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يف اليوم الثامن من �صهر �صوال ويف �صنة 1344هـ، قام خوارج الع�صر بجرمية تنم عن حقد 
وبغ�ض عجيب اإزاء اأهل بيت النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم، اأال وهي هدم قبور اأئمة البقيع 

عليهم ال�صالم.
ولكي ميعنوا يف اجلرمية حّرموا على املوؤمنني زيارة قبورهم حتى بعد هدمها.

ولكي ال يقال مَل �صميت هدم القبور باجلرمية، اأعر�ض للقارئ الكرمي هذه الروايات لكي 
ي�صتطيع احلكم على فعلهم امل�صني.

1. عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم ملا �صاأله احل�صن بن علي عليهما ال�صالم قال:
»يا اأبتاه، ما جزاء من زارك؟ قال �صلى اهلل عليه واآله و�صلم: يا بني، من زارين حّيا ومّيتًا اأو 

زار اأباك اأو زار اأخاك اأو زارك كان حقا علّي اأن اأزوره يوم القيامة فاأخل�صه من ذنوبه«.
األي�ض الهدم مانعًا من الزيارة وحرمانا من الثواب اجلزيل؟

2. قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم:
»من زار احل�صن يف بقيعه، ثبت قدمه على ال�صراط يوم تزل فيه االأقدام«.

اأمل يكن الهدم اإبعادًا للموؤمن من اأن ينال ثبوت القدم يوم تزل االأقدام؟
3. قال االإمام ال�صادق عليه ال�صالم:

»من زارين غفرت له ذنوبه ومل ميت فقريا«.
4. قال االإمام الع�صكري عليه ال�صالم:

»من زار جعفرًا واأباه، مل ي�صتك عينه، ومل ي�صبه �صقم، ومل ميت مبتلى«.
اأال يعد الهدم حرمانًا للموؤمن من هذه االآثار الرائعة يف الدنيا؟

اأال يعد الهدم اعتداًء على حقوق املوؤمنني؟ وانتهاكًا حلرمة اأهل بيت النبي �صلى اهلل عليه 
 واآله و�صلم؟

اأال يدخل هذا اأذًى وحزنًا على ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم؟
اأبعد كل هذا ال ي�صمى جرمية، بل هو جرمية ال تن�صى.

امل�سرف العام

جرمية ل تن�سى
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الزيارات الذي يعد  ال�صيخ ابن قولويه يف كتاب كامل  نقل 
من امل�صادر ال�صيعية املهّمة واملعتربة روايتني مف�صلتني حول 

الق�صية احل�صينية املقد�صة.
ومنها  االأخــرى  ال�صيعية  امل�صادر  يف  الروايتان  وردت  وقد 

كتاب بحار االأنوار للعالمة املجل�صي رحمه اهلل.
االإمــام  اأ�صحاب  اأحــد  عن  مــروي  �صندها  االأوىل  الــروايــة 
املكّنى  ــرادي(  ال )ليث  وهو  املقربني  ال�صالم  عليه  ال�صادق 

باأبي ب�صري واملعروف بالوثاقة لدى الفقهاء.
ح�صر اأبو ب�صري يوما عند االإمام وت�صرف بلقياه، فتحدث 
االإمام ال�صادق عن واقعة الطف االأليمة وما جرى على اأهل 
بع�ض  بلغ  وملــا  وم�صائب،  حمــن  مــن  ال�صالم  عليهم  البيت 
الوقائع انقلب حاله عليه ال�صالم وقام من مكانه واأخذ يناجي 
ربه، وكان اأبو ب�صري اأي�صًا قد تغري حاله ملا راآه من حال االإمام 
وقد  ال�صالم،  عليه  االإمــام  يرو مناجاة  ولذا مل  ال�صالم  عليه 
الليلة  تلك  النوم  ي�صتطع  مل  اإنه  بحيث  ب�صري  اأبو  حال  تغري 

ل�صدة ما راآه من تغري حال االإمام ال�صادق عليه ال�صالم.
ال�صادق  اهلل  عبد  اأبي  عند  كنت  قال:  ب�صري،  اأبي  فعن 
مرحبًا،  له:  فقال  ابنه،  عليه  فدخل  اأحّدثه  ال�صالم  عليه 
ممن  وانتقم  حقركم،  من  اهلل  »حقر  وقــال:  وقبله،  و�صمه 
وتركم، وخذل اهلل من خذلكم، ولعن اهلل من قتلكم، وكان 
الن�صاء  بكاء  طــال  فقد  ونــا�ــصــرًا،  وحافظًا  ولــيــًا  لكم  اهلل 
ال�صماء«،  ومالئكة  وال�صهداء  وال�صديقني  االأنبياء  وبكاء 
احل�صني  ولد  اإىل  نظرت  اإذا  ب�صري  اأبا  »يا  وقــال:  بكى،  ثم 

ب�صري  اأبا  يا  واإليهم،  اأبيهم  اإىل  اأتى  مبا  اأملكه  ال  ما  اأتاين 
زفرة  جهنم  فتزفر  وت�صهق  لتبكيه  ال�صالم  عليها  فاطمة  اإن 
ا�صتعدوا لذلك خمافة  بكاءها وقد  ي�صمعون  اأن اخلزنة  لوال 
االأر�ض  اأهل  فيحرق  دخانها  ي�صرد  اأو  عنق  منها  يخرج  اأن 
ويزجرونها  باكية،  دامــت  مــا  ]فيكبحونها[  فيحفظونها 
ت�صكن  فال  االأر�ــض  اأهــل  على  خمافة  اأبوابها  من  ويوثقون 

حتى ي�صكن �صوت فاطمة عليها ال�صالم.
اأن تنفتق فيدخل بع�صها على بع�ض وما  البحار تكاد  واإّن 
منها قطرة اإاّل بها ملك موكل، فاإذا �صمع امللك �صوتها اأطفاأ 
نارها باأجنحته وحب�ض بع�صها على بع�ض خمافة على الدنيا 
يبكون  م�صفقني  املالئكة  تــزال  فال  االأر�ــض،  على  فيها  وما 
العر�ض  اأهل  ويت�صرع  اإليه  ويت�صرعون  اهلل  ويدعون  لبكائها 
ومن حوله وترتفع اأ�صوات من املالئكة بالتقدي�ض هلل خمافة 

على اأهل االأر�ض.
اأهل  ل�صعق  االأر�ض  اإىل  ي�صل  اأ�صواتهم  من  �صوتًا  اأن  ولو 

االأر�ض وتقطعت اجلبال وزلزلت االأر�ض باأهلها«.
قلت: جعلت فداك اإن هذا االأمر عظيم؟ قال: »غريه اأعظم 
منه ما مل ت�صمعه«، ثم قال يل: »يا اأبا ب�صري اأما حتب اأن تكون 

فيمن ي�صعد فاطمة عليها ال�صالم؟«.
على  قــدر  ومــا  املنطق  على  قــدرت  فما  قالها  حني  فبكيت 
من  فخرجت  يدعو  امل�صلى  اإىل  قام  ثم  البكاء،  من  كالمي 
النوم  جاءين  وما  بطعام  انتفعت  فما  احلال  تلك  على  عنده 
واأ�صبحت �صائمًا وجاًل حتى اأتيته، فلما راأيته قد �صكن �صكنت 

عليه ال�سالم
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وحمدت اهلل.)كامل الزيارات:83. بحار االأنوار:209/45( 
    اأ�سباب تغري حال الإمام عليه ال�سالم

ال يخفى اأن حاالت املع�صوم عليه ال�صالم وطباعه تختلف 
بامل�صائل  يتاأثر  االإن�صان  اإّن  اإذ  العاديني،  النا�ض  عن  متامًا 
العاطفية وي�صعر ب�صعور يقلبه راأ�صًا على عقب، اأما املع�صوم 
عليه ال�صالم فهو يف اأوج العاطفة والرحمة ال يتاأثر بامل�صاعر 
واالأحا�صي�ض العاطفية، وتغري حاله يك�صف عن اأن املو�صوع يف 

غاية العظمة واالأهمية.
و�صمائه،  اأر�ــصــه  يف  اهلل  حجة  ال�صالم  عليه  االإمـــام  الأن 
االأولني  اأ�صرف  وهو  واالأنبياء،  واملالئكة  االأكــوان  معلم  وهو 
واالآخرين مبا فيهم االأنبياء واملر�صلون من بعد خامت االأنبياء 

حممد امل�صطفى �صلى اهلل عليه واآله و�صلم.
نعم، اإّن االأئمة املع�صومني عليهم ال�صالم ال يختلفون عن 
مبقام  اإال  و�صلم  واآله  عليه  اهلل  �صلى  االأعظم  النبي  جّدهم 
النبوة، ولذا ال ميكن بحال من االأحوال اأن يتاأثر االإمام عليه 
اأو تظهر عليه االأحا�صي�ض وامل�صاعر  ال�صالم بق�صية عاطفية 
عا�صوراء  واقــعــة  هــي  لذلك  الــبــارز  ــوذج  ــ واالأمن اجليا�صة، 
الفجيعة حيث كان وجه االإمام احل�صني عليه ال�صالم يتالأالأ 

نورًا كلما فقد عزيزًا من اأهل بيته و�صحبه االأبرار.
امل�صائب  اأعظم  من  به  نزلت  التي  امل�صائب  اأن  واحلــال 

واأ�صدها، ومن ال�صعب مبكان حتملها.
عليه  ال�صادق  االإمام  حال  تغري  ملاذا  هو:  هنا  وال�صوؤال 
من  فقام  عــا�ــصــوراء  وقــائــع  بع�ض  �صماعه  لــدى  ال�صالم 
ال�صديقة  ت�صهق  وملــاذا  والعبادة؟  للدعاء  وتفرغ  مكانه 

ال�صالم؟ عليها  الزهراء 
عليها  الزهراء  ال�صديقة  يعرف عظمة  من  اإّن  اجلواب: 
تغرّي  اأّن  ملّيًا  يدرك  �صبحانه  اهلل  عند  ووجاهتها  ال�صالم 
عن  ناجمًا  يكن  مل  ال�صالم  عليه  الــ�ــصــادق  ــام  االإمـ حــال 

العاطفي. االإح�صا�ض 
»اإن  ال�صالم:  عليه  ال�صادق  االإمام  قال  ب�صري:  اأبو  يقول 

فاطمة عليها ال�صالم لتبكيه وت�صهق«.
من  يف  العربية  اللغة  يف  ال�صهقة  كلمة  ا�صتخدم  ــد  وق
القدرة  عدم  مع  اأعماقه  يف  اأنفا�صه  فتنحب�ض  بلوعة  ي�صاب 
عمق  مــن  يتنف�ض  مفاجئ  وب�صكل  ثــم  ومــن  التنف�ض،  على 
وجوده بتاأمل ولوعة، مثل هذه احلالة يف اللغة ت�صمى ال�صهق 
النف�ض  واإمنا  �صهقة،  له  يقال  ال  نف�ض  كل  بالطبع  وال�صهقة، 
االإن�صان  يطلقه  ثم  ومن  عظمى  م�صيبة  جّراء  يحب�ض  الذي 

من اأعماقه ي�صمى �صهيقًا، ففي اللغة: ال�صهيق: االأنني ال�صديد 
املرتفع جدًا، واأما خروج النف�ض في�صمى زفريًا، وقد ورد يف 

القراآن الكرمي اأن جلهنم �صهيقًا وزفريًا.
الفعلية يف  ا�صتعمال اجلملة  اأّن  العلم  اأهل  وال يخفى على 
فعلها  كان  اإذا  خا�صة  واال�صتمرار  الــدوام  على  يدل  اجلمل 
عليه  ال�صادق  االإمــام  بــداأ  ال�صريفة  الرواية  ويف  م�صارعًا، 
ال�صالم باجلملة الفعلية، فقال: »ت�صهق«، ما يعني اأنها عليها 
ال�صالم ت�صهق وتتاأمّل دومًا مل�صائب عا�صوراء، لذا تاأثر االإمام 

عليه ال�صالم ملا روى الرواية ما اأّثر على اأبي ب�صري تبعًا له.
    تاأثر عوامل اخللقة

التي  املــدة  عن  ال�صالم  عليه  ال�صادق  االإمــام  ي�صرح  مل 
تبقى موالتنا الزهراء عليها ال�صالم ت�صهق فيها، فقد تكون 
كل  من  عا�صوراء  يوم  يف  اأو  عا�صوراء  ليايل  من  ليلة  كل  يف 
حالها  يكون  اأو  ال�صنة،  طوال  ت�صهق  اأنها  املمكن  ومن  �صنة، 

كذلك يف يوم �صهادة االإمام عليه ال�صالم اإىل يوم القيامة.
عليها  اأّنها  الرواية  من  املتيّقن  القدر  فاإن  حال  اأّي  وعلى 
ال�صالم ت�صهق يف ليلة عا�صوراء ويومه، و�صهيقها هذا ال يوؤثر 
على الكرة االأر�صية فح�صب، بل ي�صمل جميع العوامل ويرتك 
يف  ما  وكل  االإلهية،  الــذات  عدا  ما  �صيء  كل  على  ب�صماته 

الوجود يختل نظامه وعمله.
وقد اأ�صار االإمام ال�صادق عليه ال�صالم اإىل اأن االإن�صانية ال 
تتحمل هذه ال�صهقة، ولو بلغنا ذرات منها لهلكنا؛ الأّن االإن�صان 

لي�ض له القدرة على حتّمل �صماعها.
وامل�صيبة  ال�صالم  عليها  الن�صاء  ل�صيدة  ال�صهقة  وهــذه 
العظيمة التي حدثت لالإمام احل�صني عليه ال�صالم ال ميكن 
اأن تنتهي يف يوم من االأيام، بل هي �صرمدية وخالدة، وهذا ما 
اأكده نبي الرحمة �صلى اهلل عليه واآله و�صلم عندما قال: »َفاَل 
َيْزَداُد اأََثُرُه اإِالَّ ُظُهورًا َواأَْمُرُه اإِالَّ ُعُلّوا«.)كامل الزيارات:262(

الزهراء  ال�صيدة  ت�صهقها  التي  ال�صهقة  اأن  املوؤكد  ومــن 
فاإّن  للرواية  وطبقًا  اخلالئق،  كل  على  اأثرها  ال�صالم  عليها 
املفيد  ال�صيخ  نقل  وقد  �صّدة احلــرارة،  اأ�صوّد من  لون جهنم 

لة حول جهنم. رحمه اهلل يف كتاب االخت�صا�ض رواية مف�صّ
النوم  باإمعان لن يتمكن من  اأحوال جهنم  واأن من يطالع 

وال�صكينة اإىل ال�صباح من �صدة اخلوف والفزع!
�صدة  رغم  النار  من  عظيمة  كرة  هي  التي  ال�صم�ض  فمثل 
حرارتها اإال اأن لونها مل يتغري ومل ت�صبح �صوداء، مع اأن درجة 
حرارة ال�صم�ض هي 11000 درجة، واأن احلرارة لو بلغت 800 
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ال�صم�ض  الفوالذ يف  فاإّن حركة  ولذا  الفوالذ،  تذيب  اإىل 850 
كحركة الغاز، وهذا دليل على �صدة حرارة ال�صم�ض، وبالرغم 

من ذلك فاإّن لونها مل يتغرّي وي�صبح اأ�صودًا.
اأّن �صهقة  ال�صالم ي�صّرح:  االإمام عليه  اأّن  بالذكر  اجلدير 
الزهراء عليها ال�صالم توؤثر على جهنم فت�صج ويزداد لهيبها، 
الكون  الأحرقت  اأبوابها  يغلقون  بها  املوكلني  املالئكة  اأّن  ولوال 
باأ�صره واأهلكت جميع املوجودات، وهنا يطرح ال�صوؤال التايل: 
ال�صديقة  ت�صهقها  التي  االأليمة  ال�صهقة  تلك  حقيقة  هي  ما 

الزهراء عليها ال�صالم؟
وملاذا مل ت�صهق �صيدة ن�صاء العاملني يوم �صهادة اأبيها ر�صول 
اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم و�صهادة اأمري املوؤمنني واالإمام 
احل�صن عليه ال�صالم واحلال اأنهم اأف�صل من االإمام احل�صني 
عن  ينباأ  ال�صالم  عليها  �صهقتها  اأّن  األي�ض  ال�صالم؟  عليهم 

فداحة م�صيبة االإمام احل�صني عليه ال�صالم؟
ب�صماتها  ترتك  ال�صالم  عليها  الزهراء  ال�صيدة  �صهقة  اإّن 
على كل قطرة ماء يف هذا العامل الوا�صع فيوعز اهلل عز وجل 
ي�صيطروا عليها  اأن  واملحيطات  بالبحار  املوكلني  املالئكة  اإىل 
اإثر �صهقتها عليها ال�صالم، واإال لتالطمت االأمواج العاتية واآل 

االأمر اإىل غرق الكرة االأر�صية وفنائها عن بكرة اأبيها.
ومن االأمور التي تتاأثر ب�صهقة ال�صيدة الزهراء عليها ال�صالم 
هي االأر�ض حيث ترتك تلك ال�صهقة زلزااًل مهيبًا و�صديدًا يف 
ومن  االأر�ض  ل�صاخت  املالئكة  وتقدي�ض  ت�صبيح  ولوال  االأر�ض، 
ت�صمع  عندما  املالئكة  الأّن  ال�صهقة؛  تلك  عظمة  من  عليها 
�صهقة ال�صيدة الزهراء عليها ال�صالم تبداأ بالتهليل والتقدي�ض 
ب�صوت عاٍل ومناجاة الباري عز وجل خ�صية اأن تباد االأر�ض، 
مما يوجب عطف وراأفة اخلالق املتعال وبقاء االأر�ض يف اأمان.

وكما عن االإمام ال�صادق عليه ال�صالم اأّن ال�صهقة �صديدة 
عظيم  زلــزال  حلدث  عليها  ي�صيطر  مل  لو  اأنه  بحيث  ومهيبة 

ميحو االأر�ض و�صارت اأثرًا من بعد عني.
وهم  املالئكة  وتقدي�ض  ت�صبيح  من  قلياًل  النا�ض  �صمع  ولو 
يقولون: �صبوح قدو�ض النقلبت مقايي�ض االأر�ض و�صار عاليها 

�صافلها وماتت بقية املخلوقات.
ال�صالم وتغرّيت  ال�صادق عليه  االإمام  انقلب حال  وعندما 
اأو�صاعه قام وذكر اهلل عز وجل و�صّبحه كثريًا، ومن املمكن 
اأنه عليه ال�صالم دعا اهلل �صبحانه وتعاىل اأن يرفع البالء عن 
مرا�صيم  الإقامة  توفيقاتهم  يف  يزيد  واأن  واملوؤمنات  املوؤمنني 

العزاء واملراثي على االإمام احل�صني عليه ال�صالم.

النظر يف مرا�صيم عا�صوراء يف كل �صنة ودققنا  اأمعنا  ولو 
يف العظمة التي تكتنفها من التفاف النا�ض حولها وما �صابه 
الر�صول  ب�صعة  �صهقة  دواعــي  من  ب�صيطة  وم�صة  لنا  جللت 

االأعظم �صلى اهلل عليه واآله و�صلم. 
    عا�سوراء يف زمن الظهور

ال�صالم ال يطفاأ  االإمام احل�صني عليه  اأن عا�صوراء  ال �صك 
فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  االأعظم  اهلل  بقية  ظهور  بعد  نورها 
ال�صريف بل هي م�صتمرة اإىل يوم القيامة، والروايات الواردة 
على  جلي  ب�صكل  تدّل  ال�صالم  عليهم  املع�صومني  االأئمة  عن 
اأخرى يف ذلك اليوم، حيث  اأبعادًا  اأّن ق�صايا عا�صوراء تاأخذ 
االإمام  ثورة  للجميع حقيقة  ويت�صح  ما جرى  تدرك اخلالئق 
احل�صني عليه ال�صالم واالأهداف التي كان يبتغيها، واملظلومية 
قتله  ملن  ال�صديد  والعذاب  والعاقبة  به،  حلت  التي  العظيمة 

وظلمه ووقف يف طريق ن�صرته ون�صرة �صعائره املقد�صة.
جربه  ميكن  ال  ال�صالم  عليه  احل�صني  االإمام  دم  اأن  كما 
وحده  اأعلم  وتعاىل  �صبحانه  واهلل  االأحــوال،  من  حال  باأي 
�صيد  مــن  ــقــت  اأري الــتــي  الـــدم  لــقــطــرة  الــواقــعــيــة  بالقيمة 
يف  �صيء  يعو�صها  ولن  وعظمتها،  ال�صالم  عليه  ال�صهداء 

هذا الكون الوا�صع يف اأي زمان.
يعود  ال�صالم  عليه  احل�صني  االإمــام  عــزاء  يف  فعلنا  وكلما 
نفعه لنا اأواًل واآخرًا، فبربكته عليه ال�صالم ننال القرب االإلهي 
واآله  عليه  اهلل  �صلى  االأعظم  الر�صول  ودعاء  الدرجات  وعلو 
و�صلم وال�صيدة الزهراء عليها ال�صالم واالأئمة االأطهار عليهم 

ال�صالم.
واإال فاأي عمل مهما عظم وكرب فهو ال ي�صّد مع�صار قطرة من 

قطرات دم االإمام احل�صني عليه ال�صالم.
ومن هذا املنطلق تبقى عا�صوراء �صرمدية اأبدية معطاءة ال 

تتوقف ثمارها اإىل يوم القيامة، بل ت�صتمر حتى يوم القيامة.
    حماربة ال�سعائر احل�سينية

نقل ال�صيد حممد ال�صريازي رحمه اهلل قائاًل: قبل ثمانني 
عامًا تقريبًا ورد كل من ر�صا خان يف اإيران ويا�صني الها�صمي 
يف العراق واأتاتورد يف تركيا عامل ال�صيا�صة، وكانوا يحملون 
الدين  على  الق�صاء  وهي  اأال  م�صرتكة  وغاية  واحــدة  مهمة 
وتقوي�ض ال�صعائر احل�صينية املقد�صة، ولكن باء الثالثة رغم 
القمعية  واالأ�صاليب  االجرامية  واالأعمال  املفرطة  خ�صونتهم 
عار  و�صمة  اأفعالهم  وظلت  الذريع،  بالف�صل  بها  قاموا  التي 
تالحقهم اإىل يوم يبعثون، و�صوف تبقى االأجيال تلعنهم اإىل 
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االأبد.
�صنة  الع�صرين  يناهز  ما  ــران  اإي يف  البهلوي  حكم  فقد 
حزم  بكل  حكمه  مــن  االأخـــرية  اخلم�ض  ال�صنني  يف  وعمل 
و�صدة على حماربة ال�صعائر احل�صينية والنيل منها، فحب�ض 
كما  كبرية،  مالية  غرامات  وغرمهم  و�صربهم  اخلطباء 
�صجن وعذب كل من يقيم العزاء وعاقبهم بعقوبات �صديدة 
وقا�صية، وقد طال ذلك حتى الذين كانوا يقيمون العزاء يف 

اخلا�صة. بيوتهم 
توليه  طوال  الها�صمي  يا�صني  حارب  فقد  العراق  يف  واأما 
ال�صعائر  عــن  ف�صاًل  بقوة  الــديــن  الـــوزراء  رئا�صة  من�صب 
الدينية  واالأعـــراف  االأخـــالق  حــدود  كل  ــاوز  وجت احل�صينية 
حتى فاق نظريه البهلوي يف اإيران اإذ اإن البهلوي كان ي�صجن 
مقيمي ال�صعائر واملجال�ض، اأما الها�صمي فباالإ�صافة اإىل ذلك 
واملريزا  اال�صفهاين  احل�صن  اأبو  ال�صيد  زمن  يف  اأ�صدر  فقد 
النائيني وبقية العلماء االأعالم رحمهم اهلل قرارًا يف و�صائل 
ي�صتمر  ومل  الدين،  ورجــال  العلماء  وحتقري  باإهانة  االإعــالم 
هذا الو�صع طوياًل اإذ اإن ال�صيد اأبا احل�صن االأ�صفهاين رحمه 
اهلل قلب املوازين ل�صالح الطائفة احلقة، وكانت النتيجة اأن 
خابت اآمال الها�صمي يف الق�صاء على ال�صعائر واملذهب ومل 

يحقق اأهدافه امل�صوؤومة على اأر�ض الواقع.
كبار  و�صخ�صيات  اأعــالم  علماء  هناك  احلــال  وبطبيعة 
القمي  ح�صني  وال�صيد  احلائري  الكرمي  عبد  ال�صيخ  اأمثال 

رحمهما اهلل وقفوا مواقف حازمة حلماية الدين االإ�صالمي 
واملجال�ض  ال�صعائر  على  واحلــفــاظ  االنــحــراف  مــن  املبني 
بالغايل  و�صحوا  البهلوي  جــربوت  حتــدوا  حيث  احل�صينية 
اإعــالء  �صبيل  يف  و�صقط  ال�صوكة،  ذات  طريق  يف  والنفي�ض 
كلمة الدين وبقاء �صرخة االإمام احل�صني عليه ال�صالم مدوية 
العديد من املوؤمنني �صهداء ليلتحقوا بقوافل ال�صهداء الذين 

�صقطوا طوال التاريخ على مق�صلة العقيدة.
الذي  اأتاتورك  يد  على  تركيا  يف  ال�صيناريو  تكرر  وقد 
الو�صائل  ب�صتى  وعــمــل  كليًا  الــديــن  على  الق�صاء  اأراد 
والــطــرق لــهــذا الــهــدف وكـــان مــدعــومــًا بــقــوة مــن القوى 

لالإ�صالم. املعادية  واحلركات 
مل  واجلــور  الظلم  اأن  اإىل  ت�صري  كلها  والدالئل  فال�صواهد 
مينع االأمة ولو بقدر اأمنلة اأن تقيم ال�صعائر احل�صينية وحتيي 
وباءت  ال�صالم،  عليه  ال�صهداء  �صيد  على  العزاء  مرا�صيم 
فاإن  اليوم  نرى  وكما  االأمــل،  وخيبة  بالف�صل  املحاوالت  كل 
املرا�صيم تقام يف كل مكان من اأ�صقاع العامل وترتفع رايات 
االإمام املظلوم عليه ال�صالم يف دول وبلدان مل يكن يت�صورها 

العقل يوم من االأيام.
ال�صعائر  يف  كما  وحــمــا�ــصــًا  حيوية  الــتــاريــخ  ي�صهد  ومل 
ال�صعائر عنفوانها  ا�صتمدت  الراهنة حيث  واملاآمت احل�صينية 
ودميوميتها من عظمة اأهدافها التي انطلقت من اأجلها على 

يد االإمام احل�صني عليه ال�صالم واأهل بيته واأ�صحابه.
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بقلم: السيد صادق الشريازي

وتزيد  املجتمع  ت�صد  حمورًا  احل�صينية  ال�صعائر  �صارت  بل 
اخلري  حب  على  والعمل  االجتماعي  التما�صك  اأوا�ــصــر  من 
اأريقت يف  التي  الزاكيات  الدماء  وال�صالح، وهذا كله بربكة 
اأر�ض الطفوف، بالطبع اآلت عواقب هوؤالء احلكام الثالثة اإىل 
ما ال يحمد عقباه، و�صار التاريخ يلعنهم جياًل بعد جيل، ولو 
كانوا يتمكنون اخلروج اليوم من قبورهم ويرون ما و�صلت اإليه 
ال�صعائر احل�صينية من عظمة وانت�صار ل�صعروا بف�صلهم الذريع 

واحل�صرة على كل خطوة خطوها يف هذا الطريق.
    �سرمدية ال�سعائر احل�سينية

واجلور  الظلم  يف  اأ�صرفوا  الذين  احلكام  اأّن  الوا�صح  من 
اأنهم  اخلــاويــة  بذهنيتهم  يت�صورون  ركابهم  يف  �صار  ومــن 
قادرون على مواجهة ال�صعائر احل�صينية والعمل على التقليل 

من بريقها ونورها الوهاج، ولكن اأين احلكام الظلمة اليوم؟
�صاءوا  االآخــرة  ويف  واخلــزي  بالعار  الدنيا  اأ�صيبوا يف  فقد 
قربه  من  ليخرج  الها�صمي؟  يا�صني  واأيــن  ومكانًا،  م�صتقرًا 

يجري  ما  ولــريى  املظلم 
والـــــــدول  الـــــعـــــراق  يف 
بلغت  واأيــــن  الــ�ــصــيــعــيــة، 
ال�صعائر يف املعمورة  قوة 
والـــــذيـــــن يـــ�ـــصـــاهـــدون 
الـــقـــنـــوات الــفــ�ــصــائــيــة 
اإىل  ــون  ــدركـ يـ الــديــنــيــة 
ال�صعائر  عظمة  مــا  حــد 
بـــاأّم  وراأوا  احل�صينية، 
يعجز  م�صاهد  اأعينهم 
ــن اإدراكــــهــــا  الـــعـــقـــل عــ

وت�صورها.
ت�صهده  مــا  ــرى  ن وقــد 
املختلفة  العامل  اأ�صقاع 
ــجــان  ــة وهــي ــن عــظــم مــ
ــام  ــ ــ االإم مـــرا�ـــصـــيـــم  يف 
ال�صالم  عليه  احل�صني 
ــت  ــ ــح ــ ــص ــ فـــــالـــــيـــــوم اأ�
ــة احلــ�ــصــيــنــيــة  ــهــ�ــص ــن ال
متكاماًل  م�صروعًا  متّثل 
اجلــــوانــــب  كــــافــــة  يف 

احلياتية لالإن�صان وعلى جميع االأ�صعدة العقائدية والفكرية 
ومكان  زمان  كل  يف  تتجّدد  مفرداتها  و�صارت  واالأخالقية، 
اأو  ما  �صعب  اأو  حمدد  زمن  اأو  معينة  بقعة  على  تقت�صر  وال 

طائفة بعينها، فتجاوزت كل االأطر واحلدود.
بالطبع ما نراه يف اأنحاء العامل ال يتنا�صب مع منزلة االإمام 
القابليات املوجودة  واإذا ما قورنت مع  ال�صالم  احل�صني عليه 
على الكرة االأر�صية فهي مقابلها كالعدم، ومع ذلك تبقى اآيات 
ال�صكر مو�صولة لكل من اأحيى تلك املرا�صيم وقدم لها الدعم 

املادي واملعنوي )�صكر اهلل م�صاعيهم جميعًا( هذا من جهة.
الذين  الثلة  على  كــثــريًا  نتاأ�ّصف  اإنــنــا  اأخــرى  جهة  ومــن 
كر�صي  على  تربعهم  خــالل  مــن  ــادرون  قـ اأّنــهــم  يت�صورون 
هذه  يف  ق�صرية  ملدة  النا�ض  رقــاب  على  وت�صلطهم  احلكم 
الدنيا الفانية، اأن باإمكانهم التحكم ب�صعائر االإمام احل�صني 
�صوط  وت�صليط  وعظمتها  �صاأنها  من  والتقليل  ال�صالم  عليه 
ــهــم عــلــى كـــل من  عــذاب
خ�صر  فقد  بها!  يتم�صك 
بهذا  يفكر  كــان  من  كل 
النحو، األي�ض اأن احلكام 
هم  ال�صابقني  الظلمة 

اخلا�صرون االأكرب؟
كانوا  احلكام  واألي�ض 
خالل  مــن  اأن  يعتقدون 
ــرب والـــ�ـــصـــجـــن  ــ ــص ــ ــ� ــ ال
واالعـــتـــقـــال والــتــبــعــيــد 
ــوقـــوف  يــ�ــصــتــطــيــعــون الـ
واحليلولة  ال�صعائر  اأمام 
ولــكــن  اإقـــامـــتـــهـــا؟  دون 
عاقبتهم  اجلميع  �صاهد 

وم�صريهم االأ�صود.
يتعظ  اأن  ينبغي  لــذا 
االقتفاء  يــريــد  مــن  كــل 
عاقبتهم  ولــري  باأثرهم 
ــة ومــ�ــصــريهــم  ــئ ــي ــص ــ� ال

الذي القوه. االأ�صود 
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بقلم: السيد صادق الشريازي

لة عن االإمام الر�صا  روى اإبراهيم بن اأبي حمبوب رواية مف�صّ
عليه ال�صالم يف ق�صية االإمام احل�صني �صالم اهلل عليه وواقعة 
واأ�صبل  جفوننا  اأقــرح  احل�صني  يوم  »اإّن  فيها:  جاء  عا�صوراء 

دموعنا واأذّل عزيزنا...«.)اأمايل ال�صدوق:املجل�ض27(
وقد اأ�صكل البع�ض على هذه العبارة من ثامن احلجج �صالم 

اهلل عليه وقالوا: وكيف ميكن للم�صائب اأن تقرح االأجفان؟
بع�ض  من  الغالب  يف  ت�صدر  االإ�صكاالت  هذه  اإّن  احلقيقة 
العلم واملعرفة، ويريدون  باع لهم يف ميدان  الذين ال  ال�صّذج 
ويــربزوا  بالعلم  يتظاهروا  اأن  واالإ�ــصــكــاالت  ــارات  ــ االإث بهذه 
ع�صالتهم العلمية - اإن �صّح التعبري - اأمام اأهل البيت عليهم 
ال�صالم وعلمهم ومقامهم؛ غافلني عن اأّن من يقوم بهذا االأمر 
يف مقابل اأهل البيت �صالم اهلل عليهم �صيفت�صح اأمره �صريعًا 
وفتل  الدور  بهذا  يقوم  اأن  به  االأوىل  وتبدو عورة جهله، فمن 

الع�صالت اأمام غري اأهل البيت �صالم اهلل عليهم.
ثّم اإّن الت�صكيك باأقوال اأهل البيت عليهم ال�صالم ومبنزلتهم 
يف  موجودة  كانت  بل  الع�صر،  هذا  وليدة  وال  جديدة  لي�صت 
�صلى  النبي  زمن  منذ  بل  اأي�صًا  ال�صالم  عليهم  االأئمة  ع�صر 
اهلل عليه واآله و�صلم، فكان هناك من يقف يف وجه اأقوال النبي 

�صلى اهلل عليه واآله و�صلم ويبدي نوعًا من املعار�صة.
واآله  عليه  اهلل  �صلى  النبي  اأخــرب  يوم  املثال،  �صبيل  فعلى 

و�صلم عن ثواب زيارة االإمام احل�صني عليه ال�صالم ا�صتكرثت 
ال�صالم يف  عليه  ال�صادق  االإمام  روي عن  كما  عائ�صة ذلك، 
يف  يــوم  ذات  عليه  اهلل  �صالم  علي  بن  احل�صني  »كــان  قوله: 
فقالت  وي�صاحكه،  يالعبه  واآلــه  عليه  اهلل  �صلى  النبي  حجر 
فقال  ال�صبي؟  بهذا  اإعجابك  اأ�صّد  ما  اهلل  ر�صول  يا  عائ�صة: 
لها: ويلك وكيف ال اأحّبه وال اأعجب به وهو ثمرة فوؤادي وقّرة 
عيني؟ اأما اإّن اأّمتي �صتقتله، فمن زاره بعد وفاته كتب اهلل له 
ر�صول اهلل حّجة من حججك؟!  يا  قالت:  حّجة من حججي. 
حّجتني  اهلل  ر�صول  يا  قالت:  حججي.  من  حّجتني  نعم  قال: 
من حججك؟؟!! قال: نعم واأربعة. قال: فلم تزل تزاّده ويزيد 
وي�صعف حتى بلغ ت�صعني حّجة من حجج ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه واآله باأعمارها«.)كامل الزيارات:68،ح1(
م�صتمّرة  تزال  ال  وهي  جديدة،  لي�صت  االعرتا�صات  فهذه 
اخليبة  اإاّل  اأ�صحابها  تـــورث  مل  ولكنها  هـــذا،  يومنا  حتى 
االإمام  يزيد معار�صي  ال  اأّن  وعد  تعاىل  الأّن اهلل  والف�صيحة، 
احل�صني عليه ال�صالم اإاّل اخليبة، و�صعائر االإمام احل�صني عليه 
ال�صالم اإاّل ظهورًا، كما �صّرح النبي االأكرم �صلى اهلل عليه واآله 
و�صلم بذلك وحّدثت به زينب الكربى �صالم اهلل عليها عندما 
اأبيه  م�صرع  بعد  ال�صالم  عليه  ال�صّجاد  اأخيها  ابن  حال  راأت 

واإخوته، ف�صّلته �صالم اهلل عليها بذلك احلديث.

ع��������ظ��������م م�����������س�����اب
�سيد ال�سهداء عليه ال�سالم
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اإّن العظماء الذين جاءوا اإىل هذه احلياة على نوعني:
العظماء  الثاين:  والنوع  العظمة،  حمــدودو  االأول:  النوع 

طول الزمن.
    النوع الأول: حمدودو العظمة

جاوؤوا  الذين  العظماء  من  الغالبية  ي�صكله  النوع  هذا 
كانت  عظمتهم  ولكن  ّثـــروا،  واأ فملوؤوا  احلياة،  هــذه  اإىل 
اأو  �صنوات  ع�صر  يف  كانت  فقد  زمنية،  بفرتة  حمــدودة 
فقط!  واحد  ليوم  تكون  رمبا  اأو  عامًا،  ثمانني  اأو  اأربعني 
الذين  العظماء  بع�ض  �صرية  مطالعة  من  نالحظه  ما  وهو 

واحد فقط. ليوم  كان عظيمًا 
اإّن عدد الذين حكموا على الكرة االأر�صية خالل فرتات 
التاريخ املا�صية، رمّبا يفوق ع�صرات االألوف، لكن عظمتهم 
�صيء،  كل  ينتهي  ثم  ل�صنوات  اإّنها  اأي  واآنية،  موؤقتة  كانت 
اأمري املوؤمنني �صلوات اهلل و�صالمه عليه  وقد خطب االإمام 
العمالقة...«؟)نهج  واأبناء  العمالقة  »اأين  بالقول:  اأولئك 

البالغة: اخلطبة182(
اأحد، ذهبوا يف  اأثر، وال ي�صمع بهم  اأي  اليوم  ال جند لهم 
اجليو�ض  وقــادة  ال�صيا�صيني  منهم  اأّن  رغم  التاريخ،  طيات 

العظيمة الذين فتحوا البالد وحكموا املاليني.

من هذا النوع كان اال�صكندر املقدوين الذي يقال اإّنه حكم 
الكرة االأر�صية باأ�صرها، وهو من القلة الذين حكموا العامل 
�صدورهم،  يف  واعتلج  احلكام  راود  طاملا  ُطموح  وهو  كله، 
ويقال: اإن اأربعة من احلكام حكموا االأر�ض باأ�صرها اأحدهم 

كان االإ�صكندر املقدوين، واالآخر هو االإ�صكندر ذو القرنني.
واألقوه  بالكفن  جاوؤوا  املقدوين،  االإ�صكندر  تويف  وعندما 
عليه فغطى كل بدنه، ولكن بقيت يده خارج الكفن مفتوحة، 
املفتوحة  اليد  هذه  اإن  وقــال:  العاملني  احلكام  اأحــد  فجاء 
اعتربوا  النا�ض  اأيها  اأن  �صاحبها:  من  ر�صالة  الكفن  خارج 
االأمـــوال  وملكت  كلها،  الدنيا  ملكت  الــذي  فــاأنــا  بــحــايل، 
اأن  دون  الدنيا  من  اليوم  اأخرج  والعباد،  والبالد  واالأقاليم 

اآخذ �صيئًا بيدي.
باأجمعها  ال��دن��ي��ا  م��ل��ك  ل��ل��ذي  ق���ل 

والكفن القطن  بغري  منها  راح  ه��ل 
    النوع الثاين: العظماء طول الزمن

الزمان عظمتهم،  يحدد  ال  العظماء ممن  النوع من  هذا 
مائة  اأو  ثمانني  خالل  ولي�ض  القرون،  عرب  باقون  هم  واإمنــا 

عام، وهذا النوع هم االأقلية من العظماء.
يف  العظمة؟  حمــدودي  عظماء  وجــود  يف  ال�صبب  ما  لكن 

عظمة الإمام احل�سني عليه ال�سالم
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هناك  وهل  العظمة؟  حمــدودي  غري  عظماء  هناك  املقابل 
من �صدفة يف امل�صاألة؟ اأم هنالك علل يف هذا الكون؟! وهل 
والكبرية؟  منها  ال�صغرية  الكون  حــوادث  وراء  ال�صدفة  اأن 

االإجابة هي النفي قطعًا.
ه���و ل��ي�����س يف ال���وج���ود الت��ف��اق��ي 

راق����ي ف���ه���و  ي����ح����دث  م����ا  ك����ل  اإذ 
ل����ع����ل����ل ب�����ه�����ا وج�������������وده وج�����ب 

ي���ق���ول الت����ف����اق ج���اه���ل ال�����س��ب��ب
فاجلاهل هو الذي يقول بوجود ال�صدفة واملفاجاأة، والذي 
بجميع  امللّم  بينما  واحــد،  ُبعٍد  من  اإاّل  ــور  االأم اإىل  ينظر  ال 
اأن يقول بهذا القول، فالق�صايا  االأبعاد واملعادالت، ال ميكن 
العادية اإذا الحظنا دوافعها جندها حتمية ولي�صت م�صادفة، 

فكيف بالق�صايا الكربى.
لذا فـــاإّن العظمة املحـــدودة والعظمة غـــري املحدودة تقف 
وراءها جملة عوامل منها ويف مقدمتها: عامل املادة، فالذين 
ارتبطـــت عظمتهم بعظمـــة املادة ينتهون بانتهـــاء املادة، كما 
اأن التاجـــر الذي بنـــى عظمته وكيانه و�صـــخ�صيته على املال، 
�صـــينتهي بانتهـــاء ذلـــك املال، وقـــارون الـــذي كان ميلك من 
االأمـــوال }مَـــا إِنَّ مََفاتِحَـــهُ َلَتنُـــوءُ بِالْعُصْبَـــةِ ُأولِـــي الُْقوَّةِ{.

)الق�ص�ض:76(
فقد بنى عظمته على املال وعلى تلك اخلزائن، لكن عندما 
انتهى وبات يف طيات التاريخ، يذكر اليوم ليعترب به لي�ض اإاّل، 
وهكذا كثري من احلكام انتهوا، الأنهم بنوا حكمهم وكيانهم 
وبيدهم ال�صيف وال�صوط، وهما اأي�صًا مل يدوما لهم، فانتهيا 

وانتهوا هم اأي�صًا معهما، )لو دامت لغريك ما و�صلت لك(.
من هنـــا فاإّن كل عظمة تبنى على قاعـــدة مادية تكون اإىل 
زوال، لـــذا يقول اهلل تعاىل يف االآية الكرمية: }مَا عِنْدَُكمْ 

ـــهِ بَاقٍ{.)النحل:96( يَنَْفـــدُ وَمَـــا عِنْـــدَ اللَّ
اأي اإّن الذي عند الب�صر من ثروة وعالقات اجتماعية وكل 

�صيء ينفد، ولكن ما عند اهلل باق.
ومن االأعاجيب يف التاريخ اأن يكون هناك �صاب عمره اأربع 
وثالثون �صنة، وال ميلك �صيئًا يف احلياة، ال بيتًا وال زوجة، وال 

ذرية يحملون ا�صمه ولقبه، وال حتى وطن!
املرقعة،  الثياب  ويلب�ض  اأخــرى،  اإىل  اأر�ــضٍ  من  ي�صري  فهو 
وعندما يجّن عليه الليل ياأوي اإىل برية اأو على اإحدى الكهوف 
لينام يف داخلها، وكان يقول: »فرا�صي الرتاب وو�صادتي امَلدر 
املاء  و�صرابي  ال�صماء  و�صقفي   - ال�صغرية  االأحجار  وهي   -

وطعامي ما اأكلت الوحو�ض...«.)بحار االأنوار:321/14(

نباتات  مــن  فياأكل  لياأكله،  طعامًا  حتى  يجد  ال  فهو 
ع�صر  اثني  فكانوا  به  اآمنوا  الذين  اأما  واالأع�صاب،  االأر�ض 

يقال -. �صخ�صًا - كما 
اأحد ع�صر فقط، وذلك  اأحدهم قد خانه فبقي  اأّن  وينقل 
ال�صاب هو النبي عي�صى ابن مرمي على نبينا واآله وعليه وعلى 
اأمه �صلوات اهلل و�صالمه الذي يزعمون اأنهم �صلبوه، ونعتقد 

اأن اهلل تعاىل رفعه اإليه.
هذا الرجل يحّرك التاريخ منذ اأكرث من األفي عام، فاأية 
عام؟  األفي  مدى  على  التاريخ  يحرك  اإن�صانًا  جتعل  عظمة 
و�صائل  خالل  من  العامل،  اأرجــاء  كل  يف  ت�صتمعون  واليوم 
واأي�صًا  وامل�صيحيني،  للم�صلمني  عائدة  اإذاعات  من  االإعالم 
ال�صبب  فما  امل�صيح؛  عي�صى  ا�صم  تذكر  كلها  وكتب  �صحف 

وراء ذلك؟
االرتــبــاط  بــل  املــاديــة،  بالعظمة  االرتــبــاط  عــدم  اإنـــه 

الربانية. بالعظمة 
عظمة االإمام احل�صني عليه ال�صالم يف االأديان االأخرى

�صلوات  احل�صني  االإمـــام  يف  جندها  التي  العظمة  اإن 
على  اآخــر  �صخ�ضٍ  اأي  يف  جندها  ال  عليه  و�صالمه  اهلل 
واآلــه  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اأّن  علمًا   - التاريخ  مر 
و�صلم واالإمام اأمري املوؤمنني وفاطمة الزهراء �صلوات اهلل 
عليه  احل�صني  االإمام  من  اأعظم  اأجمعني  عليهم  و�صالمه 
ال�صيعة،  نحن  بنا  خا�صًا  لي�ض  التعظيم  وهذا   - ال�صالم 
االإمام  يعظمون  املوؤمنني  غري  ومن  امل�صلمني  كافة  اإّن  بل 

اأي�صًا. ال�صالم  عليه  احل�صني 
ينقل اأنه يف اإحدى البالد البعيدة هنالك قرية هندو�صية، 
ويف كل �صهر حمرم احلرام يقيم اأهلها الهندو�صيون جمل�ض 
العزاء على االإمام احل�صني عليه ال�صالم، ويدعون اخلطيب 
لريتقي املنرب ويقراأ لهم امل�صيبة ويبكون كما نبكي نحن، بل 
اإنهم يطبخون الطعام للمعزين كما نفعل يف بالدنا، لكن ال 
ويقولون:  لالإحراج،  تفاديًا  لهذا اخلطيب  يقدمون طعامهم 

)اإنكم ال تاأكلون من طعامنا(!
االإمام احل�صني �صلوات اهلل  اإمنا جاءت الأن  العظمة  هذه 
كان  ومما  بــاهلل،  نف�صه  وربــط  اهلل  يف  تفانى  عليه  و�صالمه 

يقوله اأو هو عن ل�صان حاله:
ه���واك���ا  ت���رك���ت اخل���ل���ق ط������رًا يف 

واأي����ت����م����ُت ال���ع���ي���ال ل���ك���ي اأراك������ا
اإرب�������ًا  احل�����ب  ق��ط��ع��ت��ن��ي يف  ف���ل���و 

����س���واك���ا اإىل  ال������ف������وؤاد  ح������ّن  مل����ا 
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بقلم: محمد رضا الحسيني

اإّن  اأي  فيك...«،  »فبذل مهجته  االأربعني:  زيارة  ونقراأ يف 
هذه العظمة هي عظمة اإلهية، لذا تكون باقية.

�صبحانه  باهلل  لالرتباط  اأمكننا  ما  ال�صعي  علينا  هنا  من 
وتعاىل حتى ن�صمن البقاء، فبالقدر الذي نربط اأموالنا باهلل 
باالإمام احل�صني  اأنف�صهم  ربطوا  الذين  اأّن  كما  باقني،  نكون 
فاإن  احل�صينيات  بناء  خالل  من  عليه  و�صالمه  اهلل  �صلوات 
اأمواله،  وتذهب  ميوت  فاالإن�صان  موتهم،  عد  تبقى  ذكراهم 
لكن امل�صجد واحل�صينية تبقى له يف هذه الدنيا، وتبقى اأي�صًا 

عند اهلل �صبحانه وتعاىل وهو االأهم.
    ال�سّر الإلهي

اإىل  العبا�صيني  احلكام  اأحــد  وهو  باهلل  امل�صتن�صر  ذهب 
�صامراء فراأى مرقد االإمامني الهادي 
و�صالمه  اهلل  �ــصــلــوات  والــعــ�ــصــكــري 
 - والــبــهــاء  ــالل  اجلـ ــذاك  بـ عليهما 
وذلك مل يكن بال�صكل املوجود اليوم 
بالنذور  اإليه  يــاأتــون  النا�ض  فيما   -
والقناديل  ال�صتائر  اإلــيــه  ــهــدون  وي
وال�صموع ويتو�صلون اإىل اهلل �صبحانه 
وتعاىل مبقام هذين االإمامني عليهما 
اإىل مقابر  انتقل  بعدها  ثم  ال�صالم، 
مقرف  مــكــان  بــه  واإذا  العبا�صيني، 
لها،  �صقف  ال  مهّدمة  واأبنية  وخربة 
فت�صهرها  ال�صمو�ض  عليها  وت�صرق 
�صيفًا، ويف ال�صتاء ينزل عليها املطر، 
ال�صائبة  احليوانات  فيها  ت�صرح  كما 

وتفعل ما تفعل!
للحاكم  املــرافــقــني  ــد  اأحـ فــقــال 
وجــود  مــع  االأمـــري،  اأيــهــا  العبا�صي: 

قبور  تبقى  اأن  املنا�صب  من  لي�ض  باأيديكم،  وال�صلطة  القوة 
ال�صاكلة،  هذه  على  العبا�ض  بني  وكبار  واأجدادكم  اآبائكم 
 - ال�صالم  عليهما   - والع�صكري  الهادي  قرب  تــرى  فيما 
�صّر  هذا  )اإّن  املنت�صر:  فاأجاب  الرفيعة؛  الدرجة  بهذه 

البهية:331( اإلهي...(.)االأنوار 
اإنها ق�صية غيبية ولي�صت ق�صية ب�صرية، فهي لي�صت  نعم 
قرب  لــزيــارة  ورغبناهم  النا�ض  �صجعنا  ومهما  باأيدينا، 
الزيارة،  لهذه  املــربر  يجدون  ال  فاإنهم   - مثاًل   - املتوكل 
فكونه كان حاكمًا اأو ثريًا، فاإنه حتت الرتاب ال قيمة له عند 
ت�صاوي  ال  وال�صلطة  والرثاء  املال  الأّن  اهلل،  عند  وال  النا�ض 

�صيئًا عند اهلل �صبحانه وتعاىل.
اأو  العبا�صي  املتوكل  قرب  بزيارة  يرغب  اأحد  يوجد  ال  لذا 
العبا�صي  واحلاكم  اأمثالهم،  اأو  ال�صفاح  العبا�ض  اأبــي  قرب 
العبا�صيني  قبور  زيــارة  على  النا�ض  حمل  عن  بعجزه  يقّر 
واإعمارها واالهتمام بها، الأنها ق�صية دين وعقيدة، وم�صاألة 

االإلهي. بال�صر  مرتبطة 
بن  احل�صني  االإمــام  ال�صهداء  �صيد  قرب  نالحظ  باملقابل 
يف  كان  اأنه  من  فبالرغم  عليهما  و�صالمه  اهلل  �صلوات  علي 
وعدو  اهلل(  )لعنه  معاوية  بن  يزيد  وعدوه  الت�صّيع  عدو  ظل 
االإن�صانية، من  الدين وعدو اهلل �صبحانه وتعاىل وحتى عدو 
دون اأن يتمكن من فعل �صيء، فاإّنه بقي مكانًا يوؤّمه الزائرون 
اأن  هو  وال�صبب  البالد،  خمتلف  من 
امل�صاألة خارجة من يد العدو، فاإرادة 

اهلل اأقوى من اأّية اإرادة اأخرى.
اإذن عظمة �صـــيد ال�صـــهداء االإمام 
احل�صـــني �صلوات اهلل و�صـــالمه عليه 
هي من عظمة اهلل �صـــبحانه وتعاىل، 
ومبقدار ما نتمكـــن اأن نخ�ص�ض من 
اأموالنـــا ع�صـــرة املائـــة - مثـــاًل - هلل 
متعارفـــًا  وكان  وتعـــاىل،  �صـــبحانه 
اأّنهـــم كانـــوا  عنـــد االأخيـــار قدميـــًا 
ل�صـــيد  اأرباحهـــم  ثلـــث  يخ�ص�صـــون 
ال�صـــهداء عليـــه ال�صـــالم، ينفقونهـــا 
للح�صينيات ولن�صر الكتب التي توؤلف 
عـــن االإمـــام احل�صـــني عليه ال�صـــالم 
التي  البهيجـــة  واأي�صـــًا لالحتفـــاالت 
تقـــام با�صـــم االإمام احل�صـــني، ورمبا 
ال يتمكن البع�ض من ذلك، فباإمكانه 
الت�صـــجيع علـــى ذلك اأو امل�صـــاهمة فيه، بل يتمكـــن من توزيع 
ال�صـــاي يف جمال�ـــض االإمام احل�صني عليه ال�صـــالم وهذا ُيعد 
فخرًا لالإن�صـــان اأن يكون خادمًا يف جمال�ـــض االإمام احل�صـــني 
عليه ال�صالم، بل فخٌر ملن ينظم اأحذية القادمني اإىل جمال�ض 
االإمام احل�صـــني عليه ال�صالم، واإال ف�صـــيقول االإن�صان بعدئذ: 

}يَـــا َليَْتنِـــي َقدَّمْـــتُ لِحَيَاتِي{.)الفجـــر:24(
وقـــال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكـــرمي: }مَا عِنْدَُكمْ 
هِ بَـــاقٍ وََلنَجِْزيَـــنَّ الَّذِينَ صَبَـــرُوا َأجْرَهُمْ  يَنَْفـــدُ وَمَـــا عِنْدَ اللَّ

بَِأحْسَـــِن مَا َكاُنـــوا يَعْمَُلونَ{.)النحل:96(

12

ية
سين

حل�
ة ا

�سي
الق



بقلم: معروف عبد املجيد

كان يزيد بن معاوية )لعنهما اهلل( جال�صًا على �صرير فوقه 
غطاء من الديباج املزرك�ض تتناثر عليه الطناف�ض امللونة يف اأحد 
ق�صور االأمويني يف مدينة )حوارين( الواقعة �صمال دم�صق، بني 
حم�ض وتدمر، والتي كان ي�صكنها بقايا من الن�صارى االآراميني، 
كان  التي  الوا�صعة  ومرابعها  القدمية  واآثارها  بخرائبها  ومتتاز 

غالبًا ما يرتدد عليها يزيد لل�صيد والقن�ض.
تقدم فار�ض ملثم طويل القامة من اأحد حرا�ض يزيد وهو يحمل 

قرطا�صًا قب�ض عليه بعناية، واأ�صّر له قواًل.
فدخل احلار�ض على يزيد )لعنه اهلل( وقال له: لقد اأتاك بريد 

من دم�صق، وهو يطلب الدخول.
فنهره يزيد ب�صوت خممور، قائاًل: اإليك عني يا هذا، واأخربه 

اأن ينتظر حتى ال�صباح.
اإليه  الفار�ض، ونقل  اإىل  فرجع احلار�ض 
جاّدة  بلهجة  الفار�ض  له  فقال  يزيد.  قول 
باحلكم،  يتعلق  االأمر  اأّن  اأخربه  وحا�صمة: 

ولي�ض من �صبيل الإرجائه حتى ال�صباح.
فــدخــل احلـــار�ـــض ثــانــيــة على 
الفار�ض.  بكالم  واأخـــربه  يزيد، 

له:  وقــال  جل�صته،  يف  يزيد  فاعتدل 
فليدخل.

على  و�صلم  ودخــل  لثامه،  الفار�ض  فحّل 
يزيد، ووقف بني يديه، وناوله القرطا�ض. 

ه يزيد، وقراأه. فف�صّ
ال�صرطة،  رئي�ض  قي�ض  بن  ال�صّحاك  من  كتابًا  وكــان 

اأبي �صفيان، ويحّثه على االإ�صراع يف  يخربه مبوت معاوية بن 
البيعة. اأخذ  يجّدد  القدوم حتى 

وكان معاوية قبيل مر�صه الذي مات فيه قد اأخذ البيعة ليزيد 
على كرٍه من النا�ض بحيلٍة له مع جماعة من الذين يت�صيعون لبني 
اأمية، ومنهم املغرية بن �صعبة، وال�صحاك بن قي�ض الفهري، وعمرو 
ابن �صعيد بن العا�ض امللقب االأ�صدق، ويزيد بن املقنع العذري؛ بينما 

امتنع عنها نفر من املدينة املنورة.
فلما علم يزيد مبوت اأبيه، حزم اأمره وتعّجل يطلب دم�صق.

فو�صلها بعد ثالثة اأيام من دفن معاوية.
على  يزيد  ال�صتقبال  خــرج  قد  قي�ض  بن  ال�صحاك  وكــان 
طريقه  يف  يزيد  فتقّدم  النا�ض،  من  جمع  يف  دم�صق  م�صارف 

اإىل دار احلاكم.
فلحق به ال�صحاك، واأ�صار عليه بالذهاب اأواًل اإىل قرب اأبيه.

فنزل على راأيه، وذهب اإىل قرب معاوية واألقى عليه نظرة، ثم 
انثنى على امل�صجد وارتقى املنرب، وخطب يف النا�ض، فقال: )اأيها 
النا�ض، لقد كان معاوية عبدًا من عبيد اهلل، ثم قب�صه اهلل اإليه، 
وال اأزكيه على اهلل فاإنه اأعلم به، اإن عفا عنه فربحمته، واإن عاقبه 
وال  طلب  على  اآ�صى  ول�صت  بعده،  من  االأمــر  وليت  وقد  فبذنبه، 
اأعتذر من تفريط، واإذا اأراد اهلل �صيئًا كان؛ ولقد كان معاوية يغزو 
بكم يف البحر، واإين ل�صت حاماًل اأحدًا من امل�صلمني يف البحر، 
باأر�ض الروم،  اأحــدًا  الــروم، ول�صت م�صّتيًا  باأر�ض  وكان ي�صّتيكم 

وكان يخرج عطاءكم اأثالثًا، واأنا اأجمعه كله لكم(.
وكان يزيد بذلك ميينهم بالراحة وال�صالمة والرثاء، بينما هو 
املرتقبة  للمواجهة  اإعدادهم  على  قد طوى جوانحه 
على  نف�صه  ووّطــد  عليها  العزم  عقد  قد  كــان  التي 

خو�صها يف الداخل.
يتقدم  مل  خطبته،  يزيد  اأنهى  فلما 
احلا�صرون  له  ميد  ومل  لتعزيته،  اأحــد 

يدًا. فاأ�صقط يف يده!
 ولكنه متا�صك واأخفى حنقه. 
وظل رابط اجلاأ�ض، اإىل اأن قام 
همام  بــن  اهلل  عبد  ا�صمه  رجــل 
اآجــرك  اأمــري،  يا  فقال:  ال�صلويل، 
اهلل على الرزية، وبارك لك يف العطية، 
من  رجــل  فتبعه  الرعية.  على  واأعــانــك 

واآخر.. واآخر.ثقيف.. 
ثم اأخذ النا�ض يعزونه مبوت اأبيه، ويهنئونه بتوليته احلكم.

ما  اإىل  التلميح  يف  رغبة  عليهم  اأقبل  اأن  يزيد  لبث  فما 
فقال:  نفو�صهم   عليه  تنطوي  ما  لي�صت�صف  عليه،  مقّدم  هو 
و�صتكون  فيكم،  يزل  مل  اخلري  فاإن  ال�صام،  اأهل  يا  )اأب�صروا 
يف  راأيــت  ليال  ثالث  فمنذ  العراق،  اأهــل  وبني  بيني  ملحمة 
اأهل  وبني  بيني  �صديدًا  جريًا  بالدم  يجري  نهرًا  كاأن  منامي 
يدّي  بني  جازه  حتى  الأجــوزه،  نف�صي  اأجهد  فجعلت  العراق، 

اإليه ومل اأقدر..! عبيد اهلل بن زياد، واأنا اأنظر 
اأمري، فاإن معك  اأهل ال�صام: ام�ض بنا حيث �صئت يا  ف�صاح 

�صيوفنا وقلوبنا؛ فاأجزل يزيد لهم العطاء، وبعرث فيهم االأموال.
وخرج اإىل دار اخلالفة؛ وا�صتتب االأمر ليزيد بن معاوية 
�صوجلان  على  وقب�ض  ــة،  ــك االأري على  وتــربــع  دمــ�ــصــق،  يف 
بــوا  اأ الذين  النفر  بيعة  اإال  �صفوه  يعّكر  يكن  ومل  احلكم، 

ليزيد. البيعة  معاوية  على 

اأنا احل�سني بن علي
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اأّن تاريخ امل�صلمني لي�ض مدن�صًا يف وقائع بعينها،  احلقيقة 
قدَر ما هو مدن�ٌض يف وقائع نب�ض القبور نكاية باأ�صحابها.

ذلك تاريخ اأقل ما يقال فيه اليوم اإنه ملطخ بالعار.
بجثث  والعبث  حرماتها  وهتك  القبور  نب�ض  م�صاألة  واإّن 
تراث  يف  جديدة  لي�صت  ق�صيٌة  وحــقــدًا،  ولــوؤمــًا  كيدًا  املوتى 

امل�صلمني، وال هي طارئة على �ِصرَيهم.
يو�صون  ال�صحابة  كبار  بع�ض  كان  االإ�صالم،  فجر  فمنذ 
اأن  خمافة  ممّوهة،  قبور  يف  اأو  �صرًا،  اأو  لياًل،  ُيدفنوا  باأن 
هذه  مثل  تــكــررت  ولقد  للنب�ض!  اأحــدهــم  جثمان  يتعر�ض 
الو�صايا مع علي بن اأبي طالب، وقبله مع فاطمة بنت حممد 

�صلى اهلل عليه واآله و�صلم، نف�صها.
ثّم اإّن االأمويني قاموا بنب�ض قرب زيد بن علي واأوعزوا باأن 
ُي�صلَب وهو بعُد جثة! ثّم اإنهم مل ينتهوا حتى اأحرقوا جثته، 

وقد نرث ما تبقى من عظامِه يف الفالة!
ومن عجيب الت�صاريف اأن معاوية بن اأبي �صفيان الذي بداأ 
العبا�صيون بنب�ض قربه، كان هو نف�ُصه اأول من اأمر بنب�ض قبور 

قبور  ينب�ض  اأن  املدينة  يف  واليه  اإىل  عهد  حينما  ال�صحابة، 
اأنه  بتعلة  مثواهم،  من  يخرجهم  واأن  اأحــد،  معركة  �صهداء 
يريد اإجراء عني ماء يف ذلك املكان الذي دفنهم النبي فيه، 
قبل قرابة خم�صني عامًا!)كتاب اجلهاد البن املبارك:84/1(
ويف زمن العبا�صيني عام 236 هجري، بعث اخلليفة املتوكل 
بجنوده اإىل قرب االإمام احل�صني بن علي يف كربالء، ليهدموه 
وينب�صوه. واأمرهم اأن يحرثوا بالبقر مو�صَع القرب، واأن يبذروه 
وي�صقوه، واأن ُيجَرى عليه املاُء حتى ُيطَم�َض كل اأثر له، فيمتنع 

النا�ض عن اإتيانه!)تاريخ االأمم امللوك للطربي:185/9(
بن  مو�صى  االإمــام  قرب  احلنابلة  نب�ض  هـ،   443 �صنة  ويف 
ونهبوا  الــيــوم(،  )الكاظمية  التنب  بــاب  يف  الكاظم  جعفر 

مقامه، ثّم اأحرقوا املقام.
احلنابلة  ال�ُصِنيَّة  اأّن  الكامل  كتابه  يف  االأثــري  ابن  ويذكر 
ونهبوا  فدخلوا  �صوره  يف  فنقبوا  التنب  باب  م�صهد  )ق�صدوا 
ة و�ُصتور وغري  ما يف امل�صهد من قناديل وحماريب ذهب وف�صّ
ذلك. فلّما كان الغد، كرث جمعهم فق�صدوا امل�صهد، واأحرقوا 

قبور ه���ّدم���وا  ال��ذي��ن 
 اأهل البيت عليهم ال�سالم
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ابن  و�صريح  مو�صى،  �صريح  واحــرتق  واالآراج،  الرتب  جميع 
ابنه حمّمد بن علّي اجلواد، والُقّبتان ال�صاج اللتان عليهما... 
وجرى من االأمر الفظيع ما مل يجِر يف الدنيا مثله! فلّما كان 
الغد خام�ض ال�صهر من ربيع االأول )443 هـ( عادوا وحفروا 
اإىل مقربة  لينقلوهما  قرب مو�صى بن جعفر وحمّمد بن علّي 
اأحمد بن حنبل، فحال الهدم بينهم وبني معرفة القرب، فجاء 

احلفُر اإىل جانبه(.)الكامل يف التاريخ البن االأثري:59/8(
    نهب حجرة النبي

يف  ال�صالم  عليه  احل�صني  االإمــام  �صريح  انتهاك  يكن  مل 
كربالء املقد�صة، خامتة املطاف عند الوهابيني.

تلقت  احل�صينية،  الرو�صة  ماأ�صاة  من  عامني  قرابة  فبعد 
من  م�صابهًا  �صربًا  املــنــورة،  املدينة  يف  النبوية،  الرو�صة 
�صعود  امل�صلمني(  )اإمام  يد  على  واالنتهاك،  وال�صلب  النهب 

الكبري اآل �صعود!
ولقد �صار �صعود بجي�صه الوهابي اإىل املدينة املنورة، بعد اأن 
فعل االأفاعيل يف اأهايل مدينة الطائف، يف �صهر اآذار 1803 

)ذو القعدة 1217هـ(.
اأحمد دحالن ما قام به الوهابيون  ال�صيد  املوؤرخ  وي�صف 
قتلوا  الطائف  دخلوا  )وملـّـا  فيقول:  الطائف  يف  جمازر  من 
واملاأمور  وال�صغري،  الكبري  وا�صتوعبوا  عامًا،  قتاًل  النا�ض 
�صدر  على  يذبحون  و�صاروا  والو�صيع،  وال�صريف  واالأمــري، 
ُيخرجون  البيوت  ي�صعدون  و�صاروا  الر�صيع،  الطفل  االأم 

من توارى فيها، فيقتلونهم.
اآخرهم  عن  فقتلوهم  القراآن  يتدار�صون  جماعة  فوجدوا 
اأبادوا من يف البيوت جميعًا، ثم خرجوا اإىل احلوانيت  حتى 
وهو  امل�صجد  يف  الرجل  يقتلون  فيها...  من  وقتلوا  وامل�صاجد 
املخلوقات(.)خال�صة  هــوؤالء  اأفــنــوا  حتى  �صاجد،  اأو  راكــع 

الكالم يف بيان اأمراء البلد احلرام:297(
احلرمني،  بالد  يف  الرعب  �صعود  ابن  ن�صر  اأن  بعد  ومن 
مكة  على  �صيطرته  ُيحِكم  اأن  من  متكن  املذبحة،  هذه  عرب 
1218هـ  حمرم   7 يف  قتال،  دون  من  اأهلها  له  �صّلمها  التي 

)اأيار 1803(.
قائاًل:  مكة،  يف  الوهابيون  عليه  اأقدم  ما  دحالن  وي�صف 
)بادروا بهدم امل�صاجد وماآثر ال�صاحلني، فهدموا اأواًل ما يف 
النبي  مولد  قبة  هدموا  ثم  كثرية،  فكانت  القبب  من  املعلى 

�صلى اهلل عليه واآله و�صلم، ومولد اأبي بكر، ومولد �صيدنا علي 
وتتبعوا  ال�صالم،  عليها  خديجة  ال�صيدة  وقبة  ال�صالم،  عليه 
جميع املوا�صع التي فيها اآثار ال�صاحلني... وهم عند الهدم 
يرجتزون وي�صربون الطبل ويغنون... وبالغوا يف �صتم القبور 

التي هدموها.
املحجوب،  ال�صيد  قــرب  على  بـــاَل  بع�صهم  اإّن  قيل  حتى 
االآثار  يت  التدمري املنّظمة، حُمِ اأيام من عمليات  وبعد ثالثة 
االإ�صالمية يف مكة املكرمة(.)خال�صة الكالم يف بيان اأمراء 

البلد احلرام:302(
�صّوب  مكة،  ــار  اآث تدمري  من  �صعود  اآل  فــرغ  اأن  بعد  ومــن 
منهم  طالبًا  اأهلها  اإىل  فبعث  اهلل،  ر�صول  مدينة  نحو  وجهه 

اأن يبايعوه، فامتنعوا.
فاأقبل اإليهم مقتحمًا عليهم بلدهم، فقاتلوه فغلبهم، ثم اإنه 
اأباح املدينة جلنوده... اأما هو فقد توّجه اإىل احلجرة النبوية.

ال�صهاب(، ما حدث  الركي موؤلف كتاب )ملع  يروي ح�صن 
يف امل�صجد النبوي بقوله: )طلب ) اآل �صعوُد( اخلدَم ال�صوداَن 
الداللة  منكم  اأريــد  فقال:  النبوي؛  احلــرم  يخدمون  الذين 
على خزائن النبي؛ فقالوا باأجمعهم: )نحن ال نَوليك عليها، 
اإىل  ا�صطروا  حتى  وحب�صهم  ب�صربهم  فاأمر  ن�صلطك(؛  وال 
فيها...  ما  كل  فاأخذ  ذلــك،  من  بع�ض  على  فدلوه  االإجــابــة، 
اأنو  ك�صرى  تاج  وفيها  يح�صى،  ال  ما  النقود  من  فيها  وكــان 
�صروان، الذي ح�صل عند امل�صلمني ملّا فتحت املدائن، وفيها 
�صيف هارون العبا�صي، وعقد كان لزبيدة زوجته، وفيها حتف 
غريبة من جملة ما اأر�صله �صالطني الهند حل�صرته �صلى اهلل 
عليه واآله و�صلم، تزيينًا لقّبته؛ واأخذ قناديل الذهب وجواهر 
عديدة(.)ملع ال�صهاب يف �صرية حممد بن عبد الوهاب:108(
اأكمل )كبريهم  الــزمــان...  ذلك  قرن من  اأكــرث من  وبعد 

عبد العزيز اآل �صعود(، ما بداأه �صلفه �صعود الكبري.
مقربة  يف  ال�صالم،  عليهم  البيت  اآل  اأئمة  مقامات  فهدم 

البقيع باملدينة، ونهبها.
خويلد  بنت  خديجة  ال�صيدة  قرب  اإىل  مكة،  يف  م�صى  ثم 
زوجة النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم، واإىل قرب اأمه ال�صيدة 
من  اأثرهما  وحما  فهدمهما  ال�صالم،  عليها  وهب  بنت  اآمنة 

على وجه االأر�ض... فكان بذلك اأ�صبَه خلف بال�صلف!

بقلم: كاظم حسن الفتالوي
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عليهما  الع�صكريني  زيــارة  يف  واردة  الفقرة  هذه  اإّن 
عن  املروية  اأي�صًا  ال�صالم  عليه  الر�صا  وزيارة  ال�صالم 
جريان  والــظــاهــر  الــ�ــصــالم،  عليه  ــواد  اجلـ جعفر  اأبـــي 
واإن  ال�صالم  وعليه  فرجه  اهلل  عجل  احلجة  يف  ذلــك 
عن  تخلو  ال  الروايات  اأن  اإال  منها  خالية  زياراته  كانت 
التنبيه عليه واالإ�صارة بل بع�صها ن�ض فيه، منها ما يف 
جعفر  اأبا  �صمعت  قال:  الثمايل  حمزة  اأبي  عن  الكايف 
َقْد  َوَتَعاىَل  َتَباَرَك  اهلَل  اإِنَّ  َثاِبُت  »َيا  يقول:  ال�صالم  عليه 
�َصنْيُ  احْلُ ُقِتَل  اأَْن  ا  َفَلمَّ ْبِعنَي  ال�صَّ يِف  ااْلأَْمَر  َهَذا  َت  َوقَّ َكاَن 
اأَْهــِل  َعَلى  َتَعاىَل  اهلِل  ُب  َغ�صَ ا�ْصَتدَّ  َعَلْيِه  اهلِل  َلَواُت  �صَ
َفاأََذْعُتُم  ْثَناُكْم  َفَحدَّ َوِماَئٍة  اأَْرَبِعنَي  اإِىَل  َرُه  َفاأَخَّ ااْلأَْر�ــضِ 

َبْعَد  َلُه  اهلُل  َيْجَعِل  َومَلْ  رْتِ  ال�صَّ ِقَناَع  َفَك�َصْفُتْم  ِديَث  احْلَ
اأُمُّ  َوِعْنَدُه  َوُيْثِبُت  َي�صاُء  ما  اهلُل  ُحو  َومَيْ ِعْنَدَنا  َوْقتًا  َذِلَك 
اهلِل  َعْبِد  اأََبا  ِبَذِلَك  ْثُت  َفَحدَّ َحْمَزَة  اأَُبو  َقاَل:  اْلِكتاِب«، 
عليه ال�صالم َفَقاَل: »َقْد َكاَن َكَذِلَك«.)الكايف:368/1(

وغريها من االأخبار الظاهرة يف اأن �صاعة ظهوره عليه 
ال�صالم من العلم املكنون املخزون الذي فيه البداء يقدم 
ويوؤخر كيف �صاء اهلل، فيكون اأمر البداء ثابتًا يف االأئمة 
فرجه  اهلل  عجل  احلجة  اإىل  مو�صى  من  االأخــرية  ال�صتة 
و�صلوات اهلل عليهم اأجمعني، واإن اختلفت وجوهه فيهم 

عليهم ال�صالم ومل يكن على وجه واحد.
اأبي احل�صن مو�صى بن  �صاأن  الذي وقع يف  البداء  اأما 

ميحو اهلل ما ي�ساءويثبت
وعنده اأم الكتاب
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جعفر عليهما ال�صالم فيحتمل على وجهني:
االأول: وهـــو الـــذي ذكـــره جل مـــن العلمـــاء اأن اأكرث 
االأ�صحاب يف زمن ال�صادق عليه ال�صالم كانوا يظنون 
اأن االإمامة والو�صاية تنتقل اإىل ابنه االأكرب اإ�صـــماعيل 
ملـــا يرون منه �صـــدة حبه عليه ال�صـــالم اإياه وكان اأكرب 
اأوالده ذا جمـــال وح�صـــن وكمـــال والأمـــه فاطمـــة بنت 
احل�صـــن بـــن علي بن احل�صـــن عليهم ال�صـــالم وبوجود 
هـــذه اخل�صال وغريها زعموا اأنـــه اأوىل باأمر االإمامة 
و�صـــاأن الوالية والو�صاية، ال�صيما كونه ابن حرة علوية 
فاطميـــة، ولعمـــري اإنـــه ملزيـــد فخر و�صـــرف فبدا هلل 
فيـــه اأن توفـــاه يف حياة ال�صـــادق عليه ال�صـــالم وكان 
فعـــل بـــه بعد موته مـــا فعل من ك�صـــفه عـــن وجهه بعد 
تكفينـــه وتقبيلـــه غـــري مرة اإمتـــام للحجة اأنـــه ميت ال 
غائـــب، واأن اأمـــر االإمامة هلل يجعله حيث ي�صـــاء لي�ـــض 
مبحبة خملوق وهو به، وكل ذلك لئال يفتنت النا�ـــض به 
عمـــن جعله اهلل وليًا وقيمًا علـــى خلقه وحافظًا لدينه، 
ومـــع هـــذا كله قد افتنت بـــه وتاه عن �صـــبيل هداه خلق 
كثـــري وقالوا اإّن االإمامة يف ولده كل من خرج بال�صـــيف 
ـــى  حَتَّ هَدَاهُـــمْ  إِْذ  بَعْـــدَ  َقوْمـــًا  لِيُضِـــلَّ  اهلُل  َكانَ  }وَمَـــا 

يَتَُّقونَ{.)التوبة:115( مَّـــا  َلهُـــم  يُبَيِّـــنَ 

اهلل  رحمة  اإ�صماعيل  موت  �صبحانه  حكمته  فاقت�صت 
مل�صلحة  ذلك  واأراد  ال�صالم  عليه  اأبيه  حياة  يف  عليه 
للظاملني  احلجة  لكمال  واإمتامًا  للموؤمنني  رحمة  عامة 
مو�صى  اإمامة  من  عندهم  خفيًا  كان  ما  بذلك  فاأظهر 
ثابت  غري  كــان  بعدما  واأثبته  وو�صايته  ال�صالم  عليه 
من  نفو�صهم  يف  وظــاهــرًا  مثبتًا  كــان  ما  وحمــا  لديهم 
ي�صتدل  اأن  ميكن  روايــات  اإليه  وت�صري  اإ�صماعيل،  اأمــر 
بها، منها ما روي يف املجمع عن ال�صادق عليه ال�صالم 
اإ�صماعيل ابني«. قال: »ما بدا هلل يف �صيء كما بدا يف 

التوحيد:379( )اأ�صرار 
اهلل  عبد  ــو  اأب اأمـــرين  ــال:  ق يعقوب  بــن  يون�ض  وعــن 
باإ�صماعيل  ــه  ــزي واأع املف�صل  اآتـــي  اأن  الــ�ــصــالم  عليه 
ْبَنا  اأُ�صِ َقْد  ــا  اإِنَّ َلُه  َوُقــْل  اَلَم  ال�صَّ َل  امْلَُف�صَّ ــِرِئ  »اأَْق وقــال: 
ْمرًا  اأَ اأََرْدَنا  ا  اإِنَّ َنا  رَبْ �صَ َكَما  رِبْ  َفا�صْ َنا  رَبْ َف�صَ ِباإِ�ْصَماِعيَل 

.» َوَجلَّ َعزَّ  اهلِل  اِلأَْمِر  َف�َصلَّْمَنا  اأَْمرًا  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلُل  َواأََراَد 
)الكايف:92/2(

بن  اهلل  عبد  ترجمة  يف  رجاله  يف  املــريزا  رواه  ومــا 
�صريك عن رجال الك�صي عن عبد اهلل بن حممد قال: 
عائد،  بن  اأحمد  عن  الو�صا،  علي  بن  احل�صن  حدثني 
عن اأبي خديجة اجلمال قال: �صمعت اأبا عبد اهلل عليه 
اإِ�ْصَماِعيَل  يِف  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلَل  �َصاأَْلُت  »اإِينِّ  يقول:  ال�صالم 
َمْنِزَلًة  ِفيِه  اأَْعَطايِن  َقْد  ُه  َوَلِكنَّ َبى،  َفاأَ َبْعِدي  ُيْبِقَيُه  اأَْن 
َوِفيِهْم  َحاِبِه،  �صْ اأَ ِمْن  َع�َصَرٍة  يِف  َمْن�ُصوٍر  َل  اأَوَّ َيُكوَن  اأَْن 
اَية«. الرَّ اِحُب  �صَ َوِفيِهْم  اْلَعاِمِريُّ  �َصِريٍك  ْبُن  اهلِل  َعْبُد 

الب�صائر:115( )خمت�صر 
ها�صم  اأبــي  عن  حممد  بن  اإ�صحاق  عن  الكايف  ويف 
ال�صالم  عليه  احل�صن  اأبــي  عند  كنت  قــال:  اجلعفري 
اأريد  اأبو جعفر واإين الأفكر يف نف�صي  بعدما م�صى ابنه 
عليهما  حممد  واأبــا  جعفر  اأبــا  اأعني  كاأنهما  اأقــول  اأن 
ال�صالم يف هذا الوقت كاأبي احل�صن مو�صى واإ�صماعيل 
ق�صتهما  واأن  ال�صالم،  عليهما  حممد  بن  جعفر  ابني 
جعفر،  اأبي  بعد  املرجى  حممد  اأبو  كان  اإذ  كق�صتهما 
اأنطلق  اأن  قبل  ال�صالم  عليه  احل�صن  اأبــو  علي  فاأقبل 
فقال: »نعم يا اأبا ها�صم، بدا هلل يف اأبي حممد بعد اأبي 
له  بدا  كما  له  يعرف  يكن  ما مل  ال�صالم  عليهما  جعفر 
ك�صف  ما  اإ�صماعيل  م�صي  بعد  ال�صالم  عليه  مو�صى  يف 
به عن حاله وهو كما حدثتك نف�صك واإن كره املبطلون، 
واأبو حممد ابني اخللف من بعدي عنده علم ما يحتاج 

اإليه ومعه اآلة االإمامة«. )الكايف:327/1،ح 10(
اأخيه  من  �صنًا  اأ�صغر  حممد  ا�صمه  جعفر  اأبو  وكان 
اأبي حممد احل�صن عليه ال�صالم وكان يظن لهذا االأمر 
نفو�ض  يف  ما  فمحا  فاأماته  فيه  هلل  فبدا  كاإ�صماعيل 
عليه  حممد  اأي  يف  واأثــبــت  الــظــن  مــن  الــنــا�ــض  بع�ض 
ال�صالم ما مل يكن يعرف له كما ك�صف عن حال مو�صى 
اإمامة الباقي  اإثبات  اإ�صماعيل من  عليه ال�صالم مب�صي 
مب�صي املا�صي كما يدل عليه ما فيه عن علي بن جعفر 
قال كنت حا�صرًا عند اأبي احل�صن عليه ال�صالم ملا تويف 
ابنه حممد فقال للح�صن: »يا بني اأحدث هلل �صكرًا فقد 
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بقلم: املريزا محمد باقر الحائري

اأحدث فيك اأمرًا«.)الكايف:326/1،ح4(
ورواية اأخرى مثله معنى بتفاوت ي�صري.

وال يخفـــى مـــا يف هـــذه الروايـــة مـــن �صراحتهـــا فيما 
ذكـــر من معنـــى البداء اأن الواقع يف �صـــاأن مو�صـــى عليه 
ال�صـــالم ك�صـــفه �صـــبحانه عن حال مو�صـــى عليه ال�صالم 
مـــا كان م�صـــتورًا لبع�ـــض مـــن العبـــاد واإي�صـــاح اإمامته، 
ورفع ا�صـــتباه املتوهمني اأن لها اأهاًل غريه عليه ال�صـــالم، 
وكذلك يف �صـــاأن �صائر االأئمة اخلم�صـــة االأخرية �صلوات 
اهلل عليهـــم، فيكـــون ما وقع يف اإ�صـــماعيل رحمه اهلل من 
البـــداء موتـــه قبـــل ال�صادق عليه ال�صـــالم وعـــدم بقائه 
بعـــده، وقد �صـــاأل اهلل له ذلك ودعاه وهو ال�صـــبب االأقوى 
لبقائـــه لكنه �صـــبحانه اأماته يف حياته مع وجود ال�صـــبب 
واملقت�صـــي لبقائـــه ملانع اأقوى منه وهو بقـــاء كثري ببقائه 
يف ال�صـــبهة واحلـــرية عن طريق هداهم لعـــدم معرفتهم 
اإمامهـــم وملجاأهـــم، فاقت�صـــت حكمته �صـــبحانه اإماتته 
اإبالغـــًا للحجـــة واإي�صاحـــًا للمحجـــة لئـــال يكون للنا�ـــض 
حجـــة، ففيـــه م�صلحة عامة وت�صـــمله وجميـــع االأمة، اأما 
�صـــالح االأمـــة فوا�صـــح وكذلـــك �صـــالح اإ�صـــماعيل لئال 
يغرت به النا�ـــض واأبدله �صـــبحانه اأن يكون اأول من�صـــور يف 
ثلـــة من املوؤمنـــني فين�صر به الدين كما يـــدل عليه رواية 
الرجـــال عن اأبي خديجة اجلمـــال، فمقت�صى موته اأقوى 
من مقت�صى بقائه كما اأن مانع موته اأقوى من مانع موته 
وهـــذا هو الذي يف الروايـــة الثانية من قوله: »اأردنا اأمرًا 
واأراد اهلل اأمـــرًا ف�صـــلمنا االأمـــر هلل«، يعنـــي اأراد عليـــه 

ال�صـــالم حياة اإ�صماعيل واأراد �صبحانه موته ملنافع �صتى، 
وكذلـــك قولـــه يف اأول الروايـــات »مـــا بدا هلل �صـــيء كما 
بـــدا له يف اإ�صـــماعيل ابني« يعنـــي اأن البداء فيـــه اإماتته 
قبلـــه عليه ال�صـــالم اأعظم من �صـــائر ما وقـــع فيه البداء 
اإذ كان وقوعـــه بعد ال�صـــوؤال والدعاء لـــه بالبقاء، ودعاء 
املع�صوم عليه ال�صـــالم ال يرد بل ي�صتجاب، ف�صار بقاوؤه 
بدعائـــه منبتًا مربمًا قبل اأن يوجد لـــه مانع مينعه، فلما 
وجـــد ما هو اأقـــوى منه مما ذكر من احلكمـــة وامل�صلحة 
العامة واأنه �صـــبحانه كتب على نف�صه الرحمة اأن ال يهلك 
اأحـــدًا مـــن االأمـــة اإال بعد اإقامـــة احلجة واإبانـــة الطريق 
}لِّيَهْلِـــكَ مَـــنْ هََلكَ عَـــن بَيِّنَـــةٍ وَيَحْيَى مَـــنْ حَيَّ عَن 

بَيِّنَةٍ{.)االأنفـــال:42(

بقائه  من  ال�صالم  عليه  االإمــام  بدعوة  اأثبته  ما  حما 
واأثبت ما كان ممحوًا بها فالأجل ذلك �صار اأعظم فافهم، 
ما  وم�صاألته  ردت  قد  ال�صالم  عليه  دعوته  اأن  تتوهم  وال 

ا�صُتجيبت حا�صاهم بل اأفعالهم مثل اأقوالهم.
ملانع  كــان  ما  ثم  يكون  �صيء  عن  اأخــربوا  اإذا  فكما 
كانوا  اإذ  اأنف�صهم  �صدقوا  فقد  ال�صهادة  عامل  من  له 
اأخربوا فكان  واإذا  وتغيريه،  املانع  اأي�صًا بوجود  اأخربوا 
دعــاوؤهــم  فكذلك  اأنف�صهم،  �صدقوا  فقد  اأخـــربوا  مــا 
�صر  لكن  تفاوت،  غري  من  �صبحانه  اهلل  عن  و�صوؤالهم 
اإن �صاء اهلل تعاىل فانتظر  اإخبارهم ودعائهم �صيجيء 
والتف�صيل  يفيد  وال  يخل  اإجماله  اإذ  حمله  ياأتي  حتى 

بعيد. املقام  مقت�صى  عن 
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    حقيقة الرجعة وامتيازها عن التنا�سخ واملعاد
احليـــاة  طبيعـــة  عـــن  حقيقتهـــا  يف  الرجعـــة  تختلـــف 
االأُوىل والـــوالدة يف دار الدنيا، كما اأّنهـــا تختلف اأي�صًا عن 
التنا�صـــخ والن�صـــخ، وتختلف - كذلك - عـــن املعاد االأكرب 

القيامـــة. يـــوم  يف 
والرجعـــة يف تعريـــف كثري من علمـــاء االإمامّيـــة هي معاٌد 
اأ�صغـــر، ولكن هنـــاك بع�ض االختـــالف بني الرجعـــة والَعْوِد 

االأ�صغـــر اإىل دار الدنيا، وبـــني املعاد االأكرب.
وميكننـــا تعريف الرجعـــة بكلمات م�صغوطة وخمت�صــــرة 
وهـــي: اأّن الرجعـــة عبارة عـــن َعودة االإن�صـــان اإىل دار الدنيا 
بج�صـــده الدنيوي الذي ُجعل يف القرب - يعني خروج االإن�صان 
من القرب اإىل دار الدنيا - هذه هي الرجعة، بخالف القيامة 
الكربى، فهي رجوع االإن�صـــان بج�صـــده من القرب، ولكن لي�ض 

اإىل دار الدنيـــا، بل اإىل الدار االآخرة.
فـــاإذن هنـــاك ا�صـــرتاك بـــني املعـــاد االأكـــرب اجل�صـــماين 
والرجعـــة يف اأّن الرجـــوع باجل�صـــم، ولكـــن تختلـــف الرجعة 
كمعاد اأ�صغـــر عن املعاد االأكرب، باأّن الرجعة رجوع االإن�صـــان 
بج�صـــمه اإىل دار الدنيـــا، اأّما يف املعاد االأكـــرب، فرجوعه اإىل 

الـــدار االآخرة.
فيكـــون الرجـــوع التكوينـــي يف القيامـــة باجل�صـــم اإىل دار 
االآخـــرة، بينما يف الرجعة يكون الرجوع اإىل دار الدنيا، وهي 
االأر�ـــض، اأر�ـــض الدنيـــا، فكٌل منهمـــا رجوع باجل�صـــم، ولكن 

خمتلف. الرجوع 
هذه هي جهة افرتاق حقيقة الرجعة عن املعاد االأكرب.

واأّمـــا فـــرق الرجعة عن التنا�صـــخ، اأو عـــن احلياة االأُوىل 
حـــني الـــوالدة، فهـــو يكمـــن يف كـــون احليـــاة االأُوىل - التي 

ال����رج����ع����ة وامل������ع������اد الأك������رب
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تولََّد منها االإن�صـــان - عبارة عـــن خروج ووالدة من اأرحام 
االأُّمهـــات ونطـــف االآبـــاء، بينمـــا يف الرجعة َعود االإن�صـــان 

بج�صـــمه من القرب.
وِمـــن َثمَّ كان هنـــاك اختالف من هذه اجلهـــة اأي�صًا بني 

والتنا�صخ. الرجعة 
طبعـــًا التنا�صـــخ معتقدنـــا باطـــل، بينما الرجعـــة عقيدة 
حّقـــة، والتنا�صـــخ علـــى اختـــالف مذاهـــب القائلـــني بـــه له 
تعريـــف م�صـــرتك: وهو عبارة عـــن َعود االإن�صـــان اإىل نطفة 
جديـــدة يف رحم جديد، �صـــواء كانت نطفة يف رحم اإن�صـــان 
اأو رحـــم حيـــوان، اأو كانت بـــذرة نبات اأو طينـــة جماد، فهنا 
التنا�صـــخّية يقولـــون: اإّن الَعـــود اإّما اإىل اإن�صـــان اأو حيوان اأو 
نبـــات اأو جماد، واملهّم هو اأن تتعّلق الروح العائدة من القرب 
ال باجل�صـــم ال�صـــابق، بـــل مباّدٍة ج�صـــمانّية جديـــدة اأُخرى، 
وتبداأ دورة جديدة، اإّما دورة جمادّية اأو دورة نباتّية اأو دورة 

اإن�صـــانّية، تبداأها من جديد.
وهـــذا هو الفرق الثاين بني حقيقة وماهية التنا�صـــخ وبني 

ماهية الرجعة.
    رجع���ة الإم���ام احل�س���ني عليه ال�س���الم ببدنه اإىل 

الدنيا من قربه ال�س���ريف
بعد معرفة الرجعة ب�صـــكل عام، فاإّن رجعة �صّيد ال�صهداء 
هي رجعة اأي�صًا ببدنه �صالم اهلل عليه من قربه ال�صريف اإىل 

دار الدنيا، وهو اأّول املع�صومني رجوعًا.

بـــن �صـــليمان احلّلـــي يف خمت�صـــر  فقـــد روى احل�صـــن 
ب�صائـــر الدرجـــات، ب�صـــنده عـــن حممد بـــن م�صـــلم، قال: 
)�صـــمعت حمران بن اأعني واأبا اخلطـــاب يحّدثان جميعًا - 
قبل اأن يحدث اأبو اخلطاب ما اأحدث - اأنهما �صمعا اأبا عبد 

اهلل عليه ال�صـــالم يقول: »اأول َمن تن�صقُّ االأر�ض عنه ويرجع 
اإىل الدنيـــا، احل�صـــني بن علي عليهما ال�صـــالم«. )خمت�صر 

ب�صائـــر الدرجات:24(
وروى يف املخت�صـــر اأي�صًا، ب�صـــنده عن حمـــران بن اأعني، 
عـــن اأبي جعفر عليه ال�صـــالم اأّنـــه قـــال: »اإّن اأول َمن يرجع 
جَلاركم احل�صـــني عليه ال�صـــالم، فيملك حتـــى تقع حاجباه 
على عينيه مـــن الكرب«. )خمت�صر ب�صائـــر الدرجات:22(

ويرجـــع يف اأواخـــر حياة ودولـــة االإمام املهـــدي عجل اهلل 
تعاىل فرجه ال�صريف عند الظهور، يرجع �صّيد ال�صهداء اإىل 
دار الدنيـــا من قربه، ويكـــون هناك تزامن مـــع اأواخر دولة 
االإمام املهدي، ثّم بعد فرتة ُيقتل االإمام الثاين ع�صـــر وتكون 

االإمامة ل�صـــّيد ال�صهداء عليه ال�صالم.
فقـــد اأخرج الكليني يف الكايف، ب�صـــنده عـــن اأبي عبد اهلل 
عليه ال�صـــالم ـ يف قوله تعـــاىل: }ُثمَّ رَددنا َلُكـــمُ الَكرَةَ 
عَليِهمْ{ - قال: »خروج احل�صـــني عليه ال�صـــالم يف �صـــبعني 
مـــن اأ�صحابه، عليهـــم البي�ض املذهب، لـــكل بي�صة وجهان، 
املوؤّدون اإىل النا�ـــض اأّن هذا احل�صـــني قد خرج حتى ال ي�صك 
املوؤمنون فيه، واأّنه لي�ض بدجال وال �صيطان، واحلجة القائم 
بني اأظهرهم، فاإذا ا�صـــتقرت املعرفـــة يف قلوب املوؤمنني اأّنه 
احل�صـــني عليه ال�صـــالم، جاء احلّجـــَة املوُت، فيكـــون الذي 
يغ�ّصـــله ويكّفنه ويحنطه وُيلحده يف حفرته احل�صـــني بن علي 
�صلـــى اهلل عليـــه واآله، وال يلي الو�صـــي اإال الو�صي«. )الكايف 

ال�صريف:206/8
وجـــاء يف خمت�صـــر ب�صائـــر الدرجـــات عـــن اأبـــي عبـــد 
اهلل عليه ال�صـــالم اأّنه قال: »ويقبل احل�صـــني عليه ال�صـــالم 
يف اأ�صحابـــه الذيـــن ُقتلوا معه، ومعه �صـــبعون نبيًا كما بعثوا 
مع مو�صـــى بـــن عمـــران، فيدفع اإليـــه القائم عليه ال�صـــالم 
اخلامت، فيكون احل�صـــني عليه ال�صـــالم هو الذي يلي غ�صـــله 
وكفنـــه وحنوطـــه ويواريـــه يف حفرتـــه«. خمت�صـــر ب�صائـــر 

الدرجـــات:48ـ49(
    غاية الرجعة واأهدافها

اإّن غايـــات الرجعـــة وفل�صـــفتها ب�صـــورة عاّمـــة تكمن يف 
كون هذه احلياة الدنيا قد قّدر اهلل تعاىل لها اأن تبلغ باأهلها 
كمـــاالت عالية، ولكـــن جور الظاملـــني، والف�صـــاد يف االأر�ض 
حجب هذا امل�صـــروع االإلهي؛ وبالتـــايل فاإّن كّل فرد له كماله 
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املن�صـــود الـــذي ال بّد اأن ي�صل اإليـــه، والرجعة عبارة عن فتح 
بـــاب الفر�صة مّرة اأُخرى؛ لتكامل كل اإن�صـــان وبلوغه الكمال 
املن�صود، ولُتفتح له فر�ض التكامل وفر�ض اخلري يف ظل دولة 
العـــدل؛ الأّنه من دون دولة العْدل ال ميكن اأن ُتفتح لالإن�صـــان 
الفر�صـــة واملجـــال ليبلغ كمالـــه، وال املجتمعات وال ال�صـــعوب 
اأي�صـــًا تكـــون قادرة علـــى نيل كماالتهـــا، بينمـــا يف ظل دولة 
العـــدل ميكن ح�صول ذلـــك لكّل اإن�صـــان، بل اإّن هـــذا قانون 
عـــاّم، ُيلقـــي بظالله علـــى كل البيئـــات، وال يخت�ـــضّ بالبيئة 
االإن�صانية، فحّتى بيئة اجلّن والنباتات واحليوانات والطبيعة 
وكل البيئات االأُخرى، ال ميكن اأن تبلغ الكمال املن�صـــود اإاّل يف 

العدل. دولة 
    فل�سفة رجعة الإمام احل�سني عليه ال�سالم

اإّن رجوع �صـــيد ال�صـــهداء لها ميزان و�صابطة وِمنوال على 
منوال رجـــوع بقّية اأئمة اأهل البيت عليهم ال�صـــالم، وهي اأّن 
اهلل عز وجل اأمر كلَّ اإمام من اأئمة اأهل البيت اأن يقوم مبهّمة 
ة يف االأر�ض، وهذا هو الذي ورد يف رواية اإِ�ْصـــَماِعيَل ْبِن  خا�صّ
 ِ ِمْهـــَراَن َعـــْن اأَِبي َجِميَلَة َعْن ُمَعاِذ ْبِن َكِثـــرٍي َعْن اأَِبي َعْبِد اهللَّ
ـــَماِء َعَلى  َة َنَزَلْت ِمَن ال�صَّ يَّ عليه ال�صـــالم اأّنه َقـــاَل: »اإِنَّ اْلَو�صِ
ٍد ِكَتابًا - اأي مكتوبًا بخط اإلهي م�صـــاهد من عامل االأمر  مَّ حُمَ
كما اأن جربئيل عليه ال�صـــالم كان ينزل عليه يف �صورة اآدمي 
ٍد �صلى اهلل عليه واآله  مَّ م�صاهد من هناك - مَلْ ُيْنَزْل َعَلى حُمَ
ِئيُل عليه ال�صـــالم َيا  ـــُة، َفَقـــاَل َجرْبَ يَّ ُتـــوٌم اإِالَّ اْلَو�صِ ِكَتـــاٌب خَمْ
ِتَك ِعْنَد اأَْهِل َبْيِتَك، َفَقاَل َر�ُصـــوُل  ُتـــَك يِف اأُمَّ يَّ ـــُد َهِذِه َو�صِ مَّ حُمَ
يُب  ِئيُل! َقاَل جَنِ ِ �صلى اهلل عليه واآله: اأَيُّ اأَْهِل َبْيِتي َيا َجرْبَ اهللَّ
ِ - اأي مـــن جنبائه مبعنى الكرمي احل�صـــيب، وقد كنى به  اهللَّ
َثَك ِعْلَم  ُتُه ِلرَيِ يَّ عن اأمري املوؤمنني عليه ال�صـــالم - ِمْنُهـــْم َوُذرِّ
َثُه اإِْبَراِهيُم عليه ال�صـــالم َوِمرَياُثـــُه ِلَعِليٍّ عليه  ِة َكَما َورَّ ُبـــوَّ النُّ
ْلِبـــِه، َقاَل َوَكاَن َعَلْيَهـــا َخَواِتيُم َقاَل:  ِتَك ِمْن �صُ يَّ ال�صـــالم َوُذرِّ

ـــى مِلَا ِفيَها - اأي  َل َوَم�صَ امَتَ ااْلأَوَّ َفَفَتـــَح َعِليٌّ عليه ال�صـــالم اخْلَ
�َصـــُن عليه ال�صـــالم  اأدى ومتّثـــل ملا اأمر به فيها - ُثمَّ َفَتَح احْلَ
�َصـــُن  َ احْلَ ا ُتُويفِّ ى مِلَـــا اأُِمَر ِبِه ِفيَهـــا َفَلمَّ ـــايِنَ َوَم�صَ ـــامَتَ الثَّ اخْلَ
اِلَث َفَوَجَد ِفيَها  امَتَ الثَّ �َصـــنْيُ عليه ال�صالم اخْلَ ى َفَتَح احْلُ َوَم�صَ
ـــَهاَدِة اَل �َصـــَهاَدَة َلُهْم  ْقَواٍم ِلل�صَّ اأَْن َقاِتْل َفاْقُتْل َوُتْقَتُل َواْخُرْج ِباأَ
ىَل َعِليِّ  ى َدَفَعَها اإِ ـــا َم�صَ اإِالَّ َمَعَك َقاَل َفَفَعَل عليه ال�صـــالم َفَلمَّ
اِبَع  ـــامَتَ الرَّ �َصـــنْيِ عليه ال�صـــالم َقْبَل َذِلـــَك َفَفَتَح اخْلَ اْبِن احْلُ
ُمْت َواأَْطِرْق - كناية عن عدم االلتفات اإىل  َفَوَجَد ِفيَها اأَِن ا�صْ
مـــا عليه اخللق مـــن اآرائهم الباطلة واأفعالهم ال�صـــنيعة - مِلَا 
ـــِد ْبِن َعِليٍّ  مَّ ىَل حُمَ ـــى َدَفَعَها اإِ َ َوَم�صَ ا ُتـــُويفِّ ُحِجـــَب اْلِعْلُم َفَلمَّ
ـــْر  اِم�ـــضَ َفَوَجَد ِفيَها اأَْن َف�صِّ امَتَ اخْلَ عليهما ل�صـــالم َفَفَتَح اخْلَ
َة  َطِنِع ااْلأُمَّ ِث اْبَنـــَك َوا�صْ ْق اأََبـــاَك َوَورِّ دِّ ِ َتَعاىَل َو�صَ ِكَتـــاَب اهللَّ
ِ َعزَّ  - اأي اأح�صـــن اإليهم ورّبهم بالعلم والعمل - َوُقْم ِبَحقِّ اهللَّ
َ َفَفَعَل  ْمِن َواَل َتْخ�ـــضَ اإِالَّ اهللَّ ـــْوِف َوااْلأَ قَّ يِف اخْلَ َوَجـــلَّ َوُقـــِل احْلَ
ْنَت ُهَو!  ُثـــمَّ َدَفَعَها اإِىَل الَِّذي َيِليِه َقاَل: ُقْلُت َلُه ُجِعْلُت ِفَداَك َفاأَ
ِوَي َعَليَّ - اأي ما  ْن َتْذَهَب َيـــا ُمَعاُذ َفرَتْ الَّ اأَ َقـــاَل: َفَقاَل َما ِبي اإِ
بي باأ�ـــض يف اإظهاري لك باأين هـــو، اإال خمافة اأن تروي ذلك 
َ الَِّذي  علّي فاأ�صـــتهر به فاأقتل ب�صـــببه - َقاَل َفُقْلُت: اأَ�ْصاأَُل اهللَّ
َرَزَقَك ِمـــْن اآَباِئَك َهِذِه امْلَْنِزَلـــَة اأَْن َيْرُزَقَك ِمـــْن َعِقِبَك ِمْثَلَها 
ُ َذِلَك َيا ُمَعاُذ َقـــاَل َفُقْلُت: َفَمْن  َقْبـــَل امْلََماِت َقـــاَل َقْد َفَعَل اهللَّ
اِقُد، َواأَ�َصـــاَر ِبَيـــِدِه اإِىَل اْلَعْبِد  ُهـــَو ُجِعْلُت ِفَداَك! َقاَل: َهَذا الرَّ
اِلِح - اأي االإمام مو�صـــى بن جعفر عليهما ال�صالم - َوُهَو  ال�صَّ

َراِقٌد«. )الكايف ال�صـــريف:281-280/1(
فقـــد نزل على النبّي كتاب خمتـــوم بخواتيم، خامت فيه ما 
اأُِمَر به النبّي �صلى اهلل عليه واآله، وخامت فيه ما اأُمر به اأمري 
املوؤمنني عليه ال�صـــالم، وهكـــذا ال�صّديقة فاطمة واحل�صـــن 
واحل�صـــني وبقّية االأئّمة عليهم ال�صـــالم، فكلُّ اإمام ومع�صوم 

يعمـــل مبا ُخِتَم يف ذلك الكتاب.
اإاّل اأّن الظاملـــني حالوا بني اأئمة اأهل البيت عليهم ال�صـــالم 

وبني القيام بهذه املهّمة وامل�صوؤولية.
وِمن َثـــمَّ يف رجعتهم عليهم ال�صـــالم ُينجـــزون ما اأمرهم 
اهلل بـــه من م�صـــاريع اإلهّيـــة عمالقة على وجـــه االأر�ض، هذه 
امل�صـــاريع هدفها يكون عبارة عن الو�صول للكمال املن�صود يف 

كاّفة. امل�صتويات 

بقلم: الشيخ محمد السند
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�صـــالم اهلل على ال�صادق قواًل وعماًل، �صالم اهلل على من هو 
للخلق جناة وهدى، �صالم اهلل على املعطاء الذي اأجزل العطاء 
والندى، �صـــالم اهلل على البكاء ليـــاًل الزاهد عن ملذات الدنا، 
�صـــالم اهلل على ذي ال�صـــمائل واالأخالق العلى، �صالم اهلل على 
ال�صابر يف املحن والبالء، �صالم اهلل على من القلوب تّواقة ل�صم 

ترابه يف البقيع الطهر، ال�صالم عليك يا �صادق الوعد.
    املن�س���ور الدوانيقي والت�سييق عل���ى الإمام ال�سادق 

عليه ال�سالم
حـــني تـــوىّل احلكـــم املن�صـــور الدوانيقـــي بعـــد اأخيـــه اأبي 
العبا�ـــض ال�صـــّفاح �صـــنة )136هـ( عرّب عن مكنون حقده على 
االإمام ال�صادق عليه ال�صـــالم و�صحبه من العلويني وغريهم.
وقـــد لّقـــب بالدوانيقي حلر�صـــه على املال وبخلـــه رغم اأنه 
جمـــع ثـــروات مل يجمعها خليفـــة قبله، واأ�صـــل الدانق )دانه( 
اأي حبـــة، وهو جزء الدرهـــم، وذكروا لت�صـــمية املن�صور باأبي 
الدوانيق والدوانيقي اأ�صبابًا، يجمعها حر�صه على املال، وبنى 
بغداد، وقام مب�صـــاريع كبرية! لكنه كان مفرطًا يف بخله! وكان 
املن�صـــور يرقع ثيابه بيده وُيحا�صـــب على الدانـــق حتى ُعرف 
باملن�صـــور الدوانيقي؛ وذات مرة مر�ض املن�صور، فا�صـــتدعى 
طبيبًا له، فعاجله فتماثل لل�صـــفاء وقدم لـــه رغيفًا من اخلبز 
يف مقابـــل اإنقاذه من املر�ـــض، اإال اأن الطبيب علق الرغيف يف 
رقبتـــه، واأخذ يتجول يف ال�صـــوق وانهالت اأ�صـــئلة النا�ـــض عليه 
ده�صـــة قائلني: ما ال�صـــبب يف تعليقك للرغيف على رقبتك؟؟ 
فاأجاب يف �صخرية: جائزة االأمري على طبابتي له، وعلى اإنقاذ 

حياتـــه؛ ودق اخلـــرب ردهات ق�صر املن�صور، فا�صـــتدعاه وقال 
له ب�صالفة: اإنك ال ت�صـــتحق رغيفًا كاماًل مقابل طبابتك يل، 

فاأخـــذ ثالثة اأرباع القر�ض واأعطـــى الطبيب الباقي!!
وقـــال عنـــه املوؤّرخـــون: وكان املن�صـــور خّداعـــًا ال يـــرتّدد 
يف �صـــفك الدماء وكان �صـــادرًا يف بط�صـــه م�صـــتهرتًا يف فتكه.

)الكامـــل يف التاأريـــخ:355/4(
وو�صفـــه ابن هبرية وهـــو اأحد معا�صريه بقولـــه: )ما راأيت 
رجـــاًل يف حـــرب اأو �صـــلم اأمكـــر وال اأنكـــر وال اأ�صـــّد تيّقظًا من 

املن�صور(.)تاريـــخ اليعقوبـــي:399/2(
لقـــد بـــادر املن�صور اإىل قتل اأبي م�صـــلم اخلرا�صـــاين الذي 
كان يبغ�صه، واأبو م�صـــلم هو القائد االأّول لالنقالب العّبا�صي، 
وذلـــك بعد اأن اأعـــّد له املن�صـــور مكيدة واأغـــراه باملجيء اإىل 

بغـــداد، وجّرده من جميع منا�صبه الع�صـــكرية.
وملّا دخل اأبو م�صـــلم اخلرا�صـــاين على املن�صور قابله بق�صاوة 

بالغة واأخذ يعّدد عليه اأعماله واأبو م�صلم يعتذر عن ذلك.
ثـــّم �صّفق املن�صور عاليًا ح�صـــب االّتفاق مع حّرا�صـــه لتكون 
ال�صفقـــة مبثابة �صـــاعة ال�صفـــر، فدخل احلّرا�ـــض وباأيديهم 
ال�صيوف فقال: اأبو م�صلم للمن�صور متو�ّصاًل ا�صتبقني لعدّوك، 

ف�صاح بـــه: واأّي عدو اأعدى يل منك؟!
ومبثـــل هـــذا االأ�صـــلوب اأي�صـــًا قد غـــدر بعّمه عبـــد اهلل بن 
علي حيث اأر�صـــل عليه بعد اأن اأعطاه االأمان ثم قتله بعد ذلك.

)تاريـــخ االأُمم وامللوك:266/6(
اأمـــا خمّططه اخلبيث �صـــّد االإمام ال�صادق عليه ال�صـــالم 

���س��الم اهلل ع��ل��ى ���س��ادق ال��وع��د
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ونه�صته االإ�صالمّية ب�صـــكل عام فقد اأخذ ثالثة اجّتاهات:
    الّتاه الأول

اّتخـــذ املن�صور يف هـــذا االجّتاه اأ�صـــلوبًا مرنًا حمـــاواًل فيه 
اال�صـــتفادة مـــن جهد االإمـــام عليـــه ال�صـــالم واحتوائه �صمن 
�صيا�صـــة اخلالفة العبا�صـــية فقد كتب اإليه: )مل ال تغ�صانا كما 
يغ�صـــانا �صائر النا�ـــض؟ فاأجابه االإمام عليه ال�صالم: »لي�ض لنا 
مـــا نخافك وال عندك من اأمر االآخـــرة ما نرجوك له، وال اأنت 
يف نعمة فنهّنــــئك بها وال تراها نقمة فنعّزيك بها، فما ن�صنع 
عنـــدك!؟«، فكتـــب اإليـــه: ت�صحبنـــا لتن�صحنـــا؛ فاأجابه عليه 
ال�صـــالم: »مـــن اأراد الدنيـــا ال ين�صحك، ومـــن اأراد االآخرة ال 
ي�صحبك«. قال املن�صور: واهلل لقد مّيز عندي منازل النا�ض، 
مـــن يريد الدنيا ممن يريد االآخـــرة واإنه مّمن يريد االآخرة ال 

الدنيا(.)ك�صـــف الغمة:420/2(
ومـــن اأ�صـــاليب املن�صور مـــع االإمـــام عليه ال�صـــالم يف هذا 

االجّتـــاه ما جاء عن عبـــد الوّهاب عن اأبيـــه حيث قال:
بعـــث اأبو جعفر املن�صـــور اإىل اأبي عبد اهلل جعفر بن حمّمد 
عليه ال�صـــالم واأمر بفر�ـــض فطرحت له اإىل جانبه، فاأجل�صـــه 
عليهـــا ثم قال علّي مبحمد، عليَّ باملهدي؛ فاأقبل املن�صور على 
جعفر عليه ال�صـــالم فقال: يا اأبـــا عبد اهلل حديث حّدثتنيه يف 
�صلة الرحم، اذكره، ي�صـــمعه املهدي؛ قال: »نعم، حّدثني اأبي، 
عن اأبيه، عن جّده عن علي عليه ال�صـــالم قال، قال ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه واآله و�صـــلم: اإّن الرجـــل لي�صل رحمه وقد بقي 
مـــن عمره ثالث �صـــنني، في�صريها اهلل عّز وّجل ثالثني �صـــنة 
ويقطعها وقد بقي من عمره ثالثون �صنة، في�صريها اهلل ثالث 
�صـــنني«، ثم تال عليـــه ال�صـــالم: }يَمْحُوا اهلُل مَـــا يَشَـــاءُ وَيُْثِبتُ 

الْكَِتاِب{.)الرعد:39( ُأمُّ  وَعِنْـــدَهُ 
قـــال: هذا ح�صـــن يا اأبـــا عبد اهلل، ولي�ـــض اإّيـــاه اأردت، قال 
اأبو عبد اهلل عليه ال�صالم: »نعم حّدثني اأبي عن اأبيه عن جّده 
عـــن علّي عليه ال�صـــالم قال: قال ر�صـــول اهلل �صلـــى اهلل عليه 
واآله: �صلة الرحم تعّمر الديار وتزيد يف االأعمار واإْن كان اأهلها 
غري اأخيار«. قال هذا ح�صن يا اأبا عبد اهلل، ولي�ض هذا اأردت. 
فقـــال اأبو عبد اهلل عليه ال�صـــالم: »نعم حّدثنـــي اأبي عن اأبيه 
عن جّده عن علي عليه ال�صالم قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل 
عليه واآله: »�صلة الرحم تهّون احل�صاب وتقي ميتة ال�صوء«. قال 

املن�صور: نعم اإّياه اأردت.)بحار االأنوار:163/47(
اإّن ال�صـــالطني يخافون املـــوت، فاالإمام عليه ال�صـــالم رّكز 
على هـــذه الناحية وربطها ب�صلة الرحم لتعالج احلقد والكيد 

الذي ي�صغل ذهن املن�صور �صّد االإمام والعلويني من اأهل بيته، 
لـــذا اأّكد عليه ال�صـــالم عـــن طريق االأحاديث بـــاأن طول العمر 

الرحم. يرتبط ب�صلة 
    الّتاه الثاين

كمـــا حتـــّرك املن�صـــور بقـــوة نحـــو االإمـــام عليـــه ال�صـــالم 
عن طريق ن�صـــر عيونه وجوا�صي�صـــه التي كانـــت تراقب حركة 
االإمـــام ال�صـــادق وتر�صد ن�صـــاطاته لتزّوده باآخـــر املعلومات، 
ليّتخذ منها م�صـــّوغًا للنيل من االإمام عليه ال�صـــالم والت�صييق 
علـــى حركته التي كان يرى فيها املن�صـــور خطرًا حقيقيًا على 
�صلطانه وبالتايل متّهد له تلك التقارير اأن ي�صوغ ما يريده من 

االّتهامـــات الأجل اأن يتخذهـــا ذريعة يف قتله.
وقد ت�صّمن هذا االجّتاه جملة من االأ�صاليب.

    الأ�سلوب الأول
عـــن رزام بن م�صـــلم مـــوىل خالد الق�صـــري قال: بعثنـــي اأبو 
جعفـــر املن�صور اإىل املدينة، واأمرين اإذا دخلت املدينة اأن اأف�ّض 
الكتاب اّلذي دفعه اإيّل واأعمل مبا فيه; قال: فما �صعرت اإاّل بركب 
قد طلعـــوا عليَّ حني قربت من املدينـــة، واإذا رجل قد �صار اإىل 
جانبي، فقال: يا رزام اتق اهلل، وال ت�صرك يف دم اآل حمّمد قال: 
فاأنكرت ذلك فقال يل: دعاك �صاحبك ن�صف الليل، وخاط رقعة 
يف جانـــب قبائك، واأمرك اإذا �صرت اإىل املدينة، تف�صها وتعمل 
مبا فيها؛ قال: فرميت بنف�صي من املحمل، وقّبلت رجليه، وقلت: 
ظننـــت اأن ذلك �صاحبي واأنت يا �صـــّيدي �صاحبي، فما اأ�صنع؟ 
قال: ارجع اإليه، واذهب بني يديه وتعال، فاإنه رجل ن�ّصـــاء، وقد 
اأُن�صي ذلك، فلي�ض ي�صاألك عنه، قال: فرجعت اإليه، فلم ي�صاألني 

عن �صيء، فقلت ت�صدق موالي.)دالئل االإمامة:129(
وعـــن مهاجر بن عمار اخلزاعي، قال: بعثني اأبو الدوانيق اإىل 
املدينة، وبعث معي مبال كثري، واأمرين اأن اأت�صّرع الأهل هذا البيت، 
واأحتّفظ مقالتهم، قال: فلزمت الزاوية التي مما يلي القبلة، فلم 

اأكن اأتنّحى منها يف وقت ال�صالة، ال يف ليل وال يف نهار.
قال: واأقبلت اأطرح اإىل ال�صـــوؤال الذين حول القرب الدارهم 
ومن هو فوقهم ال�صـــيء بعد ال�صيء حتى ناولت �صبابًا من بني 

احل�صـــن وم�صـــيخة )منهم( حتى األفوين واألفتهم يف ال�ّصر.
قـــال: وكنـــت كلمـــا دنوت مـــن اأبي عبـــد اهلل عليه ال�صـــالم 
ُيالطفنـــي ويكرمني حتـــى اإذا كان يومًا من االأيام  بعد ما نلت 
حاجتي ممـــن كنت اأريد من بني احل�صـــن وغريهم دنوت من 
اأبـــي عبد اهلل عليه ال�صـــالم وهو ُي�صّلـــي ، فلما ق�صى �صالته، 
التفـــت اإيّل وقـــال: »تعـــال يـــا مهاجـــر!« - ومل اأكـــن اأت�صـــّمى 
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)با�صـــمي( وال اأتكّنى بكنيتي - فقال: قل ل�صاحبك: يقول لك 
جعفـــر: »كان اأهل بيتـــك اإىل غري هذا اأحـــوج منهم اإىل هذا، 
جتيء اإىل قوم �صـــباب حمتاجني فتد�ـــضّ اإليهم، فلعّل اأحدهم 
يتكّلـــم بكلمة ت�صـــتحلُّ بها �صـــفك دمه، فلو بررتهـــم وو�صلتهم 
)واأنلتهم( واأغنيتهـــم، كانوا اإىل هذا اأحوج مما تريد منهم«.
قـــال: فلمـــا اأتيـــت اأبـــا الدوانيق، قلـــت له: جئتـــك من عند 
�صاحر، كّذاب كاهن كان من اأمره كذا وكذا فقال: �صدق واهلل 
لقـــد كانوا اإىل غري هـــذا اأحوج، واإّياك اأن ي�صـــمع هذا الكالم 

اإن�صـــان.)اخلرائج واجلرائح:646/2( منك 
    الأُ�سلوب الثاين

ومـــن اأ�صـــاليبه باجّتـــاه �صيا�صـــة الت�صييـــق التـــي فر�صها 
علـــى االإمـــام عليه ال�صـــالم حماولـــة ت�صـــليط ال�صـــوء على 
تغّطـــي  بدائـــل علمّيـــة  ليجعـــل منهـــا  ال�صـــخ�صّيات  بع�ـــض 
ّيـــد �صيا�صـــته وت�صـــهم من جانـــب اآخر يف  علـــى االإمـــام وتوؤ

واالجنـــذاب  القد�صـــية  ت�صعيـــف 
وتوؤّدي  االإمـــام  نحو  اجلماهـــريي 
بالنتيجـــة اإىل �صـــق وحـــدة التيار 
بزعامـــة  يقـــّر  الـــذي  االإ�صـــالمي 
االإمـــام عليـــه ال�صـــالم واأعلميتـــه 

واإيجـــاد الفرقـــة واالختـــالف.
بهـــذه  املن�صـــور  جنـــح  وقـــد 
مـــن  البع�ـــض  فك�صـــب  اخلطـــوة 
ال�صـــالم حني  االإمام عليه  طاّلب 
االحـــرتام  مـــن  بهالـــة  اأحاطهـــم 

والتقديـــر وخلـــق منهم وجـــودًا قبال مذهب االإمـــام ونهجه 
االأ�صيـــل. االإ�صـــالمي 

ذكـــر اأبو القا�صـــم البّغار يف م�صـــند اأبي حنيفـــة فقال: قال 
احل�صـــن بن زياد �صـــمعت اأبا حنيفة وقد �صـــئل: مـــن اأفقه من 
راأيـــت؟ قـــال جعفر بن حممد، ملّـــا اأقدمه املن�صـــور بعث اإيّل، 
فقال يا اأبا حنيفة! اإّن النا�ـــض قد فتنوا بجعفر بن حممد فهّياأ 
له من م�صائلك ال�صداد. فهّياأت له اأربعني م�صاألة، ثم بعث اإيلَّ 

اأبو جعفر وهـــو باحلرية فاأتيته.
فدخلـــت عليه، وجعفر جال�ـــض عن ميينه، فلمـــا ب�صرت به 
دخلنـــي من الهيبة جلعفر مـــا مل يدخل الأبي جعفر، ف�صـــّلمت 
عليـــه، فاأوماأ اإيّل فجل�صـــت، ثم التفت اإليه، فقـــال: يا اأبا عبد 
اهلل: هذا اأبـــو حنيفة، قال: نعم اأعرفه. ثـــم التفت اإيّل فقال: 
يا اأبا حنيفة األق على اأبي عبد اهلل عليه ال�صالم من م�صائلك.

فجعلـــت األقـــي عليه فيجيبنـــي، فيقول: »اأنتـــم تقولون كذا، 
واأهل املدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا« فرمبا تابعنا، ورمبا 
تابعهم، ورمبا خالفنا جميعًا. حتى اأتيت على االأربعني م�صاألة، 
فما اأخّل منها ب�صـــيء ثم قال اأبو حنيفة: األي�ض اأّن اأعلم النا�ض 

اأعلمهم باختالف النا�ض؟!.)�صري اأعالم النبالء:543/9(
    الأُ�سلوب الثالث

لقـــد كانـــت �صيا�صـــة االإمـــام عليـــه ال�صـــالم اإزاء حكومـــة 
املن�صـــور ذات طابـــع غـــري ثوري، واإمنا �صـــلك االإمام نف�ـــض 
نهجه ال�صـــابق يف التغيري واالإ�صالح، وقد اأوحى للمن�صور يف 
وقـــت �صـــابق باأنه مل يكن ب�صـــدد التخطيط للثـــورة �صّده بل 
�صـــّرح له يف اأكرث من مرة بذلـــك، اإاّل اأن املن�صور مل يطمئن 
لعـــدم حترك االإمام وثورتـــه التغيريية وذلك ب�صـــبب ما كان 

ي�صـــاهده من كرثة موؤيديه.
يحدثنـــا االإمـــام ال�صـــادق عليـــه ال�صـــالم عـــن ال�صـــكوك 
والت�صـــاوؤالت التي اأثارهـــا املن�صور 
بوجه االإمام عنـــد لقائه به كما يف 

الن�ـــضّ التايل:
عـــن حمران قال: )قـــال اأبو عبد 
اهلل عليه ال�صـــالم وبعـــد ذكر هوؤالء 
عنـــده و�صـــوء حال ال�صـــيعة عندهم 
فقـــال: »اإين �صـــرت مع اأبـــي جعفر 
املن�صـــور وهو يف موكبـــه، وهو على 
فر�ـــض وبني يديـــه خيل ومـــن خلفه 
خيـــل، واأنـــا على حمـــار اإىل جانبه، 
فقال يل: يا اأبا عبد اهلل! قد كان ينبغي لك اأن تفرح مبا اأعطانا 
اهلل من القوة وفتح لنا من العّز، وال تخرب النا�ض اأنك اأحق بهذا 
االأمـــر منا واأهل بيتك، فتغرينا بك وبهم. قال: فقلت: ومن رفع 
هـــذا اإليك عّني فقد كذب«. فقال: اأحتلـــف على ما تقول؟ قال: 
فقلت: »اإن النا�ـــض �صـــحرة يحّبون اأن يف�صـــدوا قلبك علّي، فال 

متكّنهم من �صـــمعك، فاإّنا اإليك اأحـــوج منك اإلينا«.
فقال يل: تذكر يوم �صـــاألتك هل لنـــا ملك؟ فقلت: نعم طويل 
عري�ض �صديد، فال تزالون يف مهلة من اأمركم وف�صحة يف دنياكم 

حتى ت�صيبوا مّنا دمًا حرامًا يف �صـــهر حرام يف بلد حرام!
فعرفـــت اأنه قـــد حفظ احلديث، فقلت: لعـــّل اهلل عّز وّجل 
اأن يكفيـــك، فاإيّن مل اأخ�صك بهذا، واإمنـــا هو حديث رويته، 
ثـــم لعّل غـــريك من اأهـــل بيتك يتـــوىّل ذلك، ف�صـــكت عنّي«.

الهـــداة:351/5( )اإثبـــات 

شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية
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ثقافـــة  مفـــردات  مـــن  مفـــردة  االنتظـــار..  ثقافـــة 
اأهـــل البيـــت عليهم ال�صـــالم ومنهـــج من مناهـــج اأدبيات 
خطابهـــم.. اإنها ثقافة االإن�صـــانية متجهة نحو كماالتها يف 
االإ�صـــالح واالرتقـــاء اإىل معارج الوعـــي يف عالقتها بهذا 
الكون ومكنوناته.. هكذا ميكننا اأن نقراأ االنتظار بثقافته 
االإن�صانية ومبنابعه االإ�صالمية ال�صحيحة، ولي�ض االنتظار 
كمـــا ت�صورته مدار�ـــض ال�صـــلطة باأنه اخلنوع واال�صـــتكانة 
واخل�صـــوع.. اإّنـــه العمـــل والبناء نحو اإن�صـــانية ي�صـــودها 

ال�صـــالم ويعمها الـــود والتفاهم.
هذه هي فل�صـــفة االنتظار يف مذهب اأهل البيت عليهم 
ال�صـــالم خلق االإن�صـــان الفا�صل وبنـــاء املجتمع االأف�صل، 
ومعنى هذا اأن يكون عمـــاًل دوؤوبًا واإ�صالحًا دائمًا �صمن 
اآليات وبرامج ال يح�صـــن )فنهـــا( و)�صناعتها( اإاّل اأهل 

ال�صالم. عليهم  البيت 
فـــال يقـــال اإّن ثقافـــة االنتظـــار مل تاأخـــذ طريقهـــا يف 

املدار�ـــض االأخرى، بل اإّنها حمقـــت هذه الثقافة و�صودرت 
�صـــلوكًا  اأو  منك�صـــرًا،  �صـــعورًا  تعك�ـــض  �صـــلبية  روؤيـــة  اإىل 
متخـــاذاًل، اأو ق�صـــورًا يف الوعـــي ت�صـــوره بع�ـــض قنـــوات 
ال�صيا�صة باأنه ال يعدو عن انتظار حلدث ال يدخل يف �صاأنه 
اأحد من اأولئـــك الذين يتطلعون اإليه، واإنها هي حالة متن 
ال تتعـــدى اأحـــالم اخليبة واآمال اليائ�صـــني، وبهـــذا ياأخذ 
االنتظار يف مفاهيم االآخر منحى متكا�صـــاًل ال يتعدى عن 
ت�صـــورات غـــري حقيقية، يف حـــني كاد االنتظار يف مفهوم 
مدر�صـــة اأهل البيت عليهم ال�صالم اأن يكون ثورة، وبالفعل 
فهـــو ثـــورة اإ�صالح وحمـــاوالت تغيـــري �صمن اآليـــات و�صع 
اأ�ص�صـــها اأهل البيت عليهم ال�صالم ونفذها اأتباعهم �صمن 
برنامج حثيث ي�صمل خطابًا متكاماًل وينظم �صلوكًا قوميًا 
يتكفل ببناء �صخ�صية املنتظر، وب�صيغة اأخرى كيف تكون 
منتظرًا حقيقيًا �صمن �صـــري تكاملي يف الروؤية وال�صلوك؟

بقلم: السيد محمد القبانجي
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اجلــهــود  تــكــريــ�ــض  اإىل  بــحــاجــة  الزلـــنـــا  ــا  ــنـ ّنـ اأ يــخــفــى  ال 
املنا�صب  ــام  ــهـ واالإفـ ال�صحيح  الــفــهــم  نــحــو  وم�صاعفتها 
االلتزام  ي�صتدعي  مّما  الرفيعة،  ومفاهيمنا  احلّقة  لعقائدنا 
من  حــالــة  تــوجــد  الــتــي  العلمية  واملــنــاهــج  بــالــربامــج  اجلـــاّد 
يتنا�صب  ب�صكل  احلّقة،  وقيمها  االأّمــة  بني  الدائمة  املفاعلة 

احلديث. التقني  والتطّور  الع�صر  لغة  مع 
ـــهُ لِيُْذهِـــبَ عَنُْكـــمُ الرِّجْـــسَ  قـــال تعـــاىل: }إِنَّمَـــا يُِريـــدُ اللَّ

الْبَيْـــتِ وَيَُطهِّرَُكـــمْ تَْطِهريًا{.)االأحـــزاب:33( َأهْـــَل 
هـــذه االآيـــة يف القـــراآن الكـــرمي �صمن اآيـــات تتعّلـــق بزوجات 
الر�صـــول �صلـــى اهلل عليه واآله و�صـــلم، واقـــراأ االآيات: }يَا نِسَـــاءَ 
النَِّبيِّ َلسْـــُتنَّ َكَأحَدٍ مِنَ النِّسَـــاءِ إِِن اتََّقيُْتـــنَّ َفلَ تَْخَضعْنَ 
ـــذِي فِي َقْلِبـــهِ مَرَضٌ وَُقْلـــنَ َقـــوًْل مَعْرُوًفا )32(  بِالَْقـــوِْل َفيَْطمَـــعَ الَّ
وَلـــى  وََقـــرْنَ فِـــي بُيُوتُِكـــنَّ وََل تَبَرَّجْـــنَ تَبَـــرُّجَ الْجَاهِلِيَّـــةِ اْلُ
ـــهَ وَرَسُـــوَلهُ إِنَّمَـــا  وََأقِمْـــنَ الصَّـــلَةَ وََآتِـــنَ الـــزََّكاةَ وََأطِعْـــنَ اللَّ
ـــهُ لِيُْذهِبَ عَنُْكـــمُ الرِّجْسَ َأهْـــَل الْبَيْـــتِ وَيَُطهِّرَُكمْ  يُِريـــدُ اللَّ
مِـــنْ  بُيُوتُِكـــنَّ  فِـــي  يُْتَلـــى  مَـــا  وَاْذُكـــرْنَ   )33( تَْطِهـــريًا 
خَِبـــريًا{. َلطِيًفـــا  ـــهَ َكانَ  اللَّ إِنَّ  وَالْحِْكمَـــةِ  ـــهِ  اللَّ َآيَـــاتِ 

)االأحـــزاب:34-32(
القراآن  به من  ي�صتدّل  اأي�صًا من جملة ما  املباركة  االآيــة  هذه 

الكرمي على اإمامة اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم.

على  االأمـــور  جتــري  واأن  تر�صم  اأن  ــد  الب خــطــوط  وهــنــاك 
اآية  وكل  اأحد،  ا�صم  فيه  ياأت  الكرمي مل  القراآن  واأّن  اأ�صا�صها، 
املوؤمنني،  اأمري  غري  اأو  املوؤمنني  اأمري  اإمامة  على  بها  ي�صتدل 
البد واأن يرجع يف داللتها ويف �صاأن نزولها اإىل ال�صّنة املف�ّصرة 
وال�صّنة  ال�صالم،  عليهم  البيت  اأهــل  �صنة  اأي  ــة،  االآيـ لتلك 
الطرفني  عند  مقبولة  تكون  اأن  يجب  اأي�صًا  لالآية  املف�ّصرة 

املتنازعني املتخا�صمني يف مثل هذه امل�صاألة املهّمة.
    املراد من اأهل البيت عليهم ال�سالم يف اآية التطهري

فالبـــد من بيان املـــراد من اأهل البيت عليهم ال�صـــالم يف هذه 
هُ  االآيـــة املباركة، الأّن اهلل �صـــبحانه وتعاىل يقول: }إِنَّمَـــا يُِريدُ اللَّ
لِيُْذهِـــبَ عَنُْكـــمُ الرِّجْسَ َأهْـــَل الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكـــمْ تَْطِهريًا{.

حمّل اال�صتدالل يف هذه االآية املباركة نقطتان:
النقطة االأوىل: املراد من اأهل البيت.

والنقطة الثانية: املراد من اإذهاب الرج�ض.
فاإذا مّت املّدعى على �صوء القواعد املقررة يف مثل هذه االآية يف 
تلك النقطتني، ثّم اال�صتدالل باالآية املباركة على اإمامة علي اأمري 

املوؤمنني، واإاّل فال يتم اال�صتدالل.
    النقطة الأوىل

املراد من اأهل البيت يف هذه االآية املباركة َمن؟
البد هنا من الرجوع اأي�صًا اإىل كتب احلديث والتف�صري، واإىل 

اآي�������������ة ال����ت����ط����ه����ري
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كلمات العلماء من حمّدثني ومف�صرين وموؤرخني، لنعرف املراد 
من قوله تعاىل يف هذه االآية، اأي: املخاطب باأهل البيت من هم؟

فاإذا رجعنا اإىل امل�صانيد وال�صنن والتفا�صري املعتربة عن اأهل 
ال�صنة، واإذا ما رجعنا اإىل �صحيح م�صلم، واإىل �صحيح الرتمذي، 
واإىل �صحيح الن�صائي، واإىل م�صند اأحمد بن حنبل، واإىل م�صند 
البّزار، واإىل م�صند عبد بن حميد، واإىل م�صتدرك احلاكم، واإىل 
تلخي�ض امل�صتدرك للذهبي، واإىل تف�صري الطربي، واإىل تف�صري 
ابن كثري، وهكذا اإىل الدر املنثور، وغري هذه الكتب من تفا�صري 

ومن كتب احلديث:
وعن  �صعيد،  اأبــي  وعن  عبا�ض،  ابن  عن  يــروون  اأنهم  جند 
وقا�ض،  اأبــي  بن  �صعد  وعــن  االأنــ�ــصــاري،  اهلل  عبد  بن  جابر 
بع�ض  وعن  عائ�صة،  وعن  �صلمة،  اأم  وعن  اأرقم،  بن  زيد  وعن 

االآخرين: ال�صحابة 
اأّنه ملا نزلت هذه االآية املباركة على ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
واآله و�صلم، جمع اأهله - اأي جمع علّيًا وفاطمة واحل�صن واحل�صني 

- واألقى عليهم ك�صاًء وقال: »اللهّم هوؤالء اأهل بيتي«.
فنزلت  هــوؤالء،  على  الك�صاء  األقى  الــروايــات:  بع�ض  ويف   

املباركة. االآية 
والروايات بع�صها تفيد اأّن االآية نزلت ففعل ر�صول اهلل هكذا.

وبع�صها تفيد اأّنه فعل ر�صول اهلل هكذا، اأي جمعهم حتت ك�صاء 
فنزلت االآية املباركة.

قد تكون الق�صّية وقعت مّرتني اأو تكّررت اأكرث من مّرتني اأي�صًا، 
علوم  يف  االإتقان  كتاب  على  راجعتهم  ولو  نزولها،  تكّرر  ــة  واالآي
القراآن جلالل الدين ال�صيوطي لراأيتم ف�صاًل فيه ق�صٌم من االآية 
النازلة اأكرث من مّرة، فيمكن اأن تكون االآية نازلة اأكرث من مّرة 

والق�صّية متكّررة.
وقد ثبت عندنا اأّن النبي االأكرم �صلى اهلل عليه واآله و�صلم قال: 
واإْن ا�صتهرت  اأكرث من مّرة،  »من كنت مواله فهذا علي مــواله«، 

ق�صّية غدير خم.
وحديث املنزلة »اأنت مّني مبنزلة هارون من مو�صى«، وارد عن 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم يف م�صادر اأهل ال�صّنة يف 

اأكرث من خم�صة ع�صر موطنًا.
الأّنا  اأكرث،  اأو  نزلت مّرتني  التطهري  اآية  تكون  اأن  ن�صتبعد  فال 
ــواردة، فكما ذكــرت لكم، بع�ض  الـ االأحــاديــث  نبحث على �صوء 
االآية،  نزلت  ثّم  الك�صاء  النبي جمعهم حتت  اإّن  تقول  االأحاديث 
وبع�ض االأحاديث تقول اإّن االآية نزلت فجمع ر�صول اهلل �صلى اهلل 
الك�صاء  عليهم  واألقى  واحل�صنني  وفاطمة  علّيًا  و�صلم  واآلــه  عليه 

وقال: »اللهّم هوؤالء اأهل بيتي«.

فقد ورد احلديث يف �صحيح م�صلم، ويف م�صند اأحمد يف اأكرث 
من مو�صع، وم�صتدرك احلاكم مع اإقرار الذهبي وتاأييده لت�صحيح 
احلاكم لهذا احلديث، و�صحيح الرتمذي مع ت�صريحه ب�صحته، 
و�صنن الن�صائي الذي ا�صرتط يف �صننه �صرطًا هو اأ�صّد من �صرط 
ال�صيخني يف �صحيحيهما، كما ذكره الذهبي برتجمة الن�صائي يف 

كتاب تذكرة احلفاظ.
وال يخفى على القارئ واملتتبع اأّن كتاب اخل�صائ�ض املوجود بني 
اأيدينا الذي هو من تاأليف الن�صائي، هذا جزء من �صحيحه، اإاّل 
اأّنه ن�صر اأو انت�صر بهذه ال�صورة باال�صتقالل، واإاّل فهو جزء من 
�صحيحه الذي ا�صرتط فيه، وكان �صرطه يف هذا الكتاب اأ�صّد من 

�صرط ال�صيخني يف �صحيحيهما.
وقد ورد يف تف�صري الطربي، حيث روى هذا احلديث من اأربعة 
ع�صر طريقًا، وورد يف كتاب الدر املنثور لل�صيوطي، يرويه عن كثري 

من كبار االأئّمة احلّفاظ من اأهل ال�صنة.
وقد ا�صتمل لفظ احلديث يف اأكرث طرقه على اأّن اأم �صلمة اأرادت 
الدخول معهم حتت الك�صاء، فمنعها ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
واآله و�صلم ومل ياأذن لها بالدخول، وقال لها: »واإّنك على خري« اأو 

»اإىل خري«.)م�صند اأحمد:292/6(
كــذلــك.)�ــصــحــيــح  ــة  ــص ــ� عــائ عـــن  وارد  ــًا  ــصـ ــ�ـ اأيـ وحـــديـــث 

م�صلم:130/7(
�صلى  النبي  اأّن  جملة  على  احلديث  األــفــاظ  بع�ض  وا�صتمل 
علّيًا  تدعو  باأن  واأمرها  اإىل فاطمة،  اأر�صل  و�صلم  واآله  اهلل عليه 
عليهم  األقى  اجتمعوا  فلّما  النبي،  اإىل  بهم  وتاأتي  واحل�صنني، 
اأّن النبي  اأهل بيتي«، مّما يدل على  الك�صاء وقال: »اللهّم هوؤالء 
كانت له عناية خا�صة بهذه الق�صّية، وملّا اأمر ر�صول اهلل فاطمة 
اأحــدًا غري  باأن تاأتي هي وزوجها وولداها، مل ياأمرها باأن تدعو 
هوؤالء، وكان له اأقرباء كثريون، واأزواجه يف البيت عنده، وحّتى اأّنه 

مل ياأذن الأّم �صلمة اأن تدخل معهم حتت الك�صاء.
اإذن هذه الق�صّية تدّل على اأمر و�صاأن ومقام ال يعّم مثل اأّم 
�صلمة، تلك املراأة املحرتمة املعّظمة املكّرمة عند جميع امل�صلمني.
جهة  اأمــا  نفي،  وجهة  اإثــبــات  جهة  فيه  اال�ــصــتــدالل  وهــذا 
االآية يف حّقهم  الك�صاء ونزلت  فاإّن الذين كانوا حتت  االإثبات 
هم: علي وفاطمة واحل�صن واحل�صني فقط؛ واأّما جهة النفي، 

فاإّنه مل ياأذن النبي الأن يكون مع هوؤالء اأحد.
ن�صو�ض  تكفينا  اأيــ�ــصــًا،  النفي  جهة  ويف  االإثــبــات  جهة  يف 
االأحاديث الواردة يف ال�صحاح وامل�صانيد وغريها من االأحاديث 
وا على �صّحتها �صندًا، فكانت تلك االأحاديث �صحيحًة،  التي ن�صّ

وكانت مورد قبول عند الطرفني.
بقلم: السيد عيل امليالين
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املواطنة  عنوان  على  ويتفرع  الوطن  بحب  يتعلق  مما 
وبيان  الوطن،  هذا  تدير  التي  الدولة  اإقامة  هو  ال�صاحلة 
اأو بقاءها، وهذا ما �صنتعر�ض له  نوعها وما يوجب زوالها 

على النحو التايل:
اإّن للدولة عمرًا ومدة واأجاًل كما لغريها، وهذا ما اأكده 
اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم بقوله: »لكل دولة برهة«.)عيون 

احلكم واملواعظ:401(
التي  احلكومة  هي  الدولة  اأن  على  داللــة  هذا  قوله  ويف 
فلذا  لها  دوام  ال  التي  املتغريات  نوع  من  فهي  البلد،  تدير 
وتــدبــر«.)مــيــزان  تقبل  »الــدولــة  الــ�ــصــالم:  عليه  عنه  ورد 

احلكمة:305/3،ح6339(
وقد بنّي االإمام اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم اأن احلكومات 
وعادلة  اأو حكومة ح�صنة  دولة  بكونها  تارة  تت�صف  والدول 
على  ينعك�ض  ممــا  وهـــذا  ــرة،  وجــائ قبيحة  ــرى  اأخـ ــارة  وتـ
االأكابر من  »دولة  يقول:  واملواطن معًا فلذا جنده  احلاكم 
احلكم  الكرام«.)عيون  مذّلة  اللئام  دولــة  املغامن،  اأف�صل 

واملواعظ:249(
مناقبه،  تظهر  الــكــرمي  »دولـــة  الــ�ــصــالم:  عليه  ويــقــول 

ــه ومـــعـــايـــبـــه«.)مـــيـــزان  ــاوي ــص ــ� ــيــم تــكــ�ــصــف م ــئ ــل دولـــــة ال
احلكمة:305/3،ح6342(

ففي القول االأول تكون الدولة واحلكومة القبيحة مذلة 
اأن نوع الدولة واحلكومة  الثاين يظهر  القول  للكرام، ويف 
ولذا  املحكوم،  قبل  احلاكم  ذات  على  الكبري  االأثــر  لها 
اأن يتحلى احلاكم ب�صفات املواطن ال�صالح لكي ال  يجب 

والفجور. باللئم  يو�صف 
اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم من قيام دولة  فحذر االإمام 
�صلبية يف  اآثــار  ملا يف ذلك من  واالأوغــاد  والفجار  االأ�صرار 

قيامها وهذا ما اأ�صارت اإليه االأحاديث ال�صريفة االآتية:
االأ�ــصــراف  وقــوع  االأ�ــصــرار  لــدولــة  ال�صلبية  االآثـــار  مــن 
عليه  االإمام  به  �صرح  ما  وهذا  واآالم  حرية  يف  واالأخيار 
االأخيار«.)ت�صنيف  حمن  االأ�صرار  »دول  بقوله:  ال�صالم 

الكلم:348( غرر احلكم ودرر 
ظاهرية  مذلة  من  املوؤمنني  ــرار  االأبـ ي�صيب  ما  ومنها 
وانتهاك للحرمات كما يف قوله عليه ال�صالم: »دول الفّجار 

مذّلة االأبرار«.)ميزان احلكمة:305/3،ح6347(

ال���وط���ن وامل���واط���ن���ة
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على  وامل�صائب  االآالم  ــوع  ووقـ القبيحة  ــدول  الـ فقيام 
املواطنني ال�صاحلني يرجع على فقدان املواطنة ال�صاحلة 

وعدم حب الوطن واملواطنني.
وين�صح اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم االأمة بعدم ال�صماح 
لالأوغاد اأن ي�صلوا اإىل �صدة احلكم اأو يوؤ�ص�صوا الدولة ملا 

يف ذلك من ف�صاد وجور، وهذا ما ي�صري اإليه عليه ال�صالم 
والف�صاد«.)غرر  اجلور  على  مبنية  االأوغاد  »دولة  بقوله: 

احلكم ودرر الكلم:367(
اأنــواعــه  بكل  الف�صاد  يقع  ــاد  االأوغــ ــوؤالء  هـ ت�صلط  ففي 
االقت�صادي  والف�صاد  املــايل  والف�صاد  االأخالقي  كالف�صاد 
�صاحلني،  غري  مواطنون  االأوغــاد  الأن  ال�صيا�صي،  والف�صاد 
وغري حمبني لوطنهم، بل حبهم مل�صاحلهم و�صهواتهم فوق 
حبهم لوطنهم ومواطنيهم بل فوق دينهم اإذا كان لهم دين.
وقد ن�صح االإمام عليه ال�صالم احلكام التي حتر�ض على 
واإاّل  ن�صائح  مبجموعة  تلتزم  اأن  ودولها  حكوماتها  دوام 
تزول هذا الدول وتندحر احلكومات، ولكي نقف على هذه 

الن�صائح نورد لكم هذه االأحاديث ال�صريفة:
وتــاأخــري  االأراذل  تــقــدمي  هــو  الــدولــة  زوال  يــوجــب  ممــا 
االأفا�صل، وترك االأ�صول واالهتمام بالفروع وهذا هو ن�ض 
قوله عليه ال�صالم: »ي�صتدل على اإدبار الدول باأربع: ت�صييع 

وتاأخري  االأراذل،  وتقدمي  بالفروع،  والتم�صك  االأ�ــصــول، 
االأف�صال«.)ميزان احلكمة:306/3،ح6350(

يف  خ�صي�ض  هــو  ومــن  و�صقاطهم،  الــقــوم  غــوغــاء  وجــود 
كيان الدولة اأو تاأتي به اإىل احلكم فهذا مما يوجب زوالها 
عليه  املوؤمنني  اأمــري  اإليه  اأ�صار  ما  وهــو  �صقوطها  و�صرعة 
احلكم  ال�صفل«.)عيون  با�صطناع  الــدول  »زوال  ال�صالم: 

واملواعظ:275(
بني  احلقوق  اأداء  وجناحها  الــدولــة  بقاء  يوجب  وممــا 
و�صياع  واملحكوم،  احلــق  احلاكم  وبــني  والرعية،  الــراعــي 
العدل واحلفاظ على الدين و�صكر النعم، وهذا ما اأ�صارت 

اإليه االأحاديث التالية:
- ما ي�صري اإىل اأداء احلقوق قوله عليه ال�صالم: »واأعظم 
على  الـــوايل  حــق  احلــقــوق  تلك  مــن  �صبحانه  افرت�صه  مــا 
اإىل  الرعية  اأدت  فاإذا  الــوايل...  الرعية على  الرعية وحق 
الوايل حّقه واأّدى الوايل اإليها حقها عّز احلق بينهم، وقامت 
مناهج الدين، واعتدلت معامل العدل، وجرت على اأذاللها 
ال�صنن، ف�صلح بذلك الزمان، وطمع يف بقاء الدولة، ويئ�صت 

مطامع االأعداء«.)ميزان احلكمة:306/3،ح6353(
عليه  قوله  الدولة  بقاء  يــدمي  العدل  اأن  اإىل  ي�صري  ما  ــ 
الــ�ــصــالم: »ثــبــات الـــدول بــاإقــامــة �صنن الــعــدل«.)مــيــزان 

احلكمة:306/3،ح6355(
على  ي�صاعد  الــديــن  على  احلــفــاظ  اأن  اإىل  ي�صري  مــا  ــــ 
اأي�صًا قوله عليه  البقاء  ال�صكر يوجب  واأّن  الدولة  ا�صتمرار 
ال�صالم: »�صرّي الدين ح�صن دولتك، وال�صكر حرز نعمتك، 
فكل دولة يحوطها الدين ال تغلب، وكل نعمة يحرزها ال�صكر 

ال ت�صلب.)غرر احلكم ودرر الكلم:419(
يحافظ  جدًا  مهم  اأمر  اإىل  ال�صالم  عليه  االإمــام  واأ�صار 
من  اأطــول  مــدة  وبقائها  ال�صاحلة  الدولة  ا�صتمرار  على 
الدولة  حلرا�صة  والفطنة  النباهة  وهو  اأال  الطاحلة  الدولة 
حلرا�صة  اليقظة  الدولة  اأمارات  »من  ال�صالم:  عليه  بقوله 

االأمور«.)ميزان احلكمة:306/3،ح6360(
والتحلي  الوطن  حب  اإىل  اأ�صله  يف  يعود  تقدم  ما  فكل 

ب�صفات املواطن ال�صالح.

بقلم: الشيخ عيل الفتالوي
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متكاملة،  �صماوية  حياة  ور�صالة  كونية،  ح�صارة  االإ�ــصــالم 
تهدف اإىل انت�صال بني الب�صر من ماآ�صيهم وحل جميع م�صاكلهم 
العالقة وامل�صتع�صية، وحلحلة جميع االأزمات االإن�صانية ال�صيا�صية 

واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية واالأخالقية وغريها.
وتطبيقات..  عمل  ونظريات..  فكر  ومتدن..  دين  فاالإ�صالم 
ي�صري باالإن�صان خطوة بخطوة، ومع االإن�صانية نقلة بنقلة، لي�صري 

بهما اإىل عامل كل ما فيه نور و�صرور.
هذا هو االإ�صالم بكلمات ب�صيطة اإال اأنه ح�صارة عاملية عا�صها 
تاريخ  قــراأ  من  وكــل  ال�صعري،  ال�صرق  هــذا  يف  عندنا  االإن�صان 
تاريخ  اأمــام  طوياًل  الوقوف  من  له  البــّد  االإن�صانية  احل�صارة 
احل�صارة االإ�صالمية، وكثري من العلماء انبهروا بهذه احل�صارة 
بعلّو كعبها وكبري ف�صلها  واملن�صفون منهم اعرتفوا  العمالقة، 

على م�صرية احل�صارة العاملية.
تلك  مــن  ن�صهد  مل  حــالــيــًا  جيلنا  ــاء  ــن واأب نــحــن  ــا  ــن ّن اأ اإاّل 
الر�صم واملعامل من خالل  اإاّل اال�صم، وعلينا تذكر  احل�صارة 
على  والوقوف  احل�صارية،  الدرا�صات  اأو  التاريخية،  الكتب 
كعنرتة  اجلاهليني:  �صعرائنا  كبكاء  ونبكي  االأطـــالل  تلك 
هذا  قال  وكما  وغريهما،  ال�صليل(  )امللك  القي�ض  وامــرئ 
من  نبك  )قفا  ال�صهرية  الالمية  معلقته  مطلع  يف  االأخــري 

ومنزل...(. حبيب  ذكرى 
من  بيت  ب�صطر  وا�ــصــتــوقــف  ووقـــف  وا�صتبكى،  بكى  حيث 
ال�صعر فقط.. ونحن اأال يحق لنا اأن نقول: قفوا نبك من ذكرى 

ح�صارتنا االإ�صالمية التليدة..؟
    بقايا ح�سارة الإ�سالم

بقايا ح�صارة االإ�صالم كما �صاهدتها قبل حوايل ن�صف قرن 

الذي  العظيم  االإ�صالم  العراق، كانت حتكي �صورة ما عن  يف 
نقراأه يف التاريخ االإ�صالمي ويف الفقه ويف غريهما من الكتب 
والتكنولوجيا  �صيء  احل�صارة  فــاإّن  االإ�صالم،  ب�صوؤون  املعنية 

احلا�صرة �صيء اآخر، كما اأن التمّدن �صيء ثالث.
فاإن التمدن اأن يعي�ض االإن�صان يف املدينة يف قبال اأن يعي�ض يف 

القرية، الأّن لكل من املدينة والقرية مزايا وخ�صو�صيات.
مبزايا  يتنّعمون  املدينة  يف  يعي�صون  الذين  اأّن  الوا�صح  ومن 
تلك  مبثل  يتنعمون  ال  القرية  يف  يعي�صون  الذين  بينما  املدينة، 
اأن  اإاّل  القرية  توجد يف  اأ�صرار ال  املدينة  واإن كانت يف  املزايا، 
اأكرث  القرية  اأ�صرار  اأّن  كما  اأ�صرارها،  من  اأكرث  املدينة  مزايا 
من مزايا، وقد اأملعنا اإىل جانب من ذلك تبعًا لعلماء االجتماع 
العلم  اإىل  الو�صول  ف�صهولة  االجتماعي(..  )الفقه  كتاب  يف 
والطب وامل�صتوى االأرفع يف املعي�صة وغريها واإمكانية اال�صرتاك 
وال�صرطة  الق�صاء  اإىل  الو�صول  واإمكان  االجتماعية  االأمور  يف 
الهواء  القرية  يف  بينما  القرية،  من  اأكرث  املدينة  يف  ونحوهما 
قلة  ي�صبب  مما  االأكرث،  والب�صاطة  االأنظف،  والطبيعة  االأنقى، 

القلق واالأمرا�ض ونحوهما.
كاملاء  املدينة  ويف  القرية  يف  تدخل  فهي  التكنلوجيا  اأما 
والــكــهــربــاء والــهــاتــف والــراديــو والــتــلــفــزيــون واملــوا�ــصــالت 

احلديثة. االآالت  و�صائر 
اأما الن�صبة بني احل�صارة والتكنلوجيا فهي العموم من وجه، 
كما اأن بني املدينة والقروية والتكنولوجيا اأي�صًا عمومًا من وجه 

)على اال�صطالح املنطقي(.
والف�صيلة  االإميــان  بطابع  تت�صم  له ح�صارة خا�صة  واالإ�صالم 
واجلهل  املر�ض  وقلة  والنظام،  والنظافة،  واالطمئنان  والتقوى 

الإ�سالم واحل�سارة
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والفقر، وكرثة التعاطف والتعاون وما اأ�صبه، فاإذا دخلت يف املدينة 
كانت اأكرث روعة، واإن كانت الروعة موجودة يف القرية اأي�صًا.

ولذا ورد يف احلديث ال�صريف عن النبي االأكرم �صلى اهلل عليه 
واآله و�صلم: »من مل يتورع يف دين اهلل تعاىل ابتاله اهلل بثالث 
خ�صال: اإما اأن مييته �صابًا، اأو يوقعه يف خدمة ال�صلطان، اأو ي�صكنه 

يف الر�صاتيق«.)م�صتدرك الو�صائل:274/11،ب21،ح12984(
يف  ال�صكنى  وذّم  الكبار  املــدن  يف  ال�صكنى  اإىل  والت�صويق 
احل�صارة  يف  دخــلــت  اإذا  التكنولوجيا  اأن  كما  الــر�ــصــاتــيــق، 
يف  ورد  ــذا  ول فــاأكــرث،  اأكــرث  احل�صارة  بريق  ظهر  االإ�صالمية 
يوميه  اآخر  كان  ومن  فهو مغبون،  يوماه  ا�صتوى  »من  احلديث: 
خريهما فهو مغبوط، ومن كان اآخر يوميه �صرهما فهو ملعون«.

)و�صائل ال�صيعة:376/11،ب95،ح5(
ويف حديث اآخر: »لي�ض منا من ترك دنياه الآخرته وال اآخرته 

لدنياه«.)و�صائل ال�صيعة:49/12،ب28،ح1(
وقبـــل ذلـــك قال القراآن الكـــرمي: }َفمِـــنَ النَّاِس مَـــنْ يَُقوُل 
خِـــرَةِ مِـــنْ خَـــلَقٍ )200(  رَبَّنَـــا َآتِنَـــا فِـــي الدُّنْيَـــا وَمَـــا َلـــهُ فِـــي اْلَ
وَمِنْهُـــمْ مَنْ يَُقوُل رَبَّنَا َآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَـــنًَة وَفِي اْلَخِرَةِ حَسَـــنًَة 
وَقِنَـــا عَـــَذابَ النَّاِر )201(  ُأوَلئِـــكَ َلهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا َكسَـــبُوا{.

)البقرة:202-200(
حيث  االإ�صالمية  احل�صارة  تقابل  التي  املادية  واحل�صارة 
اأخــذت  تقريبًا  قــرن  ن�صف  منذ  امل�صلمني  حــيــاة  يف  دخــلــت 
ال�صعف  يف  االإ�صالمية  احل�صارة  اأخــذت  بينما  بالت�صاعد، 

وتغريت اأحوال امل�صلمني.
واإن الذين اأدركوا احل�صارتني يرون البون ال�صا�صع بينهما، فقد 
وذهاب  والتدابر،  والتخا�صم  التنازع  املادية:  احل�صارة  اأوجبت 

القلق  مكانها  اأخذ  مما  النف�صي،  واالطمئنان  والقناعة  الر�صى 
والنهم و�صعف االإميان باهلل واليوم االآخر وكرثة اجلرائم، ومن 
للغرب،  اأ�صواقًا  بكاملها  االإ�صالمية  البالد  �صارت  ذلك  جــّراء 
فح�صب  الغرب  بالد  يف  املوجودة  املادية  للم�صكالت  ال  وحمطًا 
ال�صادة، ف�صارت  اأمام  العبيد  واأ�صيفت على ذلك م�صكالت  بل 
ت�صّدر املواد اخلام باأبخ�ض االأثمان، وت�صتورد االآلة باأعلى االأثمان، 

وتقطعت البالد وقامت الثورات واحلروب املتتالية.
يف  امل�صلمون  كان  كيف  قرن  ن�صف  زهــاء  قبل  اأذكــر  واإين 
مليون  ون�صف  مليون  من  اأكرث  العراق  وارد  يكن  ومل  الرفاه 
من الدنانري، وقد قال ذات مرة املرحوم ال�صيخ حممد ح�صني 
اإىل  حتتاج  النجف  اأزقــة  )اإن  االأول:  لفي�صل  الغطاء  كا�صف 
التبليط، فاأجابه في�صل: اإن وارد العراق اليوم مليون ون�صف 
ثالثة  اإىل  تخطيطنا  ح�صب  العراق  وارد  و�صل  واإذا  مليون 

ماليني فنبلط كل �صوارع النجف واأزقتها.
ويف الواقع: اأنه اأي وقت ياأخذ االإ�صالم بالزمام يقلب املجتمع 
وال�صكينة  ــان  واالإميـ والتقوى  والف�صيلة  الر�صى  جمتمع  اإىل 
والب�صاطة  والقناعة  الوجدانية  وامل�صاركة  والتعاون  واالطمئنان 
والرفاه واالأمن واحللم واملروءة واحلرية واحلكومة اال�صت�صارية، 

وغري ذلك من اأ�صباب الرفاه وال�صعادة والتقدم.
ال�صرق  ا�صتغل  حيث  �صنة  خم�صني  زهــاء  قبل  اأذكـــر  واإيّن 
وحيث  الثانية،  العاملية  باحلرب  ثم  احلرب  مبقدمات  والغرب 
مل تتغلغل احلياة املادية يف البالد االإ�صالمية، كيف كنا؟ وكيف 
حتولنا اإىل حالة �صيئة بعد تغلغل ال�صرق والغرب واحلياة املادية 
يف  وت�صاعدًا  احلرب  انتهاء  من  ابتداًء  االإ�صالمية  البالد  يف 

امل�صاكل واملاآ�صي اإىل يومنا هذا.
بقلم: محمد مهدي الحسيني
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اأّن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم قد  يعلم اجلميع 
والفخر  الرب  اأن تعظيم  النا�ض يرون فيه  بعث يف زمن كان 
به هو بجعل بيت نارهم اأكرب من بيوت النار االأخرى اأو بيت 
اأ�صنامهم اأكرث فخامة واأ�صنامهم اأكرب، اأو ب�صنعهم االأ�صنام 

من املعادن االأثمن.
واأهميته  اأكــرب  فمكانته  ذهب  من  رّبــه  كان  فمن  وهكذا 
يف  اأربابهم  يحملون  كانوا  النا�ض  اأّن  حتى  غريه،  من  اأكرث 
بُهَبْل  اأتوا  اأهل مكة عندما  فعل  كما  اإىل احلروب،  العربات 

يف حربهم مع امل�صلمني.
يف مثل تلك االأيام اأر�صل اهلل نبي االإ�صالم، وكانت دعوته 
واأن  �صنعوها  التي  االآلهة  هذه  يحطموا  اأن  للب�صر  االأوىل 
تفلحوا(،  اهلل  اإال  اإله  ال  )قولوا  اهلل  بتوحيد  الفالح  يبلغوا 
ثم اأتى بالقوانني ال�صماوية التي ترتكز جميعها على اأ�صا�ض 
اجلاهلية  االأفكار  ورمى  بالتدريج  الب�صر  اإىل  وبّلغها  العقل 
اأنف�صهم و�صّكل حكومة عادلة ترتكز  وما ابتدعه النا�ض من 

ال�صماء. على �صريعة 
وبعد ع�صرين ونيفًا من ال�صنني التي حفلت ب�صل�صلة جهود 

عظيمة  واأخـــالق  عــادلــة،  و�صرية  اإلهية،  منطقية  وتبليغات 
من  فريدة  ومادية  معنوية  قوى  وا�صتخدام  للقلوب،  جالبة 
الدين  �صبيل  يف  امل�صحني  ت�صحيات  من  الكثري  وبذل  نوعها 
و�صلم  واآلــه  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  وّفق  املقد�ض،  االإلهي 

الإقامة ت�صكيالت تقوم على العدالة والتوحيد.
بذل  عن  عمره  اآخــر  حتى  االإ�ــصــالم  ر�صول  يتوقف  ومل 
التواريخ،  يف  ومن�صو�ض  للجميع  معلوم  هو  كما  اجلهد، 
والعقيدة  الكلمة  وتوحيد  اهلل  توحيد  تثبيت  يف  وا�صتمر 

واملذهب. الدين  يقيم  حتى 
االأمــور  بزمام  مي�صكون  والذين  العامل  عقالء  �صاألنا  فلو 
ال�صماوي  والدين  االأ�صا�ض املحكم  الإبقاء هذا  الدنيا، هل  يف 
تثبيت اهلل  اأن  يرون  العقالء؟ هل  اأهمية يف حمافل  العظيم 
اأن بقاءه  اأم  لهذا االأ�صا�ض بوا�صطة ر�صول االإ�صالم اأمر الزم 
اأن  اأو  الدين  النا�ض عن  يرجع  اأن  �صواء، ال فرق بني  وعدمه 
يبقوا متدينني؟ واإذا كان االأمر �صيانًا فبمقدور العقالء حينئذ 
اأن يعرت�صوا على اهلل قائلني اإن كان وجود احلكومة والدين 

وعدمه �صواء فلماذا اأر�صلت ر�صواًل واأنزلت كتابًا؟!

ملاذا مل ين�س اهلل على اأ�سل الإمامة؟
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والعدل  بالتوحيد  االعتناء  عدم  عن  منّزهًا  اهلل  كان  وملا 
فالالزم اأن يعطي اأوامره لرتكيز هذا االأ�صا�ض بعد النبي حتى 
ال يبقى النا�ض من دون تكليف بعده وال تتحكم االأهواء وحب 

الرئا�صة بالدين والبالد.
حتى  حكمها،  وبــنّي  اإاّل  كبرية  وال  �صغرية  يدع  مل  نبيًا  اإّن 
اأحكام التخّلي والر�صاعة واخللوة مع املراأة، فهو اإن مل يذكر 
حكم هذا االأمر املهم الذي يرتكز عليه بقاء الدعوة والنبوة، 
وتتوقف عليه اأ�ص�ض التوحيد والعدالة، واإن مل ي�صر طوال عمره 
باأية كلمة اإىل هذا االأمر تاركًا الدين االإلهي عر�صة الأغرا�ض 
حفنة من الغزاة يقومون بعد موته بكل تلك االأعمال املعروفة 
عند اجلميع طلبًا للرئا�صة، والتي ذكرت يف كتب التاريخ عند 
ال�صنة وال�صيعة، ف�صوف يعرت�ض عليه عقالء العامل ويلومونه 

ولن يعرتفوا بنبوته وعدله واإن�صافه.
اإّن نبّينا يقول »من مات ومل يو�ض مات ميتة جاهلية«، اأي 
مات كافرًا، واهلل ياأمره وير�صله باآيات القراآن الأجل الو�صية، 
فاأّي اعتبار ميكن اأن يعطى لنبي مل ينطق بكلمة واحدة جتاه 
هذا االأمر الذي هو اأهم االأمور والو�صية به اأوىل من كل �صيء 

واأحوج، واأي اعتبار �صيكون لنبي مل يعمل بقول اهلل؟!
نحن نعبد اإلهًا نعرف اأن اأعماله ترتكز على اأ�صا�ض العقل 
اإلهًا يبني بناء �صاخمًا من  وال يعمل عماًل خمالفًا للعقل، ال 
االإمــارة  ويعطي  بيده،  يخّربه  ثم  والتدين  والعدالة  التاأله 
املطلوب  يحدد  وال  املهاجمني،  من  واأمثالهم  ومعاوية  ليزيد 
من النا�ض بعد النبي، واإىل االأبد، في�صاعدوا يف تاأ�صي�ض بناء 

الظلم واجلور بداًل من حماربته وحتطيمه.
اإّن رئي�صًا حتت يده خم�صون موظفًا اأو رب عائلة موؤلفة من 
موؤ�ص�صته  يبقي  ال  ل�صهرين  ي�صافر  اأن  اأراد  اإذا  اأفراد  ع�صرة 
فكيف  مــ�ــصــوؤول،  بــال  عائلته  يــدع  وال  املطلوب  حتديد  دون 
ال�صماوية  الت�صريعات  بــاآالف  اأتــى  الــذي  االإ�ــصــالم  بر�صول 
العظيمة واالإلهية املحكمة، واأقام نظامًا �صاخمًا م�صتندًا اإىل 
حكم العقل وحكومة اإلهية عادلة، وهو يريد اأن يرحل عن هذه 
�صنة  االأربعني  اأو  الثالثني  وقد خرب خالل  االأبــد،  اإىل  االأمــة 
باأن  وعامل  مّطلع  اأي�صًا  واهلل  وعرفهم،  واملنافقني  اخلائنني 
حكومات جائرة �صتت�صكل بعد النبي و�صيجعلون الدين غطاء 

الأغرا�صهم امل�صمومة.
االأمــر  هــذا  يبنّي  اأن  يجب  هل  هنا؟  العقل  يحكم  فماذا 
ويرتك  يهمل  اأم  والعدالة  التوحيد  لبقاء  واالأ�صا�صي  العظيم 
بعد  االأمــور  �صتزلزل  احلال  معلومة  جماعة  يد  حتت  الدين 
واحلكومة  الرئا�صة  اإىل  ت�صل  لكي  الفو�صى  وتن�صر  موته 

وت�صعل نار الفتنة من ذلك احلني؟!

�صالحها  اإىل  االأمة  واإر�صاد  الهداية  عن  اهلل  يرتاجع  هل 
وهو قد عّرفهم ذلك خالل اأكرث من ع�صرين �صنة، واأنزل يف 

كتابه }...إِنَّمَا َأنْتَ مُنْذِرٌ وَلُِكلِّ َقوْمٍ هَادٍ{.)الرعد:7(
هي  فيها  والعدالة  التوحيد  اأ�ص�ض  تتزلزل  حني  االأمــة  اإّن 
اأحوج ما تكون اإىل التن�صي�ض على املطلوب منها بعد النبي 
يقول  ماذا  هائمة؟  ذاك احلني حائرة  االأمــة يف  ترتك  فهل 
العقل والعقالء؟ ماذا يحكم هذا الر�صول الباطني لالإن�صان 
اهلل  من  يلزم  اأال  املــجــال،  هــذا  يف  الطريق  له  ينري  والــذي 
وياأتي  يعبث  اهلل  اأن  اأم  العقل  حكم  وفق  الت�صرف  والنبي، 
بنظام عظيم ت�صنعه يداه ليخّربه فورًا؟ اأال يحكم العقل باأّن 
اأتى  �صواء  اهلل،  حدده  وقد  االإ�صالم  يف  م�صّلم  اأ�صل  االإمامة 

على ذكره يف القراآن اأم فر�صنا اأّنه مل ياأت على ذكره؟!
كتبت  التي  والكتب  ينتهي  ال  بحر  االإمامة  يف  البحث  اإّن 
يف هذا املو�صوع منذ وفاة الر�صول حتى االآن باأقالم ال�صيعة 

وال�صنة هي اأكرث من اأن يتمكن من اإح�صائها اأحد.
بهذا  ت�صرح  التي  بــاالآيــات  حافاًل  يعد  الكرمي  والــقــراآن 
وََأطِيعُوا  اهلَل  َأطِيعُوا  ــوا  ــنُ َآمَ ــذِيــنَ  الَّ َأيُّــهَــا  ــا  }يَ ومنها  االأ�صل 

الرَّسُوَل وَُأولِي اَلمِْر مِنُْكمْ{.)الن�صاء:59(
يوم  اإىل  االإ�صالم  حكومة  االآية  هذه  يف  �صّكل  تعاىل  فاهلل 
هوؤالء  اإاّل  اأحــد  طاعة  يوجب  مل  اأّنــه  الوا�صح  ومن  القيامة، 
الثقاة، وحيث اأوجب اإطاعة اأويل االأمر فال حمي�ض عن اأن 

تكون احلكومة االإ�صالمية حكومة واحدة ال اأكرث.
واأن ال يكون هناك اأكرث من ت�صكيلة واحدة واإال لزم الهرج 
يجب  فالذي  وا�صحة  والنبي  اهلل  اإطاعة  كانت  واإذا  واملرج؛ 
على العقل اأن يبحثه هو حتديد من هم اأولو االأمر؟ وما هي 
واالأمــراء هم من  ال�صالطني  اإن  البع�ض  يقول  موا�صفاتهم؟ 
اأن  اآمنوا  وقد  واتباعهم،  اإطاعتهم  النا�ض  على  اهلل  اأوجــب 
تركيا؛  رئي�ض  با�صا،  كمال  م�صطفى  اأمثال  من  �صالطينهم 

ور�صا خان �صاه اإيران هم اأولو االأمر واأن طاعتهم واجبة.
امل�صلمني ومن جملتهم  وال�صّنة طبقوا ذلك على احلكماء 
احلكماء  و�صائر  معاوية  بن  ويزيد  �صفيان  اأبــي  بن  معاوية 

االأمويني والعبا�صيني.
واالآن ن�صاأل العقل الذي وهبنا اهلل تعاىل اإياه هل اهلل الذي 
اأر�صل ر�صول االإ�صالم باآالف االأحكام ال�صماوية والت�صريعات 
االإلهي واأ�ص�ض حكومته على التوحيد والعدالة، وبعد اجلهود 
ملنع  والت�صحية  وتطبيقها  االإلهية  القوانني  تعليم  يف  الكثيفة 
ياأمر  اأن  ميكن  هل  ونهيهم،  النا�ض  واأمــر  والفح�صاء  الظلم 
غري  الدين  اإّن  يقول  الــذي  اأتاتورك  يطيعوا  اأن  النا�ض  اهلل 
معرتف به يف الدولة، مع ما يعرفه اجلميع من الظلم الذي 

33

ود
ورد

ت 
بها

�س



اأحلقه هذا الطاغية باملوؤمنني وما اأتى به من منافيات العفة 
وخمالفات االأحكام االإلهية؟!

اأ�ــصــا�ــض الــعــدل والــديــن ثم  اأقـــام  اإّن هــذا االإلـــه الــذي 
له  يقّرون  وال  االألباب  ذوو  به  يعرتف  ال  بيده  االأمر  يخرب 
منّزه  االألوهية  مقام  فــاإّن  واالإن�صاف،  والعدل  باالألوهية 

الباطل. العمل  هذا  عن 
�صيت�صلطون  الظاملني  باأّن  يعلم  يكن  اإّن اهلل مل  يقال  اأفهل 

على احلكم وكان يظن اأّنهم موافقون له؟!
اإّن هذا خالف حكم العقل الأّن من ال يعلم بعباده لي�ض اإلهًا؛ 
اأم يقال اإن اهلل تراجع عن اإقامة العدل والتوحيد ودعا النا�ض 
اأي�صًا خالف حكم  اإّن هذا  ال�صرك والظلم والفح�صاء؟!  اإىل 

العقل ومن كان كذلك لي�ض اإلهًا.
ال�صالطني  هم  لي�صوا  االأمــر  اأويل  باأن  القول  من  اإذًا  البد 
باإطاعة  اأمــر  قد  اهلل  اإّن  البع�ض  يقول  ذلك  ومع  واالأمـــراء، 
معاوية ويزيد لعنهما اهلل، اللذين يعرفهما اجلميع ويعرفون 
اأفعالهما، مما يعني اأن جرائم معاوية وقتل يزيد للح�صني بن 
علي والقتل العام الذي اأقدم عليه يف املدينة، كل هذا هو حكم 

اهلل؛ ومن مل يح�صر قتل احل�صني بن علي كان خمالفًا هلل!
هل  هنا؟  الباطني،  الر�صول  هــذا  العقل،  لنا  يقول  مــاذا 
هوؤالء هم اأولو االأمر؟ هل ير�صد اهلل النا�ض اإىل هوؤالء الظلمة 
يف  ذكر  وقد  م�صّلم  اأ�صل  االإمامة  باأن  يقول  اأنه  اأم  العابثني 
يليقون  ال  الظاملني  من  االأ�صخا�ض  هــوؤالء  واأمــثــال  الــقــراآن، 

باالإمامة اأ�صاًل ولي�صوا باأويل االأمر؟
يف  والنبي  الــقــراآن،  يف  اهلل  حــّرم  فقد  املثال  �صبيل  وعلى 
اأمر  فــاإذا  االأوقـــاف  والت�صرف يف  ــراأة  امل �صفور  االأحــاديــث، 
حينئذ؟  النا�ض  تكليف  هو  فما  بذلك  اخلليفة  اأو  ال�صلطان 
يجوز  فال  والنبي  اهلل  باإطاعة  ماأمورون  جهة  من  النا�ض  اإن 

ومن  اإذًا،  االأوقــــاف  يف  والــتــ�ــصــرف  ال�صفور  لهم 
اأمر  باإطاعة  اأي�صًا  ماأمورون  هم  اأخــرى  جهة 

يف  والت�صرف  ال�صفور  فعليهم  ال�صلطان، 

اإذ ُتن�صب اإىل اهلل هذه التفاهات!  اأٍفّ لهذا اجلور  االأوقاف! 
جميع  يف  يكونوا  اأن  يجب  االأمــر  اأويل  اإّن  العقل  يقول  اأفــال 
االأحكام من اأول اإمارتهم حتى اآخر اأعمالهم غري خمالفني، 
حكومة  حكومتهم  تكون  واأن  والنبي؟  اهلل  ل�صرع  وعماًل  قواًل 
اإلهية موافقة حلكومة النبي كما يت�صح ذلك من جعل اإطاعة 
الذي  االأمر  بع�صها،  مع  مقرونة  املباركة(  االآية  الثالثة )يف 

يدل على اأن اجلميع من نبع واحد؟
لقد اختلف ال�صيعة واأبناء العامة بعد ا�صت�صهاد النبي �صلى 

اهلل عليه واآله و�صلم يف هذين املو�صوعني.
النبي  اأ�صحاب  اأعظم  اخلالف  اأعلن  االأوىل  االأيــام  ومنذ 
امل�صلمني  جميع  يحرتمهم  الذين  و�صلم  واآله  عليه  اهلل  �صلى 
طالب  اأبــي  بن  علي  املوؤمنني  كاأمري  اأحــد،  فيهم  يطعن  ومل 
وعمار  ذر  واأبــي  و�صلمان  ال�صالم  عليهم  واحل�صني  واحل�صن 
ر�صوان اهلل تعاىل عليهم واأمثالهم، واأرادوا تنفيذ كالم اهلل 
والنبي ب�صاأن اأويل االأمر، اإاّل اأّنه كان على الدوام تظهر خالل 
امل�صرية الب�صرية منذ بدء اخلليقة، جماعة ت�صل حكم العقل 
تدو�ض على احلق واحلقيقة يف  والهوى  الطمع  فيها  ويتحّكم 

كل زمان.
ويف ذلك الزمان وجدت مثل هذه اجلماعة وقامت بعملها، 
املعظمون  االأ�صحاب  اأولئك  كان  بينما  التاريخ،  ي�صهد  فكما 
انعقدت  و�صلم  واآلــه  عليه  اهلل  �صلى  النبي  بدفن  من�صغلني 
ال�صقيفة وو�صل من و�صل اإىل احلكومة فبداأ االعوجاج، وبعد 

انق�صاء ع�صر االإ�صالم االأول عاد احلوار بني الطائفتني.
االإمامة  اإّن  يقولون  ال�صالم  عليه  علي  اأتــبــاع  فال�صيعة 
وال�صالطني  العقل بوجوب ن�ض اهلل عليها، واحلكام  يحكم 
املع�صومون  واأوالده  علي  هم  االأمــر  واأولــو  بها،  يليقون  ال 
عليه  �صلى اهلل  االأكرم  النبي  وحديث  تعاىل  اهلل  بن�ض من 
ف�صاًل عن  اأبدًا،  قول  يخالفوا اهلل يف  الذين مل  و�صلم  واآله 
اأّن ر�صول االإ�صالم قد ن�ّض على اأّن االإمام واخلليفة من 

بعده هو علي بن اأبي طالب عليه ال�صالم.

بقلم: روح الله عباس
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بقلم: محمد فاضل محمد

الظاهرة  العبادية  االأعمال  اأبرز  من  الدعاء  يكون  قد 
ال�صهر، حتى  اأوقات  �صائر  املوؤمن، يف ما ميار�صه يف  عند 
للموؤمن  ينبغي  فيما  �صمواًل  هناك  بــاإّن  االإن�صان  ي�صعر 
لليايل؛  دعاء  ويقابله  لالأيام،  دعاء  هناك  به،  يدعو  اأن 
والأوقات  للم�صاء؛  اأدعية  كذلك  لل�صباح  اأدعية  وهناك 

ال�صالة وبعدها، وغري ذلك.
ما  يف  وم�صامينه  الدعاء  اأ�صاليب  تنّوعت  وقد 
حفلت به االأحاديث املاأثورة من نوعّيات االأدعية، 

ويف ما و�صعه املوؤّلفون والعلماء من ذلك كّله.
فهناك االأدعية التي ي�صتغرق فيها االإن�صان 
يف امل�صاعر الذاتية التي يواجه فيها ذنوبه بني 
يدي اهلل، ويعرّب فيها عن حمّبته هلل، وخوفه 
منه ويلتقي فيها بح�صاباته فيما يفعله وفيما 
اأمام  ويثري  للنف�ض،  ت�صفّيًة  عمله  يف  يرتكه 
يعتقده  وما  العقيدة   تفا�صيل  من  الكثري  نف�صه 

ر�صوله  ور�صالة  اهلل  توحيد  مــن 
واالإميان باليوم االآخر ليوؤّكد 

يف  التف�صيلية  معانيها 
نف�صه.

وهكذا يجد االإن�صان نف�صه يف جولة وا�صعة يف رحاب اهلل 
ويف اآفاق النف�ض، ويف اأو�صاع احلياة املحيطة به، يف اأ�صلوب 
واالإميــان  الــروح  �صماوات  اإىل  بالنف�ض  يرتفع  لذيذ  روحــي 

واالإبداع لي�صنع االإن�صان امل�صلم اجلديد.
يف  تثري  التي  االإن�صانية  االجتماعية  االأدعــيــة  وهــنــاك 
اإ�صافة  حوله،  من  النا�ض  مب�صاكل  ال�صعور  االإن�صان  داخل 
اأن  عليه  باأن  روحية  اإيحاء  م�صاكله اخلا�صة يف عملية  اإىل 
ال يبتعد عن احلياة يف نطاق م�صوؤوليته عندما يلتقي باهلل 
ويجل�ض بني يديه، بل يحاول االقرتاب من ذلك كّله، ليعرف 
اأّن احلياة كلها، يف م�صاكلها وحلولها، م�صدودة على اهلل يف 
عملية  يف  اإليه  م�صدودة  هي  كما  واالمتداد،  البقاء  عملّية 
تعزل  ال  العبادة  بــاأن  ال�صعور  داخلها  يف  وحتــّرك  اخَللق، 

االإن�صان عن احلياة بل تربطه بها بطريقة وا�صعة مثرية.
وهناك االأدعية التي تخلق يف وعيه الوعي ال�صيا�صي فيما 
يلتقي به من امل�صاكل االإ�صالمية العامة يف احلكم واحلاكمني 
وق�صايا العدل والظلم والباطل لتتحول اإىل دعوات ورغبات 

واأمنيات يطرحها بني يدي اهلل �صبحانه وتعاىل.
يختزنه  الــذي  الوعي  �صبل  من  �صبياًل  ذلــك  ليكون 

االإن�صان يف اأجواء العبادة.

امل��وؤم��ن ح��ي��اة  يف  ال���دع���اء  دور 
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اهلل  بــاب  رغبة،  كل  وو�صلة  حاجة  كل  مفتاح  الــدعــاء 
رحمته  عظيم  بــه  لينالوا  لعباده  �صبحانه  خــّولــه  ــذي  ال

مغفرته. وخزين 
وما قول ر�صولنا االأكرم حممد �صلى اهلل عليه واآله و�صلم 
�صالح  »الدعاء  ال�صالم:  عليهم  الطاهرين  الطيبني  واآلــه 

املوؤمن«.)بحار االأنوار:302/93(
اإاّل اإ�صارة اإىل اأّن الدعاء يحي النفو�ض بروح االأمل الذي 

على  العون  به  ن�صتمد 
مـــواجـــهـــة الــ�ــصــعــاب 
فتبعث فينا الطماأنينة 
ــارًا  ــ ــ ــا يــعــكــ�ــض اآثـ ممــ
الن�صاط  على  وا�صحة 
الفرد  حلركة  الفعلي 
ــر لنا  ــوف ــك ي ــذل هـــو ب
اأن  قــــلَّ  خــ�ــصــائــ�ــض 
كالثقة  غــريه  يوفرها 
واال�صتعداد  بالنف�ض 
لــلــهــدايــة وا�ــصــتــقــبــال 
مبعنويات  الــ�ــصــدائــد 

عالية.
ــل اأهــــــــم مــا  ــ ــعـ ــ ولـ
هو  حياتنا  يف  نن�صده 
ال�صعادة ذلك املفهوم 
اأن  لــه  ال ميكن  ــذي  ال
ــوف  ــع اخلـ يــجــتــمــع مـ
واال�صطراب  والقلق، 

لت�صفية  الــعــوامــل  هــذه  ليزيل  الــدعــاء  دور  هنا  فياأتي 
التوا�صل  بدوام  تدوم  خال�صة  ل�صعادة  والتمهيد  االأجواء 

مع هذه العبادة.
األفاظ  اأنها جمرد  اأن نت�صور املناجاة على  لنا  ال ينبغي 
يطرحها الل�صان بل هي انعكا�ض ملبداأ داخلي ال يبتعد كثريًا 
عن النف�ض االإن�صانية فهي نوع من التوعية واالإيقاظ للقلب 

الإح�صا�ض  مولدًا  وجوده  واأبعاد  الداعي  بروح  يتعلق  والعقل 
والتعايل  الغرور  اآفة  بالفقر واخل�صوع واالبتعاد عن  عميق 
وم�صدرها  النعم  منبع  هو  تعاىل  اهلل  اأّن  ل�صعور  مر�صخًا 
ما جبلت  نحو  انفتاحًا  امل�صار  هذا  التحرك يف  يجعل  مما 
عليه نفو�صنا من الطلب للكمال املن�صود واال�صتجابة للفطرة 

االإن�صانية ال�صليمة.
كما ال ينبغي للبع�ض اأن يعتقد اأّن الدعاء هو ترك لالأخذ 
بـــالـــعـــوامـــل الــطــبــيــعــيــة 
احلياة،  مل�صرية  وتعطيل 
ُيــعــّد  احلـــاجـــات  فطلب 
ــمــل عــلــى  ــع ــل ــزًا ل ــ ــافـ ــ حـ
القبول  �ــصــروط  توفري 
ــل  ــص ــو� ــت ــالل ال ــ ــن خـ ــ م
ــك الـــــعـــــوامـــــل  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ بـ
كـــالـــعـــمـــل بـــاملـــواثـــيـــق 
ــة واالبـــتـــعـــاد  ــ ــي ــ ــه ــ ل االإ
عــن كــل فــا�ــصــد واجلــد 

الطلب. يف  واالجتهاد 
ــا بـــاعـــدتـــنـــا  ــمـ ــّلـ ــكـ فـ
ــن �ــصــاحــة  االأهـــــــــواء عــ
تاأّكدت  �صبحانه  قد�صه 
ال�صدع  لـــراأب  احلــاجــة 

وتقلي�ض امل�صافة.
اآداب  ــاء  ــ ــدعـ ــ ــلـ ــ ولـ
و�صروط البد من االأخذ 
ــا  ــه مــقــدمــت ويف  بـــهـــا 
العمل  فثمرة  وخال�صتها  العبادة  جوهر  فهو  االإخال�ض 

فيه. تكمن 
احل�صن  البنه  املوؤمنني  اأمري  ذلك  و�صف  من  خري  ولعّل 
بيده  الذي  اأّن  »اعلم  فيها:  قال  و�صية  يف  ال�صالم  عليهما 
وتكفل  لدعائك،  اأذن  قد  واالآخــرة  الدنيا  ملكوت  خزائن 
الإجابتك، واأمرك اأْن ت�صاأله فيعطيك، وت�صرتحمه لريحمك، 

الإمام ال�سجاد عليه ال�سالم والدعاء
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اإىل  يلجئك  ومل  عنه،  يحجبك  من  وبينه  بينك  يجعل  ومل 
من ي�صفع لك اإليه... ثم جعل يف يدك مفاتيح خزائنه مبا 
اأذن فيه من م�صاألته، فمتى �صئت ا�صتفتحت بالدعاء اأبواب 
اإبطاء  يقنطنك  فال  رحمته،  �صاآبيب  وا�صتمطرت  نعمته، 

اإجابته، فاإّن العطية على قدر النية«.)نهج البالغة:398(
والفار�ض  امليدان  هذا  يف  الرائد  اإّن  قلنا  اإذا  نغايل  وال 
العابدين علي بن احل�صني  االإمام زين  النزال هو  يف هذا 
اأهل البيت  اأئمة  اأبي طالب عليهم ال�صالم، الرابع من  بن 

عليهم ال�صالم.)البداية والنهاية:104/5(
و�صلم  واآلــه  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  �صّماه  والــذي 
ــفــرط عــبــادتــه. ــعــابــديــن( ل وعـــرف بــذلــك بــــ)زيـــن ال

الذهب:104/1( )�صذرات 
ــك يف  ــ ــ مـــتـــمـــثـــاًل ذل
اأن  الزمان  قّل  �صحيفة 
منهاج  مبثلها،  يــجــود 
يــدع  ال  متكامل  حــيــاة 
اإاّل  كــبــرية  وال  �صغرية 
اأتى عليها معاجلًا اإّياها 

باأف�صل �صورة.
ل�صخ�صية  كان  وقد 
اأثرها  العظيمة  االإمام 
االأكـــــرب فــيــمــا حتــدثــه 
تـــلـــك االأدعــــــيــــــة مــن 

بالروح  وال�صمو  العقول،  اإىل  والنفوذ  النفو�ض،  التاأثري يف 
الب�صرية اإىل العال.

ح�صية  منــاذج  على  ال�صالم  عليه  اأدعيته  ا�صتملت  وقد 
ظهرت  كالمية  واأ�صكال  ب�صور  تــراءت  وجدانية  ملعطيات 
والكلمات،  العبارات  وباأف�صل  واالإحكام  البالغة  مبنتهى 
وحوت مقا�صد فكرية وعلمية ودينية راقية ج�ّصدت الت�صور 
بــني املخلوق  ــوى  االأقـ العبد ورّبـــه وااللــتــحــام  بــني  االأبــهــى 
وخالقه �صكرًا له وعرفانًا بف�صله و�صوؤااًل له من في�صه ومّنه 
وبني  والقوي  ال�صعيف  بني  القوية  االآ�صرة  على  وتاأكيدًا 
ال�صائل واملعطي ودلياًل على ح�صن التعبد والتوكل واإظهارًا 
للوحدانية املطلقة له عليه ال�صالم واعرتافًا بنق�صان العبد 

وحقارته اأمام جربوت اخلالق وعظمته.
وقد كان الدعاء و�صيلة اأوىل يف نهج االإمام ال�صجاد عليه 
ال�صالم على طول م�صرية حياته ال�صريفة و�صالحًا متدرعًا 

به يف ذلك الع�صر الذي عا�صه.
على  حمّتمًا  اأمـــرًا  التقّية  جعلت  التي  الــظــروف  وتلك 
االإمام ال�صجاد عليه ال�صالم، فلقد كان الظلم واال�صطهاد 
على اأوّجه؛ فمن ظلم يزيد اإىل تعنت ابن زياد اإىل اجلور 
الطائ�ض من االأمويني وال نن�صى الفنت الكثرية التي نخرت 
بفقار الع�صر على النحو من فتنة ابن الزبري، مع انحراف 
اأخالقّي واجتماعّي، وكل هذا واالإمام عليه ال�صالم مراقب، 

فماذا عليه اأن يفعل؟
وقد اتخذ اأهل البيت عليهم ال�صالم مناهجهم االإر�صادية 
والع�صر  يتنا�صب  مبــا 
الذي هم فيه، ومن هنا 
مناهجهم  تــنــوع  جنــد 
واإن  ظــروفــهــم،  ب�صبب 
ــدف واحــــدًا،  ــه ــان ال كـ
ــام  ــ فــنــجــد عــ�ــصــر االإم
ال�صالم  عليه  ال�صجاد 
بويالت  مفحمًا  ع�صرًا 
ــني وتـــخـــاذل  ــ ــ ــوّي ــ ــ االأم
النا�ض، مع ابتعاد وا�صع 
عــن اخلــط االإ�ــصــالمــّي 
االإمام  زمن  يف  ال�صيا�صية  الظروف  كانت  و)لقد  القومي، 
وكان  واالإرهــاب،  بالكبت  حمكومة  ال�صالم  عليه  ال�صجاد 
النظام االأموّي اآنذاك مت�صّددًا غاية الت�صّدد مع اأهل البيت 
االإمــام  على  فر�صوا  اأّنهم  حتى  و�صيعتهم  ال�صالم  عليهم 
عليه ال�صالم يف فرتة االإقامة اجلربية...، ولكّنه مل يقعد 
و�صيلة خلدمة  والبكاء  الدعاء  من  فاتخذ  عن اجلهاد...، 
ال�صالم  عليه  ال�صجاد  االإمــام  اأدعية  وكانت  االإ�ــصــالم...، 
اخلالق  مــع  املــنــاجــاة  جنبة  مــن  فيها  مــا  اإىل  بــاالإ�ــصــافــة 
االإ�صالمية  والعقائد  املعارف  حتوي  مدر�صة  اإليه  الت�صّرع 
من  ذلــك  اإىل  ومــا  االأخالقية  والف�صائل  احلياة  وفل�صفة 
املجتمع  ي�صادها يف  ما  بّث  االأموّيون  التي حاول  املوا�صيع 
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بقلم: محمد جليل الحسناوي

االإ�صالمي(.)من حياة االأئمة االأطهار:128(
وحيث اإّن الدعاء: )هو الو�صيلة بني العبد وخالقه وات�صال 
من عامل امللك بعامل امللكوت فهذا يعني اأّن التما�صه يجنب 

االإن�صان الوقوع يف الزلل(.)حول الدعاء:54(
الأّن من تعلق بخالقه اأِمن الوقوع، وال�صّيما اأّن )الّدعوات 
على  م�صتملة  ال�صالم  عليهم  املع�صومني  عن  ال�صادرة 
اأعظم املعارف الربوبية التي حر�ض االأئمة عليهم ال�صالم 
على بيانها باأ�صهل بيان؛ لذا كانت ناجعة يف هداية املجتمع 
االأ�صاليب  اأهم  )من  تكون  بل  الدعاء:12(  وبنائه(.)حول 
وتربطهم  امل�صلمني  تغرّي  التي  التبليغّية  والو�صائل  الرتبوّية 

باهلل تعاىل وتركز الروحية يف نفو�صهم.
اأ�صلوب  ال�صالم  عليه  العابدين  زيــن  االإمــام  اتبع  ولقد 
�صّميت  والتي  ال�صجادية،  ال�صحيفة  بذلك  فاأّلف  الدعاء 
بـ)زبور اآل حممد(، وقد �صّمت بني دفتيها اأدعية خمتلفة 
امل�صلمني(.)االأ�صاليب  تربية  اإىل  تطرقت  االأغــرا�ــض... 

الرتبوية عند اأهل البيت عليهم ال�صالم:174(
�صائعًا يف ع�صره،  كان  الذي  املتديّن  لل�صلوك  م�صّححة 
يف  روحــيــًا  جــوًا  الــدعــاء  خــالل  مــن  ين�صر  اأْن  فـ)ا�صتطاع 
املجتمع االإ�صالمّي، ي�صهم يف تثبيت االإن�صان امل�صلم عندما 
ال�صحيفة  اأّن  نــعــرف  وهــكــذا  ــات...،  ــري ــغ امل بــه  تع�صف 
عظيم(.)مقدمة  اجتماعي  عمل  عــن  تــعــرّب  ال�صجادية 

ال�صحيفة ال�صجادية:10(
الدينّية  فــائــدتــهــا  اأّن  اإاّل  لع�صرها  كــانــت  ــا  ــه اأّن ومـــع 
البليغ  والن�ض  الع�صور  كل  لت�صمل  انب�صطت  واالجتماعية 
الغبار  يك�صف  مل  ورمّبــا  الزمن  خارطة  تقيّده  ال  الــذي  هو 
عن ف�صل الدعاء حقيقة؛ الأّن ف�صله عاّم حتى قال االإمام 
ال�صادق عليه ال�صالم: »عليك بالّدعاء فاإّنه �صفاء من كل 

داء«.)اأ�صول الكايف:258/2(

الح  واإطالق �صفائه يوحي مبكانته الفائقة يف حتقيق ال�صّ
وال�صحية  االجتماعية  فيها  مبــا  امل�صتويات  جميع  على 
الداخلّي  املظهر  حيث  )من  الدعاء  كون  ولكن  والنف�صية، 
اأوج  اإىل  الّداعي  به  يت�صاعد  وجــدايّن  عن�صر  على  يقوم 
�صوء  يف  احلديثة  عنه(.)البالغة  ال�صادرة  االنفعاالت 

املنهج االإ�صالمي:150(
اأّنه عروج نحو ال�صماء فقط  فهذا قد يرتاءى الأول وهلة 
كان  واإذا  الزهد،  بداعي  وتف�صياًل،  الدنيا جملة  ترك  مع 
جمــاراة  ي�صتطيع  ال  فــاإّنــه  احلــالــة،  بهذه  امل�صلم  االإن�صان 

االأوروبّي يف تعمري االأر�ض!
فيمكن اأن توؤدي نظرة اإن�صان العامل االإ�صالمّي اإىل ال�صماء 
قبل االأر�ض اإىل موقف من هذه املواقف ال�صلبّية اإذا ف�صلت 
االأر�ض عن ال�ّصماء، واأّما اإذا األب�صِت االأر�ض اإطار ال�ّصماء، 
العبادة،  الواجب ومفهوم  العمل مع الطبيعة �صفة  واأعطي 
ف�صوف تتحّول تلك النظرة الغيبّية لدى االإن�صان امل�صلم اإىل 
طاقة حمّركة وقوة دفع نحو امل�صاهمة باأكرب قدر ممكن يف 

رفع م�صتوى احلياة(.)االإ�صالم يقود احلياة:191(
كل  فما  الوظيفة،  هــذه  يــوؤدي  دعــاء  كل  لي�ض  اأّنــه  على 
املنزلة  بتلك  يجعله  اأن  با�صتطاعته  كــان  دعــاء  �صنع  من 

االإر�صادية، واإمنا هو اأمر خا�ض بهم عليهم ال�صالم.
ومن هنـــا وجدنـــا التاأكيد علـــى متابعتهـــم يف اأدعيتهم، 
فهذا ال�صـــيد عبد االأعلى ال�صـــبزواري قد�ض �صره يحّث على 
اأن يكون )الدعاء باملاأثور من املع�صومني؛ الأّنه تكّلم مع اهلل 
تعاىل كما اأّن القراآن تكّلم اهلل مع العبد، فينبغي يف الدعاء 
اأْن يكون ماأثورًا وم�صـــتندًا اإىل ال�صـــرع، قال تعـــاىل: }إَِليْهِ 

يِّبُ{.)فاطر:10( الطَّ الَْكلِـــمُ  يَصْعَـــدُ 
يِّـــِب مِـــنَ الَْقـــوِْل وَهُدُوا  وقال تعـــاىل: }وَهُـــدُوا إَِلـــى الطَّ

الْحَمِيدِ{.)احلج:24( إَِلـــى صِـــرَاطِ 

38

من
املوؤ

الح 
�س



كيف نعبد
اهلل تعاىل

جـــاء يف و�صيـــة النبي �صلـــى اهلل عليـــه واآله و�صـــلم الأبي ذر: 
ُه )َعزَّ  ْن ُكْنَت ال َتـــَراُه َفاإِنَّ َك َتـــَراُه، َفاإِ »َيـــا اأََبـــا َذّر، اْعُبِد اهلَل َكاأَنَّ
ُل َقْبَل  وَّ ُه ااْلأَ َل ِعَباَدِتِه امْلَْعِرَفُة ِبـــِه ِباأَنَّ ( َيَراَك، َواْعَلـــْم اأَنَّ اأَوَّ َوَجـــلَّ
ُكلِّ �َصـــيْ ٍء َفال �َصـــيْ َء َقْبَلُه، َواْلَفْرُد َفاَل َثايِنَ َمَعُه، َواْلَباِقي اَل اإِىَل 
َماَواِت َوااْلأَْر�ِض َوَما ِفيِهَما َوَما َبْيَنُهَما ِمْن �َصيْ ٍء،  َغاَيٍة، َفاِطَر ال�صَّ
ِبرُي، َوُهَو َعلى  ُكلِّ �َصـــيْ ٍء َقِديٌر، ُثمَّ ااْلإِمَياُن  َوُهـــَو اهلُل اللَِّطيُف اخْلَ
ا�ـــضِ  ِة النَّ ىَل َكافَّ ْر�َصـــَلِني اإِ ( اأَ ِبـــي َوااْلإِْقـــَراُر ِبـــاأَنَّ اهلَل )َعزَّ َوَجـــلَّ
ْذِنِه َو�ِصـــراجًا ُمِنريًا، ُثمَّ ُحبُّ  َب�ِصـــريًا َوَنِذيـــرًا، َوداِعيًا اإِىَل اهلِل ِباإِ
َرُهْم َتْطِهريًا«. ْج�ـــضَ َوَطهَّ ِذيَن اأَْذَهَب اهلُل َعْنُهُم الرِّ اأَْهـــِل َبْيِتَي الَّ

الطو�صي:526( )اأمايل 
اإّن الروؤيـــة اإّمـــا اأن تكـــون بالعـــني الظاهرية، اأو بعـــني العقل 

واالإدراك العقلـــي.
واملراد هنـــا بالروؤية اأن تكون بالعـــني الباطنية والعقل، يقول 
االإمام احل�صني عليه ال�صالم خماطبًا اهلل تعاىل: »عميْت عنٌي ال 

تراك عليها رقيبًا«.)بحار االأنوار:226/85(
اأي ال خري يف اإدراك العقول ملا حولها اإن مل تدرك م�صّورها، 

فالعمى اأوىل لها من االإدراك وال�صعور.
فاملق�صـــود بالعـــني يف قـــول االإمـــام �صـــالم اهلل عليه لي�صـــت 
العـــني املاّديـــة امل�صورة يف الراأ�ـــض، الأّن هذه العـــني عاجزة عن 

روؤية الـــرّب تعاىل.
اإذًا االإن�صان يتمّتع بنوع روؤية با�صرة وروؤية معنوية كا�صفة.

ومـــن خ�صائ�ـــض العـــني البا�صـــرة كـــرثة اخلطـــاأ، علمـــًا اأّن 
)الروؤيـــة بالعقل( قد تخطئ هي االأخـــرى اأحيانًا، ولكن خطاأها 
اأقـــّل بكثري مـــن خطاأ العني املاّديـــة، واأّن الب�صرية موجودة لدى 

جميع النا�ـــض ولكّنها بدرجـــات متفاوتة.
وبهـــذه الب�صرية مب�صـــتواها الراقي، طبعًا مع �صـــرط الرتبية 
واملحا�صـــبة الدقيقـــة واملتوا�صلة ميكـــن اإدراك اهلل عّز ا�صـــمه، 

وبهذا االإدراك تتم عبـــادة اهلل اأي�صًا.
ىَل اأَِمرِي  نَّ َرُجاًل َجـــاَء اإِ َقَلـــِة اأَ ـــرَيِة َوُعَلَمـــاُء النَّ َوَرَوى اأَْهـــُل ال�صِّ
يِن َعِن اهلِل  ْ امْلُوؤِْمِننَي عليه ال�صـــالم َفَقاَل َلُه َيا اأَِمرَي امْلُوؤِْمِننَي َخربِّ
ِمِننَي عليه ال�صـــالم:  ْيَتُه ِحنيَ  َعَبْدَتُه! َفَقاَل َلُه اأَِمرُي امْلُوؤْ َراأَ َتَعـــاىَل اأَ

ـــِذي اأَْعُبُد َمـــْن مَلْ اأََره «.)االإر�صـــاد:225/1( »مَلْ اأَُك ِبالَّ
    العبادة واملعرفة

يف بع�ـــض كتـــب التف�صـــري يف قولـــه تبـــارك وتعـــاىل: }وَمَـــا 
لِيَعْبُدُوِن{.)الذاريـــات:56( إِلَّ  وَاْلِنْـــسَ  الِْجـــنَّ  خََلْقـــتُ 

عبـــارة: )اأي ليعرفون( م�صـــبوقة بكلمـــة )روَي(. وقد تكّررت 
هـــذه العبارة اإىل حدٍّ اأ�صبحـــت فيه من املرتكزات الذهنية.

ويف معر�ـــض الفح�ـــض والتحقيـــق لتبيـــان حقيقـــة االأمـــر، 
ويف ورود روايـــة كهـــذه مـــن عدمه، مل يتـــّم العثـــور عليها يف 
كتـــب الروايـــات واالأحاديـــث، اإاّل يف كتاب من�صـــوب اإىل اأحد 

ال�صـــنة. �صوفّية 
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وعلـــى ذلـــك فاإّن العبـــارة ال قيمة لها من حيث ال�صـــند، علمًا 
اأّن م�صمونها ومفهومها يت�صّمن املغالطة التي تنتهي اإىل اإ�صاعة 

الت�صاهل غري املقبول يف الدين.
فهـــذه العبارة ت�صـــاوي بـــني مفهومـــي العبـــادة واملعرفة، مع 
اأّن بـــني مفهومـــي هذين امل�صطلحـــني تباينًا ماهويـــًا، اأي اإنهما 

يختلفـــان يف ماهّيتهما.
وقـــد ورد يف روايـــة عـــن موالنـــا االإمام احل�صـــني �صـــالم اهلل 
عليـــه: »اإِنَّ اهلَل َجلَّ ِذْكُرُه َمـــا َخَلَق اْلِعَباَد اإِاّل ِلَيْعِرُفوُه َفاإَِذا َعَرُفوُه 
َعَبـــُدوُه َفـــاإَِذا َعَبـــُدوُه ا�ْصـــَتْغَنْوا ِبِعَباَدِتِه َعـــْن ِعَباَدِة َمْن �ِصـــَواه«، 
فقال رجل: يا بن ر�صـــول اهلل، باأبي اأنت واأّمي، فما معرفة اهلل؟ 
قال عليه ال�صـــالم: »َمْعِرَفُة اأَْهـــِل ُكلِّ َزَماٍن اإَِماَمُهـــُم الَِّذي َيِجُب 

َعَلْيِهْم َطاَعُته«.)علل ال�صـــرائع:9/1(
اإّن مـــن املمكـــن ت�صـــّور كـــون اجـــرتار عبـــارة )ليعبـــدون(، 
اأي )ليعرفـــون(، مـــن مفهـــوم الروايـــة اأعـــاله، ولكـــن البد من 
االلتفـــات اإىل وجود الكثري من اال�صطالحـــات واملفاهيم، واإىل 
اأّنهـــا مرتبطة فيما بينها، واأّن هذا الرتابـــط ال يعني بال�صرورة 

التجان�ـــض والعينية.

فحينمـــا يقـــال: »ال�صرب مـــن االإميـــان مبنزلة الراأ�ـــض من 
اجل�صد«)علل ال�صـــرائع:87،ب2(، فاإّنه يختلف عن القول: اإّن 
االإميان هو عني ال�صرب، اأو القول: اإّن ج�صـــم االإن�صـــان هو عني 

راأ�صه.
وكذلـــك حينما يقـــال: اإّن اأ�صـــول الدين هـــي كّل الدين، فال 
ميكن ت�صّور اأّن الدين هـــو عني االأ�صول؛ ذلك الأّن الدين يتاأّلف 

اأ�صول وفروع. من 
اإذًا فالعبـــادة غري ذات فائـــدة دون املعرفة، كمـــا اأّن املعرفة 
التي  ال ت�صـــتتبعها العبادة ناق�صة، كما هي العالقة بني ال�صالة 

والطهـــارة؛ اإذ ال �صـــالة بـــال طهـــارة، وال تنفع الطهـــارة تارك 
ال�صالة.

قـــال النبـــي االأكـــرم �صلـــى اهلل عليـــه واآلـــه و�صـــلم يف هـــذه 
الو�صيـــة الأبي ذر: »اأّول عبادة اهلل املعرفة به«، وقال االإمام اأمري 
املوؤمنني �صلوات اهلل و�صـــالمه عليه: »اأّول الدين معرفته«.)نهج 

البالغة:14/1،اخلطبـــة1(
من هذيـــن احلديثني ال�صـــريفني يتبنّي الفـــرق بني العبادة 
واملعرفـــة؛ وهي اأّن املعرفة اأّول �صـــرط للعبـــادة، واأّن بها تبداأ 

العبادة.
اإّن العبـــادة اإذا مل تقـــرتن باملعرفـــة، اأ�صبحـــت عامل �صرر، 
واأخرجت العابد من جاّدة ال�صواب، فريى نف�صـــه منحرفًا نحو 

والرياء. ال�صرك 
والعابـــد على هذا النحو �صـــيعتقد بال�صـــرك توحيدًا وبالذنب 
ثوابًا، و�صـــتكون حتى عبادة ال�صنم ح�صـــب وجهـــة نظره عبادة 
هلل، وهكـــذا تكـــون العبادة له مبثابة الطعام امل�صـــموم، فت�صيب 
الـــروح باملر�ض، بـــداًل من اأن تكون عامل اإنقاذ للروح والنف�ـــض، 

وتغـــرق �صاحبها يف ال�صالل وتعـــب الروح ومر�صها.
اإّن العبادة تعني العبودية، وهي ال تكون �صـــوى للخالق واملوىل 
الذي يتوّقف متام الوجود على لطفه، فهو املوىل واخلالق، ونحن 

جميعًا عبيده.
اإذًا يلـــزم العبـــد اأن يعي مفهوم العبودّيـــة؛ لتتكامل عبودّيته، 
وحينمـــا يّت�صـــح معنى العبوديـــة يفهم العابـــد بـــاأّن كّل الوجود 
وحيثّياتـــه و�صـــوؤونه متعّلقـــة باملعبـــود، حّتـــى هذه العبـــادة التي 
يزاولها اإمّنا هي عطاء من اهلل تعاىل، فاإذا اأدرك العابد ربوبّية 

اهلل، متّكن من اال�صـــتفادة من بـــركات العبادة.
اإّن الفـــرق بـــني العبـــادة املقرونـــة باملعرفـــة وبـــني العبـــادة 
املفتقرة لها، كالفرق بني الوردة الواقعية ور�صمها، من حيث اإّن 
لهما ماهّيتني ومعنيني، فلي�ـــض لر�صم الوردة ال�صكلية اأّي حقيقة 

من حقائـــق الوردة ذاتها.
ولعـــّل ر�ّصـــامًا بارعًا يتمّكن مـــن ت�صوير وردة هي يف �صـــكلها 
اأجمـــل واأروع من الوردة احلقيقية، ولكن ي�صـــتحيل اأن يكون لها 

الواقعية. الوردة  ممّيزات 
اإّن بع�ـــض اأ�صـــكال العبادة ت�صـــبه �صورة وردة مر�صـــومة على 

اللوحـــة اأو اجلدار، حيث ال فائـــدة اأو ثمرة لها.
اللفـــظ  جمـــّرد  علـــى  بالعبـــادة  يقت�صـــر  العابـــد  فـــرتى 
واحلركـــة اأو ال�صـــكون، دون اأن جتـــد اأو تلم�ـــض لهـــا روحـــًا، 
اأي اأّنهـــا واإن بـــدت كاملة مـــن حيث االأداء ال�صـــكلي ومراعاة 
االأجـــزاء وال�صـــروط الظاهريـــة واإ�صـــقاطها للتكليـــف، ولكن 
هذا االإ�صـــقاط متاأٍتّ من ناحية اللطف االإلهي، دون اأن يكون 

اأو تاأثري. لذات العبـــادة فائـــدة 
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لقـــد قال اهلل �صـــبحانه وتعاىل بـــكّل و�صـــوح: }إِنَّ الصَّلَةَ 
تَنْهَـــى عَـــِن الَْفحْشَـــاءِ وَالْمُنَْكِر{.)العنكبوت:45(

ومـــع اأّنا نعلم اأّن اأ�صدق كالم يف عـــامل االإمكان هو كالم اهلل 
تبارك ا�صـــمه، ولكّنا ن�صـــاهد كثريًا من ال�صلـــوات ال حتول دون 

الفح�صـــاء واملنكر، بل اإّن منها ما يقرتن باملنكر اأ�صاًل.
وال�صـــبب: اأّن ذلـــك كّلـــه اإمّنـــا يعـــود اإىل خـــروج ال�صـــالة 
عمومًا عن ماهّيتها الواقعّية وحقيقتها، ف�صارت عدمية ال�صـــبه 
بال�صـــالة االأ�صلّية، اللهّم اإال يف ال�صـــكل ورفـــع التكليف، واإنقاذ 

�صاحبهـــا من العقـــاب االأخروي.
اإذًا فهـــي غـــري تلـــك ال�صـــالة التـــي اأ�صـــري اإليهـــا يف القراآن 

الكـــرمي علـــى اأّنها تنهى عـــن الفح�صـــاء واملنكر.
امل�صـــتحّبات  فيهـــا  مبـــا  ال�صـــالة  اآداب  جميـــع  تكـــون  قـــد 
ـــة، ولكن االأمـــر االأهّم من ذلك  واملكروهـــات ذات اأهمّيـــة خا�صّ
كّلـــه التوّجـــه اإىل اهلل عـــّز وجل، والـــذي ُعرّب عنـــه بـ)االإقبال( 
يف الروايات ال�صـــريفة، اأي: اإّن االإن�صـــان حينما ي�صـــرع ب�صالته 

قائاًل: )اهلل اأكـــرب( عليه اأن يعي ما 
يقـــول، واإذا قال: )ب�صـــم اهلل( عليه 
اأن يتعّمق يف هذه العبارة املقّد�صـــة.

ينبغـــي اإيـــالء االهتمـــام بق�صايا 
الوعـــي والدّقـــة اأكرث مـــن االهتمام 
اأّن  مبعنـــى  بامل�صـــتحّبات،  بالقيـــام 
الفـــرد اإذا كان خمـــرّيًا بـــني الدّقـــة 
وا�صتيعاب العبادة وبني اإجناز بع�ض 
امل�صـــتحّبات، فاإّن مـــن املفرت�ض اأن 

االأّول. اخليـــار  ل  يف�صّ
قـــد يقـــف امل�صّلي بني يـــدي اهلل 

عـــّز وجّل، ولكّنه قـــد ال يتعّمق اأو يهتّم مبوقفه، بـــل لعّله ال يهتّم 
والعيـــاذ بـــاهلل بحديثه مع رّبه مب�صـــتوى اهتمامـــه باحلديث مع 
طفل ذي اأربع �صـــنوات، فرتى جّل هّمـــه اإتقان االألفاظ وخمارج 
احلـــروف، بينما هو غافل عّما يقـــول، وهذا االأمر معلول اجلهل 

باملعبود.
اإّن اهلل تبـــارك وتعـــاىل يحـــّب لالإن�صـــان اأن ي�صّلـــي بوعـــي 
وح�صـــور قلب، واأن ي�صّلـــي يف اأّول الوقـــت، واإن كانت مقت�صرة 
علـــى الواجبـــات، اإذ اإّن اأداء ال�صـــالة يف اأّول وقتهـــا مع الوعي 
والرتكيز، خري من اقرتانها بكثري من امل�صتحبات ولكّنها جمّردة 
عن االإخال�ض والرتكيز، ولي�ـــض خافيًا اأّن االإن�صـــان اإذا ما كانت 
له عالقة وطيدة مع اأحد النا�ـــض، فاإّنه ي�صـــعى اإىل االإقبال التاّم 
عليـــه يف حال التحّدث اإليه، لتكري�ـــض مزيد من العالقة واحلّب 
جتاهـــه؛ وَمن اأوىل من اهلل اخلالق الـــودود باحلّب واالرتباط؟!

يقـــول االإمـــام �صاحـــب الع�صـــر والزمـــان عجـــل اهلل تعاىل 
فرجـــه ال�صـــريف فيما يخ�ّض العبادة وم�صـــتوى قـــرب واقرتاب 
العابـــد مـــن املعبود: »اللهـــم اأذنـــت يل يف دعائك وم�صـــاألتك«.

)تهذيـــب االأحـــكام:108/3(
فاهلل تبارك ا�صـــمه قـــد اأكرم عبده كرامة ال تقا�ـــض بغريها، 
وهـــي اإذنه له بدعائه وعبادته والتحّدث اإليه ب�صورة مبا�صـــرة، 

كما وعده اال�صـــتماع اإليه وقبول عبادته.
ثـــم ي�صيـــف �صلـــوات اهلل و�صـــالمه عليه قائـــاًل: »فا�صـــمْع يا 
�صـــميع مدحتي، واأجب يـــا رحيـــم دعوتي«.)التهذيب:109/3(
وال �صـــّك اأّن عمق هذه العبـــارة وامتداد اأفقها يتجاوزان عمق 

وم�صاحة ال�صماوات واالأر�صني.
اإّن للمعرفـــة درجـــات ومراتـــب، واإّن املع�صومـــني يتمّتعـــون 
ة مبعرفة اهلل املتعال. باأعلى الدرجات واأ�صـــمى املراتـــب اخلا�صّ
واإّن علـــو الدرجـــة و�صـــمّو املرتبـــة املعرفيـــة واالقـــرتاب من 
حقيقـــة الرّب املتعال هي التي توجب اأو تعك�ـــض التفّوه بالعبارة 
املقّد�صـــة، التي جاء فيهـــا: »اللهم! 

اأذنت يل يف دعائك وم�صـــاألتك«.

وما حتويه من املعاين امللكوتّية.
ال  حّقـــًا  العـــارف  االإن�صـــان  اإّن 
يرتكب اخلطيئة، الأّنه يدرك حقيقة 
اهلل و�صـــاأنه، ويلّفه احلياء واخلجل 
مـــن اأن يرتكـــب ذنبـــًا يف حم�صـــر 
رّبـــه، ال�صـــّيما واأّن جميـــع الطـــرق 
املاآثـــم  ارتـــكاب  اإىل  تـــوؤّدي  التـــي 
واالنحراف الب�صـــري تنغلق وتنقطع 
عنـــد املعرفة، فُيمنح �صاحبها حياة 
�صـــبيهة بحيـــاة املع�صومني، متامًا كمـــا اأّن التعرف اإىل احلالة 
البيئّيـــة اأو الطبيعّية لبدن االإن�صـــان تدفعـــه يف معظم االأحيان 
اإىل انتهـــاج �صـــبيل االعتـــدال والوقايـــة ال�صحّية فيمـــا يخ�ّض 
اأمـــور التغذيـــة، ليكون يف منـــاأًى عـــن االأمرا�ـــض، اإ�صافة اإىل 
اأّن املعرفـــة املعنوّيـــة بدورهـــا تنجي اأو تقي املرء مـــن التعّر�ض 

الروحّية كذلك. وامل�صـــاكل  لالأمرا�ـــض 
فمتـــى ما ح�صلـــت املعرفـــة الواقعّية، اأ�صبحت روح االإن�صـــان 
وقواه العقلّية وحّتى املاّدية يف ماأمن من الوقوع يف طرق ومهاوي 

االنحراف.
ومـــن هنا كان من املفرو�ض على االإن�صـــان اأن ي�صـــعى دائمًا 
لتو�صـــيع دائـــرة فهمه واأفـــق وعيه فيمـــا يتعّلق بالـــرّب الواحد 
االأحـــد، وبعبادته وب�صـــروطها، وينبغي اأن ي�صـــري �صمن عملية 

متوا�صل. تطّور 

بقلم: صادق محمد مهدي
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اأّن مفرد كلمة  اأ�صل واحد غري  ال�صعائر وال�صعارات من 
ال�صعائر )ال�صعرية( ومفرد كلمة ال�صعارات )ال�صعار(.

و)ال�صعرية( هي ما ُي�صعر بالعبادة هلل تعاىل اأو االنتماء 
اإىل اهلل اأو احلج، وجميعها �صعائر.

ـــمْ شَـــعَائِرَ اهلِل َفِإنَّهَا مِنْ  يقول تعـــاىل: }َذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّ
تَْقوَى الُْقُلوِب{.)احلج:32(

وا شَعَائِرَ اهلِل{.)املائدة:2( ويقول تعاىل: }َل ُتحِلُّ
يقول  كما  بذلك  وي�صمى  اهلل  بيت  اإىل  يهدى  مــا  اأي 
به  ي�صعر  مــا  وال�صعار  تعلم،  اأي  ت�صعر  ــهــا  الأّن الــراغــب 
االإن�صان ويعّرف به نف�صه يف احلرب، وجمعه )�صعارات(.

)مفردات الراغب:262(
التي  واالأعــمــال  الطقو�ض  جمموعة  هي  اإذن  فال�صعائر 

ُت�صعر باالنتماء والوالء والعبادة وما ي�صبه ذلك، وال�صعارات 
اأو  انتماء  املقاتل نف�صه يف �صاحة احلرب من  به  ُيعّرف  ما 
اأ�صل اأو قدرة قتالية اأو ا�صتقامة على احلق وما ي�صبه ذلك 

فهما اإذن ي�صتقان من اأ�صل واحد وهو االإ�صعار واالإعالم.
عن  اهلل  �ــصــاء  اإن  الــبــحــث  هـــذا  يف  نــتــحــدث  ــوف  ــص و�
)ال�صعارات  عن  نتحدث  ثم  اأواًل  احل�صينية(  )ال�صعائر 
تعارف  ما  احل�صينية(  بـ)ال�صعائر  ونق�صد  احل�صينية(، 
من  ال�صالم  عليهم  البيت  اأهــل  اأتباع  من  املوؤمنون  عليه 
اإحياء ذكرى ا�صت�صهاد اأبي عبد اهلل احل�صني عليه ال�صالم 
يف كل عام، باإقامة جمال�ض العزاء والنياحة على احل�صني 
عليه  مبقتله  والتفجع  واأن�صاره،  بيته  واأهل  ال�صالم  عليه 
واللهجات  بالف�صحى  ذلك  يف  ال�صعر  واإن�صاد  ال�صالم، 

ال�صعبية الدارجة عند النا�ض.

عنه وال��ت��ع��ب��ري  ال������ولء 
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العزاء  وخروج م�صريات 
ال�صالم  على احل�صني عليه 
اإىل  ــواكـــب  مـ هــيــئــة  ــى  عــل
احل�صني  وزيارة  ال�صوارع، 
ــ�ــصــالم مـــن قــرب  عــلــيــه ال
ــال ذلــك مما  وبــعــد، واأمــث
من  املوؤمنون  عليه  يتعارف 
عليهم  البيت  ــل  اأه اأتــبــاع 
جياًل  ويتوارثونه  ال�صالم 

اليوم. اإىل  بعد جيل 
البيت  ــل  ــ الأه كـــان  وقـــد 
عليهم ال�صالم عناية خا�صة 
باإقامة هذه ال�صعائر، الإبقاء 
ذكرى �صهادة �صيد ال�صهداء 
االإمـــــــــام احلـــ�ـــصـــني عــلــيــه 

ة. ال�صالم يف وجدان امل�صلمني حّية، غ�صّ
بال�صعارات احل�صينية ما كان يرجتزه احل�صني  ونق�صد 
عليه ال�صالم واأن�صاره عليهم ال�صالم يف �صاحة املواجهة، 
)الرجز(  بحر  من  واأكــرثه  ال�صعر،  من  العدو  مقابلة  يف 

و)فعل يرجتز ا�صتق منه(... .
بال�صالح  القتال  اأيـــام  املقاتلني  عــادة  مــن  كــان  وقــد 
كل  فيعّرف  ال�صاحة  يف  املــقــاتــالن  يتبارز  اأن  االأبــيــ�ــض 
و�صجاعته،  ون�صبه،  وح�صبه  اأ�صله،  ويذكر  بنف�صه،  منهما 

القتالية. ومقدرته، و�صوالته 
وهذا ال�صعر يك�صف كثريًا عن هوية املتقاتلني ونف�صياتهم، 
اأو  و�صلطة،  ثــاأر،  من  املعركة  يف  يطلبونها  التي  والغايات 
ب لالأقوام والع�صائر  اأو تع�صّ الدفاع عن القوم والع�صرية، 

وحلفائهم، اأو الدفاع عن احلق، والعدل والتوحيد.
وديوان الرجز يف تاريخ اجلاهلية واالإ�صالم لو جمع لكان 

ديوانًا حافاًل بهذه امل�صامني احل�صارية.
وي�صمى هذا الرجز يف �صاحة القتال بـ)ال�صعار( وجمعه 
)ُيعّرف(  اأو  ُي�ْصعر  املقاتل  اأن  الت�صمية  ووجه  )�صعارات(، 
بهذا الرجز نف�صه، واأهدافه، وانتماءه القبلي اأو القومي، اأو 

الديني، وقدراته القتالية.

ويف مــعــركــة الــطــف يــوم 
ــًا  ــ ــوان ــ عـــا�ـــصـــوراء جنـــد األ
ومنــــــــــاذج خمـــتـــلـــفـــة مــن 
ــارات( الــقــتــالــيــة  ــعـ ــصـ ــ�ـ )الـ
ــ�ــصــالم  ــيــه ال لــلــحــ�ــصــني عــل
واأن�صاره من جانب، وجلند 

ابن زياد من جانب اآخر.
ال�صعارات  هذه  ودرا�صة 
ــع اجلـــمـــهـــور، الأنـــهـــا  ــف ــن ت
من  منــوذجــني  عــن  تك�صف 
كربالء،  يف  تقاتال  النا�ض، 
ميــثــل اأحـــدهـــمـــا قــمــة من 
الــوعــي  الــتــاريــخ يف  قــمــم 
واالإخـــال�ـــض وابــتــغــاء وجه 
والت�صحية  ــثـــار  واالإيـ اهلل 
وال�صجاعة  ــاومــة  ــق وامل والــ�ــصــرب،  واالإميـــــان  ــعــطــاء  وال
واال�صتماتة يف �صبيل اهلل؛ وميثل االآخر ح�صي�ض الدناءة، 
الدنيا  حطام  على  والتكالب  والق�صوة  والظلم  والف�صوق 
وابتغاء الذهب والف�صة وابتغاء وجوه الطغاة واجلبابرة.

عليه  ال�صهداء  �صيد  براأ�ض  اأتــى  حينما  اللعني  قال  كما 
ال�صالم اإىل عبيد اهلل بن زياد عليه اللعنة:

ذهــبــًا  اأو  ف�صة  ــي  ــاب رك امـــالأ 
املــهــذبــا الــ�ــصــيــد  قـــتـــل  اإين 

قتلت خري النا�ض اأمًا واأبًا
وهذا مع اعرتافه باأن �صيد ال�صهداء عليه ال�صالم �صبط 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم هو خري النا�ض على 

وجه االأر�ض من كل النواحي، وهو اأ�صهر من العلم.
يك�صف عن هذه  واأولئك  به هوؤالء  الذي يرجتز  وال�صعر 
اهلل،  اإىل  االإن�صان  عــروج  عن  ويك�صف  وتلك،  اخل�صال 

و�صقوطه يف اأوحال الف�صاد.
يف  النا�ض  ينفع  ال�صقوط  وذلك  العروج  بهذا  والتعريف 

نهج حياتهم.

بقلم: محمد مهدي اآلصفي
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اإّن كل يوم ال يع�صى فيه اهلل فهو عيد بالن�صـــبة لالإن�صـــان 
امل�صلم املوؤمن، لكن االأعياد املحددة هي منا�صبات لها �صاأنها 

ولها معانيها ولها دالالتها.
فعيـــد الفطـــر ال�صـــعيد يف االأول من �صـــهر �صـــوال، فرحة 

ال�صائـــم بعد �صيامه وقيامه �صـــهر رم�صـــان املبارك.
ذي  �صـــهر  مـــن  العا�صـــر  يف  املبـــارك  االأ�صحـــى  وعيـــد 
احلجـــة، فرحة احلاج يف اأدائه منا�صـــك احلـــج والت�صحية 

والتحلـــل مـــن االإحرام.
وعيد الغدير يف الثامن ع�صـــر من �صهر ذي احلجة اأي�صًا، 
فرحـــة املوؤمنني بتن�صيـــب اأمري املوؤمنني علي بـــن اأبي طالب 
عليه ال�صـــالم يف غديـــر خم وليـــًا على امل�صـــلمني واملوؤمنني، 

وغريها مـــن االأعياد املباركة.
اأعــمــالــهــا  ــهــا  ل االإ�ــصــالمــيــة  االأعـــيـــاد  االإ�ـــصـــالم  ويف 

ومكروهاتها. وم�صتحباتها 
فـــاإّن االأعيـــاد اإ�صـــالمية كانت اأو غـــري اإ�صـــالمية لها دور 
كبـــري يف تقوية النفو�ـــض الب�صـــرية وتغذية القلـــوب باالأفراح 
واملباهـــج، ولها جانب اإن�صـــاين عام، وجانـــب اإمياين خا�ض.
فـــكل اإن�صـــان يفـــرح يف يـــوم اأو وقـــت يعتقد بكونـــه عيدًا، 
ويكـــون فرح املوؤمن اأكـــرث اإذا كان فيه جانب عبادي ومطلوب 

الكرمي. ربه  عند 

فاالأعياد االإ�صـــالمية مبا هي توجب البهجة وتوّلد ال�صرور 
يف قلـــوب املوؤمنني بـــاهلل وبر�صـــوله وبوالة اأمـــره املع�صومني 

ال�صالم. عليهم 
وباالإ�صافـــة اإىل اجلانب النف�صـــي والروحي فـــاإّن لالأعياد 

الدينية جانبًا عباديـــًا ُيقّرب اإىل اهلل عّز وجل.
فالعبـــد املوؤمن يتخـــذ يومًا اأو ليلة اأو حينًا مـــن االأحيان اأو 
وقتـــًا من االأوقات عيدًا، يختلي مع نف�صـــه لذكر ربه وي�صـــتغل 

بطاعتـــه ويق�صد بذلك ر�صـــا اهلل تعاىل والتقّرب اإليه.
فالعيـــد احلقيقي ملن اآمن باهلل و�صّدق بر�صـــله يف اأقواله 
واأفعالـــه ويتحقـــق ذلـــك فيمـــا اإذا اأّدى عليه مـــا كان واجبًا 
اأداوؤه، واجتنـــب عمـــا كان حمّرمًا عليه، واأّمـــا االأعياد التي 
اعتربها ال�صـــارع احلكيـــم فهي واإن كانت كثرية النت�صـــابها 
بواقعـــة معّينـــة ولكن منها مـــا تخت�ض باأعمـــال خم�صو�صة 
فقـــط، ومنها ما تكون منا�صـــبتها مهمة كعيـــد الفطر وعيد 
االأ�صحـــى ويـــوم اجلمعة ويـــوم الغدير اأو يوم ميـــالد النبي 
االأكـــرم �صلـــى اهلل عليه واآله و�صـــلم ويوم مبعثـــه ومعراجه 
ال�صـــريف، ومنهـــا مـــا حتمـــل يف طياتهـــا ذكريـــات عظيمة 

كيـــوم املباهلة اأو غريهـــا من االأيام.
    العيد لغة وا�سطالحًا

اإّن العيـــد يف اللغـــة يعنـــي العـــودة، فبمـــا اأّن الذكرى تعود 
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كل �صـــنة مـــرة ويحـــول عليها احَلـــول فاإّنها �صـــّميت بالعيد، 
ولـــكل قـــوم يف العامل ذكريـــات جميلـــة يحيونها كّل ح�صـــب 
معتقداتهـــم وعاداتهـــم، واالإ�صـــالم مل يكن �صـــاذًا عن بقية 

االأمم واحل�صـــارات واالأديـــان واملذاهب.
وقـــد ا�صطلـــح ا�صـــتخدام مفـــردة العيـــد يف املنا�صـــبات 
ال�صـــعيدة ومل ت�صـــتخدم يف املنا�صـــبات احلزينـــة، ومن هنا 
جند اأّن القراآن الكرمي ا�صـــتخدمها يف املنا�صـــبة ال�صـــعيدة 
التـــي كانت اآية من اآياتـــه التي اأنزلها على نبّيه عي�صـــى ابن 
مرمي على نبّينا واآله وعليهما ال�صـــالم اأال وهو اإنزال املائدة 
من ال�صـــماء دعمًا لنبوة نبيه عي�صـــى اإذ قـــال تعاىل: }َقاَل 
هُـــمَّ رَبَّنَا َأنْـــِزْل عََليْنَـــا مَائِدَةً مِنَ السَّـــمَاءِ  عِيسَـــى ابْـــنُ مَرْيَمَ اللَّ
وَّلِنَـــا وََآخِِرنَا وََآيًَة مِنْـــكَ وَارُْزْقنَا وََأنْتَ  تَُكونُ َلنَـــا عِيدًا لَِ

خَـــريُ الرَّاِزقِنَ{.)املائـــدة:114(

وال�صـــريعة املحّمدية ال�صـــمحاء التـــي و�صلتنا عـــرب اأئمة 
اأهـــل البيـــت عليهم ال�صـــالم عـــرّبت عن اأربـــع ذكريات من 
تاريـــخ االإ�صـــالم بالعيد وهـــي: العيد االأكرب عبـــد االأ�صحى 
املبارك، وعي الفطـــر املبارك، ويوم اجلمعة، وعيد الغدير.
ورمبـــا جند مثـــل هـــذه املرحلـــة التعبري ورد عـــن ذكرى 

املبعـــث النبوي ال�صـــريف وغريها.
فقد �صـــئل االإمام ال�صادق عليه ال�صـــالم عن ال�صوم يوم 
عرفة فقال عليه ال�صـــالم: »عيد من اأعياد امل�صلمني«.)بحار 

االأنوار:267/93(.
كمـــا نالحـــظ اأّن ال�صـــريعة ال�صـــمحاء قـــد اتخـــذت من 
هـــذه االأعيـــاد و�صـــيلة للتقـــرب اإىل اهلل وطاعتـــه وعبادته 
فلذلك �صـــّنت يف كل عيد جمموعـــة من ال�صلوات واالأدعية 
واالأذكار واالأعمـــال، وكلهـــا تقـــع يف التوجـــه االإلهي، ومن 
تلـــك ما ورد يف املاأثور: )لي�ـــض العيد ملن لب�ـــض اجلديد بل 

العيد ملن اأمـــن الوعيد(.
بهـــذه  يبتهـــج  ال  اأن  عليـــه  امل�صـــلم  اأّن  يعنـــي  ال  وهـــذا 
االأعيـــاد والتي قد حّث ال�صـــرع اأي�صـــًا الأن تكون يوم بهجة 
وفـــرح ويهنـــئ فيها بع�صنـــا بع�صًا، بل اأراد عليه ال�صـــالم 
اأن يحـــّد مـــن ظاهـــرة باتت ماألوفـــة يف عاملنـــا احلديث، 
حيـــث ترتكب املنكـــرات وكاأنهـــم يعتـــربون اأن القلم رفع 
فيـــه عـــن العبـــاد، فيبيحون الأن�صـــهم يف هـــذا اليوم ما ال 

يبيحونـــه يف غـــريه مـــن االأيـــام.
اإّن اإحيـــاء كل املنا�صـــبات املرتبطـــة بال�صـــريعة وقادتهـــا 
من اأعياد وذكريات، ي�صـــمله قول االإمام علي عليه ال�صالم: 
»واختـــار لنا �صـــيعة ين�صروننا، يفرحـــون لفرحنا ويحزنون 

االأنـــوار:287/44(. حلزننا«.)بحار 
اإىل جانـــب روايـــات اأخـــرى وردت يف احلـــث علـــى اإحياء 
اأمرهم، منها قول االإمام ال�صادق عليه ال�صالم: »رحم اهلل 

امرء اأحيـــا اأمرنا«.)بحار االأنوار:200/1(
وهو ي�صمل اإحياء منا�صباتهم اأي�صًا.

ومـــا ورد يف مناقـــب اآل اأبي طالب عن ابن �صـــهر اآ�صـــوب 
من اأّن االإمام ال�صجاد عليه ال�صالم قال من البحر املن�صرح:

بعيدهـــم  الـــورى  هـــذا  يفـــرح 
ــا مـــاآمتـــنـــا ــ ــادنـ ــ ــيـ ــ ــن اأعـ ــحــ ــ ون

فاإمنـــا ذلـــك خا�ض بفرتة مـــا بعد مقتل االإمام احل�صـــني 
عليه ال�صـــالم وعظم هـــول ماأ�صـــاته التي اأحياهـــا بنو اأمية 
باالأفـــراح، بل واإّنه اعترب نف�صـــه يف حال حـــزن اإىل اأن يزول 

ملك بني اأميـــة الغا�صبني للحكم.
ومـــن هنا جنـــد اأّن االإمام الباقر عليه ال�صـــالم قال لعبد 
اهلل بن ذبيان: »يا عبد اهلل ما من يوم عيد للم�صلمني اأ�صحى 
وال فطـــر اإاّل وهو يجـــدد اهلل الآل حممد عليهم ال�صـــالم فيه 
؟ فقال عليه ال�صـــالم: »اإنهم  حزنًا«، ف�صـــاأله ابن ذبيان: َومِلَ

يرون حّقهم يف اأيدي غريهم«.)و�صـــائل ال�صيعة:475/7(
وهـــذا مما يدلنا على اأن م�صـــاألة اغت�صـــاب احلق وحكم 
االأمـــة باالأحـــكام اجلائـــرة مـــن قبـــل الظاملني كان ال�صـــبب 
لعـــدم اإقامة �صـــالة العيدين بل واجلمعة على �صـــكل فر�ض 
فقـــد تركت من قبلهم الأن من �صـــروط اإقامة هذه ال�صلوات 
الثالث اأن يكون االإمام املع�صوم عليه ال�صـــالم مب�صوط اليد 
وبيـــده احلكم، ولذلك جند اأّنهـــم مل يقيموها بنية الوجوب 
بعـــد اأن غ�صـــب معاوية اخلالفـــة من االإمام احل�صـــن عليه 
ال�صـــالم، وكان االإمـــام اأمـــري املوؤمنني علي عليه ال�صـــالم ال 
يقيمهـــا فر�صًا اأيام كان جلي�ـــض البيت، بينما كان الر�صـــول 
االأكـــرم �صلـــى اهلل عليه واآله و�صـــلم يقيمها منذ اأن ا�صـــتتب 
له االأمـــر يف املدينة املنـــورة، وبقي االأئمـــة اإىل غيبة االإمام 
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املهـــدي عجـــل اهلل تعاىل فرجه ال�صـــريف على هـــذا احلال.
وهـــذه الفري�صـــة مل ُي�صـــّن فر�صها مـــن قبـــل اهلل اإاّل بعد 
اأن ا�صـــتقر نبّيه الكرمي يف املدينة املنورة واأعلن اإن�صـــاء دولة 
االإ�صـــالم وذلك يف نهاية ال�صـــنة االأوىل من الهجرة املباركة.
وعلـــى اأي حـــال فـــاإّن هـــذه املنا�صـــبات مـــن ال�صـــرورة 
اإقامتها الأنها من ال�صـــعائر التي عـــرب عنها القراآن الكرمي:  
تَْقـــوَى  مِـــنْ  َفِإنَّهَـــا  ـــهِ  اللَّ شَـــعَائِرَ  ـــمْ  يُعَظِّ وَمَـــنْ  }َذلِـــكَ 

)32 الُْقُلوِب{.)احلـــج:

وال �صـــّك باأّنهـــا ُتدخـــل البهجـــة يف قلـــب �صاحـــب االأمر 
االإمـــام احلجـــة عجل اهلل تعـــاىل فرجـــه ال�صـــريف والذي 
�صـــيكون يوم ظهوره اأكـــرب االأعياد واأعظمهـــا حيث يدح�ض 

احلق. ويحق  الباطـــل 
اأن  جـــدًا  املوؤ�صـــف  ومـــن 
مـــن  �صـــريحة  هنـــاك  تكـــون 
بالذكريـــات  تعتنـــي  النا�ـــض 
بالذكريات  احلزينة وال تهتم 
البهيجة، وقد اأ�صاعت احلزن 
بـــني النا�ـــض و�صـــلبت البهجة 
من قلوبهم حتـــى اآل االأمر اأن 
�صـــبابنا ابتعـــدوا عـــن الدين 
وتركوا احل�صور اإىل املجال�ض 
الدينيـــة حيث وجدوهـــا كلها 

موا�صم حزن وبكاء، خمالفني بذلك ن�ض االأحاديث ال�صريفة 
التي وردت يف اإحياء هذه الذكريات املباركة وال�صـــريفة، كما 
كانوا �صـــببًا يف مزيد انتقاد االأعداء واملرتب�صني باالإ�صـــالم، 
اإذ ا�صـــتهر منهم باأّن االإ�صـــالم دين احلـــزن والكاآبة ودين ال 
يتما�صـــى مع الع�صر، ممـــا دفع ببع�ض امل�صـــلمني اإىل الوقوع 
يف التفريط ب�صـــبب اإفراطهم ون�صـــوا باأّن ديننا احلنيف دين 
الو�صـــط وديـــن تطـــّور ينا�صـــب كل ع�صـــر وكل مـــكان وفيـــه 
الثابـــت واملتحّرك ممـــا جعله يفوق كل االأديـــان ويرتقي على 

جميـــع احل�صارات.
اإّن مباهـــج العيـــد ال تنح�صر يف لب�ـــض اجلديد من الثياب 
وال لب�ض الثياب الفاخرة وال يف اختيار االألوان البهيجة وتوزيع 
احللـــوى والتهنئة وتبادل الزيارات، بل هنـــاك اأعمال واجبة 

تارة وم�صـــتحبة اأخرى، مثل �صالة العيـــد واإطعام املحتاجني 
واملعوزيـــن، وذبح االأ�صحية يف عيد الفطـــر، وقراءة االأدعية 
اخلا�صـــة بتلك املنا�صـــبة، واإقامة بع�ض ال�صلـــوات املندوبة، 
والزيـــارات املخ�صو�صة اأو العامة، واإ�صـــاءة امل�صابيح ورفع 

االألويـــة وغريها، فاإّنها جميعها ُتعد من اإحياء ال�صـــعائر.
قلـــب  اإىل  ال�صـــرور  اإدخـــال  فـــاإّن  اأخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
املوؤمـــن بحّد ذاتـــه اأمر حمّبب �صـــرعًا واإن كل هـــذه االأمور 
التـــي اأوردناها توِجـــب الفرحة وال�صـــرور للموؤمنني، كما اإّن 
التزاور اأي�صًا من االأمور امل�صـــتحبة يف ال�صـــريعة االإ�صالمية 
وهـــو مما يزيـــد ف�صاًل يف مثل هذه االأيام، وهكذا بالن�صـــبة 
اإىل اإطعـــام الطعـــام والـــذي يدخـــل فيـــه تقـــدمي احللوى، 
اأوردناهـــا يف  اأخـــرى  اأمـــور  اإىل غريهـــا، واإىل  باالإ�صافـــة 
حملها، مما هـــي بحد ذاتها حمبوبة �صـــرعًا وتزداد ف�صاًل 

يف اأيـــام العيد واملنا�صـــبات.
ممـــن  �صـــريحة  وهنـــاك 
الفكري  طغى عليها اجلمـــود 
فاأخـــذوا  االأ�صـــف  كل  مـــع 
يحّرمـــون كل مظاهر احلزن 
والفرح معتمديـــن على اأقوال 
�صـــاذة تاركني وراء ظهورهم 
فعل الر�صـــول �صلى اهلل عليه 
واآله و�صـــلم واأهـــل بيته عليهم 
بعمـــل  متم�ّصـــكني  ال�صـــالم، 
بع�ض ال�صحابة يف تعاملهم بالق�صوة واجلفاء ممن مل يكونوا 
مـــن اأهل بيـــت الوحي والر�صـــالة، وعرفت عنهـــم الغلظة يف 
تعاملهم مع االأمة، هاجرين بذلك �صماحة االإ�صالم واإحاطته 
بـــكل حوائـــج املجتمع، وحر�صه علـــى اإ�صـــباع غرائزهم التي 
اأودعهـــا اهلل فيهم وذلك علـــى وجه احلالل، اإذ املالحظ من 
ال�صـــريعة ال�صـــمحاء اأّنها اأخذت بعني االعتبار �صغائر االأمور 
وكبائرها من حاجة االإن�صـــان، ف�ُصّنت القوانني املنا�صبة لها، 
فمـــا جند اأمـــرًا حمرمًا اإال واإىل جانبه مـــورد حملل حيث اإّن 
اهلل �صـــبحانه وتعـــاىل مـــا نهى عـــن اأمـــر اإاّل وكان فيه حكمة 
و�صرر، �صـــواء يف اأ�صله اأو يف الو�صيلة، فتارة يكون يف اجل�صم 
واأخرى يف النف�ض، وبع�ض االأحيان للفرد واأخرى للمجتمع، اأو 
الأمٍر يف الدنيا اأو يف االآخرة، ولكنه مع هذا ما حرم عبده من 
املـــالذ اإاّل وجعل له بدياًل طيبـــًا ليجّنبه اخلبائث، واخلبائث 
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والطيبـــات ال تخ�ض االأمور املادية بل ت�صـــمل االأمور املعنوية 
اأي�صـــًا، وقد يكـــون ع�صويًا وقـــد ال يكون كذلك.

اإّن اهلل �صـــبحانه وتعـــاىل مـــن لطفـــه اأراد اأن يتعامـــل 
عباده بالطيبات ويتجنبوا اخلبائث، فال ينظر وال ي�صـــمع 
وال ي�صـــم وال يـــذوق وال يلم�ـــض وال ي�صـــتخدم عقلـــه وميلي 
فكـــره ويتعامل مـــع نف�صـــه اإاّل بالطيبـــات، الأّن اخلبيث له 
اآثار �صـــيئة ال يعرفها االإن�صـــان ب�صـــرعة اأو ب�صـــهولة ولكن 
الـــذي خلقه وخلـــق االأ�صـــياء جميعها عـــامل بخ�صو�صياته 
وخ�صو�صياتهـــا فلذلك اأودع فيه الفطـــرة لطفًا به ليختار 
مـــا اأمكن اأن يختاره من الطيبات، واأعطـــاه العقل ليختار 
به مـــا مل يتمكن من اختياره بالفطرة، واأنزل عليه الكتب 
ليبـــنّي له الطّيب ويفرزه عـــن اخلبيث، فيما مل يقم العقل 
باإدراكه، واأر�صـــل االأنبياء والر�صـــل لي�صـــرحوا ما مل يقدر 

على فهمـــه من الكتاب، ثم 
اأ�صـــفعهم باالأو�صياء لتكون 
االإمامـــة امتدادًا للر�صـــالة 
بيـــان مـــا يجـــب بيانـــه  يف 
مظاهـــر  مـــن  غريهـــا  اإىل 
االآيـــات  كبع�ـــض  اللطـــف 
املنبهة  االبتـــالءات  وبع�ض 
ت�صـــب جميعها  والتـــي  له، 

يف لطـــف اهلل بعباده.
وقـــد اقت�صـــت حكمة اهلل 

وم�صـــيئته اأْن يكون دينه دين ي�صـــر يرفع به الع�صر وال ي�صيق 
على عباده، واإن كانوا ال يطيعونه ب�صـــكل تام اإذ اإّن امللتزمني 
قّلـــة حيث اإّن غالبية النا�ـــض ت�صـــدق عليهم مقولـــة االإمام 
احل�صـــني عليه ال�صـــالم »فـــاإن النا�ـــض عبيد الدنيـــا والدين 
لعق على األ�صـــنتهم يحوطونه حيثما دّرت معاي�صهم«.)مقتل 

اخلوارزمي:273/1(
ومـــن اجلديـــر ذكـــره اأّن كل مـــا يقـــوم بـــه االإن�صـــان اإن 
كان مبا�صـــرة الأجـــل اإطاعة اهلل فهو عبـــادة ك�صلة الرحم 
واإطعام الغـــري والتزاور وما اإىل ذلـــك، وكذلك كل ما وقع 
يف طريق طاعة اهلل، كما لو نام بغر�ض ا�صـــتعادة ن�صـــاطه 
للقيام مبا ير�صي اهلل من اإعانة امل�صـــاكني واإزالة العرثات 
مـــن الطريق، فاإّن نومه عبادة واأكلـــه الذي يريد اأن يتقّوى 

به على طاعة اهلل عبادة اأي�صًا، اإّنه لطف يف لطف يف اآالف 
االألطـــاف ال ي�صـــل اإليهـــا اإاّل من نال ق�صـــطًا مـــن املعرفة، 
فعرف ربه عرب معرفة نف�صـــه وما حتيط به من النعم التي 

اأنعم بها �صـــبحانه على عباده.
ومـــن هنا فـــاإّن كل مـــن يقـــوم بخلـــق املباهـــج واإبداعها 
بالوجه احل�صـــن اأماًل يف اأن يدفع كرب املهمومني ويرفع هم 
املغمومـــني، فاإّنه بحد ذاته يعد عماًل جميـــاًل ال غبار عليه، 
واإن ق�صد هذا العمل اخلري لوجه اهلل �صبحانه وتعاىل وتلبية 
لندائه فاإّنه قد اأطاع اهلل وبالتايل فقد عبده ومن عبده فقد 

نـــال اأجرًا عظيمًا عنده يف الدنيا قبل االآخرة.
وممـــا يجـــدر التنويـــه اإليـــه اأن �صـــالة العيديـــن الفطـــر 
واالأ�صحـــى ال تختلـــف عـــن �صـــالة اجلمعـــة يف ال�صـــرائط 
حيـــث وردت يف العديـــد مـــن 
االأحاديـــث على �صـــكل ن�صـــيج 
واحـــد، والعلل املذكـــورة فيها 
حمـــل  واأن  واحـــدة،  وفيهمـــا 
يف  وردت  التـــي  الروايـــات 
اجلمعـــة  �صـــالة  م�صـــروعية 
فـــرادى علـــى التخيـــري بينها 
وبـــني �صـــالة الظهـــر يخالف 
اأو  الروايـــات  هـــذه  ت�صريـــح 
ظهورهـــا يف املـــراد، كمـــا اإن 
احلديث عن عدم م�صروعية �صالة العيدين جماعة يف حال 
ا�صتحبابها فهو اأي�صًا غريب بعد ت�صريح عدد من الروايات 
بذلـــك، ومثل هذا الف�صل بني وجوب �صالة اجلمعة يف حال 
ح�صور االإمـــام وعدم وجوب �صالة اجلمعـــة يف حال الغيبة 
علـــى مبنى من قال باأن املراد باالإمام العادل ي�صـــمل الفقيه 
اجلامع لل�صرائط حال كونه مب�صوط اليد غريب اأي�صًا، ففي 
الواقع اأّن هناك فري�صة واجبة، و�صنة مندوبة اإذا مل يتحقق 
�صـــرط االأوىل فينتقل اإىل الثانية ح�صـــب الروايـــات الواردة 
يف هذا املقام ولي�ـــض بينهما حالة اأخـــرى، وقد بينا ذلك يف 
�صـــريعة اجلمعة، ومما جتدر االإ�صـــارة اإليـــه اأّن عيد الفطر 
�صـــّرع يف ال�صـــنة الثانية للهجرة، كما اأن عيد االأ�صحى �صّرع 

يف ال�صـــنة الثالثـــة للهجرة.)بحـــار االأنـــوار:8/20(

بقلم: محمد صادق الكربايس
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الر�صول  اإن�صانية  امل�صت�صرقني بحقيقة  الكثري من  اأ�صاد  لقد 
�صخ�صية  اأهــم  فيعّدونه  و�صلم  واآلــه  عليه  اهلل  �صلى  االأعظم 
على مّر التاريخ االإن�صاين وكان اعتقادهم هذا نابعًا عن وعي 

واإدراك منهم.
الفيل�صوف  يــقــول  حيث 
)بــرنــارد�ــصــو(:  االنكليزي 
)اإّن حممدًا يجب اأن يدعى 
منقذ االإن�صانية اإّنني اأعتقد 
تــــوىّل رجـــل مثله  لـــو  ــه  ــ اأّنـ
زعامة العامل لنجح يف حل 
م�صاكله بطريقة جتلب اإىل 
العامل ال�صالم وال�صعادة(.

يهدي  حممدًا  )اإّن  بــروا(:  )جــان  الفرن�صي  الباحث  وكتب 
واأكــرب  م�صروع  اأكــرب  حممدًا  اإّن  يخّرب،  وال  ويعّمر  ُيهدى  وال 
ر�صواًل  حممد  يكن  مل  االإن�صانية،  بالنه�صة  قائم  واأكــرب  جمدد 
لقومه وجزيرة العرب فح�صب، اإمّنا هو ر�صول عاملي اأر�صل اإىل 

االإن�صانية جمعاء.
اأّما ال�صاعر االأملاين )جوته( فقد بادر باإعالن حّبه لالإ�صالم 
وا�صتوحى العديد من االآيات القراآن ومقامات النبي �صلى اهلل 
عليه واآله و�صلم كما اأ�صاد الفيل�صوف الرو�صي تول�صتوي بالنبي 
عظماء  من  حممدًا  )اإّن  قــال:  اإذ  و�صلم  واآلــه  عليه  اهلل  �صلى 

الذين  امل�صلحني  الــرجــال 
االإن�صاين  املجتمع  خدموا 
هــدى  فــقــد  جليلة  خــدمــة 
اأمّمًا اإىل نور احلق ومنعها 
وارتكاب  الدماء  �صفك  من 
طريق  لها  وفتح  الفواح�ض 

العلم واملدنّية(.
التزمت  كتابات  وهناك 
بـــاملـــو�ـــصـــوعـــيـــة واملــنــهــج 
الـــعـــلـــمـــي فـــمـــدحـــت نــبــي 
عليه  ــت  ــ ــن ــ واأث االإ�ــــصــــالم 
ــامل  عــ ــم  ــهـ ــتـ ــدمـ ــقـ مـ ويف 
ــيـــات )مــايــكــل  ــصـ ــا�ـ ــريـ الـ
النبي  و�ــصــع  اإذ  ــارت(  ــ ه
عليه  اهلل  �ــصــلــى  حمــمــدًا 

واآله و�صلم ليكون االأول يف طليعة املائة الذين اختارهم بقوله: 
رجــال  واأعــظــم  اأهــم  يف  االأول  ليكون  حمــمــدًا  اختياري  )اإّن 
على  جنح  الــذي  كّله  بالتاريخ  الوحيد  الرجل  كونه  التاريخ 

والدنيوي(. الديني  امل�صتويني 
حول  كتابه  يف  )جيبون(  االنكليزي  الفيل�صوف  عــّده  كما 
ال  اإلــه  بوجود  يوؤمن  فيل�صوف  اأّي  اإّن  الرومانية  االمرباطورية 

ر�سول الإن�سانية يف كتابات العلماء
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بقلم: الدكتور رحيم كاظم الهاشمي

بعقيدة  يقر  اأن  اإاّل  ميكنه 
حممد �صلى اهلل عليه واآله 
و�صلم التي هي عقيدة رمّبا 
كانت اأ�صمى من عقولنا يف 

الوقت احلا�صر(.
التع�صب  مــن  وبــالــرغــم 
الـــكـــبـــري الــــــذي اتــ�ــصــمــت 
ــي  ــا�ــص امل اأوروبـــــــــا يف  ــه  ــ ب

الذين  امل�صت�صرقني  بع�ض  كتابات  يف  وردت  التي  واالإ�ــصــاءات 
واآله  عليه  اهلل  �صلى  للنبي حممد  واأ�صاوؤوا  االإ�صالم  �صوهوا يف 
و�صلم عن جهل اأو عن ق�صد اأحيانًا فقد ظهرت كتابات اأوروبية 

اأن�صفت االإ�صالم ونبيه.
مع اأّن ديننا ور�صولنا الكرمي ال يحتاجان اإىل �صهادة من اأحد 
)واهلل غني عن العاملني( ولكنها �صهادات االآخرين من فال�صفة 
اإىل احلقيقة وقد حالت جمتمعاتهم  اأو�صلتهم عقولهم  وكتاب 

املتع�صبة بينهم وبني اإ�صهار اإ�صالمهم فاكتفوا بالتعبري عنها.
هذه الكتابات اأن�صفت اإىل حد ما ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
واآله و�صلم وهي �صهادات ترد على الذين يدل�صون ويكذبون على 

النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم.
من  اأكــرب  يبقى  و�صلم  ــه  واآل عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  ــاإّن  ف
واأّدى  كله  اخلري  اأجنز  قد  الر�صالة  بتبليغه  وهو  الكلمات  كل 

الدنيا  يف  وال�صالم  االأمــن  طريق  لالإن�صانية  ور�صم  االأمــانــة 
والفوز يف االآخرة.

جرت  التي  وامل�صائب  امل�صاكل  الطريق  هذا  يف  حتّمل  وقد 
عليه �صلى اهلل عليه واآله و�صلم  يف دعوة النا�ض اإىل االإ�صالم.

وقد ثبت عند الفريقني ما جرى على النبي �صلى اهلل عليه 
واآله و�صلم وقد قال: »ما اأوذي نبي مثل ما اأوذيت«.

ابن  يزيد، عن  بن  يون�ض  اأخــربين  قــال :   بن وهب  فعبد اهلل 
�صهاب قال :  اأخربين عروة بن الزبري اأن عائ�صة قالت للنبي :  يا 

ر�صول اهلل:  هل اأتى عليك يوم اأ�صد عليك من يوم اأحد ؟ 
كان  قومِك  من  لقيت  » ما  و�صلم :   واآله  عليه  اهلل  �صلى  فقال 
اأ�صد منه يوم العقبة اإذ عر�صت نف�صي على ابن عبد ياليل بن 
عبد كالل، فلم يجبني اإىل ما اأردت، فانطلقت واأنا مهموم على 
فاإذا  راأ�صي  فرفعت  الثعالب،  بقرن  واأنا  اإال  اأ�صتفق  فلم  وجهي 
اأنا ب�صحابة قد اأظلتني، فنظرت فاإذا فيها جربيل عليه ال�صالم 
فناداين فقال :  اإن اهلل قد �صمع قول قومك لك وما ردوا عليك، 
ناداين  ثم  فيهم،  �صئت  مبا  لتاأمره  اجلبال  ملك  لك  بعث  وقد 
اإن  اهلل  بعثني  قد  حممد !   يا  قال :   ثم  علي  ف�صلَّم  اجلبال  ملك 
اهلل قد �صمع قول قومك لك، واأنا ملك اجلبال، قد بعثني اإليك 
ربك لتاأمرين ما �صئت، اإن �صئت تطبق عليهم االأخ�صبني«. فقال 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه اآله و�صلم :  » اأرجو اأن يخرج اهلل من 

اأ�صالبهم من يعبد اهلل ال ي�صرك به �صيئًا«.
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)احلكمة(  كلمة  الــكــرمي  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  ذكــر  لقد 
ع�صرين مرة، وو�صع احلكمة يف قائمة اأعمال االأنبياء عليهم 
الكثري(،  )اخلري  عنوان  عليها  واأطلق  مدحها  وقد  ال�صالم، 

فما هو املق�صود من )اخلري الكثري(.
    احلكمة يف اللغة

تطلق كلمة احلكمة يف اللغة على العلم الذي مينع االإن�صان 
من  ا�صتعارة  املعنى  هــذا  اأخــذ  وقــد  القبيحة،  االأعــمــال  من 

حكمة )احلديد( واللجام.)جممع البحرين:45/6(
فكذلك  احلــيــوان،  لــردع  ي�صتعمل  الّلجام  اأّن  كما  يعني: 
احلكمة متنع االإن�صان من ال�صقوط يف املهالك والقبائح، لذا 

�صّموا فهم املعاين باحلكمة الأّنها املانعة من اجلهل.

    احلكمة يف ال�سطالح

العلم  عن:  عبارة  احلكمة  االإ�ــصــالم،  علماء  م�صطلح  يف 
وعملي؛  علمّي  ق�صمني:  اإىل  تنق�صم  وهي  االأ�صياء،  بحقائق 
وهي  النظرّية(  )باحلكمة  اأي�صًا  ت�صّمى  العلمّية  فاحلكمة 

ت�صمل على علوم ما بعد الطبيعة... والعلوم الطبيعية اأي�صًا.
وتدبري  املــدن،  �صيا�صة  علم  فهي  العملّية...  احلكمة  اأّمــا 

�صوؤون البيوت وامل�صاكن وتهذيب االأخالق.
    احلكمة يف القراآن الكرمي

ذكـــر ال�صـــيخ اأمني االإ�صـــالم الطرب�صـــي )طاب ثـــراه( يف 
ذيل االآية املباركـــة: }...وَمَنْ يُـــؤْتَ الْحِْكمََة َفَقـــدْ ُأوتِيَ 

خَيْـــرًا َكثِريًا...{.)البقـــرة:269(

ول���ق���د اآت��ي��ن��ا ل��ق��م��ان احل��ك��م��ة
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فهناك معاٍن خمتلفة للحكمة:
وحمكمه  ومن�صوخه،  نا�صخه  معرفة  اأي،  القراآن:  علم   .1

ومت�صابهه، ومقّدمه وموؤّخره... الخ.
2. �صدق االأقوال واالأفعال عن )جماهد(.

3. علم الّدين واأحكامه عن )ابن زيد(.
4. علم الّنبوة عن )ال�صدّي(.

5. معرفة اهلل وتوحيده عن )عطاء(.
6. الفهم واالإدراك عن )اإبراهيم(.

7. اخلوف واخل�صية من اهلل تعاىل عن )ربيع(.
ال�صالم  عليه  ال�صادق  ــام  )االإمـ عن  والفقه  الــقــراآن   .8

وجماهد(.
9. العلم الذي تعظم منفعته، وجتّل فائدته، وهذا املعنى 

جامع لالأقوال.
اأنــبــيــاءه واأممــهــم، مــن كتابه واآيــاتــه،  10. مــا وهــب اهلل 
ودالئله وبراهينه ليدّلهم بها على معرفتهم به )جّل �صاأنه( 

وبدينه عن )اأبو علي اجلبائي(.
به  مُيــنــع  االإنــ�ــصــان  الأّن  بـــ)احلــكــمــة(  العلم  �صّمى   .11
احل�صنات  فعل  اإىل  الّنا�ض  دعــوة  من  فيه  ملا  القبائح،  عن 

واخلريات، ومنعهم عن عمل ال�صّيئات والقبائح.
روي عن النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم اإّنه قال: »اإّن اهلل 
اآتاين القراآن، واآتاين من احلكمة مثل القراآن، وما من بيت 
لي�ض فيه �صيء من احلكمة اإاّل كان خرابًا، اأال فتفّقهوا وتعلموا 

فال متوتوا جهااًل«.)جممع البيان:382/1(
    احلكمة يف بيان اأهل البيت عليهم ال�سالم

1. قـــال االإمام مو�صـــى بـــن جعفر الكاظم عليهم ال�صـــالم 
ويف و�صية له�صـــام: »يا ه�صـــام:... قال احلـــّق تعاىل يف كتابه 
}وََلَقـــدْ َآتَيْنَـــا ُلْقمَـــانَ الْحِْكمََة...{)لقمـــان:12(، قال 
عليه ال�صـــالم: هو الفهم والعقل«.)تف�صري العيا�صي:151/1(

االآيـــة  تف�صـــري  عـــن  اهلل  رحمـــه  ب�صـــري  اأبـــو  نقـــل   .2
الْحِْكمَـــَة...{، عـــن االإمـــام  يُـــؤْتَ  }وَمَـــنْ  املباركـــة 
الباقـــر عليه ال�صـــالم، بـــاأّن املق�صود مـــن احلكمة: »)هي 

االأنـــوار:215/1( املعرفة(«.)بحـــار 

3. قـــال اأبـــو ب�صري: �صـــاألت االإمام ال�صادق عليه ال�صـــالم 
عن تف�صـــري االآية الكرمية }وَمَـــنْ يُـــؤْتَ الْحِْكمََة...{، 
فقـــال عليه ال�صـــالم: »طاعـــة اهلل ومعرفـــة االإمام«.)الكايف 

ال�صـــريف:185/1،ح11(
4. قـــال اأبـــو ب�صـــري اأي�صـــًا: �صـــمعت االإمـــام الباقـــر عليه 
ال�صـــالم يقـــول يف تف�صـــري قولـــه تعـــاىل: }...وَمَـــنْ يُـــؤْتَ 
الْحِْكمَـــَة َفَقـــدْ ُأوتِـــيَ خَيْـــرًا َكثِـــريًا...{، قـــال: »معرفة 
االإمام، واجتناب الكبائر التي اأوجب اهلل عليها النار«.)بحار 

االأنـــوار:215/1،ح24(
احلكمة  »اإّن  الــ�ــصــالم:  عليه  الــ�ــصــادق  ــام  ــ االإم قــال   .5
وما  حكيم،  فهو  منكم  فّقه  فمن  الّدين،  يف  والتفّقه  املعرفة 
اإبلي�ض من فقيه«.)تف�صري  اأحّب اإىل  اأحد ميوت من املوؤمنني 

العيا�صي:151/1(
    املعنى اجلامع والوا�سع للحكمة

قـــال اهلل تعـــاىل يف كتابه الكـــرمي: }وََلَقـــدْ َآتَيْنَـــا ُلْقمَانَ 
الْحِْكمََة...{.)لقمـــان:12(

هِ{؛  ثـــم يف�ّصـــر )احلكمـــة( هكـــذا: }َأِن اشْـــُكرْ لِلَّ
اأي )يـــا لقمـــان...( اإّن مـــن احلكمـــة اأن ت�صـــكر اهلل تعاىل؛ 
وقد اأكمل ال�صـــكر بقوله تعاىل: }...وَمَنْ يَشْـــُكرْ َفِإنَّمَا 
هَ َغنِـــيٌّ حَمِيدٌ{،  يَشْـــُكرُ لِنَْفسِـــهِ وَمَـــنْ َكَفرَ َفـــِإنَّ اللَّ
اأي اأّن مـــن ي�صـــكر اهلل اإمنا لنف�صـــه ال�صـــاكرة، فـــاهلل الغني 
عن �صـــكر العباد، وال حاجة له يف �صـــكر العباد؛ فقد بنّي اأّن 
ال�صكر هلل هو يوؤدي اإىل مر�صاة النف�ض ومن يكفر باهلل فاإّن 
اهلل غنـــي حميد؛ فال�صـــكر وعدمه ال حاجـــة هلل فيهما، اإمنا 
هي لالإن�صـــان وقد قرنها اهلل باأن يجعل ال�صكر من احلكمة، 

اأّن من ي�صـــكر اهلل يعد حكيمًا.
لكلمة )ال�صكر(  والوا�صع  املعنى اجلامع  اإىل  فالنظر  اإذن 
هذه  لنا  تتجّلى  ال�صريفة  والـــروايـــات  الــكــرمي  ــقــراآن  ال يف 
والعطايا  للّنعم  ال�صكور  االإن�صان  هو  احلكيم  باأّن  احلقيقة؛ 
ميتاز  حــني  كاملة  ب�صورة  املعنى  هــذا  ويتحّقق  االإلــهــيــة، 
يف  واأفعاله  اأقواله  وي�صع  والعقل،  والعلم  باملعرفة  االإن�صان 
ميزان ال�صدق واال�صتقامة؛ الأّن احلكيم كل من ا�صتطاع اأن 
يغرتف من معاين احلكمة املختلفة، ويتمّكن اأن ي�صكر النعم 

االإلهّية اأف�صل واأكرث.

بقلم: ويل الفاطمي
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بقلم: محمد هادي عباس

معرفة اهلل تعاىل

*جوه���ر املعرفة، اأن تع���رف رّبك؛ اأّما جوهر احلكم���ة، فاأّن تعرف ماذا 
اأراد منك.

*ق���د يعطي اهلل العق���ل لأفراد، واحلظ لأفراد اآخري���ن، وال�سحة لقوم 
ثالث���ني وذلك من تليات عدله يف خلقه.

*اأق���رب ما يكون اإليك �س���ر احلياة.. اأقرب ما تك���ون اإىل الرب يف حالة 
ال�سالة وحمراب العبادة.

*احتف���ظ باإميان���ك بقوة، فال �س���يء مثل���ه ميكنه اأن ي�س���ند ظهرك يف 
حلظات الإحب���اط والكارثة.

*بع����س النا����س اإميانه���م كجلمود م���ن ال�سخ���ر، ل يتك�س���ر يف مواجهة 
الت���اج وال�سوجلان؛ وبع�سهم اإميانه كامللح �س���رعان ما يذوب يف كيمياء املال 

ال�سلطان. و 

*كل الأماين العظيمة ميكن حتقيقها يف احلياة اإذا توفر بع�س الإبداع، 
وبع�س الت�سجيع، وبع�س امل�ساعدة، والكثري من التوفيق الإلهي.

*الإميان مر�سد العقل ولي�س العك�س.

*دلي���ل املوؤم���ن اإىل منابع اخل���ري هو اأحد اأمري���ن: اإما ال�س���وق على ر�سا 
الرب، اأو اخل�س���ية من غ�سبه.

*ل يقا�س بقدرة اهلل اأحد.. فهو)ل من �سيء( �سنع )كل �سيء(.
*العلم اأقوى اأ�سلحة املوؤمنني، كما اأّن الإميان اأقوى اأ�سلحة العلماء.
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�صكري،  بروتني  العربي عبارة عن خليط مكون من  ال�صمغ 
الريبوز،  و  اأرابينوز  بينها   من  لل�صكريات  م�صدرًا  يعد  لذلك 
وحتليل  ف�صل  عقب  اكت�صافها  مت  قد  ال�صكريات  هذه  كانت  و 
ال�صودان  وتعد  باأ�صمه  �صميت  ولذلك  العربي  ال�صمغ  مكونات 
من  يقرب  ما  تنتج  فهي  العربي  لل�صمغ  املنتجة  البالد  اأ�صهر 
كم�صدر  عليه  تعتمد  لذلك  العاملي  االإنتاج  اإجمايل  من   %80
من  العربي  ال�صمغ  املــزارعــون  ويح�صد   والــتــجــارة  لــلــرزق 
ال�صنغال، وال�صودان، وال�صومال  ولل�صمغ العربي فوائد متعددة 
على  الق�صاء  يف  ي�صاعد  اأنه  الطبية  االأبحاث  اأ�صارت  وموؤخرًا 
الف�صل الكلوي، وهذا ما �صتربزه تف�صياًل اأجزاء املقالة التالية.

    الإ�ستخدامات العامة لل�سمغ العربي
الغذائية  املنتجات  �صناعة  يف  العربي  ال�صمغ  ي�صتخدم   -

كاحللويات.
الطباعة  عنا�صر  من  مثبتًا  عن�صرًا  العربي  ال�صمغ  يعد   -

احلجرية.
- يدخل يف �صناعة ملمعات االأحذية.

- يعد مادة ال�صقة ت�صتخدم للطوابع الربيدية.
- يدخل يف �صناعة م�صتخ�صرات التجميل لل�صيدات.

    الإ�ستخدام الطبي لل�سمغ العربي
�صناعة  �صمن  يدخل  فهو  كــدواء  العربى  ال�صمغ  ي�صتخدم 

االإ�صتحالب و له اأهمية كبرية بالن�صبة ملر�صى الكلى.
    تاأثري ال�سمغ العربي على ال�سحة

من  عانت  حــاالت  ت�صجيل  مت  اأّنـــه  اال  فــوائــده  مــن  بالرغم 
التح�ص�ض جتاهه عندما تتناوله اأو حينما ت�صتن�صق رائحته فهو 

يخر�ض اجلهاز التنف�صـي عند ا�صتخدامه.
    ال�سمغ العربي يق�سي على الف�سل الكلوي

وقــامــوا  الــعــربــي  ال�صمغ  مــن  طبية  و�صفة  ــاء  االأطــب و�ــصــع 
بتجربتها على مر�صى الف�صل الكلوي وكانت الو�صفةعبارة عن 
املاء  وو�صعهم يف كوب من  العربي  ال�صمغ  طحن ملعقتني من 

وتركه لي�صرب مرتني �صباحًا وم�صاًء، وكانت النتائج كالتايل:

- ال�صمغ العربي رفع معدالت اإفراز الف�صالت عند املري�صة 
امل�صابة بالف�صل  الكلوي  مما اأدى لتح�صن حالتها و ا�صتغنائها 

عن غ�صيل الكلى.
- مت تطبيق الو�صفة على مر�صى اآخرين ولكنهم مل يعجبهم 

طعم ال�صمغ العربي ورف�صوا تكملة العالج به.
- وجد الباحثون اأن هناك �صابًا عمره 35 عامًا كان يعاين من 
الف�صل الكلوي منذ عام وو�صف له االأطباء ال�صمغ العربي وبعد 
ب�صفائه  االأطباء  فتفاأجاأ  جمددًا  التحاليل  اأجرى  الوقت  مرور 

متامًا من الف�صل الكلوي واأنه لي�ض بحاجة لغ�صيل الكلى.
- تو�صل الباحثون اىل اأن ال�صمغ العربي يخف�ض اأي�صًا من 
عامًا   21 عمرها  فتاة  هناك  كانت  اإّنــه  حيث  الكرنتنني  ن�صبة 
و�صلت ن�صبة الكرنتنني لديها اىل حوايل 5.5 فن�صحها االأطباء 
بال�صمغ العربي وبعد مرور 3 اأ�صابيع انخف�صت ن�صبة الكرنتنني 

اىل ما يقرب من 2.
    ال�سمغ العربي ي�ساعد يف عالج ال�سكري وعدة اأمرا�س 

اآخرى
اأ�صافت االأبحاث اأي�صًا اأن ال�صمغ العربي يقلل من امت�صا�ض 
اجل�صم لل�صكر الأنه يحتوي على عدة األياف متكنه من ذلك مما 
وحتد  الدهون  وتكافح  الــوزن  تخفف  اإنزميات  اإفــراز  من  يرفع 
من االإ�صابة ب�صرطان القولون كما يحد من ارتفاع �صغط الدم 
والتهابات املفا�صل وترفع األيافه الذائبة من معدالت االأحما�ض 
الدهنية التي ت�صاعد يف طرد ال�صموم من اجل�صم و�صالمة وتقوية 
اجلهاز املناعي مما ي�صهم يف الوقاية من اأكرب عدد من االأمرا�ض.

    طريقة ا�ستعمال ال�سمغ العربي
كالبودرة  ناعمًا  ي�صبح  حتى  جيدًا  العربي  ال�صمغ  يطحن 
ويو�صع يف كوب ماء ويقلب جيدًا ويرتك من ثالث �صاعات حتى 
يذوب متامًا ويف�صل �صربه على الريق �صباحًا ومرة اأخرى م�صاًء.

وقد اأثبت الباحثون اأن تناول ال�صمغ العربي خاٍل متامًا من 
االأعرا�ض اجلانبية وين�صح بتناوله فهو اأكرث فائدة من االأدوية 

والعقاقري الكيميائية.
بقلم: أحمد عباس

ال�سمغ العربي يق�سي على الف�سل الكلوي
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كيف نكت�صف خارطة الطريق؟ وكيف نر�صم الهدف؟
قبل االإجابـــة البد اأن نعرف مكونـــات اخلارطة، فاخلارطة 

تتكون من ثالثة عنا�صر اأ�صا�صية وهي:
اأواًل: االأهداف امل�صتقبلية.

ثانيًا: مالحظة الواقع وتقييمه على �صوء هذه االأهداف.
ثالثًا: ر�صم اخلطوات العملية للو�صول اإىل االأهداف.

وهذا معناه اأن اخلارطة تتكون من ثالث قواعد وهي:
1. املعرفة باالأهداف.

2. املعرفة باالإمكانيات وال�صبل.
3. املعرفة بالزمان وحتديد الوقت.

وهـــذه العمليـــة علـــى ب�صـــاطتها هـــي مـــن اأعقـــد العمليـــات 
واأكرثها �صعوبة، فتحديد االأهداف الواقعية تعترب م�صكلة لي�صت 
بالي�صـــرية، وكذلك تقييم الواقـــع ومعرفة االإمكانيـــات املتاحة 
وال�صـــبل، واأخريًا ر�صم اخلطوات وحتديد احل�صة الزمنية لكل 

هـــدف مراد اإجنـــازه، اأي�صًا تعد من امل�صـــكالت احلقيقية.
حيـــث اإّن لالأهـــداف واالإمكانيـــات وللزمان، اأثـــرًا وا�صحًا 
على جناح اأو ف�صـــل عملية التخطيط للخارطة، وال�صـــبب يعود 
اإىل اأن العاملـــني يتفاوتـــون يف نظرتهـــم، يف مـــدى الروؤية اإىل 
االأهـــداف، فمنهم من ي�صـــتطيع اأن يكون بعيد الغور، فري�صـــم 
اأهدافًا بعيدة، ثم يخطـــط للو�صول اإليها، عرب مرحلة زمنية، 

ومنهم مـــن ال يكون كذلك.
    درجة ت�سخي�س الهدف

لكل عمـــل وبرنامج اأراد االإن�صـــان اأن يوؤديـــه البد من حتديد 
وت�صخي�ض الهدف منه، لكي يتجه كل الفرعيات واجلهود نحوه، 

يقول تعـــاىل: }وَاْقصِدْ فِـــي مَشْـــِيكَ{.)لقمان:19(
اأي اجعـــل م�صـــيك - حركتك قا�صـــدة - اأي هادفة، وتتميز 
االأهداف باأنها كلما كانت عامة وذات اإطار وا�صـــع، كلما �صهل 
جتمع االأفراد حولها، وبالعك�ـــض كلما حّددت االأهداف ب�صـــكل 
دقيـــق و�صيـــق كلما ظهـــرت اخلالفـــات حولهـــا وتقل�ض عدد 

بها. املوؤمنني 
فاالأ�صـــئلة هي: هل من�صـــاأ هذا الهدف ذاتي؟ اأم هو نا�صـــئ 
من �صغـــط الظروف؟ اأم هو من اأفـــراد العمل؟ اأم من �صغط 
املمولني للخطة؟ اأم من �صغط املتبنني وامل�صـــاندين للعمل؟ اأم 

القياديني؟ من 
ومـــن الن�ـــض ال�صـــريف لالإمـــام الكاظـــم عليـــه ال�صـــالم 
نكت�صف اأن االإمام �صالم اهلل عليه و�صع ال�صاعات االأربع، تلبية 

حلاجات اأ�صا�صـــية ال ميكن غ�ـــض الطرف عنها.
اأ�صـــف اإىل ذلـــك اأن الن�ض ال�صـــريف طرح ترتيبـــًا حكيمًا 
لهـــذه ال�صـــاعات، حيث اإّن هـــذا الرتتيب يت�صمـــن ترتيبة من 
حيـــث االأهميـــة والهدفيـــة، والرتابـــط املو�صوعـــي، وهـــو مـــا 

قليل. بعد  �صنكت�صـــفه 
واملهـــم هو اأننا يجب اأن ال نتنازل عن هذه ال�صـــاعات االأربع، 
حتت اأي ظرف من الظروف، فهي اأهداف ت�صـــّكل ثوابت للزمن 

الر�صايل، يف خارطة الطريق املقرتح للعاملني يف ال�صاحة.
    اخلارطة اليومية لل�سخ�سية امللتزمة

لقـــد اأعطى االإمـــام الكاظم عليه ال�صـــالم اأبعادًا اأ�صا�صـــية 
للخارطة اليومية واالأ�صـــبوعية لل�صـــخ�صية امللتزمة اأال وهي:

البعد االأول: �صاعات املناجاة.
البعد الثاين: �صاعات الرزق واملعا�ض.

البعـــد الثالـــث: �صـــاعات العمـــل الر�صـــايل واحلركـــي يف 
اأو�صـــاط )االإخـــوان والثقـــات(.

البعد الرابع: �صاعات الّلذة يف غري حمّرم.
وبذلـــك اأعطى االإمام من خـــالل الن�ض ال�صـــريف خارطة 
وا�صحـــة للطريق عندما قـــال: »َواْجَتِهـــُدوا اأَْن َيُكـــوَن َزَماُنُكْم 
ْمِر امْلََعا�ِض َو�َصاَعًة  اأَْرَبَع �َصـــاَعاٍت، �َصاَعًة ِمْنُه مِلَُناَجاِتِه َو�َصاَعًة اِلأَ
وَن  ُفوَنُكْم ُعُيوَبُكْم َوَيْخُل�صُ ِذيَن ُيَعرِّ َقاِت َوالَّ مِلَُعا�َصَرِة ااْلإِْخَواِن الثِّ
ـــاَعِة  اِتُكْم َوِبَهِذِه ال�صَّ َلُكْم يِف اْلَباِطِن َو�َصـــاَعًة َتْخُلـــوَن ِفيَها ِلَلذَّ

ـــاَعات «.)حتف العقول:423( ـــاَلِث ال�صَّ َتْقـــِدُروَن َعَلى الثَّ
بقلم: الشيخ حمزة الالمي

تق�سيم
الوق��ت
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بقلم: الدكتور أمجد الفاضل

اإّن بع�ـــض و�صـــائل االإعـــالم تعتمد علـــى االجتهـــاد يف مو�صع 
الن�ـــض وهذا يحدث كثريًا وكاأن ال قيمة للن�ض وقائل الن�ض هو 
اهلل �صبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز اأو من اأنطقهم اهلل بحكمته 
ومب�صمون كتابه وهم العرتة الطاهرة يف احلالتني امل�صاألة ترجع 

اإىل املطلق املقد�ض.
لذلـــك يحـــدث االجتهـــاد يف مو�صع الن�ـــض ثم تاأتي و�صـــائل 
االإعالم لرتوج ال�صورة االإ�صـــالمية �صورة الفرد امل�صلم اعتمادًا 

امل�صدر. على هذا 
بعـــد ذلـــك ناأتـــي اإىل الدرا�صـــة يف املعقـــول، جنـــد �صعفـــًا ال 
ي�صاهي فيها وال ميكن ال�صكوت عليه، وجند تناق�صًا يف خطوات 
منهج البحث املتبع، وجند اأن اأدوات اخلطاب امل�صتوردة و�صعت 
لغري ال�صـــياق املعني، الأّن الذي �صنع و�صـــائل االإعالم و�صنع لها 
اأدواتهـــا هو غري امل�صـــلم، ولذلك جند اأّن هنـــاك ثقافة حممولة 
على املنتج امل�صـــتورد، وعلى �صـــبيل املثال اللبا�ـــض االإ�صالمي اأو 
ال�صـــرعي من الذي حط نظمه؟ األي�ـــض املو�صة اأو املوديل؟ والتي 

هي بحقيقتها احلمولة الثقافية للم�صـــتورد؟
واأن ال�صعـــف والتهـــّروؤ يف املنظومـــة املعرفيـــة التـــي ي�صـــتند 
اإليها اخلطاب االإ�صـــالمي يف االإعالم، كل ذلك الأننا نت�صتت بني 
اأنظمة ثالثة، عندنا النظام االإ�صالمي وعندنا النظام القبائلي 
اجلاهلي وعندنا النظام املدين اأو ال�صيا�صـــي، كلما احتجنا اإىل 
اأن نلبـــي م�صاحلنا اجتهنـــا اإىل اأحد هذه االأنظمة وال ننظر اإىل 

ما فيها من تعار�ض.
قال تعاىل: }َأرََأيْتَ مَِن اتََّخَذ إَِلهَهُ هَوَاهُ{.)الفرقان:43(

اأال يعنـــي هذا اأّن للهوى �صـــلطة االإله على االإن�صـــان يف احلني 
واالآخـــر؟ ومباذا منثل ال�صنمية والذاتية؟

القبائلـــي  النظـــام  اإىل  تنت�صـــب  كثـــرية  مظاهـــر  فهنـــاك 
اجلاهلي، وعندنـــا اأي�صًا النظام املدين الذي ذهب اإىل اأن�صـــنة 
الدين والذي عرب عنه ب�صـــحب الب�صـــاط من املقد�ـــض، ثم ناأتي 
اإىل ال�صـــريعة االإ�صـــالمية فنجدها تكت�صـــب بكثري من �صلوكيات 

اأبنائهـــا من النظامني املدين الرباغماتي النفعي، ومن القبائلي 
ال�صنمـــي ثم بعد ذلـــك ننتج ممار�صـــات ثقافية هجينة.

فـــاإذا جئنا اإىل املن�صـــات واإىل املنابر حتدثنـــا عن اخلطاب 
االإ�صـــالمي الر�صـــمي ال ننتبـــه اإىل اأننـــا نكرر املـــادة اخلام غري 
امل�صتنبط منها وغري امل�صنعة على �صكل ممار�صات ثقافية فاإذا 
جئنا اإىل املمار�صة منار�ض ما هو م�صتورد وال ين�صجم مع ثقافتنا 
االإ�صـــالمية وجند القبول مب�صادر اإ�صـــالمية للت�صريع وللتنظيم 
تقوم علـــى تناق�صات واعرتا�صات وجند غيـــاب التوازن بني ما 
هو ذاتي وما هو مو�صوعي، وجند اختالط االأدوار بني ال�صماوي 
والب�صري من حيث مو�صوعات متعددة احلدود جند اخللط بني 
الثابت واملتحول وا�صتحقاق كل منهما فكريًا وقانونيًا واجتماعيًا 
واقت�صاديًا و�صيا�صيًا، وحتى عباديًا، واأخريًا جند تعومي الثوابت 

وتثبيت املتحوالت.
واأّن املمار�صـــات الثقافية الغربية حت�صـــن الت�صـــوق لنف�صـــها، 
بينمـــا ممار�صـــاتنا ال منتلك لهـــا االأدوات االإعالمية ما يح�صـــن 
عمليـــة الت�صـــويق وهـــذه مالحظـــة يجـــب اأن نعرتف بهـــا واأرى 
�صـــرورة فتح قنـــوات احلوار والتاأكيـــد على الو�صـــائل التفاعلية 
وا�صـــتبعاد الو�صـــائل اخلطية ب�صيغة اإفعل وال تفعل، وقل وال تقل 

بالطريقـــة اخلطيـــة يف االإعـــالم.
واملتلقـــي ي�صبـــح م�صـــتمعًا ال يحق لـــه اأن يرد وال يحـــق له اأن 
يحاور، فيجب ا�صـــتبعاد الو�صـــائل اخلطية يف االإعالم والتي ما 
عـــادت جتـــدي نفعًا وال تواكـــب متطلبات الع�صر وقد �صـــاهدمت 
كيف اأن ثورة الفي�ـــض بوك �صنعت حتوالت جذرية يف املجتمعات 

ب�صـــبب التفاعل والتوا�صل واحلوار.
فالتبليـــغ اخلطي الراأ�صـــي اأثبت ف�صـــله وعدم جـــدواه ونحن 
االآن نتحـــدث عـــن ثـــورة جماهريية عامليـــة عارمة، مـــع اأننا قد 
نتفـــق بالقلـــوب واالأدلة اإىل اأننـــا بحاجة ما�صـــة اإىل م�صلح لكل 
هذه امل�صـــاكل بقيام واإمكانات وت�صـــديد اإمامنا �صاحب الع�صر 

والزمـــان عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صـــريف.

اخلطاب الإ�سالمي يف و�سائل الإعالم
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والثقافية الفكرية  ال�سوؤون   �سدر حديثًا عن ق�سم 
ف��������ي العت���ب�������������ة احل�سين���ي����������ة املقد�س������������ة

العلمية  واملقالت  البحوث  ا�ستقبال  يف  البدء  عن  الوارث  جملة  اإدارة  تعلن 
�ستخ�سع  املقالت  اأن  علمًا  القادمة،  املجلة  اأعداد  �سمن  لن�سرها  والإ�سالمية 

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

info@imamhussain-lib.org

الن�س�خة  عل�ى  للح�س�ول 
الرقمي�������������ة للمجل������ة 
الك���������ود ه�ذا  ام�س�������ح 


