذرُ  وََقائِمًا  يِْل سَاِجدًا  اللَّ َآنَاءَ  َقانِتٌ 
يح�سره  ل  �ساعاته.)من  الليل:  واآناء  رَبِّهِ{،]الزمر:9[؛ 

الفقيه:473/1(
»َمْن  و�سلم:  واآلييه  عليه  اهلل  �سلى  الأكييرم  النبي  وقييال 
َهار«.)من ل يح�سره  ِبالنَّ َوْجُهُه  َح�ُسَن  ِباللَّْيِل  اَلُتُه  �سَ َكرُثَ 

الفقيه:474/1(
وروى جابر بن اإ�سماعيل، عن جعفر بن حممد، عن اأبيه 
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عليه  طالب  اأبي  بن  علي  �ساأل  رجاًل  اأّن  ال�سالم،  عليهما 
لَّى  ال�سالم عن قيام الليل بالقراءة، فقال له: »اأَْب�ِسْر َمْن �سَ
ِل�سًا اْبِتَغاَء َثَواِب اهلِل َقاَل اهلُل  ِمَن اللَّْيِل ُع�ْسَر َلْيَلٍة هلِل خُمْ
�َسَناِت  احْلَ ِمَن  َهَذا  ِلَعْبِدي  اْكُتُبوا  مِلَاَلِئَكِتِه:  َوَتَعاىَل  َتَباَرَك 
ُكلِّ  َوَعَدَد  َو�َسَجَرٍة  َوَوَرَقٍة  ٍة  َحبَّ ِمْن  اللَّْيِل  يِف  اأَْنَبَت  َما  َعَدَد 

َبٍة َوُخو�ٍس)1( َوَمْرًعى. َق�سَ
لَّى ُت�ُسَع َلْيِلِه اأَْعَطاُه اهلُل َع�ْسَر َدَعَواٍت ُم�ْسَتَجاَباٍت  َوَمْن �سَ

َواأَْعَطاُه ِكتاَبُه ِبَيِميِنِه َيْوَم اْلِقَياَمِة.
اأَْعَطاُه  َلْيِلِه  ُثُمَن  لَّى  َوَمْن �سَ
اِدِق  �سَ اِبٍر  �سَ �َسِهيٍد  اأَْجَر  اهلُل 

َع يِف اأَْهِل َبْيِتِه. ِة َو�ُسفِّ يَّ النِّ
َخَرَج  َلْيِلِه  �ُسُبَع  لَّى  �سَ َوَمْن 
َوَوْجييُهييُه  ُيْبَعُث  َيييْوَم  ِه  َقييرْبِ ِمييْن 
رَّ  مَيُ َحتَّى  اْلَبْدِر  َلْيَلَة  َكاْلَقَمِر 

َراِط ِمَن الآِمِننَي. َعَلى ال�سِّ
لَّى �ُسُد�َس َلْيِلِه ُكِتَب  َوَمْن �سَ
َم  اِبنَي َوُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ ِمَن الأَوَّ

ِمْن َذْنِبِه.
ييلَّييى ُخييُميي�ييَس َلييْيييِلييِه  َوَميييْن �ييسَ
ْبييييَراِهيييييييييَم َخييِليييييَل  َزاَحييييييَم اإِ

ِتِه. ُقبَّ يِف  ْحَمِن  الرَّ
رَّ َعَلى  ِل اْلَفاِئِزيَن َحتَّى مَيُ لَّى ُرُبَع َلْيِلِه َكاَن يِف اأَوَّ َوَمْن �سَ

َة ِبَغْرِ ِح�َساٍب. نَّ ِف َوَيْدُخَل اجْلَ يِح اْلَعا�سِ َراِط َكالرِّ ال�سِّ
ْنِزَلِتِه  مِبَ َغَبَطُه  اإِلَّ  َمَلٌك  َيْبَق  مَلْ  َلْيِلِه  ُثُلَث  لَّى  �سَ َوَمْن 
ِة  نَّ اجْلَ ْبييَواِب  اأَ اأَيِّ  ِمْن  اْدُخْل  َلُه  َوِقيَل  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلِل  ِمَن 

�ِسْئَت. َماِنَيِة  الثَّ
َذَهبًا  ْر�ييسِ  الأَ ِمييْلَء  اأُْعِطَي  َفَلْو  َلْيِلِه  َف  ِن�سْ لَّى  �سَ َوَمييْن 
ُل ِمْن  ٍة مَلْ َيْعِدْل َجَزاَءُه َوَكاَن َلُه َذِلَك اأَْف�سَ �َسْبِعنَي اأَْلَف َمرَّ

�َسْبِعنَي َرَقَبًة ُيْعِتُقَها ِمْن ُوْلِد اإِ�ْسَماِعيَل.
�َسَناِت َقْدُر َرْمِل َعاِلٍج  لَّى ُثُلَثْي َلْيِلِه َكاَن َلُه ِمَن احْلَ َوَمْن �سَ

اٍت. ْثَقُل ِمْن َجَبِل اأُُحٍد َع�ْسَر َمرَّ اأَْدَناَها َح�َسَنٌة اأَ
َراِكعًا  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلِل  ِلِكَتاِب  َتاِليًا  ًة  َتامَّ َلْيَلُه  لَّى  �سَ َوَمْن 
ِمَن  َيْخُرُج  ْدَنيياُه  اأَ َما  َواِب  الثَّ ِمَن  اأُْعِطَي  َوَذاِكييرًا  َو�َساِجدًا 
ِمَن  اهلُل  َخَلَق  َما  َعَدَد  َلُه  َوُيْكَتُب  ييُه  اأُمُّ َوَلَدْتُه  َكَما  ُنوِب  الذُّ
ِه َوُيْنَزُع الإِْثُم  �َسَناِت َوِمْثَلَها َدَرَجاٌت َوَيْثُبُت النُّوُر يِف َقرْبِ احْلَ

َبَراَءًة  َوُيْعَطى  اْلَقرْبِ  َعَذاِب  ِمْن  َوُيَجاُر  َقْلِبِه  ِمْن  �َسُد  َواحْلَ
َوَتَعاىَل  َتَباَرَك  بُّ  الرَّ َوَيُقوُل  الآِمِننَي  ِمَن  َوُيْبَعُث  اِر  النَّ ِمَن 
اْبِتَغاَء  َلْيَلُه  اأَْحَيا  َعْبِدي  اإِىَل  اْنُظُروا  َماَلِئَكِتي  مِلَاَلِئَكِتِه: 
َمِديَنٍة  اأَْلييِف  ِماَئُة  ِفيَها  َوَلييُه  اْلِفْرَدْو�َس  اأَ�ْسِكُنوُه  اِتي  َمْر�سَ
َوَتَلذُّ الأَْعنُيُ َوَما َل  يِف ُكلِّ َمِديَنٍة َجِميُع َما َت�ْسَتِهي الأَْنُف�ُس 
َوامْلَِزيِد  اْلَكَراَمِة  ِمَن  َلُه  اأَْعييَدْدُت  َما  �ِسَوى  َباٍل  َعَلى  َيْخُطُر 

َواْلُقْرَبة«.)اأمايل ال�سدوق:367(
عليه  الإمام احل�سني  اتخذ  املزايا وغرها  ولأجل هذه 
ليلة  عا�سوراء،  ليلة  ال�سالم 
وتييالوة  واليي�ييسييالة  للمناجاة 
وكيييرثة  تيييعييياىل،  اهلل  كيييتييياب 
والتزود  وال�ستغفار،  الدعاء 
بييياليييطييياقيييات والييفيييييو�ييسييات 

الإلهية.
عليهم  واأ�سحابه  هو  فكان 
اليي�ييسييالم بيييني قيييائيييٍم وراكييييٍع 
كيييدوي  دوي  لييهييم  و�يييسييياجيييٍد، 
النحل ل يفرتون من ذكر اهلل 
والت�سرع)2(  ومناجاته  تعاىل 
اإليييييييييه، والييييرهييييبيييية)3( ميينييه، 
والبتهال)5(  اإليه،  والتبتل)4( 
له، عّز �ساأنه راجني يف ذلك ر�ساه ور�سا ر�سوله �سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم ملتم�سني توفيقه يف ن�سرة �سرعه ودينه.
فكان لهم ما �ساألوا اهلل من اأجله، فقد اأجاب دعوتهم 
فم�سوا م�سرجني بدمائهم جمزرين كالأ�ساحي يف �ساحة 
قد�سه يف البقعة املباركة من جانب الطور الأمين، �سحًى 

من يوم عا�سوراء.
���������

)1( اخلو�س: ورق النخل، الواحدة خو�سة، كما يف ال�سحاح. ويف 
الغ�سن  ومراعي(، واخلوط واخلوطة:  وردت: )خوط  االأعمال  ثواب 

الناعم.
)2( الت�سرع: هو رفع اليدين بالدعاء، وقيل: هو حتريك ال�سبابة 

اليمنى، ميينًا و�سمااًل )ك�سف الغطاء:307/2(.
)3( الرهبة: اأن تظهر ظهرهما.

)4( التبتل: حتريك ال�سبابة الي�سرى ترفعها وت�سعها.
واالبتهال حيث  ال�سماء،  اإىل  وذراعك  يدك  تب�سط  االبتهال:   )8(
فبظهر  تعوذت  واإذا  كفيك،  فبطن  �ساألت  واإذا  البكاء؛  اأ�سباب  ترى 

كفيك؛ واإذا دعوت فباأ�سبعك )ك�سف الغطاء:308/2(.

 عبد الله فالح
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عن اأبي احل�سن الر�سا �سلوات اهلل و�سالمه عليه قال:
»قال اهلل تبارك وتعاىل: يا بن اآدم! مب�سيئتي كنت اأنت 
اإيّل فرائ�سي،  اأّديت  الذي ت�ساء لنف�سك ما ت�ساء، وبقّوتي 
وبنعمتي قويت على مع�سيتي، جعلتك �سميعًا ب�سريًا قوّيًا، 
�سّيئة فمن  اأ�سابك من  وما  اأ�سابك من ح�سنة فمن اهلل  ما 
نف�سك، وذلك اأنا اأوىل بح�سناتك منك واأنت اأوىل ب�سّيئاتك 
مّني، وذلك اأّن ال ُا�ساأل عّما اأفعل وهم ُي�ساألون، قد نظمت 

لك كّل �سيء تريد«
امل�سدر: توحيد ال�سدوق : )�ص338 ب55 ح6(
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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

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

على ا�شهامكم يف هذا ال�شتبيان.
ما هي امل�اد التي تهتم بها اأكث يف املجلة: )...................................(
ما هي طبيعة امل�اد التي حتب اأن تطلع عليها اأكث: )..........................(

ما ه� تقيمك يف م�شامني جملة ال�ارث : )جيد □ /  لباأ�ض □  /   �شعيف □(
ما هي ج�انب ال�شعف يف املجلة:)............................................(
ما هي اجل�انب التي تقرتح اأن تهتم بها املجلة اأكث:)..........................(
ما هي النقاط الإيجابية يف املجلة:).........................................(
هل تعتقد اأّن حجم املجلة احلايل ه� مالئم:).................................(

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

املقرتحات  ارسال  يرجى 

اىل شعبة الطبع والتوزيع


