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القول باإللحاد قتل للعقل
العقل عرف ب�أنه :هو قوة تدرك بها اخلري وال�شر ومن ّيز بينها� ،أو هو قوة التمييز بني
احلق والباطل� ،إذن العقل هو املرجع يف ت�شخي�ص ال�صواب واخلط�أ ،وللعقل الكلي قواعد
اتفق عليها العقالء ،ومن هذه القواعد الكلية �أنّ لكل معلول علة ،ولكل م�سبب �سبب ًا ،ولكل
متحرك حمرك ًا ،ولكل نظام منظم ًا ،ولكل موجود ممكن ًا موجد ًا ،وغري ذلك من القواعد
وهذا ما يحكم به العقل وي�سلم به العقالء ،وخمالفة هذه القواعد �أ ّنه ذو عقل ثم ي�صرح
ب�أنّ الوجود �أو الكون �صار بال�صدفة العمياء فهذا ال عقل له �أو مكابر ال �إن�صاف لديه.
الكالم يف ال��رد على الإحل ��اد ك�لام ق��دمي قد ر ّد عليه العلماء واملتكلمون يف كتبهم
وحما�ضراتهم ،و�صار ل�سخافته بالي ًا ال ي�ستحق الوقوف عنده� ،إ ّال �أ ّننا مل�سنا يف الآوانة
الأخرية �أنّ هناك من يدعو له وي�ضلل عقول ب�سطاء النا�س ،وي�شكك الآخرين يف وجود
اهلل تعاىل معتمد ًا على الظرف امل�ضطرب يف العامل العربي والإ�سالمي ال �سيما يف العراق.
على كل حال ندعو �إخواننا الذين ت�أثروا بهذه الدعاوى الباطلة �أن يقر�أوا �أو ي�س�ألوا قبل
�أن ين�ساقوا خلف هذه الأ�صوات دون علم ،ومن �أراد الإر�شاد نر�شده �إىل كتب علمائنا
الأفا�ضل الذين ر ُّدوا على ذلك من املعا�صرين �أو من كان قبلهم.
امل�شرف العام
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الثورة احل�سينية

احل�سني عليه ال�سالم
ال���دم���ع���ة اجل���اري���ة

ترددت كثري ًا يف ت�سجيل جتربتي الأوىل مع الإمام
احل�سني عليه ال�سالم ،وكلما �أب ��د�أ بالكتابة تهرب
الكلمات من حتت �سنان قلمي ،وتبقى امل�أ�ساة مكتومة
يف داخل نف�سي فال معني �أطيل معه العويل و البكاء
وال َج��زُ ٍوع ف�أ�ساعد جزع ُه �إذا خلأ ،فتمتزج الب�سمة
عندي بالدمعة ويحتل احلزن مكان الفرحة ،وتتبدل
كل �أهازيج الب�شرى ب�أنني احلزن الدائم ،ففي ميالده
�سكبت عربة ..وما زالت تلك العربة ..ويف ا�ست�شهاده
ويف ذكراه تعلو العربة ..فللح�سني جم ٌد مكتوب منذ
الأزل ال ينال �إال بالدمع الأحمر (يا ح�سني اعلم �أن
لك عند اهلل �أجر ًا ال تبلغه �إال بال�شهادة).
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قبل �أن �أعي�ش يف رحاب الت�شيع و�أهتدي �إىل مذهب
�أهل البيت عليهم ال�سالم مل �أكن �أعرف عن احل�سني
عليه ال�سالم �إ ّال ما در�سناه يف املدار�س ،وهي ق�صة
جمتز�أة تعرب عن الكبت الدائم لق�ضية كربالء� ،أذكر
�أنني كنت يف مرحلة االبتدائية الأ�ستاذ تبع ًا للمنهج
يطوي كل ذلك التاريخ يف قوله �إنّ يزيد قتل الإمام
احل�سني عليه ال�سالم و�أوالده و�سبى ن�ساءه ،يف معركة
ت�سمى كربالء ،ف�س�ألت طالبة م�سيحية بده�شة كيف
جت��وزون قتل ابن بنت نبيكم؟ ،فدمعت عيناي دون
�أن �أ�شعر فكانت تلك �أول دمعة يف م�صاب الإم��ام
احل�سني عليه ال�سالم ،فقال الأ�ستاذ ذلك قدر اهلل

قدر اهلل �أم غدر الأمة التي مل حتفظ ر�سول اهلل يف
ذريته وهو القائل «�أو�صيكم اهلل يف �أه��ل بيتي» وقال
اهلل تعاىل يف حقهم {قــل ال أسألكم عليه أجــر ًا إال
املودة يف القربى} �أيقتل روحي له الفداء يف �أب�شع �صورة
مرت على تاريخ الب�شرية وهو الذي قال فيه ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله
«ح�سني مني و�أنا من
ح�سني �أحب اهلل من
�أح��ب ح�سين ًا» وق��ال
«احل �� �س�ين م�صباح
ال � �ه� ��دى و� �س �ف �ي �ن��ة
ال �ن �ج��اة» و«احل���س��ن
واحل � �� � �س �ي�ن � �س �ي��دا
�شباب �أهل اجلنة».

الثورة احل�سينية

على هذه الأمة.

الأمة ،يلوح من �أريج دمائها الزاكية ال�صمود والإباء،
ويف �أعتابها �شموخ الإمي��ان على الكفر ،ويف لهواتها
انت�صار احل��ق على الباطل ،وعلى �أ� �ش��راف �أبوابها
كان نهج احلق وراية العدل ترفرف مدى الأزمان فكل
�أيامنا عا�شوراء وكل بقعة من بقاع الأر���ض كربالء،
فهي �أعظم من �أن تكون حبي�سة التاريخ ،و�أكرب من �أن
حي
يكون الزمان قيد ًا على عنفوان حتديها فهي �شاه ٌد ٌّ
على كل الع�صور.

فعام  61للهجرة
ه ��و ب ��داي ��ة امل ��أ� �س��اة
ول � � �ك� � ��ن مل ي� �ك ��ن
ه� ��و ال� �ن� �ه ��اي ��ة ف�ل��م
ت ��زل ح��ا� �ض��رة بكل
م � � أ�� � �س� ��ات � �ه� ��ا ع�بر
ال� � ��� � �س� � �ن �ي��ن ،ف��ف ��ي
ك� � ��رب� �ل��اء ي �ت �ج �ل��ى
وع� � �ن � ��دم � ��ا ق� ��ال
الإ� � �س �ل�ام ب ��أ� �س �م��ى
رج��ل للح�سني عليه
ال�سالم وه��و راك��ب على ظهر ر��س��ول اهلل �صلى اهلل معانيه ،وت�ضيق عندها امل�سافة بني الإن�سان
عليه و�آله نعم املركب مركبك ،فقال ر�سول اهلل« :ونعم والقيم ،وتقرتب فيها ال�سماء من الأر���ض ،فكانت
ت�ضحيات احل�سني ج�سرا يقرب الإن�سان من العامل
الراكب هو».
فالأمة التي جتر�أت على قتل احل�سني عليه ال�سالم املعنوي والأفق الأعلى مبا ال يقرب به �شيء �آخر.
هي نف�سها ميكنها قتل الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله.

فللح�سني ق�ضيتان ق�ضية اجل�سد املقطع وق�ضية
احل��ق امل�ضيع ،ويف ك��رب�لاء اختلطت القيم بالدماء
وال �ع��دل ب��ال���ش�ه��ادة ،ول�ك��ي ي��رف��ع احل��ق رف�ع��ت هامة
احل�سني على �سنان الرماح ،فال وج��ود للم�سرية من
غري الوقوف على �أ�شالء كربالء ،ولي�س هناك م�أ�ساة
تبكي من غري تلك امل�سرية التي كان احل�سني قربان ًا
لها (اللهم تقبل هذا القربان من �آل حممد) فكانت
امل�أ�ساة بحجم امل�سرية وكانت الت�ضحية بقدر املنهج.

فبقيت تلك الدمعة وحيدة حتى جاء اليوم الذي ع�شت
فيه م�أ�ساة كربالء بتفا�صيلها ،حيث ما ت��زال ظاللها
احلزينة ترافق ظلي �إىل اليوم ،تاركة �آث��ار ًا عميقة يف
نف�سي ،كنا يف �شهر حم��رم احل��رام يف ال�سيدة زينب
وال�سواد يغطي ال�ساحات والكل حزين يهتف يا لثارات
احل�سني ،فانتقل بي الزمان حتى ك� ّأن �أرى كربالء ب�أُم
عيني �صورة ال حتكى ومنظر ًا ال ي�صور ،ع�شت حلظات
يف فيايف دمائها احلمراء �أوا�سي الن�ساء الها�شميات ف ��أ� �ص �ب��ح احل �� �س�ين ع �ل �ي��ه ال �� �س�لام ه ��و ن �ه �ج��ي..
فبكيت معهن حتى نب�ض الدمع مني وحينها رجع �صدى وع��ا� �ش��وراء ه��ي ��ش�ع��اري ،وتربته ال�ط��اه��رة �أ�ضعها
حتت جبيني يف �سجودي ،لكي �أبقى دوم ًا مع احل�سني
النف�س يردد يا ليتنا كنا معك فنفوز فوز ًا عظيم ًا.
فعا�شوراء مل متت بل هي حا�ضرة يف وج��دان هذه و�ألقى اهلل مع احل�سني عليه ال�سالم.

بقلم :أم محمد عيل املعتصم
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ع�������ا��������ش�������وراء
وت�صحيحاملفاهيم

ري عن �أبعاد الثورة احل�سينية ودالالتها ،كذلك عن
ُكتب كث ٌ
�أ�سباب ونتائجها ،وعن ظروفها ال�سيا�سية واالجتماعية.
ورغم ذلك كله يجد الباحث املت�أ ّمل �أنّ هناك ما ميكن �أن
يقال حول �أبعاد هذه الثورة و�أهدافها ،و�أ ّنه ميكن امل�ساهمة يف
�إ�ضاءة بع�ض اجلوانب.
ومن جملة الق�ضايا التي ميكن امل�ساهمة فيها ق�ضية دور هذه
الثورة يف ت�صحيح املفاهيم التي ّمت ت�شويهها وب ّثها يف �أو�ساط
الأم��ة �آن ��ذاك وقدّمت على �أ ّنها �أفكار �أو مفاهيم �أو تعاليم
�إ�سالمية مع �أ ّنها ا ال متتّ �إىل الإ�سالم ب�صلة.
وم��ن الطبيعي ف ��إنّ �أق��در النا�س على ت�صحيح االنحراف
الفكري واملفاهيمي هم �أهل البيت الذين �أذهب اهلل الرج�س
عن عقولهم وقلوبهم و�أعمالهم وط ّهرهم تطهري ًا ،ولهذا كانت
املهمة الأوىل التي �أنيطت ب�أهل هذا البيت هي حرا�سة الدين
و�صيانته عن كل حماوالت التزوير والتحريف.
ولئن حالت الظروف القاهرة دون ت�سلمهم لزمام الإمامة
ال�سيا�سية ،ف�إ ّنها مل متنعهم من النهو�ض ب�أعباء الإمامة الفكرية
والدينية التي بها  -ال بالإمامة ال�سيا�سية  -قوام �إمامتهم ،فقد
�ش ّكل الأئمة من �أهل البيت عليهم ال�سالم املرجعية الدينية
والفكرية لكافة امل�سلمني ،وقد �أ ّكد ال ّنبي �صلى اهلل عليه و�آله يف
كل �أحاديثه وكلماته الواردة يف حقهم على مرجعيتهم الفكرية
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�أكرث من تركيزه على �إمامتهم ال�سيا�سية ،كما نالحظ ذلك يف
حديث الثقلني وحديث ال�سفينة وغريها من الأحاديث.
فمث ًال حديث الثقلني هو الذي رواه الفريقان عن النبي �صلى
مت�سكتم به لن
اهلل عليه و�آله �أ ّنه قالّ �« :إن تارك فيكم ما �إن ّ
ت�ضلوا بعدي� :أحدهما �أعظم من الآخر ،كتاب اهلل حبل ممدود
من ال�سماء �إىل الأر���ض ،وعرتتي �أهل بيتي ،ولن يفرتقا حتى
علي احلو�ض ،فانظروا كيف تخلفوين فيهما»(.الكايف
ي��ردا ّ
ال�شريف�.415/2:سنن الرتمذي) 329/5:
ون�صه كما ورد عن
وحديث ال�سفينة رواه الفريقان �أي�ض ًاّ ،
النبي �صلى اهلل عليه و�آله قال�« :أهل بيتي فيكم ك�سفينة نوح يف
قومه من دخلها جنى ومن تخلف عنها هلك»(.املعجم الأو�سط
للطرباين)306/5:
وعلى �ضوء هذا ،ف�إ ّنا نت�ص ّور �أنّ �أحد �أه� ّ�م وجوه الإ�صالح
التي نه�ض بها الإم��ام احل�سني عليه ال�سالم وجعلها عنوان ًا
لثورته عندما قال يف و�صيته لأخيه حممد ابن احلنفيةّ �« :إن مل
�أخرج �أ�شر ًا وال بطر ًا وال ُمف�سد ًا وال ظامل ًا ،و� ّإنا خرجت لطلب
الإ�صالح يف �أ ّمة جدّي( .»...بحار الأنوار)329/44:
هو الإ�صالح الديني والفكري ،لأنّ �أ�سو�أ ما ابتلت به الأ ّمة
�آن��ذاك لي�س جم ّرد االنحراف ال�سلوكي عن تعاليم الر�سالة،
و� ّإن��ا االنحراف الفكري وتزوير املفاهيم الدينية يف حماولة

لإخ�ضاع الأ ّمة وتروي�ضها.

قبل احلديث عن �أب�ع��اد الإ��ص�لاح الفكري والديني الذي
�أ�سهمت الثورة احل�سينية يف حتقيقه ،الب ّد لنا �أن نقدم �صورة
خمت�صرة عن ال�ظ��روف التي �أح��اط��ت بالثورة وه� ّي��أت لهذا
االنحدار والتقهقر الذي �أ�صاب الأ ّم��ة ،ما جعلها تتجر�أ على
�سفك دم �سيد �شباب �أهل اجل ّنة عليه ال�سالم.
فما الذي �أ�صاب هذه الأ ّمة و�أو�صلها �إىل هذا امل�ستوى؟
اجلواب:
�إنّ �أ�سو�أ ما عانت وتعاين منه �أ ّمة من الأمم �أن تعي�ش الهدر يف
طاقاتها �أو القهر يف �إرادتها ،ف�إنّ الهدر يح ّول �أفراد الأ ّمة �إىل
كم مهمل ينعقون مع كل ناعق ومييلون مع كل ريح ،والقهر ي�سلب
ٍّ
الأ ّمة اختيارها ويبدّد طاقاتها ومينع تط ّورها ورق ّيها ،وقد كانت
�سيا�سة الطغاة وامل�ستكربين على م ّر التاريخ و�إىل يومنا هذا هي
الأخذ بهذين الأ�سلوبني.
�أ�سلوب الهدر ،و�أ�سلوب القهر.

م�شاهد الهدر يف الع�صر اجلاهلي

النموذج الأخر للأمة املهدورة هم العرب قبل الإ�سالم ،فقد
كان الإن�سان العربي مهدور الكرامة ،مهدور الإرادة واحلرية،
مهدور امل�شاعر والأخالق واملال والق ّوة.
وم�شاهد الهدر يف الع�صر اجلاهلي كثرية ال تخفى على
اخلبري والباحث التاريخي منها كالآتي:
هدر العقول

�إنّ انت�شار عبادة الأ�صنام واتخاذ كل قبيلة �صنم ًا لها �إ ّما
من �صخر �أو متر حتى �إذا جاعت �أكلته ،هو خري م� ّؤ�شر على
�ضعف العقول ،وكذلك الأم ّية املنت�شرة بني اجلاهليني �إىل
درج��ة �أن يكون العارفون بالقراءة والكتابة �أف ��راد ًا قالئل
ُيعدّون بالأ�صابع ،وهكذا انت�شار اخلرافة والأ�ساطري والكهانة
وال�سحر وال�شعوذة� ،إنّ ذلك كله �شواهد على �أنّ عقول العرب
كانت مهدورة وم�ستقيلة.
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الأ ّمة املهدورة واملقهورة

كانُوا َقوْمًا فَاسِقِنيَ}[.الزخرف]54:
إَِّنهُمْ َ

هدر الإن�سان

بغية ال�سيطرة على ال�شعوب وقمع �إرادة التحرر لديها ،والذي �إنّ انت�شار �أ�سواق النخا�سة وا�ستعباد الإن�سان لأخيه الإن�سان
ابتليت به الأ ّمة الإ�سالمية بعد وفاة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه وا�سرتقاقه له و�صريورته �سلعة تباع وت�شرتى ،دليل وا�ضح على
و�آله �أ ّنها وقعت فري�سة الهدر والقهر مع ًا.
هدر الإن�سان وكرامته و�شرفه.

موق���ع الث���ورة احل�س���ينية ودورها يف ك�ش���ف �سيا�س���ة
الهدر و�أبعاده���ا ونتائجها

هدر الأخالق

�إنّ �إكراه الفتيات على البغاء وو�أد البنت وهي ح ّية والنظر �إليها
ً
ً
يذكر لنا القر�آن الكرمي فرعون منوذجا �صارخا للحاكم نظرة عار هي �شواهد على هدر الأخالق والعاطفة والكرامة.
امل�ستبد ال��ذي تقوم �سيا�سته على هدر وتبديد طاقات الأ ّم��ة
هدر املال
وم���ص��ادرة عقولها وقتل روح الإب� ��داع عندها واخت�صارها �إنّ انت�شار الربا والقمار وغريها هي م�ؤ�شرات على الهدر
ب�شخ�صه ،فهو يقودها وي�سو�سها ويفكر لها وعنها ،قال تعاىل :االقت�صادي.

ِيكمْ إِ َّال
يكمْ إِ َّال مَا َأرَى وَمَا َأهْد ُ
{...قَالَ فِرْعَوْنُ مَا ُأ ِر ُ
سَبِيلَ الرَّشَادِ}[.غافر]29:

�أ ّم��ا الأ ّم��ة يف نظر فرعون فلي�س لها من الأم��ر �شيء ،و� ّإنا
هي جمرد جماعة متلقية ال �شخ�صية لها وال متلك التخطيط
مل�ستقبلها و�إدارة �ش�ؤونها ،وغاية ما يطمح �إليه املرء �أن يكون
عبد ًا لفرعون و�أن ُي�سمح له بالعمل يف (�أر�ض ا َمل ِلك) الوا�سعة،
قال تعاىل بهذا اخل�صو�ص {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي َقوْمِهِ قَالَ يَا

َقو ِْم َأ َليْسَ لِي مُ ْلكُ مِصْرَ وَهَذِهِ ا َألنْهَارُ تَجْ ِري مِنْ تَحْتِي َأ َفالَ
ُتبْصِرُونَ}[.الزخرف]51:

وق��د ا�ستكان ق��وم فرعون للعبودية و�أدم�ن��وه��ا ،لأ ّن��ه �أه��در
عقولهم و�صادرها ،قال ع ّز وجل {فَاسْ َت َخفَّ َقوْمَهُ ف ََأ َطاعُوهُ

الإ�سالم وحماربة الهدر

جاءت بعثة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله لت�ضع حد ًا ل�سيا�سة
الهدر وت�شكل انقالب ًا كام ًال على ك� ّل قيم املجتمع اجلاهلي
ومفاهيمه ،فر�سالة النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه �أعطت للعقل
مكانة مرموقة واعتربته احلجر الأ�سا�س يف املعارف الدينية،
فبه يعرف اهلل و�صدق الر�ساالت ويوم املعاد.
وهكذا احلال يف املعارف الإن�سانية التي فتح الإ�سالم الآفاق
�أمامها والأبواب على م�صراعيها ،و�أراد للعقل �أن ُيبدع ويكت�شف
ويحلق يف �آفاق ال�سماء والأر�ض.
ومل يقف الأم��ر عند ذل��ك ،ب��ل �إ ّن��ه ح � ّرر العقل م��ن ك ّل
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الأغالل والقيود التي تكبله و ُتعيق حركته ،فح ّرم ال�شعوذة
وال�سحر والكهانة وغريها من الأ�ساليب التي ال ترتكز على
قاعدة عقلية وعلمية.
فقد ح��ارب الإ��س�لام كل �أ�شكال ه��در الكرامة واحلرية
والإن�سانية والأخ�ل�اق وامل��ال ،فح ّرم البغاء و�إك ��راه البنات
والفتيات على الزنا ،ف�ض ًال عن حترمي و�أدهن ،وح ّرم القمار
وال��رب��ا والغ�ش ،وعمل على حترير الإن�سان من العبودية،
وا�ستطاع النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أن ي�صنع �أ ّمة ذات �إرادة
وكرامة و�صاحبة قدرة على التغيري والإبداع ،الأمر الذي م ّكن
العرب وهم جماعة هام�شية مل يكن �أحد يح�سب لها ح�ساب ًا
�أن يفتحوا العامل ،ف�أ�صبحوا �أ ّم��ة ذات ح�ضارة تناف�س �أهم
احل�ضارات و�أعرقها كح�ضارتي الفر�س والرومان.
�إرها�صات �سيا�سة الهدر يف املجتمع

بعد وف��اة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه واعتالء بني
�أم � ّي��ة ��س��دة احل�ك��م يف ظ ��روف تاريخية م�ع��روف��ة ح�صلت
حت ّوالت كبرية يف املجتمع الإ�سالمي ،و�صرنا ن�شهد يف بداية
الأم��ر �إرها�صات �سيا�سة الهدر بعد �أن حماها الإ�سالم،
ثم ا�ستفحل الأمر بالتدريج ،الأمر الذي ب ّدد تلك ال�صورة
وامل�شرقة و�ش ّوهها ،و�أ�ضحت املنظومة العقدية والت�شريعية
والأخ�لاق�ي��ة التي �أر��س��ى ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه
قواعدها يف معر�ض الت�شويه والتالعب� ،إنّ هذا الهدر �صار
يتم حتت عناوين �إ�سالمية مز ّيفة.
ّ
ومن م�شاهد هذا الهدر :تلويث العقل الإ�سالمي من خالل
فتح املجال �أمام املنابع غري الإ�سالمية لتبث �سمومها و�أفكارها
املنحرفة يف �أو�ساط امل�سلمني على يدي �أمثال :كعب الأحبار
ووهب بن منبه و�أمثالهما�(.أ�ضواء على ال�سنة املحمدية)147:
وهكذا ّمت العمل على تخدير الأ ّمة و�شل �إرادتها عرب جمموعة
من املفاهيم الدخيلة وامل�ش ّوهة من قبيل عقيدة اجلرب وغريها
من املفاهيم الآتية التي روجها الأمويون ،بغية �إخ�ضاع الأ ّمة
ل�سلطانهم وتربير طغيانهم بق�ضاء اهلل وقدره.
وقد ع ّمت �سيا�سة الهدر وزال االهتمام ب�صناعة الإن�سان
امل�ؤمن املخل�ص ،وح ّلت حمل ذلك ثقافة اال�ستزالم واملح�سوبية،
و�أه��درت �أي�ض ًا كل الطاقات الإن�سانية ب�إبعاد وتهمي�ش معظم
ال�صحابة والتابعني.
و�أ ّما القيم الإ�سالمية فكانت ال�ضحية الكبرية ل�سيا�سة الهدر
والتجاوز ،من قبيل قيمة امل�ساواة التي �أعلنها الإ�سالم بني جميع
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امل�سلمني من دون فرق بني �أ�سود و�أبي�ض وعربي �أو �أعجمي ،حيث
عمدت ال�سلطة ال�سيا�سية �إىل جتاوز ذلك وم ّيزت بني العرب
واملوايل يف العطاء واملراكز(.الغارات)499/2:
وهكذا احلال يف قيمة احلر ّية فقد ّمتت م�صادرتها ،هذا
ف�ض ًال عن جت��اوز احل��دود ال�شرعية يف اجلانب ال�سلوكي
ب�شكل فا�ضح ،وتطول �سل�سلة الهدر التي �شملت الأ ّم��ة يف
كافة اجلوانب الروح ّية واالجتماعية والإن�سانية ،وكذا يف
عم الهدر يف املال العام وانت�شر
اجلانب االقت�صادي فقد ّ
البذخ والإ�سراف والإثراء غري امل�شروع.
ويف حديث مروي عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه جند
�إ�شارة وا�ضحة �إىل ما �سوف ُي�صيب �أ ّمته �صلى اهلل عليه و�آله من
جراء �سيا�سة الهدر بكل �أبعادها ،يقول �صلى اهلل عليه و�آله فيما
هلل ُد َو ًال،
ا�ص َث َال ِث َني َر ُج ًال َكانَ َم ُال ا ِ
روي عنه�« :إِ َذا َب َل َغ َب ُنو ا ْل َع ِ
َو ِع َبا ُد ُه َخ َو ًال»(.بحار الأنوار)537/31:
واخلول :العبيد واخلدم ،والدخل :العيب والغ�ش ،مبعنى �أ ّنهم
يدخلون يف الدين ما لي�س منه.

ثورة احل�سني عليه ال�سالم ومواجهة �سيا�سة الهدر

أ�م��ام هذا االنحدار يف امل�سرية الإ�سالمية الذي الم�س ح ّد
االنقالب الكامل والعودة �إىل قيم املجتمع اجلاهلي كان من
الطبيعي �أن يت�صدّى الأئمة من �أه��ل البيت عليهم ال�سالم
لت�صحيح االنحراف واحل ��ؤول دون و�صول �سيا�سة الهدر �إىل
�أهدافها ،وقد تن ّوعت �أ�ساليبهم يف هذا املجال لكن الهدف
واح ��د ،وه��و ال�ع��ودة ب��الأ ّم��ة �إىل مكانتها وال �ع��ودة باملفاهيم
الإ�سالمية �إىل حيويتها و�صفاتها.
وقد �أ�سهمت ثورة الإمام احل�سني عليه ال�سالم م�ساهمة فعالة
يف �إيجاد �صدمة كبرية يف الو�سط الإ�سالمي يف مواجهة �سيا�سة
الهدر والتخفيف من االنحدار الأخالقي ال��ذي �أ�صاب الأ ّم��ة
والت�ش ّوه املفاهيمي الذي طال املفاهيم الإ�سالمية.

اهلل �صلى اهلل عليه و�آله وهدم بيت اهلل احلرام �إىل قتل �سيد
�شباب �أهل اجلنة عليه ال�سالم ،و�أهل بيته و�أ�صحابه بالطريقة
املروعة التي جتاوزت ك ّل القيم واحلدود الإن�سانية والإ�سالمية.
فعندما يقف الإمام احل�سني عليه ال�سالم يف كربالء وينادي
جي�ش عمر بن �سعد م�ست�صرخ ًا وم�ستنفر ًا النخوة وامل��ر�ؤة
العربية ،بدل �أن ي�ستنفر الدين وقيمه ،قائ ًال« :ويحكم يا �شيعة
�آل �أبي �سفيان �إن مل يكن لكم دين وكنتم ال تخافون املعاد فكونوا
�أح��رار ًا يف دنياكم وارجعوا �إىل �أح�سابكم �إن كنتم عرب ًا كما
تزعمون»(.بحار الأنوا)51/45:
فهذا يعني �أنّ االنحطاط الأخالقي بلغ منتهاه ،وعندما
ي�ستن�صر احل�سني �ضمائر امل�سلمني يف عر�صات كربالء فال
يجد �سوى �أفراد قالئل ،وعندما ت�سبى بنات الر�سالة دون �أن
ي�شعر �أحد باخلجل والعار فهذا وغريه ُي ّثل م�ؤ�شرات على
موت ال�ضمري الإ�سالمي وا�ضمحالل القيم الإن�سانية ،لكن
رغم �سوداوية امل�شهد وال�صورة� ،إ ّال �أنّ نه�ضة الإمام احل�سني
عليه ال�سالم ا�ستطاعت �أن ت� ّؤ�س�س ال�ستعادة الأ ّم��ة وعيها
ودورها املفقود وعزتها وكرامتها املدورة و�إرادتها امل�سلوبة،
ف�أ�شعلت نار الثورة بوجه الظاملني و�أ�سهمت يف �إيقاظ ال�ضمائر
وت�صحيح املفاهيم الإ�سالمية.
القهر والتخ ّلف

�أ ّما القهر فهو الأمر الآخر الذي وقعت الأ ّم��ة حتت وط�أته،
واحلقيقة �أنّ القهر هو اال�ستبداد هو حرفة الطغاة و�أ�سلوبهم
ّ
املف�ضل يف قمع �إرادة ال�شعوب يف التحرر ونيل اال�ستقالل،
وغري خفي على �أحد �أنّ �أمتنا عانت وال تزال تعاين من �سياط
القهر والظلم ونري اال�ستبداد واال�ستعباد ،الأمر الذي �أ�ضعفها
ّ
وا�سرتق �إن�سانها ،وجعل
وبدد طاقتها و�ش ّل �إرادتها وفاعليتها
خرياتها و�إمكاناتها مبثابة مزرعة ي�ستمتع بها احلاكم وحا�شيته،
ومل يبالغ من اعترب �أنّ اال�ستبداد هو �سر تخ ّلف هذه الأ ّمة ،كما
فعل الكواكبي يف كتابه (طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد)
واملحقق النائيني يف كتابه (تنبيه الأ ّمة وتنزيه امللة).
وكما �أنّ ال�سرية الفرعونية انتهجت �سيا�سة الهدر بكل
�أبعادها ،ف�إ ّنها قد اعتمدت �سيا�سة القهر واال�ستبداد والإذالل،
عب القر�آن الكرمي عن ذلك �أبلغ تعبري ،قال �سبحانه:
وقد ّ

{إِنَّ فِرْعَوْنَ عَالَ فِي ا َألر ِْض وَجَعَلَ َأهْ َلهَا شِيَعًا يَسْ َت ْضعِفُ

باملقابل ف�إنّ الأنبياء كما حتركوا ملواجهة كل �أ�شكال الهدر
وم�صادرة عقول الأ ّمة وحقوقها ،ف�إ ّنهم �أي�ض ًا وقفوا دوم ًا �إىل
جانب امل�ست�ضعفني بوجه الظلمة وامل�ستبدين.
ففي احلديث عن الإمام ال�صادق عليه ال�سالم �أ ّنه قال:
« ِ�إنَّ َ
م َل َك ِة َج َّبا ٍر
اهلل َع َّز َو َج َّل �أَ ْو َحى ِ�إ َل َن ِب ٍ ّي ِمنْ �أَ ْن ِب َيا ِئ ِه ِف َ ْ
ال َّبارِينَ �أَ ِن ا ْئ ِت هَ َذا ْ َ
ِمنَ ْ َ
ال َّبا َر َف ُق ْل َل ُه ِ�إ َّن ِني َ ْل �أَ ْ�س َت ْعمِ ْل َك
ا�س َت ْع َم ْلت َُك ِل َت ُك َّف
َع َلى َ�سف ِْك الدِّ َما ِء َوا ِّت َخ ِاذ الأَ ْم� َو ِال َو ِ�إ َّ َنا ْ
َع ِّني �أَ ْ�ص َواتَ ْ َال ْظ ُل ِوم َني َف��إِ ِّن َ ْل �أَ َد ْع ُظ َال َم َت ُه ْم َو�إِنْ َكا ُنوا
ُك َّفار ًا»(.الكايف ال�شريف)333/2:
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كانَ مِنَ
�صحيح �أنّ الهدر قد بلغ مداه بعد تويل يزيد بن معاوية لزمام َطائِ َف ًة مِنْهُمْ ي َُذبِّحُ َأبْنَاءَهُمْ وَيَسْ َتحْيِي نِسَاءَهُمْ إَِّنهُ َ
ال�سلطة وارتكابه الفظائع والف�ضائح من ا�ستباحة مدينة ر�سول الْمُ ْفسِدِينَ}[.الق�ص�ص]4:

االنقالب على الأعقاب

فعندما ندر�س ال�ث��ورة احل�سينية يف �سياقها وظروفها
التاريخية ومربرات انطالقها ،ف�إ ّننا جند �أنف�سنا �أمام �أ ّمة
�سعى ال ّنبي �صلى اهلل عليه و�آله جاهد ًا على �صناعتها نف�سي ًا
وعمل على بنائها معنوي ًا وداخلي ًا ونزع كل �أ�سباب اخلوف
من نفو�س �أبنائها ،ف�أ�صبح الفرد امل�سحوق ال�ضعيف قوي ًا
ق ّوة الإمي��ان ،عزيز ًا ع ّزة الإ�سالم ،فوقف أ�م��ام �آلة القتل
بكل �شجاعة ي�ستقبل امل��وت والتعذيب والتجويع �صابر ًا
يح�س بلذة روحية ال ي�ضاهيها �شيء ،ويدخل
حمت�سب ًا وهو ّ
على �سالطني زمانه �أمثال :ك�سرى وقي�صر ..بلبا�سه العربي
املتوا�ضع حام ًال ر�سائل النبي �صلى اهلل عليه و�آله ليتلوها
عليهم بكل ع ّزة و�إباء ،داعي ًا �إياهم للدخول يف الإ�سالم.
�إنّ هذه الأ ّمة التي �صنعها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله مل
تلبث طوي ًال بعد ارحتاله �إىل الرفيق الأعلى حتى انقلبت على
الأعقاب ،وعاد القهر واال�ستبداد ليمار�س هذه املرة على اخلل�ص
من �أتباع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ،وال�س ّيما بعد اعتالء
معاوية �سدة احلكم وحتويله اخلالفة �إىل ك�سروية وقي�صرية كما
قال عبد اهلل بن عمر(.الإمامة وال�سيا�سة)195/1:
وقد انعك�ست هذه الك�سروية على منط حياته ال�شخ�صية
امل�ل��يء بالبذخ والإ� �س��راف وعلى �سلوكه ال�ع��ام م��ع الأ ّم ��ة،
جلهة اتّباعه �أ�ساليب الت�ضليل وحماربة الدين با�سم الدين
والهدر بكل �أ�شكاله ،و�إىل ذلك كله فقد ابتكرت الك�سروية
الإ�سالمية �أ�ساليب ترهيبية قمعية متنوعة تكفل لها دوام
امللك وا�ستمرار ال�سلطة.
بقلم :الشيخ ناجي حسني الشعيبي

9

�أديان ومذاهب

النبيحممد�صلىاهللعليهو�آله

ن������ب������ي ال�����رح�����م�����ة

النبي العربي �صلى اهلل عليه و�آله والرحمة الإلهية ك�أثرة الطفل املدلل ،مل تبلغ يف معارج الإن�سانية مبلغ
�شعور القومية بالن�سبة �إىل الأمم ،نوع من ال�شعور الر�شد واالعتدال.
بالكرامة ال�شخ�صية بالن�سبة �إىل الإن�سان الفرد ،قبل �أك�ثر من �أل��ف و�أربعمائة �سنة وج��د يف العامل
�أع��رف النا�س بالكرامة �أ�ش ّدهم حر�ص ًا على كرامة الأر�ضي رجل كان �إمام ًا لقوم يف مثلها الأعلى ،ور�سو ًال
�سواه ،وال تعز الكرامة يف نف�س �أح��د يهون عليه �أن للإن�سانية يف قدوتها احل�سنى ذلك هو حممد بن عبد
اهلل ،النبي العربي ر�سول رب العاملني �صلى اهلل عليه
يهينها يف نفو�س الآخرين.
والأمم ت�صون حقوقها الوطنية على قدر �شعورها و�آل��ه �إىل جميع خلقه ،من ع��رب وعجم ،وم��ن �أبي�ض
بحقوق الأوطان ،فلي�ست رعاية الأمة حلقها مبيحة لها و�أ�سود ،ومن �سادة وم�ستعبدين.
�أن تبغي على حقوق غريها.
�إ ّال �أن يكون م�آل الأمر عندها قوة كقوة ال�سبع ،و�أثرة
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ولكنه ر�سول رب العاملني �إىل جميع بني الإن�سان،
وذلك هو مثال الإن�سانية الفا�ضلة ،وقوام الإميان ،كما

ومن روايات �أهل البيت عليهم ال�سالم ن�ستدل على �أنّ
النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أ�شار �إىل من واىل �أهل البيت
عليهم ال�سالم ،فهم العرب ،كما جاء يف حديث عن الإمام
ال�صادق عليه ال�سالم�« :إنّ �شيعتنا العرب وعدونا العجم».
(معاين الأخبار)403:

قال اهلل تعاىلُ { :قــرآ ًنــا عَرَبِيًّا َغيْرَ ذِي عِ ـو ٍَج َّلعََّلهُمْ
يََّت ُقونَ}[.الزمر]28:

ويف احلديث على ما رواه يف املجمع �أن «م��ن ول��د يف
الإ�سالم فهو عربي».
وفيه «النا�س ثالثة :عربي وموايل و�أعلج ،ف�أما العرب
فنحن ،و�أما املوايل فمن واالنا ،و�أما العلج فمن ترب�أ م ّنا
ونا�صبنا»(.جممع البحرين)118/2:

�أديان ومذاهب

الأمم ،وتتلقى عنها ر�سالة الهداية با�سم اهلل ،با�سم رب
يتمثل فيها جميع بني الإن�سان.
كان حممد بن عبد اهلل � -صلى اهلل عليه و�آله  -را�ضي العرب والعجم ،با�سم رب العاملني ،با�سم رب الإن�سان
النف�س ،يحمد اهلل لأ ّن��ه ولد يوم �أع��ز اهلل فيه الإ�سالم ،والإن�سانية يف امل�شارق واملغارب.
ون�صر امل�سلمني على الديانات الأخ��رى التي طفت على وال ف�ضل لعربي على �أعجمي ،وال لقر�شي على حب�شي...
حوزتهم بتحريف الب�شر وا�ستباحت ما ملكت من جوارهم� ،إال بالتقوى ،وال ع�صبية كع�صبة اجلاهلية.
وك��ان يحب قومه وال يحب من يبغ�ضهم ،وال يخل�ص يف
ق��ال ت�ع��اىل{ :يَ ــا َأيُّ ـهَــا ال ـنَّــاسُ إَِّن ــا خَـ َلـ ْقـنَـ ُ
ـاكـمْ مِ ـنْ
َكـ ٍر و َُأنْ َثى وَجَعَ ْلن ُ
َاكمْ شُعُوبًا وَ َقبَائِلَ لِ َتعَارَ ُفوا إِنَّ
عقيدته من ال يخل�ص يف رعاية امل�سلمني وعرفان حقهم ،ذ َ
َاكمْ إِنَّ ا َ
قال لأحد �أ�صحابه« :ال تبغ�ضني فتفارق دينك» ،قال :كيف َأ ْ
هلل َأتْق ُ
هلل عَلِيمٌ خَبِريٌ}.
كرَم ُ
َكمْ عِنْدَ ا ِ
�أبغ�ضك وبك هدانا اهلل؟ قال �صلوات اهلل عليه« :تبغ�ض [احلجرات]13:
العرب فتبغ�ضني».
ومعجزة املعجزات يف هذه الر�سالة الإلهية �أن يتعلم
النا�س �ضالل الع�صيبة بالن�سب واحل�سب ،وجهالة الفخر
ب��الآب��اء والأج ��داد يف غري ف�ضل وال عمل ،من �صاحب
الع�صبية التي ال يعلى عليها بني قومه ،ومن ر�سول القوم
الذين بلغوا بالع�صبية غايتها ،من الأنفة لها واالعتداد
بها والغرية عليها ،وكان هذا النبي حمروم ًا من الع�صبية
يف �أُمته� ،أو يف ع�شريته �أو يف �أُ�سرته� ،أو يف بيته ،ملا كان
يف انك�ساره للع�صبية من عجب الأعزاء املتكربين باللغة،
وبال�سلف ،وباملنعة يف مكانهم ويف تواريخ �أيامهم لكانت
ر�سالته بامل�ساواة بني بني �آدم وحواء ر�سالة من معدنها
ال ت�ستغرب م��ن �صاحبها وال م��ن ق��وم��ه ،لكن حممد ًا
�صلى اهلل عليه و�آل��ه ك��ان يف ال��ذروة من فخار الن�سب
والع�صبية ،وكان ن�سبه العريق ملتقى الأن�ساب من �أقوى
الأقوياء و�أغلب الغالب.

ويف حديث �آخر «نحن قري�ش و�شيعتنا العرب وعد ّونا
يجتمع معه يف م�ضر قبائل قي�س كلها ،و�سائر بني ذبيان
العجم»(.جممع البحرين)119/2:
وغطفان ،ويجتمع معه يف نزار قبائل بكر وتغلب وعنز من
والعجم هو من كان غري العربي ،فالعربي هو ال�شيعي
بني وائل ويجتمع معه يف معد وعدنان من مل يجتمع من
املوايل للر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�آله الأطهار عليهم
ه�ؤالء ،وهم يف ال�صفوة من ذوي الع�صبية الأعزاء.
ال�سالم بن�ص الروايات �آنفة الذكر.
الع�صبية على الدين ،الع�صبية على ال�شريعة ،الع�صيبة
فكان النبي �صلى اهلل عليه و�آل ��ه يحب قومه ويحب
على الإ�سالم وامل�سلمني ،ولي�ست الع�صبية اجلاهلية ،ف�إذا
�أن يحبهم النا�س ،وه��ذا ق�صارى النف�س يف �شعورها
كان يف بلده فهو يف بلد الكعبة ،ويف �أعز قبائل قري�ش.
وعاطفتها ،ولكنه احلب ال��ذي يعمل وال يقنع ب��أن ي�شعر
و�إذا كان يف ري�ش فهو يف بني عبد مناف ،و�إذا كان يف
وينطوي على �شعوره.
بني عبد مناف فهو يف بني ها�شم ،ال ينازعهم فخارهم
فهذا احل��ب ه��و ال��ذي جمع �شمل ال �ع��رب ،و�أل ��ف بني
�أحد �إال �أ�سكته غريهم قبل �أن ي�سكتوه.
قلوبهم ،و�أخ��رج من �أ�شتات قبائلهم �أم��ة واح��دة تهابها
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وقد قيل فيما روى الرواة ي�ؤنب حرب ًا حني نافر عبد �أنا�س وال يتقبل من �آخرين ،ومن ي�سمع الدعوة �إىل �إله
املطلب (�أتنافر رج ًال هو �أطول منك قامة ،و�أعظم منك واحد وعامل واحد وحق واحد في�ستغربها بطبعه قبل �أن
هامة ،و�أو�سم منك و�سامة ،و�أقل منك المة ،و�أكرث منك ي�ستغربها بعقله ،وينظر �إىل العامل قد توحد على اختيار
منه وعلى غري اختيار.
ولد ًا ،و�أجزل منك �صفد ًا ،و�أطول منك مدود ًا؟).
ات�صل ما بني م�شرقه ومغربه ،وجتاوبت �أ�صدا�ؤه
خ�لا� �ص��ة م ��ن خ�لا� �ص��ة من
يف ك��ل بقعة م��ن بقاعه وب�ين ك��ل �شعبة م��ن �شعابه
خال�صة ،يعرفها �أهله
و�شعوبه ،وكاد �أن يقرتب ما بني �أر�ضه
وال ي ��دع ��ي امل��م�ت�رون
و� �س �م��ائ��ه ،ث ��م ه ��و ي �� �س �م��ع ع ��ن رب
ف �ي �ه��م � �ش��رف � ًا �أج� ��در
العاملني ك�أ ّنه ي�سمع عن رب جديد،
بالفخار من �شرفه.
�أو رب طارئ من بعيد!
ث��م ه��و �سليل عبد
ومل ي�ك��ن ه ��ذا ال ��رب ب �ع �ي��د ًا قبل
امل �ط �ل ��ب ب �ع ��د ذل ��ك
مئات ال�سنني ،وال ه��و بجديد عند
�سيد بيته ،نبي �أُمته،
عربي ي�ؤمن بالقومية ،وي�ؤمن بالأخوة
�أ�شرف من يتع�صب له
الإن�سانية كما �آمن بها الر�سول �صلى اهلل
م��ن �شاء �أن يتع�صب،
عليه و�آله.
و�أن ينت�سب �إل �ي��ه من
اعتز بن�سب.
وح �� �س��ب ال��ع ��رب ��ي �أن
ي�ؤمن بر�سالته قبل
ومن هذا النبي جتيء
�أل� ��ف و�أرب �ع �م��ائ��ة
دعوة الأُمم �إىل امل�ساواة،
�سنة ليعلمها الأمم يف
و�إىل ف���ض��ل ال �ع �م��ل ،و�إىل
هذا الع�صر ،جديدة
كرامة القومية دون م�ساءة �إىل
ك�أن مل ت�سمع بالأم�س،
قوم ،و�إىل رب العاملني ،رب اخلالئق
غريبة ك�أن مل يرددها الأذان
�أجمعني.
على مدى الأ�سماع يف �أجواء
هذه هي املعجزة الإلهية ،هذه هي الآية ملن
الف�ضاء /ح�سبه �أن يعلمها
ال يهتدي �إىل الهداية بغري �آية ،وهذا هو الربهان
هذه الر�سالة و�أن تعلم منها بعد ذلك كل ر�سالة.
على �إميان ال تنه�ض به طاقة �إن�سان مل تنه�ض به م�شيئة
ح�سبه �أن يكون عربي ًا يحب قومه ويحب من يحبون
اهلل ،و�آي ��ة الآي ��ات �أن تتقدم ه��ذه الر�سالة قبل �أل��ف
قومه ،وال يحب له�ؤالء القوم �أن يتميزوا بغري مزية و�أن
و�أربعمائة �سنة.
وقبل �أربعني �سنة ،ال �أكرث� ،سمعنا من ينادي ب�سيادة يتف�ضلوا بغري ف�ضل ،و�أن يتعالوا بغري عمل ،و�أن يطلبوا
العامل كله فخار ًا بعن�صره و�ساللته! وقبلهم �سمعنا من القوة بغري تقوى.
ينادي بر�سالة (الرجل الأبي�ض) ويكاد �أن يخرج الأ�سمر ح�سبه �أن يكون عربي ًا موالي ًا على هذه ال�شريعة ،عربي ًا
�شيعي ًا على �س ّنة نب ّيه ،يكون (الإن�سان) نعم الإن�سان،
والأ�سود والأ�صفر من مرة الآدميني.
وال يزال يف العامل حتى اليوم من يدين ب�إله يعز قبي ًال وليفخر بن�سبه وح�سبه وال ي ��زري على �أح ��د بفخره
واد ًا ليذل من بعده كل قبيل ،ومن يدين ب�إله يتقبل من و�شرفه ،لأ ّنه العربي ال�شيعي املوايل واملحب الإن�سان.
عباس محمود

القر�آن والتف�سري

معاناةالر�سول �صلى اهلل عليه و�آله
فكرةُ معار�ضة القر�آن

مع قري�ش

مل ُيجدِ ا�ستخدام �سالح االتهام �ضد ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله نفع ًا  ،ومل ي�أت بالثمار ا ّلتي كان يتوخاها
امل�شركون منه ،لأنّ النا�س ك��ان��وا ُي��درك��ون بفطنتهم
وفرا�ستهم �أنّ للقر�آن جاذب ّية غريبة ،و�أ ّنهم مل ي�سمعوا
كالم ًا حلو ًا  ،وحديث ًا عذب ًا مثله.
�إنّ لكلماته من العمق والعذوبة بحيث يتق ّبلها ُ
كل
قلب ،وت�سكن �إليها كل نف�س.

النا�س
وحكاياتهم ،و�أ�ساطريهم ،وطلبوا منه �أن يجمع
َ
ويق�ص عليهم من تلكم الأ�ساطري واحلكايات يلهي بها
النا�س عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ،وي�صرفهم
عن الإ�صغاء �إىل القر�آن الكرمي!
فكان �إذا جل�س ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله جمل�س ًا
فذ َّكر النا�س فيه باهلل ،وحذر قومه ما �أ�صاب َمن قب َلهم
من الأُمم من نقمة اهلل ،خَ لفه (الن�ض ُر) يف جمل�سه.

�إذا ق��ام �صلى اهلل عليه و�آل��ه ثم ق��ال� :أن��ا واهلل يا
فهلم �إ ّ
يل ،ف�أنا
من هنا مل ينفع اتهام قري�ش لر�سول اهلل �صلى اهلل مع�شر قري�ش �أح���س��نُ ح��دي�ث� ًا منه َّ
عليه و�آل��ه باجلنون وب��أنَّ ما يقوله �إنْ هو �إ ّال من ن�سج ُاحدِّ ثكم �أح�سنَ من حديثه.
اخل�ي��ال ،ونتائج اجل�ن��ون� ،شيئ ًا ،ف�ق��ررت �أن ّ
تخطط ث� ��م ي��ح�� ّدث��ه ��م ع� ��ن م� �ل ��وك ال� �ف ��ر� ��س و(ر�� �س� �ت ��م)
لتدبري �آخ��ر ظن ًا منهم ب ��أنّ تنفيذه �سي�صرف النا�س و(ا�سفنديار) ثم يقول :مباذا حم َّمد �أح�سن حديث ًا مني
ع�ن��ه ،وع��ن اال�ستماع �إىل ك�ت��اب��ه� ،أال وه ��و :معار�ضة وما حديثه �إ ّال �أ�ساطري الأَولني اكتتبها كما اكتتبتُها؟
القر�آن الكرمي.
وقد كانت هذه ا ُ
خلطة حمقاء ج��د ًا �إىل درج��ة �أنها
فعمدت �إىل (الن�ضر بن احلارث) وكان من �شياطني مل تدم �إ ّال عدة �أيام ال �أكرث حتّى �أنّ قري�ش ًا �س�أمت من
ومم��ن ك��ان ي ��ؤذي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه �أحاديث (الن�ضر) و�سرعان ما تف ّرقت عنه.
قري�شّ ،
و�آل��ه وين�صب له ال�ع��داوة ،وك��ان قد ق�ضى �شطر ًا من
وقد نزل يف هذا ال�ش�أن �آي��ات هي{ :وَقا ُلوا أساطريُ
حياته يف احل�يرة بالعراق وتع ّلم بها �أح��ادي��ث ملوك ا َألوَّليْنَ اكتتبها فهي متْلى عَ َليْهِ ب ْ
ُكرَةً وَأصِيْال * ُق ْل
ْض َّإنهُ كانَ
الفر�س و�أحاديث ( ُر�ستم) و(�إ�سفنديار) وق�ص�صهمَ ،أنْز َلهُ َّالذيْ يعْ َلمُ السِّرّ يف السَماواتِ وَا َألر ِ
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َغ ُفور ًا رَحيم ًا}[.الفرقان]5:

د :تبديل الآلهة ب�إلهٍ واحد.

قال اهلل تعاىل عنهم{ :وَع َِجبُوا َأنْ جاءهُمْ مُنْذِرٌ
حتججات �صبيان ّية وجاهل ّية
كـ ّـذابٌ * َأجعَلَ
مِنْهُمْ وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ َ
ج�سدوا معار�ضتهم للدعوة املح َّمدية يف �صورة
ورمبا َّ
اآللِهَ َة إهل ًا واحِد ًا إنَّ هذا لِشَيء عُجابٌ}�[.ص]5:

حتججات وجمادالت جاهل ّية وم�آخذ �سخيفة �أخذوها
على ر�سول اهلل ور�سالته ،تنم عن تكرب وجهل ،وعناد ه �ـ :ال�ق��ول بح�شر الأج���س��اد وجت��دد احل�ي��اة يف يوم
القيامة.
وجلاج طبعوا عليه.
وها نحن نذكر �أبرزها:

قال تعاىل عنهم{ :وَقا ُلوا ءإذا َض َل ْلنا فِي ْ
ْض ءإ ّنا
االر ِ
لِفِي خَ ْلق جَدِيد}[.ال�سجدة]10:

ثري من �أثرياء مكة �أو
�أ :ملاذا مل ينزل القر�آن على ّ
و :مل ��اذا لي�س ع�ن��ده مثل م��ا ك��ان ل��دى مو�سى من
الطائف؟!
املعجزات كالثعبان املنقلب من الع�صا ،وق��د تو�صل
قال تعاىل حاكي ًا قولهم{ :لَوال ُنزِّلَ هذا الْ ُقرانُ عَلى
امل���ش��رك��ون �إىل ه ��ذا ال�ن�م��ط م��ن االع�ت�را� ��ض ب�سبب
رَجُل مِنَ الْقَريَ َتي ِْن عَظِيْم}[.الزخرف]31:
ات�صالهم ب�أحبار اليهود؟!
ب :ملاذا مل ير�سل �إليهم مالئكة وملاذا هو ب�شر؟!
يقول اهلل عنهمَ { :ف َلمّا جاءهُمْ الْحقُّ مِنْ عِنْدِنا قا ُلوا
ق��ال تعاىل عنهم{ :وَمَ ــا مَـنَـعَ الـنَّــاسَ أن يُـؤْمِـنُــوا إ ْذ
َلوْ ال ُاوتِيَ مِثْلَ ما ُاوْتيَ مُوسى}[.الق�ص�ص]48:
جاءهُمْ ا ُهلــدى إ ّال َأنْ قا ُلوا أبعَثَ اهلل بَشَر ًا رَسُــوال}.
وي�شاهد ويح�ضر معه يف
ز :ملاذا لي�س معه ملك ُيرى
َ
[الإ�سراء]94:
كل مقام وم�شهد؟!
وق��ال تعاىل حاكي ًا عنهم �أي���ض� ًا{ :وَقــا ُلــوا ما لِهذا
ق��ال ت �ع��اىل{ :وَق ــا ُل ــوا َل ــوال ُانْ ـ ــزلَ عَ ـ َل ـيْ ـهِ مَ ـ َل ـكْ}.
الــرَّسُ ــول يَ ـ ْـأ ُ
ك ـ ُـل الـ َّـط ـعــامَ وَيَ ـمْ ـشــي فِــي ا َألسْـ ـ ــواقِ}.
[الأنعام]8:
[الفرقان]7:
مقرتحات عجيبة ومطاليب غريبة
ج :ا َّن��ه يدعو �إىل خ�لاف م��ا ك��ان عليه ا آلب ��اء ،من
وكان امل�شركون �إذا نفذت حتججاتهم واعرتا�ضاتهم
الدين والعقيدة وال�سلوك؟!
الواهية ،وقوبلوا بردود قوية وقاطعة عليها عمدوا �إىل
يقول عنهم �سبحانه{ :وَإذا قِيْلَ َلهُمْ تَعا َلوْا إىل ما
طرح مقرتحات �سخيفة على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
َأنْزَلَ اهلل وَإىل الرَّسُو ِل قا ُلوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَ َليْه آباءنا أو
و�آل��ه يف �سياق معار�ضتهم لدعوته ون��ورد هنا �أب��رز تلك
َلوْ كانَ آباؤُهُمْ ال يَعْ َلمُونَ شَيْئ ًا وَال يَهْ َتدُونَ}.
النبي
معاناة
مدى
الكرمي
القارئ
ليعرف
االقرتاحات
ّ
[املائدة]104:
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الكرمي �صلى اهلل عليه و�آله من قومه:
لقد اقرتحوا عليه:

م�ستحيلة يف نف�سها �أو تناق�ض غر�ض الدعوة!!
قال اهلل حاكي ًا عنهم ذلك{ :وَقا ُلوا َلنْ نُؤمِنَ َلكَ

كون َلكَ جَن ٌّة
رض يُنْبُوع ًا * أوْ تَ ُ
� .١أن يعبد �أ�صنامهم �سنة ويعبدوا �إلهه �سنة �أُخرى حََّتى تَ ْفجُرَ لَنا مِنَ ا َأل ِ
مِنْ نَخيْل وَعنَب َف ُت َفجِّر ْ
االهنارَ خِاللَها تَ ْف ِجري ًا * أوْ تَأتِيَ
وجعلوا ذلك �شرط ًا لإميانهم بدعوته!
َكونَ َلكَ بَيْت مِنْ
بِاهلل وَالْمَالئكةِ َق ِبيالً * َأوْ ي ُ
ف ��أن��زل اهلل ت�ع��اىل يف ر ّده ��م ب�سورة (ال �ك��اف��رون):
{بسْم اهلل الرَّحْمن الرَّحيم * ُق ْل يا َأيُّها الْكافِرُونَ زُ خْرُف أوْ تَرْقى يف السَّماء}[.الإ�سراء]93-90:
ِ
النبي وا�ستقامته وثباته
�صرب
ّ
* ال أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ * وَال َأنْ ُتمْ عابِدُونَ ما َأعْبُدُ * وَال
َكمْ لقد قابل ر� �س� ُ
�ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل ��ه ك��ل هذه
َأنا عابِدٌ ما عَبَدْ ُتمْ * وَال أنْ ُتمْ عابِدُونَ ما أعْبُدُ * ل ُ
التحججات الإيذائية وما طرح ِمنَ االقرتاحات امل�ستحيلة
َكمْ وَلِيَ دِي ِْن}[.الكافرون]6-1:
دِين ُ

نقد القر�آن الكرمي للوثنية ،ب�صرب عظيم وثبات هائل� ،إميان ًا منه بدعوته ،وحر�ص ًا
 .٢تبديل القر�آن ،فقد دفع ُ
النبي على �إبالغ ر�سالته ،وبفعل الت�أييد الإلهي.
والإزدراء على الأ�صنام ،دفعهم �إىل �أن يطلبوا من ّ
ّ
�صلى اهلل عليه و�آله �أن ي�أتي لهم بقر�آن �آخر ال يحتوي على يقول الل تعاىل يف هذا ال�صدد:
�شجب عبادة الأوثان واالزدراء بالأ�صنام ،و�إبطالها.
كما صَبَرَ ُاوْلــوا العْزْم مِنَ الرُّس ُِل وَال
َ { .1ف ْاصْبِرْ َ
قال اهلل تعاىل عن فعلهم ه��ذا{ :وَإذا ُت ْتلى عَ َليْ ِهم تَسْ َتع ِْج ْل َلهُمْ}[.الأحقاف]35:
آيا ُتنا بيِّنات قالَ َّالذيْنَ ال يَرْجُونَ لِقاءنا ائتِ بِ ُقرآن َغيْر
ْكمَ اللّه
{ .2وَا ّتبِعْ ما يُوحْى إ َليْكَ وَاِصْبِرْ حَ ّتى يَح ُ
هذا أوْ بَدّلهُ} فر ّد اهلل عليهم بقولهُ { :ق ْل ما ي ُ
َكونُ لِيْ وَهُوَ خَيْرُ احلاكِميْن}[.يون�س]109:
َأنْ ُابَدِّ َلهُ مِنْ تِ ْلقاء نَ ْفسِيْ إنْ أ ّتبعُ إال ما يُوْحى إ َليَّ إنِّي
أخافُ إنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْم عَظيْم}[.يون�س]15:

{ .3وَاصْـ ـ ِبـ ـرْ وَم ــا صَــبْــر َ
ُك إ ّال بِــالـ ّلــه وَال تَ ـحْ ـزَنْ
عَ َليْ ِهمْ}[.النحل]127:

 .٣مطاليب مادية عجيبة!!
{ .4وَاصْبِرْ نَ ْفسكَ مَعَ َّالذيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِال َغداوَة
وقد عمدوا  -ب�سبب عنادهم وعتوهم � -إىل املطالبة وَالعَشِيِّ}[.الكهف]28:

ب�أُمور ال ترتبط بهداية النا�س ،مثل مطالبته ب� يفجر

أنْ
{ .5فَاصْبِرْ لِح ْ
ِب
ُكم رَبّكَ وَال تَ ُ
كنْ َ
كصاح ِ
ً
لهم ينابيع� ،أو ُي�سقط ال�سماء على ر�ؤو�سهم قطعا� ،أو ا ُحلوْت}[.القلم]48:

ي�صعد �إىل ال�سماء� ،أو ي�أتي باهلل �سبحانه وتعاىل� ،أو

{ .6وَاصْـ ـبِـ ـرْ عَـلــى مــا يَ ـ ُقــو ُلــونَ وَاه ـجُ ـرْهُ ـمْ هَ ـجْــر ًا
غري ذل��ك من االق�تراح��ات واملطاليب ا ّلتي كانت �إما
جَمِيالً}[.املزمل]10:
الشيخ جعفر السبحاين
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معنى قوله تعاىل:
(�صلوا عليه و�سلموا ت�سليما)
ن�ص ال�شبهة

جاء يف القر�آن الكرمي �آية ال�صالة على النبي �صلى اهلل
عليه و�آله بقوله تعاىل ...{ :إِنَّ ا َ
ِك َتهُ يُصَُّلونَ
هلل وَمَالَئ َ
عَلَى النَّبِيِّ يَا َأيُّهَا َّالذِينَ َآمَنُوا صَُّلوا عَ َليْهِ وَسَِّلمُوا تَسْلِيمًا}.
[الأحزاب]56:
ملاذا ال يقول ال�شيعة( :وبارك و�سلم)؟
اجلواب

ج��اء يف ال�شريعة الإ�سالمية وج��وب ا�ستحباب ال�صالة
على ر�سول اهلل و�آله �صلى اهلل عليه و�آله يف ت�شهد ال�صالة
وت�سليمها وبا�ستحبابه يف غريها ،وكذلك با�ستحباب الت�سليم
عليه يف ت�سليم ال�صالة ب�صيغة( :ال�سالم عليك �أيها النبي
ورحمة اهلل وبركاته).

ولكن الت�سليم يف قوله تعاىل ...{ :يَا َأيُّهَا َّالذِينَ آمَنُوا
صَُّلوا عَ َليْهِ وَسَِّلمُوا تَسْلِيمًا} لي�س معناه و�سلموا عليه �سالم ًا،

بل معناه �سلموا له ت�سلمي ًا ،و�أطيعوا �أوامره ونواهيه ،كقوله
تعاىلَ { :فالَ وَرَبِّـكَ َال يُؤْمِنُونَ حََّتى يُح ِّ
َكم َ
ُوك فِيمَا
ٰ

شَجَرَ بَيْنَهُمْ ُثـمَّ َال يَـ ِـجـدُوا فِــي َأنْ ُفسِ ِهمْ حَـرَجًــا مِمَّا ق ََضيْتَ
وَيُسَِّلمُوا تَسْلِيمًا}[.الن�ساء]65:

فجاء عن ال�شيخ ال�صدوق رحمه اهلل (عن �أبي حمزة قال
�س�ألت �أبا عبد اهلل عليه ال�سالم عن قول اهلل عز وجل{ :إِنَّ

ا َ
ِك َتهُ يُصَُّلونَ عَلَى النَّ ِبيِّ يَا َأيُّهَا َّالذِينَ آمَنُوا صَُّلوا
هلل وَمَالَئ َ
عَ َليْهِ وَسَِّلمُوا تَسْلِيمًا} فقال« :ال�صالة من اهلل عز وجل

رحمة ،ومن املالئكة تزكية ،ومن النا�س دعاء ،و�أما قوله عز
وجل...{ :وَسَِّلمُوا تَسْلِيمًا} ،ف�إنه يعني الت�سليم له فيما ورد
عنه»)(.معاين الأخبار)367:
وقال العالمة املجل�سي رحمه اهلل يف كتابه بحار الأن��وار:
(عن ال�صادق عليه ال�سالم قال« :ال�صالة عليه والت�سليم له
يف كل �شيء جاء به»)( .بحار الأنوار)204/2:
وج��اء يف االحتجاج للطرب�سي رحمه اهلل (ول�ه��ذه الآي��ة
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ظاهر وباطن فالظاهر قوله{ :صَـُّـلــوا عَ َليْهِ} ،والباطن
قوله...{ :وَسَِّلمُوا تَسْلِيمًا}� ،أي �سلموا ملن و�صاه وا�ستخلفه
َّ
وف�ضله عليكم وما عهد به �إليه
ت�سليم ًا)(.االحتجاج)377/1:
وي�ؤيد ذل��ك ما قاله النووي:
(ف�إن قيل :فقد جاءت ال�صالة
عليه �صلى اهلل عليه و�آل��ه غري
مقرونة بالت�سليم وذلك يف �آخر
الت�شهد يف ال�صلوات؟
ف��اجل��واب� :أنّ ال�سالم تقدم
قبل ال�صالة يف كلمات الت�شهد
وه��و ق��ول��ه :ال�سالم عليك �أيها
ال�ن�ب��ي ورح �م��ة اهلل وب��رك��ات��ه،
ولهذا قالت ال�صحابة يا ر�سول
اهلل ق��د علمنا ال���س�لام عليك
فكيف ن�صلي عليك�( .)...شرح
�صحيح م�سلم)44/1:
ف �ن �ح��ن ن���ص�ل��ي ع �ل��ى نبينا
�صلى اهلل عليه و�آل��ه ونقرن به
�آله عليهم ال�سالم يف ال�صالة
وغ�يره��ا كما �أم��رن��ا �صلى اهلل
عليه و�آله.
ون�سلم عليه يف ال�صالة كما
علمنا( :ال�سالم عليك �أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته)،
ن�سلم عليه بذلك يف زيارتنا له عند قربه ال�شريف �أو من بعيد.
وي�صح �أن نقول يف ال�صالة عليه �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
وبع�ض علمائنا يقول ذلك ويكتبه يف م�ؤلفاته.
ولكنه ت�سليم ناق�ص لأ ّنه يف احلقيقة دعاء بال�سالم عليه
�صلى اهلل عليه و�آله ولي�س �سالم ًا ،ف�إنّ املتبادر من ال�سالم

بقلم :الشيخ عيل الكوراين
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عليه �صلى اهلل عليه و�آله خماطبته بال�سالم ،مثل( :ال�سالم
عليك يا ر�سول اهلل� ،أو ال�سالم عليك �أيها النبي ورحمة اهلل
وبركاته) ويدل على نق�صان قولنا (و�س َّلم) عن ال�سالم عليه
�صلى اهلل عليه و�آله �أنّ ال�شخ�ص لو نذر �أن ي�سلم على النبي
�صلى اهلل عليه و�آله ملا �صح له �أن يكتفي به.
ويبدو يل �أن �صيغة الت�سليم ال�سنية�( :صلى اهلل عليه و�سلم)
روجها العثمانيون الأتراك ،فقد كان الرائج يف ال�صالة عليه
ذكر �آله حتى عند علماء ال�سنة ،كما ن�شاهده يف خمطوطات
م�ؤلفاتهم القدمية ،فحذف
الأتراك (و�آله) فبقيت (�صلى
اهلل عليه) ناق�صة ،ف�أ�ضافوا
�إليها (و�سلم) لتكميل قافيتها!
ع�ل��ى �أي ح ��ال ،ال م�شكلة
عندنا يف هذا املو�ضوع ،لكن
امل���ش�ك�ل��ة ع�ن��ده��م يف خم�س
م�سائل ،بل خم�س م�صائب،
وال جواب عندهم عليها:
� .1أ ّنهم يقرنون بالنبي غري
�آله �صلى اهلل عليه و�آله الذين
خ���ص�ه��م ب��ال �� �ص�لاة عليهم
وق��رن�ه��م ب��ه �صلى اهلل عليه
و�آل ��ه ،وال دليل عندهم على
جواز هذه البدعة.
� .2أنهم يخ�ص�صون �صيغة
ال�صالة النبوية الإبراهيمية
بت�شهد ال�صالة؟ مع �أن حديث
النبي �صلى اهلل عليه و�آله فيها
جاء جواب ًا على من �س�أله كيف
ن�صلي عليك؟ فهو �صلى اهلل
عليه و�آله يف مقام البيان والتعليم ،و�أمره بال�صالة على �آله
معه �أم ٌر مطلق وهو �أم ٌر تعليمي توقيفي ،فال وجه لتخ�صي�صه
بالت�شهد ،كما ال وجه البتداع �صالة �أخ��رى عليه �صلى اهلل
عليه و�آله يف غري الت�شهد؟!
� .3أنهم �أحيان ًا ي��ردون على النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه
فيحذفون �آله من ال�صالة عليه ،وي�ضعون مكانهم ال�صحابة

ويقرنوهم بالنبي �صلى اهلل عليه و�آله! بال دليل عندهم ،ولو
ن�صف حديث عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله!
� .4أ ّنهم ينوون ب�صالتهم على �آل النبي �صلى اهلل عليه و�آله
جميع ذريته من فاطمة وعلي �صلى اهلل عليه و�آله وكل ذرية
بني ها�شم وعبد املطلب �إىل يوم القيامة ،فيقرنون ه�ؤالء
كلهم بالنبي �صلى اهلل عليه و�آله مع �أنّ فيهم من ثبت �أ ّنهم
�أعداء هلل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�آله ،وفيهم اليوم ن�صارى
وملحدون وقتلة وف�ساق و�أ�شرار؟! فلماذا يخربون �صالتهم
على نبيهم بنيتهم ال�صالة عليهم؟! وحما ٌل �أن ي�أمرنا اهلل
تعاىل �أن ن�صلي على كفار وفجار ،ونقرنهم ب�سيد املر�سلني
�صلى اهلل عليه و�آله؟!
بينما نحن ال يرد علينا هذا الإ�شكال لأننا نق�صد (�آل
حممد) ال��ذي��ن ح��دده��م امل�صطلح النبوي :علي وفاطمة
واحل�سن واحل�سني وت�سعة من ذرية احل�سني �آخرهم املهدي
عليهم ال�سالم ،و�أحاديثنا فيهم �صحيحة متواترة عن النبي
�صلى اهلل عليه و�آل��ه رواه��ا الأئمة املع�صومون من العرتة
الطاهرة ،وال�صحابة ،وقد �ألف ال�صدوق قد�س �سره وكذا
اخلزاز القمي قد�س �سره كتاب ًا جمع فيه الن�صو�ص على �إمامة
الأئمة االثني ع�شر ،ب�أ�سانيده عن ال�صحابة عن النبي �صلى
اهلل عليه و�آله ،و�أ ّنهم هم العرتة و�أهل البيت عليهم ال�سالم.
حتى لو عاجلوا م�شكلة �ضمهم لل�صحابة وقرنهم �إياهم مع
النبي يف ال�صالة عليه �صلى اهلل عليه و�آله ،فهل يجوز لهم
�أن يعمموا ال�صالة عليهم جميع ًا بدون تخ�صي�ص �أو تقييد؟!
� .5إ ّنهم عندما يقولون (�صلى اهلل عليه وعلى �أ�صحابه
�أجمعني) ي�شملون �أك�ثر من مئة �أل��ف �شخ�ص ،وتقرنونهم
بالنبي �صلى اهلل عليه و�آله!
وه�ؤالء فيهم من �شاركوا يف حماولة اغتياله �صلى اهلل عليه
و�آله ليلة العقبة ،وفيهم من ثبت نفاقهم بن�ص القر�آن ون�ص
النبي �صلى اهلل عليه و�آله ،وفيهم جماعة �شهد النبي �صلى
اهلل عليه و�آله ب�أ ّنهم لن يروه بعد وفاته ،و�أ ّنهم �سوف ينقلبون
من بعده ،ومينعون من ورود حو�ضه يوم القيامة ،و�سي�ؤمر بهم
�إىل النار! بل روى البخاري ب�أ ّنه ال ينجو منهم من جهنم �إال
مثل هَ َمل ال َّن َعم!
فلماذا يقرنون ه ��ؤالء بنبيهم ،ويخربون �صالتهم عليه
�صلى اهلل عليه و�آله بهذه البدعة؟!
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�شبهات وردود

على ماذا يحتوي م�صحف
فاطم���ة عليها ال�س�ل�ام؟

اختلفت �أل�سن ال��رواي��ات يف كيفية م�صحفها ،ويجدر
االن�ت�ب��اه �إىل �أنّ ذل��ك راج ��ع �إىل ت�ع��دد م�صحفها عليها
ال�سالم �أو االختالف يف �أبعا�ض امل�صحف الواحد �أو وجوه
�أخرى ال تخفى.
وقد بني الإمام ال�صادق عليه ال�سالم يف رواية يف كتاب
الكايف ما يت�ضمنه هذا امل�صدر العلمي الإلهي بقوله�« :إنّ
فاطمة مكثت بعد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله خم�سة
و�سبعني يوم ًا وك��ان دخلها حزن �شديد على �أبيها وكان
جربئيل عليه ال�سالم ي�أتيها فيح�سن عزاءها على �أبيها
ويطيب نف�سها ويخربها عن �أبيها ومكانه ويخربها مبا
يكون بعدها يف ذريتها وك��ان علي عليه ال�سالم يكتب
ذلك» ،فهذا م�صحف فاطمة.
ويف رواي��ة �أخ��رى يف كتاب ب�صائر الدرجات يبني الإمام
جانبا �آخر من جوانب ما يت�ضمنه هذا امل�صدر الإلهي بقوله:
َاج
« َو ُم ْ�ص َح ُف َف ِاط َم َة َما �أَ ْز ُع� ُ�م �أَنَّ ِفي ِه ُق ْر�آن ًا َو ِفي ِه َما َي ْحت ُ
َاج �إِ َل �أَ َحدٍ َحتَّى �إِنَّ ِفي ِه ْ َ
ال ْلدَ ة َو ِن ْ�ص َف
ا�س �إِ َل ْي َنا َو َال َن ْحت ُ
ال َّن ُ
َْ
ال ْلدَ ة(.»...ب�صائر الدرجات)151/1:
ويف رواي ��ة �أُخ ��رى يف كتاب ال�ك��ايف تفيدنا جانب ًا �آخ��ر،
قال الإم��ام ال�صادق عليه ال�سالمُ ...« :م ْ�ص َح ٌف ِفي ِه ِم ْث ُل
ُق ْر�آ ِن ُك ْم هَ � َ�ذا َث� َ
هلل َما ِفي ِه ِمنْ ُق ْر�آ ِن ُك ْم َح ْر ٌف
لاثَ َم � َّر ٍات َوا ِ
َو ِاحد(.»...الكايف)239/1:
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لي�س املراد منه خلو القر�آن الكرمي عن ذلك العلم املودع
يف م�صحف فاطمة عليها ال�سالم �إذ القر�آن تبيان كل �شيء
بل املراد �أ ّنه لي�س فيه من �ألفاظ و�آيات وكلمات القر�آن �شيء.
ويف رواية �أخرى يف كتاب الكايف قال الإمام ال�صادق عليه
ال�سالمَ ...« :و ْل ُيخْ ِر ُجوا ُم ْ�ص َح َف َف ِاط َم َة عليها ال�سالم َف ِ�إنَّ
ِفي ِه َو ِ�ص َّي َة َف ِاط َمة(.»...الكايف)241/2:
فمن الروايات الآنفة يظهر لنا بع�ض الأمور التالية:
 �إنّ م�صحف فاطمة عليها ال�سالم لي�س فيه ق��ر�آ ٌن كمايزعم بع�ض امل�شككني يف ذلك.
 ما ورد يف م�صحف فاطمة عليها ال�سالم هو خا�صب�أبنائها عليهم ال�سالم.
 �إنّ م�صحف فاطمة عليها ال�سالم فيه مثل ال�ق��ر�آنوبثالثة �أ�ضعاف ،لكنه لي�س بقر�آن.
 �إنّ م�صحف فاطمة عليها ال�سالم فيه و�صيتها.فهذه االختالفات يف امل�صحف ووجود هذه الأمور املختلفة
فيه مطلبان:
املطلب الأول� :أنّ م�صحف فاطمة عليها ال�سالم ي�ضم كل
هذه الأمور املختلفة مع بع�ض.
املطلب الثاين� :أنّ هناك �أكرث من م�صحف واحد ي�سمى
بـ(م�صحف فاطمة عليها ال�سالم).
محمد جعفر الكاظمي

يقال لل�شيعة� :أنتم تقولون ب�أ َّنه ال ي�صح خلو الزمان
باحلجة وهو الإم��ام ،ف ��إذا كانت التقية
من قائم هلل
َّ
 عندكم  -ت�سعة �أع�شار الدين ،وهي له �سائغة ،بلمندوبة ،بل منقبة وف�ضيلة� ،إذ �إ ّنه �أتقى النا�س ،فكيف
تت ُّم احلجة به على اخللق؟
اجلواب

ف�إننا جنيب مبا يلي:
�أو ً
ال

ل�سنا نحن الذين نقول :ال يجوز خلو ال��زم��ان (�أو
الأر�ض) من قائم هلل باحلجة ،بل هذا هو املروي عن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله.
وقد ذكرنا �أي�ض ًا� :أنّ حديث الثقلني يد ُّل على بقاء
الإم��ام من �أهل البيت عليهم ال�سالم حي ًا �إىل يوم
القيامة ،لأ ّنه �صلى اهلل عليه و�آله قال عن الثقلني:
علي احل��و���ض» ..ف�لا يكفي
«ل��ن يفرتقا حتى ي��ردا َّ
التم�سك بالكتاب وحده للأمن من ال�ضالل.
وم��ن البديهيات �أي���ض� ًا� :أنّ الأر� ��ض ال تخلو من
ح�ج��ة ..وال ب��د م��ن �أن تكون احلجة مع�صومة عن
اخلط�أ� ،إذ لو مل تكن مع�صومة ،ف�إنّ احلجة يف مورد
اخلط�أ تكون مفقودة ،فتخلو الأر���ض من احلجة يف
هذا املورد ،وهذا ال يجوز.

�شبهات وردود

التقية عند
الأئمة عليهم ال�سالم
على اخللق ،ولكن الأمر يف تقية الإم��ام لي�س كذلك..
ف�إنّ ما يحتاج فيه �إىل التقية هو تلك الأحكام التي لو
جتاهر ال�شيعة بها لتعر�ضوا للخطر من قبل احلكام
الذين يرون �أن ترويجها ي�ضعف حكمهم و�سلطانهم� ،أو
يظهر جهلهم� ..أو نحو ذلك من �أ�سباب ،فيحقنون دماء
�شيعتهم بتوجيههم نحو العمل بالتقية ،ثم �إ ّنهم حني
وي�صححون
يرتفع اخلطر ،يعيدون الأمور �إىل ن�صابها،
ِّ
امل�سار ،دون �أن يتعر�ضوا هم �أو �شيعتهم لأي مكروه.
وه��ذا � ّإن��ا يكون يف �أح�ك��ام ي�سرية ج��د ًا ،فالعمل
بالتقية فيها ال بد �أن ي�صاحبه� ،أو يعقبه ما ي�ضمن
�أن ال يح�صل �أي ت�ضييع للحق� ،أو �أي اختالل يف بيان
�أحكام ال�شريعة.
ثالث ًا

�إ ّن��ه بعد ثبوت مقام الإم��ام��ة ل�شخ�ص ،من خالل
و�سائل الإثبات ال�صحيحة ،ويتوىل هو هذا املقام ،ف�إ ّنه
�سيكون هو امل�س�ؤول عن حفظ الدين ،وعليه هو �أن يبتكر
و�سائل �إي�صال احلق �إىل النا�س.

وق ��د ا�س ��تخفى النب ��ي �صل ��ى اهلل علي ��ه و�آل ��ه م ��ن
قري�ش يف دار الأرقم ..وكان يف �آل فرعون م�ؤمن يكتم
�إميانه ..ويف جميع الأحوال ل�سنا م�س�ؤولني عن وظائف
الأو�صي ��اء �أو الأنبياء بع ��د ثبوت نبوته ��م �أو و�صايتهم
لن ��ا بالدليل القطع ��ي ..لأننا نحن الذي ��ن ن�أخذ ديننا
ثاني ًا
�إنّ التقية التي ال ميكن �أن حت�صل من الإم��ام هي منه ��م ،ومنهم نتعلم ،ول�س ��نا نحن الذي ��ن نعلمهم� ،أو
التي توجب �ضياع معامل الدين ،وعدم متامية احلجة نح � ِّ�دد لهم وظائفهم.
بقلم :السيد جعفر مرتىض العاميل
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ال�صديقة
ّ

م����ن ه����و �إم������ام
فاطمةعليهاال�سالم؟
ق��ال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
ات
ات َو َل ْي َ�س َل ُه ِ�إ َما ٌم َم َ
«منْ َم َ
و�آلهَ :
مِ ي َت ًة َج��اهِ � ِل� َّي� ًة»(.ك�ت��اب �سليم بن
قي�س)932/2:
�إنّ م ��ن الأم � ��ور امل � ��ؤ ّك� ��دة على
الإن���س��ان ه��و معرفة �إم ��ام زمانه،
بدليل ق��ول ر��س��ول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آل��ه من مات ولي�س له �إمام
مات ميتة جاهلية ،ومن مات ميتة
جاهلية مل يحت�سب من امل�سلمني.
فال يعقل �أنّ فاطمة عليها ال�سالم
ماتت ومل تعرف �إمام زمانها.
ف � ��إن ق �ل �ن��ا �إنّ �إم � ��ام زم��ان �ه��ا
ال�شيخان ف�ه��ذا ب��اط��ل بدليل �أنّ
ال��رواي��ات امل�ستفي�ضة واملتواترة
ق��د روت �أ ّن�ه��ا ماتت وه��ي واج��دة
ع �ل��ى ال���ش�ي�خ�ين ب ��ل م��ات��ت وه��ي
غا�ضبة عليهما.
جاء يف كتاب الإمامة وال�سيا�سة
الب��ن قتيبة ال��دي�ن��وري (..ث ��م قام
ع�م��ر ،فم�شى معه ج�م��اع��ة ،حتى
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�أت ��وا ب��اب فاطمة ،ف��دق��وا ال�ب��اب،
ف �ل �م��ا ��س�م�ع��ت �أ���ص ��وات��ه ��م ن ��ادت
ب�أعلى �صوتها« :يا �أبت يا ر�سول
اهلل ،م��اذا لقينا بعدك م��ن ابن
اخلطاب وابن �أبي قحافة» ،فلما
��س�م��ع ال �ق��وم ��ص��وت�ه��ا وب �ك��اءه��ا،
ان�صرفوا ب��اك�ين ،وك��ادت قلوبهم
تن�صدع ،و�أكبادهم تنفطر ،وبقى
عمر ومعه ق��وم ،ف��أخ��رج��وا علي ًا،
فم�ضوا ب��ه �إىل �أب��ي ب�ك��ر ،فقالوا
ل��ه :بايع ،فقال�« :إن �أن��ا مل �أفعل
ف�م��ه؟» ،ق��ال��وا� :إذ ًا واهلل ال��ذي ال
�إل��ه �إال هو ن�ضرب عنقك ،فقال:
«�إذا تقتلون عبد اهلل و�أخا ر�سوله»،
قال عمر� :أما عبد اهلل فنعم ،و�أما
�أخ��و ر�سوله فال ،و�أب��و بكر �ساكت
ال يتكلم ،فقال له عمر� :أال ت�أمر
فيه ب�أمرك؟ فقال :ال �أُكرهه على
�شيء م��ا كانت فاطمة �إىل
جنبه ،فلحق علي بقرب
ر� �س��ول اهلل �صلى اهلل
عليه  -و�آل ��ه  -و�سلم

ال�صديقة
ّ

ي�صيح ويبكي ،وينادي« :يا بن �أم �إنّ القوم
ا�ست�ضعفوين وك��ادوا يقتلونني» .فقال عمر
لأب��ي بكر ،انطلق بنا �إىل فاطمة ،ف��إن��ا قد
�أغ�ضبناها ،فانطلقا جميعا ،فا�ست�أذنا على
فاطمة ،فلم ت�أذن لهما ،ف�أتيا عليا فكلماه،
ف�أدخلهما عليها ،فلما ق�ع��دا عندها،
ح��ول��ت وج�ه�ه��ا �إىل احل��ائ��ط ،ف�سلما
ع�ل�ي�ه��ا ،ف�ل��م ت ��رد عليهما ال���س�لام،
فتكلم �أبو بكر فقال :يا حبيبة ر�سول
اهلل واهلل �إنّ قرابة ر�سول اهلل �أحب
�إيل من قرابتي ،و�إ ّن��ك لأحب �إيل
من عائ�شة ابنتي ،ول��وددت يوم
م��ات �أب ��وك �أين م��ت ،وال �أبقى
بعده� ،أفرتاين �أعرفك و�أعرف
ف�ضلك و�شرفك و�أمنعك حقك
وم�يراث��ك من ر�سول اهلل �إال
�أين ��س�م�ع��ت �أب � ��اك ر� �س��ول
اهلل �صلى اهلل عليه  -و�آله
 و�سلم يقول( :ال نورث،م��ا ت��رك�ن��ا ف�ه��و ��ص��دق��ة)،
ف �ق��ال��ت�« :أر�أي� �ت� �ك� �م ��ا �إن
حدثتكما حديث ًا عن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه  -و�آله
 و�سلم تعرفانه وتفعالنب ��ه؟» ،ق ��اال :ن�ع��م .فقالت:
«ن �� �ش��دت �ك �م��ا اهلل �أمل ت�سمعا
ر��س��ول اهلل ي�ق��ول :ر��ض��ا فاطمة
من ر��ض��اي ،و�سخط فاطمة من
��س�خ�ط��ي ،ف �م��ن �أح� ��ب فاطمة
ابنتي فقد �أحبني،
ومن �أر�ضى
فاطمة
فقد

�أر�ضاين ،ومن �أ�سخط فاطمة فقد �أ�سخطني؟»،
قاال نعم �سمعناه من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم ،قالت« :ف�إين �أ�شهد اهلل ومالئكته
�أنكما �أ�سخطتماين وم��ا �أر�ضيتماين ،ولئن
لقيت النبي لأ�شكونكما �إليه» ،فقال �أبو بكر:
�أنا عائذ باهلل تعاىل من �سخطه و�سخطك يا
فاطمة ،ثم انتحب �أبو بكر يبكي ،حتى كادت
نف�سه �أن تزهق ،وهي تقول« :واهلل لأدعون اهلل
عليك يف كل �صالة �أ�صليها»(.)...الإمامة
وال�سيا�سة)34-23/1:
فهذه الرواية دالة على �أنّ �أبا بكر لي�س ب�إمام
فاطمة عليها ال�سالم كذلك عمر بن اخلطاب،
فهو �أي�ض ًا ال ميكن �أن يكون �إمام ًا لفاطمة.
�إنّ الإمام هو الذي بيده كل �شيء ،فخالفة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه هي الوالية
املطلقة على جميع الأمور والأ�شياء.
ف�ب�م��ا �أنّ الإم � ��ام ل ��ه ال ��والي ��ة التكوينية
والت�شريعية ،م��ن وظ��ائ��ف امل ��أم��وم �أن يكون
امل��داف��ع ع��ن الإم� ��ام ،وال�ط��ال��ب بحق الإم ��ام
املع�صوم الذي بيعته يف عنقه� ،أو �إمام زمانه.
فدفاع ب�ضعة الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله
عن �أم�ير امل�ؤمنني عليه ال�سالم لي�س دفاع ًا
عن زوجها ،بل هو الدفاع عن الإمام املع�صوم
مفرت�ض الطاعة.
من واجبات امل�أموم هو الدفاع عن املع�صوم
عليه ال�سالم و�إطاعته يف �أوامره ونواهيه.
ف�إمام الزهراء عليها ال�سالم هو علي بن �أبي
طالب عليه ال�سالم ،ومطالبتها ب�أر�ض فدك
لي�س من ب��اب التعلق ب�أمور الدنيا �أو ب��الإرث
واملرياث ،بل كان انطالق ًا للمطالبة بحق الإمام
املع�صوم ال�شرعي وهو خالفة ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله ،وقد �أجاب القوم هذه املطالبة
بالتخويف والقتل واحلجز.
بقلم :محمد رزاق

21

ال�صديقة
ّ
22

من مقامات ال�صديقة الزهراء عليها ال�سالم
ه �ن ��اك �أ���س��ب ��اب ت �ف ��رد ال ��زه ��راء
عليها ال���س�لام يف امل��واج �ه��ة املعلنة
مل�شروع ال�سقيفة وتكبدها بذلك �أكرب
الت�ضحيات.
كان موقف الزهراء عليها ال�سالم
م ��ن اج �ت �م��اع ال���س�ق�ي�ف��ة ه ��و م��وق��ف
الرف�ض ال�صريح واملك�شوف بال هوادة
وبكل ق��وة ،حتى �آل الأم��ر �إىل امل�شادة
والتجاذب بنحو ك��ان مهيج ًا جلماعة
ال�سقيفة كما هو ملحوظ يف �إقدامها
على اخلطبة يف م�سجد النبي �صلى اهلل
عليه و�آل��ه وال��ذي ك��ان يعترب ال�ساحة
الأوىل لتدبري احلكومة.
ف�ه��ذه امل��واج�ه��ة ال�ق��وي��ة واجلريئة
وبالنحو املبا�شر واملعلن �سبب لها حتمل كثري
من الت�ضحيات انفردت هي بها �إىل درجة مل تكن
ت�سمح الظروف لأمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم للقيام بها،
وذلك للخ�شية من تعقيد الأمور يف ب�صرية امل�سلمني والأجيال
الالحقة فيزداد التبا�س احلق بالباطل وتختلط الأوراق ويظنون
بعلي عليه ال�سالم اجن��راره نحو الدنيا كما هو حال �أ�صحاب
ال�سقيفة همهم احلر�ص على الدنيا والرئا�سة فيدب ال�شك
لديهم يف �أهل الدين و�أ ّنه انتهاز للق�ض على الرئا�سة فتتزلزل
بذلك العقيدة بالإ�سالم.
وقد ذكر التاريخ بع�ض الأحداث كما جاء يف الإر�شاد لل�شيخ
هلل �صلى اهلل
اب َر ُ�س ِول ا ِ
املفيد (َ ...ك��انَ �أَ ُبو ُ�س ْف َيانَ َجا َء �إِ َل َب ِ
ا�س ُم َت َو ِّف َر ِان َع َلى ال َّن َظ ِر ِف
عليه و�آله َو َع ِل ٌّي عليه ال�سالم َوا ْل َع َّب ُ
�أَ ْم ِر ِه َف َنا َدى:
ا�س ِفي ُك ْم
َب ِني هَ ِا�ش ٍم َال ُت ْطمِ ُعوا ال َّن َ
َوال� ِ��س� َّي� َم��ا َت � ْي� ُ�م ْب ��نُ ُم� � َّر َة �أَ ْو َع � ِ�ديٌ
َف � َم��ا الأَ ْم � � � ُر ِ�إ َّال ِف �ي � ُك� ُ�م َو ِ�إ َل� � ْي� � ُك � ُ�م
َو َل � ْي ��� َ�س َل � َه��ا �إِ َّال �أَ ُب� ��و َح ���َ�س� ٍ�ن َع � ِل � ٌي
�أَ َب��ا َح َ�س ٍن َف ْ
ا�ش ُد ْد ِب َها َك� َّ�ف َح��از ٍِم
َف ��إِ َّن� َ�ك ِب��الأَ ْم� ِ�ر ا َّل � ِ�ذي ُي � ْر َ َ
ت��ى َم ِل ٌي

ُث� َّ�م َن��ادَى ِب�أَ ْع َلى َ�ص ْو ِت ِهَ :يا َب ِني هَ ِا�ش ٍم
اف �أَ َر ِ�ضيت ُْم َ�أنْ َي ِلي َع َل ْي ُك ْم
َيا َب ِني َع ْب ِد َم َن ٍ
هلل َلئِنْ
�أَ ُبو َف ِ�ص ٍيل ال َّر ْذ ُل ْبنُ ال َّر ْذ ِل �أَ َما َوا ِ
ِ�ش ْئت ُْم لأَ ْملأَ َّن َها َخ ْي ًال َو َر ِج ًالَ ،ف َنادَا ُه �أَ ِم ُري
ْالُ�ؤ ِْم ِن َني عليه ال�سالم« :ا ْر ِج ْع َيا �أ َبا ُ�س ْف َيانَ
هلل َما ُت ِري ُد َ
اهلل ِ َبا َت ُق ُ
ول َو َما ِز ْلتَ ت َِكي ُد
َف َو ا ِ
هلل
الإِ ْ�س َال َم َو�أَهْ َل ُه َو َن ْحنُ َم َ�ش ِاغي ُل ِب َر ُ�س ِول ا ِ
�صلى اهلل عليه و�آل��ه َو َع� َل��ى ُك� ِّ�ل ا ْم � ِ�ر ٍئ َما
ا ْكت ََ�س َب َوهُ � َو َو ِ ُّ
ل َما ْاح َت َق َب»َ ،فا ْن َ�ص َر َف
�أَ ُب��و ُ�س ْف َيانَ ِ�إ َل ْ َال ْ�س ِج ِد َف َو َجدَ َب ِني �أُ َم َّي َة
م َتمِ ِع َني ِفي ِه َف َح َّر َ�ض ُه ْم َع َلى الأَ ْم� ِ�ر َو َ ْل
ُْ
َي ْن َه ُ�ضوا َل �هُ(.الإر� �ش��اد يف معرفة حجج
اهلل على العباد)190:

احتج���اج الزه���راء عليها ال�س�ل�ام يف
الوراثة عقائدي ال فقهي

الغريب م��ن �أ�صحابنا يف تف�سريهم الحتجاج
ال��زه��راء عليها ال�سالم �أ ّنهم �ضيقوا دائ��رة االحتجاج
على نطاق �إرث املال وهذا هبوط عن م�ستوى علو احلجة
التي �أبانتها ال�صديقة الزهراء عليها ال�سالم ،ف�إنّ مقام
وراث��ة اال�صطفاء �أرف��ع �ش�أن ًا و�أعظم ق��در ًا من درجة �إرث
املال ونحوها.
فالتف�سري ال�سائد بني علماء املدر�ستني مل يرق �إىل معايل تلك
احلقيقة التي احتجت بها ال�صديقة الطاهرة عليها ال�سالم.
ف�إنّ ال�سر الذي ك�شفت عنه عليها ال�سالم يف احلجة والبينة
الإلهية التي �أنارتها يف عقول الأُمة هي �إيقاظهم و�إر�شادهم �إىل
قاعدة الوراثة اال�صطفائية و�أنّ عموم قاعدة الوراثة �شامل لكل
من اال�صطفاء واملال ونحوهما.
فما ف�سره الأ�صحاب يف احتجاج �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم يف
اخلالفة والإمامة التي هي من املنا�صب الإلهية قد غفلوا عنه يف
احتجاج الزهراء عليها ال�سالم مع �أنّ االحتجاجني من باب واحد.
فمن ثم يتبني �أنّ مطالبتها كانت للوراثة اال�صطفائية يف
الوالية العامة على الأمة.
بقلم :سامحة الشيخ محمد السند

حياة الإم��ام علي بن مو�سى الر�ضا عليه ال�سالم وا�سعة
الأرجاء ،وكل جانب من حياته يحتاج �إىل وقت مو�سع لإيفائه
حقه ،وهذه بع�ض العناوين العامة من حياة الإمام.
عبادة الإمام الر�ضا عليه ال�سالم

يقول �أحد �أ�صحاب الإمام وهو رجاء بن ال�ضحاك( :واهلل
ما ر�أيت �أعبد هلل من علي بن مو�سى الر�ضا ،وال ر�أيت �أتقى
هلل منه ،وال �أ�شد خوف ًا هلل تعاىل منه ،كان يختم القر�آن يف كل
ثالث ليال ،ويقول« :لو ال �أين ما مررت ب�آي ٍة �إال وتفكرت فيها
خلتمت القر�آن يف �أقل من ثالث ليال»).
وكان ال مير ب�آية فيها ذكر النعيم والثواب �إال و�س�أل اهلل
تعاىل ذل��ك ،وال مير ب�آية فيها ذك��ر العقاب واحل�ساب �إال
وا�ستعاذ باهلل تعاىل من ذلك .وكان قليل النوم يف الليل كثري
ال�صيام يف النهار .وقال عنه �أحد �أ�صحابه :كان ال يرتك �صيام
ثالثة �أيام يف كل �شهر ،ويقول�« :إنها تعدل �صيام الدهر كله».
علم الإمام الر�ضا عليه ال�سالم

قال �إبراهيم بن العبا�س ال�صويف :واهلل ما ر�أي��ت الر�ضا
�سئل عن علم �أو عن �شي ٍء �إال وعلمه ،وما ر�أيت �أعلم من علي
ابن مو�سى الر�ضا ،وال ر�آه عامل �إال و�شهد له مبثل �شهادتي،
ولقد جمع له امل�أمون يف عدة جمال�س ر�ؤ�ساء الأديان والفرق
واملذاهب وفقهاء ال�شريعة واملتكلمني ،فحاججهم وناق�شهم
حتى غلبهم ع��ن �آخ��ره��م وم��ا بقي منهم ع��امل �أو �أح��د �إال
واعرتف له بالف�ضل و�أقر على نف�سه بالعجز.
وقال حممد بن عي�سى اليقطيني :لقد جمعت من م�سائل
النا�س التي �س�ألوها الإمام الر�ضا و�أجابهم عليها ،جمعت من
ذلك ثمانية ع�شر �ألف م�س�ألة.

ال�ضحاك :ما ر�أيت علي بن مو�سى الر�ضا جفا �أحد ًا بكالمه
قط ،وال ر�أيته قطع على �أحد كالمه قط حتى يفرغ منه ،وال
ر�أيته مد رجليه بني يدي جلي�سه ،وال ر�أيته اتك�أ بني يدي
جلي�سه ،وال ر�أيته رد �أحد ًا عن حاجة يقدر عليها ،وما ر�أيته
قهقه يف �ضحكه قط ،وكان �ضحكه التب�سم ،وال ر�أيته �سب
�أو �شتم �أحد ًا من مواليه �أو من مماليكه .وكان ال يرد �سائ ًال
ي�س�أله �شيئ ًا من العطاء.
ويقول يا�سر اخل��ادم ،ك��ان �إذا خال جمع خدمه وح�شمه
و�صار يحدثهم وي�أن�س بهم ويوجههم ،وكان �إذا و�ضعت املائدة
دعا خدمه ومواليه و�أجل�سهم معه على املائدة ،قيل له يف ذلك:
مل ال �أفردت لهم مائدة؟ قال  :وملاذا �أفرد لهم مائدة؟ �أو لي�س
الرب واحد ،والأب واحد ،والأم واحدة؟ فال ف�ضل لعربي على
عجمي وال �أبي�ض على �أ�سود �إال بالتقوى.

�أهل البيت عليهم ال�سالم

درو������������س م������ن ح���ي���اة
الإمامالر�ضاعليهال�سالم

معاجز وكرامات الإمام الر�ضا عليه ال�سالم

الإمام الر�ضا عليه ال�سالم هو �أحد الأئمة املع�صومني الذين
ُيجري اهلل على �أيديهم املعاجز والكرامات ،وهذه امل�س�ألة �أمر
م�سلم به عند امل�سلمني ،ويبقى �أن كل رواية حول �أي معجزة �أو
كرامة ينبغي درا�ستها للت�أكد من �سندها ومتنها .ونحن نعتقد
�أن قدرة الأئمة على املعاجز والكرامات لي�ست ذاتية و�إمنا هي
ب�إذن من اهلل تعاىل ،واعتقاد غري ذلك هو نو ٌع من الغلو وال
�أحد يقول بهذا من امل�ؤمنني ب�أهل البيت عليهم ال�سالم.
وبالطبع ال ي�صح �أن نعر�ض �سرية �أهل البيت وك�أ ّنها قطعة
و�سل�سلة من املعاجز والكرامات فقط ،و�إمنا ينبغي الرتكيز
على تعاليم وتوجيهات الأئمة وعلى حياتهم الطبيعية.
الإمام الر�ضا عليه ال�سالم وموقفه ال�سيا�سي

لتو�ضيح هذا اجلانب من حياة الإمام الر�ضا عليه ال�سالم
�أخالق الإمام الر�ضا عليه ال�سالم
لقد كان الإم��ام الر�ضا قم ًة يف �أخالقه ،يقول رجاء بن ن�ستعر�ض بع�ض املقدمات:
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�أو ًال:
للحكم
وال�سلطة
دو ٌر م� �ه ��م يف
حياة النا�س ،فكلما
كانت ال�سلطة �صاحل ًة
ر�شيدة كانت حياة النا�س
�أ�� �س� �ع ��د و�أ�� �س� �ل ��م يف خم�ت�ل��ف
اجل ��وان ��ب� ،أم� ��ا �إذا ك ��ان ه�ن��اك
ان �ح��راف يف جم��ال ال�سلطة واحلكم
ف��إن ذلك ي�ؤثر على خمتلف جوانب حياة
النا�س .يقول الإم��ام علي عليه ال�سالم�« :إذا
تغري ال�سلطان ،تغري الزمان».
ثاني ًا :نحن نعتقد مبن�صب الإمامة ،وهي تختلف
ع��ن من�صب احلكم واخل�لاف��ة ،والإم��ام��ة ه��ي من�صب
�إلهي ل�ش�ؤون الدنيا والدين ،بينما يرى �سائر امل�سلمني �أنّ
اخلالفة تفوي�ض اجتماعي.
كان ر�سول اهلل يقود امل�سلمني ،و يقوم مبهمتني رئي�سيتني
يف قيادته:
املهمة الأوىل :التبليغ.
املهمة الثانية� :إدارة �ش�ؤون املجتمع يف خمتلف جماالت احلياة.
وبعد فقد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه �أ�صبح هناك
ف��راغ يف هاتني املهمتني� ،سائر امل�سلمني قالوا :بالن�سبة
ملهمة التبليغ ،يكفي وجود كتاب اهلل تعاىل وال حتتاج الأمة
�إىل من يوا�صل مهمة التبليغ ،وتبقى مهمة �إدارة �ش�ؤون
النا�س وه��ي تتم من خ�لال التفوي�ض االجتماعي .بينما
�أتباع �أهل البيت عليهم ال�سالم يعتقدون �أنّ مهمة التبليغ
ال تنتهي بفقد ر�سول اهلل بل متتد وت�ستمر عرب الأئمة
املع�صومني ،وغاية ما هناك �أنّ الر�سول كان يتلقى الوحي،
والأئمة يوا�صلون املهمة مبا تلقوه من ر�سول اهلل.
لأنّ حاجة الأمة �إىل التبليغ والتوجيه مل تنته ،فهناك ق�ضايا
مرجع يرجع
غري وا�ضحة ،وهناك �أمور م�ستجدة ،فالبد من ٍ

�إليه النا�س يف �أم��ور دينهم ،والب��د �أن تكون
ه�ن��اك ثقة ب� ��أنّ ه��ذا امل��رج��ع ينقل �أوام� ��ر اهلل
ب�شكل ظني وح�سب اجتهاده
القطعية والواقعية ،ولي�س ٍ
و�إدراكه.
ولذلك نعتقد ب�أ ّنه البد �أن يكون هناك اختيا ٌر من قبل اهلل
تعاىل لتعيني هذه املرجعية ،والقر�آن الكرمي حينما يتحدث
عن الإمامة يتحدث عنها مبنطق اجلعل{ :وَجَعَ ْلنَا مِنْهُمْ
َكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ}.
َأئِمَّ ًة يَهْدُونَ بِ َأمْ ِرنَا َلمَّا صَبَرُوا و َ
[ال�سجدة]24:
وهذا الأمر قد حتقق حيث �إنّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله ن�ص على �إمامة �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب عليه
ال�سالم يف �أحاديث كثرية و�أبرزها حديث الغدير ،ون�ص
ب�شكل عام ،وكل �إمام ن�ص
على الأئمة االثني ع�شر �أي�ض ًا ٍ
على الإمام الذي بعده.
ففي �صحيح البخاري عن جابر بن �سمرة قال :كنت و�أبي
عند ر�سول اهلل  ،فقال« :يكون اثنا ع�شر �أمري ًا» .ثم قال كلمة
مل �أ�سمعها ،فقال� :إ ّنه قال «كلهم من قري�ش».
فالإمامة من�صب �إلهي وال تكون �إال بجعل واختيار من
قبل اهلل تعاىل ،والأئمة االثنا ع�شر من�صو�ص عليهم من
قبل اهلل عرب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه ،كما ين�ص
الواحد منهم على الآخر.
ثالث ًا :يعترب الأئ�م��ة عليهم ال�سالم �أن من�صب القيادة
واحلكم نوع من التكليف ال�شرعي لهم ،ومل يكن للأئمة رغبة
ذاتية يف احلكم وال�سلطة.
ولذلك قال الإمام علي عليه ال�سالم« :اللهم �إ ّنك تعلم أ� ّنه مل يكن
الذي كان منا طمع ًا يف �سلطان وال رغب ًة للح�صول على �شيء من
ف�ضول احلطام ،ولكن لرند املعامل من دينك ،في�أمن املظلومون من
عبادك ،وتقام املعطلة من حدودك»(.نهج البالغة)
وغريها من الكلمات التي ت�ؤكد هذه احلقيقة.
�إذن ما الطريق يف ر�أي الأئمة لتويل ال�سلطة واحلكم؟
يرى الأئمة عليهم ال�سالم �أن هناك طريق ًا واح��د ًا فقط
وهو ر�ضا النا�س وخ�ضوعهم ،وهو نف�س الطريق للأنبياء
عليهم ال�سالم.
ويقول يف ذلك �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم« :عهد �إ ّ
يل ر�سول
اهلل عهد ًا ،قال يل :يابن �أبي طالب لك والء �أُمتي ،ف�إن ولوك
�أمرهم يف عافية و�أجمعوا على الر�ضا عليك فقم ب�ش�ؤونهم و�إن
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�أعر�ضوا عنك دعهم وما اختاروا لأنف�سهم»(.نهج
البالغة)
وهذه كانت هي �سرية الأئمة عليهم ال�سالم.
وما ح�صل يف تاريخ الأمة �أنَّ �آخرين تولوا احلكم ،ومل تتح
الفر�صة للأئمة للقيام بدورهم ال�شرعي ،وقد خ�سرت الأُمة �أن
نتيجة ما حدث.
موقف الأئمة عليهم ال�سالم جتاه ه�ؤالء احلاكمني يقبل
�أو ًال :كان الأئمة عليهم ال�سالم يبذلون كل جهدهم لإ�صالح اخلالفة
بعد �أن يتنازل
ما ُيكن �إ�صالحه.
ثاني ًا :كان الأئمة عليهم ال�سالم ُي�شجعون �أ�صحابهم ذوي امل � ��أم� ��ون ع�ن�ه��ا،
الكفاءات من �أجل �أن يكون لهم دور يف م�ساعدة الأُمة لإ�صالح ل �ك��ن الإم� � ��ام عليه
ما ُيكن �إ�صالحه ،ويف تخفيف ال�ضغط على �إخوانهم امل�ؤمنني ،ال�سالم ال يريد خالف ًة
ومن �أبرز ال�شخ�صيات وزير هارون الر�شيد (علي بن يقطني) ت ��أت��ي ع��ن ه ��ذا ال�ط��ري��ق،
وهو من تالمذة الإم��ام الكاظم عليه ال�سالم وقد كانت له و� َّإن� ��ا ط��ري�ق��ه ر� �ض��ا النا�س
منزلة خا�صة عند الإمام عليه ال�سالم ،يقول الإمام الكاظم وخ�ضوعهم ،فرف�ض ه��ذا الأم��ر
عليه ال�سالم لعي بن يقطني« :يا علي ا�ضمن يل واحدة و�أ�ضمن وق��ال للم�أمون�« :إن كانت اخلالفة
لك ثالث ،ا�ضمن يل �أن ال ي�أتيك �أحد من موالينا يف حاجة �إال ثوب ًا �ألب�سك اهلل �إي��اه ،فلم تنزعه عن
ق�ضيت حاجته ،و�أ�ضمن لك �أن ال مي�س ج�سمك احلديد �أبد ًا ،نف�سك وتلب�سنيه ،و�إن كانت اخلالفة لغريك
فكيف تعطيني ما لي�س لك».
وال يدخل بيتك الفقر �أبد ًا ،وال يظلك ظل �سجن �أبد ًا».
وعن علي بن جعفر عن �أخيه الإمام مو�سى بن جعفر قال :فطرح امل��أم��ون على الإم��ام �أن ُي�صبح ولي ًا
«قال ر�سول اهلل� :أبلغوين حاجة من ال ي�ستطيع �إبالغ حاجته للعهد ،رف�ض الإم ��ام ذل��ك ،ولكن امل��أم��ون �أ�صر
ف�إ َّنه من �أبلغ �سلطان ًا حاجة من ال ي�ستطيع �إبالغها ثبت اهلل وهدد الإمام ،وامل�س�ألة ال تقف عن حدود التهديد لأنَّ
قدميه على ال�صراط يوم القيامة»(.بحار الأنوار:ج ،72باب :الإمام عليه ال�سالم ال يخاف التهديد ف�أهل البيت عليهم
ال�سالم �شعارهم« :كرامتنا من اهلل ال�شهادة»؛ وهو يعلم �أ َّنه
رفع الظلم عن املظلومني و�إبالغ حاجات امل�ؤمنني)
الظرف ال�سيا�سي يف حياة الإمام الر�ضا عليه ال�سالم مقتول على يدي امل�أمون قبل بوالية العهد �أم مل يقبل.
ولكنه عليه ال�سالم ر�أى �أنَّ من م�صلحة خط �أهل البيت
كان الظ ��رف ال�سيا�س ��ي يف حي ��اة الإم ��ام الر�ض ��ا علي ��ه
عليهم ال�سالم يف تلك الظروف �أن يقبل بوالية العهد ،لأنَّ
ال�س�ل�ام ظرف ًا مميز ًا ،فق ��د كان امل�أمون العبا�س ��ي يف حالة
�أتباع �أه��ل البيت عليهم ال�سالم كانوا يعي�شون حال ًة �ضنكة
�ضع ��ف بع ��د �صراعه مع �أخي ��ه الأم�ي�ن ف�أ�صبح العبا�س ��يون
و�صعبة خ�صو�ص ًا يف عهد ه��ارون الر�شيد ،وهم بحاجة لأن
عل ��ى غري ر�ض ��ا على امل�أم ��ون� ،إ�ضاف� � ًة �إىل �أنَّ العلويني كان
يعي�شوا �أج��وا ًء هادئة وقبول الإم��ام بوالية العهد ُيحقق هذا
موقف
له ��م نفوذهم البارز ،هنا وجد امل�أمون نف�س ��ه يف ٍ
الهدف.
ففكر يف ا�س ��تقطاب الإمام الر�ضا عليه
�ضعيف،
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ف�إنَّ ف�ضائل الإم��ام الر�ضا عليه ال�سالم
حتى ي�أم ��ن جانب العلويني ،ويتقوى بهم
ال�سالم،
ب�شكل وا�سع مما دعى امل�أمون لتنفيذ خططه الدنيئة
ظهرت ٍ
عل ��ى العبا�س ��يني.
والتي كان يتحني الفر�ص للقيام بها ف�أقدم على قتل الإمام
�أمر امل�أمون الإمام الر�ضا
بذلك ال�سم الذي قدمه للإمام يف عنب ورمان.
عليه ال�سالم �أن يقدم �إليه
م��ن املدينة ،وطلب منه
الشيخ حسن الصفار
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ملحةمنحياةالإمام
الر�ضا عليه ال�سالم

ولد الإمام علي الر�ضا ابن مو�سى بن جعفر عليهم
ال�سالم يف املدينة املنورة �سنة (148هـ) ون�ش�أ يف ظل
�أب�ي��ه الإم ��ام الكاظم عليه ال�سالم وتلقى على يديه
معارفه وعلومه و�أخالقه و�أدبه الذي ورثه عن �آبائه.
فكان حري ًا به �أن يكون ا إلم��ام والعامل واملر�شد...
ويغذيها بالعلم واملعرفة ويحتل موقع القيادة والزعامة
يف نفو�س امل�سلمني.
فكانت حياته م�ن��ار ًا للمهتدين ودل�ي� ً
لا لل�سائرين
يف طريق التقوى والعبادة ..ومث ًال �أعلى يف الأخالق
وال�سلوك امل�ستقيم.
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�س���فر الإمام عليه ال�سالم من املدينة �إىل خرا�سان

و�صف رجاء بن ال�ضحاك الذي رافق ا لإمام عليه
ال�سالم ط��وال �سفره من املدينة �إىل م��رو ,عبادة
ا لإمام وتقواه فقال( :فكنت معه من املدينة �إىل مرو
فو اهلل ما ر أ� ي��ت رج ًال كان �أتقى هلل تعاىل منه وال
�أكرث ذكر ًا هلل يف جميع �أوقاته منه ...وال �أ�شد خوف ًا
هلل عز وجل منه ..فكان �إذا �أ�صبح �صلى غداه ,و �إذا
�سلم جل�س يف م�صاله ي�سبح اهلل ويحمده ويكربه
وي�صلي على النبي حتى طلوع ال�شم�س ..ثم ي�سجد
�سجدة يبقى فيها حتى يتعاىل النهار ثم �أقبل على

ك��ان الإم ��ام عليه ال�سالم �إذا خ�لا جمع ح�شمه
كلهم عنده ال�صغري والكبري فيحدثهم وي�أن�س بهم
وي�ؤن�سهم وكان عليه ال�سالم �إذا جل�س على املائدة
ال �ط �ع��ام ال ي ��دع � �ص �غ�ير ًا وال ك �ب�ير ًا ح�ت��ى ال�سائ�س
واحلجام �إال �أقعده على املائدة.

ك��ان الإم��ام علي بن مو�سى الر�ضا عليه ال�سالم
م�ف��زع العلماء وملج�أ �أه��ل الفكر وامل�ع��رف��ة يناظر
علماء التف�سري ويحاور �أهل الفل�سفة والكالم ويرد
على الزنادقة والغالة ويوجه �أهل الفقه والت�شريع
ويثبت قواعد ال�شريعة الإ�سالمية و�أ�صول التوحيد
وق ��د ��ش�ه��د ع �ل �م��اء ع���ص��ره��ه م��ن ف �ق �ه��اء وح�ك�م��اء
ومت�صوفة ومتكلمني �إ�سالميني من زن��ادق��ة وغالة
وم�لاح��دة ب �غ��زارة علمه وق ��وة حجته وت �ف��وق بيانه
على خ�صوم الإ�سالم يف جمال�س املناظرة والإفتاء
وجم��ال����س احل ��وار وامل�ح��اج�ج��ة ح�ت��ى �أن حم�م��د بن
عي�سى اليقطيني قال( :ملا اختلف النا�س يف �أمر �أبي
احل�سن الر�ضا عليه ال�سالم جمعت من م�سائله مما
�سئل عنه و�أجاب خم�سة ع�شر الف م�س�ألة).

وه��ا هو �إبراهيم بن العبا�س ال�صويل ي�صف لنا
جانب ًا م��ن �أدب الإم ��ام عليه ال�سالم وح�سن خلقه
وجميل معا�شرته
و�سمو �إن�سانية و�أدب حمادثته وح�سن ا�ستماعه,
قال( :ما ر�أيت �أبا احل�سن جف ًا �أحد ًا بكلمة قط ..وال
ر�أيته قطع على �أحد كالمه ,حتى يفرغ منه ..وما رد
�أح��د ًا عن حاجة يقدر عليها ..وال م ّد رجله بني يدي
جلي�س له ق��ط ,وال اتكى بني ي��دي جلي�س له قط وال
ر�أيته يقهقه يف �ضحكة قط بل كان �ضحكه التب�سم).
عبادته عليه ال�سالم

�إنّ جوهر العبادة هو ا لإخال�ص هلل تعاىل وتوجيه
ا ل�ن�ف����س �إ ل �ي��ه و ف �ن��اء (ا لأ ن� ��ا) و م��ا فيها م��ن رغبة
وحب و�شهوة ونوازع يف ذات اهلل فاملتعبد املخل�ص
ال ت�ن��از ع��ه نف�سه يف املع�صية وال ت�ك��ون يف موقف
مواجهة للإرادة وامل�شيئة ا لإلهية فهي تختار دائم ًا
�إرادة اهلل ...وت�سعى للقرب منه.
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النا�س يحدثهم ويعظهم حتى الزوال).

وفيها عا�ش م�ؤ�س�سو املذاهب الفقهية.

ق��د ح��از الإم ��ام عليه ال���س�لام ك��ل ه��ذه ال�صفات
فا�ستحق �أن يكون �إمام ًا ومرجع علماء الأم��ة وقادة
الفكر و�أ�ساطني املعرفة (ويف �إع�لام ال��ورى عن �أبي
ال�صلت عبد ال�سالم بن �صالح الهروي قال :ما ر�أيت
�أعلم من علي بن مو�سى الر�ضا عليه ال�سالم وال ر�آه
عامل �إال و�شهد له مبثل �شهادتي ولقد جمع امل�أمون يف
جمل�س له ع��دد ًا من علماء الأدي��ان وفقهاء ال�شريعة
واملتكلمني فغلبهم عن �آخرهم ..حتى ما بقي منهم
�أحد �إ ّال �أقر له بالف�ضل و�أقر على نف�سه بالق�صور).

و�أه��ل البيت عليهم ال�سالم مب��ا م��نّ اهلل عليهم
ولقد �سمعته يقول« :كنت اجل�س يف الرو�ضة والعلماء
من علم ومعرفة باهلل �سبحانه وبعظمته كانوا �أكرث
ً باملدينة متوافرون ف�إذا �أعيي الواحد منهم عن م�س�ألة
ال�ن��ا���س ح�ب� ًا هلل و��ش��وق� ًا �إل�ي��ه و�إخ�لا� �ص � ًا ل��ه و�سعيا
�أ�شاروا �إيل ب�أجمعهم وبعثوا �إيل امل�سائل ف�أجبت عنها».
ملر�ضاته و�سائرين يف ذلك على نهج ر�سول �صلى اهلل
ق��ال �أب��و ال�صلت :ولقد حدثني حممد بن �إ�سحاق
عليه و�سلم )
ابن مو�سى بن جعفر عن �أبيه مو�سى بن جعفر عليه
املدار����س الفكرية �أيام الر�ضا عليه ال�سالم
ال�سالم كان يقول لبنيه« :هذا �أخوكم علي بن مو�سى
ول��د الإم ��ام الر�ضا عليه ال�سالم �أي��ام �أب��ي جعفر
عامل �آل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم  ..ف�سلوه عن
املن�صور وعا�صر من حكام بني العبا�س املهدي الهادي
�أديانكم واحفظوا ما يقول لكم».
والر�شيد والأمني وامل�أمون ,وقد كانت هذه الفرتة من
�أكرث فرتات الفكر والثقافة الإ�سالمية تو�سيع ًا ومنو ًا
الشيخ حيدر الشمري
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قبور �أئمة البقيع جوهر
العل���م وعم���ق التوحي���د

ما زالت فجيعة البقيع جت�سد ال�صورة الرتاجيدية  -امل�أ�ساوية
 للتفكري اجلاهلي للدين ال�سامري الأموي اخلارجي خلوارج هذهالأمة يف الع�صر احلديث ،الذين ت�سربلوا بالعباءة الدينية املقلوبة،
وو�ضعوا على �أعينهم نظارات مقعرة ،ال ترى �إال �ضباب ًا م�شوه ًا
يحجب نور ال�شم�س ال�ساطع ،حتركهم �سيمفونية الإيقاع ال�سيا�سي
الدويل والإقليمي للقردة الذين نهبوا اللباب ملوز الرثوات وتركوا
ق�شر املوز يتزحلق عليه اخلوارج ال�سامريون الأمويون.
�إن الأيدي الآثمة خلفافي�ش الظالم وغ�سق الليل  -التي انعقد
ل�سانها عن توحيد الكلمة حتت راية احلق ف�ض ًال عن كلمة التوحيد،
لأن نور ال�شم�س الهادي يع�شي �أعينها الرمداء ال�ضالة ،فال تتمكن
من الطريان وتعجز عن ال�سباحة �إال يف الظالم  -ما فتئت تنعق
جه ًال بالتكفري والت�شريك والتبديع لكل من ميلك ب�صي�ص ًا من
النور ي�ست�ضيء به الطريق وميحو ظالمهم من �أغ�شية النا�س،
وما زالت ولن تزال تد�س ر�أ�سها كالنعامة يف الرتاب هروب ًا من
احل��وار الهادف ،واملجادلة بالتي هي �أح�سن ،وجمادلة الدليل
بالدليل ،ومقارعة الربهان بالربهان ،لأنها ال متلك عقيدة �إال قرن
ال�شيطان ،وال ل�سان ًا �إال منطق الطغيان ،وال عم ًال �إال جور ال�سلطان.
�إن �أيدي الغدر ملخالب ال�سباع اجلبانة مل جتد فري�سة تنه�شها يف
هلل حَقٌّ وَ َأنَّ
الثامن من �شوال لعام �ألف وثالث مائة و�أربعة و�أربعني للهجرة �إال {و َ
َك َذلِكَ َأعْ َثرْنَا عَ َليْ ِهمْ لِيَعْ َلمُوا َأنَّ وَعْدَ ا ِ
مقربة البقيع ،فتطاولت مبعاول الهدم ظلم ًا وجور ًا وعدوان ًا وكفر ًا السَّاعَ َة َال رَيْبَ فِيهَا إِ ْذ يَ َتنَا َزعُونَ بَيْنَهُمْ َأمْرَهُمْ َفقَا ُلوا ابْنُوا عَ َليْ ِهم
ب�آية امل��ودة على حرمات اهلل ،و�شعائر دينه ،ومنارات ر�ساالته ،بُنْيَان ًا رَّبُّهُمْ َأعْ َلمُ بِ ِهمْ قَالَ َّالذِينَ َغ َلبُوا عَلَى َأمْ ِرهِمْ َلنََّتخ َِذنَّ
وترجمان وحيه� ،أئمة الهدى ،وقادة الورى ،وعرتة امل�صطفى لكي
حتولها �إىل �أطالل �شاحبة ،و�أحجار متناثرة ،و�أنوار مطف�أة بعد �أن
كانت ولن تزال  -رغم العدى والعناد  -منارات هدى يهتدي بها
املتقون ،وقبب ًا طهارة يتطهر فيها املخل�صون ،وحمطة عروج يعرج
منها املقربون.
�إننا يف هذا اليوم الثامن من �شوال من هذا العام  -حيث م�ضى
على هدم قبب البقيع خم�سة وثمانون عام ًا  -ومن كل عام� ،أدعو
نف�سي وجميع امل�ؤمنني وباخل�صو�ص حمبي �أه��ل البيت عليهم
ال�سالم وبالأخ�ص مواليهم و�أتباعهم لتجديد العهد ،وعقد العزم،
وم�ضاعفة اجلهد لل�سعي بكل �إمكانياتنا ،وبكل ال�سبل امل�شروعة،
ومرور ًا بالعمل اجلاد واخلال�ص ،وختام ًا بت�شييد اللنب ،وتر�صيع
الذهب لبناء القباب الطاهرة لأئمة البقيع ،و�أن ال نتوانى عن
تعظيم هذه ال�شعرية واحلرمة الإلهية ،و�أن ال ن�سمح للأمد الزماين
�أن ميتد ويكمل قرن ًا على حتويل القبب �إىل �أطالل ،فلن�سعى ونطلب
ونقاوم من �أجل البناء ال�شامخ قبل م�ضي قرن على الهدم الغا�شم.
�إنّ حجتنا للبناء ت�ستند �إىل الب�صرية الوا�ضحة ،والدليل
القاطع ،والربهان ال�ساطع ،من كتاب اهلل ،ولذلك فهي دامغة،
ومزاعم من يخالفنا �أ�س�ست على جرف هار اختلقها َّ
الو�ضاعون
من الب�شر ولذلك فهي داح�ضة� ،إن اهلل �سبحانه وتعاىل يقول:
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عَ َليْ ِهم مَّس ِْجداً}[.الكهف]21:
�إن هذه الآية تبني بجالء وو�ضوح ال لب�س فيه العقيدة والنظرية
واملنطق من قبور ال�صاحلني ،حيث كان النزاع بني فئتني:
الفئة الأوىل :عقيدتها الكفر ،ونظريتها يف القبور الطم�س،
ومنطقها اجلهلَ { ،فقَا ُلوا} وهم الكفار {ابْنُوا عَ َليْ ِهم بُنْيَان ًا}
وهذه نظرية الطم�س {رَّبُّهُمْ َأعْ َلمُ بِ ِهمْ} وهذا منطق اجلهل.
الفئة الثانية :عقيدتها الإميان ،ونظريتها يف القبور اتخاذها
معابد هلل ،ومنطقها العلم مبا يقرب �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل،
{قَالَ َّالذِينَ َغ َلبُوا عَلَى َأمْ ِرهِمْ} وهم امل�ؤمنون { َلنََّتخ َِذنَّ
عَ َليْ ِهم مَّس ِْجداً} وهذه نظرية بناء القبور لعبادة اهلل.
وهذا املعنى هو الذي �أجمعت عليه التفا�سري وكلمات املف�سرين،
فلم يبق بعد بيان اهلل وت�أييده لنظرية امل�ؤمنني يف بناء قبور
ال�صاحلني واتخاذها منا�سك ومعابد وم�ساجد من حجة لأحد
علينا �إال �أن يكفر بالقر�آن عيان ًا ،وهو املحجوج الذي يجب عليه �أن
يعود �إىل ر�شده والعمل بكتاب اهلل بدل �أن يجعله وراء ظهره ،و�إن
�أبى العمل بكتاب اهلل فلي�أخذ بقول ابن القيم حيث يقول يف كتابه
امل�سمى بـ(زاد املعاد يف هَ ْدي خري العباد) طبعة البابي احللبي
ِم�صر ،مراجعة طه عبد الر�ؤوف طه عام 1390هـ 1970م�( :إن
عاقبة �صرب هاجر وابنها على البعد والوحدة ،والغربة والت�سليم،
�إىل ذبح الولد �آلت �إىل ما �آلت �إليه من جعل �آثارهما ،ومواطئ
�أقدامهما ،منا�سك لعبادة امل�ؤمنني ،ومتعبدات لهم �إىل يوم
القيامة ،وهذه �سنته تعاىل فيمن يريد رفعه من خلقه).
ف�إذا كانت هذه �سنة اهلل فيمن يريد رفعه ،بجعل �آثاره منا�سك
ومتعبدات ،ف�آثار ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�أهل بيته عليهم
ال�سالم �أوىل باال�ستحقاق بجعلها منا�سك ومتعبدات ،وهذه العقيدة
ببناء قبور �أئمة البقيع عليهم ال�سالم هي جوهر العلم والتوحيد
اخلال�ص لأ َّنها امتثال لكتاب اهلل و�إرادت ��ه ،ولكنه احلقد ا ألم��وي
اجلاهلي على الر�سول و�أه��ل بيته ال��ذي تتوارثه القلوب املري�ضة
فيعميها عن احلقيقة مع جالئها ،و�صدق اهلل �سبحانه وتعاىل
حيث يقول{ :وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْ َتيْ َقنَ ْتهَا َأن ُفسُهُمْ ُظ ْلم ًا وَعُ ُلوّ ًا ف ُ
َانظرْ
كانَعَاقِب َُةالْمُ ْفسِدِينَ}[.النمل]14:
كيْفَ َ
َ
و�إن �أب��ى هذا اجلاحد �إال العناد واملكابرة واجلحود فليثبت
لنا �إميانه وتوحيده و�شجاعته و�إقدامه بتحمل م�س�ؤوليته القتالع
ال�شرك من بالد امل�سلمني ،بهدم قرب البخاري وابن تيمية و�أحمد
ابن حنبل وبقية �أئمة املذاهب والقائمة تطول يف م�صر و�سوريا
وفل�سطني والعراق والأردن و إ�ي��ران وتركيا ،وقرب يا�سر عرفات

رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،وقرب زايد �آل نهيان حاكم الإمارات،
وقرب �صدام حاكم العراق ،بل وقرب الر�سول يف املدينة الذي يقع
الآن يف غرفة مبنية ،ويحرم البناء لأ َّن��ه �شرك كما يزعم هذا
اجلاحد ،وعليه ق َّبة ،ويحرم بناء القبب على القبور لأنه �شرك
كما يزعم ه��ذا اجل��اح��د ،وال�ق�بر يف داخ��ل امل�سجد ،وامل�سجد
يحيط به من اجلهات الأربع ،ويحرم جعل قرب النبي يف امل�سجد
لأنه �شرك ،وي�ستوجب لعنة اهلل على الأمة الإ�سالمية كما ُلعنت
اليهود والن�صارى التخاذها قبور �أنبيائهم م�ساجد كما يزعم
هذا اجلاحد بروايته ال�سامرية الأموية املو�ضوعة ،بل وقرب نبي
اهلل �إ�سماعيل و�أمه هاجر يف و�سط امل�سجد احلرام وجوار البيت
العتيق الكعبة امل�شرفة ،وهذا هو ال�شرك الأكرب كما يزعم هذا
اجلاحد ،ولكن الر�سول هو الذي �أبقاه لكي ُي َك ِذ َب َ
كل �أحاديثكم
الأموية املو�ضوعة كذب َا وزور ًا على ل�سانه ،فهذه الدرايات تكذب
مزاعم كل الروايات.
وكل هذه القبور والقبب موجودة يف دول امل�سلمني ،وبالتايل ال
مربر لل�سكوت عنها ،لأن �أغلب قبور امل�سلمني مرتفعة �شرب ًا عن
الأر���ض كما هو م�شاهد عيان ًا ال ينكره �إال مكابر يجحد وجود
ال�شم�س يف رابعة النهار ،ولأن هذا االرتفاع ولو �شرب ًا خمالف
للحديث ال�سامري الأموي املو�ضوع كذب ًا وزور ًا�( ،أن ال �أدع قرب ًا
م�شرف ًا �إال �سويته) فليبد�أ هذا اجلاحد  -القائل بحرمة بناء القبور
 بت�سوية جميع قبور امل�سلمني بالأر�ض ،لأن ارتفاعها عن الأر�ضولو �شرب ًا يخالف ت�سويتها بالأر�ض ،وارتفاعها يناق�ض ت�سويتها
فارتفاعها �شرك كما يزعم هذا اجلاحد ،ولكنه هو و�أ�شكاله وهم
جمتمعون �أجنب من �أن مي�سوا هذه القبور.
�إن ب�ن��اء ق�ب��ور الأئ �م��ة ه��و ج��وه��ر العلم ،وع�م��ق التوحيد،
وحقيقة العبودية هلل ،ولكن اجلهلة ال�سذج الذين �أُ�شربوا
يف قلوبهم حب عجل ال�سامرية الأموية اخلارجية �أقل فهم ًا
و�أ�ضعف عق ًال من �أن يدركوا �أو ي�ستوعبوا هذا اجلوهر من
العلم ،وكما يقول الإمام زين العابدين:
�إين لأك � � �ت� � ��م م� � ��ن ع� �ل� �م ��ي ج� ��واه � �ـ� ��ره
ك ��ي ال ي� ��رى ال �ع �ل �ـ��م ذو ج �ه �ـ��ل فيفتتنـا
ي� ��ا رب ج ��وه� �ـ ��ر ع �ل �ـ��م ل� �ـ ��و �أب� � �ـ � ��وح ب�ـ�ـ��ه
ل�ق�ي�ـ��ل ل �ـ��ي �أن� �ـ ��ت مم �ـ��ن ي�ع�ب�ـ��د ال��وث�ـ�ن�ـ�ـ�ـ��ا
وال� � �س � �ت � �ب� ��اح رج � � � ��ال م� ��� �س� �ل� �م ��ون دم� ��ي
ي �ـ �ـ �ـ��رون �أق �ـ �ب �ـ��ح م�ـ�ـ��ا ي ��أت �ـ��ون �ـ �ـ��ه حـ�سـنـــا
وق� � � ��د �� �س� �ب ��ق يف ه� � � ��ذا �أب � � � ��و ح �� �س �ـ �ـ��ن
و�أو� � �ص� ��ى �إىل احل �� �س�ين وق �ب �ل��ه احل���س�ن��ا
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وجعلنا لكل �ش���يء �سبب ًا
كل �شيء ال يبتني على �أ�سا�س و�أ��ص��ل ال بقاء له وال بني �شخ�ص با�سم (ح�سن) وبني �صديقه ،لكي نخرج من
فائدة فيه ،ف�إن ظهر للوجود يظهر خاوي ًا ،و�إن ملع �شكله احلالة الكال�سيكية يف البحوث واملقاالت.
�صد�أ م�ضمونه ف�سرعان ما يتال�شى وجوده ،وهذه قاعدة فبد�أ احلوار �سماع �أذنا ح�سن �صوت �صديقه �أنور حيث
جارية يف كل �شيء.
يقول� :أنا ر�أيتك �صدفة عندما جئت من عملي.
فلذا �أجمع العقالء على �أن لكل فرع �أ�ص ًال يرجع ف�أجابه ح�سن :ال تقل �صدفة ف�إنَّ ال�صدفة �أمر مرفو�ض
�إليه ،وهذا ما �أكده خالق العقالء �سبحانه؛ �إذ جعل يف الإ�سالم ،ولكن قل لقاء غري مق�صود �أي توافق جميئي
لدينه �أ � �ص��و ًال ي�ستند �إ ل�ي�ه��ا و �أ ��س���س� ًا يعتمد عليها ،وجميئك يف نقطة االلتقاء.
ً
وفروعا يتعبدها ،فالدين ا لإ�سالمي الذي ختمت به �أنور :ملاذا ال يعرتف الإ�سالم بال�صدفة؟
الأديان ،وال�شريعة املحمدية التي توجت بها ال�شرائع
ح�سن :لأنَّ معنى ال�صدفة هو وق��وع �شيء دون وجود
ال تخرج عن هذه القاعدة ف�صارت لديننا احلنيف
�أ�سباب لوقوعه.
�أ�صول وفروع و�سنن ،ن�ستطيع ت�سميتها بعلم العقائد
�أنور :وما ال�ضري يف وقوع �أ�شياء دون �أ�سباب؟
وعلم الفقه وعلم ا لأخالق.
ح�سن� :إ َّنه خمالف لقانون احلياة.
وهذه الأركان الثالثة هي التي ينال بها الإن�سان قربه
الإل�ه��ي ،ولكل منها دوره ال���ض��روري يف بناء �شخ�صية �أنور :وما هو قانون احلياة يف هذا الأمر؟
الإن�سان ،حيث يهتم علم العقائد ببناء عقل الإن�سان ح�سن� :إنَّ لكل �شيء �سبب ًا ،كما ورد يف القر�آن الكرمي
ْض و ََآتَيْنَاهُ مِنْ ُ
وتوجيه فكره �صحيح ًا خالي ًا من اخلرافة والأ�ساطري ،قوله تعاىل{ :إِنَّا م َّ
ك ِّل
َكنَّا َلهُ فِي ا َألر ِ
شَيْءٍ سَبَبًا}[.الكهف]84:
وبعيد ًا عن اجلهل وال�ضالل.
كما يهتم علم الفقه ببيان عالقة الإن�سان مع خالقه وقد ورد عن الأئمة الأطهار عليهم ال�سالم �أحاديث
هلل عليه ال�سالم
كثرية يف هذا اخل�صو�ص ،فعن �أَبي َع ْب ِد ا ِ
وعالقته مع من ي�شاركه هذه املعمورة.
ُ
اب َف َج َع َل
ويقوم علم الأخالق بتهذيب روح الإن�سان فيمنع عنها �أ ّنه قال�« :أَ َبى اهلل �أَنْ ُي ْج ِر َي الأَ ْ�ش َيا َء ِ�إ َّال ِبالأَ ْ�س َب ِ
ِل ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َ�س َبب ًاَ ،و َج َع َل ِل ُك ِّل َ�س َب ٍب َ�ش ْرح ًاَ ،و َج َع َل ِل ُك ِّل َ�ش ْر ِح
الرذائل ويحليها بالف�ضائل.
ِم ْفتَاح ًاَ ،و َج َع َل ِل ُك ِّل ِم ْفت ٍَاح ِع ْلم ًاَ ،و َج َع َل ِل ُك ِّل ِع ْل ٍم َباب ًا
لقد ارت�أينا �أن تكون هذه املقالة ب�شكل ح��وار ب�سيط
اهللَ ،و َمنْ �أَ ْن َك َر ُه �أَ ْن َك َر َ
اطق ًاَ ،منْ َع َر َف ُه َع َر َف َ
اهللَ ،ذ ِل َك
َن ِ
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َر ُ�س ُ
ح�سن :يروى �أنه عندما ُ�سئل �أعرابي عن وجود اهلل
هلل َو َن ْحنُ »(.ب�صائر الدرجات)6/1:
ول ا ِ
تدل على البعري ،والأثر ّ
وكذلك ما �أكده العقل الذي ال ير�ضى �إ ّال بهذه القاعدة تعاىل ،ف�أجاب البعرة ّ
يدل على
امل�سري� ،أف�سماء ذات أ�ب��راج ،و�أر���ض ذات فجاج ال ّ
تدل
وهي لك ّل �شيء �سبب �أو (لكل معلول علة).
�أن ��ور :ولكن املق�صود م��ن ق��ويل (��ص��دف��ة) لي�س نفي على اللطيف اخلبري؟!
الأ�سباب بل املراد � ّأن غري قا�صد لر�ؤيتك عندما خرجت .وما روي عن العجوز التي كانت تغزل �صوفها ف�سئلت
ح�سن :هذا ال ي�سمى �صدفة ،و� ّإنا ي�صح ت�سميته بلقاء ع��ن ذل��ك ف��أج��اب��ت :م��ا ي � ّ
�دل على وج ��ود اهلل �سبحانه
ّ
مغزيل ،ف�إن حركته حترك و�إن تركته �سكن ،فكيف نرى
غري مق�صود ،ولكن ّمت ب�أ�سبابه الطبيعية.
هذا الوجود الوا�سع دون �أن يكون له موجد وخالق؟
�أنور� :إذن ما هي ال�صدفة التي يرف�ضها الإ�سالم؟
فذلك الأعرابي وتلك العجوز تكلما علم ًا دون �أن يقرءا
ح�سن :هو قول املاد ّيني وامللحدين الذين يتكلمون عن
�أو يتعلما �شيئ ًا ،ولكن ّ
متت هذه املعرفة بالتفكر والفهم،
الوجود ب�أ ّنه وجد من غري موجد �أي من غري علة.
وهذا ما �أ�شار �إليه القر�آن الكرمي يف قوله تعاىل{ :إِنَّ
�أن��ور :كيف نطالب من ال يقر�أ وال يكتب من امل�سلمني
ْض وَاخْـتِـاَفِ َّ
اللي ِْل وَالنَّهَا ِر
ق السَّمَاوَاتِ وَا َألر ِ
فِي خَ ْل ِ
مبعرفة العقائد؟
كرُونَ ا َ
آليَاتٍ ُألوْلِي األلْبَاب * َّالذِينَ ي َْذ ُ
هلل قِيَامًا وَ ُقعُودًا
ِ
ح�سن :م�س�ألة االعتقاد ال تتعلق بالقراءة والكتابة ،وَعَ َلىَ جُنُوبِ ِهمْ وَيَ َتف َّ
ْض
ق السَّمَاوَاتِ وَا َألر ِ
َكرُونَ فِي خَ ْل ِ
بل تتعلق بالفهم والقبول ،وهذا ي�أتي عن طريق العلم رَبَّنَا مَا خَ َل ْقتَ هَذا بَاطِالً}�[.آل عمران]191-190:

امل�سموع ،كما ي�أتي عن طريق العلم املطبوع وهذا ما �أكده وهناك كثري من الآيات الكرمية التي تدعو �إىل التفكر
ْ
ْ ْ
قول �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم« :ا ْل ِعل ُم ِعل َم ِان َمط ُبو ٌع يف وجود البارئ ع ّز وجل.
َو َم ْ�س ُمو ٌع َو َال َي ْن َف ُع ْ َال ْ�س ُمو ُع �إِ َذا َ ْل َي ُك ِن ْ َال ْط ُبوع»[.نهج
�إذن :هناك �سبب لوجود خالق لهذا الكون ب�أكمله،
البالغة]534:
من املجرات والكواكب والأقمار وال�شمو�س وكل خملوق
و�أح ��ب �أن �أ��س��وق ل��ك بع�ض م��ا نقل يف �إث�ب��ات وج��ود خلقه اهلل تبارك وتعاىل من بدء اخللق حتى يوم ال�ساعة،
اخلالق؛ �إذا �سمح وقتك بذلك.
فالنظام الكوين الذي ي�سري عليه اخللق ال ميكن من دون
�أنور :نعم و�أنا يف �شوق ملعرفة ذلك.
�سبب.
اخلالق ،فلكل �شيء ٌ
بقلم :الشيخ عيل الفتالوي
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ال���ع���ب���ا����س ع���ل���ي���ه ال�������س�ل�ام
وم����ق����ام ال���ف���ق���اه���ة وال��ع��ل��م
العبا����س عليه ال�سالم وبيت العلم

الع ّبا�س فقيه من فقهاء �آل حممد �صلى اهلل عليه و�آله ،لأ ّنه
ابن وتلميذ �أعلم الأُ ّمة ،وباب علم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله ،وحاوي علوم الأنبياء والكتب ال�سماو ّية ،والعامل بالكتاب
هلل شَ ِهيدًا
ك ّله ،كما قال ر ّبنا يف كتابه املجيد {ُ ...ق ْل َ
كفَى بِا ِ
اب}[.الرعد]43:
بَيْنِي وَبَيْن ُ
َكمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِ ْلمُ الْكِ َت ِ
�دري ،قال� :س�ألت
فعن عط ّية العو ّيف ،عن �أبي �سعيد اخل� ّ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله عن هذه الآية { َقــا َل َّالذِي
اب[.}...النمل ]40:قال �صلى اهلل
عِنْدَهُ عِ ْلمٌ مِنَ الْكِ َت ِ
عليه و�آله« :ذاك وزير �أخي �سليمان بن داوود عليهما ال�سالم»،
هلل شَ ِهيدًا
و�س�ألته عن قول اهلل ع ّز وجلُ ...{ :قـ ْـل َ
كفَى بِا ِ
علي
بَيْنِي وَبَيْن ُ
اب} ،قال« :ذاك ُّ
َكمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِ ْلمُ الْكِ َت ِ
ابن �أبي طالب عليه ال�سالم»(.ينابيع املودة)307/1:
وعن ابن �أبي عمري ،عن ابن �أذينة عن �أبي عبد اهلل عليه
ال�سالم ق��ال« :ال��ذي عنده علم الكتاب هو �أم�ير امل�ؤمنني
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أعلم
و�سئل عن الذي عنده علم من الكتاب � ُ
عليه ال�سالم»ُ ،
�أم ال��ذي عنده علم الكتاب؟ فقال عليه ال�سالم« :م��ا كان
علم الذي عنده من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب �إ ّال
بقدر ما ت�أخذ البعو�ضة بجناحها من ماء البحر ،وقال �أمري
امل�ؤمنني �صلوات اهلل عليه� :أال �أنّ العلم الذي هبط به �آدم
ال�سماء �إىل الأر�ض وجميع ما ُف ِّ�ضلت به النب ّيون عليهم
من ّ
ال�سالم �إىل خامت النبيني يف عرتة خامت النبيني»(.تف�سري نور
الثقلني)88/4:
علي عليه ال�سالم يف
وعن الأ�صبغ بن نباتة قال :ملّا جل�س ٌ
اخلالفة وبايعه ال ّنا�س ،خرج �إىل امل�سجد متع ّمم ًا بعمامة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ،الب�س ًا بردة ر�سول اهلل ،متن ِّع ًال
َن َ
عل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ،متق ِّلد ًا �سيف ر�سول اهلل
ف�صعد املنرب فجل�س عليه متم ّكن ًا ،ثم �شبك بني �أ�صابعه
فو�ضعها �أ�سفل بطنه ،ثم ق��ال« :ي��ا معا�شر ال ّنا�س �سلوين
قبل �أن تفقدوين ،هذا �سفط العلم( ،)1هذا لعاب ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ،هذا ما ز ّقني ر�سلول اهلل ز ّق ًا ز ّق ًا،

وع��ن �أب��ي احل�سن الر�ضا عليه ال�سالم يف قوله تعاىل
{الرَّحْمَنُ * عََّلمَ الْ ُقر َْآنَ}[.الرحمن ]2-1:قال« :اهلل
ع ّلم ال �ق��ر�آن» ،قلت :فقوله {خَ ـ َل ـقَ ا ِإلنْـ ـسَ ــانَ * عَـَّـلـمَـهُ
الْبَيَانَ}[.الرحمن ]4-3:ق ��ال« :ذل ��ك �أم�ي�ر امل�ؤمنني
ع ّلمه اهلل تعاىل بيان ك� ّل �شيء يحتاج �إليه النا�س»(بحار
الأنوار)164/36:
وعن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله �أ ّنه قال�« :أنا مدينة
وعلي بن �أبي طالب بابها فمن �أراد احلكمة فلي�أتها
احلكمة ّ
من بابها»(.بحار الأنوا)198/28:
وعن ابن بابويه رحمه اهلل عن �أبي جعفر حممد بن علي،
عن �أبيه ،عن جدّه عليهم ال�سالم قال« :ملّا نزلت هذه الآية
على ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل ��ه {...و ُ
َك ـ ـ َّـل شَ ـيْءٍ
أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِنيٍ}[.ي�س ،]12:قام عمر و�أبو بكر من
جمل�سهما ،فقاال :يا ر�سول اهلل :هو التوراة؟ قال :ال ،فقاال:
هو القر�آن؟ قال :ال ،قال :ف�أقبل �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم
فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه :هو ه��ذا� ،إ ّن��ه الإم��ام
الذي �أح�صى اهلل تبارك وتعاىل فيه علم ك ّل �شيء(.معاين
الأخبار/95:ح)1
فمن كان هذا حال �أبيه العامل بالكتاب ك ّله ،وب��اب علم
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�سلوين ف�إنّ عندي علم الأ ّولني والآخرين� ،أما واهلل لو ثنيت
يل الو�سادة فجل�ست عليها ،لأفتيتُ �أه��ل التوراة بتوراتهم
علي ما كذب لقد �أفتاكم
حتّى تنطق التوراة فتقول� :صدق ّ
مبا �أنزل اهلل ّيف ،و�أفتيتُ �أهل الإجنيل ب�إجنيلهم حتّى ينطق
علي ما كذب لقد �أفتاكم مبا �أنزل اهلل
الإجنيل فيقول� :صدق ّ
ّيف ،و�أفتيتُ �أهل القر�آن بقر�آنهم حتّى ينطق القر�آن فيقول:
علي ما كذب ،لقد �أفتاكم مبا �أنزل اهلل ّيف ،و�أنتم تتلون
�صدق ّ
القر�آن لي ًال ونهار ًا فهل فيكم �أحد يعلم ما نزل فيه؟ ولوال �آية
يف كتاب اهلل ع ّز وجل لأخربتكم مبا كان وما يكون ومبا هو
كائن �إىل يوم القيامة ،وهي هذه الآية{ :يَمْحُوا ُ
اهلل مَا يَشَاءُ
اب}»[.الرعد]39:
وَيُ ْثبِتُ وَعِنْدَهُ ُأمُّ الْكِ َت ِ
ّثم قال عليه ال�سالم�« :سلوين قبل �أن تفقدوين ،فو الذي
فلق احل ّبة وبر�أ الن�سمة لو �س�ألتموين عن �آية يف ليل �أنزلت
�أو يف نهار �أن��زل��ت ،مك ّيها ومدن ّيها� ،سفريها وح�ضر ّيها،
نا�سخها ومن�سوخها ،وحمكمها ومت�شابهها ،وت�أويلها وتنزيلها
�أخربتكم(.»...بحار الأنوار)117/10:

ر�سول اهلل والإمام الذي �أح�صى اهلل فيه كل �شيء ،فكيف ال
يكون وابنه �أفقه النا�س و�أعلمهم و�أعرفهم بالدين والأحكام؟
خ�صو�ص ًا و�أ ّنه تر ّبى يف حجر �أبيه ،ف�أخذ العلم منه مبا�شر ًة
من دون وا�سطة وت�أدّب ب�أدبه ،وتع ّلم الدين يف �أجواء الإميان
عند �أهل ال ّذكر والعلمّ ،ثم تع ّلم من �أخويه احل�سن واحل�سني
عليهما ال�سالم ال ّلذين ورثا علم �أبيهما وجدّهما و�أ ّمهما ،بل
ورثا جميع �آثار الأنبياء واملر�سلني!
الع ّبا����س عليه ال�سالم قائد ع�سكري و�أنا عامل رباين

�سمعت من �أح��د خطباء كربالء هذه الق�صة يقول :كان
�أح��د علماء النجف املجتهدين ي�أتي �إىل كربالء امل�ش ّرفة
لزيارة �سيد ال�شهداء عليه ال�سالم يف املنا�سبات ،ثم يرجع
�إىل النجف الأ�شرف على عجل ٍة من �أمره ،لي�صل �إىل درو�س
احل��وزة العلم ّية من دون �أن يت�ش ّرف ب��زي��ارة �أب��ي الف�ضل
بال�سالم عليه من بعيد ،وقد
الع ّبا�س عليه ال�سالم ،ويكتفي ّ
عوتب يف �إحدى امل ّرات من مرافقيه :ملاذا ال تت�شرف بزيارة
العبا�س يف حرمه؟ ف�أجابهم� :أنا �شخ�ص عامل ومقام العامل
النبي �صلى اهلل
�أف�ضل من مقام ال�شهيد املجاهد ّ
بن�ص جدّي ّ
عليه و�آله« :مداد العلماء �أف�ضل من دماء ال�شهداء»(.من ال
يح�ضره الفقيه)499/4:
ويعني بذلك �أ ّنه �أرفع مقام ًا وعلم ًا وف�ض ًال من �أبي الف�ضل
الع ّبا�س عليه ال�سالم! وعلى �أثر هذا املوقف العجيب ،ر�أى
ذلك العامل ر�ؤيا يف نف�س الليلة� ،أنّ �أبا الف�ضل الع ّبا�س عليه
ال�سالم �أخذ ي�س�أله مبت�سم ًا( :من هو �أ�ستاذك يف الفقه؟ من
هو �أ�ستاذك يف التف�سري؟ من هو �أ�ستاذك يف العقائد؟ ومن
هو �أ�ستاذك يف الأخالق؟.)...
فل ّما �أجابه عن �أ�سئلته ،قال له الع ّبا�س( :ف�إذا كان ه�ؤالء
العلماء ُمع ّلميك الذين و�صل �إليهم العلم عرب الو�سائط
والتع ّلم ،ف�أنا تلميذ من تع ّلم من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله مبا�شر ًة و�أخذ العلم من معدنه ونبعه و�أ�صله ،و�أ ّما �أنت
ف�أخذت علمك من الو�سائط ،فهل ُمع ّلمك �أعلم �أم معلمي؟!
و�إن كنت �أ خ��ذت العلم من ف�لان ،ف�� ّإن �أ خ��ذت العلم
م��ن �سبطي ر � �س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل ��ه احل�سن
واحل�سني عليهما ال�سالم و ه�م��ا ورث��ا علم ر ��س��ول اهلل
و �أمري امل�ؤمنني ،و �أعلم بالقر �آن واحلالل واحلرام ،فهل
مي )؟
مع ّلموك �أعلم �أم مع ّل ّ
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هذا بالإ�ضافة �إىل مالزمتي لعقيلة الطالبني احلوراء زينب
الكربى التي كانت عامل ًة غري مع ّلمة ،كما قال عنها الإمام زين
العابدين عليه ال�سالم.
وعندما �شاهد و�سمع ه��ذا ال�ع��امل ج��واب الع ّبا�س عليه
ال�سالم ،خجل من نف�سه و�شعر باحلرج ،واتّ�ضح له �أ ّنه كان
متوهّ م ًا ،فندم ندم ًا �شديد ًا ،وعرف �أ ّنه كان يف غفلة من �أمره،
فق ّرر التّوبة والرجوع عن كالمه ،وعاد �إىل ر�شده وتوا�ضعه،
وتغي مفهومه عن �أبي الف�ضل الع ّبا�س عليه ال�سالم.
ّ
وقد �أراد الع ّبا�س عليه ال�سالم �أن يو�صل ر�سالة هداية ون�صح
�إىل ذل��ك العامل ويوقظه من غفلته وهناك ق�ص�ص قر�أتها
و�سمعتها م�شابهة لنف�س امل�ضمون ،ولع ّلها واحد ًة �أو �أكرث ،وهي
م�شهورة يف ك ّل الأح��وال ،ولو فر�ضنا �أن �سندها �ضعيف ،ف�إنّ
تعب عنها ال ميكن �إنكارها ،ف�أبو الف�ضل الع ّبا�س
احلقيقة التي ّ
الذي ي�أخذ علمه من نبع العلم خمتلف ع ّمن ي�أخذ علمه من
ال�سواقي واجل��داول التي �أ�صابها الكدر ،ومن يكون علمه من
البحار والأنهار خمتلف ع ّمن يكون علمه من الفروع وال�شواطئ!
�أ ّيهم���ا �أكرث علم ًا العبا����س عليه ال�س�ل�ام �أم �س���لمان

ر�ضوان اهلل عليه؟

جمل�س فيه جماعة من �أهل الف�ضل والعلم:
دار بحثٌ يف
ٍ
�أ ّيهما �أك�ثر علم ًا وف�ض ًال الع ّبا�س �أم �سلمان ال��ذي قال فيه
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه�« :سلمان م ّنا �أه��ل البيت».
(الغارات)123/2:
وال��ذي ورد فيه مدح كثري بف�ضله وقربه من �أه��ل البيت
عليهم ال�سالم؟
ف�أجاب �أح��ده��م :الظاهر �أنّ �أكرثهما علم ًا وف�ض ًال هو
الفار�سي؟ فقد ورد عن �أهل البيت عليهم ال�سالم يف
�سلمان
ّ
علمه ما رواه بكري عن زرارة قال �سمعت �أبا عبد اهلل عليه
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ال�سالم يقول�« :أدرك �سلمان العلم الأول والعلم الآخر وهو
بحر ال ينزف ،وهو م ّنا �أهل البيت»(.االخت�صا�ص)11:
ولكن مل مت ّر عليه �إ ّال م ّدة قليلة حتّى عدل عن كالمه
وقوله ذلك.
فلما �س�ألوه عن �سبب عدوله ورجوعه قال :بعدما �أبديت ر�أيي
يف �أف�ضلية �سلمان املحمدي و�أعلم ّيته ،ر�أيت يف منامي يف تلك
الليلة ب� ّأن �أح�ضر جمل�س ًا �ضخم ًا ،حاف ًال ب�أهله ،وغا�ص ًا بر ّواده،
فنظرت و�إذا بي �أرى �أبا الف�ضل عليه ال�سالم يف غاية اجلالل
والبهاء ،جال�س ًا يف �صدر املجل�س ،ور�أيت �سلمان املحمدي قائم ًا
بني يديه يخدمه ،وي�أمتر ب�أوامره ،فل ّما وقع نظري عليه تذكرت
ما جرى من احلديث حوله يف اليقظة ،وما �أبديته من ر�أي فيه.
وبينما �أنا �أفكر يف ذلك �إذ بادرين �سلمان الفار�سي وهو
ي�شري بيديه �إ ّ
يل ويقول :هذا! لقد ا�شتبه عليك الأمرِّ � ،إن بحر
ال ينزف بالن�سبة �إىل �أترابي و�أق��راين مثل �أبي ذر ،وعمار،
و�أما بالن�سبة �إىل �شبل الإمام �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم قمر
بني ها�شم �أبي الف�ضل العبا�س عليه ال�سالم ف� ّإن �أفتخر ب�أن
�أكون خادم ًا له ،وتلميذ ًا �صغري ًا عنده ،لكي �أرت�شف من علمه،
و�أتزود من ف�ضله وكماله.
�أقول :وهذا ما يفعله الفقهاء العظام العارفون ملنازل �أبي
الف�ضل الع ّبا�س عليه ال�سالم ،حيث يق�صدونه بك ّل توا�ضع
يتو�سلون ب��ه لينالوا الفيو�ضات النوران ّية علم ًا
وافتخار ّ
وب�صري ًة ،ويطلبون منه �أن يفتح لهم املغلقات العلمية.
وكان �أهل البيت الأئمة الأطهار عليهم ال�سالم ّ
يعظمون
ويرتحمون عليه ،ويهت ّمون
كبونه
ّ
�أبا الف�ضل عليه ال�سالم و ُي ّ
ب�أمره ابتدا ًء من �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم وانتها ًء بالإمام
احلجة املهدي بن احل�سن عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف،
ّ
حيث �إ َّنهم يفدون ُه ب�أنف�سهم ويو�صفونه ب�أرقى الأو�صاف
ال�صالح ،ال�صدّيق ،املجاهد ،امل ��ؤث��ر ،ال�ف��ادي،
كالعابدّ ،
املحت�سب ال�صابر ،املوا�سي ،الو ّيف ...و�أمثالها.
وبعد ك � ّل ه��ذا الو�صف والتقدير ه��ل ميكن لأح ��دٍ �أن
يتوهّ م �أو ي�شك يف ف�ضل وعلم �أبي الف�ضل العبا�س �صلوات
اهلل و�سالمه عليه؟
ــــــــــــــــ
(� )1سفط العلم :وعاء العلم ووكره.
بقلم :السيد هادي املوسوي

اقر�أ

بحارالأنواراجلامعةلدرر
�أخ��ب��ار الأئ��م��ة الأط��ه��ار

�إنّ دين الإ�سالم احلنيف و�شريعته املقد�سة يبتني
وال�سنة املطهرة
يف �أُ�صوله وفروعه على القر�آن الكرمي ُّ
املتمثلة بقول املع�صوم وفعله وتقريره ،املتمثل بالنبي
امل�صطفى حممد ب��ن عبد اهلل خ��امت النبيني و�سيد
املر�سلني �صلى اهلل عليه و�آل��ه� ،أو �أو�صيائه وخلفائه
املهديي ،وعرتته املع�صومني
الرا�شدين ،الأئمة الهداة
ّ
الطاهرين عليهم �أف�ضل ال�صالة وال�سالم.
فم�صدر �شريعتنا وثقافتنا وهدايتنا يف العقائد
والأخ�ل�اق والفقه ،ويف كل جم��االت احلياة وعلى كل
الأ�صعدة وامل�ستويات هما الثقالن :كتاب اهلل املقد�س
والعرتة الطاهرة عليهم ال�سالم ،كما جاء يف حديث
الثقلني املتواتر عند الفريقني ،قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آل ��ه�« :إين ت��ارك فيكم الثقلني كتاب اهلل
وعرتتي �أهل بيتي ما �إن مت�سكتم بهما لن ت�ض ّلوا بعدي
�أب� ��د ًا ،و�أن�ه�م��ا ل��ن يفرتقا حتى ي��ردا ع�ل� ّ�ي احل��و���ض».
(الكايف)415/2:

ال�سالم ،فكان من الكالم الب�شري ،قاب ًال للكذب عليه
والتالعب به وحتريفه لفظ ًا ومعن ًا ،كما ورد عن ر�سول
اهلل و�أه��ل البيت عليهم ال�سالم �أ َّن��ه �سيكرث الكذابون
علي من بعدي.
ّ
ومثل هذا �صار �سبب ًا ل�بروز علوم �إ�سالم ّية عرفت
ب�ع�ل��وم احل��دي��ث يق�صد م��ن ورائ �ه��ا ح�ف��ظ احل��دي��ث
ال�شريف قو ًال وعم ًال ،ف ّدونت الأحاديث النبوية بعد ما
مرت بظروف خا�صة و�صعوبات من منع تدوينها كما يف
القرن الأول ومن ع�صر �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم
و�إىل ع�صر الإمام احل�سن الع�سكري عليه ال�سالم يف
�أ�صول وكتب ،عرفت وا�شتهرت بالأ�صول الأربعمائة.

ثم يف القرن الثالث قد جمع معظمها بعد تبويبها
وتهذيبها امل�شايخ واملحامد الثالثة الأول( :حممد
الكليني وحممد ال�صدوق وحممد الطو�سي) قد�س
اهلل �أ�سرارهم يف كتبهم الأربعة املعروفة (الكايف ومن
ال يح�ضره الفقيه والتهذيب واال�ستب�صار) ف�ض ًال عن
فالثقل الأكرب والأ ّول هو القر�آن الكرمي ،و�إنّ �ألفاظه الكتب وامل�صادر واملراجع الأُخرى.
ومعانيه من اهلل �سبحانه وتعاىل ومن الوحي النبوي ويف القرن العا�شر جمعت الأخبار والأحاديث م ّرة
امل �ب�ين ،ال ي��أت�ي��ه ال �ب��اط��ل ،وق ��د ��ص��ان��ه اهلل ع��ز وج��ل �أخرى ،فقد جمعها امل�شايخ واملحمدون الثالثة الآخرون
من ال�ضياع والتحريف والكذب عليه{ :نَـحْـنُ نَزَّلْنَا وه��م( :حممد باقر املجل�سي وحممد ا ُ
حل��ر العاملي
ِّ
الذ ْ
كرَ وَإِنَّا َلهُ َلحَاف ُِظونَ}[.احلجر]9:
وحم �م��د الفي�ض ال�ك��ا��ش��اين ق��د���س اهلل �أ� �س��راره��م)

ولكن الثاين �أي احلديث ال�شريف ،ف�إنَّ معناه من اهلل ويف كتبهم املعروفة( :بحار الأن ��وار وو�سائل ال�شيعة
�سبحانه �إ ّال �أنّ �ألفاظه من النبي و�آله الطاهرين عليهم والوايف).
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وحديثنا ع��ن ال�ع�لام��ة املجل�سي وك�ت��اب��ه ال�شريف
(بحار ا ألن��وار واجلامعة ل��درر �أخبار الأئمة الأطهار ق��د جمع ب�ين امل�ع�ق��ول وامل�ن�ق��ول وح ��از على العلوم
عليهم ال�سالم) وما ميتاز به هذا الكتاب الق ّيم عن الإ�سالمية يف مراتبها العليا يف احلديث والتف�سري
الكتب الأُخرى.
وال�ف�ق��ه والأ� �ص��ول والفل�سفة وامل�ن�ط��ق والريا�ضيات
ن�ش�أته و�سريته
واجلغرافيا والتاريخ والطب وعلم النجوم وحتى العلوم
�أ ّما العالمة املجل�سي رحمه اهلل :فهو املوىل حممد الغربية.
باقر ول��د �سنة  1037وت��ويف �سنة  1110ه�ـ ق وال��ده
م�ؤلفاته
العالمة حممد تقي املجل�سي ول��د �سنة  1002وتويف امتاز بكرثة الت�أليف والت�صنيف باللغتني العربية
�سنة  1070هـ ق وكان من الفقهاء واملحدثني الأعالم ،والفار�سية.
له م�ؤلفات قيمة منها( :رو�ضة املتقني) يف �شرح من ت�أليفاته باللغة العربية:
ال يح�ضره الفقيه لل�شيخ ال�صدوق كما �شرحه باللغة
 .1بحار الأنوار يف  110جملدات.
الفار�سية �أي�ض ًا بعنوان (لوامع �صاحب ق��ر�آين) كما
ال�سجادية.
اهتم غاية االهتمام بن�شر ال�صحيفة ّ
علمه

اقر�أ

فن�ش�أ العالمة حممد باقر املجل�سي رحمه اهلل يف
بيت العلم والف�ضيلة والزعامة الدينية معه �أخ��وان
فا�ضالن عاملان :م ّال عزيز وم ّال عبد اهلل ،وقد هاجر
�إىل الهند لن�شر علوم �أهل البيت عليهم ال�سالم وبقي
فيها ،وله �أخ��وات �أربع كلهن من الفا�ضالت املتقيات
لهن م�ؤلفات ك�شرح الكايف ،وامل�شرتكات يف ال ّرجال
و�شرح �شرائع الإ�سالم و�شرح املطالع و�شرح ق�صيدة
دعبل اخلزاعي وغريه.
وج ّدهم العالمة احلافظ �أبو نعيم الأ�صفهاين ،له
م�ؤلفات منها :تاريخ �أ�صفهان وحلية الأولياء.

 .2مر�آة العقول يف �شرح الكايف لثقة الإ�سالم ال�شيخ
و�أب �ن��اء ال�ع�لام��ة :ال��ذك��ور منهم خم�سة كلهم من الكليني رحمه اهلل يف  26جملد ًا.
الف�ضالء والعلماء نهجوا خطوات والدهم يف العلم  .3مالذ الأخيار يف �شرح التهذيب ل�شيخ الطائفة
وال�ت�ق��وى ،كما �أنّ �أ��ص�ه��اره خم�سة كلهم ك��ذل��ك من ال�شيخ الطو�سي ر�ضوان اهلل عليه يف  16جملد ًا.
العلماء ومنهم ال�شيخ م ّال �صالح املازندراين �صاحب
 .4الفرائد الطريفة يف �شرح ال�صحيفة ال�سجادية.
�شرح الكايف.
� .5شرح الأربعني حديث ًا.
�أخالقه

كان يتخلق ب�أخالق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
وع��رف بالتوا�ضع ،وم��ن توا�ضعه �أ َّن��ه ينقل يف كتابه
عن ال�سيد علي خان وهو �أ�صغر منه جاه ًا و�س ّن ًا ف�إ َّنه
ي�صغره بخم�سة ع�شر عام ًا.
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� .6صراط النجاة.
ت�أليفاته باللغة الفار�سية:
 .1حقّ اليقني يف االعتقادات.
 .2زاد املعاد يف الأدعية.

 .3عني احلياة يف املواعظ.

مدفنه

اقر�أ

ّ
وال�سن.
 .4حلية املتّقني يف الآداب
دف��ن يف �أ��ص�ف�ه��ان ول��ه م ��زار وم�ق��ام يق�صده عامة
 .5حياة القلوب يف تاريخ الأنبياء والأئمة الأطهار النا�س ،وال�سيما العلماء وطلبة العلوم الدينية.
عليهم ال�سالم يف ثالثة جملدات.
كتابه البحار
 .6م�شكاة الأنوار خمت�صر حياة القلوب.
�إنّ بحار الأنوار قد امتاز بخ�صائ�ص وامتيازات دون
 .7ج�ل�اء ال�ع�ي��ون يف م�صائب �أه ��ل ال�ب�ي��ت عليهم الكتب احلديثية الأخ ��رى ،وب�ه��ذا �أ�صبح م��ن املراجع
وامل�صادر امل ّهمة لطلبة العلوم الدين ّية ،فريجع �إليه
ال�سالم.
 .8توقيعات �صاحب الزمان عجل اهلل تعاىل فرجه الفقهاء العظام ومراجع التقليد ،كما يرجع �إليه العلماء
واخلطباء واملبلغون ورجال الدين وحتى ال�شباب املثقف
ال�شريف.
ً
ً
الذي يريد �أن يت ّزود علما وفهما يف ال ّدين ويف معارفه
�أ�ساتذته
وعلومه ،بل يرجع �إليه عامة ال ّنا�س ،ف�إ ّنه املو�سوعة
 .1والده ال�شيخ حممد تقي املجل�سي رحمه اهلل تويف
الثقافية ودائرة املعارف الإ�سالمية.
�سنة  1070هـ ق.
 .1من �أو��س��ع كتب احلديث وال��روائ� ّي��ة عند ال�شيعة
� .2آقا ح�سني اخلون�ساري رحمه اهلل تويف �سنة 1098
الإمام ّية ،ف�إ ّنه لو قيل� :إ َّن��ه دائ��رة املعارف ال�شيع ّية مل
هـ ق.
يكن ذاك قو ًال جزاف ًا ،كما مل يكن القول جراف ًا لو قيل
تالمذته
�إنّ املذهب ال�شيعي يف الع�صور املت�أخرة هو املذهب
 .1ال�سيد نعمة اهلل اجلزائري.
املجل�سي رحمه اهلل ،لبحار �أن ��واره العظيم وم�ؤلفاته
 .2ال�شيخ جعفر بن عبد اهلل الكركي.
الأخرى القيمة.
 .3ال�شيخ زين العابدين بن ال�شيخ احل ّر العاملي.
 .2يحتوي الكتاب (بحار الأن��وار) على �أف�ضل و�أهم
و�أكرث ما هو املعترب من الكتب املعتربة التي ينقل عنها.
 .4ال�شيخ �سليمان بن عبد اهلل املاحوزي.
 .3نقل عن ( )375كتاب ًا غري الكتب الأربعة املعروفة
 .5ال�شيخ عبد اهلل الرزاق اجليالين.
لل�شيعة ،ف�إ ّنه قلي ًال ما ينقل عنها ل�شهرتها بني النا�س �إالّ
 .6ال�شيخ حممد باقر ال�سبابايكي.
من الكايف فنقل عنه يف ( ) 3500موردٍ .
 .7م�ي�رزا ع�ب��د اهلل الأف �ن��دي الأ��ص�ف�ه��اين �صاحب
 .4عدم التقطيع يف الروايات ،فلي�س كو�سائل ال�شيعة
(ريا�ض العلماء).
وغريه يف تقطيع الرواية الواحدة يف ع ّدة �أبواب فقه ّية
 .8ال�سيد علي خان املدين �صاحب (�شرح ال�صحيفة
مث ًال ،بل ي�أتي بالرواية بتمامها.
ال�سجادية).
ّ
 .5حفظ الأمانة يف النقل ،ف�إ ّنه ينقل ما يف الكتب
 .9ال�شيخ احل ّر العاملي.
و�إن ك��ان اخل�بر �ضعيف ًا عنده ،ف ��إنّ مق�صوده جمع ما
 .10ال�شيخ عبد الر�ضا القا�ساين.
يف الكتب وجمع الكتب التي ك��ادت �أن تعدم ل��وال �أن
 .11ال�شيخ حممد بن �إ�سماعيل ال�شريازي.
جمعها العالمة املجل�سي يف بحار �أنواره ،فجزاه اهلل عن
 .12حممد بن ح�سن الفا�ضل الهندي.
الإ�سالم وامل�سلمني وعن �أهل البيت و�أتباعهم خري ًا.
وقيل تخرج من مدر�سته �ألف عامل ومنهم من �أو�صل  .6حذف املكررات يف الروايات واالكتفاء بالإرجاع
ذلك �إىل مائة �ألف.
بذكر العناوين يف املت�شابهات.
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اقر�أ

 .7تبويب الكتاب مت�أثر ًا �إجما ًال بكتاب الكايف ،بدء ال�شيخ عبا�س القمي ر�ضوان اهلل عليه يف كتابه القيم
بالعقل واجلهل ثم العلم ثم التوحيد والنبوة والإمامة (�سفينة البحار).
واملعاد ثم تاريخ الأنبياء والأئمة عليهم ال�سالم.
 .19يحتوي كتاب بحار الأنوار على كتب عديدة وكل
 .8بيان أ�ب ��واب ج��دي��دة ولأول م � ّرة كما يف كتاب
(ال�سماء والعامل) و(تاريخ الأنبياء والأئمة الأطهار
عليهم ال�سالم).
 .9بيان الآيات القر�آنية يف �صدر الأبواب مبا يتعلق
باملو�ضوعات والعناوين.
 .10بيان بع�ض التو�ضيحات اللغوية والعلمية و�شرح
مفردات بع�ض الروايات بعنوان (بيان).
 .11مل ي�ؤلف (البحار) يف جملداته بالرتتيب املذكور
الآن ،بل �أُ ّلف متف ّرق ًا ثم رتّب بهذا الرتتيب املوجود.
 .12بداية ت�أليفه من عام  1070و�أدمي حتى �سنة
 1103هـ ق �أي ّ
متت �أجزا�ؤه وجم ّلداته خالل � 33سنة.
 .13م�صادر ومراجع بحار الأن��وار ( 375تكرار ًا
وم��رار ًا) كلها من كتب ال�شيعة �إ ّال كتاب واحد با�سم
(�شهاب الأخبار) فهو للقا�ضي الق�ضاعي.
 .14جاء بع�ض الكتب بكامله يف منت البحار مثل:
املف�ضل)
(ط � ّ�ب ال� ّر��ض��ا عليه ال���س�لام) و(ت��وح�ي��د ّ
و(م�سائل علي بن جعفر) و(فهر�ست ال�شيخ منتجب
الدين) و(كتاب الإهليلج ّية).
 .15ي�ن�ق��ل ال �ع�لام��ة ق�ل�ي� ً
لا ع��ن ك �ت��اب (م�صباح
ال�شيعة) و(ال��دي��وان املن�سوب لأم�ير امل�ؤمنني عليه
�صحة انت�سابهما عنده.
ال�سالم) لعدم ّ
 .16ينقل قلي ًال ع��ن مثل كتاب (ع��وايل ال�ل�آيل)
و(تنبيه اخل��واط��ر) خللطهما بني الأخ�ب��ار ال�شيعية
وال�سنية.
ّ
 .17ترجم البحار برتجمات ع��دي��دة مثل( :عني
اليقني) لل�شيخ النجفي الأ�صفهاين و(ك�شف الأ�سرار)
لل�سيد �إ�سماعيل املو�سوي الزجناين و(بنادر البحار)
ترجمة وخال�صة ال�سيد علي نقي في�ض الإ�سالم.
� .18أ�شهر �أث��ر ُكتب ح��ول البحار ما كتبه �شيخنا
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كتاب على �أب��واب ،ويف مطلع كل باب يذكر العالمة
�أو ًال :جملة من الآيات املتنا�سبة مع الباب مع �شيء من
التف�سري والتو�ضيح ثم يذكر الروايات املتعلقة بالباب،
وي�شرح بع�ض مفردات احلديث ال�شريف ،ويف مقام
النقد وال � ّرد على ال�شبهات العقلية مييل يف معظم
الأوق ��ات �إىل الطريقة الأخ�ب��اري��ة �أي يف مقام ال� ّرد
واجلواب من خالل ما ورد يف الروايات.
 .20ل�ق��د ا� �ش�ترك يف ج�م��ع ال�ك�ت��ب والأخ� �ب ��ار مع
العالمة جمع من الأع�لام ما يقارب مائة نفر ،كما
�أ�شار العالمة �إىل ذلك �إجما ًال يف مقدمة بحاره فقال:
(فطفقت �أ�س�أل عنها يف �شرق البالد وغربها حقب ًا،
و�أ ّلح يف الطلب لدى ك ّل من �أظن عنده �شيئ ًا من ذلك
و�إن ك��ان به ظنين ًا ،ولقد �ساعدين يف ذل��ك جماعة
من الإخ ��وان �ضربوا يف البالد لتح�صيلها وطلبوها
يف الأ�صقاع والأفكار) ،كما قامت احلكومة ال�صفوية
بال ّدعم املايل جلمع الأخبار من �أقطار العامل راجع
الإجازة الكبرية لعبد اهلل اجلزائري نق ًال عن ال�سيد
نعمة اهلل اجلزائري.)198-197:
 .21كان نظر العالمة ومق�صوده يف جمع الأخبار
هو جمع مطلق الأخبار واحلفاظ على الكتب الروائية
من دون مالحظة �صحة اخلرب و�ضعفه ،بل حتى ما ال
يتالءم مع امل�سلمات ال�شيعة ،ف�إ ّنه ف ّو�ض حتقيق ذلك
من ي�أتي من بعده ،وامل�ستخرج ال ّدرر من بحاره ،ومي ّيز
الغث من ال�سمني ،وال�صحيح من ال�ضعيف ،واملعقول
يف غريه ،فكان بحار �أنواره مو�سوعة ثقافية� ،أو دائرة
معارف �إ�سالمية.
� .22إنَّ للعالمة يف بحاره مباين يعتمد عليها ،مث ًال
يعتقد بالت�سامح يف �أدل��ة ال�سنن مت�سك ًا بالروايات
امل�ستفي�ضة املعروفة بروايات من بلغ التي ورد فيها
(من بلغه �شيء من الثواب على �شيء من اخلري فعمله
كان له �أجر ذلك و�إن كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه

اقر�أ

ثم مل يدقق يف �سند الأخبار الواردة
و�آله مل يقله) ،ومن ّ
يف املواعظ والأدعية والطب وما �شابه ذلك ،ف�إ ّنه ي�أخذ
بها و�إن كانت �ضعيفة ال�سند.
ومن مبانيه �أي�ض ًا� :أ ّنه يحاول �أن يذكر �ش�أن �صدور
الأخبار كما يذكر املف�سرون �ش�أن نزول الآيات ،ف�إنّ
ذل��ك ي�ساعد كثري ًا على دالالت ا آلي��ات وال��رواي��ات،
مث ًال يف ق��ول ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل ��ه« :من
ّ
ب�شرين بخروج �آذر فله اجلنة» فما معنى هذا اخلرب
وم ��ا ع�لاق��ة خ ��روج �آذر ه��و �شهر م��ن ال���ش�ه��ور ،ثم
مبجرد ب�شارة خروج ال�شهر يوجب الب�شارة باجلنة،
فهذا غري معقول ،ولكن �إذا عرفنا �ش�أن �صدور اخلرب
عرفنا معنى قول ر�سول اهلل حنيئذٍ  ،ف�إنّ النبي �صلى
اهلل عليه و�آل ��ه ك��ان ج��ال���س� ًا يف م�سجد ُق�ب��ا وح��ول��ه
�أ�صحابه ،فقال النبي «م��ن يدخل ه��ذا امل�سجد فله
اجلنة» فقام بع�ض الأ�صحاب وخرج ليدخل حتى يكون
من �أهل اجلنة ،فر�سول اهلل غري عبارته وقال« :من
ب�شرين بخروج �آذر فله اجلنة» ،فدخل �أبو ذر الغفاري
ر�ضوان اهلل تعاىل ،ف�س�أله النبي �صلى اهلل عليه و�آله
نحن يف �أي �شهر من ال�شهور ،فقال �أبو ذر خرجنا من
�شهر �آذر ،فعرف ال�صحابة �أ َّنه هو املق�صود.

واملثال الآخر :ورد عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
�أ ّنه قال« :خلق اهلل �آدم على �صورته» فاملج�سمة مت�سكوا
مبثل هذه الأخبار وقالوا بالتج�سيم والت�شبيه ،ولكن
العالمة يذكر �ش�أن �صدور هذا اخلرب ،ب�أ َّنه كان موىل
ي�ضرب غالمه ويقول له (قبح اهلل وجهك) فت�أثر النبي
من ب��ذاءة قوله فقال له «خلق اهلل �آدم على �صورته»
�أي �صورة ه��ذا الغالم فكيف تقول قبح اهلل وجهك،
فال�ضمري يرجع �إىل الغالم ولي�س هلل �سبحانه.
ومن مبانيه �أي�ض ًا جواز نقل اخلرب باملعنى ،كما فعل
ذل��ك يف (املجلد � 8ص  )318فراجع يف قوله تعاىل
{فيهن خريات حسان} ويف كثري من املوارد يتعر�ض
العالمة �إىل املطالب النحوية (اللغوية والبالغية)
واال�ست�شهاد ب�أ�شعار العرب مما يزيد يف رونقة البحار
وعظمته ،مع �إبداء نظره واجتهاده.
 .23من د�أب العالمة يف كل باب عندما يذكر الأخبار
يبد�أ �أو ًال بالأخبار املعتربة ،وم��ن الكتب املعتربة ثم
يت�سل�سل بالأخبار ال�ضعيفة واملر�سلة وما ال �سند له.
هذا غي�ض من في�ض العالمة املجل�سي ر�ضوان اهلل
عليه وبحاره ،ف�سالم اهلل عليه يوم ولد ويوم مات ويوم
يبعث حي ًا.

بقلم :السيد عادل العلوي
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�صلح الإمام
احل�سن عليه ال�سالم
دوافع الفريقني
لل�صلح

ما كان بدع ًا من حماوالت معاوية فيما يهدف �إليه� ،أن
يبتدر هو �إىل طلب ال�صلح ،فيعطي احل�سن كل �شرط،
لي�أخذ عليه �شرط ًا واحد ًا هو (امللك).
وق��رر معاوية خطته ه��ذه ،يف بحران ن�شاط الفريقني
للحرب ،وكان يف توفره على تنفيذ هذه اخلطة� ،أعنف منه
يف عمله لتنظيم املع�سكرات وتدبري �ش�ؤون احلرب.
ور�أى �أن يبادئ احل�سن بطلب ال�صلح ،ف ��إنْ �أجيب
�إل�ي��ه ف ��ذاك ،و�إ ّال فلينتزعه ان�ت��زاع� ًا ،دون �أن يلتحم
واحل�سن يف قتال.
وك ��ان عليه ق�ب��ل ك��ل � �ش��يء� ،أن ي�صطنع يف �سبيل
التمهيد �إىل غايته ،ظرف ًا من �ش�أنه �أن ين ّبه خ�صومه
�إىل تذكر ال�صلح.
ومن هنا طلعت على مع�سكرات احل�سن عليهال�سالم،
�ألوان الأراجيف ،وعمرت �سوق الر�شوات  ،وجاء يف قائمة
وعوده التي خلب بها �ألباب كثري من الزعماء �أو املتزعمني:
رئا�سة جي�ش ،ووالية قطر ،وم�صاهرة على �أمرية �أموية!!
وجاء يف �أرقام ر�شواته النقدية �ألف �ألف [مليون] درهم!
وا�ستعمل يف �سبيل هذه الفكرة كل ق��واه وكل مواهبه
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وك��ل جت��ارب��ه ،وا��س�ت�ج��اب ل��ه كثري م��ن ب��اع��ة ال�ضمائر
الذين كانوا ال يفارقون احل�سن ظاهر ًا ف��إذا هم عيون
معاوية التي ترى ،و�أ�صابعه التي تعمل ،وعمال�ؤه الذين ال
يدخرون و�سع ًا يف ترويج �أهدافه.
وك��ان��ت اجليو�ش والأ��س�ل�ح��ة واحل��رك��ات ال�سوقية يف
الزحف �إىل املع�سكرات ،هي الأخ��رى بع�ض و�سائله �إىل
ال�صلح ،ومل ي�ش�أ �أن يبد�أ بهم غاراته على العراق ،لأ ّنه
لن يلتحم مع احل�سن بقتال� ،إ ّال �إذا �أعيته الو�سائل كلها،
والو�سائل يف عرف معاوية ،غري الو�سائل يف عرف النا�س
�أو يف عرف الدين اجلديد.
ومن احلق �أن نقول� :إنّ و�سائله يف هذا امليدان ،كانت
من النوع املحبوك ال�صنع ،الدقيق الأ�ساليب ،املوفق كل
التوفيق ،يف �سبيل الغر�ض الذي رمى �إليه ،من ا�صطناع
الظرف اخلا�ص الذي يذكر عدوه بال�صلح.
ف�إذا باع القائد يف جبهة العراق �ضمريه ملعاوية باملال،
وباع معه �أكرث الر�ؤ�ساء �ضمائرهم بال ِعدات.
و�إذا �أ�صبح املع�سكران يف م�سكن وامل��دائ��ن يعجان
بال�شائعات ال�ت��ي راح ��ت متطرهما ب��واب��ل م��ن ال��وي��ل
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والثبور واملخاوف.
و�إذا �أ�صبح احل�سن نف�سه ال يت�سنى له تنفيذ �أوامره يف
جي�شه مبا فعلته الأراجيف من حوله ،بل ال ي�ستطيع الظهور
ب�شخ�صه �أمام الكرثة من جنوده� ،إ ّال ليغتال بني م�ضاربه
وعلى �سواعد �أ�صحابه.
فهل من �سبيل �إ ّال ال�صلح؟
�إ ّن��ه الظرف ال��ذي ا�ستع�صى �صالحه بف�ساد نا�سه،
وال ت�ثري��ب على احل�سن م��ن ظ��رف��ه �إذا ف�سد ،ونا�سه
�إذا ف�شت فيهم الفتنة ،و�إنَّ النحراف الطبائع حكمه،
وحلداثة الإ�سالم خا�صتها ،يف القلقني من امل�سلمني �أو يف
املفرو�ضني على الإ�سالم فر�ض ًا.
و�إذا قدر للح�سن �أن يخ�سر بخيانة جنوده� ،أو برباعة
الفنت التي ت�سلح بها ع��دوه (معركته الأوىل) ،فليكن
منذ اليوم عند (معركته الثانية) التي ال تنالها خيانة
اجل�ن��ود ،وال ي�ضريها ان�ح��راف الطبائع ،وال تزيدها
د�سائ�س العد ّو وال �أ�ساليب فتنه البارعة �إ ّال م�ضا ًء ونفوذ ًا
وانت�صار ًا مع الأيام.
وتلك هي (الفذلكة) التي �أج��اد احل�سن ا�ستغاللها
ك�أح�سن ما تكون الإج��ادة ،وا�ستغفل بها معاوية �أ�شد ما
يكون يف موقفه من احل�سن ي َقظ ًة ون�شاط ًا وانتباه ًا.
�إ َّنه لبى طلب معاوية لل�صلح ،ولكنه مل يلبه �إ ّال لريك�سه
يف �شروط ال ي�سع رج� ً
لا كمعاوية �إ ّال �أن يجهر يف غده
القريب بنق�ضها �شرط ًا �شرط ًا.
ّثم ال ي�سع النا�س � -إذا هو فعل ذلك � -إ ّال �أن يجاهروه
ال�سخط والإنكار ،ف��إذا بال�صلح نواة ال�سخط املمتد مع
الأجيال ،و�إذا بهذا ال�سخط نواة الثورات التي تعاونت على
ت�صفية ال�سيطرة االغت�صابية يف التاريخ.
وليكن هذا هو الت�صميم ال�سيا�سي الذي نزل احل�سن
من طريقه �إىل قبول ال�صلح ،ولتكن ه��ذه هي الفذلكة
التي ا�ستغفل بها معاوية فكانت من �أبرز معاين العبقرية
املظلومة يف الإمام املظلوم.
و� ّأي غ�ضا�ضة على احل�سن  -بعد هذا � -إذا هو و ّقع
ال�صلح وفق اخلطط املر�سومة.
و�إنَّ له من حراجة ميدانه الأول ،وم��ن الأم��ل بنتائج
ميدانه الثاين ما يزين له حديث ال�صلح ،ف�ض ًال عما

ي�ست�أثر به هذا احلديث من ظاهرة الإ�صالح يف الأمة،
وما يتفق معه من حقن الدماء و�صيانة املقد�سات ،وحتقيق
وجهة النظر الإ�سالمي.
وكانت �أ�شهر ًا مل تناهز عدد الأ�صابع الع�شر ،ولكنها
ناهزت عدد النجوم هزاهز وزع��ازع ،وكانت قطعة من
حب و�إعجاب،
الزمن يتجه �إليها القلب بكل ما ميلكه من ّ
فاحت بروائح النبوة ،وجتلت فيها مزايا الإمامة ال�صادقة،
وتك�شفت على قلتها وق�صر مدتها عن حقائق كثري من
النا�س هنا وهناك.
وه��ي الأ��ش�ه��ر التي ختمت �أعمالها ب�أف�ضل خواتيم
الأعمال يف الإ�صالح ،وو�صلت بخامتتها الف�ضلى م�صلحة
الدنيا مب�صلحة ال�سماء.
و�إذا باحل�سن بن علي ،هو ذلك امل�صلح الأكرب ،الذي
ّ
ب�شر به جده ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله يف احلديثه:
«�إنّ ابني هذا �سي�صلح اهلل به بني فئتني عظيمتني من
امل�سلمني»(.بحار الأنوار)293/43:
و�إنّ اهلل �سبحانه ع ّود �أهل هذا البيت �أن يحفظ لهم
ال�شرف يف �أعلى مراتبه ويف خمتلف ميادينه ،ف�إنْ مل
يكن باالنت�صار بال�سالح ،فليكن بال�شهادة الكرمية يف
اهلل ويف التاريخ.
و�إنْ مل يكن بهذا وال ذاك فليكن بالإ�صالح وجمع الكلمة
وتوحيد �أهل التوحيد.
وكفى بالإ�صالح �شرف ًا وكفى ببقاء ال�شرف انت�صار ًا.
وبقاء ال�شرف �ضمان لبقاء العزة.
والعزة حافز دائب يدفع �إىل احلياة ويقوم على ال�سيادة.
ومن ال�سهل �أن نفهم دواف��ع احل�سن �إىل ال�صلح مما
ذكرنا.
�أما دوافع معاوية التي اندلف بها من جانبه �إىل طلب
ال�صلح ،فقد كانت من نوع �آخر ال يرجع يف جوهره �إىل
العجز عن القتال ،وال ينظر يف واقعه �إىل وجهة نظر دين
�أو �إ�صالح �أو حقن دم��اء ،فال الإ�صالح وال حقن الدماء
بالذي يعنى به معاوية فينزل له عن مطامعه يف الفتح.
ويف غ��ارات��ه على امل��دي�ن��ة وم�ك��ة وال�ي�م��ن ،ومواقفه
اجلريئة ب�صفني ،ما يزيدنا ب�صري ًة يف معرفة الرجل
و�إن ق ّل عارفوه.
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�إذن ،فليكن طموح ًا نفعي ًا خال�ص ًا ،هو الأ�شبه بتاريخ
معاوية الذي جاء تاريخه �أ�شبه ب�أ�سطورة.
�إ ّنه ُخ ّيل �إليه ب�أن تنازل احل�سن له عن احلكم� ،سيكون
معناه يف ال��ر�أي العام ،تنازله عن (اخلالفة) ،وظن �أنه
�سي�صبح  -على هذا ( -اخلليفة ال�شرعي يف امل�سلمني).
وكان احللم اللذيذ الذي ا�سرتخ�ص يف �سبيله كل غال،
وخفي عليه �أن الإ�سالم �أعز جانب ًا من �أن يه�ضم الأ�ساليب
الهوج� ،أو يعطي مقاليده للطلقاء و�أبناء الطلقاء.
ه��ذا ،وال ننكر �أن يكون ملعاوية ب��واع��ث �أخ ��رى جعلت
منه �إن�سان ًا �آخر ينكر احلرب وميد يده �إىل ال�صلح ويوقع
ال�شروط ويحلف الإميان وي�ؤكد املواثيق.
ولكنا � -إذ نتحرى ب��واع�ث��ه الأخ ��رى  -ال ن ��زول عن
االعتقاد ب�أنَّ احللم اللذيذ الذي ذكرنا ،كان �أكرب دوافعه
و�أ�شد بواعثه.
وفيما يلي قائمة منا�سبات ،ت�صلح لأنْ تكون بع�ض دوافعه
�إىل ال�صلح:
� .1إ َّنه كان يرى �أنَّ احل�سن بن علي عليهم ا ال�سالم ،هو
�صاحب احلق يف الأمر ،وال �سبيل �إىل اقتنا�ص (الأمر) �إ ّال
من طريق �إ�سكات احل�سن  -ولو ظاهر ًا  ،-وال �سبيل �إىل
�إ�سكاته �إ ّال بال�صلح.
�أ ّم��ا ر�أي��ه ب�أولوية احل�سن بالأمر ،فقد جاء �صريح ًا يف
�سكن ،بقوله له�( :إ ّنك
كتاب �إليه قبيل زحفهما لل�صراع يف َم ِ
�أوىل بهذا الأمر و�أحق به).
وجاء �صريح ًا فيما قاله البنه يزيد على ذكر �أهل البيت
بني �إنّ احلق حقهم).
عليهم ال�سالم( :يا َّ
وفيما كتبه �إىل زي��اد ابن �أبيه حيث يقول له على ذكر
احل�سن عليه ال�سالم( :و�أم��ا ت�سلطه عليك بالأمر فحق
للح�سن �أن يت�سلط).
وكذلك ر�أيناه ي�ستفتي الإم��ام احل�سن ،فيما يعر�ض له
من مع�ضالت كمن يعرتف ب�إمامته.
وي�ع�ترف للح�سن ب ��أ َّن��ه (�سيد امل�سلمني) ،وه��ل �سيد
امل�سلمني �إ ّال �إمامهم؟
� .2إ ّن��ه ك��ان  -على ك�ثرة الو�سائل الطيعة لأم��ره -
�شديد التوج�س من نتائج حربه مع احل�سن ،ومل يكن

كتوم ًا (كما ي ّدعي لنف�سه) يوم قال يف و�صف خ�صومه
العراقيني( :ف��و اهلل م��ا ذك��رت عيونهم حت��ت املغافر
ب�صفني �إ ّال لب�س على عقلي) ،ويوم قال فيهم (ما لهم
غ�ضبهم اهلل ب�شر ،ما قلوبهم �إ ّال كقلب رجل واح��د)،
فكان ي��رى يف اجلنوح �إىل ال�صلح ،مفر ًا من منازلة
ه�ؤالء ومواجهة عيونهم حتت املغافر!
� .3إ ّنه كان يهاب موقع احل�سن ابن ر�سول اهلل �صلى اهلل
الروحي الفريد يف العقيدة
عليه و�آله يف النا�س ،ومقامه
ّ
الإ�سالمية ،فيتقي حربه بال�صلح.
وكان يرى من اجلائز� ،أن يقي�ض اهلل ملع�سكر ال�شام من
يتطوع لتنبيه النا�س فيه �إىل حقيقة �أمر احل�سن وفظاعة
موقفهم منه ،الأم��ر الذي من �ش�أنه �أن ال يت�أخر مب�سلمة
اجلي�ش يف جبهة معاوية عن االنتقا�ض عليه والنكول عنه،
وباجلي�ش كله عن االنهيار �أخري ًا.
وك��ان معاوية ال ي��زال يتذكر يف زحفه على احل�سن،
التنوخي معه يف (�صفني)  -وهو
حديث النعمان بن جبلة
ّ
�إذ ذاك �أحد ر�ؤ�ساء جنوده املحاربني  ،-وقد �صارحه مبا مل
�شامي �آخر ،و�سخر منه مبا مل ي�سخر مبثله
ي�صارحه مبثله ّ
رعية من �سلطان.
وما ي�ؤمن معاوية �أن ي�شعر النا�س جتاهه  -اليوم � -شعور
ذلك التنوخي املغلوب على �أمره يومئذ.
وكان مما قاله هذا التنوخي ملعاوية يف �صفني( :واهلل
لقد ن�صحتك على نف�سي ،و�آثرت ملكك على ديني ،وتركت
لهواك الر�شد و�أنا �أعرفه ،وحدت عن احلق و�أنا �أب�صره،
وما وا ّفقت لر�شد و�أنا �أقاتل عن ملك ابن عم ر�سول اهلل
ومهاجر معه،
�صلى اهلل عليه  -و�آله  -و�سلم و�أول م�ؤمن به
ٍ
ولو �أعطيناه ما �أعطيناك ،لكان �أر�أف بالرعية و�أجزل يف
العطية ،ولكن قد بذلنا لك الأمر ،والبد من �إمتامه كان غي ًا
�أو ر�شد ًا ،وحا�شا �أن يكون ر�شد ًا.
و�سنقاتل عن تني الغوطة وزيتونها� ،إذا حرمنا �أثمار
اجلنة و�أنهارها)!
وكان من �سيا�سة معاوية ،حب�س �أهل ال�شام عن التعرف
على �أحد من كرباء امل�سلمني  -خارج ال�شام  -لئال يكون
لهم من ذلك منفذ �إىل �إنكاره �أو االنق�سام عليه.

بقلم :الشيخ رايض آل ياسني

�أنوار الهدى

ولذلك فال نعرف كيف ت�سنى لهذا ال�شامي معرفة ابن
عم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه ومعرفة �سبقه �إىل
الإميان ور�أفته بالنا�س وكرمه يف العطاء و�أول ّويته بالأمر.
وعمل معاوية على جتهيل �أهل ال�شام ب�أعالم الإ�سالم
�إىل �آخ ��ر ع �ه��ده ،وك��ان��ت �سيا�سته ه ��ذه ،ه��ي �أدات� ��ه يف
التجمعات التي �ساقها حلروب �صفني �أو ًال ،وحلرب احل�سن
ابن علي يف م�سكن �أخري ًا.
وجتد ظاهرة هذه ال�سيا�سة  -مبا فيها من �إعالن عن
�ضعف �صاحبها  -فيما قاله معاوية ذات يوم لعمرو بن
العا�ص وقد حتدّى احل�سن بن علي عليهما ال�سالم ،فر ّد
عليه احل�سن بحدّياه البليغة التي مل ي�سلم منها املح ّر�ض
عليها � -أي�ض ًا  ،-فقال معاوية لعمرو( :واهلل ما �أردت �إ ّال
هتكي ،ما كان �أهل ال�شام يرون �أنَّ �أحد ًا مثلي حتى �سمعوا
من احل�سن ما �سمعوا).
 .4كان من الر�شاقة ال�سيا�سية التي ال يخطئها معاوية
يف �سبيل طموحه الأناين �إ ّال نادر ًا� ،أن يدعو �إىل (ال�صلح)
فيلح عليه وي�شهد على دعوته هذه �أكرب عدد ممكن من
النا�س يف القطرين  -ال�شام والعراق  -ويف �سائر الآفاق
التي ي�صلها �صوته من بالد الإ�سالم.
ثم هو ال يق�صد من وراء هذه الدعوة  -على ظاهرتها -
�إ ّال التمهيد لغده القريب الذي �ستنك�شف عنه نتائج احلرب
بينه وبني احل�سن.
وكان �أحد الوجهني املحتملني� ،أن يدال لل�شام من الكوفة
و�أن تق�ضي احلرب وذيولها على احل�سن واحل�سني وعلى
من �آليهما من �أهل بيتهما و�شيعتهما.
وال تدبري  -يومئذ  -للعذر من هذه البائقة الكربى �أروع
من �أن يلقي معاوية م�س�ؤوليتها على احل�سن نف�سه ،ويقول
للنا�س  -غري كاذب – (� ِّإن دعوت احل�سن لل�صلح ،ولكن
احل�سن �أبى �إ ّال احلرب ،وكنت �أريد له احلياة ،ولكنه �أراد
يل القتل ،و�أردت حقن الدماء ،ولكنه �أراد هالك النا�س
بيني وبينه.)...
وملعاوية من هذه اللباقة الرائعة �أهدافه التي ال تت�أخر
به عن ت�صفية احل�ساب مع �آل حممد �صلى اهلل عليه و�آله
ت�صفيته الأموية االخ�يرة ،وهو �إذ ذاك املنت�صر العادل

املتظاهر بالإن�صاف ،الذي ي�شهد له على �إن�صافه كل من
كان قد �أ�شهده  -قبل احلرب  -على ندائه بال�صلح.
�أم��ا احل�سن عليه ال�سالم ،فلم يكن ال��رج��ل ال��ذي
تفوته الر�شاقة ال�سيا�سية وال الأ�ساليب الدقيقة التي
يربع فيها عدوه للنكاية به.
و� ّإنا كان  -على كل حال � -أكرب من عدوه دهاء ،و�أبرع
منه يف ا�ستغالل الظروف واقتنا�ص الفر�ص ال�سانحة التي
جتتمع عليها كلمة اهلل وكلمة امل�صلحة مع ًا.
ف��ر�أى من ظروفه املتداعية ،ومن �سوء نوايا عد ّوه
فيما �أراد من الدعوة �إىل (ال�صلح) ،ما ا�ستدعاه �إىل
اجلواب بالإيجاب.
ثم مل يكفه �أ َّنه ق�ضى بذلك على خطط معاوية و�شلها
عن التنفيذ ،حتى �أخذ ي�ضع اخلطة احلكيمة من جانبه
للق�ضاء على خ�صومه با�سم ال�صلح.
قد خ�سر معاوية بال�صلح ال��ذي وقع بينه وبني الإم��ام
احل�سن عليه ال�سالم وهو يحلم بالفوز� ،إنّ كل امل�ؤ�شرات
الظاهرية تدل على �أنّ الإم��ام احل�سن عليه ال�سالم قد
خ�سر املعركة على �أر���ض ال��واق��ع ،وذل��ك ب�سبب خذالن
اجلي�ش وغدر قادة املع�سكر والقيادة املركزية.
لكن على امل�ستقبل البعيد هناك ف��وز جلي�ش الإم��ام
احل�سن عليه ال�سالم على معاوية بعك�س ما كان يت�صوره
بنو �أُمية يف الغلبة على بني ها�شم.
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ال���������ط���������رق
غ������������ي�����������ر
امل�شروعـةفــي
تهذيبالنف�س

هنالك ط��رق غري م�شروعة يف بناء العالقة مع اهلل
تعاىل� ،أو يف عملية تهذيب النف�س وتزكيتها ،وفيما يلي
ن�شري ب�إيجاز �إىل ثالث طرق منها:
 .1طريق الإرجاء

وه� ��ي ال �ط��ري��ق ال �ت��ي ت��وج��ز ال �ع�لاق��ة ب� ��اهلل ت�ع��اىل
وتخت�صرها بال ُبعد االعتقادي القلبي �أو العقلي ،وال تُويل
العمل بالأركان (فعل الواجبات وترك املح ّرمات) �أهم ّية
تُذكر .فاملهم لدى �أ�صحاب هذا ّ
االت��اه �أن يكون قلبك
بحب اهلل ،و�أن يكون عق ُلك مو ِقن ًا بوجوده تعاىل،
ناب�ض ًا ّ
هم بعد ذلك �إن عملت مبقت�ضى ما علمته �أم مل تعمل!
وال ّ
�إنّ هذه العقيدة قد تب ّناها قدمي ًا املرجئة (فرقة
منقر�ضة) وال ي��زال ��ص��دى ه��ذه العقيدة
�إ�سالمية ِ
ي�تر ّدد �إىل يومنا هذا ،حيث جند �أنّ بع�ض امل�سلمني
عندما ي�ستنكر البع�ض عليهم انغما�سهم يف املعا�صي
و�إط�لاق �ه��م ال�ع�ن��ان ل�غ��رائ��زه��م و َت � ْر َك �ه��م ال�ع�ب��ادات
ربرون ذلك مبنطق املرجئة عينه
والفرائ�ض ف�إ ّنهم ي ّ
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فيقولون لك�( :إنّ الإميان يف القلب)� ،أو (�إنّ الأ�سا�س
هو �أن يكون قلبك نظيف ًا وال تعتدي على �أح��د)� ،أو
ربرون
�أمثال ذلك من الكلمات التي يتذ ّرعون بها وي ّ
بها �ضعف �إرادتهم ونق�ص �إميانهم.
وال ريب �أنّ هذه العقيدة هي عقيدة باطلة وغري �سديدة،
فالإميان لي�س فكرة ذهنية جم ّردة �أو نب�ضة قلب فح�سب،
�سوي ُ
وخ ُلق ط ّيب
و� ّإن��ا هو بالإ�ضافة �إىل ذلك �سلوك ّ
والتزام بالفرائ�ض والواجبات وترك للرذائل واملح ّرمات،
وقد �سئل �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم عن الإميان ف�أجاب:
«الإميان معرفة بالقلب و�إقرار بال ّل�سان وعمل بالأركان».
(نهج البالغة)50/4:
وروي عن الإم��ام ال�صادق عليه ال�سالم �أي�ض ًا قوله:
« َوا ِلإ َمي ��انُ هُ � َو ا ِلإ ْق� � َرا ُر ِبال ِّل َ�س ِان َو َع ْق ٌد ِف ا ْل َق ْل ِب َو َع َم ٌل
ِبالأَ ْر َكان»(.الكايف ال�شريف)27/2:
ومن هنا فقد ن ّبه الأئمة من �أهل البيت عليهم ال�سالم
من خطورة هذا الر�أي على اجليل ال�شاب الذي ت�ستهويهم

 .2طريق املت� ّصوفة

والطريق الثاين هي التي يعتمدها �أهل الت�ص ّوف �أو
ال�سلبي ال��ذي يدعو لالعتزال واالبتعاد عن
العرفان
ّ
مل ّذات الدنيا.
والوجه يف عدم �شرع ّية هذه الطريق ،هو �أنّ تقوى اهلل
ال تعني االنعزال عن احلياة �أبد ًا ،بل �إنّ التقوى احلقيق ّية
هي التي يعي�ش معها الإن�سان يف ميدان احلياة ،وينطلق يف
م�ساراتها دون �أن يغرق يف مل ّوثاتها.
و�إنّ و� �ص��ول الإن �� �س��ان �إىل ح��ال��ة ال� ّ���ص�ف��اء ال��روح��ي
واالطمئنان النف�سي لي�ست مطلوبة كيف ما كان وب�صرف
ال َّنظر عن الطريق والو�سيلة املو�صلة ،و� ّإنا هي مطلوبة
م��ن خ�لال الأخ ��ذ بالأ�ساليب ال�شرع ّية ،وه��ي �أ�ساليب
تتميز ب�أ ّنها ال تُبعد الإن�سان وال تعزله عن احلياة ،فر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله كان العارف الأ ّول باهلل تعاىل،
ولكنّ عرفانه مل مينعه من �أن يعي�ش يف معرتك احلياة
االجتماع ّية وال�سيا�س ّية.
و�أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم كان العارف الثاين بعد
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ه��ذه الأف�ك��ار كونها تنا�سب �أه��واءه��م وغرائزهم ،ففي
احلديث عن الإمام ال�صادق عليه ال�سالم �أ ّنه قالَ « :با ِد ُروا
�أَ ْو َال َد ُك ْم ِب ْ َ
يث َق ْب َل �أَنْ َي ْ�س ِب َق ُك ْم ِ�إ َل ْيهِ ُم ْالُ ْر ِج َئ ُة»(.الكايف
ال ِد ِ
ال�شريف)47/6:
واملق�صود بـ(احلديث) هو روايات النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�أهل بيته عليهم ال�سالم ،ف�إ ّنها م�صدر �أ�سا�سي بعد
القر�آن يف بناء العقيدة الإ�سالمية ال�صحيحة.
ولل�سبب عينه فقد ورد التحذير من الغالة وخطرهم
على ال�شباب �أي �� �ض � ًا ،لأنّ م��ا يحملونه م��ن ف�ك� ٍ�ر يقوم
على االكتفاء باملعرفة ويق ّلل من �أهم ّية العبادة ي�ش ّكل
خطر ًا على ال�شباب ،ففي احلديث عن الإم��ام ال�صادق
«اح � َ�ذ ُروا َع َلى َ�ش َبا ِب ُك ْم ا ْل ُغ َال َة َال
عليه ال�سالم �أ ّن��ه قالْ :
هللُ ،ي َ�ص ِّغ ُرونَ َع َظ َم َة
ُيف ِْ�سدُو َن ُه ْمَ ،ف ِ�إنَّ ا ْل ُغ َال َة َ�ش ُّر َخ ْل ِق ا ِ
هلل �إِنَّ ا ْل ُغ َال َة َ�ش ٌّر
هللَ ،وا ِ
هللَ ،و َي� َّد ُع��ونَ ال ُّر ُبو ِب َّي َة ِل ِع َبا ِد ا ِ
ا ِ
َ
و�س َوا َّل ِذينَ �أ ْ�ش َر ُكوا»�(.أمايل
ِمنَ ا ْل َي ُهو ِد َوال َّن�صارى َو ْ َال ُج َ
الطو�سي)650:

ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ،حتّى و�صل لدرجة قالَ « :ل ْو
ُك ِ�ش َف ِ َ
ل ا ْل ِغ َطا ُء َما ا ْز َددْتُ َي ِقينا»(.عني العربة يف غنب
العرتة)22:
لك ّنه مع ذلك كان ميار�س عرفانه يف و�سط امليدان ،ومن
خالل مزاولة ك ّل الأعمال امل�شروعة اجتماعي ًا وجهادي ًا
تناف بني عرفانه
و�سيا�سي ًا ،حتّى ُخ ّيل �إىل البع�ض وجود ٍ
عليه ال�سالم وا�شرتاكه يف احلروب� ،أو بني زهده وا�ستالمه
لل�سلطة واحلكم ،يقول عبد العزيز بن �سرايا احل ّلي:
ُجمعت يف �صفاتك الأ��ض��دا ُد
ف �ل �ه��ذا ع� � �زّت ل� � َ�ك الأن � � ��دا ُد
زاه� � ٌد ح��اك � ٌم حكي ٌم جماه ٌد
ن��ا� �س� ٌ�ك ف ��ات � ٌ�ك ف �ق�ي ٌ�ر ج� ��وا ُد
ب�شر ّ
قط
ِ�ش َي ٌم م��ا ُجمعن يف ٍ
وال ح � ��از م� �ث� � َل� � ُه ��نَّ ال��ع��ب ��ا ُد
خلق يخجل الن�سيم من اللطف
وب� ��أ� ��س ي� ��ذوب م �ن��ه اجل �م��اد
(�أعيان ال�شيعة)22/8:
واحلقيقة �أ ّنه ال تنايف بني هذه الأم��ور وال�صفات التي
�أ�شار �إليها �صفي الدين احل ّلي ،فيمكنك �أن تكون زاهد ًا
الغني م��ا ًال والرفيع جاه ًا ومقام ًا ،كما
و�أن��ت يف موقع ّ
ب�إمكانك �أن تكون ال�ع��ارف ب��اهلل تعاىل و�أن��ت تعي�ش يف
معرتك احلياة االجتماع ّية وال�سيا�س ّية.
وهذا الأمر  -على �صعوبة االلتزام به  -لي�س م�ستحي ًال
فكم من �شخ�ص بلغ ِق ّمة الزهد
متع�سر ًاْ ،
وال متع ّذر ًا وال ِّ
والتقى وهو ميار�س حياته ك�سائر النا�س دون �أن يعي�ش يف
ال�صوامع �أو ينعزل عن �أبناء املجتمع ،وقد ذكرنا قبل قليل
ممن تر ّبوا يف مدر�سة الإ�سالم،
بع�ض النماذج ال�شبابية ّ
فكانوا  -بحقّ  -من �أه��ل العرفان ،بيد �أ ّنهم كانوا من
عرفاء امليدان ال من عرفاء ال�صوامع.
على �أنّ اهلل تعاىل كما يريدنا �أن نعبده ،ف�إ ّنه يريدنا
�أن نعبده بالطريقة التي يريدها هو ،ال مبا نخرتعه نحن
من �أعمال وطقو�س ،ولهذا وجدنا �أنّ اهلل تعاىل قد ح ّدد
لنا �أ�ساليب وطرق العبادة املو�صلة �إىل ر�ضوانه ،ومل يرتك
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الأمر ملزاج العباد ،بل نهانا عن االبتداع يف دينه ،واخرتاع
خا�صة لعبادته.
ُطرق ّ
وق�ص ��ارى الق ��ول� :إنّ طري ��ق العرف ��ان ال�صحي ��ح ال
يوج ��ب � -إطالق ًا  -انقطاع امل�س ��لم عن الدني ��ا ومل ّذاتها،
وعن النا� ��س والتوا�صل معهم ،فامل�ؤمن ميكنه  -بالإ�ضافة
يخ�ص� ��ص وقت� � ًا
�إىل االلت ��زام بالواجب ��ات العباد ّي ��ة � -أن ّ
�تحب � -أما يف النهار،
ملناج ��اة ربه يف الليل  -كما هو امل�س � ّ
ف�إ ّن ��ه يتح� � ّرك فيم ��ا يه ّمه وم ��ا يعنيه م ��ن �ش� ��ؤون احلياة
ومتط ّلباتها ،وهذا م ��ا ع ّلمه اهلل لنب ّيه �صلى اهلل عليه و�آله
{إِنَّ نَاشِـ ـ َئ َة َّ
الليْ ـ ِـل هِيَ َأشَـ ـدُّ و َْط ًئا وَ َأ ْقوَمُ قِيـ ـاً إِنَّ َلكَ فِي
اَلنَّهَ ــا ِر سَـ ـبْحًا َط ِويلً}[.املزم ��ل]٧-٦:

تخ�ص� ��ص وقت ًا لتنطل ��ق يف �س ��ياحة روح ّية
فف ��ي ال ّلي ��ل ّ
تعرج بك �إىل اهلل تعاىل ،ويف النهار تنطلق لت�سبح وتتح ّرك
يف م�س ��ارات احلياة االجتماعي ��ة وال�سيا�س ��ية والتجارية،
وت�س ��عى لت�أمني م�س ��تلزمات العي� ��ش الكرمي ،لك ولعيالك،
فت� ��أكل وت�ش ��رب وتت ��زوج وت�س ��تعمل الطي ��بُ { ،ق ـ ْـل مَـ ـنْ

هلل َّالتِ ــي َأخْـ ـرَجَ لِعِبَ ــادِهِ و َّ
َالطيِّبَ ــاتِ مِـ ـنَ الرِّ ْزقِ
حَـ ـرَّمَ ِزينَـ ـ َة ا ِ
ُق ـ ْـل هِـ ـيَ لَِّلذِينَ َآمَنُ ــوا فِي الْحَيَ ــاةِ الدُّنْيَ ــا خَالِصَ ًة يَـ ـوْمَ الْقِيَامَةِ
ك َذلِـ ـكَ ُن َفص ُِّل َ
اآليَاتِ لِ َقـ ـوْمٍ يَعْ َلمُونَ}[.الأعراف]٣٢:
َ

وق ��د ورد يف نهج البالغ ��ة� ،أنّ �أمري امل�ؤمن�ي�ن عل ّي ًا عليه
ال�سالم دخل وهو يف الب�صرة على العالء بن زياد ،وهو من
�أ�صحابه يعوده ،فلما ر�أى �س ��عة داره ق ��ال«َ :ما ُك ْن َت ت َْ�ص َن ُع
ِب َ�س َع ِة هَ ِذ ِه ال َّدا ِر ِف ال ُّد ْن َيا َو�أَ ْن َت ِ�إ َل ْي َها ِف ال ِآخ َر ِة �أَ ْح َو ُج َو َب َلى
�إِنْ ِ�ش� � ْئ َت َب َل ْغ � َ�ت ِب َها ال ِآخ� � َر َة َت ْق � ِ�ري ِفي َها َّ
ال�ض ْي � َ�ف َوت َِ�ص ُل
ِفي َه ��ا ال َّر ِح َم َوت ُْط ِل ُع ِم ْن َه ��ا ْ ُ
ال ُق َ
وق َم َطا ِل َع َها َف� ��إِذ ًا �أَ ْن َت َق ْد
َب َلغ َْت ِب َه ��ا ال ِآخ َرة}(.مهج الدعوات)230:
فقال له العالء :يا �أمري امل�ؤمنني �أَ ْ�ش ُكو ِ�إ َل ْي َك �أَ ِخي
�الَ « :و َم��ا َل �هُ؟»َ ،ق� َ
�اد َق� َ
�ال َل ِب َ�س ا ْل َع َبا َء َة
ا�ص َم ْب��نَ ِز َي� ٍ
َع ِ
«ع� َل� َّ�ي ِب � ِه»َ ،ف َل َّما َج��ا َء َق� َ
َوت ََخ َّلى َع� ِ�ن ال ُّد ْن َياَ ،ق� َ
�ال:
�الَ :
ا�س َت َه َام ِب َك ْ َ
ال ِبيثُ َ�أ َم��ا َر ِح ْم َت
« َيا ُع� َ�د َّي َنف ِْ�س ِه َل َق ِد ْ
�أَ ْه َل َك َو َو َل� َ�د َك �أَ َت� َرى َ
اهلل �أَ َح� َّل َل َك َّ
ات َوهُ � َو َي ْك َر ُه
الط ِّي َب ِ
هلل ِمنْ َذ ِل َك»َ ،ق َالَ :يا �أَ ِم َري
�أَنْ َت ْ�أ ُخ َذهَ ا �أَ ْن َت �أَ ْه َونُ َع َلى ا ِ
ْالُ�ؤ ِْم ِن َني هَ َذا �أَ ْن َت ِف ُخ ُ�شو َن ِة َم ْل َب ِ�س َك َو ُج ُ�شو َب ِة َم�أْ َك ِل َك،
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َق َالَ « :و ْي َح َك �إِ ِّن َل ْ�ستُ َك�أَ ْن َت �إِنَّ َ
اهلل َت َع َال َف َر َ�ض َع َلى
ا�س َك ْي َال
�أَ ِئ َّم ِة ا ْل َع ْد ِل �أَنْ ُي َقدِّ ُروا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم ِب َ�ض َع َف ِة ال َّن ِ
َي َت َب َّي َغ ِبا ْل َف ِق ِري َف ْق ُره»(.نهج البالغة)325:
قوله عليه ال�سالم« :ي �ق��دروا �أنف�سهم»� ،أي يقي�سوا
�أنف�سهم بال�ضعفاء ،ليكونوا ق��دوة للغني يف االقت�صاد
و�صرف الأم ��وال يف وج��وه اخل�ير ومنافع العامة وت�سلية
للفقري على فقره.
وقوله عليه ال�سالم «حتى ال يتبيغ»� ،أي يهيج به �أمل
الفقر فيهلكه.
وهذا ما كانت عليه ال�سرية املط ّهرة لر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله والأئمة من �أهل بيته عليهم ال�سالم ،فهم
رهبان الليل ،فر�سان النهار ،وكما قال ال�شاعر يف و�صف
�أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم:
ه��و ال�ب� ّك��ا ُء يف امل �ح��راب لي ًال
راب
ال�ضحاك �إذا ا�شت ّد ِ
احل ُ
هو ّ
 .3طريق العرفان املز ّيف

والطريق الثالث هي التي تعتمِ ُد يف عمل ّية التهذيب
أ�ساليب امللتب�سة �أو امللتوية ،كتلك التي تدعو ال�شخ�ص
ال َ
اخلا�صة ،وب�أعداد مع ّينة
لاللتزام ببع�ض الأوراد والأذكار
ّ
ن�ص خا�ص� ،أو
خا�صة مع كونها غري واردة يف ّ
و�أوق��ات ّ
كتلك التي ي�أمر فيها ال�شخ�ص �أتباعه ومريديه �أن يح�صوا
ز ّالتهم و�أخطاءهم يف �سج ّل خا�صَّ ،ثم َي ْع ِر ُ�ضون ذلك
عليه لتقييمها ،ليعمل على توجيههم و�إر�شادهم! وهذا
�أ�سلوب غري م�شروع ،بل �إ ّنه يتنافى مع التعاليم الإ�سالمية
الآمرة بال�سرت وعدم ف�ضح الإن�سان نف�سه �أمام الآخرين،
وكما قيل� :إذا ُبليتم باملعا�صي فا�سترتوا.
وروي ع��ن النبي الأك ��رم �صلى اهلل عليه و�آل ��ه قوله:
«اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى اهلل تعاىل عنها ،فمن
�أ ّمل ب�شيء منها فلي�سترت ب�سرت اهلل  ،وليتُب �إىل اهلل»( .كنز
العمال)208/4:
و�أغ��رب من ذلك ،هو الأ�سلوب الذي ُنقل عن البع�ض
دعوة �أتباعه �إىل الأخذ به ،وهو يتم ّثل يف دعوة الرجال
 -مث ًال � -إىل تع ّمد النظر يف وجوه احل�سان من الن�ساء

بِ ُخمُ ِرهِـ ـنَّ عَلَى جُيُوبِ ِهنَّ وَ َال يُبْدِينَ ِزينَ َتهُنَّ إِ َّال لِبُعُو َلتِ ِهنَّ
َأوْ َآبَائِ ِهـ ـنَّ َأوْ َآبَ ــاءِ بُعُو َلتِ ِهنَّ َأوْ َأبْنَائِ ِهـ ـنَّ َأوْ َأبْنَاءِ بُعُو َلتِ ِهنَّ َأوْ
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والت�أ ّمل يف مفاتنهن ،واخللوة بهن ،مع عدم وجود رابط
�شرعي بني الطرفني ،بل �إنّ بع�ضهنّ من املح�صنات،
�شريطة �أن يرتافق ذلك ويتزامن مع ال�سعي التام وبذل
اجلهد يف �إماتة الغريزة اجلن�سية وتدريبها على عدم
االجنذاب الغرائزي �إىل اجلن�س الآخر.
وذل ��ك ع�ل��ى ق��اع��دة �أنّ (ال �ع�ين ال ت��رى نف�سها �إال
مب� ��ر�آة) ،وامل� ��ر�أة الأج�ن�ب�ي��ة ه��ي امل� ��ر�آة ال �ت��ي يخترب
امل�ؤمن �إميانه و�إرادت��ه من خالل النظر �إليها ،وو�صل
الأمر به�ؤالء �إىل ح ّد الدعوة �إىل ما ي�سمونه (الزواج
الروحي) ،وهو عبارة عن عالقة بني اجلن�سني يزعمون
�أ ّنها عالقة روح ّية بحتة ويتوا�صل فيها الطرفان مع
ع��دم وج��ود راب��ط �شرعية بينهما حت��ت ه��ذه املظ ّلة
فيتحادثون ويخرجون يف نزهات م�شرتكة!
ف �ه��ذا الأ� �س �ل��وب امل �ب �ت � ّدع ل�ي����س م��ن م�ن�ه��ج ال �ق��ر�آن
وال منهج ر�سوله �صلى اهلل عليه و�آل��ه وال منهج �أهل
البيت عليهم ال�سالم يف �شيء ،وال من �سرية العرفاء
احلقيقيني يف �شيء.
�إنّ العرف ��ان احلقيق ��ي يعتم ��د الأ�س ��اليب امل�ش ��روعة
يف عملي ��ة تهذي ��ب النف� ��س و�إ�صالحه ��ا ،وال يلتم� ��س مث ��ل
ه ��ذه الأ�س ��اليب امللتوي ��ة وامل�ش ��بوهة ،والت ��ي قد تع� � َّد باب ًا
مم ��ا قد ت�س ��اعد على تهذيب
م ��ن �أب ��واب االنحراف �أكرث ّ
النف� ��س ،فالق ��ر�آن الكرمي يدع ��و امل�ؤمن�ي�ن وامل�ؤمنات �إىل
غ� ��ض �أب�صارهم عند النظر �إىل اجلن� ��س الآخر ،لأنّ ذلك
�أزكى
لنفو�س ��هم و�أطهر لهمُ { ،ق ْل لِ ْلمُؤْمِنِـ ـنَ يَغُ ُّضوا

ْك ــى َلهُـ ـمْ إِنَّ ا َ
هلل خَبِريٌ بِمَ ــا يَصْنَعُونَ
ُفرُوجَهُـ ـمْ َذلِـ ـكَ َأز َ
* وَ ُق ـ ْـل لِ ْلمُؤْمِنَ ــاتِ يَغ ُْض ْضـ ـنَ مِـ ـنْ َأبْصَا ِرهِـ ـنَّ وَيَحْف َْظـ ـنَ
ُفرُوجَهُـ ـنَّ وَ َال يُبْدِيـ ـنَ ِزينَ َتهُنَّ إِ َّال مَا َظهَـ ـرَ مِنْهَا وَلْي َْض ِربْنَ

إِخْوَانِ ِهـ ـنَّ َأوْ بَنِ ــي إِخْوَانِ ِهـ ـنَّ َأوْ بَنِي َأخَوَاتِ ِهنَّ َأوْ نِسَ ــائِ ِهنَّ
إلرْبَةِ مِنَ
َأوْ مَ ــا مَل َ
َكـ ـتْ َأيْمَا ُنهُـ ـنَّ َأ ِو َّ
التابِعِـ ـنَ َغيْ ِر ُأولِ ــي ا ِ

الرِّجَ ــا ِل َأ ِو ِّ
الط ْف ـ ِـل َّالذِينَ َلـ ـمْ ي َْظهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَ ــاءِ و ََل
ي َْض ِربْـ ـنَ بِ َأرْجُلِ ِهـ ـنَّ لِيُعْ َلـ ـمَ مَ ــا يُخْ فِنيَ مِـ ـنْ ِزينَتِ ِهـ ـنَّ وَتُوبُوا

إِ َل ــى َّ
كـ ـمْ ُت ْفلِحُ ــونَ}.
اللـ ـهِ جَمِيعً ــا َأيُّهَ ــا الْمُؤْمِنُ ــونَ َلعََّل ُ
[الن ��ور]٣١-٣٠:
وال�س�ؤال هنا :كيف تن�سجم مثل هذه الأ�ساليب التي
حتثّ على النظر �إىل وجوه الن�ساء يف �سبيل تهذيب النف�س
مع دعوة القر�آن الكرمي �إىل غ�ض الب�صر؟! و�أين تلتقي
مثل هذه الدعوات املز ّيفة مع دعوة النبي �صلى اهلل عليه
و�آل��ه والأئ�م��ة من �أه��ل بيته عليهم ال�سالم �إىل التعفّف
واحلياء واجتناب النظرة تلو النظرة؟!
ففي احلديث عن الأ�صبغ بن نباتة عن علي عليه ال�سالم
قالَ « :يا َع ِل ُّي َل َك �أَ َّو ُل َن ْظ َر ٍة َوال َّثا ِن َي ُة َع َل ْي َك َو َال َل َك»(.من ال
يح�ضره الفقيه)19/4:
وع��ن الإم ��ام ال���ص��ادق عليه ال�سالم ق��ال« :ال� َّن� ْ�ظ� َر ُة
هلل َع َّز َو َج َّل
ي�س َم ْ�س ُمو ٌم َمنْ َت َر َك َها ِ
َ�س ْه ٌم ِمنْ ِ�س َه ِام ِ�إ ْب ِل َ
َال ِل َغ ْ ِي ِه �أَ ْع َق َب ُه ُ
اهلل ِ�إ َميان ًا َي ِج ُد َط ْع َمهُ»(.من ال يح�ضره
الفقيه)18/4:
مِـ ـنْ َأبْصَا ِرهِـ ـمْ وَيَحْف َُظ ــوا ف�ل�اح ��ظ ك �ي ��ف �أ ّن � � ��ه ع�ل�ي��ه
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الأخالق

ال�سالم قد اعترب �أنّ ترك النظر املح ّرم هو الذي يجعل
الإن�سان يتذ ّوق طعم الإمي��ان ،و�أ ّما تع ّمد النظر وتكراره
فهو يجعله يف معر�ض ال�سقوط.
فعن �أبي عبد اهلل ال�صادق عليه ال�سالم قال« :ال َّن ْظ َر ُة
َب ْع َد ال َّن ْظ َر ِة تَزْ َر ُع ِف ا ْل َق ْل ِب َّ
ال�ش ْه َو َة َو َك َفى ِب َها ِل َ�ص ِاح ِب َها
ِف ْت َن ًة»(.الوايف)860/22:
و�أ ّم��ا امل��ر�آة التي نحتاج �إليها كي ننظر من خاللها
�إىل ذوات �ن��ا فلي�ست ه��ي ال�ن�ظ��ر �إىل م�ف��ات��ن الن�ساء
وال �سيما املح�صنات ،و� ّإن��ا هي م��ر�آة الوحي والتي
تع ّلمنا ب�أن نعر�ض �أعمالنا على القر�آن الكرمي و�سرية
املع�صومني عليهم ال�سالم ،فما وافقها فهو احلق ،وما
خالفها فهو الباطل.
و�إ ّن�ن��ا نن ّبه ال�شباب امل�سلم ونح ّذرهُ م من ال��وق��وع يف
الدجالني �أو االنخداع بهذه الأكاذيب التي ال
�شباك ه�ؤالء ّ
تو�صل �إىل هدى وال تنفع يف تهذيب النف�س و�إ�صالحها.
وقد ع ّلمتنا التجارب �أنّ �أم��ر �أ�صحاب هذه الدعوات
املز ّيفة �سرعان ما ُيفت�ضح ،في�ض ّلون عن الطريق وي�ضلون
�أتباعهم ،ويف �أ�ضعف الإمي��ان ف��إنّ هذه الأ�ساليب ت�ضع
�سالكيها على حافة االن�ح��راف وتُوقعهم يف ال�شطحات
وتع ّر�ضهم لل�سقوط يف ال�شبهات واقتحام الهلكات.
ن�صيحة

ال مت ّكنوا الل�صو�ص امل ّدعني للعرفان زور ًا وكذب ًا من
�أن يعبثوا ب�إميانكم و ُيف�سدوا عليكم دينكم �أو يلوثوا
فيكم �أغلى ما متلكون وهو الروح الطاهرة ،من خالل
ه��ذه اخل��دع والتلفيقات والتمويهات التي ال مت� ّ�ت �إىل
الدين ب�صلة ،فهذه ط��رق ال خري فيها ،ول��و ك��ان فيها
ل�س َب َقنا النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�آل بيته عليهم
خري َ
ال�سالم �إىل الأخ��ذ بها والدعوة �إليها ،كما ال ت�سمحوا
للنف�س الأمارة بال�سوء �أن تخدعكم وتغريكم بالتكا�سل
�أو توهمكم بالعجز ع��ن تهذيب النف�س و�إ�صالحها
والو�صول �إىل ق��در معقول من ال�صفاء الروحي الذي
مينحكم االطمئنان وال�سالم النف�سي.
�أيها ال�شباب

�أ�صحاب القلوب الطيبة � -أي�ض ًا  -قد ي�سي�ؤون �إليكم
من حيث ي�شعرون �أو ال ي�شعرون ،فيقولون لكم :ال داعي
لإتعاب �أنف�سكم يف هذا ال�سن املبكر (�سنّ ال�شباب)
باجلهد والعمل واالل�ت��زام مببادئ الدين واالجتناب
عن امللذات املحرمة ،فاحلياة  -هكذا يقول املو�سو�س
لكم  -ال ت��زال �أمامكم ،وفر�صة العبادة متاحة لكم
يف ق��ادم الأي ��ام ،فا�ستمتعوا الآن يف مرحلة ال�شباب
مبلذات الدنيا وغد ًا ويف �سنّ الكهولة تتوبون �إىل اهلل
ويحب التوابني،
تعاىل ،وه��و يقبل التوبة عن عباده
ّ
وبذلك تفوزون بنعيم الدنيا والآخرة!
واملحب لكم �أن ال
ف�إ َّننا نن�صحكم ن�صيحة املخل�ص
ّ
ت�صغوا �إىل ه��ذا الكالم ول��و ك��ان مع�سو ًال �أو قاله بع�ض
(املحبني) لكم ،لأ ّنني �أ�س�ألكمَ :م��نْ ي�ضمنُ لكم �أن ال
ومنْ ي�ضمنُ لكم
ي�أتيكم املوت بغتة قبل �أن تو ّفقوا للتوبة؟ َ
�أ ّنكم �إذا اعتدمت على املعا�صي فلن ت ُْد ِم ُنوا عليها وي�صعب
عليكم بعد ذلك التخ ّل�ص منها؟!
�إنّ �إمامنا علي بن احل�سني زين العابدين عليهما ال�سالم
يع ّلمنا در�س ًا يف هذا املجال ،حيث يقول يف بع�ض مناجاته:
« َو ْي ِلي ُك َّل َما َط َال ُع ُم ِري َك ُ َث ْت َخ َطا َي َاي َو َ ْل �أَت ُْب �أَ َما �آنَ ِل
�أَنْ �أَ ْ�ست َِح َي ِمنْ َر ِّبي»(.مناقب �آل �أبي طالب)151/4:
�إنّ �شبابكم هو �أغلى ما متلكون فال ت�ض ّيعوه �أو تُفنوه يف
مع�صية اهلل تعاىل ،بل ابذلوه يف العمل ال�صالح ويف طاعة
اهلل ،وبذلك ترتكون ب�صمة يف هذه احلياة وتنالون الفوز
والنجاة وال�سعادة الأبدية ،ا�ستمعوا �إىل و�ص ّية ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله يف هذا املجال حيث يقول خماطب ًا �أبا
هلل ال ُّد ْن َيا
اب َي َد ُع ِ
ذر الغفاري ر�ضوان اهلل عليه«َ :ما ِمنْ َ�ش ٍّ
هلل�ِ ،إ َّال �أَ ْع َطا ُه ُ
اهلل �أَ ْج َر
َو َل ْه َوهَ اَ ،و�أَ ْه َر َم َ�ش َبا َب ُه ِف َط َاع ِة ا ِ
ا ْث َن ْ ِي َو َ�س ْب ِع َني ِ�صدِّ يق ًا»�(.أمايل الطو�سي)535:
�إنّ �أرواحنا عزيزة ونفو�سنا غالية و�أج�سادنا ثمينة و�إنّ
اهلل تعاىل جمدُه قد جعل ثمنها اجلنة ،فال تبيعوها ب�أبخ�س
الأثمان؛ يف احلديث عن الإمام الكاظم عليه ال�سالم�« :أَ َما
�إِنَّ �أَ ْب َدا َن ُك ْم َل ْي َ�س َل َها َث َمنٌ ِ�إ َّال ْ َ
ال َّن ُة َف َال َت ِبي ُعوهَ ا ِب َغ ْيِهَ ا».
(الكايف ال�شريف)19/1:

ورب��ا
�إنّ بع�ض ال�ن��ا���س م��ن ذوي ال�ن��واي��ا اخلبيثة ّ
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بقلم :الشيخ حسني الخشن

ق�صة ق�صرية

كنـت
�إنـــــي ُ
منالظاملني
ذات ليلة �شتائية يرجتف فيها كل �شيء ارجتاف ًا ،وبينا
كان �أحد الأثرياء جال�س ًا يف �صالة منزله يطالع �صحيفة،
و�إذا بر�صا�صة تخرتق الواجهة الزجاجية املطلة على
اخل ��ارج ال�غ��ارق يف جلتني :ال�صمت وال �ظ�لام ،دون �أن
ت�صيبه.
ارتبك الرثي مرتعب ًا ،و�أختبئ خمافة �أن ت�أتي الثانية
فال تخط�ؤه .وبعد فرتة انتظار وترقب ،تط ّلع من النافذة
بحذر وبيده م�سد�سه ،لريى �إن كان هناك من يرت�صده.
ومل يكن �سوى ال�صمت والظالم ،والثلج الهاطل ليزيد
امل�شهد وح�شة.
عاد الرثي �إىل مقعده وراح يفكر لربهة :من تراه هذا
الذي �أطلق الر�صا�صة علي؟! وكان جوابه الأول :البد �أنها
طائ�شة ،لأنني ال �أعرف وال �أتذكر �أن يل �أع��دا ًء� ،سمعتي
طيبة ،و�صحيفتي بي�ضاء!!
بعد هذا ال�س�ؤال املتعجل تتالت الأ�سئلة املت�أنية التي تقع
يف اجلهة اخللفية للذاكرة:
 ترا ُه يكون جاري الذي ت�شاجرت معه قبل يومني؟١رمبا يكون نادل املطعم الذي �شكوته لرئي�سه؟١ قد تكون مطلقتي ج��اءت لتنتقم من �سوء معاملتيلها؟!

�أو يكون ابن �أخ��ي ال��ذي مل �أدرج��ه يف و�صيتي لينالح�صته من الرتكة؟!
وت�ع��ددت االح�ت�م��االت ..وتكاثرت التوقعات ..وارتفع
م�ؤ�شر الإدانة..
يقول الناقل� :إ ّننا �-إ ّال من رحم اهلل  -كهذا الرثي،
للوهلة الأوىل ال نرى �أننا ظلمنا �أح��د ًا ،و�أنَّ �صفحتنا
بي�ضاء �صافية ،لكننا ما �أن نخلو �إىل ج��ردة ح�ساب
جادة حتى يزداد ركام املظامل بني �أيدينا ،ورمبا ر�أينا
عجب ًا ،كم من �أحا�سي�س جرحناها ومل نبال؟ وكم تُهم
�أطلقناها جزاف ًا ومل ن�أبه؟
وك��م من ت�سقيطات تعمدناها ومل نكرتث؟ وك��م من
�شتائم رجمنا بها �إخواننا� ،أو غيبات اغتبناهم بها ،ومل
حت ّرك فينا �شعور ًا بالإثم؟! وكم ..وكم ..وكم ..من قال
�إن �صحائفنا بي�ضاء� ،أال يحتمل �أن نكون من الظاملني،
لكننا ف�سرنا �أو ح ّورنا مفهوم الظلم تف�سريات تربيرية
لنخفف من وط�أة وخز ال�ضمري؟!
�أ�ضاف الناقل م�ؤكدا:
�شخ�صي ًا ،ال �أبرئ نف�سي من ظالمات ومظامل �شتى،
�إنَّ النف�س لأمارة بال�سوء �إ ّال ما رحم ربيِّ � ..إن كنت
من الظاملني.
بقلم :عادل القايض
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ق�صة وعربة

ّ
نزهونا ع���ن الربوبية
وقولوايفف�ضلناما�شئتم
حوار مع الن�ص ال�شريف

كلنا نعي�ش حاالت من احل��وار مع النف�س ،وكلنا نع�شق تلك
اللحظات التي ن�ست�شعر فيها ال�سكينة والهدوء الداخلي ،وهذا
ما م ّر به �صديقنا (�إيليا) يف �أحد حواراته ولكن هذه املرة مل
يكن حوار ًا مع النف�س بل كان حوار ًا مع �أحد الن�صو�ص ال�سماوية
املنقو�شة يف كل مكان.
نعم يف هذه اللحظة كان (�إيليا) يحاور الن�ص الذي يعرفه
كل �صغري وكبري �صاحب امل�ضمون الذي تكتنزه �أغلب امل�صادر
احلديثية كاخل�صال ،وب�ح��ار الأن� ��وار ،وب�صائر ال��درج��ات،
وغريها.
حيث بد�أ �إيليا حواره مع الن�ص ال�شريف بهذا ال�س�ؤال :هل
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ميكن �أن تعرف نف�سك يل؟؟ من قبيل اال�سم واملو�ضوع وامل�صدر!
فقال احلديث� :أن��ا واح��د من �أ�شهر الأح��ادي��ث والن�صو�ص
وامل�ضامني التي تربى عليها ال�شيعي ويعرفها حتى غري ال�شيعي
ول�ست بحاجة �إىل التعريف بنف�سي كثري ًا ف��إنَّ كب�سة زر على
الإنرتنت �سوف تخرج يل مواطن �سكني واحلديث عني وعن
م�صادري.
و�أما ا�سمي ومو�ضوعي فهما وجهان لعملة واحدة ف� ِّإن �أتكلم
عن الغلو وعادة من يتم ت�سميتي والإتيان بي يف املوارد التي يتم
احلديث فيها عن الغلو يف العقيدة.
فقال �إيليا� :شكر ًا جزي ًال على هذا التعريف املخت�صر ،والآن
ا�سمح يل ب�أن �أطرح ال�س�ؤال الثاين وهو بخ�صو�ص التنزيه فما

بقلم :حيدر الوائيل

ق�صة وعربة

معنى التنزيه عن الربوبية املذكور فيك؟
فقال احلديث :املعنى وا�ضح جد ًا واملق�صود منه هو التنزيه
ع��ن مقام ال ��ذات التي ال خالق لها ف ��إن الربوبية هنا تعني
تنزيههم عن مقام ربهم وخالقهم ولي�س مطلق الربوبية.
فقال �إيليا مبت�سم ًا :هون عليك قلي ًال وف�سر يل ماذا تق�صد
�أيها العزيز؟
فقال الن�ص ال�شريف :التنزيه عن الربوبية هو الإبعاد عنها
وهذا ال ميكن �أن نت�صوره ب�شكل مطلق فتزيه حممد و�آله عن
الربوبية ب�شكل كلي غري منطقي وغري ممكن �إطالقا لأنّ مقام
الربوبية كا�ستخدام لغوي وكا�صطالح عريف ثابت لكل الب�شر!
فمن م ّنا لي�س رب لعائلة؟ �أو رب لعمل؟ بل �إنَّ الرب والربوبية
ثابتة للحيوانات �أي�ض ًا �إذا فر�ضت �سيطرتها على �شيء معني!
نعم وال ت�ستغرب فالرب تعني املالك �أو ال�سيد فنقول رب ال�شيء
�أي �سيد �أو مالك ال�شيء!
�أم��ا يف اال�ستخدامات الدينية فمن ي��ا ت��رى مل ي�ستخدم
م�صطلح (رب الأرباب) وهو ي�شري �إىل اهلل تعاىل حني يخاطبه
�أو حني يتكلم عنه؟
ف��إذا كان الرب كلغة وا�صطالح هو ثابت بالفعل لكثري من
اخللق فهو �إذ ًا ثابت �أي�ض ًا وبالقطع واليقني ملحمد و�آل حممد!
وه ��ذا م��ا يجعل املعنى ال ��وارد يف تنزيههم ع��ن الربوبية
حم�صور ًا يف معنى الربوبية اخلا�صة بخالقهم وهي ربوبية من
ال رب له وال خالق وهو اهلل خالقهم جل �ش�أنه.
فقال �إيليا� :شكر ًا ج��زي� ً
لا ل��ك �أي�ه��ا الن�ص ال�شريف على
بيان معنى تنزيههم ع��ن الربوبية ولكن بحكم �صداقاتك
تبي لنا ما هي ربوبيتهم
مع الن�صو�ص الأخ��رى هل ميكن �أن ّ
فبما �أن الن�ص نزههم عن الربوبية اخلا�صة بخالقهم فما هي
ربوبيتهم وما هي حدودها وما ميزتها �إذا كانت الربوبية بهذا
الفهم ثابتة لكل اخلالئق على اختالف م�ستوياتها؟
ق��ال الن�ص ال�شريف�� :س��ؤال جميل وللإجابة عليه �سوف
�أ�ضطر جم��دد ًا �إىل الرجوع �إىل اللغة ولكن �سوف �آخ��ذك �إىل
زيارة بع�ض �إخوتي من الن�صو�ص الأخرى!
فلو ت�صفحت لغة ال�ع��رب ل��وج��دت �أن �أح��د �أو��ض��ح املعاين
اخلا�صة بكلمة (رب) هو املالك �أو ال�سيد كما قلت لك �سابق ًا
والآن لرنى كم ن�سبة انطباق �سيادة وملكية حممد و�آل حممد
عليهم ال�سالم على الأ�شياء ولن �آخذك �إىل الن�صو�ص البعيدة
ف�أنت عندك مفاتيح اجلنان ،عند الوقوف على الزيارة اجلامعة
الكبرية الثانية وها هي الزيارة �أمامنا وت�سمع حديثنا وتعرف

�س�ؤالنا!
فقالت الزيارة اجلامعة الكبرية� :أنتم ت�س�ألون عن ملكية
و�سيادة �آل حممد عليهم ال�سالم على املخلوقات وهذا وا�ضح
جد ًا يف بياناتي و�أو�ضح بيان يل بهذا ال�ش�أن هو هذا ّ
(وذل كل
�شيء لكم) ف�إنَّ كل ما ي�سمى ب�شيء هو حتت مظلة �سيادتهم
وخا�ضع لهم وهنالك �أي�ض ًا بع�ض البيانات املوجودة يف داخلي
بهذا ال�ش�أن ولكني �أكتفي بهذا.
ثم يعود الن�ص ال�شريف ويقول لإيليا :قلت اكتفت الزيارة
اجلامعة من الكالم لهذا �سوف �آخ��ذك �إىل زي��ارة �أخ��رى من
زي ��ارات احل�سني عليه ال�سالم وه��ي �أي�ض ًا غنية عن الكالم
و�أي�ض ًا من مفاتيح اجلنان بل �أنت تقر�أها كلما تزور احل�سني
عليه ال�سالم يف مزاره ال�شريف ،وهي �أي�ض ًا ت�سمع الكالم و�سوف
ترد علينا الآن!
فتقول الزيارة لهم� :أنتم تقرون ب��أنَّ الإن�سان ال�صالح هو
�أ�شرف اخللق فهو �أعلى رتبة من باقي املخلوقات! ومع ذلك
حني ي�أتي للزيارة ف�إ َّنه يخاطب احل�سني ويقول له( :عبدك وابن
عبدك واب��ن �أمتك املقر بالرق) و�إذا كان هذا حال الإن�سان
ال�صالح فما بالك ب�سائر املخلوقات الأقل رتبة؟
ثم يقول الن�ص :يا �إيليا هنالك العديد من الن�صو�ص التي
تتكلم بهذا املعنى ولكن �أعتقد �أنَّ ال��ذي ذك��رت يكفي لبيان
املعنى!
فربوبية حممد و�آله �صلوات اهلل و�سالمه عليهم �أجمعني هي
على كل اخللق بال ا�ستثناء فهم �سادة اخللق �أجمعني حيث ذل
كل �شيء لهم.
و�أما الفرق بني ربوبيتهم وربوبية اخللق فال ميكن القيا�س
بني االثنني ف�إنّ ربوبيتهم ربوبية حقيقة على اخللق ف�إنَّ كل �شيء
قد ذل لهم.
و�أم��ا الفارق بني ربوبيتهم وربوبية خالقهم فهي �أي�ض ًا بال
قيا�س لأنَّ ربوبيتهم لي�ست يف قبال ربوبية خالقهم بل �إنَّ الذي
خلقهم �أعطاهم هذه امل�س�ؤولية واملنزلة فهم خلفاء خالقهم
ويعملون ب�أمره.
داع للحديث عن معنى ال�شطر
وبعد ال��ذي م� َّر فال يوجد ٍ
الثاين من احلديث (قولوا فينا ما �شئتم) فنحن كلنا يف م�ستوى
الأ�شياء التي هي ذليلة بني �أيديهم فكيف ميكن �أن نحيط بهم
ومبنزلتهم علم ًا؟
فقال �إيليا :لك كل ال�شكر �أيها الن�ص ال�شريف فلقد كانت
حوارية ممتعة جد ًا.
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�الَ « :و َع� ْر� ُ��ش� ُه َع َلى ْ َ
َق� َ
الا ِء»�(.صحيح م�سلم،51/8:
النبي �صلى اهلل عليه و�آله �س���يد الب�شر
�إنّ اعتقاد امل�سلمني يف النبي حممد �صلى اهلل برقم)6919
عيه و�آله �أ ّنه خُ لق قبل �ألفي عام من قبل �آدم على وم��ن جملة ما كتب يف الذكر وه��و �أ ُّم الكتاب �أنّ
نب ّينا و�آله وعليه ال�سالم� ،أي أ� َّنه خلق يف عامل النور حممد ًا �صلى اهلل عليه و�آله خامت النبيني.
م��ن ال�ن��ور �ضمن حلقة ن��وران�ي��ة خا�صة ال تدركها  .2ج��اء يف اخل�صائ�ص ال �ك�برى لل�سيوطي عن
عقول الب�شر ،ويف عامل خا�ص هي�أه اهلل تعاىل له ال�ن�ب��ي �صلى اهلل عليه و�آل ��ه �أ ّن ��ه ق ��ال« :ك�ن��ت �أول
ومنذ ذلك العامل ق ّرر اهلل تعاىل له النب ّوة والكمال النبيني يف اخللق و�آخرهم يف البعث»(.اخل�صائ�ص
الفائق مل��ا ميلكه حممد �صلى اهلل عليه و�آل ��ه من الكربى)5/1:
ا�ستعدادات وقابليات فائقة ،وه��ذا االعتقاد جاء
وعندما ُ�سئل متى كنت نبي ًا؟ قال« :و�آدم بني الروح
على �أث��ر الن�صو�ص املتواترة من ال�شيعة وال�سنة
واجل�سد»(.اخل�صائ�ص الكربى)4/1:
�سواء نذكر منها:
و�سئل متى وجبت لك النبوة؟ قال« :بني خلق �آدم
 .1ورد يف �صحيح م�سلم ع��ن ال� ّن�ب��ي �صلى اهلل
ونفخ الروح فيه»(.اخل�صائ�ص الكربى)3/1:
عليه و�آله �أنه قالَ « :كت ََب ُ
اهلل َم َقادِ َير ْ َ
ال َالئ ِِق َق ْب َل
وقال �صلى اهلل عليه و�آله�« :أنا �أول الأنبياء خلقاً
ني َ�أ ْل َف َ�س َنةٍ » ،ثم
ال�س َم َو ِ
ات َوالأَ ْر َ�ض ِبخَ ْم�سِ َ
�أَنْ َيخْ ُلقَ َّ
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وعن �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم �أ ّنه قال�« :إنّ اهلل
تبارك وتعاىل خلق نور حممد �صلى اهلل عليه و�آله قبل
�أن يخلق ال�سموات والأر���ض والعر�ش والكر�سي واللوح
والقلم واجل ّنة وال ّنار»(.بحار الأنوا)4/15:
وق��ال ال ّنبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه�« :أ ّول ما خلق اهلل
نوري»(.بحار الأنوار)97/1:
فهذا اعتقاد ال�س ّنة وال�شيعة يف ف�ضل ومنزلة ال ّنبي
الأكرم �صلى اهلل عليه و�آله ،و�أ ّنه ال �أحد من اخللق يبلغ
ما بلغ �إليه ر�سولنا الكرمي و�أ ّنه �أف�ضل و�أ�شرف و�أكرم
و�أكمل و�أنبل و�أ�شجع و�أ�صدق و�أزهد �إن�سان.
فهو �سيد الكائنات بال مناف�س ،ونعتقد �أ ّنه �صلى اهلل
عليه و�آله مع�صوم عن اخلط�أ والن�سيان وال�سهو ومن ّزه
عن جميع املنفرات ،وكل ما ورد يف بع�ض الأحاديث من
�أخبار تن�سب �إليه �شيئ ًا غري الكمال فالبد �إ ّما طرحها
و�أما ت�أويلها مبا يتفق مع �شموخه �صلى اهلل عليه و�آله ثم
نعتقد �أنّ �أهل بيته �أف�ضل الأ ّمة لأ ّنهم منه.
م���ن هم �أهل بيت النّبي �صلى اهلل عليه و�آله

اتفق امل�سلمون على �أنّ �أه��ل البيت عليهم ال�سالم
وع�ترة ال ّنبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه ه��م علي ب��ن �أب��ي
طالب وفاطمة ال��زه��راء واحل�سن واحل�سني عليهم
ال�سالم ومل يختلف يف ذلك �أحد.
 .1ورد يف الف�ص ��ول املهم ��ة� :أه ��ل البي ��ت عل ��ى م ��ا
ذكر املف�س ��رون يف �آي ��ة املباهلة ،قال تع ��اىل...{ :تَعَا َلوْا

َكـ ـمْ وَنِسَ ــاءَنَا وَنِسَ ــاء ُ
نَـ ـدْعُ َأبْنَاءَنَ ــا وَ َأبْنَاء ُ
َكمْ وَ َأنْ ُفسَـ ـنَا
كاذِبِنيَ}.
وَ َأنْ ُفسَ ـ ُ
هلل عَ َل ــى الْ َ
ـكمْ ُثمَّ نَبْ َت ِه ـ ْـل َفنَجْع َْل َلعْنَ َة ا ِ

[�آل عم ��ران]61:

وعلى ما روي عن � ِّأم �سلمة هم ال ّنبي �صلى اهلل عليه
و�آله وعلي وفاطمة واحل�سن واحل�سني عليهم ال�سالم.
(الف�صول املهمة)23:
 .2ذك ��ر ال�س ��يوطي ما يل ��ي حول قوله تع ��اىل{ :وَأْمُرْ

َأهْ َلـ ـكَ بِالصَّالَةِ[.}...طه]132:

�أخ ��رج اب ��ن مردوي ��ه وابن ع�س ��اكر واب ��ن النجار عن

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

و�آخرهم بعث ًا»(.دالئل النبوة)148/2:
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ا�ستبيان

ي�سر جملتكم /جملة الوارث التي ت�صدر
عن �شعبة الدرا�سات والبحوث الإ�سالمية
يف ق�سم ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية يف
العتبة احل�سينية املقد�سة � ْأن تدعوكم
للم�ساهمة اجلادة يف اال�ستبيان الذي
تقيمه ،وذلك لغر�ض تقومي املجلة يف
مظهرها وجوهرها احلاليني ومن ثم
�إحداث قفزة نوعية يف م�ضمونها و�شكلها،
ولن يتم ذلك �إ ّال من خالل �إ�سهامكم املهم
يف اال�ستبيان املذكور الذي نحاول عن
طريق االعتماد على نتائجه الو�صول �إىل
�أرقى ما تتطلبه املجلة يف جميع الأبواب
ولذلك نقدم لكم �شكرنا وتقديرنا م�سبق ًا
على �إ�سهامكم يف هذا اال�ستبيان.
ما هي املواد التي تهتم بها �أكرث يفاملجلة .........................:
ما هي طبيعة املواد التي حتب �أن تطلععليها �أكرث.....................:
هل ت�ستطيع �أن تقيم م�ضمون جملةالوارث ( :جيد  /الب�أ�س �/ضعيف )
ما هي جوانب ال�ضعف يف املجلة:..............................
ما هي اجلوانب التي تقرتح �أن تهتمبها املجلة �أكرث:
..............................
ما هي النقاط الإيجابية يف املجلة:..............................
هل تعتقد �أنّ حجم املجلة احلايل هومالئم :نعم  /ال

كان النب ��ي �صل ��ى اهلل علي ��ه و�آله يج ��يء �إىل باب علي
�ص�ل�اة الغداة ثمانية �أ�ش ��هر يق ��ول« :ال�صالة يرحمكم
اهلل {...إَِّنمَ ــا يُ ِريـ ـدُ ُ
اهلل لِي ُْذهِـ ـبَ عَن ُ
ْكـ ـمُ الرِّجْـ ـسَ َأهْ ــلَ
الْبَيْـ ـتِ وَي َُطهِّر ُ
َكـ ـمْ تَ ْط ِهريًا}»[.الأحزاب(]33:ال ��در
املنثور)313/4:

 .3ومثله ذكر الفخر الرازي حيث قال :كان ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله بعد نزول هذه الآية يذهب �إىل
بيت فاطمة وعلي كل �صباح ويقول ال�صالة وكان يفعل  .1عن � ِّأم �سلمة قالت� :إنّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و آ�ل��ه قال لفاطمة« :ائتني بزوجك وابنيك» ،فجاءت
ذلك �شهر ًا(.التف�سري الكبري)137/22:
وق��د تقدمت ال��رواي��ة التي ح��دد النبي �صلى اهلل بهم ف�ألقى عليهم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ك�ساء
عليه و�آله فيها �أهل بيته ب�أ َّنهم علي وفاطمة واحل�سن كان حتته خيربي ًا �أهبناه من خيرب ثم رفع يديه فقال:
«اللهم �إنّ ه�ؤالء �آل حممد فاجعل �صلواتك وبركاتك
واحل�سني عليهم ال�سالم.
على �آل حممد كما جعلتها على �آل �إبراهيم �إ ّنك حميد
 .4وق ��ال ال�ف�خ��ر ال � ��رازي� :آل حم�م��د ��ص�ل��ى اهلل
جميد»(.م�سند فاطمة لل�سيوطي)171:
عليه و�آل��ه هم الذين ي��ؤول �أمرهم �إليه فكل من كان
 .2وعن �سعيد بن �أبي وقا�ص قال :نزل على ر�سول
�أمرهم �إليه �أ�شد و�أكمل كانوا هم الآل ،وال �شك �أنَّ
ً
فاطمة وعلي ًا واحل�سن واحل�سني عليهم ال�سالم كان اهلل �صلى اهلل عليه و�آله الوحي ف�أدخل عليا وفاطمة
التعلق بينهم وب�ين ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه وابنيها حتت ثوبه وق��ال« :اللهم ه ��ؤالء �أهلي و�أه��ل
�أ�شد التعلقات وه��ذا كاملعلوم بالنقل املتواتر فوجب بيتي»(.م�سند فاطمة)158:
�أن يكونوا هم الآل ...و�إذا ثبت هذا وجب �أن يكونوا ومن �أو�ضح الأدلة على �أنّ �أهل بيت النبي �صلى اهلل
عليه و�آله هم علي وفاطمة واحل�سن واحل�سني عليهم
خم�صو�صني مبزيد التعظيم ويدل عليه وجوه:
كمْ عَ َليْـ ـهِ َأجْرًا ال�سالم �آي��ة املباهلة التي ال ي�ستطيع �أح��د �أن يدعي
الأول :قول ��ه تعاىلُ ...{ :ق ْل َ
ال َأسْ ـ َـأ ُل ُ
�أمر ًا يخالف ما اتفق عليه امل�سلمون.
إِ َّال الْمَـ ـوَدَّةَ فِي الْ ُقرْبَى[.}...ال�شورى]23:
ووجه اال�ستدالل به ما �سبق.
الثاين :ال �شك �أنّ النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه كان
يحب فاطمة حيث قال �صلى اهلل عليه و�آلهَ « :فاطِ َم ُة
َب ْ�ض َع ٌة مِ ِّني ُي�ؤْلِ ُنِي َما ُي�ؤْلِ ُ َها َو ُي��ؤْذِ ي� ِن��ي َما ُي�ؤْذِ ي َها».
(التف�سري الكبري)166/27:
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�أب ��ي �س ��عيد اخل ��دري :ملا نزل ��ت {وأمر أهل ــك}...

وقد ذكر �أ�صحاب ال�صحاح �أنّ �أهل بيت النبي �صلى
اهلل عليه و�آل��ه هم علي وفاطمة واحل�سن واحل�سني
عليهما ال�سالم وغ�ير ال�صحاح من الكتب الروائية
والتاريخية �أي�ض ًا�(.سنن الرتمذي)324/5:
و�أ ّم� ��ا ال�شيعة الإم��ام �ي��ة ف ��إ ّن��ك ال جت��د خ�لاف � ًا يف
�إجماعهم �أنّ �أه��ل بيت النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه
هم خم�سة �أ�صحاب الك�ساء علي وفاطمة واحل�سن
واحل�سني عليهم ال�سالم.

نع ��م قد حاول بع�ض النا� ��س �أن ي�صرف �آية التطهري
�إىل �أزواج النب ��ي �صل ��ى اهلل علي ��ه و�آله ب�أق ��وام واهية
وا�س ��تدالالت فا�سدة مردودة ولكن ال يقدر �أحد على �أن
ي�صرف �آية املباهلة �إىل غري اخلم�سة �أ�صحاب الك�ساء
قوله تع ��اىل...{ :تَعَا َلوْا نَـ ـدْعُ َأبْنَاءَنَ ــا وَ َأبْنَاء ُ
َكمْ وَنِسَ ــاءَنَا

وَنِسَ ــاء ُ
ـكمْ ُثـ ـمَّ نَبْ َت ِه ْل َفنَجْعَ ـ ْـل َلعْنَ َة
َكمْ وَ َأنْ ُفسَـ ـنَا وَ َأنْ ُفسَ ـ ُ
كاذِبِـ ـنَ}�[.آل عمران]61:
هلل عَ َل ــى الْ َ
ا ِ

وثب ��ت بالنق ��ل املتوات ��ر ع ��ن ر�س ��ول اهلل �صل ��ى اهلل
عليه و�آله �أ ّنه كان يحب علي ًا واحل�س ��ن واحل�سني عليهم
وق��د ح��اج��ج النبي �صلى اهلل عليه و�آل ��ه ن�صارى
ال�سالم ،و�إذا ثبت ذلك وجب على كل الأ ّمة مثله لقوله:
جن ��ران بنف�سه وع�ل��ي وف��اط�م��ة واحل���س��ن واحل�سني
كـ ـمْ تَهْ َتدُونَ}[.الأعراف]158:
{...و ََّات ِبعُ ــوهُ َلعََّل ُ
�صلوات اهلل عليهم �أجمعني.
بقلم :الشيخ فاضل الحسناوي
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�صدر حديث ًا
م���ن ���ش��ع��ب��ة ال���درا����س���ات وال��ب��ح��وث الإ���س�لام��ي��ة
ق�������س���م ال�����������ش������ؤون ال���ف���ك���ري���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة
ال�����ع�����ت�����ب�����ة احل���������س����ي����ن����ي����ة امل����ق����د�����س����ة
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تعلن �إدارة جملة الوارث عن البدء يف ا�ستقبال البحوث واملقاالت العلمية
والإ�سالمية لن�شرها �ضمن �أعداد املجلة القادمة ،علم ًا �أنَّ املقاالت �ستخ�ضع
للتقييم العلمي.
يرجى �إر�سال الأعمال على الربيد الإلكرتوين التايل:

Email: dirasatislamia@gmail.com

