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ه��ذه ال�ع�ب��ارة تطلق على التطابق بني
ال�شيء وا�سمه ،فمث ًال قولنا ه��ذا الرجل
ا��س�م��ه � �ش��ري��ف ،وه ��و يف حقيقته م�ل��يء
ب��ال �� �ش��رف ،وذل ��ك ال��رج��ل ا��س�م��ه طاهر
وهو يف حقيقته طاهر يف ظاهره وباطنه
وهكذا.
ولكن يف �أحيان كثرية ال يح�صل �أي نوع
م��ن �أن ��واع التطابق ب�ين اال��س��م وحقيقته
فقد يكون ا�سم الرجل �شريف ًا وه��و مما
ال �شرف له ،وقد يكون ا�سمه طاهر ًا وهو
مليء بالقذارة املادية واملعنوية والظاهرية
وال �ب��اط �ن �ي��ة ،ول ��و ت��أم�ل�ن��ا يف ��س�ب��ب ع��دم
التطابق بني اال�سم وبني الواقع لوجدنا �أنّ
الب�شر ال يعلمون الغيب وال يعلمون امل�صري
�إ ّال من �أراد اهلل تعاىل له ذلك ،فقد ي�سمي
الأب ابنه با�سم جيد ولكن ال يكون ذلك
االبن يف واقعه كما هو يف ا�سمه فال يكون
عند ذلك ا�سم ًا على م�سمى.
�أم��ا لو قام بالت�سمية اهلل تعاىل العامل

كلمة العدد

ا�سم على م�سمى
ب�ك��ل ��ش��يء وامل�ح�ي��ط ب��ال�ظ��اه��ر وال�ب��اط��ن
وامل��ا��ض��ي واحل��ا��ض��ر وامل�ستقبل لوجدنا
انطباق اال�سم على امل�سمى وهذا ما ح�صل
يف ت�سمية الإم ��ام ال�سبط الأك�ب�ر للنبي
�صلى اهلل عليه و�آله حيث �أ�سماه اهلل تعاىل
ح�سن ًا ويف هذا داللة وا�ضحة على �أنّ اهلل
تعاىل علم �أنّ هذا الوليد �سيكون ح�سن ًا
يف الباطن والظاهر ،و�سيكون ح�سن ًا يف
احلا�ضر وامل�ستقبل ف�أ�سماه بذلك ،و�إ ّال من
املحال �أن ي�سمي اهلل تعاىل وليد ًا با�سم
ح�سن وهو يعلم منه �أ ّنه لي�س كذلك ف�إذن
نعلم من خالل هذه الت�سمية ب�أنّ اهلل تعاىل
�شهد لهذا الوليد وهو احل�سن بن علي بن
�أبي طالب ب�أ ّنه ح�سن يف ظاهره وباطنه،
وح�سن يف حا�ضره وم�ستقبله ،وم��ن هذا
يظهر �أن االمام احل�سن انطبق ا�سمه على
واقعه ف�صح �أنْ نقول يف حقه ا�سم على
م�سمى ،ويرتتب على هذه النتيجة نتائج
�أُخرى يف العقائد لي�س هنا حملها.

املرشف العام
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الثورة احل�سينية

�آثار واقعـ���ة الطف

مقد�سة ومباركة
ثورة الإمام احل�سني عليه ال�سالم ّ

وجود بع�ض الكرامات واملعاجز بعد مقتل الإمام احل�سني
عليه ال�سالم داللة وا�ضحة على �أ ّنها ق�ضية كونية مق ّد�سة
ولها مبد�أ و�سلوك قد ث ّبتها اهلل تبارك وتعاىل ،ل�سري املجتمع
الإ�سالمي وفق هذه املبادئ وال�سلوكيات.
مل يذكر التاريخ موقف ًا م�شابه ًا ملا حدث بعد ا�ست�شهاد
الإم��ام احل�سني عليه ال�سالم �آن��ذاك ،وحتى يومنا هذا قد
نرى بع�ض الكرامات ،حيث هناك كرامات ومعاجز �إن مل
تكن يومية فهي حتدث يف ال�شهر �أو يف ال�سنة دائم ًا.
خا�صية الثورة احل�سينية

ق�ضية الإمام احل�سني عليه ال�سالم ق�ضية خا�صة مرتبطة
بالكون ،فبكاء احليوانات والبحار واجلبال على ابن بنت
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ق�ضية ربانية وكونية.
ف��احل��وادث يف مقتل الإم��ام احل�سني عليه ال�سالم وفق
قوانني الطبيعة وقوانني الكون خا�صة.
يذكر ال�شيخ الطرباين يف كتابه (مقتل احل�سني عليه
ال�سالم) �أم ��ور ًا غريبة حدثت عند مقتل احل�سني عليه
ال�سالم من قبيل �أن ال�سماء مطرت دم ًا و�أ ّنه مل يرفع حجر
من بيت املقد�س �إال ووجد حتته دم عبيط.
كذلك يذكر (فريد وجدي) يف (دائرة معارف القرن
الع�شرين) �أم��ور ًا كونية حدثت منها تغري ال�سماء وماء
�أحمر ظهر على الأر�ض وغريها فلوال �أ ّنها ق�ضية ربانية
ملا تغري الكون بذلك.
فق�ضية الإمام احل�سني عليه ال�سالم هي ا�ستثنائية عاملية
بل كونية ربانية فهكذا �أراد اهلل �سبحانه ور�سوله �صلى اهلل
عليه و�آل��ه و�سلم و�أه��ل بيته عليهم ال�سالم �أن تبد�أ ق�ضية
الإم��ام احل�سني عليه ال�سالم وال تنتهي فهي م�شروع ثوري
�إ�صالحي ال يتوقف �إىل يوم القيامة.
املجال�س احل�سينية والكرم احل�سيني

�إنّ حب ال ّنا�س والتدافع بالإطعام يف املجال�س احل�سينية
متثل قيمة �إن�سانية مطلوبة يف املجتمع ف�إ ّنها قيمة نبعت من
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ثورة الإمام احل�سني عليه ال�سالم وت�أ�صلت و�أ�صبحت من القيم
الثابتة يف املجتمع فهنالك الكثري من الروايات التي حتبب
�إطعام الطعام و�إف�شاء تلك القيمة يف املجتمع حتى �أ�صبحت
عرف ًا دارج ًا لدى ال�شيعة خا�صة وامل�سلمني عامة.
ف َع ِن ْ َ
ا�ص ٍح َعنْ
يف ْب ِن َن ِ
ال َ�س ِن ْب ِن َط ِر ِ
�أَ ِب�ي� ِه َع� ِ�ن ْ ُ
ال َ�س ْ ِي ْب� ِ�ن َز ْي��دٍ َع��نْ ُع َم َر
ا ْب ِن َع ِل ِّي ْب ِن ْ ُ
ال َ�س ْ ِي َق� َ
�الَ :لَّا ُق ِت َل
ُْ
�ين ْب��نُ َع � ِل� ٍ ّ�ي عليه ال�سالم
ال ���َ�س ْ ُ
ال�س َوا َد
َل ِب ْ�سنَ ِن َ�سا َء َب ِني َه ِ
ا�ش ٍم َّ
ني ِمنْ َح ٍ ّر
وح َو ُك��نَّ َال َي ْ�شت َِك َ
َو ْالُ ُ�س َ
َو َال َب ْردٍ َو َكانَ َع ِل ُّي ْبنُ ْ ُ
ال َ�س ْ ِي عليه
ال�سالم َي ْع َم ُل َلهُنَّ َّ
الط َع َام ِل ْل َم�أْ َ ِت».
(املحا�سن)420/2:
ذك ��ر امل �ح��دث ال�ق�م��ي يف كتابه
(الكنى والألقاب) يف املجلد الثالث
(ك��ان عبد اهلل ب��ن ج��دع��ان ي�سكن
مكة وكان الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم جال�س ًا مع جمموعة من الأ�صحاب
يف املدنية فجاء خرب وفاة عبد اهلل بن جدعان،
فقال النبي �صلى اهلل عليه و�آله�« :إنّ النار
ال مت�س ج�سد عبد اهلل بن جدعان» قالوا:
ملاذا يا ر�سول اهلل؟ قال« :لأ ّنه كان يحب
�إطعام الطعام».
ف�إنّ الإطعام يف املجال�س احل�سينية
ل�ه��ا ب��رك��ات دن �ي��وي��ة ف���ض� ً
لا عن
الفائدة الأخ��روي��ة� ،إنّ الإطعام
يف جمال�س �سيد ال�شهداء عليه
ال�سالم قد ي�أتي بالربكات
الإل �ه �ي ��ة �إىل ال���ش�خ����ص،
ف�ض ًال عن الرحمة الإلهية
ال�ت��ي ت�شمل ال�شخ�ص يف
الآخرة ب�سبب الإطعام.

امل�سري �إىل احل�سني عليه ال�سالم كامل�سري �إىل اهلل

ثورة احل�سني عليه ال�سالم ن�شاط للأُمة

�إنّ الإن�سان يف املنظومة الفكرية الربانية ويف �شرائع
ال�سماء قاطبة هو خليفة اهلل يف الكون فاهلل �سبحانه وتعاىل
هو اخلالق وهو الكمال املطلق ،ك� َّرم الإن�سان و�أعطى له
�صالحية الكمال.
جاء يف احلديث القد�سي( :عبدي �أطعني تكن ِم ْثلي �أو
َم َثلي تقول لل�شيء كن فيكون).
فالإن�سان باعتباره خليفة اهلل يجب �أن يكون يف قمة الأخالق
ويف قمة ال�سمو ال��روح��اين والنف�سي وكما قيل يف احلديث
ال�شريف« :تخلقوا ب�أخالق اهلل» ف��اهلل �سبحانه وتعاىل له
الكمال املطلق فهو يف قمة ال�سمو وهذا يفوق تفكرينا.
وال�شريعة املقد�سة و�ضعت خمتلف الأ�ساليب لتهذيب
الإن�سان وال�سري به نحو الكمال وم��ن تلك الطرق
طريقة القدوة.
فالإمام احل�سني عليه ال�سالم ال��ذي بلغ مراتب
ملاذا يحاول الأعداء �إطفاء الثورة احل�سينية؟
�سامية من الكمال �أ�صبح قدوة ملن �أراد ال�سلوك �إىل �إ ّننا جند وعلى مر الع�صور �أنّ �أعداء الثورة احل�سينية
ً
اهلل �سبحانه وتعاىل ،وجند ذلك وا�ضحا يف زيارات من الطواغيت يحاولون �إطفاء تلك الثورة فكانوا يرغبون
الإم ��ام احل�سني عليه ال�سالم وال�ت��ي تعترب مدر�سة يف عدم الت�أثر باحل�سني عليه ال�سالم لذا حاولوا مرار ًا
�سلوكية للإن�سان فنجد عباراتها ت�ؤ ّثر يف املوايل.
وت �ك��رار ًا منع زي ��ارة احل�سني عليه ال���س�لام ف�ض ًال عن
الت�ضييع على ال�شيعة.
حتى و�صل الأم��ر �إىل حماولة هدم و�إلغاء قرب احل�سني
عليه ال�سالم كما فعل املتوكل العبا�سي لعنه اهلل ،فلوال �أ ّنها
متثل الهداية الإلهية ملا منعوا الزيارة ،والتو�سل باحل�سني
عليه ال�سالم.
فزيارته عليه ال�سالم متثل مظهر ًا من مظاهر التمرد �ضد
حينما نقر�أ يف الزيارة املباركة (�أ�شهد �أ ّنك طهر الظاملني ،فالأئمة عليهم ال�سالم كانوا يحثون �شيعتهم على
ط��اه��ر م� ّ�ط�ه��ر م��ن ط�ه��ر ط��اه��ر م� ّ�ط�ه��ر ُط�ه��رت زيارة الإمام احل�سني عليه ال�سالم والت�أثر بثورته ومبادئه
وط �ه��رت ب��ك ال��ب�ل�اد) ف �ه��ذه ال �ع �ب��ارات رغم كل الظروف.
جتعلنا ن�شعر ب�أهمية الطهارة الروحية فقد روي �أنّ رج ًال جاء �إىل الإمام ال�صادق عليه ال�سالم
واملادية ،كذلك جند عبارة (�أ�شهد وق��ال ل��ه� :إ ّن�ن��ا يف مدينة ن��أت��ي �إىل زي��ارة احل�سني عليه
�أ ّنك �أقمت ال�صالة و�آتيت الزكاة ال�سالم عرب البحر ويف بع�ض الأحيان يكون البحر هائج ًا
و�أم� ��رت ب��امل�ع��روف ونهيت عن فهل نذهب �إىل زيارة الإمام احل�سني عليه ال�سالم وخا�صة
املنكر) ن�شعر ب�أهمية ال�صالة �أ ّننا نخاف انقالب ال�سفينة قال لهم الإمام ال�صادق عليه
ووج��وب الزكاة و�أن ي�أمر باملعروف ال�سالم« :اخرجوا لزيارة جدي احل�سني ف�إن انقلبت ف� ّإنا
وينهى عن املنكر.
تنقلب يف اجلنة».
شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية

الثورة احل�سينية

�إنّ طرق تن�شيط الأم��ة كثرية �إال �أنّ �أف�ضل الطرق �إىل
ال�شريعة املقد�سة و�إىل روح الت�شريع الإ�سالمي هو الطريق
الأ�سرع والأقرب.
فظاهرة املجال�س احل�سينية ال�سري �إىل احل�سني عليه
ال�سالم هي من �أقرب الطرق �إىل تن�شيط الأمة وعدم خمولها.
فهي طريق و�سلوك روح��اين تربط الأُم��ة بقيم احل�سني
عليه ال�سالم الذي ميثل بدوره جممل ال�سلوكيات الربانية
لذلك جند كثري ًا من ال��رواي��ات حتثّ على زي��ارة احل�سني
عليه ال�سالم والبكاء على م�صابه.
فهناك من ال��رواي��ات �أعطت اجلنة وما فيها ملن عرف
احل�سني عليه ال�سالم حق معرفته.
فعلى الرغم �أن زيارة الإمام احل�سني عليه ال�سالم م�ستحبة �إال
�أنها حتتاج �إىل جهد نف�سي عظيم لذلك �أُعطيت ذلك الثواب.
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العقائد

هل � َّأن اهلل تعاىل �شيء؟
متتنع الكلمات من االنتقا�ش على �سطورها وجلة كونها
وقال ع ّز وجل{ :وَ َلئِنْ س ََألْ َتهُمْ مَنْ خَ َلقَ السَّمَاوَاتِ
ترجمان املباحث العقائدية ال�سيما يف البحوث التي تتكلم وَا َألرْضَ وَسَـ َّـخ ـرَ الـشَّـمْـسَ وَالْ ـ َق ـمَ ـرَ َلـيَـ ُقــو ُلـنَّ ُ
اهلل َفـ َـأَّنــى
َكونَ}[.العنكبوت]61:
عن بارئها ،فكيف يل �أن �أبد�أ اجلواب عن هذا ال�س�ؤال؟ يُؤْف ُ

هل اهلل تعاىل �شيء؟ ملعرفتي �أنّ الفطرة تقر بوجود خالق
وهناك �أكرث من �آية ت�صرح ب�أنّ اهلل تعاىل موجود خللقه
اخللق ،والقلب مليء باليقني والت�صديق ،واجلوارح مذعنة
اخللق وتدبريه الأمر.
معرتفة بقدرته و�إحاطته ،فلذا �أقول بل�سان �صريح �إنّ اهلل
كما �أنّ الكثري من الروايات التي ت�شري �إىل وجوده تعاىل
تعاىل موجود ،و�أ ّنه تعاىل �شيء ملا جاء يف كتب اللغة من �أنّ
كما جاء عن الإم��ام ال�صادق عليه ال�سالم يف ح��واره مع
ال�شيء هو املوجود(.املعجم الو�سيط)502:
ال�سائلني وامل�ستفهمني ومع امل�شككني وامللحدين ،وقد �أ�شار
فلذا ي�صح �أن نطلق كلمة (�شيء) على اهلل تعاىل مع
موالنا الإمام ال�صادق عليه ال�سالم �إىل دليل الفطرة الذي
االحتفاظ بقيود الآيات والروايات ال�شريفة التي �صرحت
يظهر عند ال�شدائد( ،قال له رجل :يابن ر�سول اهلل دُلني
ب�أ ّنه تعاىل (لي�س كمثله �شيء) ولكي يتاح يل �أن �أجيب عن
وحيوين.
علي املجادلون ّ
على اهلل ما هو؟ فقد �أكرث َّ
هذا ال�س�ؤال بطريقة علمية البد �أن �أ�سل�سل اجلواب وفق
ركبت
فقال الإم ��ام عليه ال�سالم« :ي��ا عبد اهلل هل َ
النقاط التالية:
�سفينة ّ
قط؟».
 .1ال �شك يف وجود اهلل تعاىل بالدليل العقلي كربهان
�سرت بك حيث ال
قال :نعم ،فقال عليه ال�سالم« :فهل ُك ْ
الإمكان وبرهان العلة واملعلول وبرهان املحدودية وبرهان
تنجيك وال �سباحة تغنيك؟».
�سفينة ّ
الأثر وامل�ؤثر التي ذكرها �أهل االخت�صا�ص يف حملها.
قال :نعم ،فقال عليه ال�سالم« :فهل تع ّلق قل ُب َك هنالك
 .2ال �شك يف وج��ود اهلل تعاىل بالدليل النقلي كما يف
�أنّ �شيئ ًا من الأ�شياء قاد ٌر على �أن يخ ّل�صك من ورطتك؟».
هلل شَكٌّ فَاطِ ِر السَّمَاوَاتِ وَا َألر ِْض}.
قوله تعاىلَ { :أفِي ا ِ
قال :نعم ،فقال عليه ال�سالم« :فذلك ال�شيء هو اهلل
[�إبراهيم]10:
َ القادر على الإجناء حيث ال منجي وعلى الإغاثة حيث ال
وقوله تعاىل{ :مُنِيبِنيَ إِ َليْهِ و ََّات ُقوهُ وَ َأقِيمُوا الصَّالَةَ وَال
مغيث»)(.الفوائد البهية)88/1:
كونُوا مِنَ الْمُشْ ِركِنيَ}[.الروم]31:
تَ ُ
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4ــ ثبت يف ل�سان النقل �أن اهلل تعاىل �شيء ولكن لي�س
ْض
كمثله �شيء كما يف قوله تعاىل{ :فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَا َألر ِ

ِكمْ َأ ْزوَاجًا وَمِنَ ا َألنْع َِام َأ ْزوَاجًا
َكمْ مِنْ َأنْ ُفس ُ
جَعَلَ ل ُ
ي َْذرَؤ ُ
كمِ ْثلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِريُ}.
ُكمْ فِيهِ َليْسَ َ

[ال�شورى]11:

العقائد

 .3ثبت عند �أه ��ل احلكمة وك�ث�ير م��ن املتكلمني �أن
ال�شيئية ت�ساوق الوجود والعدم ال �شيئية له �أي �أن كل ما له
الوجود له ال�شيئية ،وكل ما له ال�شيئية له الوجود(.بداية
احلكمة)165:

 .2عن علي بن �إبراهيم ،عن �أبيه ،عن ابن �أبي عمري،
ع��ن علي ب��ن عطية ،ع��ن خيثمة ،ع��ن �أب ��ي جعفر عليه
ال�سالم قال�« :إنّ اهلل خلو من خلقه وخلقه خلو منه وكل
ما وقع عليه ا�سم �شيء ما خال اهلل تعاىل فهو خملوق واهلل
خالق كل �شيء»�(.أ�صول الكايف)107/1:
 .3ع��ن العبا�س ب��ن ع�م��رو الفقيمي ،ع��ن ه�شام بن
احلكم ،عن �أبي عبد اهلل عليه ال�سالم �أنه قال للزّنديق
حني �س�أله :ما هو؟ قال« :هو �شيء بخالف الأ�شياء ارجع
بقويل �إىل �إثبات معنى و�أ ّنه �شيء بحقيقة ال�شيئية غري �أ ّنه
يج�س وال يدرك باحلوا�س
يح�س وال ّ
ال ج�سم وال �صورة وال ّ
تغيه
اخلم�س ،ال تدركه الأوه��ام وال تنق�صه ال ّدهور وال ّ
الأزمان»�(.أ�صول الكايف)105/1:

وما ورد عن �أهل بيت الع�صمة عليهم ال�سالم �صريح
يف ج��واز �إط�لاق (�شيء) على اهلل تعاىل ولكن دون �أن
ننفي وج��وده �أو ننفي �صفاته ،ودون �أن ن�شبهه ب�صفات
خلقه كما يف ق��ول الإم ��ام اجل ��واد عليه ال�سالم عندما لذا يتّ�ضح من رواي��ات �أه��ل البيت عليهم ال�سالم �أنّ
�سئل :يجوز �أن يقال هلل �إ ّنه �شيء؟ قال عليه ال�سالمَ « :نعم �إطالق كلمة ال�شيء على اهلل تبارك وتعاىل جائز مع عدم
خر ُج ُه ِمنَ َ
طيل َو َحدِّ الت َْ�شبي ِه»�(.أ�صول الت�شبيه ،فال يجوز ت�شبيه البارئ ع ّز وجل.
احل َّد ْي ِنَ :حدِّ ال َّت ْع ِ
ُي ِ
الكايف)104/1:
قال ال�صدوق :عن �أب��ي وحممد بن احل�سن بن �أحمد
وروايات �أخرى ّ
تبي �أنه تعاىل �شيء ال كالأ�شياء يف ذاته ابن الوليد قاال :حدثنا حممد بن يحيى العطار؛ و�أحمد
و�صفاته بل هو تعاىل فوق الإدراك والأوهام وهذا ما �صرح ابن �إدري�س عن بع�ض �أ�صحابنا ،عن طاهر بن حامت بن
به الإمام الباقر عليه ال�سالم حينما �س�أله عبد الرحمن ماهويه قال :كتبت �إىل الطيب يعني �أبا احل�سن مو�سى
ّوحيد فقال له� :أ َت َو َّه ُم َ�شيئ ًا؟ َف َ
قال عليه ال�سالم :ما ال��ذي ال جت��زئ معرفة اخلالق بدونه
ابن �أبي جنران َع ِن الت ِ
ُودَ ،فما َو َق َع فكتب« :لي�س كمثله �شيء ومل يزل �سميع ًا وعليم ًا وب�صري ًا،
مد ٍ
ــ عليه ال�سالم ــَ « :ن َع ْمَ ،غ ْ َي َم ْع ُق ٍول َوال َ ْ
َو ْه ُم َك َع َل ْي ِه ِم��نْ َ�شيءٍ َفه َو ِخال ُفهُ ،ال ُي�ش ِب ُه ُه َ�شي ٌء وال وهو الفعال ملا يريد»(.التوحيد)284:
هامَ ،ك َ
تُد ِر ُك ُه الأ ْو ُ
يف ت ُْد ِر ُك ُه الأوهام وه َو خالف ما ُيع َق ُل �إذن اهلل تعاىل لي�س كمثله �شيء ق��ال ال�صدوق� :أبي
�ام؟! � ّإن��ا ّ
يتوهم �شي ٌء َغ ُري وحممد بن احل�سن بن �أحمد بن الوليد قاال :حدثنا حممد
وخالف ما يت�ص َّو ُر يف الأ ْوه � ِ
دود»�(.أ�صول الكايف)105/1:
َم ْع ُق ٍول وال َم ٍ
ابن يحيى العطار؛ و�أحمد بن �إدري�س عن بع�ض �أ�صحابنا،
وما نورده من الروايات ال�شريفة الآتية �صريح يف �إطالق عن طاهر بن حامت بن ماهويه قال :كتبت �إىل الطيب يعني
ال�شيئية عليه تعاىل مع االحتفاظ ب�شروطها كما فيما يلي� :أبا احل�سن مو�سى عليه ال�سالم :ما الذي ال جتزئ معرفة
 .1عن �أحمد بن حممد بن خالد الربقي ،عن �أبيه ،عن اخلالق بدونه فكتب« :لي�س كمثله �شيء ومل يزل �سميع ًا
الن�ضر بن �سويد ،عن يحيى احللبي ،عن ابن م�سكان ،وعليم ًا وب�صري ًا ،وهو الفعال ملا يريد»(.التوحيد)284:
عن زرارة بن �أعني قال� :سمعت �أبا عبد اهلل عليه ال�سالم فاهلل تبارك وتعاىل �شيء لكنه لي�س كالأ�شياء املجردة
يقول�« :إنّ َ
اهلل ِخلو من خلقه وخلقه خلو منه وكل ما وقع وامل�ح���س��و��س��ة ،ال مي�ك��ن م�شاهدته وال مي�ك��ن حتجيمه
عليه ا�سم �شيء ما خال اهلل فهو خملوق واهلل خالق كل وال ت�ص ّوره فهذا خ�لاف العقيدة والأ� �ص��ول الإ�سالمية
�شيء تبارك الذي لي�س كمثله �شيء وهو ال�سميع الب�صري» .وال�شريعة املحمدية.
(�أ�صول الكايف)106/1:
بقلم :الشيخ عيل الفتالوي
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العقائد

ب���ع�������ض م���ق���ام���ات
الزهراءعليهاال�سالم

م�صحف فاطمة من دالئل الإمامة

م�صحف فاطمة عليها ال�سالم هو �أحد دالئل �إمامة
الإمام عند حيازته له ،ففي الرواية املنقولة يف كتاب
ب�صائر الدرجات عن �أبي ب�صري قال� :سمعت �أبا عبد
اهلل عليه ال�سالم ي�ق��ول( :م��ا م��ات �أب��و جعفر عليه
ال�سالم حتى قب�ض م�صحف فاطمة عليها ال�سالم).
فم�صحف فاطمة �أح��د املنابع العلمية التي يتزود
منها الإمام �إبان مهمته الإلهية ف�ض ًال عن كونه �أحد
دالئل �إمامته احلقة.
م��ن هنا تتبني حجية فاطمة عليها ال�سالم على
�أب�ن��ائ�ه��ا احل �ج��ج امل�ع���ص��وم�ين عليهم ال �� �س�لام فهي
الوا�سطة العلمية بني اهلل تعاىل و بني الأئمة عليهم
ال�سالم من خالل العلم املحفوظ يف م�صحفها املتعلق
مبا يكون �إىل يوم القيامة فحجيتها نظري حجية النبي
�صلى اهلل عليه و �آله يف �ش�أن القر�آن املجيد الذي هو
م�صدر علوم الأئمة.
كما �أنّ العلم ال ��ذي يتلقونه عليهم ال���س�لام عن
م�صحف ف��اط�م��ة غ�ير مقت�صر ع�ل��ى م��ا ن�ق����ش من
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وجود كتبي يف ذلك امل�صحف بل هذا الوجود الكتبي
تنزيل تنزيلي حلقائق ذلك العلم الذي �ألقي عليها ،
فو�ساطتها �إذن بلحاظ عامل الأنوار لهم عليهم ال�سالم
 ،و ي�شهد لو�ساطتها لعلومهم و حجيتها رواي��ات بدء
اخللقة و خلقة �أنوارهم و ا�شتقاقها على الرتتيب من
نور النبي �صلى اهلل عليه و �آله و نور علي ثم ا�شتقاق
نور احل�سنني من نورهم مما يدل على كون رتبتها بعد
علي عليه ال�سالم و �أن بقية �أنوار الأئمة عليهم ال�سالم
ا�شتقت منها فهي وا�سطة في�ض تكوينية لوجودهم
وكماالتهم وهو مقام رفيع و�سر عظيم.
الزه���راء عليها ال�س�ل�ام حج���ة اهلل على الأئمة
عليهم ال�سالم

�إذا كان �أهل البيت عليهم ال�سالم حجج اهلل على
خلقه ف��إنّ �أ ّمهم فاطمة حجة اهلل عليهم ،وهي ما
�ص ّر حت به روا ي��ة ا لإ م��ام الع�سكري عليه ال�سالم:
«نحن حجج اهلل على اخللق ،وفاطمة عليها ال�سالم
حجة علينا».
ّ
وي�شهد لهذا املعنى م��ا ورد ع��ن م�صادر علومهم

�س�ؤال وجواب

قال اهلل ع ّز وجل يف حديث قد�سي« :يا حممد لوالك
ما خلقت الأفالك ولوال علي ملا خلقتك ولوال فاطمة ملا
خلقتكما» ،ما تف�سري هذا احلديث؟
اجلواب :لي�س معنى احلديث كما قد يتوهم يف بادئ
الأم��ر من �أف�ضلية علي �أو فاطمة عليهما ال�سالم ،بل
الر�سول �صلى اهلل عليه و�آل��ه �أف�ضل الكائنات و�سيد
ْن َأوْ َأدْنى
الربايا{ :دَنا َف َتدََّلى فَكانَ قابَ َقوْسَي ِ
* دنــو ًا واقــرابـ ًا من العليّ األعلى} ،وق��ال علي عليه
ال�سالم�« :أنا عبد من عبيد حممد �صلى اهلل عليه و�آله».
لكن ميكن توجيه احلديث مبا يلي� :إنّ غاية خلقة
ا لإن�س وا جل��ن هو عبادة اهلل بقوله تعاىل { :وَمــا
ُون} ،وعبادة
خَـ َلـ ْقـتُ ا لْـ ِـجـنَّ وَا ِ
إل نْ ـ ـسَ إِ َّال لِيَعْبُد ِ
اهلل تعاىل بدين ا لإ�سالم الذي بعث به النبي �صلى
اهلل عليه و �آله ودينه مل يكن ليبقى �إال ب�إمامة علي
عليه ال�سالم وهدايته وحفظه للأمة عن التقهقر
�إىل الكفر وا ل���ض�لال ،ومل تكن �إ م��ا م��ة علي عليه
ال�سالم ليدلل عليها باحلجة والبينة يف �أيام فتنة
ال�سقيفة �إال مبوقف ا ل��ز ه��راء عليها ال�سالم من
مواجهة �أ�صحاب ال�سقيفة.

الشيخ محمد السند

العقائد

عليهم ال�سالم كاجلفر وال�صحيفة واجلامعة ،و�أن
منها م�صحف فاطمة عليها ال�سالم مما ي� ّ
�دل على
كونها وا�سطة علمية بني الأئمة عليهم ال�سالم وبني
اهلل تعاىل يف العلم املحفوظ يف م�صحفها املتعلق مبا
يكون �إىل يوم القيامة.
فهي حجة يف هذا العلم اجلم على الأئمة عليهم
ال�سالم ي�أخذون به ،نظري حجية النبي �صلى اهلل عليه
و�آل��ه يف �ش�أن القر�آن الكرمي ال��ذي هو م�صدر علوم
الأئمة عليهم ال�سالم كما يف الروايات.
وال يخفى �أنّ و�ساطتها عليها ال�سالم لذلك العلم
لي�س ع�بر نق�ش وخ��ط ذل��ك امل�صحف� ،إذ ال��وج��ود
الكتبي مل�صحفها وج��ود تنزيل حلقائق ذل��ك العلم
الذي �ألقي �إليها ،فو�ساطتها بلحاظ عامل الأنوار لهم
عليهم ال�سالم.

فهنا يكون م�صداق هذا احلديث قد ظهر جلي ًا �أنّ
لوال ت�ضحية الزهراء عليها ال�سالم يف �أيام ال�سقيفة
ملا كان الدليل على احلجة والبينة ،وبالتايل حينما مل
تكن هناك حجية �أو بي ّنة فلم ي�ستقم الدين.
فاطمة عليها ال�سالم ح ّرم اهلل ذريتها على النار
روى الفريقان م�ستفي�ض ًا احلديث ال�شريف «فاطمة
�أح�صنت فرجتها فحرم اهلل ذريتها على النار» ،ويف
بع�ض الروايات �أ ّنها جعلت م�ستودع ًا للح�سن واحل�سني
ورحما لهما ولن�سل الإمامة.
و حرم اهلل ذريتها على النار �أي �أنّ ذريتها ع�صموا
من ال�ضالل والردى.
ولي�س املراد من �إح�صان الفرج جمرد العفة عن
الفاح�شة الكبرية ،ف�إن هذا �أمر تتحلى به كثري من
امل�ؤمنات و مع ذلك مل ي�صلن �إىل مقام (م�ستودع
الع�صمة والطهارة) ،فالبد �أنّ يكون املعنى �أكرب
من ذلك.
فقد ا�ستعمل عنوان الفرج كناية عن مطلق ال�شهوة
اجلن�سية وعلى ه��ذا يكون امل��راد من الإح�صان هو
العفاف بد ًال عن ا�ستعمال ال�شهوة اجلن�سية يف متام
�أع�ضاء البدن �سواء العني �أو اليد �أو الأذن �أو غريها
من احلوا�س ف�ض ًال عن الفرج.
بل الظاهر �أنّ معنى �إح�صان الفرج مبقت�ضى ما
ورد من الآيات يف عفة احلجاب هو �أن حت�صن املر�أة
نف�سها وال تظهر زينتها للأجنبي فيلتذ بالنظر �إليها
ولو برمق العني �أو تلذذ ال�سماع ،بل قد ي�صل احلجاب
واالحتجاب �إىل درجة �أن يكون الإح�صان مانع ًا عن
�أن تقع يف خميلة الطرف الآخر كي ال يلتذ بها خياله.
روى الراوندي يف النوادر ب�إ�سناده عن مو�سى بن جعفر
عن �آبائه عليهم ال�سالم قال« :قال علي عليه ال�سالم:
ا�ست�أذن �أعمى على فاطمة فحجبته ،فقال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله :مل حجبتيه وهو ال يراك؟
فقالت عليها ال�سالم� :إن مل يكن يراين ف� ّإن �أراه
وهو ي�شم الريح.
فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه� :أ�شهد �أنك
ب�ضعة مني.
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�إمتام النعم���ة بالوالية

ُّكمُ ُ
اهلل وَرَسُو ُلهُ
قال اهلل تبارك وتعاىل{ :إَِّنمَا وَلِي ُ
َّكوةَ
و ََّالذِينَ ءَامَنُوا َّالذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْ ُتونَ الز َ
وَهُمْ رَكِعُون}[.الأعراف]55:

هناك روايات متواترة وم�ستفي�ضة وردت يف تف�سري هذه
الآية على �أ ّنها نزلت يف �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب
عليه ال�سالم ،وهي تعرف ب�آية الوالية.

فعن �أب��ي راف��ع ق��ال :دخلت على ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله يوم ًا وهو نائم وح ّية يف جانب البيت فكرهت �أن
�أقتلها ف�أوقظ النبي �صلى اهلل عليه و�آله فظننت �أ ّنها دونه
فمكثت هنيهة فا�ستيقظ النبي �صلى اهلل عليه و�آله وهو
ُّكمُ ُ
اهلل وَرَسُو ُلهُ و ََّالذِينَ ءَامَنُوا َّالذِينَ
يقر�أ {إَِّنمَا وَلِي ُ
َّكوةَ وَهُمْ رَكِعُون}،
يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْ ُتونَ الز َ
ّثم قالَ ْ :
هلل ا َّل ِذي �أَ َ َّت ِل َع ِل ٍّي ِن ْع َم َتهُ ،وَهَ ِنيئ ًا َل ُه ِب َف ْ�ض ِل
«ال ْم ُد ِ
هلل ا َّل ِذي �آتَا ُه»ُ ،ث َّم َق َال ِل«َ :ما َل َك هَ اهُ َنا»َ ،ف�أَخْ َ ْب ُت ُه َخ َ َب
ا ِ
َ
َْ
ال َّي ِةَ ،ف َق َال ِل« :ا ْق ُت ْل َها»َ ،ف َف َع ْلتُ ؛ ُث َّم َق َالَ « :يا �أ َبا َرا ِف ٍع،
َك ْي َف �أَ ْن� َ�ت َو َق� ْو ٌم ُي َقا ِت ُلونَ َع ِل ّي ًاَ ،وهُ َو َع َلى ْ َ
القِّ َوهُ ْم َع َلى
ا�س ُمهُ)َ ،ف َمنْ َ ْل َي ْ�ست َِط ْع
ا ْل َب ِاط ِلِ ،ج َهادُهُ ْم َح ٌّق ِ
هلل َ
(ع َّز ْ
هلل ،ا ْد ُع َ
َف ِب َق ْل ِب ِه َل ْي َ�س َو َرا َء ُه َ�ش ْي ٌء»َ ،ف ُق ْلتُ َ :يا َر ُ�س َ
اهلل
ول ا ِ
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ِل �إِنْ �أَ ْد َر ْك ُت ُه ْم �أَنْ ُي َق ِّو َي ِني َع َلى ِقتَالِهِ ْمَ ،ق َالَ :ف َد َعا ال َّن ِب ُّي
َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه َو َق َال�« :إِنَّ ِل ُك ِّل َن ِب ٍّي �أَ ِمين ًاَ ،و�إِنَّ �أَ ِمي ِني
�أَ ُبو َرا ِف ٍع»�(.أمايل الطو�سي)37:
علي بن �أبي طالب
وقال حممد بن عبيد اهلل :فل ّما بويع ّ
عليه ال�سالم و�سار طلحة والزبري �إىل الب�صرة وخالفه
معاوية و�أه��ل ال�شام قال �أب��و راف��ع :هذا قول ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله �إ ّنه �سيقاتل عل ّي ًا قوم يكون ح ّق ًا يف اهلل
جهادهم فمن مل ي�ستطع جهادهم بيده فبل�سانه ومن مل
ي�ستطع بل�سانه فبقلبه لي�س وراء ذلك �شيء ،فباع �أبو رافع
داره و�أر�ضه بخيربّ ،ثم خرج مع علي بقبيلته وعياله وهو
�شيخ كبري ابن خم�س وثمانني �سنة.
ّثم قال :احلمد هلل لقد �أ�صبحت وما �أعلم �أحد ًا مبنزلتي
لقد بايعت البيعتني بيعة العقبة وبيعة ال ّر�ضوان ،ولقد
�ص ّليت القبلتني ،وه��اج��رت الهجر ال�ث�لاث فقيل ل��ه ما
الهجر الثالث؟ قال :هجرة مع جعفر بن �أبي طالب �إىل
�أر�ض النجا�شي �إذ بعثه ر�سول اهلل ،وهجرة �إىل املدينة مع
علي بن �أبي
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله وهذه هجرة مع ّ
طالب عليه ال�سالم.

وع��ن زي��د ب��ن احل�سن ع��ن ج � ّده عليهم ال�سالم ق��ال:
علي بن �أب��ي طالب
�سمعت ع ّمار بن يا�سر يقول :وق��ف ّ
عليه ال�سالم �سائل وهو راكع يف �صالة تط ّوع ،فنزع خامته
ف�أعطاه ال�سائل ،ف�أتى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه
ف�أعلمه بذلك ،فنزلت على النبي �صلى اهلل عليه و�آله هذه
ُّكمُ ُ
اهلل وَرَسُو ُلهُ و ََّالذِينَ ءَامَنُوا َّالذِينَ
الآية{ :إَِّنمَا وَلِي ُ
َّكوةَ وَهُمْ رَكِعُون}،
يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْ ُتونَ الز َ
فقر�أها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله علينا ثم قال«َ :منْ
ُك ْنتُ َم ْو َال ُه َف َه َذا َع ِل ٌّي َم ْو َال ُه ال َّل ُه َّم َو ِال َمنْ َواال ُه َو َعا ِد َمنْ
َعا َداه»(.الربهان للبحراين)483/1:
تظهر من الروايات ال�سابقة �أمو ٌر مهمة منها ما يلي:
�أو ًال :والية �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم بن�ص النبي
الأك��رم �صلى اهلل عليه و�آله هي النعمة الإلهية ،بل وهي
�إمتام النعمة الإلهية كلها.
ثاني ًاّ :بي النبي �صلى اهلل عليه و�آله يف حديثه لأبي رافع
�أنّ عل ّي ًا عليه ال�سالم هو احلق وعلى احلق؛ ومن قاتله هو
الباطل وعلى الباطل.
ثالث ًا :من مم ّيزات اجلهاد هو القتال حتت راية احلق،
فلما كان �أم�ير امل�ؤمنني عليه ال�سالم هو احل��ق ،فيكون
القتال يف �سبيل احلق وللحق ،وه��ذا عني كالم الر�سول
هلل».
«ج َهادُهُ ْم َح ٌّق ِ
�صلى اهلل عليه و�آله �أنّ ِ
رابع ًا� :أ ّكد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله على �أنّ اجلهاد
لي�س فقط بال�سالح ،فمن مل ي�ستطيع اجلهاد بيده عليه �أن
يجاهد بل�سانه ومن مل ي�ستطع بل�سانه فبقلبه ،ولي�س وراء
ذلك �شيء �آخر.
خام�س ًا :من �أق ّر بوالية النبي �صلى اهلل عليه و�آله عليه
�أن يعتقد بوالية �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم كذلك،
فوالية علي عليه ال�سالم هي والية النبي بن�ص قوله �صلى
اهلل عليه و�آله« :من كنت مواله فهذا علي مواله اللهم وال
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ورجع �إىل رافع مع احل�سن �إىل املدينة وال دار له وال �أر�ض
علي بن �أبي طالب عليه
ّ
فق�سم له احل�سن عليه ال�سالم دار ّ
ال�سالم ن�صفني و�أعطاه بينبع  -وهي قرب املدينة � -أر�ضاً
�أقطعها �إ ّياه فباعها عبيد اهلل بن �أبي رافع بعد من معاوية
مبائتي �ألف درهم و�ستّني �ألف ًا�(.سعد ال�سعود)96:

من وااله وعاد من عاداه».
�ساد�س ًا :دع��اء النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه لعلي عليه
ال�سالم وملن وااله ،بالن�صر الإلهي ووعده ملن عادى علي ًا
عليه ال�سالم باخلذالن وعداوة اهلل تعاىل.
�إنّ �آي��ة الوالية من الآي��ات املهمة التي نزلت يف �أمري
امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم.
فعن �أبي يعفور قال :قلت لأبي عبد اهلل عليه ال�سالم:
�أعر�ض عليك ديني الذي �أدين اهلل به؟ قالك «هاته» ،قلت:
�أ�شهد �أن ال �إله �إ ّال اهلل و�أ�شهد �أنّ حم ّمد ًا ر�سول اهلل و�أق ّر
مبا جاء به من عند اهلل قالّ :ثم و�صفت له الأئمة حتّى
انتهيت �إىل �أبي جعفر عليه ال�سالم ،قلت :و�أقول فيك ما
�أقول فيهم ،فقال�« :أنهاك �أن تذهب با�سمي يف النا�س»،
قال �أبان :قال ابن �أبي يعفور :قلت له مع الكالم الأ ّول حني
و�صفت الأئمة عليهم ال�سالم و�أق��ررت بواليتهم :و�أزعم
�أ ّنهم الذين قال اهلل يف القر�آنَ { :أطِيعُوا ا َ
هلل وَ َأطِيعُوا
ْكم}[.الن�ساء]59:
الرَّسُولَ و َُأولِي ا َألمْ ِر مِن ُ
ف�ق��ال �أب ��و عبد اهلل عليه ال���س�لام« :والآي� ��ة الأخ ��رى
فاقر�أها» ،قال :قلت له :جعلت فداك � ّأي �آية؟ قال{« :إَِّنمَا
ُّكمُ ُ
اهلل وَرَسُــو ُلـهُ و ََّالـذِيـنَ ءَامَـنُــوا َّالذِينَ يُقِيمُونَ
وَلِي ُ
َّكوةَ وَهُمْ رَكِعُون}»(.تف�سري
الصَّلَوةَ وَيُؤْ ُتونَ الز َ

العيا�شي)327/1:
لقد ّبي الإم��ام ال�صادق عليه ال�سالم �أنّ قبول والية
�أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم واالعتقاد بها هو �شرط
بقبول والية الأئمة الأطهار عليهم ال�سالم جميع ًا.
متى نزلت �آية الوالية

عن جابر بن عبد اهلل الأن�صاري قال( :ك ّنا جلو�س ًا عند
أعرابي �أ�شعث
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله �إذ ورد علينا � ّ
احل��ال ،عليه �أث��واب ر ّث��ة ،والفقر بني عينيه ،فل ّما دخل
و�س ّلم قال:
�أَ َت � � ْي � � ُت� � َ�ك َوا ْل � � � َع� � � ْ�ذ َرا ُء َت � ْب � ِ�ك ��ي ِب� � َر َّن� � ٍة
ال�ص ِب ِّي َع� ِ�ن ِّ
الطف ِْل
َو َق � ْ�د َذ ِه � َل� ْ�ت �أُ ُّم َّ
�ان َو�أُ ٌّم َك � � ِب �ي� َر ٌة
َو�أُخْ � � � � � ٌ�ت َو ِب� � � ْن� � � َت � � ِ
َو َق ْد ِك ْدتُ ِمنْ َفق ِْري �أُ َخا ِل ُط ِف َع ْق ِلي
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ات ِه َوهُ َو ُي َ�ص ِّليَ ،ق َال ال َّن ِب ُّي
َو َق� � � ْ�د َم ��� َّ�س � ِن��ي َف� � ْق� � ٌر َو ُذ ٌّل َو َف� ��ا َق � � ٌة
َف�إِ َّن ُه ت ََ�ص َّد َق َع َلى الأَ ْع َرا ِب ِّي ِب َخ َ ِ
َو َل�� ْي��� � َ�س َل � َن��ا � َ��ش � ْ�ي ٌء ُ ِي � � ُّر َو َال ُي� ْ�ح � ِل��ي �صلى اهلل عليه و�آلهَ « :و َج َب ِت ا ْل ُغ َر ُف ال ْب ِن َع ِّمي َع ِل ِّي ْب ِن �أَ ِبي
ُّكمُ ُ
َو َم � ��ا ْالُ�� ْن�� َت�� َه ��ى ِ�إ َّال ِ�إ َل � � ْي� � َ�ك َم � َف � ُّر َن ��ا
اهلل
َطا ِل ٍب عليه ال�سالم»َ ،ف َق َر�أَ َع َل ْيهِ ُم {إِنَّما وَلِي ُ
َو�أَ ْي � ��نَ َم � َف � ُّر ْ َ
ال�� ْل � ِ�ق ِ�إ َّال ِ�إ َل ال� ُّر��ُ�س� ِ�ل وَرَسُو ُلهُ و ََّالذِينَ آمَنُوا َّالذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَيُؤْ ُتونَ
النبي �صلى اهلل عليه و�آله ذلك بكى بكا ًء الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ}.
قال :ملّا �سمع ّ
ا�ش َر ْالُ ْ�سلِمِ َني ِ�إنَّ َ
ا�س ِف َذ ِل َك ا ْل َي ْو ِم َع َلى َذ ِل َك الأَ ْع َرا ِب ِّي
اهلل َت َع َال
�شديد ًا ّثم قال لأ�صحابه«َ :م َع ِ
َق َال َفت ََ�ص َّد َق ال َّن ُ
ال َّن ِة ت َُ�ض ِاهي َف َو َّل َوهُ َو َي ُق ُ
هلل ُغ َر ٌف ِف ْ َ
َ�س َبقَ ِ�إ َل ْي ُك ْم َجزَ ا ًء َو ْ َ
ول:
الزَ ا ُء ِمنَ ا ِ
ال ِل ِيل عليه ال�سالم َف َمنْ َكانَ ِم ْن ُك ْم ُي َو ِا�سي �أَ َن � ��ا َم� � � ْو ًل ِ َ
ُغ َر َف ِ�إ ْب َر ِاه َيم ْ َ
ل � ْم ���َ�س � ٍة
ال�س َو ُر
هَ َذا ا ْل َف ِق َري»َ ،ف َق َال َف َل ْم ُي ِج ْب ُه �أَ َح ٌد َو َكانَ ِف َن ِاح َي ِة ْ َال ْ�س ِج ِد
�أُ ْن � ِ�ز َل � ْ�ت فِيهِ ُم ُّ
ات الت ََّط ُّو ِع َكا َن ْت َل ُه َدا ِئم ًا �أَ ْه � � ِ�ل ط��ه وَهَ � � ْ�ل �أَ َت� ��ى
َع ِل ُّي ْبنُ �أَ ِبي َطا ِل ٍب ُي َ�ص ِّلي َر َك َع ِ
َفا ْق َر ُءوا ُي ْع َر ُف ْ َ
َف�أَ ْو َم َ�أ ِ�إ َل الأَ ْع َرا ِب ِّي ِب َي ِد ِه َف َد َنا ِم ْن ُه َف َر َف َع ِ�إ َل ْي ِه ْ َ
ال َ َ
ب
ات ِمنْ
ال َ ُ
َي ِد ِه َوهُ َو ِف َ�ص َال ِت ِه َف�أَ َخ َذ ُه الأَ ْع َرا ِب ُّي َوا ْن َ�ص َر َف َوهُ َو َي ُق ُ
ين َب � ْع� َ�دهَ ��ا
َوال� َّ�ط � َوا��ِ�س� َ
ول
َو ْ َ
ال�� َو ِام��ي � َ�م َوال �ز َُّم � ُر
ال�ص َال ِة َع َلى ال َّر ُ�س ِول:
َب ْع َد َّ
�أَ ْن � � َ�ت َم � � ْو ًل ُي� � ْر َ َ
�أَ َن� � ��ا َم � � � ْو ًل ِل � � َه � ��ؤُ َال ِء
ت ��ى ِب� � ِه ِم��نَ
َو َع� � � � ُد ٌّو لِ َ � ��نْ َك� � َف� � َروا
�ام � ُة ال��دِّ ي� ِ�ن
ا ِ
هلل ِف ال� ُّد ْن� َي��ا ِ�إ َق� َ
(الف�ضائل البن �شاذان)156:
�ام ُك �لُّ � ُه� ْ�م
َخ � ْم ��� َ�س � ٌة ِف الأَ َن� � � � ِ
ين تظهر من الرواية بع�ض النقاط منها ما يلي:
�ام� ُ
َو�أَ ْن � � ُت� � ُ�م ِف ا ْل � � � َو َرى َم � َي� ِ
ول �أو ًال� :إنّ وجود النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه مع �أ�صحابه
«ال�س َال ُم َع َل ْي َك َيا َر ُ�س َ
ُث َّم ِ�إنَّ ال َّن ِب َّي �أَتَا ُه َج ْ َب ِئ ُيل َو َنا َدى َّ
ُّكمُ يف امل�سجد دال على �أنّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
ال�س َال َم َو َي ُق ُ
ول َل َك ا ْق َر�أْ {إِنَّما وَلِي ُ
ا ِ
هلل َر ُّب َك ُيق ِْر ُئ َك َّ
ُ
اهلل وَرَسُو ُلهُ و ََّالذِينَ آمَنُوا َّالذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَيُؤْ ُتونَ كان جال�س ًا مع �أ�صحابه ليع�ضهم وكذلك لإظهار �أهمية
هلل وَرَسُــو َلـهُ ال�شريعة والدين.
الـزَّكــاةَ وَهُ ـمْ راكِ ـعُــونَ * وَمَ ـنْ يَـ َتـو ََّل ا َ
ثاني ًا� :إنّ الفقري �أو امل�سكني �أو طالب حاجة ي�أتي �إىل م�سجد
هلل هُمُ الْغالِبُونَ}».
و ََّالذِينَ آمَنُوا َف ِإنَّ حِزْبَ ا ِ
�ام ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�آل��ه َقا ِئم ًا َع َلى النبي �صلى اهلل عليه و�آله لطلب حاجته بدليل وجود عدد من
َف ِع ْن َد َذ ِل� َ�ك َق� َ
ا�ش َر ْالُ ْ�سلِمِ َني �أَ ُّي ُك ُم ا ْل َي ْو َم َعمِ َل َخ ْي ًا َحتَّى امل�سلمني يف مكان واحد �أثناء ال�صالة �أو بعد ال�صالة.
َق َد َم ْي ِه َو َق َال«َ :م َع ِ
ً
ثالثا :الهيئة التي دخل بها الأعرابي يف امل�سجد تدل على
َج َع َل ُه ُ
اهلل َو ِ َّ
ل ُك ِّل َمنْ � َآمنَ »؟ َقا ُلواَ :يا َر ُ�س َ
هلل َما ِفي َنا َمنْ
ول ا ِ
َعمِ َل َخ ْي ًا ِ�س َوى ا ْب ِن َع ِّم َك َع ِل ِّي ْب ِن �أَ ِبي َطا ِل ٍب عليه ال�سالم �ش ّدة فقره وجوعه وتعبه.
رابع ًا :خاطب الفقري جميع امل�سلمني يف امل�سجد فكان قد
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ّبي حالة عياله وعي�شه يف البداية ونهاية كالمه ،ثم �أ�شار
�إىل عدد عياله املتك ّونة من �أُ ّمه و�أُخته وابنتني له بالإ�ضافة
�إىل زوجته وطفل ر�ضيع.
خ��ام���س� ًا :عندما �سمع النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه
مقالته ورث��اءه بكى بكا ًء �شديد ًا على احلالة التي كان
مي ّر بها الفقري وعياله ،فهذا دال على �أنّ بكاء النبي
�صلى اهلل عليه و�آله من باب عدم مباالة امل�سلمني فيما
بينهم ،وع��دم معرفة املجتمع ما ح��ال ج�يران��ه� ،أو ما
حال �إخوانه يف معي�شتهم.
�ساد�س ًا� :إنّ ال ّنبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه بوحي من اهلل
خ�ص�ص غرف ًا يف اجلنة ت�ضاهي غ��رف �إبراهيم
تعاىل ّ
اخلليل على نب ّينا و�آل ��ه وعليه ال�سالم مل��ن يوا�سي هذا
الفقري ،فهذا فيه �أُمور منها:
�أ� :إنّ ال ّنبي �صلى اهلل عليه و�آله ّ
ب�شر املوا�سي ب�أ ّنه من
�أهل اجلنة.
خ�ص�ص غرف ًا
ب� :إنّ ال� ّن�ب��ي �صلى اهلل عليه و�آل ��ه ّ
للموا�سي يف اجلنة.
ج� :إنّ ال ّنبي �صلى اهلل عليه و�آله جعل هذه الغرف ت�ضاهي
غرف خليل اهلل على نب ّينا و�آله وعليه ال�سالم.
وه��ذا حظ عظيم و�سعادة واف��رة ليكون الإن�سان من
�أهل اجلنة ف�ض ًال عن وجود غرف ت�ضاهي غرف �إبراهيم
اخلليل على نب ّينا و�آله وعليه ال�سالم يف هذه اجلنة.
�ساد�س ًا� :سماع �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم طلب املحتاج،
والت�صدق باخلامت �أثناء ال�صالة.
�سابع ًا :جعل اهلل تبارك وتعاىل ت�صدق �أم�ير امل�ؤمنني
علي عليه ال�سالم يف حال الركوع مربر ًا للإعالن عن �أخطر
من�صب ،و�أج� ّل مقام ،يرتبط مب�ستقبل وم�صري الب�شرية
ب�أ�سرها ،ال يف جيل بعينه ،و� ّإنا يف الأجيال املتعاقبة كلها
�إىل يوم القيامة.
ثامن ًا :نزول الوحي على الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله
يف الأث �ن��اء وه��و جال�س م��ع �أ�صحابه يتحدث ويتكلم،
ونزول �آية الوالية.
تا�سع ًا� :إظهار ف�ضيلة �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم
وبيان الآية املباركة واحلكم الإلهي ب�إطاعة اهلل والر�سول

و�أويل الأمر والويل ،الذي كان م�صداقه �أمري امل�ؤمنني علي ًا
عليه ال�سالم.
عا�شر ًا :و�صف اهلل تبارك وتعاىل حالة الويل ب�أ ّنه يقيم
ال�صالة وي��ؤت��ي ال��زك��اة وه��و يف حالة ال��رك��وع ،لكي يعلم
امل�سلمون الذين كانوا يف امل�سجد �أنّ الإمام والويل واخلليفة
هو علي عليه ال�سالم ولي�س غريه.
احل��ادي ع�شر :م��ن خ�لال ال��رواي��ة يت ّّ�ضح �أنّ حادثة
ت�ص ّدق �أم�ير امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم كانت مب��ر�أى
جمع غفري من امل�سلمني ،وكل من كان يف امل�سجد قد ر�أى
ت�صدق علي عليه ال�سالم ،بدليل �س�ؤال النبي �صلى اهلل
عليه و�آله مع علمه ب�أنّ املت�ص ّدق �أمري امل�ؤمنني علي عليه
ال�سالم لكنه يخاطب �أ�صحابه وي�س�أل عمن عمل خري ًا
حتى جعله اهلل ويل كل من �آمن ،فهو �صلى اهلل عليه و�آله
�أراد �أن ير�سل ر�سالة �إىل جميع امل�سلمني حتى من مل يكن
يف امل�سجد على �أنّ الويل والإمام هو �أمري امل�ؤمنني عليه
ال�سالم ،بدليل �س�ؤاله من الأ�صحاب.
طل���ب النبي �صلى اهلل عليه و�آله للو�صي

بينما عبد اهلل بن عبا�س جال�س على �شفري زمزم يقول:
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله� :إذا �أقبل رجل متعمم
بعمامة فجعل ابن عبا�س ال يقول :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله �إ ّال قال الرجل :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
فقال ابن عبا�س� :س�ألتك باهلل من �أنت؟ فك�شف العمامة عن
وجهه وقال� :أ ّيها ال ّنا�س من عرفني فقد عرفني �أنا جندب
الغفاري� ،سمعت ر�سول اهلل �صلى
ابن جنادة البدري �أبو ذ ّر
ّ
اهلل عليه و�آله بهاتني و�إ ّال ف�ص ّمتا ور�أيته بهاتني و�إ ّال فعميتا
«علي قائد الربرة وقاتل الكفرة ،من�صور من ن�صره،
يقولّ :
خمذول من خذله»� .أما � ّإن �صليت مع ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله يوم ًا من الأيام الظهر ف�س�أل �سائل يف امل�سجد فلم
ال�سماء وقال :اللهم
يعطه �أحد �شيئ ًا فرفع ال�سائل يده �إىل ّ
�أ�شهد � ّأن �س�ألت يف م�سجد ر�سول اهلل فلم يعطني �أحد
ال�صالة راكع ًا ف�أوم�أ �إليه
�شيئ ًا وكان علي عليه ال�سالم يف ّ
بخن�صره اليمنى وكان متختّم ًا فيها ف�أقبل ال�سائل ف�أخذ
النبي وهو ي�ص ّلي
اخل��امت من خن�صره وذل��ك مب��ر�أى من ّ
النبي �صلى اهلل عليه و�آله من �صالته رفع ر�أ�سه
فل ّما فرغ ّ
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{رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْ ِري * وَيَسِّرْ لِي َأمْ ِري * وَاحْ ُل ْل
عُ ْقدَةً مِنْ لِسانِي * يَ ْف َقهُوا َقوْلِي * وَاجْع َْل لِي وَ ِزير ًا مِنْ
َأهْلِي * هارُونَ َأخِي * اشْدُدْ بِهِ َأ ْز ِري * وَ َأشْ ِر ْ
كهُ فِي
َأمْ ِري}[.طه]32-25:
ف��أن��زل��ت عليه ق��ر�آن � ًا ن��اط�ق� ًا{ :سَ ـنَ ـشُ ـدُّ عَـ ُـض ـد َ
َك
ْكمَا
َكمَا سُ ْل َطا ًنا َفالَ يَصِ ُلونَ إِ َلي ُ
بِ َأخِيكَ وَنَجْع َُل ل ُ
بِ َآيَاتِنَا[.}...الق�ص�ص]35:

اللهم و�أن��ا حم ّمد نب ّيك و�صف ّيك اللهم فا�شرح يل
وي�سر يل �أمري واجعل يل وزير ًا من �أهلي عل ّي ًا
�صدري ّ
�أ�شدد به ظهري».

ا�ستتم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
قال �أبو ذر :فما
ّ
كالمه حتّى نزل جربائيل من عند اهلل ع ّز وجل فقال:
ُّكمُ ُ
اهلل
«يا حم ّمد اق��ر�أ ،ف�أنزل اهلل عليه {إِنَّما وَلِي ُ
وَرَسُ ــو ُلـ ـهُ و ََّالـ ـذِيـ ـنَ آمَ ـنُــوا
َّال ـذِي ـنَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ
وَيُــؤْ ُت ــونَ ال ـزَّكــاةَ وَهُ ـمْ
راكِعُونَ}»(.ك�شف

الغمة)91:
من خالل الرواية الآتية
يتّ�ضح لنا بع�ض النقاط
منها ما يلي:
�أو ًال� :إنّ الر�سول �صلى
اهلل عليه و�آل� ��ه ق��د طلب
م ��ن اهلل ت��ب ��ارك وت �ع��اىل
�أن يجعل له وزي��ر ًا وو�صي ًا
وخليفة من بعده.
ثاني ًا� :أمري امل�ؤمنني علي
عليه ال�سالم هو ال�شخ�ص الوحيد الذي ي�ستطيع �أن يكون
و�صي ًا وخليفة ووزير ًا ،بدليل �أنّ ال ّنبي �صلى اهلل عليه و�آله
طلب من اهلل �أن يكون هذا الوزير من �أهله.
ثالث ًا :طلب النبي �صلى اهلل عليه و�آله من اهلل تعاىل �أن
يكون هذا اخلليفة كخليفة مو�سى على نب ّينا و�آله وعليه
ال�سالم� ،أي �أن يكون �أخ ًا له ،وهذه النقطة ت�شري �إىل �أنّ
�أخ ًا النبي �صلى اهلل عليه و�آله هو �أمري امل�ؤمنني علي عليه
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ال�سالم بدليل حديث امل�ؤاخاة.
الل
و�سى ْب ِن ُ�ص َه ْي ٍب َعنْ ُع َبا َد َة ْب ِن َن ِ�سيءٍ َعنْ َع ْب ِد َّ ِ
َعنْ ُم َ
ا ْب ِن �أَ ِبي �أَ ْو َفى َق َالَ � :آخى َر ُ�س ُ
هلل �صلى اهلل عليه و�آله
ول ا ِ
َب ْ َي �أَ ْ�ص َحا ِب ِه َو َت َر َك َع ِل ّي ًا َف َق َال َلهَُ �« :آخ ْي َت َب ْ َي �أَ ْ�ص َحا ِب َك
َو َت َر ْك َت ِني» َف َق َالَ « :وا َّل ِذي َنف ِْ�سي ِب َي ِد ِه َما �أَخَّ ْرت َُك �إِ َّال ِل َنف ِْ�سي
�أَ ْن َت �أَ ِخي َو َو ِ�ص ِّيي َو َوا ِر ِثي»َ ،ق َال«َ :ما �أَر ُِث ِم ْن َك َيا َر ُ�س َ
ول
َاب َربِّهِ ْم
ا ِ
هلل؟»َ ،ق َال«َ :ما �أَ ْو َرثَ ال َّن ِب ُّيونَ َق ْب ِلي �أَ ْو َر ُث��وا ِكت َ
اك َم ِعي ِف َق ْ�ص ِري ِف ْ َ
َو ُ�س َّن َة َن ِب ِّيهِ ْم َو�أَ ْن� َ�ت َوا ْب َن َ
ال َّن ِة».
(�أمايل ال�صدوق)346:
وعن َ�س ْل َمانُ ا ْل َفار ِِ�س ُّي َر ِح َم ُه ُ
هلل �صلى اهلل
اهلل �أَنَّ َن ِب َّي ا ِ
عليه و�آله َي ُق ُ
ِيري َو َخ ْ َي َمنْ �أُ َخ ِّل ُف ُه َب ْع ِدي
ول�ِ « :إنَّ �أَ ِخي َو َوز ِ
َع ِل ُّي ْبنُ �أَ ِبي َطا ِل ٍب عليه ال�سالم»�(.أمايل ال�صدوق)347:
حال املنافقني مع �آية الوالية

وع ��ن جعفر ب��ن حم�م��د ع��ن �أب �ي��ه ع��ن ج� � ّده عليهم
ال���س�لام ق ��ال« :ملّ ��ا نزلت

ـك ـ ـمُ ُ
اهلل
{إَِّن ـ ـمـ ــا وَلِ ـ ـيُّـ ـ ُ
وَرَسُ ـ ـ ــو ُلـ ـ ـ ـهُ ،}...اجتمع

نفر م��ن �أ��ص�ح��اب ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه
يف م�سجد امل��دي �ن��ة وق��ال
بع�ضهم لبع�ض :ما تقولون
يف هذه الآية؟ قال بع�ضهم:
�إ ّن ��ا �إن كفرنا ب�ه��ذه الآي��ة
لكفرنا ب�سائرها و�إن �آم ّنا
ف ��إنّ ه��ذا ّ
ذل ح�ين ي�س ّلط
علينا علي بن �أب��ي طالب،
ف� �ق ��ال ��وا :ق ��د ع�ل�م�ن��ا �أنّ
حم ّمد ًا �صادق فيما يقول :ولكن نتواله وال نطيع عل ّي ًا فيما
هلل ُثمَّ يُنْكِرُونَهَا}،
�أمرنا فنزل{ :يَعْ ِر ُفونَ نِعْمَ َة ا ِ
علي»(.املناقب
(علي و�أكرثهم الكافرون) بوالية ّ
يعني وال ّ
البن �شهر �آ�شوب)514/1:
�إذن :والية �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم هي النعمة
الإلهية ،والتي قد �أكمل اهلل دين حممد �صلى اهلل عليه
و�آل��ه بنعمة الوالية ،فلوال الوالية ونعمة الإمامة ملا كمل
الدين وكان ناق�ص ًا.
السنجري
طالب ّ
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العناية الإلهية ل�سفينة نوح

يبقى القر�آن الكرمي عنوان ًا لكل علم و�سباق ًا لكل و�صف
ـكـ َّـذبُــوهُ َفـ َـأنْـجَ ـيْـنَــاهُ و ََّالــذِيــنَ مَ ـعَ ـهُ فِــي الْـ ُفـ ْلـكِ
َ { -2فـ َ
ّ
كانُوا َقوْم ًا عَمِنيَ}.
ك َّذبُوا بِآياتِنَا إَِّنهُمْ َ
دقيق ال ميكن �أن يخطئ لأنه تنزيل من عزيز حكيم وال يناجزه وَ َأ ْغرَ ْقنَا َّالذِينَ َ

�أحد �إال غلبه.
[الأعراف]64:
فهناك دقة متناهية للن�ص القر�آين يف حتديد موقع ر�سو
َك َّذبُوهُ َفنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْ ُف ْلكِ وَجَعَ ْلنَاهُمْ
{ -3ف َ
�سفينة نوح على نبينا و�آله وعليه ال�سالم وفق �أحدث الأر�صاد
كيْفَ
ك َّذبُوا بِآياتِنَا فَان ُْظرْ َ
خَالئِفَ وَ َأ ْغرَ ْقنَا َّالذِينَ َ
العلمية والطرق البحثية لفرق ا�ستك�شافية عاملية.
كانَ عَاقِب َُة الْمُن َْذ ِرينَ}[.يون�س]73:
َ
�سفينة نوح على نب ّينا و�آله وعليه ال�سالم
{ -4وَاصْـنَـ ِـع الْ ُف ْلكَ بِ َأعْيُنِنَا وَوَحْ ِينَا وَال ُت َخاطِبْنِي فِي
�صنع �شيخ الأنبياء نوح على نب ّينا و�آله وعليه ال�سالم �سفينة
َّالذِينَ َظ َلمُوا إَِّنهُمْ مُ ْغرَ ُقونَ}[.هود]37:
عظيمة من مواد خ�شبية عندما �أمره اهلل تعاىل ب�صنعها وعلمه
{ -5وَيَصْنَعُ الْ ُف ْلكَ و ُ
َكَّلمَا مَـرَّ عَ َليْهِ مَ ٌـ َـأ مِـنْ َقوْمِهِ
�إياها الأمني جربيل عليه ال�سالم طيلة مئات ال�سنني كما تبني

كمَا
سَخِرُوا مِنْهُ قَا َل إِنْ تَس َْخرُوا مِنَّا َف ِإنَّا نَس َْخرُ مِن ُ
ْكمْ َ
تَس َْخرُونَ}[.هود]38:
ن اصْن َِع الْ ُف ْلكَ بِ َأعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا َف ِإذَا
{ -6ف ََأوْحَيْنَا إِ َليْهِ َأ ِ
جَــاءَ َأمْـرُنَــا وَ َف ــارَ َّالتنُّورُ فَاسْ ُلكْ فِيهَا مِـنْ ُ
ـن
كـ ٍّـل َزوْجَـيْـ ِ
ْن وَ َأهْ َلكَ إَِّل مَنْ سَبَقَ عَ َليْهِ الْ َقو ُْل مِنْهُمْ وَال ُت َخاطِبْنِي
اثْنَي ِ
فِي َّالذِينَ َظ َلمُوا إَِّنهُمْ مُ ْغرَ ُقونَ}[.امل�ؤمنون]27:
َ { -7ف ـ ِإذَا اسْ َتوَيْتَ َأنْـتَ وَمَـنْ مَعَكَ عَلَى الْ ُف ْلكِ َف ُق ِل
الْحَمْدُ لَِّلهِ َّالذِي نَجَّانَا مِنَ الْ َقو ِْم َّ
الظالِمِنيَ}[.امل�ؤمنون]28:
ُون}.
{ -8ف ََأنْجَيْنَاهُ وَمَ ـنْ مَعَهُ فِــي الْ ُف ْلكِ الْمَشْح ِ

لنا تفا�سري �آيات ق�صته التي جاء بها القر�آن الكرمي.
وقد ُذكرت ق�صة نبي اهلل نوح على نب ّينا و�آله وعليه ال�سالم
يف التوراة والإجنيل والقر�آن.
وف�صل القر�آن الكرمي هذه الق�صة يف �سورة خا�صة ا�سمها
�سورة نوح ،وكذلك يف �آيات مباركات عديدات �أخرى� ،إذ �إنّ
كلمة نوح ذكرت يف الكتاب العزيز يف (� 33آية) بدء ًا من بعثته
�إىل قومه وتكذيبهم �إي��اه ،ومن ثم ا�ستمراره و�صربه الطويل
عليهم طيلة عمره ال�شريف الذي ا�ستمر لأكرث من �ألف �سنة
ودعوته حلوايل  950عام ًا.
ومن الوا�ضح �أن العلم قد تو�صل �إىل �أن الإن�سان القدمي كان [ال�شعراء]119:
�أكرث عمر ًا و�أطول قامة من �إن�سان اليوم.
َ { -9ف ِإذَا رَكِبُوا فِي الْ ُف ْلكِ دَعَوُا َّ
اللهَ مُخْ لِصِنيَ َلهُ الدِّينَ
يقول تعاىل يف ذكر ما جرى يف �آيات عديدة منها:
َف َلمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْ ِر ُ
كونَ}[.العنكبوت]65:
َ { -1فـ َـأنْ ـجَ ـيْ ـنَــاهُ وَ َأصْ ـ ـحَـ ــابَ الـسَّـفِـيـنَـةِ وَجَ ـعَ ـ ْل ـنَــاهَــا آيَــ ًة
{ -10وَآيَ ـ ـ ـ ٌـة َلـ ـهُـ ـمْ َأَّن ـ ــا حَ ـمَ ـ ْل ـنَــا ذُ رِّيَّـ ـ َتـ ـهُـ ـمْ فِ ــي الْ ـ ُف ـ ْل ـكِ
لِ ْلعَا َلمِنيَ}[.العنكبوت]15:
ُون}ّ [.يـ�س]41:
الْمَشْح ِ
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فالآيات ال�سابقة و�آيات �أخرى غريها جاءت يف تبيان ق�صة
�صناعة ال�سفينة التي �أُمر �سيدنا نوح عليه ال�سالم ب�صنعها
ا�ستعداد ًا ليوم الطوفان العظيم الذي �سي�صيب قومه.
وال ُف ْل ُك وال�سفينة واحد وجمع يذكر وي�أنث قال اهلل تعاىل {يف
الفلك املشحون} ف�أفرد وذكر وقال تعاىل {والفلك اليت
جتري يف البحر} ف�أ ّنث ويحتمل الإفراد واجلمع وقال تعاىل
{حتى إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم} فجمع وك�أنه
يذهب بها �إذا كانت واحدة �إىل املركب فيذكر و�إىل ال�سفينة
في�ؤنث وكان �سيبويه يقول :الفلك التي هي جمع تك�سري للفلك
التي هي واحد ولي�س مثل اجلنب الذي هو واحد وجمع والطفل
وما �أ�شبههما من الأ�سماء لأن ُف ْع ًال و َف َع ًال ي�شرتكان يف �شيء
جم وال ُّرهْ ِب وال َّرهَ ِب فلما
واحد مثل ال ُع ْر ِب وال َع َرب وال ُع ْج ِم وال َع ِ
جاز �أن يجمع َف َع ٌل على ُف ْع ٍل مثل �أ�سيد و�أ�سد مل ميتنع �أن يجمع
ُف ْع ٌل على ُف ْع ٍل(.ل�سان العرب)250/11:
كذلك بني تعاىل �أن الفلك م�شحون {وَآيَـ ٌـة َلهُمْ َأنَّا حَمَ ْلنَا
ُون}ّ [.يـ�س]41:
ذُ رِّيَّ َتهُمْ فِي الْ ُف ْلكِ الْمَشْح ِ

الأر�ض لعلمنا �أن تقنية �صناعة ال�سفن التي تعلمها هي مفتاح
�صناعة ال�سفن بطرازها املتقدمة التي تطورت فيما بعد ،فلو
تتبعنا تاريخ �صناعة ال�سفن يف الفرتات التي تلت تاريخ وواقعة
الطوفان لعلمنا �أنّ �صناعة ال�سفن قد �شهدت قفزة نوعية فع ًال.
وقد ح��اول عليه ال�سالم طيلة هذه امل��دة الطويلة �أن يقنع
قومه �أنّ اهلل تعاىل هو خالقهم وهو الأوىل بالعبادة ،ولكنهم
�صدوه وحاربوه وا�ستهز�ؤوا به وب�أ�صحابه ،فحذرهم من عاقبة
�أمرهم هذا.

{قَا ُلوا يَا نُوحُ َقدْ جَادَلْ َتنَا ف ََأ ْ
ك َثرْتَ ِجدَا َلنَا ف َْأتِنَا بِمَا تَعِدُنَا
إِنْ ُ
كنْتَ مِنَ الصَّادِقِنيَ}[.هود]32:

وا�ستمر �صابر ًا عليهم حتى �أوحي �إليه �أ ّنه ال �أمل من قومه

ُ
ُوح َأَّنهُ َلنْ يُؤْمِنَ مِنْ َقوْمِكَ إِ َّال مَنْ َقدْ
{وَأوحِـيَ إِلَى ن ٍ
كانُوا يَ ْفعَ ُلونَ}[.هود]36:
آمَنَ فَال تَبْ َتئِسْ بِمَا َ

فدعا عليه ال�سالم ربه �أن ين�صره على ه�ؤالء القوم الكافرين

َك َّذبُوا عَبْدَنَا وَقَا ُلوا مَجْنُونٌ
َ
ُوح ف َ
{ك َّذبَتْ َقبْ َلهُمْ َقوْمُ ن ٍ
وَا ْزد ُِجرَ (َ )9فدَعَا رَبَّهُ َأنِّي مَ ْغ ُلوبٌ فَانْ َتصِرْ}[.القمر]10-9:

تفا�صيل �صناعة ال�سفينة
{قَا َل نُوحٌ رَبِّ إَِّنهُمْ عَصَوْنِي و ََّاتبَعُوا مَنْ َلمْ يَ ِزدْهُ مَا ُلهُ وَوَ َلدُهُ
جاء يف ق�صة النبي نوح على نب ّينا و�آله وعليه ال�سالم الذي إِ َّال خَسَاراً}[.نوح]21:
لبث يدعو قومه  950عام ًا كما ن�ص القر�آن الكرمي {وَ َل َقدْ
كافِ ِرينَ
{وَ َق ــا َل ُنــوحٌ رَبِّ ال تَـ َـذرْ عَلَى ا َألر ِْض مِـنَ الْ َ
َأرْسَ ْلنَا نُوح ًا إِلَى َقوْمِهِ َف َل ِبثَ فِي ِهمْ َألْفَ سَنَةٍ إِ َّال خَمْسِنيَ عَام ًا دَيَّاراً}[.نوح]26:
ف ََأخ ََذهُمُ ُّ
الطوفَانُ وَهُمْ َظالِمُونَ}[.العنكبوت]14:
ف�أمره اهلل تعاىل ب�صناعة ال�سفينة ،وكلما مر عليه نفر من

ّ
ُ
ومن الوا�ضح �أ ّنه �أمر ببناء ال�سفينة لأنّ اهلل تعاىل قد �أمر قومه ا�ستهز�ؤوا به ،ولكنه توعدهم ب�أ ّنهم �سيندمون على هذا
بعذاب قومه املكذبني بالطوفان املدمر ،ف�أخذ يتعلم بناء ال�سفينة الأمر �أي ندم {وَاصْن َِع الْ ُف ْلكَ بِ َأعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَال ُت َخاطِبْنِي
من قبل الأمني جربائيل عليه ال�سالم كما يبني �أهل التف�سري.
فِي َّالذِينَ َظ َلمُوا إَِّنهُمْ مُ ْغرَ ُقونَ ( )37وَيَصْنَعُ الْ ُف ْلكَ و ُ
َكَّلمَا
ولو �أدركنا �أنّ املدة التي عا�ش فيها نوح على نب ّينا و�آله وعليه مَرَّ عَ َليْهِ م ٌ
َأل مِنْ َقوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَا َل إِنْ تَس َْخرُوا مِنَّا َف ِإنَّا
كمَا تَس َْخرُونَ})[.هود]38-37:
ال�سالم متتد لفرتات �سحيقة يف تاريخ الوجود الإن�ساين على نَس َْخرُ مِن ُ
ْكمْ َ
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الْ ُف ْلكَ بِ َأعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا َفـ ِإذَا جَاءَ َأمْرُنَا وَ َفــارَ َّالتنُّورُ فَاسْ ُلكْ
فِيهَا مِنْ ُ
ْن وَ َأهْ َلكَ إِ َّال مَنْ سَبَقَ عَ َليْهِ
ْن اثْنَي ِ
ك ٍّل َزوْجَي ِ
الْ َقو ُْل مِنْهُمْ وَال ُت َخاطِبْنِي فِي َّالذِينَ َظ َلمُوا إَِّنهُمْ مُ ْغرَ ُقونَ ()27
هلل
َف ِإذَا اسْ َتوَيْتَ َأنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْ ُف ْلكِ َف ُق ِل الْحَمْدُ ِ
َّالذِي نَجَّانَا مِنَ الْ َقو ِْم َّ
الظالِمِنيَ}(.امل�ؤمنون]28-27:

وح�صل الطوفان الهائل الذي غطى منطقة ما بني النهرين
وما حولها ،فغرق القوم وهم ي�ستنجدون بعد �أن �أيقنوا ب�صدق
ما جاءهم به نوح عليه ال�سالم ولكن بعد فوات الأوان.
وقد �أثبتت البحوث الآثارية واجليولوجية يف املنطقة التي
قامت بها عدة فرق علمية ا�ستك�شافية من خمتلف دول العامل
من �أنّ الغرين والطمى يف املنطقة يدلل من غري �أي �شك على
ح�صول طوفان عظيم يف احلقبة ال�سومرية من ت�أريخ العراق
القدمي(.وم�ضات �إعجازية من القر�آن وال�سنة النبوية)98:
وبعد انتهاء الأم��ر جاء �أم��ر اهلل تعاىل بتوقف تدفق املاء
من ال�سماء ومن الأر�ض ،فا�ستوت ال�سفينة على جبل اجلودي
وهبط منها نوح على نب ّينا و�آله وعليه ال�سالم ومن معه لتبد�أ
الب�شرية رحلة جديدة وبنف�س القانون الإلهي الذي ال يتغري.
وهذا ما ن�ص عليه القر�آن الكرمي {وَقِيلَ يَا َأرْضُ ابْ َلعِي

مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ َأ ْقلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَ ُقضِيَ ا َألمْرُ وَاسْ َتوَتْ عَلَى
الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْد ًا لِ ْل َقو ِْم َّ
الظالِمِنيَ}[.هود]44:
َكاتٍ عَ َليْكَ وَعَلَى
{قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِ ْط بِسَالمٍ مِنَّا وَبَر َ
ُأمَ ٍم مِمَّنْ مَعَكَ و َُأمَمٌ سَنُمَِّتعُهُمْ ُثمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا ع ََذابٌ َألِيمٌ}.

[هود]48:
هذه التفا�صيل ذكرت بع�ضها يف الكتب ال�سماوية الأُخرى
ولكن لي�س بهذا الأُ�سلوب الرائع وهذه الدقة ،فمث ًال ذكر العهد
القدمي �أنّ ال�سفينة ا�ستقرت على جبل �آرارات الواقع �شرق
الأنا�ضول والذي يقطنه �أغلبية من الأرم��ن من �سكان تركيا
احلالية ،بينما �صرح القر�آن الكرمي �أنّ اجلبل هو اجلودي
والذي يقع يف منطقة قريبة من اجلبل الأول.
قامت عدة فرق بحثية علمية من خمتلف اجلن�سيات العاملية
تدين الديانة الن�صرانية بتتبع ه��ذه امل�س�ألة حتى ح�صل
االكت�شاف الذي حريهم.

نفحات والئية

و�أوحى له اهلل تعاىل �أنّ املاء �سيغمر املكان و�أنّ عليه �أن يحمل
�أهله � -إال امر�أته وابنه  -و�أ�صحابه ومن كل املخلوقات زوجني
اثنني ،ف�إذا ا�ستقر عليها حمد اهلل و�شكره على ف�ضله بنجاتهم
ن اصْن َِع
من غ�ضبه على القوم الكافرين{ :ف ََأوْحَيْنَا إِ َليْهِ َأ ِ

�إذ اكت�شفوا �أنّ �سفينة نوح على نب ّينا و�آله وعليه ال�سالم وجدت
لها �آثار فوق جبل يف تركيا ولك ّنه لي�س جبل �آرارات بل إ� ّنه جبل
�آخر ا�سمه جبل (اجلودي) يقع بالقرب من جبل �آرارات.
فتحري القوم وزادت ده�شتهم عندما علموا �أنّ القر�آن قد
�ص ّرح بهذا قبل مئات ال�سنني ،بل و�أكد القر�آن الكرمي على �أنّ
ال�سفينة بقيت و�ستبقى ك�آية ودليل على �صدق القر�آن الكرمي
وعلى قدرة اهلل تعاىل يف تعذيب الأقوام املكذبة واجلاحدة من
جهة وعلى دقة الو�صف القر�آين من جهة �أُخرى.
َك َّذبُوا عَبْدَنَا
قال تعاىل:
َ
ـوح ف َ
{كـ َّـذبَـتْ َقبْ َلهُمْ َق ـوْمُ ُنـ ٍ

وَقَا ُلوا مَجْنُونٌ وَا ْزد ُِجــرَ * َفدَعَا رَبَّـهُ َأنِّــي مَ ْغ ُلوبٌ فَانْ َتصِرْ *
َف َف َتحْنَا َأبْـ ـوَابَ السَّمَاءِ بِـمَــاءٍ مُنْهَمِ ٍر * وَ َفـجَّـرْنَــا ا َألرْضَ عُيُون ًا
َاح
فَالْ َتقَى الْـمَــاءُ عَلَى َأمْ ـ ٍر َقـدْ ُق ـدِرَ * وَحَمَ ْلنَاهُ عَلَى ذَاتِ َألْ ـو ٍ
كانَ ُ
كفِرَ * وَ َل َقدْ
وَدُسُ ٍر * تَجْ ِري بِ َأعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ َ
تَر ْ
َكنَاهَا آيَ ًة َفه َْل مِنْ مُدَّكِ ٍر}[.القمر]15-9:

وقد بني القر�آن الكرمي ق�صة �صناعة ال�سفينة يف �آيات عدة
كما ذكر �آنف ًا ،ومنها قوله تعاىل {وَيَصْنَعُ الْ ُف ْلكَ و ُ
َكَّلمَا

مَرَّ عَ َليْهِ م ٌ
َأل مِنْ َقوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَا َل إِنْ تَس َْخرُوا مِنَّا َف ِإنَّا
كمَا تَس َْخرُونَ}[.هود]38:
نَس َْخرُ مِن ُ
ْكمْ َ

فقوله تعاىل{ :ويصنع الفلك} �أي وطفق ي�صنع قال
زيد بن �أ�سلم :مكث نوح على نب ّينا و�آل��ه وعليه ال�سالم مائة
�سنة يغر�س ال�شجر ويقطعها وييب�سها ومائة �سنة يعملها وقومه
ي�سخرون وذلك ملا ر�أوه ي�صنع من ذلك حتى كان من ق�ضاء
اهلل فيهم ما كان(.اجلامع لأحكام القر�آن)30/9:
وهكذا مت بناء ال�سفينة وح�صل الطوفان ونال املكذبون ما
ي�ستحقون من عقاب ّ
وجنى اهلل تعاىل نوح ًا على نب ّينا و�آله
وعليه ال�سالم ومن معه بعد �أن ا�ستقرت ال�سفينة على اجلودي
وهو جبل يف تركيا يقع قريب ًا من جبل �آرارات.
فلو تدبرنا امل�سافة بني مكان تنزيل القر�آن يف مكة واملدينة
وبني منطقة ر�سو ال�سفينة لوجدنا �أ ّنها تبعد �آالف الكيلومرتات
ف�ض ًال عن ف��رق االرت�ف��اع وجهل �أغلب �شعوب ذل��ك الزمان
مبكان ال�سفينة.
فمن �أين يكون ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أتى بكل تلك
الدقة املتناهية لك�شف مكان ر�سو ال�سفينة احلقيقي؟! �ألي�س
اجلواب وا�ضح ًا� ،إ ّنه الإخبار من لدن حكيم عليم.

بقلم :أحمد عبد الحسني
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املقد����س
الزواج ّ

كان الغالب على جمتمعات اجلزيرة العربية قبل بعثة
النبي �صلى اهلل عليه و�آله وبعدها �صفة الفقر يف العي�ش،
وال�شدة يف التعامل ،فقد ك��ان��وا يعتمدون يف حت�صيل
معا�شهم على الغارات والنهب واحلروب ،وكانوا يعبدون
الأوثان� ،إال قليل منهم كان على دين احلنفية.
موحدين
�إنّ �آب��اء النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه كانوا ّ
م�ؤمنني بال ّر�ساالت ال�سماوية ،متم�سكني ب�شريعة �إبراهيم
اخلليل على نب ّينا و�آله وعليه ال�سالم.
نقل ال�شيخ ال�صدوق عن الأ�صبغ بن نباتة ر�ضوان اهلل
عليهما قال�( :سمعت �أمري امل�ؤمنني �صلوات اهلل و�سالمه
هلل َما َع َب َد �أَ ِب��ي َو َال َج��دِّ ي َع ْب ُد ْالُ َّط ِل ِب
عليه يقولَ « :وا ِ
اف َ�ص َنم ًا َق� ُّ�ط»!ِ ،ق َيلَ :و َما َكا ُنوا
ا�ش ٌم َو َال َع ْب ُد َم َن ٍ
َو َال هَ ِ
َي ْع ُبدُونَ ؟ َق َالَ « :كا ُنوا ُي َ�صلُّونَ �إِ َل ا ْل َب ْي ِت َع َلى ِد ِين �إِ ْب َر ِاه َيم
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ُم َت َم ِّ�س ِك َني ِب ِه»)(.كمال الدين ومتام النعمة)175/1:
وقد �أو�ضح َ
حال العرب قبل البعثة الإمام �أمري امل�ؤمنني
عليه ال�سالم يف خطبة له حيث قال عليه ال�سالم�ِ « :إنَّ
م َّمد ًا َ�ص ّلى ُ
َ
اهلل َع َل ْي ِه و�آ ِل ِه َن ِذير ًا ِل ْل َع َ ِال َني
اهلل َت َع َال َب َعثَ ُ َ
َو�أَ ِمين ًا َع َلى ال َّت ْن ِز ِيل َو�أَ ْنت ُْم َم ْع َ�ش َر ا ْل َع َر ِب َع َلى َ�ش ِّر ِد ٍين َو ِف
َ�ش ِّر َدا ٍر ُم ِن ُ
ات ُ�ص ٍّم ت َْ�ش َر ُبونَ
يخونَ َب ْ َي ِح َجا َر ٍة ُخ ْ�ش ٍن َو َح َّي ٍ
ا ْل� َك� ِ�د َر َو َت��أْ ُك� ُل��ونَ ْ َ
ال ِ�ش َب َوت َْ�س ِف ُكونَ ِد َم��ا َء ُك� ْ�م َو َتق َْط ُعونَ
�أَ ْر َح َام ُك ْم الأَ ْ�ص َن ُام ِفي ُك ْم َم ْن ُ�صو َب ٌة َوالآ َث ُام ِب ُك ْم َم ْع ُ�صو َبة».
(نهج البالغة)68:
جاء يف خطبة الزهراء عليها ال�سالم عندما غ�صبوا
حق �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم جاءت �إىل م�سجد
ا�س ْاع َل ُموا
النبي �صلى اهلل عليه و�آله قائلة�...« :أَ ُّي َها ال َّن ُ
م َّم ٌد َ�ص ّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه و�آ ِل ِه �أَ ُق ُ
ول َع ْود ًا
�أَ ِّن َف ِاط َم ُة َو�أَ ِبي ُ َ
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ول َما �أَ ُق ُ
َو َب ْدو ًا َو َال �أَ ُق ُ
ول َغ َلط ًا َو َال �أَ ْف َع ُل َما �أَ ْف َع ُل َ�ش َطط ًا َل َق ْد
ي�ص
جا َء ُك ْم َر ُ�سو ٌل ِمنْ �أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم َع ِزي ٌز َع َل ْي ِه ما َع ِنت ُّْم َح ِر ٌ
تدُو ُه
َع َل ْي ُك ْم ِب ْالُ�ؤ ِْم ِن َني َر�ؤ ُو ٌف َر ِحي ٌم َف�إِنْ َت ْعزُو ُه َو َت ْع ِر ُفو ُه َ ِ
�أَ ِب��ي دُونَ ِن َ�سا ِئ ُك ْم َو َ�أ َخ��ا ا ْب� ِ�ن َع ِّمي دُونَ ر َِجا ِل ُك ْم َو َل ِن ْع َم
ْ َال ْع ِز ُّي ِ�إ َل ْي ِه َ�ص ّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه و�آ ِل� ِه َف َب َّل َغ ال ِّر َ�سا َل َة َ�صا ِدع ًا
ِبال ِّن َذا َر ِة َما ِئ ًال َع��نْ َم� ْ�د َر َج� ِة ْالُ ْ�ش ِر ِك َني َ�ضارِب ًا َث َب َج ُه ْم
ال ْك َم ِة َو ْ َال ْو ِع َظ ِة
� ِآخذ ًا ِب َ�أ ْك َظ ِامهِ ْم َد ِاعي ًا ِ�إ َل َ�س ِب ِيل َر ِّب ِه ِب ْ ِ
ال َ�س َن ِة يجف الأَ ْ�ص َن َام َو َي ْن ُكثُ ا ْل َه َام َحتَّى ا ْن َهزَ َم ْ َ
َْ
ال ْم ُع
َو َو َّل ُوا ال ُّد ُب َر َحتَّى َت َف َّرى ال َّل ْي ُل َعنْ ُ�ص ْب ِح ِه َو�أَ ْ�س َف َر ْ َ
ال ُّق َعنْ
ا�شقُ َّ
ال�ش َي ِاط ِني
م ِ�ض ِه َو َن َطقَ َز ِع ُيم الدِّ ِين َو َخ ِر َ�س ْت َ�ش َق ِ
َ ْ
َو َط َاح َو ِ�ش ُ
يظ ال ِّن َفاقِ َوا ْن َح َّل ْت ُع َق ُد ا ْل ُكف ِْر َو ِّ
ال�ش َقاقِ َو ُف ْهت ُْم
ا�ص َو ُك ْنت ُْم َعلى
ي�ض ْ ِ
ال َم ِ
ِب َك ِل َم ِة الإِخْ َال ِ�ص ِف َن َف ٍر ِمنَ ا ْل ِب ِ
ال�شار ِِب َو َن ْهزَ َة َّ
َ�شفا ُح ْف َر ٍة ِمنَ ال َّنا ِر َم ْذ َق َة َّ
الط ِام ِع َو َق ْب َ�س َة
ا ْل َع ْج َال ِن َو َم ْو ِط َئ الأَ ْق َد ِام ت َْ�ش َر ُبونَ َّ
الط ْر َق َو َت ْقتَا ُتونَ ا ْل ِق َّد
ا�س ِمنْ َح ْو ِل ُك ْم
�أَ ِذ َّل� ًة َخ ِ
ا�س ِئ َني تَخا ُفونَ َ�أنْ َيت ََخ َّط َف ُك ُم ال َّن ُ
اهلل َت َبا َر َك َو َت َع َال ِ ُب َح َّمدٍ َ�ص ّلى ُ
َف�أَ ْن َق َذ ُك ُم ُ
اهلل َع َل ْي ِه و�آ ِل ِه
َب ْع َد ال َّل َت َّيا َوا َّل ِتي َو َب ْع َد �أَنْ ُم ِن َي ِب ُب َه ِم ال ِّر َج ِال َو ُذ�ؤْ َب ِان ا ْل َع َر ِب
َاب ُك َّلما �أَ ْو َق ُدوا نار ًا ِل ْل َح ْر ِب �أَ ْط َف�أَهَ ا ُ
اهلل
َو َم َر َد ِة �أَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
�أَ ْو َ َ
ن َم َق ْرنُ َّ
ال�ش ْي َط ِان �أَ ْو َف َغ َر ْت َف ِاغ َر ٌة ِمنَ ْالُ ْ�ش ِر ِك َني َق َذ َف
�أَ َخا ُه ِف َل َه َوا ِت َها(.»...االحتجاج)100/1:
ولكن نالحظ �أنّ يف هذا املجتمع اململوء باالنحرافات
وغريها كانت هناك بيوتات و�أ�سر عرفت بال�سجايا الطيبة
والأخالق الفا�ضلة ،وقد تربع على قمتها بيت ها�شم جد
النبي �صلى اهلل عليه و�آله ،فقد كان يدعى القمر وي�سمى
زاد الركب(.عمدة الطالب يف �أن�ساب �آل �أبي طالب)25:
وها�شم �أول من �سنَّ الرحلتني لقري�ش ،وقد و ّرثَ
ه��ذه امل�ن��زل��ة �أب �ن��ا�ؤه م��ن ب�ع��ده وب��الأخ����ص ول��ده عبد
املطلب عليه ال�سالم.
�أورد ابن الأثري( :وكان يقال لها�شم واملطلب :البدران
جلماليهما)(.الكامل يف التاريخ)17/2:
ومن اجلدير بالذكر �أنّ الإن�سان عندما يعي�ش يف جمتمع
غري قائم على العالقات الإن�سانية وي�سوده االنحراف ومع
كل ذلك جتده يتمتع بالأخالق الطيبة وال�سجايا الكرمية،
فهذا كا�شف عن ف�ضل هذا الإن�سان وعظمته.

وهكذا كان �أجداد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ،فهذا
�أم�ير الكالم والبالغة ي�صف لنا �أج��داد النبي الأك��رم
�صلى اهلل عليه و�آل��ه ،قال ابن ميثم البحراين عن �أمري
ا�س َت ْو َد َع ُه ْم ِف �أَ ْف َ�ض ِل ُم ْ�س َت ْو َد ٍع
امل�ؤمنني عليه ال�سالمَ « :ف ْ
ا�س َخ ْت ُه ْم َك َرا ِئ ُم الأَ ْ�ص َل ِب ِ�إ َل
َو�أَ َق َّرهُ ْم ِف َخ ْ ِي ُم ْ�س َت َق ٍّر َت َن َ
ات الأَ ْر َح ِام ُك َّل َما َم َ�ضى ِم ْن ُه ْم َ�س َل ٌف َق َام ِم ْن ُه ْم ِب ِد ِين
ُم َط َّه َر ِ
هلل ُ�س ْب َحا َن ُه َو َت َع َال �إِ َل
هلل َخ َل ٌف َحتَّى �أَ ْف َ�ض ْت َك َر َام ُة ا ِ
ا ِ
ُ
م َّمدٍ َ�ص ّلى اهلل َع َل ْي ِه و�آ ِل ِه َف�أَخْ َر َج ُه ِمنْ �أَ ْف َ�ض ِل ْ َال َعا ِد ِن
َُ
َ
َ
ات َمغ ِْر�س ًا ِمنَ َّ
ال�ش َج َر ِة ا َّل ِتي َ�ص َد َع ِم ْن َها
وم ِ
َم ْن ِبت ًا َو�أ َعزِّ الأ ُر َ
�أَ ْن ِب َيا َء ُه َوا ْنت ََج َب ِم ْن َها �أُ َم َنا َء ُه ِع ْ َت ُت ُه َخ ْ ُي ا ْل ِع َ ِت َو�أُ ْ�س َر ُت ُه َخ ْ ُي
الأُ َ�س ِر َو َ�ش َج َر ُت ُه َخ ْ ُي َّ
ال�ش َج ِر َن َبت َْت ِف َح َر ٍم َو َب َ�س َق ْت ِف َك َر ٍم
َل َها ُف ُرو ٌع ِط َوا ٌل َو َث َم ٌر َال ُي َن ُال َف ُه َو �إِ َم ُام َم ِن ا َّت َقى َو َب ِ�ص َري ُة
اب َ�س َط َع ُنو ُر ُه َو َز ْن ٌد َب َر َق
َم ِن ْاهت ََدى ِ�س َرا ٌج َ َل َع َ�ض ْو ُ�ؤ ُه َو ِ�ش َه ٌ
َ ْل ُع ُه ِ�س َري ُت ُه ا ْل َق ْ�ص ُد َو ُ�س َّن ُت ُه ال ُّر ْ�ش ُد َو َك َال ُم ُه ا ْل َف ْ�ص ُل َو ُح ْك ُم ُه
ا ْل َع ْد ُل �أَ ْر َ�س َل ُه َع َلى ِح ِني َف ْ َت ٍة ِمنَ ال ُّر ُ�س ِل وَهَ ْف َو ٍة َع ِن ا ْل َع َم ِل
َو َغ َبا َو ٍة ِمنَ الأُ َم»(.نهج البالغة)140:
نور النبوة يف عبد املطّ لب عليه ال�س�ل�ام

كان عبد املطلب يحمل نور النبي �صلى اهلل عليه و�آله،
وقد الحظ ذلك اليهود وال ُك ّهان وامللوك �أمثال �سيف بن
ذي يزن ملك اليمن وغريهم ،ثم انتقل هذا النور �إىل
ولده عبد اهلل عليه ال�سالم.
وك��ان النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه يفتخر بج ّده عبد
املطلب يف موا�ضع ع ّدة ،منها:
ذكر امل�ؤرخون يف معركة حنني عند فرار امل�سلمني عن
النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أ ّنه افتخر بج ّده عبد املطلب،
وقد نقل العالمة املجل�سي قوله( :ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آل ��ه م�صلت �سيفه يف املجتلد ،وه��و على بغلته
الدلدل ،وهو يقول:
«�أ َن � � � ��ا ال � � َّن � � ِب� � ُّ�ي َال َك � � � ِ�ذ َب
�أ َن � ��ا ا ْب � ��نُ َع� � ْب � ِ�د املُ � َّ�ط� � ِل ��ب».
(بحار الأنوار)179/21:
الذبيح من �أبناء عبد املطلب

روى ال�شيخ ال�صدوق يف كتابه (اخل�صال) ب�سنده عن
الإمام ال�صادق عن �أبيه عليهما ال�سالم عن جابر بن عبد
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(�سئل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه كالب بن مرة بن كعب بن ل�ؤي بن غالب.
اهلل الأن�صاري �أ ّنه قالُ :
و�آله عن ُولد عبد املطلب فقال« :ع�شرة والعبا�س» ،يعني
املقد�س
الزواج ّ
�أحد ع�شر رج ًال)(.اخل�صال)450:
ك��ان �أع��داء اهلل من اليهود وغريهم يعرفون عالئم
بي املوعود من �صلب عبد اهلل،
ثم قال ال�صدوق�( :أ�س ّنهم احل��ارث  -وبه كان يك ّنى النبوة ،وقد عرفوا �أنّ ال ّن ّ
عبد املطلب  -وعبد العزى وهو �أبو لهب ،و�أب��و طالب  -ف��أخ��ذوا يخططون لقتله ،وك��ان ج� ّده عبد املطلب عليه
وهو عبد مناف – و�ضرار ،والزبري ،والغيداق ،واملقوم ،ال�سالم يخ�شى عليه منهم.
واحلجل ،وحمزة ،والعبا�س ،وعبد اهلل والد النبي �صلى وذات يوم خرج عبد اهلل عليه ال�سالم �إىل خارج مكة
اهلل عليه و�آله)(.اخل�صال)452:
فلحقه جمع من اليهود الغتياله ،فدافع عن نف�سه وقتل
منهم جماعة ،وقد ر�أى ذلك وهب بن عبد مناف من بني
عبد اهلل عليه ال�س�ل�ام ثاين الذبيحني
عبد اهلل بن عبد املطلب عليهما ال�سالم وال��د النبي زه��رة  -ولد �آمنة عليها ال�سالم  -ف�أخرب عبد املطلب
بذلك ،ف�أنقذوا عبد اهلل من كيد اليهود.
�صلى اهلل عليه و�آله هو ثاين الذبيحني!
مع تقدي�س العرب لإبراهيم عليه ال�سالم وللكعبة ،فقد ق ��ال الع ّالم ��ة املجل�س ��ي رحم ��ه اهلل يف بح ��اره( :فلما
اعتنقوا الوثنية وعبادة الأ�صنام و�أ�شهرها (هبل والالت كان يف تل ��ك الليلة �أقب ��ل وهب على زوجته ب ��رة بنت عبد
والعزى ومناة) ،حتى ذبح ملك املناذرة �أ�سريه ابن ملك الع ��زى وق ��ال لها :يا ب ��رة لقد ر�أيت الي ��وم عجب ًا من عبد
الغ�سا�سنة قربان ًا ل�صنم ال ُعزَّى!
اهلل م ��ا ر�أيته من �أحد ،وهو يكر عل ��ى ه�ؤالء القوم ،وكلما
ويف ذلك الظرف نذر عبد املطلب ر�ضوان اهلل عليه �إذا رماهم بنبلة قتل منهم �إن�س ��ان ًا ،وهو �أجمل النا� ��س وجه ًا
رزقه اهلل ع�شرة �أوالد �أن يذبح �أحدهم هلل تعاىل ،قربان ًا مم ��ا خ�صه اهلل تعاىل من ال�ضياء ال�س ��اطع ،فام�ضي �إىل
للكعبة ،وعندما مت له ع�شرة �أوالد اقرتع بينهم فخرجت �أبيه واخطبيه البنتنا واعر�ضيها عليه ،فع�س ��ى �أن يقبلها،
القرعة على عبد اهلل وال��د النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه ،ف�إن قبلها �س ��عدنا �سعادة عظيمة.
فعزم �أن يذبحه ف�أمره اهلل تعاىل �أن يفيده بقربان من ق��ال��ت ل��ه ي��ا وه ��ب� :إنّ ر�ؤ� �س��اء مكة و�أب �ط��ال احل��رم
الإبل ،فاقرتع فجاءت القرعة على مئة من الإبل ،فكانت و�أ��ش��راف البطحاء قد رغبوا فيه ف�أبى عن ذل��ك ،وقد
ق�صته كق�صة ج ّده �إبراهيم و�إ�سماعيل عليهما ال�سالم ،كاتبه ملوك ال�شام والعراق على ذلك ف�أبى عليهم ،فكيف
ولهذا ك��ان النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه يقول�« :أن��ا ابن يتزوج بابنتنا وهي قليلة املال؟
الذبيحني» ،يق�صد �إ�سماعيل وعبد اهلل عليهما ال�سالم .قال لها� :إنّ يل عليهم اليد� ،إ ّنني �أخربتهم ب�أمر عبد
(جواهر التاريخ للكوراين)94/1:
اهلل مع اليهود.
م���ن هو والد النبي �صلى اهلل عليه و�آله

هو عبد اهلل بن عبد املطلب ،وا�سمه �شيبة احلمد بن
ها�شم ،وقيل ا�سمه عمرو بن عبد مناف ،وكذلك ا�سمه
املغرية بن ق�صي ،وقيل ا�سمه زيد ابن كالب بن مرة بن كعب
ابن ل�ؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن الن�ضر ،وهو قري�ش
ابن كنانة بن خزمية بن مدركة بن �إليا�س بن م�ضر بن نزار
ابن معد بن عدنان�(.إعالم الورى ب�أعالم الهدى)43/1:
زوج���ة عبد اهلل ر�ضوان اهلل عليهما

زوجته �آمنة بنت وه��ب بن عبد مناف بن زه��رة بن
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ثم �إنّ ب ّرة قامت ولب�ست �أفخر �أثوابها وخرجت حتى
�أت��ت دار عبد املطلب فوجدته يحدث �أوالده باخلرب،
فقالت� :أنعم اهلل م�ساءكم ،ودامت نعما�ؤكم ،فرد عليها
عبد املطلب التحية والإكرام ،وقال لها :لقد �سلف لبعلك
اليوم علينا يد ال نقدر �أن نكافيه �أب��د ًا ،وله �أي��اد بالغة
بذلك ،و�سنجازيه مبا فعل �إن �شاء اهلل تعاىل.
فطمعت برة يف كالمه ،ثم قال :بلغي بعلك ع ّنا التحية
والإك ��رام وق��ويل ل��ه� :إن ك��ان له لدينا حاجة تق�ضى �إن
�شاء اهلل مهما كانت .فقالت له برة :يا �أبا احل��ارث قد

شعبة الدراسات والبحوث
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طلبنا تعجيل امل�سرة ،وقد علمنا �أنّ ملوك ال�شام والعراق
وغريهم تطاولت �إليكم ،وقد رغبوا يف ولدكم يطلبون
�أوالدك ��م و�أن��وارك��م امل�ضيئة ،ونحن �أي�ض ًا طمعنا فيمن
طمع يف ولدكم عبد اهلل ،ورجوناه مثل من رجا ،وقد رجا
وهب �أن يكون عبد اهلل بع ًال البنتنا ،وقد جئناكم طامعني
وراغبني يف النور الذي يف وجه ولدكم عبد اهلل ،ون�س�ألكم
�أن تقبلونا ،وهي هدية م ّنا البنك عبد اهلل.
فلما �سمع عبد املطلب كالمها نظر �إىل ولده وكان قبل
ذلك �إذا عر�ض عليه التزويج من بنات امللوك يظهر يف
وجهه االمتناع ،وقال �أبوه :ما تقول يا بني فيما �سمعت؟ فو
اهلل ما يف بنات �أهل مكة مثلها ،لأ ّنها حمت�شمة يف نف�سها
طاهرة مطهرة ،عاقلة دينة ،ف�سكت عبد اهلل ومل يرد
جواب ًا ،فعلم �أبوه �أ ّنه قد مال �إليها.
ف �ق��ال ع�ب��د امل �ط �ل��ب :ق��د قبلنا دع��وت �ك��م ،و�أج�ب�ن��ا
ور�ضينا بابنتكم ،قالت فاطمة زوج��ة عبد املطلب:
�أنا �أم�ضي معك �إليها حتى �أنظر �إىل �آمنة ،ف�إن كانت
ت�صلح لولدي ر�ضينا بها ،فرجعت برة م�سرورة مبا
�سمعت ،ثم �سارت �إىل زوجها م�سرعة وب�شرته و�سمعت
�أم �آمنة هاتف ًا يف الطريق يقول( :بخ بخ لكم يا مع�شر
�أهل ال�صفا ،قد قرب خروج امل�صطفى) ،فدخلت على
وراءك؟ قالت :لقد �سعدت �سعادة
زوجها فقال :وما
ِ
عال قدرك يف جملة العاملني ،اعلم �أنّ عبد املطلب قد
ر�ضي بابنتك ،فقال لها وهب بن عبد مناف :اخرجي
هذه ال�ساعة �إىل ابنتك وز ّينيها ،فعمدت برة �إىل بنتها
و�ألب�ستها �أف�خ��ر م��ا عندها م��ن الثياب ،وق��ال��ت لها:
يا ابنتي �إذا �أتتك فاطمة فت�أدبي لها �أح�سن الأدب،
وارغبي يف النور الذي يف وجه ولدها عبد اهلل ،فبينما
هما يف ذلك �إذ �أقبلت فاطمة وخرج وهب من املنزل،
و�إذا بعبد املطلب ف�أدخلوا فاطمة ،فقامت لها �آمنة
�إجال ًال وتعظيم ًا ورحبت بها �أح�سن املرحب ،فنظرت
�إليها فاطمة و�إذا بها قد ك�ساها اهلل جما ًال ال يو�صف،
فلما ر�أت فاطمة ذلك احل�سن واجلمال وقد �أ�ضاء من
نور وجهها ذلك املجل�س ،قالت :يا برة ما كنت عهدت
�أنّ �آم�ن��ة على ه��ذه ال���ص��ورة ول�ق��د ر�أي�ت�ه��ا قبل ذلك

مرار ًا ،فقالت برة :يا فاطمة كل ذلك بربكتكم علينا.
ثم خاطبت فاطمة �آمنة و�إذا هي �أف�صح ن�ساء �أهل مكة،
فقامت فاطمة و�أتت �إىل عبد املطلب وعبد اهلل ،وقالت :يا
ولدي ما يف بنات العرب مثلها �أبد ًا ،ولقد ارت�ضيتها ،و�إنّ
اهلل تعاىل ال يودع هذا النور �إ ّال يف مثل هذه.
ومل��ا وق��ع احلديث بني وه��ب وب�ين عبد املطلب يف �أمر
ابنته �آمنة ،ق��ال وه��ب :يا �أب��ا احل��ارث ه��ذه �آمنة هدية
مني �إل�ي��ك بغري ��ص��داق معجل وال م ��ؤج��ل ،ف�ق��ال عبد
املطلب :جزيت خري ًا والبد من �صداق ،ويكون بيننا وبينك
من ي�شهد به من قومنا ...،فلما طلع الفجر �أر�سل عبد
املطلب �إىل بني عمه ليح�ضروا خطبتهم ،ولب�س عبد
املطلب �أفخر �أثوابه ،وجمع وهب �أي�ض ًا قرابته وبني عمه
فاجتمعوا يف الأبطح ،فلما �أ�شرف عليهم النا�س قاموا
�إج�لا ًال لعبد املطلب و�أوالده ،فلما ا�ستقر بهم املجل�س
خطبوا خطبتهم وعقدوا عقد النكاح ،وقام عبد املطلب
فيهم خطيب ًا ،فقال( :احلمد هلل حمد ال�شاكرين ،حمد ًا
ا�ستوجبه مبا �أنعم علينا و�أعطانا ،وجعلنا لبيته جريان ًا،
وحلرمه �سكان ًا ،و�ألقى حمبتنا يف قلوب عباده ،و�شرفنا
على جميع الأُمم ،ووقانا �شر الآف��ات والنقم ،واحلمد
هلل الذي �أحل لنا النكاح ،وح� ّرم علينا ال�سفاح ،و�أمرنا
باالت�صال وح ّرم علينا احلرام ،اعلموا �أنّ ولدنا عبد اهلل
هذا الذي تعرفونه قد خطب فتاتكم �آمنة ب�صداق معجل
وم�ؤجل ،...فهل ر�ضيتم بذلك من ولدنا؟ قال وهب :قد
ر�ضينا منكم ،فقال عبد املطلب :ا�شهدوا يا من ح�ضر،
ثم ت�صافحوا وتهانوا وت�صافقوا وتعانقوا ،و�أومل عبد
املطلب وليمة عظيمة ،دعاء فيها جميع �أهل مكة و�أوديتها
و�شعابها و�سوادها ،،ف�أقام النا�س يف مكة �أربعة �أيام)).
(بحار الأنوار)91/15:
قال اليعقوبي يف تاريخ الزواج( :وبعد حفر زمزم بع�شر
�سنني ،وبعد الفداء عن عبد اهلل ب�سنة واحدة كان تزويجه
ب�آمنة بنت وهب ،وكان �سنه يوم تزويجها �أربع ًا وع�شرين
�سنة ،وروى اليعقوبي عن ال�صادق عليه ال�سالم�« :أ ّنه كان
بني تزويج �أبي ر�سول اهلل ب�أُ ِّمه وبني مولده ع�شرة �أ�شهر»).
(تاريخ اليعقوبي)7/2:

21

�أهل البيت عليهم ال�سالم

الإمامالر�ضاعليهال�سالم
وامل�ش���اركة ال�سيا�س���ية

دواف���ع امل�أمون لتن�صيب الإمام الر�ضا ولي ًا للعهد

يف حياة كل �إم��ام من �أئمة �أه��ل البيت عليهم ال�سالم
مواقف و�أح ��داث مهمة ،وم��ن �أه��م الأح ��داث التي يجب ك��ان ه��دف امل��أم��ون من �إعطاء الإم��ام والي��ة العهد هو
درا�ستها بالتحليل والت�أمل عند درا�سة حياة الإمام الر�ضا التخل�ص من م�شاكله ال�سيا�سية ،وحتقيق �أه��داف عدة،
عليه ال�سالم هو م�شاركة الإمام الر�ضا يف احلكم العبا�سي وميكننا تلخي�صها يف النقاط التالية:
عرب قبوله بوالية العهد للم�أمون العبا�سي.
 .1حتجيم دور الإم��ام الر�ضا عليه ال�سالم عرب �إبعاده
�إنّ �إع�ط��اء امل ��أم��ون والي��ة العهد ل�ل�إم��ام الر�ضا عليه عن قواعده ال�شعبية وجعله حتت املراقبة املبا�شرة.
ال�سالم له مالب�سات وحيثيات البد من درا�ستها مبو�ضوعية �إر� �س��ال امل ��أم��ون اجل�ل�اوزة جللب الإم ��ام الر�ضا عليه
كي نفهم هذا احلدث التاريخي املهم.
ال�سالم من املدينة �إىل خرا�سان كانت بغية تبعيده عن

ملاذا قبل الإمام الر�ضا عليه ال�سالم بوالية العهد؟ ال�شيعة كذلك �إخماد الثورات ال�شيعية يف خرا�سان وباقي
عر�ض امل�أمون على الإمام الر�ضا عليه ال�سالم اخلالفة املناطق املجاورة للق�صر العبا�سي.
 ،ف�أعر�ض الإمام عن قبولها ورف�ض ،رمبا لأنّ امل�أمون كان فمتى ما كان الإمام عليه ال�سالم يف خرا�سان كان حتت
يريد امتحان الإمام ،ومعرفة ما �إذا كان راغب ًا يف ال�سيطرة املراقبة ال�شديدة من قبل جالوزة بني العبا�س ،حيث �إ ّنه
على مقاليد احلكم ،وهو الأمر الذي قاتل من �أجله امل�أمون عليه ال�سالم كان ال يخلو �إال مع اهلل تبارك وتعاىل.
�أخ��اه الأم�ين خم�س �سنوات حتى قتله من �أج��ل ال�سيطرة فقد كانت اجلوا�سي�س تراقبه من ال�صباح وحتى امل�ساء،
على احلكم! فهل يعقل بعد ذلك �أن ي�سلم احلكم بب�ساطة �إىل �أن كان الإمام عليه ال�سالم يدخل �إىل حجرته للدعاء
للإمام الر�ضا؟!
واملناجاة.

وبعد امتناع الإم��ام من قبول عر�ض امل��أم��ون اخلالفة  .2الق�ضاء على ثورات العلويني التي باتت تهدد احلكم
ً
ّ
عر�ض عليه والية العهد فاعتذر �أي�ضا عن قبولها� ،إال �أنّ العبا�سي.
امل�أمون �أ�صر على ذلك وهدد الإم��ام بالقتل �إن مل يقبل،
بد�أت الثورات العلوية واملوالية لأهل البيت عليهم ال�سالم
فقبل مكره ًا.
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فقد ب ��د�أت املجاميع ال�شيعية تتحرك على انقالب املعار�ضة بتفتيتها وتق�سيمها �إىل جبهات خمتلفة ،بغية
�شعبي لإزاحة حكم بني العبا�س يف خرا�سان ويف العراق ت�ضعيف املعار�ضني لها.
ويف احلجاز.
 .6زعزعة ثقة النا�س بالإمام والعلويني.
قد علمت عائلة بني العبا�س بالتحركات اخلفية �ضد
حكومة العبا�سيني وتي ّقنت �أنّ ال�ث��ورات العلوية لتجتاح
ال�ساحة ال�سيا�سية وال�صراع ،فبد�أت ّ
بخطة ال�ضغط على
�إمام ال�شيعة يف زمانها علي بن مو�سى الر�ضا عليه ال�سالم.
فقتل الإمام عليه ال�سالم ال يجدي نفع ًا بالن�سبة للدولة
العبا�سية حيث �إنّ بني �أُمية قتلت �أوالد الر�سول �صلى اهلل
عليه و�آل��ه كذلك من �سالطني بني العبا�س من قتل �أئمة
الهدى عليهم ال�سالم ،فقتل الإم��ام الر�ضا عليه ال�سالم
بالن�سبة لبني العبا�س هي الورقة اخلا�سرة.
� .3إ�ضفاء ال�شرعية على احلكم العبا�سي.

�أراد امل�أمون من خالل ت�صدي الإمام عليه ال�سالم يف
احلكم وقبوله لوالية العهد �إيجاد اختالل وا�ضطراب
بني النا�س وبني الإم��ام املع�صوم عليه ال�سالم ،وذلك
ب�سبب وج��ود الإم ��ام يف احلكم وامل�شاركة العلوية يف
الق�صر العبا�سي.
فتق ّلب الأُمور من الثورة والقيام بوجه بني العبا�س من
ال�سلم وامل�ساملة ووج��ود فرتة زمنية مبا�شرة مع الثورات
ال�شيعية يف الت�صدي للحكم �أو قبول والية العهد قد ي�س ّبب
اختال ًال يف العالقة بني النا�س وبني الإمام املع�صوم عليه
ال�سالم ،لكنهم يريدون �أن يطف�ؤوا نور اهلل ب�أفواههم واهلل
متم نوره ولو كره امل�شركون.
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بعد ا�ست�شهاد الإمام احل�سني عليه ال�سالم وبعد واقعة زيد لواء واحد وا�سعة وكبرية ،ال ميكن ل ّأي حكومة مواجهاتها.
ال�شهيد ر�ضوان اهلل عليه بالتحرك.
فقد ج��اءت دول��ة بني العبا�س ببدء ت�ضعيف اجلبهات

وج��ود �شخ�صية كعلي بن مو�سى الر�ضا عليه ال�سالم
يف احلكم العبا�سي هو النجاح بالن�سبة للدولة العبا�سية با ًء خمطط امل�أمون العبا�سي بالف�شل بعدما ر�أى �إ�صرار
يف حني �أنّ ال�شرعية على احلكم العبا�سي قد �ضعفت بعد الإم��ام عليه ال�سالم بعدم التدخل يف �أي �أم��ر من �أُم��ور
ا�ست�شهاد الإمام مو�سى بن جعفر الكاظم عليه ال�سالم .الدولة و�ش�ؤون احلكم.
مما ا�ضطر امل�أمون �أن ير�سل على الإمام الر�ضا عليه
ال�سالم ليجعله قريب ًا منه.

مكت�سبات القبول بوالية العهد

�إنّ تن�صيب الإم��ام الر�ضا عليه ال�سالم ولي ًا للعهد قد
حقق للإمام ولل�شيعة بع�ض املكا�سب ،وميكن �أن نحددها
 .4ك�سب �أن�صار �أهل البيت عليهم ال�سالم.
التو�سع ال�شيعي يف البلدان الإ�سالمية بد�أت ال�سلطات يف نقاط منها:
مع ّ
احلاكمة اجل��ائ��رة تتخذ �إج� ��راءات اح�ترازي��ة بالن�سبة  .1تو�ضيح العقائد احل ّقة.
لل�شيعة والت�ش ّيع بعدما قامت دولة بني العبا�س بظلم �أئمة ب��د�أ الإم��ام الر�ضا عليه ال�سالم من خ�لال وج��وده يف
�أهل البيت عليهم ال�سالم وحب�سهم يف �سجون اجلالوزة .خرا�سان بتو�ضيح العقاد الإ�سالمية ال�صحيحة حيث بد�أت
بد�أ امل�أمون العبا�سي بك�سب ال�شيعة واملوالني لأهل البيت الفرق املختلفة وال�ضالة تعمل على ت�شويه العقائد بني
عليهم ال�سالم مع وج��ود الإم��ام الر�ضا عليه ال�سالم يف امل�سلمني يف الفرتة الزمنية من �إمامة الإمام الباقر عليه
والي��ة العهد ،كما ذكرنا �أ ّن��ه عليه ال�سالم مل يقبل والية ال�سالم وحتى بداية �إمامة الإمام الر�ضا عليه ال�سالم.
العهد �إال بعد التهديد بالقتل.
فبعد �أن و�صل الإمام الر�ضا عليه ال�سالم �إىل خرا�سان
ب��د�أت اللقاءات واحل ��وارات واجلل�سات بني النا�س وبني
 .5تفتيت جبهة املعار�ضة الوا�سعة.
بد�أت احلكومة بتفتيت اجلبهات املعار�ضة لها ،وحتويلها الإمام عليه ال�سالم ،وبد�أ �سالم اهلل عليه ب�إي�ضاح العقائد
�إىل جهات معار�ضة �صغرية بعدما كانت كل املعار�ضة حتت الإ�سالمية ال�صحيحة للنا�س.
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يف تقوية ال�شيعة كذلك اال�ستفادة من �إمكانات الدولة
 .2ن�شر منهج �أهل البيت عليهم ال�سالم.
ك��ان ن�شر امل�ن�ه��ج ال�ن�ب��وي وف�ك��ر �أه ��ل ال�ب�ي��ت عليهم العبا�سية لتح�صيل بع�ض الأه��داف التي كانت مر�سومة
ال�سالم من الأُمور ال�صعبة يف ظل حكومات (بني �أُمية لهداية الأُمة.
ملاذا رف�ض الإمام عليه ال�س�ل�ام اخلالفة
وبني العبا�س) ،مع وجود ال�ضغط ال�شديد على البيت
العلوي والت�ضييق ال��ذي قامت ب��ه ال�سلطة على �أوالد ال�س�ؤال املهم هو ملاذا رف�ض الإمام اخلالفة؟ �ألي�س يعد
الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله بات ن�شر منهج �أهل البيت ذلك تفويت ًا لفر�صة ذهبية؟
عليهم ال�سالم �صعب ًا.
يظهر من رف�ض اخلالفة نقطتني هما:

كانت ال�سجون قد ام�ت�ل�أت من العلويني ،وك��ان القتل � .1إنّ الإم ��ام مل يكن يثق ب�صدق امل ��أم��ون يف عر�ضه
يف اليوم ال��واح��د ي�صل �إىل مئات من الأط�ف��ال والن�ساء للإمام.
وال ��رج ��ال ،ف���ض� ً
لا ع��ن مالحقة
م��ن �أه ��م الأُم � ��ور ال�ت��ي جعلت
ال�شيعة يف �أرجاء املدن.
الإم ��ام الر�ضا عليه ال�سالم مل
بد�أ الإمام الر�ضا عليه ال�سالم
يقبل بعر�ض امل�أمون بالتدخل يف
يف تلك احلقبة بن�شر منهج �أهل
�ش�ؤون الدولة هو عدم ثقته بالدولة
البيت عليهم ال�سالم ،وق��د جاء
العبا�سية وباحلاكم �آنذاك.
بتف�سري الآي��ات القر�آنية ،كذلك
� -2إنّ الأر�ضية ال�سيا�سية مل
بيان الأحكام ال�صحيحة اخلا�صة
تكن مهي�أة لتويل الإم��ام مقاليد
ب��ال���ش��ري�ع��ة الإ� �س�لام �ي��ة ،كذلك
احلكم على فر�ض �صدق امل�أمون
ت�صحيح الأف �ك��ار اخلائطة لدى
يف عر�ضه.
املجتمع الإ�سالمي.
م��ع ف��ر���ض � �ص��دق امل� ��أم ��ون يف
 .3ت�صحيح الأفكار ال�سيا�سية
عر�ضه ل�ل�إم��ام عليه ال�سالم مل
اخلاطئة.
ت�ك��ن ه �ن��اك �أر� �ض �ي��ة ق��د تهي�أت
كان امل�أمون العبا�سي ي�ستعني
ل ل��إم ��ام عليه ال �� �س�لام يف ت��ويل
ب��الإم��ام الر�ضا عليه ال�سالم يف
مقاليد احلكم ،والتدخل يف �ش�ؤون الدولة واحلكم.
مت�شية �أُمور احلكم والدولة ،وال يخفى علينا �أنّ امل�أمون كان
مل يكن املجتمع الإ�سالمي يف امل�ستوى املطلوب وقد ي�ستمع
يرت ّب�ص بالنيل من الإمام �سالم اهلل عليه ،حيث كان يعقد
�إىل الإمام املع�صوم عليه ال�سالم ،كان من الواجبات هداية
اجلل�سات البحثية وبالأخ�ص العقائدية بني علماء املذاهب،
الأُمة الإ�سالمية ،وتغيري االنحراف املوجود �آنذاك.
وبني الإمام الر�ضا عليه ال�سالم ،يف امللأ العام.
�إذن :م�شاركة الإمام الر�ضا عليه ال�سالم يف واحلكم كان
لكنّ الإمام الر�ضا عليه ال�سالم مع علمه وحكمته كان يبد�أ
فيه نف ٌع بار ٌز للأُمة الإ�سالمية عامة ولل�شيعة واملوالني لأهل
بت�صحيح الأفكار اخلاطئة واملنحرفة يف هذه اجلل�سات.
البيت عليهم ال�سالم باخل�صو�ص.
 .4اال�ستفادة من �إمكانات الدولة.
م��ن جهة منع الإم ��ام عليه ال�سالم تو�سع االن�ح��راف
ً
حتررت ال�شيعة يف زمن الإمام الر�ضا عليه ال�سالم نوعا العقائدي والفكري يف املجتمع الإ�سالمي ،ومن جهة �أُخرى
ما من �ضغوطات الدولة العبا�سية �آنذاك.
بد�أ بن�شر منهج �أهل البيت عليهم ال�سالم وبيان احلقائق
فكان الإمام الر�ضا عليه ال�سالم قد ا�ستغل هذه الفر�صة والوا�ضحات يف الفكر النبوي ال�صحيح واملنهج النبوي.
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خلق اهلل �سبحانه وت�ع��اىل الإن���س��ان ،وجعل ل��ه �صلة فامتثل النبي �أم ��ر اهلل ت�ع��اىل ،و�س�ألهم ع��ن العلة
و�صل و حب ًال منه ممتد ًا بني الأر�ض وال�سماء ،فكان هذا احلقيقية من بعثتهم ،وعما �إذا كانوا يعلمون بوجود
احلبل هو (العروة الوثقى) ،فقال �سبحانه تعبري ًا عن �آلهة ت�ستحق �أن تعبد من دون اهلل تعاىل.
هذه احلقيقة يف �آية الكر�سي املباركةَ { :فمَنْ ي ْ
َك ُفرْ ف�أجابوا �أجمعني ،وبل�سان واحد( :بعثنا على واليتك
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ال����و�����س����ي����ل����ة
�إلــىاهللتعــالــى

بِ َّ
الطاغُ وتِ وَيُؤْمِن بِا ِ
علي بن �أبي طالب عليه ال�سالم).
هلل َف َقدِ اسْ َتمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْ َقىَ (نبوتك) ووالية ّ
َال انفِصَامَ َلهَا}[.البقرة]256:
وذلك يف معر�ض �إ�شاراتهم �إىل �أنّ التوحيد احلقيقي،

فلم ي��دع اهلل الإن���س��ان ��ُ�س��دى ،ب��ل جعل لهم عالئم وعدم وجود �آلهة من دون اهلل تعاىلّ � ،إنا مير من خالل
يهتدون بها ،ولي�س �أرقى من �أهل البيت عليهم ال�سالم ،الإميان بنبوة الر�سول امل�صطفى ،ووالية خامت الأو�صياء،
وه��م حممد و�أه ��ل بيته� ،أن� ��وار ًا وع�لائ��م ،يهتدي بها علي املرت�ضى عليه ال�سالم.
الإن�سان والوجود ب�أ�سره ،أل ّنهم �أول من خلق اهلل� ،إذ وه��ذا يعني  -كما هو وا�ضح  -ب ��أنّ عموم الب�شرية
خلقهم بعلم منه م�سبق ،مبا �سيكونون عليه من التوحيد البد لهم من االرتباط بالعروة الأوثق والعالمة الإلهية
والعبودية له ،ع ّز ا�سمه ،ف�أكرمهم وزاده��م من ف�ضله الأكرب ،وهي :والية �أهل البيت عليهم ال�سالم� ،سواء كان
مبا مل ي� ِؤت �أحد ًا من العاملني.
هذا االرتباط مبا�شر ًا �أو غري مبا�شر.
املعراج والوالية

ذكرت تفا�سري امل�سلمني باتفاق ،وروى املح ّدثون �أكرث
من حديث نبوي �شريف يف ذيل قوله عزوجل{ :وَاس َْأ ْل

ُون
مَنْ َأرْسَ ْلنَا مِن َقبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا َأجَعَ ْلنَا مِن د ِ
َن آلِه ًَة يُعْبَدُونَ}[.الزخرف)45:
الرَّحْم ِ

وي ��ؤك��د ن ��زول ه��ذه الآي ��ة بخ�صو�ص م �ع��راج النبي
الأك ��رم� ،صلى اهلل عليه و�آل��ه� ،إذ �أم��ره اهلل �سبحانه
وتعاىل �أن ي�س�أل الأنبياء واملر�سلني -الذين جمعهم
اهلل ع�ن��ده ،فا�ستقبلوه بحفاو ٍة و�إك �ب��ار -ع��ن حقيقة
الهدف من بعثتهم ،وعما �إذا كان ثمة �آلهة �أراد اهلل
�أن تعبد من دونه.

وحيث كان �أ�شخا�ص �أهل البيت عليهم ال�سالم ،غري
ملمو�سني بالن�سبة �إىل النا�س قبل خلقتهم ،فقد كانت
واليتهم للنا�س والي��ة غ�ير مبا�شرة ،فيما كانت هذه
ال��والي��ة مبا�شرة للأنبياء ،ول�ل�أج�ي��ال املعا�صرة لأه��ل
البيت عليهم ال�صالة وال�سالم.
ولطاملا ّ
ب�شر الأنبياء و�أو�صيا�ؤهم لوالية خامت الأنبياء
و�أو�صيائه االثني ع�شر ،كما يتجلى ذل��ك يف ن�صو�ص
التوراة والزبور والإجنيل ..رغم ح�صول التحريف يف
هذه الكتب.
وملن �أراد الت�أكد من هذه احلقيقة الربانية ،مراجعة
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ن�صو�ص الأحاديث والروايات التي تبني �أن اهلل �سبحانه
وتعاىل قد خلق نوره ،ثم خلق من نوره نور �أهل البيت،
ومن نورهم خلق الوجود ..ثم �إ َّن��ه تبارك وتعاىل �أخذ
العهود واملواثيق يف عوامل ومراحل الوجود الأخرى  -قبل
عامل الدنيا  -بوالية �أهل البيت عليهم ال�سالم.
ف�أ�صبح توحيد اهلل  -الذي خلق اهلل خلقه من �أجله
– ال يهتدى �إليه� ،إال بالإقرار بهذه الوالية ،لأنَّ �أ�صحابها
لهم الف�ضل والكرامة على اخللق.
ول��ذل��ك؛ ك��ان��وا  -عليهم ال���س�لام  -الو�سيلة التي
يجب �أن تبتغى لنيل القربى من اخلالق ،دون غريها
من الو�سائل الأدن��ى يف املرتبة وال�شرف� ،أو الو�سائل
ال�ضالة واملُ�ضلة.

م�شارف البالء العظيم ،ف�أمره الرب اجلليل� ،أن يتو�سل
ومن هنا ،كان الأنبياء والر�سل ،هم ا ألح��رى بقبول
�إليه ب�أ�سماء ومقامات �أه��ل البيت عليهم ال�سالم ،بل
ه��ذه ال��والي��ة ،لأ َّن�ه��م التالون لهم باملرتبة ،وه��م �صلة
الأعجب من ذلك� ،أنّ جربائيل كان قد جاء بلوح مقد�س
الو�صل بينهم وبني �أقوامهم و ُاممهم ،ف�صاروا الأ�شد
مكتوب عليه �أ�سماء اخلم�سة �أ�صحاب الك�ساء ،ليجعله
بهم مت�سك ًا ،و �أقرب �إىل النجاة من عوا�صف الهالك.
جزء ًا من �ألواح �سفينته.
لقد ��ش��رع ك��ل الأن�ب�ي��اء ل��دى ع�ب��ادة اهلل �سبحانه،
وحل�ك�م��ة �إل�ه�ي��ة �أن يبقى ه��ذا اجل ��زء امل�ق��د���س من
بالإقرار بوالية �أهل البيت عليهم ال�سالم ،وهذا لي�س
ال�سفينة ماث ًال �إىل الآن يف �أحد املتاحف الرو�سية ،بعد
ب��الأم��ر ال�غ��ري��ب �أب� ��د ًا ،م ��ادام اهلل ت�ع��اىل جعل قبول
�أن عرث عليه يف بالد �أرمينيا.
ع�ب��ادة املالئكة ب�سجودهم لآدم ،كذلك �أن��اط قبول
عبادة الأنبياء ب�إقرارهم بالوالية ملحمد و�آله �صلى اهلل وه��ذا يعني� ،أنَّ احلياة برمتها ،قد كتب لها البقاء
واال�ستمرار ب�إرادة اهلل تعاىل الذي رفع مقام النبي نوح
عليهم �أجمعني.
وزاده �شرف ًا �إىل �شرفه ،بعد �أن �أمره بالتو�سل �إليه بخري
فلم ير الأنبياء ُبد ًا من التو�سل بالباب الذي فتحه اهلل
اخل�لائ��ق ،حممد و�آل��ه الطاهرين �صلوات اهلل عليهم
لهم لدى تعر�ضهم للمواقف ال�صعبة ،وكان يف طليعتهم؛
�أجمعني.
�أبونا �آدم على نب ّينا و�آله وعليه ال�سالم� ،إذ تو�سل �إىل
اهلل باخلم�سة �أه��ل البيت عليهم ال�سالم ،الذين ر�أى �أ ّما �إبراهيم اخلليل على نب ّينا و �آله وعليه ال�سالم،
�أ�سماءهم مكتوبة على العر�ش ،فتاب اهلل عليه �إكرام ًا ا ل� ��ذي ر ف ��ع اهلل م �ق��ا م��ه ،ب �ع��د �أن �أمت ل��ه ك�ل�م��ا ت��ه،
والكلمات  -كما روى مف�سرو امل�سلمني باختالف
ملنزلتهم ال�سامية.
مذاهبهم  -هم املع�صومون ا لأر ب�ع��ة ع�شر ،مبعنى
وبعد النبي �آدم ،ج��اء دور النبي ن��وح ،ال��ذي تغريت
بلوغ واليته لهم �أعلى املراتب.
مالمح الأر�ض بدعائه على قومه الكافرين باهلل ،فكان
�أن غ��رق ك��ل ��ش��يء ،و��س��رى ال��رع��ب حتى �إىل م��ن كان وهو نف�سه النبي �إبراهيم ،الذي عر�ضت عليه املالئكة
راكب ًا معه يف ال�سفينة ،مما ا�ضطره �إىل �أن يتوجه �إىل �أن��واع امل�ساعدة �أثناء �سقوطه يف ن��ار من��رود الكبرية،
اهلل املتعال ،ويطلب منه �أن ينقذهم مما حاق بهم من ولك َّنه �أبى �إ ّال �أن يطلب العون من ربه ،مقدم ًا بني يدي
فنجاه اهلل من
طلبه هذا� ،أهل البيت عليهم ال�سالمّ ،
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وهذا االتباع املطلق من جانب النبي مو�سى ،لنبينا
امل�صطفى ،يعك�س املرتبة الأعلى خلامت املر�سلني ،ويربر
احل��ري��ق ،وجعل ال�ن��ار ل��ه ب ��رد ًا و��س�لام� ًا بربكة تو�سله بكل و�ضوح� ،أنَّ طريق النبي مو�سى �إىل اهلل البد �أن مير
باملع�صومني الأربعة ع�شر.
عرب الر�سول الأكرم ليزداد كما ًال ،وي�سمو مرتب ًة.
وك��ان ي��وم جن��ات��ه ،ي��واف��ق  -يف ح�ساب اهلل  -اليوم وكذلك النبي عي�سى على نب ّينا و�آل��ه وعليه ال�سالم،
الثامن ع�شر من �شهر ذي احلجة احل��رام ،يعني :يوم حيث �أنقذه تو�سله ب�أ�سماء ومقامات �أهل البيت �سالم
تتويج علي بن �أبي طالب ،عليه ال�سالم �أمري ًا للم�ؤمنني اهلل عليهم ،حينما حا�صره �أع ��دا�ؤه اليهود وغريهم،
يف غدير خم.
فرفعه �إليه ،ووع��ده �أن يعيده �إىل الأر���ض ت��ارة أ�خ��رى،
ف�إبراهيم جنا من نار منرود ،وانطلق �إىل �آفاق الأر�ض ليكون وزي��ر ًا خمل�ص ًا لآخ��ر الأو�صياء ،الإم��ام احلجة
لين�شر دين اهلل ،يف يوم �أراده اهلل تعاىل �أن يكون منطلق املنتظر ،عجل اهلل تعاىل ظهوره املبارك.
الإمامة العلوية.
ح�ق� ًا ،لقد اخت�ص اهلل ت�ب��ارك وت�ع��اىل حم�م��د ًا و�آل��ه

�أهل البيت عليهم ال�سالم

ومن هنا ،نفهم حقيقة الروايات الواردة عن طرق �أهل
ال�س ّنة قبل ال�شيعة ،الذين نقلوا �أنَّ عمر بن اخلطاب،
ج��اء ذات ي��وم ب� ��أوراق م��ن ال �ت��وراة ،ك��ان يقر�ؤها بكل
�إعجاب ،وكان بع�ض �أ�صدقائه اليهود ممن كان يرتدد
عليهم يف املدينة ،قد �أعطاه �إياها ،فغ�ضب النبي لأمر
عمر � ّأي��ا غ�ضب ،و�أم��ره برتكها ،م�ؤكد ًا له �أنَّ �صاحب
ال �ت��وراة احلقيقية ،ل��و ق��در ل��ه �أن ي�ع��ود ،مل��ا و�سعه �إال
اتباعه ،فرتكها عمر بعد �إ�صراره ال�شديد على قراءتها،
وبعد �أن و ّبخه �أبو بكر ،على ما ت�سبب من الأذى لر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله.

وال�ن�ب��ي م��و��س��ى ب��ن ع �م��ران ع�ل��ى نب ّينا و�آل ��ه وعليه �صلوات اهلل عليهم �أجمعني ،ب ��أن جعل لهم الكرامة
ال�سالم ،قد فلق اهلل له البحر ،بعد �أن ط��ارده فرعون واملقام الرفيع والوالية العظمى ،دون �سائر اخلالئق.
وج�ن��وده بجي�ش ج � ّرار ،فوقف ح��ائ��ر ًا �أم��ام ق��اع البحر فكان �أول من �أقر بهذه الوالية والكرامة� ،أنبياء اهلل
ال��ذي راح ينظر �إليه بكل ذه��ول ،ثم نظر �إىل قومه ،واملر�سلني ،الذين طاملا كان �أهل البيت عليهم ال�سالم
الذين �أبوا اخلو�ض يف قاع البحر ،حيث ر�أوه �أ�شبه �شيء �ضالتهم ،يتو�سلون بهم �إىل اهلل ،وي�ستمدون منهم،
بالطني ،فخافوا العلوق.
ويتربكون ب�أ�سمائهم ،ويتقربون بهم �إىل خالقهم.
وهنالك جاءه الوحي منقذ ًا ،م�ؤكد ًا له� ،أنَّ النجاة وحيث �إنَّ املع�صومني الأربعة ع�شر عليهم ال�سالم،
م��ن ه��ذا اخل�ط��ر امل��اح��ق ،متوقف على معرفة مقام هم الأق��رب �إىل اهلل والأكمل من بني العباد� ،إذن فهم
حممد و�آل حممد ،والتو�سل �إىل اهلل تعاىل بهم ،فخ ّر الأجدر ب�أن يتبعهم النا�س ،خ�صو�ص ًا و�أ َّنهم الوحيدون
�إذ ذاك مو�سى لربه �ساجد ًا ،مطيع ًا �أم��ره ال�صادع ،املخ ّولون ب�إي�صال مفاهيم القر�آن وتعاليم ال�سماء �إىل
فدعاه با�سم خامت الأنبياء و�أ�سماء �آل بيته املع�صومني بني الب�شر ،لأ َّنهم مع ّلمون مبا�شرة بعلم اهلل �سبحانه
املقد�سني ،ومتت له ولقومه النجاة.
وتعاىل ،واهلل ي�ؤتي ف�ضله من ي�شاء.
بقلم :عيل ضمريي
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الإمامة الإلهية

الإمامة بني الإمام احل�س���ن
و�أخيهاحل�سنيعليهماال�سالم
الظرفني ،وهو الو�سيلة الف�ضلى �إىل اهلل تعاىل ،و�إنْ مل
يكن الو�سيلة �إىل الدنيا.
وهو الظفر احلقيقي املتدرج مع التاريخ و�إنْ كان فيه
احلرمان حا ًال ،وخ�سارة ال�سلطان ظاهر ًا.
وقد قال جدّهما ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله« :احل�سن
واحل�سني �إمامان قاما �أو قعدا».
وك��ان��ت الت�ضحيتان :ت�ضحية احل�سني عليه ال�سالم
بالنف�س ،وت�ضحية احل�سن عليه ال�سالم باخلالفة ،هما
ق�صارى ما ي�سمو �إليه الزعماء املبدئيون يف مواقفهم
الإن�سانية املجاهدة.
وكانت عوامل الزمن التي �صاحبت ك� ً
لا من احل�سن
واحل�سني عليهما ال�سالم يف زعامته ،هي التي خلقت ٍ ّ
لكل
منهما ظرف ًا من �أ�صدقائه ،وظرف ًا من �أعدائه ،ال ي�شبه
ظ��رف �أخيه منهما ،فكان من طبيعة اختالف الظرفني
اختالف �شكل اجلهادين ،واختالف النهايتني �أخري ًا.

ر�أى كثري من النا�س� ،أنَّ ال�شمم الها�شمي الذي اعتاد �أن
يكون دائم ًا يف ال�شواهق ،كان �أليق مبوقف احل�سني عليه
ال�سالم ،منه مبوقف �أخيه احل�سن املجتبى عليه ال�سالم.
وه ��ذه ه��ي ال�ن�ظ��رة ال�ب��دائ�ي��ة ال�ت��ي تفقد العمق وال
ت�ستوعب الدقة.
فما كان احل�سن عليه ال�سالم يف �سائر مواقفه� ،إ ّال
الها�شمي ال�شامخ املجد ،ال��ذي واك��ب يف جمادته ُم ُث َل
�أب�ي��ه و�أخ�ي��ه م�ع� ًا ،ف ��إذا ه��م جميع ًا �أمثولة امل�صلحني
املبدئيني يف التاريخ.
ول�ك� ٍ ّ�ل  -بعد ذل��ك  -ج�ه��اده ،ور�سالته ،ومواقفه التي
ي�ستمليها م��ن �صميم ظ��روف��ه القائمة ب�ين ي��دي��ه ،وكلها
ال�صور البكر يف اجلهاد ،ويف املجد ،ويف االنت�صار للحق
املهت�ضم املغ�صوب.
وكان احت�ساء املوت  -قت ًال  -يف ظرف احل�سني عليه
ال�سالم ،واالحتفاظ باحلياة � -صلح ًا  -يف ظرف احل�سن
عليه ال�سالم ،مبا مهدا به  -عن طريق هاتني الو�سيلتني
ظروفهما من �أن�صارهما
 ل�ضمان حياة املبد�أ ،وللربهنة على �إدان��ة اخل�صوم ،مثلت خيانة الأ�صدقاء الكوفيني ،بالن�سبة �إىل احل�سنيهو احل��ل املنطقي ال��ذي ال معدى عنه ،مل�شاكل كل من عليه ال�سالم خطوته املوفقة يف �سبيل التمهيد لنجاحه
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ظروفهما من �أعدائهما

وكان عدو احل�سن عليه ال�سالم هو معاوية لعنه اهلل ،وعدو
احل�سني عليه ال�سالم هو يزيد بن معاوية لعنهما اهلل.

الإمامة الإلهية

املطرد يف التاريخ ،ولكنها كانت بالن�سبة �إىل �أخيه احل�سن
عليه ال�سالم  -يوم م�سكن واملدائن  -عقبته الك�ؤود التي
�شلت ميدانه عن تطبيق عملية اجلهاد.
ذلك لأنّ حوادث نق�ض بيعة احل�سني عليه ال�سالم كانت
قد �سبقت تعبئته للحرب ،فجاء جي�شه ال�صغري يوم وقف
به للقتال ،منخو ًال من كل �شائبة ت�ضريه كجي�ش �إمام له
�أهدافه املثلى.
�أما اجلي�ش الذي �أخذ مواقعه من �صفوف احل�سن
ع�ل�ي��ه ال �� �س�لام ،ث��م ف��ر ث�ل�ث��اه ون �ف��رت ب��ه ال��د��س��ائ����س
املعادية ،ف�إذا هو رهن الفو�ضى واالنتقا�ض والثورة،
فذلك هو اجلي�ش الذي خ�سر به احل�سن عليه ال�سالم
كل �أمل من جناح هذه احلرب.
ومن هنا ظهر �أنَّ ه�ؤالء الأ�صدقاء الذين بايعوا احل�سن
عليه ال�سالم و�صحبوه �إىل مع�سكراته كمجاهدين ،ثم
نكثوا بيعتهم وفروا �إىل عدوهم �أو ثاروا ب�إمامهم ،كانوا
�شر ًا من �أولئك الذين نكثوا بيعة احل�سني عليه ال�سالم قبل
�أن يواجهوه.
وهكذا مهد احل�سن عليه ال�سالم الأر�ضية املنا�سبة
لأخيه احل�سني و�أ�صحابه عليهم ال�سالم جلهاده  -بعد �أن
نخلت حوادث اخليانة �أن�صاره  -جي�ش ًا من �أروع جيو�ش
التاريخ �إخال�ص ًا يف غايته وتفادي ًا يف طاعته و�إنْ قل عدد ًا.
حيث ورد يف قول الإمام احل�سني عليه ال�سالمَ ...« :ف ِ�إ ِّن َال
�أَ ْع َل ُم �أَ ْ�ص َحاب ًا �أَ ْو َفى َو َال َخ ْي ًا ِمنْ َ�أ ْ�ص َحا ِبي َو َال �أَ ْه َل َب ْي ٍت َ�أ َب َّر َو َال
�أَ ْو َ�ص َل ِمنْ َ�أ ْه ِل َب ْي ِتي َف َجزَا ُك ُم ُ
اهلل َع ِّني َخ ْي ًا(.»...الإر�شاد
يف معرفة حجج اهلل على العباد)91/2:
�أ ّم��ا الإم��ام احل�سن عليه ال�سالم فلم يبقى حتى من
�شيعته املخل�صني �أن�صار ًا يطمئن �إىل جمعهم وتوجيه
حركاتهم ،لأنّ الفو�ضى التي انت�شرت عدواها يف جنوده
كانت قد �أفقدت املوقف قابلية اال�ستمرار على العمل،
كما �أ�شري �إليه �سابق ًا .و� ّأي فرق �أعظم من هذا الفرق بني
ظرفيهما من �أن�صارهما؟

وللفرق بني معاوية ويزيد ما طفح به التاريخ ،من ق�صة
البالدة ال�سافرة يف (االبن) .والنظرة البعيدة العمق التي
زعم النا�س لها الدهاء يف (الأب).
وما كان لعداوة هذين العدوين ظرفها املرجتل مع احل�سن
واحل�سني عليهما ال�سالم ،ولكنها اخل�صومة التاريخية التي
�أكل عليها الدهر و�شرب بني بني ها�شم وبني ُامية.
ومل تكن ا ُالموية يوم ًا من الأيام كفو ًا للها�شمية.
و� ّإن� ��ا ك��ان��ت ع��داوت�ه��ا ال�ت��ي تخافها على �سلطانها،
وتناوئها  -دون هوادة .-
وكان هذا هو �سر ذكرها ب�إزائها يف �أفواه النا�س وعلى
ا�سالة �أقالم امل�ؤرخني.
و إ� ّال ف�أين �سورة الهوى من م ُثل الكمال؟ و�أين �أن�ساب
اخلنا من املطهرين يف الكتاب؟ و�أي��ن �شهوة الغلب،
وح��ب الإث ��رة ،و�أل ��وان ال�ف�ج��ور ،م��ن �شتيت امل��زاي��ا يف
م�ل�ك��ات ال�ع�ق��ل ،و��س�م��و الأخ �ل�اق ،وط �ه��ارة العن�صر،
و�آفاق العلوم التي تعاونت على تغذية الفكر الإن�ساين
يف خمتلف مناحي الثقافات العالية ،ف�أ�ضافت �إىل
ذخائره ثروة ال تطاول؟ �أولئك هم بنو ها�شم الطالعون
بالنور .و�أين ه�ؤالء من �أولئك؟
ومل يكن من االحتمال البعيد ما قدره احل�سن بن علي
عليهما ال�سالم احتما ًال قريب ًا  -فيما لو ا�شتبك مع عدوه
التاريخي معاوية بن �أبي �سفيان بن حرب يف حرب يائ�سة
مثل هذه احل��رب � -أن جتر احل��رب بذيولها �أك�بر كارثة
على الإ�سالم ،و�أن تبيد مبكائدها �آخر ن�سمة تنب�ض بفكرة
الت�شيع لأهل البيت عليهم ال�سالم.
وملعاوية قابلياته املمتازة لتنفيذ هذه اخلطة وت�صفية
احل�ساب الطويل يف التاريخ ،وهو هو يف عدائه ال�صريح
لعلي ولأوالده ول�شيعتهم.
وفيما م َّر من الكالم على هذا املو�ضوع كفاية عن الإعادة.
�أم��ا الإم��ام احل�سني عليه ال�سالم فقد كفي مثل هذا
االحتمال حني كان خ�صمه الغالم املرتف الذي ال يح�سن
قيادة امل�شاكل ،وال تعبئة التيارات ،وال حياكة اخلطط ،ثم
هو ال يعنيه من الأمر �إ ّال �أن يكون امللك ذا اخلزائن ،حتى
ولو واجهه الأخطل ال�شاعر بقوله  -على رواية البيهقي :-
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الإمامة الإلهية

ب� ��ل �أن� � ��ت �أك � �ف� ��ر م� ��ن ه��رم��ز
ودي��ن ��ك ح �ق � ًا ك��دي��ن احل �م��ار
وكفى احل�سني عليه ال�سالم هذا االحتمال ،مبا �ضمنه
�سيف الإره��اب ال��ذي ط��ارد ال�شيعة حتت كل حجر ومدر
يف الكوفة وم��ا �إليها ،وال��ذي حفظ يف غيابات ال�سجون
واملهاجر وكهوف اجلبال �سي ًال من ال�سادة الذين كانوا
يحملون مبادئ �أهل البيت عليهم ال�سالم ،وكانوا ي�ؤمتنون
على �إي�صال هذه املبادئ �إىل الأجيال بعدهم.
فر�أى �أن مي�ضي يف ت�صميمه مطمئن ًا على خطته وعلى
�أهدافه وعلى م�ستقبلهما من �أعدائه.
�أم��ا احل�سن عليه ال�سالم فلم يكن له �أن يطمئن على
خملفاته املعنوية طم�أنينة �أخيه ويف �أعدائه معاوية وثالوثه
املخيف وخططهم النا�صبة احلقود التي ال حد لفظاعتها
يف العداوة واحلقد.
و�أخ�ي�ر ًا فقد �أف ��اد احل�سني عليه ال�سالم م��ن غلطات
معاوية يف غاراته على بالد اهلل الآمنة املطمئنة ،ويف موقفه
من �شروط �صلح احل�سن عليه ال�سالم ،ويف قتله احل�سن
عليه ال�سالم بال�سم ،ويف بيعته البنه يزيد ويف �أ�شياء كثرية
ُاخرى ،مبا زاد حركته يف وجه ا ُالموية قوة ومعنوية وانطباق ًا
�صريح ًا على وجهة النظر الإ�سالمي يف الر�أي العام.
و�أفاد � -إىل ذلك  -من مزالق ال�شاب امل�أخوذ بالقرود
واخلمور (خليفة معاوية) ،فكانت كلها عوامل تت�صرف
معه يف تنفيذ �أهدافه.
وكانت ظروفه من �أعدائه وظروفه من �أ�صدقائه تتفقان
مع ًا على ت�أييد حركته ،و�إجن ��از مهمته ،والأخ ��ذ به �إىل
الن�صر املجنح الذي فاز به يف اهلل ويف التاريخ.
�أما احل�سن عليه ال�سالم فقد �أعيته -

كما بينا �سابق ًا  -ظروفه من �أ�صدقائه فحالت بينه وبني
اجلهاد ،وظروفه من �أعدائه فحالت بينه وبني مناجزتهم
احلرب التي كان معناها احلكم على مبادئه (بالإعدام).
لذلك ر�أى لزام ًا �أن يط ّور طريقة جهاده ،و�أنْ يفتتح
ميدانه من طريق ال�صلح ،و�صو ًال �إىل اجلهاد الأ�صغر بيد
�أخيه احل�سني عليه ال�سالم.
وما كانت الألغام التي و�ضعها احل�سن عليه ال�سالم
يف ال���ش��روط ا ل�ت��ي �أ خ��ذ ه��ا على معاوية لعنه اهلل �إال
و ��س��ا ئ�ل��ه ا ل��د ق�ي�ق��ة ا ل�ت��ي حكمت ع�ل��ى م�ع��او ي��ة و ح��ز ب��ه
بالف�شل الذريع يف التاريخ.
ومن ال�صعب حق ًا �أن ّ
منيز  -بعد هذا � -أي الأخوين
عليهما ال�سالم كان �أكرب �أثر ًا يف جهاده ،و�أ�شد نفوذ ًا �إىل
�أهدافه ،و�أبعد �إمعان ًا يف النكاية ب�أعدائه.
ومل يبق خمفي ًا �أنَّ تاريخ نكبات ُامية بعد عملية احل�سن
عليه ال�سالم يف ال�صلح كان مت�ص ًال باحل�سن ،مرهون ًا
بخططه ،خا�ضع ًا لتوجيهه.
و�أنّ حادث ًا واحد ًا من �أحداث تلك النكبات مل يكن ليقع
كما وقع ،لوال هذه العملية الناجحة التي كان من طبيعة
ظروفها �أن ت�ست�أثر بالنجاح ،وكان من طبيعة خ�صومها �أن
يكونوا �أعوان ًا على جناحها من حيث ي�شعرون �أو ال ي�شعرون.
�إذن حركة الإمام احل�سني عليه ال�سالم هي نتيجة حلركة
الإمام احل�سن عليه ال�سالم ،وقد بد�أ الإمام احل�سن عليه
ال�سالم بحفظ دم��اء امل�سلمني من �أج��ل ت�شكيل اجلي�ش
ال�صغري يف العدد الكبري يف العقيدة والإميان {إَِّنهُمْ فِ ْتي ٌَة
آمَنُوا بِرَبِّ ِهمْ وَ ِزدْناهُمْ هُدىً * وَرَب َْطنا عَلى ُق ُلوبِ ِهم} ملقابلة
االنحراف الفكري والعقائدي واالجتماعي،
ولإرجاع النا�س �إىل ال�شريعة والدين.
بقلم :الشيخ رايض آل ياسني
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�إنّ العبادة..لها �أثر كبري يف تربية الفرد وتنميتها وتهذيبها
عند الإن�سان..لأنّ حقيقة الإن�سان لي�س بهذا الغالف الظاهر
امل��ادي ال��ذي ن��راه ونح�سه ،وال��ذي ي�سعى يف طلب حظه من
طعام الأر���ض و�شرابها ذلك ك ّله لي�س من حقيقة الإن�سان
يف �شيء ..و� ّإنا حقيقة الإن�سان يف جوهره النفي�س ،وما فيه
من الطاقات اخلالقة التي �أكملت �إن�سانيته .فالعبادة ،هي
الغذاء والنماء لهذه الروح والتي متدها مبدد يوحي ال ينفد
وال يفي�ض.
جند �أنّ ال�ق��ر�آن الكرمي ير�سم لنا ال�صورة التف�صيلية
لل�شخ�صية امل�ؤمنة امل�ستقيمة..وجند العبادة �أول معلم وا�ضح
فيها و�أول �شرط من �شرائطها(.الدين وتذهيب ال�سلوك)25:

ففي �سورة امل�ؤمنون قوله تعاىلَ { :ق ـدْ َأ ْفـ َلـحَ ا ُملـؤْمِـنُــونَ.
َن َّ
الل ْغ ِو
َّالذِينَ هُمْ فِي صَالتِ ِهمْ خَاشِعُونَ .و ََّالـذِيـنَ هُمْ ع ِ
َّكاةِ فَاعِ ُلونَ .و ََّال ـذِي ـنَ هُمْ
مُـعْـ ِر ُضــونَ .و ََّال ـذِي ـنَ هُـمْ لِلز َ
َاج ـ ـ ِه ـ ـمْ أو مَا
ُوج ـ ِه ـمْ حَــافِـ ُـظــونَ .إِ َّال عَ ـ َلــى َأ ْزو ِ
لِ ـ ُف ـر ِ
َن
مَل َ
َكتْ َأيْمَا ُنهُمْ َف ِإَّنهُمْ َغيْرُ مَ ُلومِنيََ .فم ِ
ابْ َت َغى وَرَاء َذلِـكَ ف َُأو َلئِكَ هُمُ العَادُونَ.
و ََّالـ ـ ـذِيـ ـ ـنَ هُـ ـ ـمْ َلِمَـ ــانَـ ــاتِ ـ ـ ِه ـ ـمْ وَعَـ ـهْـ ـدِهِـ ـمْ
رَاعُـ ــونَ .و ََّال ـذِي ـنَ هُ ـمْ عَـ َلــى صَـ َلـوَاتِـ ِهـمْ
يُحَاف ُِظونَ}[.امل�ؤمنون]9-1:

ع��ن الإم� ��ام �أب ��ي عبد اهلل عليه
ال���س�لام ق ��ال« :ق ��ال ر� �س��ول اهلل

�صلى اهلل عليه و�آله� :أف�ضل النا�س من ع�شق العبادة ،فعانقها
و�أحبها بقلبه وبا�شرها بج�سده وت�ف��رغ لها ،فهو ال يبايل
على ما �أ�صبح من الدنيا ،على ع�سر �أم على ي�سر»(.الكايف
ال�شريف)83/2:
وقال عي�سى بن عبد اهلل للإمام �أبي عبد اهلل عليه ال�سالم:
جعلت ف��داك ما العبادة؟ ق��ال« :ح�سن النية بالطاعة من
الوجوه التي يطاع اهلل منها� ،أما �إ ّنك يا عي�سى ال تكون م�ؤمن ًا
حتى تعرف النا�سخ من املن�سوخ» ،ق��ال :قلت جعلت فداك
وما معرفة النا�سخ من املن�سوخ؟ قال :فقال�« :ألي�س تكون مع
الإم��ام موطن ًا نف�سك على ح�سن النية يف طاعته ،فيم�ضي
ذلك الإمام وي�أتي �إمام �آخر ّ
فتوطن نف�سك على ح�سن النية
يف طاعته»؟ قال :قلت :نعم ،قال« :هذا معرفة النا�سخ من
املن�سوخ»(.الكايف)84/2:
وقال عليه ال�سالم�« :إنّ العباد ثالثة :قوم عبدوا اهلل ع ّز
وج ّل خوف ًا فتلك عبادة العبيد وقوم عبدوا اهلل
تبارك وتعاىل طلب الثواب ،فتلك عبادة
ا ُالج��راء ،وقوم عبدوا اهلل ع ّز وج ّل
حب ًا له ،فتلك عبادة الأح��رار وهي
�أف�ضل العبادة»(.الكايف)85/2:
وع��ن الإم ��ام علي ب��ن احل�سني
عليهما ال���س�لام

من ال�شريعة

العب���ادة و�أثره���ا
يف ال�سلوك الفردي

31

من ال�شريعة
قال« :من عمل مبا افرت�ض اهلل عليه فهو من �أعبد النا�س».
(الكايف)86/:
وي�شري ابن م�سكويه �إىل �أنّ العبادة هي تعظيم اهلل تعاىل،
ومتجيده وطاعته ،و�إك��رام �أوليائه :من املالئكة والأنبياء،
والأئ �م��ة ،والعمل مب��ا توجبه ال�شريعة(.تهذيب الأخ�لاق
وتطهري الأعراق)33:
فالعبادة راب�ط��ة روح�ي��ة تربط الإن���س��ان باملطلق وع��امل
الغيب واملعنويات ،وبها يت�صل القلب مبنعم الوجود ات�صاالت
متنوعة ،وهذه االت�صاالت جتعله ي�ست�شعر الرقابة الإلهية فال
يجر�أ على االنحراف ،ويتوجه نحو اال�ستقامة( .مالمح املنهج
الرتبوي عند �أهل البيت عليهم ال�سالم)42:
والعبادة هي ت�شمل ال�سلوك الفردي واالجتماعي .ومن
�أبرز م�صاديق العبادة هو ال�صوم.
ال�صوم

�إنّ لل�صوم موقع ًا كبري ًا و�أث ��ر ًا بالغ ًا ..يف تربية ال��روح،
وتنقية النف�س ،وتطهري الداخل ،وتنمية الأخالق والف�ضيلة،
وت�أكيد ال�صالح واال�ستقامة..ففي ال�صوم ،االنفتاح الكامل
على حاجات الروح وتطلعات النف�س ،وفيه التفرغ ملطاليبها
وحاجاتها الروحية واملعنوية..فرنى الإن�سان ال�صائم منفتح ًا
انفتاح ًا كبري ًا ،للتوجه �إىل اهلل و�أوام ��ره ونواهيه و�سلوكه
و�أخالقه ،والرغبة �إليه يف العبادة ،واال�ستعداد لال�ستقامة
وال�صالح(.الدين وتهذيب ال�سلوك)68:
وال�صوم يع ّود الإن�سان على ال�صرب والإرادة والقوة
وال �ع��زمي��ة ،وي�ع�ل��م �ضبط ال�ن�ف����س ،وي��رب��ي يف الإن���س��ان
ملكة التقوى والإمي��ان ،وال�صوم يكون يف امل�ؤمن عاطفة
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الرحمة ،ف�إح�سا�سه باجلوع يجعله ميد يده �إىل الفقراء
مبا مينع عنهم غائلة اجلوع�(.أثر العقيدة يف بناء الفرد
واملجتمع)79:
فال�صوم دورة تعليمية لنمو املثل وال�سلوك عند الإن�سان،
وهو من �أهم العوامل التي تربط الإن�سان بخالقه ،وتوقظه من
غفلته وغفوته ،فيندم على ما ارتكبه من املخالفات والآثام
وت�صحو نف�سه عن املعا�صي والآثام وينقطع �إىل اهلل �سبحانه
وتعاىل متخذ ًا من جوعه وعط�شه و�سيلة للتقرب منه تعاىل.
(لدين وتهذيب ال�سلوك)72:
عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل ��ه« :ال�صوم جنة من
النار»(.املحا�سن)222/1:
عن الإمام �أبي عبد اهلل عليه ال�سالم قال« :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله :ولكل �شيء زكاة وزكاة الأبدان ال�صيام».
(الكايف ال�شريف)62/4:
عن الإم��ام �أب��ي جعفر عليه ال�سالم ق��الُ « :بني الإ�سالم
على خم�سة �أ�شياء على ال�صالة والزكاة واحل��ج ،وال�صوم
والوالية(.»...املحا�سن)286/1:
ال�ص َي َام َل ْي َ�س ِمنَ َّ
الط َع ِام
وقال عليه ال�سالم �أي�ض ًا�ِ « :إنَّ ِّ
َو َّ
َاج �أَنْ ُي ْح َف َظ َحتَّى
ال�ش َر ِ
ل�ص ْو ِم َ�ش ْر ٌط َي ْحت ُ
اب َو ْحدَ ُه �إِ َّ َنا ِل َّ
ال�ص ْمتُ ال � َّد ِاخ � ُل» ،ثم ق��الَ :قا َل ْت َم � ْر َ ُي
ال�ص ْو ُم َوهُ � َو َّ
َي ِت َّم َّ
كِّلمَ
ْمن صَوْم ًا َف َلنْ ُأ َ
ِب ْنتُ ِع ْم َرانَ { :إِنِّــي نَـ َـذرْتُ لِلرَّح ِ
الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} َي ْع ِني َ�ص ْمت ًا َف� ِ�إ َذا ُ�ص ْمت ُْم َف ْاح َف ُظوا َ�أ ْل ِ�س َن َت ُك ْم
َع ِن ا ْل َك ِذ ِب َو ُغ ُّ�ضوا �أَ ْب َ�صا َر ُك ْم َو َال َت َنا َز ُعوا َو َال َ َ
ا�سدُوا َو َال
ت َ
َت ْغتَا ُبوا َو َال َ َت��ا َر ْوا َو َال َت ْك ِذ ُبوا َو َال ُت َب ِا�ش ُروا َو َال ت ََخا َل ُفوا َو َال
ا�ض ُبوا َو َال ت ََ�سا ُّبوا َو َال ت ََ�ش َ ُ
اتوا َو َال ُت َفا ِت ُروا َو َال ُ َ
َت َغ َ
تا ِد ُلوا َو َال

كمْ رَبِّي َلوْال دُعَاؤ ُ
ُكمْ}.
قال تعاىلُ { :ق ْل مَا يَعْب َُأ بِ ُ
(الفرقان)77:
والدعاء هو رج��وع العبد امل�ؤمن الفقري �إىل م��واله الغني
بالغنى املطلق الذي ال يحتاج �إىل �شيء ويحتاج �إليه كل �شيء
 وذلك بالتو�سل اخلا�شع والتوكل الواعي من �أجل �أنْ يعينهعلى حت�صيل مطلب يعجز بذاته عن الو�صول �إليه واحل�صول
عليه  -كاجلاهل الذي يرجع �إىل اهلل العامل بكل �شيء ليفي�ض
عليه نور ًا من علمه الوا�سع والفقري الراجع �إىل الغني املطلق
ليمن عليه بنفحة من عطائه وقب�سة من �ضيائه واملري�ض
الراجع �إىل الطبيب احلقيقي ليحقق له ال�شفاء ويخل�صه من
الداء واملجاهد املنا�ضل يف �سبيل ن�صرة احلق الذي يرجع
�إىل القادر النا�صر لأوليائه على �أعدائه يف معركة الت�ضحية
والفداء(.من وحي الإ�سالم)14/2:
وتعترب �أدعية الإم��ام علي بن احل�سني (ال�سجاد) عليهما
ال�سالم مرحلة جديدة من مراحل الرتبية ال�سلوكية والأخالقية
وقد ت�ضمنت �أرقى املبادئ الأخالقية ويف وقت ع�صفت باملجتمع
الإ�سالمي رياح االنحراف ا�ستطاع الإمام ال�سجاد عليه ال�سالم
�أن ين�شر من خالل الدعاء جو ًا روحي ًا يف املجتمع الإ�سالمي
ي�شرتك يف تثبيت الإن�سان امل�سلم عندما تع�صف به املغريات
و�شده �إىل ربه ،وقد و�ضع ا إلم��ام زين العابدين عليه ال�سالم
يف دعائه برامج �أخالقية ي�سمو بها الإن�سان من خلو�ص النية
والعمل للأخرة كما ر�سم �أداب ال�سلوك و�أ��ص��ول الف�ضائل
النف�سية مثل ترك النظر �إىل ما يف �أيدي النا�س واالبتعاد عن
الكرب والعجب ومد يد العون للنا�س دون املن عليهم فهو يقول يف
دعائه« :اللهم حلني بحلية ال�صاحلني ،و�ألب�سني زينة املتقني يف
ب�سط العدل ،وكظم الغيظ و�إطفاء النائرة ,و�إ�صالح ذات البني
و�سرت العائبة ،وخف�ض اجلناح وح�سن ال�سرية وطيب املخالقة
وال�سبق �إىل الف�ضيلة و�إيثار التف�ضل ,والقول باحلق ,وا�ستقالل
اخلري و�إنْ كرث من قويل وفعلي وا�ستكثار ال�شر و�إنْ قل من قويل
وفعلي»(.ال�صحيفةال�سجادية)73:
نخل�ص من هذا �أنّ ال�صالة ،وال�صوم ،واحلج ،والزكاة،
الدعاء
والدعاء ،هي للبقاء يف الطريق امل�ستقيم و�صالحه وا�ستقامة
وهو الطلب املوجه من العبد امل�ؤمن هلل �سبحانه مقرتن ًا الإن�سان وهدايته ،وبها يتعلم ال�صح من اخلط�أ ،وذلك لينال
بالت�ضرع واخل�ضوع جللب حمبوب �أو دفع مكروه وحيث �إنّ الإن�سان امل�ؤمن ال�سعادة يف الدنيا وبالآخرة.
بقلم :مها نادر عبد محسن

من ال�شريعة

ُت َنادُوا(.»...النوادر/21:ح)10
و�سمع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله �إم��ر�أة ت�سب جارية
لها وهي �صائمة فدعا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله بطعام،
فقال لها« :كلي» ،فقالتِّ � :إن �صائمة ،فقال« :كيف تكونني
�صائمة وقد �سبيت جاريتك� ،إنَّ ال�صوم لي�س من الطعام
وال�شراب»(.الكايف ال�شريف)87/4:
وقال الإمام �أبو عبد اهلل عليه ال�سالم�« :إذا �صمت فلي�صم
�سمعك وب�صرك من احلرام والقبيح ودع املراء و�أذى اخلادم
وليكن عليك وق ��ار ال�صيام وال جتعل ي��وم �صومك كيوم
فطرك»(.النوادر)23:
وال�صوم هو من مظاهر العبادة بخ�صو�ص الفرد امل�سلم
ف�إذا ت�شابكت فروعها وتالحمت �أغ�صانها ا�ستطاعت �أنْ تنقل
الفرد امل�سلم �إىل مكانة �أرف��ع يف بناء املجتمع ،ليكون لبنة
�صاحلة وقوة دافعة ،يخطو بها املجتمع �إىل الإمام خطوات
تعود على الأفراد بال�سعادة واخلري ،والنمو ،والرقي والتقدم.
(�أثر العقيدة يف بناء الفرد واملجتمع)85:
عن الإمام زين العابدين عليه ال�سالم قال« :حق (ال�صالة)
�أن تعلم �أ ّنها وفادة �إىل اهلل ع َّز وج َّل و�أ َّنك فيها قائم بني يدي
اهلل ع� َّز وج� َّ�ل ف ��إذا علمت ذل��ك قمت مقام الذليل احلقري،
الراغب الراهب ،والراجي اخلائف امل�ستكني املت�ضرع ،املعظم
ملن كان بني يديه بال�سكون والوقار ،وتقبل عليها بقلبك وتقيمها
بحدودها وحقوقها ...وحق (احلج) �أن تعلم �أ ّنه وفادة �إىل ربك،
وفرار �إليه من ذنوبك ،وبه قبول توبتك ،وق�ضاء الفر�ض الذي
�أوجبه اهلل عليك ...وحق (ال�صوم) �أن تعلم �أ ّنه حجاب �ضربه
اهلل على ل�سانك و�سمعك وب�صرك وبطنك وفرجك ،لي�سرتك
به من النار ،ف�إن تركت ال�صوم خرقت �سرت اهلل عليك ...وحق
(ال�صدقة) �أن تعلم �أ ّنها ذخرك عند ربك ع َّز َّ
وجل ووديعتك
التي ال حتتاج �إىل الإ�شهاد عليها ،وكنت مبا ت�ستودعه �سر ًا �أوثق
منك مبا ت�ستودعه عالنية وتعلم �أنها تدفع الباليا والأ�سقام
عنك يف الدنيا ،وتدفع عنك النار يف الآخرة .وحق الهدي �أن
تريد به اهلل ع َّز وج َّل وال تريد به خلقه وال تريد به �إ ّال التعر�ض
لرحمة اهلل وجناة روحك يوم تلقاه(.ر�سالة احلقوق)14:

الدعاء بهذا املعنى يف طيه .روح العبادة وجوهرها.
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زيارات
ورد يف دعاء زمن الغيبة قول �إمامنا ال�صادق عليه ال�سالم
«اللهم عرفني نف�سك ف�إ َّنك �إن مل تعرفني نف�سك مل �أعرف
نبيك  ،اللهم عرفني ر�سولك ف�إ َّنك �إن مل تعرفني ر�سول مل
�أع��رف حجتك  ،اهلل عرفني حجتك ف�إ َّنك �إن مل تعرفني
حجتك �ضللت عن ديني).
من ا ُالمور الوا�ضحة والبديهية �أنَّ اهلل ع َّز وج َّل مل يخلق
اخللق �إال لأج��ل معرفته ومعرفة نبيه والأئ�م��ة املع�صومني
�صلوات اهلل عليهم �أجمعني.
ومن الوا�ضح واجللي �أي�ض ًا �أنَّ هذه املعرفة غري ممكنة
للخلق باجتهاد منهم من غري معونة من اهلل ونبيه والأئمة
عليهم ال�سالم ،ذلك لعدة �أ�سباب ومنها� ،أنَّ �سائر اخللق
وج��ود حم��دود ،و�أم��ا النبي و�أه��ل بيته عليهم ال�سالم فهم
وجود غري حمدود ،وال �شك �أنَّ املحدود ال ميكنه معرفة غري
املحدود �إال بتعريف منه ،ولهذا �صدر عن املع�صومني �صلوات
اهلل عليهم �أجمعني الكثري من الأخبار والروايات التي تعرف
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اهلل ونبيه والأئمة عليهم ال�سالم ،لأنَّ هذه املعرفة هي الدين
الذي ال يقبل اهلل ع َّز َّ
وجل من �أحد عم ًال بدونه ،ومن جملة ما
�صدر عنهم �صلوات اهلل عليهم يف هذا اخل�صو�ص (الزيارة
اجلامعة الكبرية) املروية عن موالنا و�إمامنا علي بن حممد
الهادي عليهما ال�سالم.
وقد اعتنى كثري من علماء الإمامية ر�ضوان اهلل عليهم
اعتنا ًء كبري ًا بهذه الزيارة ملا حتتويه هذه الزيارة من تعريف
ال نظري له وال مثيل ملقامات التوحيد ،ومقامات النبي الأكرم
والأئمة املع�صومني �صلوات اهلل عليهم �أجمعني.
ب��ل والحتوائها �أي�ض ًا على �أو��ص��اف �أت�ب��اع املع�صومني
�صلوات اهلل عليهم �أجمعني ،و�أو�صاف �أعدائهم ومبغ�ضيهم،
كما مل ُ
تخل هذه الزيارة عن ذكر القيامة و�أحوالها ،وذكر
قيام القائم روحي و�أرواح العاملني لرتاب مقدمه الفداء،
وذكر �أحوال الرجعة ،وغري ذلك من ا ُالمور غري املتناهية،
ولأجل هذا وغريه مما مل نحط به علم ًا �سميت هذه الزيارة

زيارات

بالزيارة اجلامعة الكبرية.
وكما �سلف قد اعتنى كثري من علماء الإمامية بهذه الزيارة
وتعر�ضوا ل�شرحها ب�شروح كثرية ،ومن هذا ال�شروح:
 الأع�لام الالمعة يف �شرح اجلامعة :لل�سيد حممد بنعبد الكرمي الطباطبائي ال�بروج��ردي املتوفى ح��دود �سنة
(1160هـ)( .الذريعة)239/2:
 الإلهامات الر�ضوية يف �شرح الزيارة اجلامعة الكبريةامل�شهورة (باللغة الفار�سية) :لل�سيد حممد بن ال�سيد حممود
احل�سيني ال�ل��وا��س��اين ال�ط�ه��راين ال�شهري بال�سيد حممد
الع�صار املتوفى (1355هـ)(.الذريعة)302/2:
 �شرح ال��زي��ارة اجلامعة الكبرية :لل�شيخ �أحمد بنزين الدين الأح�سائي املتوفى (1241هـ) ،وهو مطبوع يف
�أربعة جملدات.
 الأن��وار الالمعة يف �شرح الزيارة اجلامعة :لل�سيد عبداهلل �شرب املتوفى (1242هـ).
 الربوق الالمعة (تعليقات على الزيارة اجلامعة الكبريةاملعروفة وعلى بع�ض الأدعية املتداولة �أي�ض ًا) :لل�شيخ علي بن
حممد جعفر اال�سرتابادي الطهراين املتوفى (1315ه �ـ).
(الذريعة)89/3:
 �شرح الزيارة اجلامعة :للموىل حممد تقي املجل�سي،والد العالمة املجل�سي �صاحب البحار املتوفى (1070ه�ـ).
(الذريعة)305/13:
 �شرح الزيارة اجلامعة (باللغة الفار�سية) :للعالمة ال�سيدح�سني بن ال�سيد حممد تقي الهمداين املتوفى (1344هـ)،
با�سم (ال�شمو�س الطالعة)( .الذريعة)305/13:
 �شرح ال��زي��ارة اجلامعة :للعالمة امل�يرزا علي نقياب��ن ال�سيد ح�سني امل �ع��روف ب��احل��اج �آغ ��ا اب��ن ال�سيد
امل�ج��اه��د الطباطبائي احل��ائ��ري امل�ت��وف��ى (1289ه � �ـ).
(الذريعة)306/13:
 �شرح ال��زي��ارة اجلامعة (باللغة الفار�سية) :للمريزاحممد علي بن امل��وىل حممد ن�صري الچهاردهي الر�شتي
النجفي املتوفى (1334هـ)(.الذريعة)306/13:
 �شرح الزيارة اجلامعة :لل�سيد بهاء الدين حممد بنحممد باقر احل�سيني النائيني املختاري(.الذريعة)306/13:
 �شم�س ط��ال�ع��ة يف � �ش��رح ال ��زي ��ارة اجل��ام�ع��ة (باللغةال�ف��ار��س�ي��ة) :لل�سيد عبد اهلل ب��ن �أب ��ي القا�سم املو�سوي

البالدي( .الذريعة)223/14:
 �شم�س طالعة يف �شرح الزيارة اجلامعة الكبرية :للمريزاحممد بن �أبي القا�سم نا�صر حكمت طبيب زاده الأ�صفهاين
املعا�صر الأحمد �آبادي( .الذريعة)224/14:
 ال�شمو�س الطالعة يف �شرح الزيارة اجلامعة الكبرية :لل�سيد ريحان اهلل ابن ال�سيد جعفر الدارابي الربوجردي
املتوفى (1328هـ)( .الذريعة)234/14:
 الأنوار ال�ساطعة يف �شرح الزيارة اجلامعة :لل�شيخ حممدر�ضا بن القا�سم الغراوي املعا�صر( .الذريعة)60/14:
من هذه ال�شروح (�شرح الزيارة اجلامعة الكبرية) لل�شيخ
الأجل �أحمد بن زين الدين الأح�سائي الأوحد ،يعد من �أو�سع
و�أكرب ال�شروح.
بع����ض �صفات امل�ؤمنني يف الزيارة اجلامعة الكبرية

فخالل ه��ذه الأ�سطر نحاول ت�سليط ال�ضوء على بع�ض
�صفات امل�ؤمنني التي وردت يف الزيارة ال�شريفة.
لقد اهتم ال�شيخ االح�سائي اهتمام ًا بليغ ًا بالإ�ضافة �إىل
بيان الكثري من �أ�سرار ومقامات التوحيد ،ومقامات النبي
الأك��رم �صلى اهلل عليه و�آل��ه ،ومقامات املع�صومني �صلوات
اهلل عليهم �أجمعني ،كذلك اهتم ببيان �صفات امل�ؤمنني
ومقاماتهم ،وما ال��ذي يجب عليهم فعله حتى ي�صلوا �إىل
�أعلى درج��ات القرب املمكنة من �أه��ل بيت النبي الأعظم
�صلى اهلل عليه وعليهم �أجمعني.
وقد ظهر ذلك يف موا�ضع كثرية من هذا �شرحه للزيارة
املباركة لكنه ظهر ب�صورة �أكرث تركيز ًا يف اجلزء الثالث من
هذا ال�شرح املبارك ،وخ�صو�ص ًا اعتبار ًا من بيان ال�شيخ لقول
موالنا الهادي �صلوات اهلل عليه «ب�أبي �أنتم و ُامي و�أهلي ومايل
و�أ�سرتي �أ�شهد اهلل و�أ�شهدكم � ّأن م�ؤمن بكم ،»...والآن �أوان
ال�شروع يف بيان بع�ض من تلك ال�صفات.
فمن ال�صفات التي يتحلى بها �أهل املقامات العالية من
�شيعة وحمبي �أهل بيت الع�صمة �صلوات اهلل و�سالمه عليهم
�أجمعني هو مقام بذل �أغلى و�أنف�س ما ميتلكه �أو ينتمي �إليه
الإن�سان يف �سبيل �آل بيت الع�صمة والر�سالة �صلوات اهلل
و�سالمه عليهم �أجمعني عاد ًا ذلك البذل من �أب�سط حقوق
املع�صومني �صلوات اهلل عليهم �أجمعني على حمبيهم وال
ميكن الو�صول �إىل هذا املقام �إال �أن يكون هذا الفرد عارف ًا
بكل املقامات التي ف�صلها الإم��ام الهادي عليه ال�سالم يف
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زيارات

الفقرات التي �سبقت فقرة «ب�أبي �أنتم و ُام��ي» من كونهم
�أهل بيت النبوة ومو�ضع الر�سالة وخمتلف املالئكة ...من
هذه املقامات العظيمة ،و�أن يعرف معنى هذه املقامات ولو
�إجما ًال ح�سب الو�سع والطاقة فكلما زادت معرفة العبد بهذه
املقامات كلما كان بذله للغايل والنفي�س عنده �أهون و�أ�سهل.
العهد وامليثاق

�وال معرفتها هو �أنَّ اهلل
من ا ُالم��ور التي يجب على كل م� ٍ
�سبحانه وتعاىل قد �أخذ على العباد يف �أول وجودهم عهد ًا
وميثاق ًا بالإقرار له بالربوبية وملحمد �صلى اهلل عليه و�آله
بالنبوة والر�سالة ولأمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب وفاطمة
الزهراء و�أوالدها الأحد ع�شر املع�صومني بالوالية و�أنَّ اهلل
�سبحانه وتعاىل قد �شهد هو بنف�سه �سبحانه على هذا امليثاق
ثم �أ�شهد عليه النبي و�أه��ل بيته املع�صومني �صلوات اهلل
و�سالمه عليهم �أجمعني و�أ�شهد كذلك املالئكة و�أ�شهد نف�س
ذلك املوايل على هذا امليثاق وعندما يقدم املوايل �إىل هذه
الدنيا ف�إ َّنه يعمل مبقت�ضى هذا امليثاق وهذا من �أهم �صفات
امل�ؤمنني واملوالني.
وقد يتّ�ضح لنا �أنّ من �أول �شرائط هذا امليثاق �أن ي�ؤمن
العبد لآل الع�صمة عليهم ال�سالم بجميع ما لهم من املقامات
التي �أعطاهم اهلل تعاىل مثل مقام البيان �أو مقام �إثبات
التوحيد ،ومقام املعاين ،ومقام الأب ��واب ،ومقام الإمامة
والظهور الب�شري ،و�إن ك��ان امل��وايل يقر على نف�سه بعدم
معرفته حلقيقة وكنه هذه املقامات ،وبل و�أرى �أ َّنه ال يعرف
حتى ظاهرها �إال بتعليم منهم ،وال يفهم مما علموه �إال ُامور ًا
ظاهرية على مقدار عقل ال�ع��ارف ال على رتبة ظاهرهم
�صلوات اهلل عليهم �أجمعني ،وعلى الرغم من �أ َّنه ال يدرك
�إال هذا الظاهر فالواجب عليه الإميان بظاهره وباطنه ،بل
وعليه �أن ي�صف املع�صومني بكل كمال و�أن ال يعتقد فيهم �أي
نقي�صة ثم ينزههم حتى عن هذا الكمال الذي فهمه وعرفه.
و�أي�ض ًا يجب عليهم �أن ي�ؤمن ب�أنَّ اهلل �أطلعهم على جميع
�ش�ؤونهم وجميع �ش�ؤون �سائر اخللق من الذرة �إىل الدرة ومن
العر�ش �إىل الفر�ش ظاهرها وباطنها ،و�أ َّنهم ال يخفى عليهم
خافية من جميع �ش�ؤون هذا الوجود ،وما �أراده اهلل تعاىل من
�سائر خلقه من معرفة �صفاته و�أفعاله وعبادته فعنهم �صدر
و�إليهم يعودوهم املحيطون بعلمه ،وكذلك ما �أج��راه اهلل
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تعاىل على �أعدائهم من جميع �ش�ؤونهم �أي�ض ًا.
وال يكفي هذا الإميان بهم وحده بل يجب مع هذا الإميان
�أن يكفر املوايل مبا ن�سبه �أعدا�ؤهم لأنف�سهم من الف�ضائل
واملناقب ،وما اغت�صبوه من حقوق �آل حممد �صلوات اهلل
و�سالمه عليهم �أجمعني.
معرفتهم بالنورانية

من البحوث املهمة هو بحث معرفة �أهل الع�صمة عليهم
ال�سالم بالنورانية ووجوبه ،كما ن�ص عليه احلديث امل�شهور
بحديث معرفتهم ب��ال�ن��وران�ي��ة عندما ق��ال م��والن��ا �أم�ير
امل�ؤمنني عليه ال�سالم خماطب ًا �سلمان و�أبا ذر عندما قاال
(ج ْئ َن َ
اك َيا �أَ ِم َري ْالُ�ؤ ِْم ِن َني َن ْ�س�أَ ُل َك َعنْ َم ْع ِر َف ِت َك ِبال ُّنو َرا ِن َّي ِة
له ِ
هلل َع َل ْي ِه«َ :م ْر َحب ًا ِب ُك َما ِمنْ َو ِل َّي ْ ِي ُم َت َع ِاه َد ْي ِن
َق َال َ�ص َل َواتُ ا ِ
ِل ِدي ِن ِه َل ْ�س ُت َما ِ ُب َق ِّ�ص َر ْي ِن َل َع ْم ِري ِ�إ َّن َذ ِل َك ا ْل َو ِاج ُب َع َلى ُك ِّل
هلل َع َل ْي ِهَ « :يا َ�س ْل َمانُ َو َيا
ُم�ؤ ِْم ٍن َو ُم ْ�ؤ ِم َن ٍة»ُ ،ث َّم َق َال َ�ص َل َواتُ ا ِ
ير ْالُ� ؤْ� ِم� ِن�ينَ»َ ،ق� َ
�ال عليه ال�سالم:
ُج ْن َد ُب َق��ا َال َل َّب ْي َك َيا �أَ ِم� َ
« ِ�إ َّن � ُه َال َي ْ�س َت ْكمِ ُل �أَ َح� ٌد ا ِلإ َمي��انَ َح َتّى َي ْع ِر َف ِني ُك ْن َه َم ْع ِر َف ِتي
ِبال ُّنو َرا ِن َّي ِة َف ِ�إ َذا َع َر َف ِني ِب َه ِذ ِه ْ َال ْع ِر َف ِة َف َق ِد ْامت ََحنَ ُ
اهلل َق ْل َب ُه
ِللإِ َمي ِان َو َ�ش َر َح َ�ص ْد َر ُه ِللإِ ْ�س َال ِم َو َ�صا َر َعارِف ًا ُم ْ�س َت ْب ِ�صر ًا
َو َمنْ َق َّ�ص َر َعنْ َم ْع ِر َف ِة َذ ِل َك َف ُه َو َ�ش ٌّ
َابَ ،يا َ�س ْل َمانُ
اك َو ُم ْرت ٌ
َو َيا ُج ْن َد ُب» َقاال ل َّب ْي َك َيا �أَ ِم َري ْالُ�ؤ ِْم ِن َني َق َال عليه ال�سالم
هلل َع َّز
َ«م ْع ِر َف ِتي ِبال ُّنو َرا ِن َّي ِة َم ْع ِر َف ُة ا ِ
هلل َع َّز َو َج َل َو َم ْع ِر َف ُة ا ِ
الدينُ ْ َ
الا ِل�ص»).
َو َج َّل َم ْع ِر َف ِتي ِبال ُّنو َرا ِن َّي ِة َوهُ َو ِّ
النتيجة

فما نفهمه من معرفة ه��ذا املقام ال��ذي هو من �أعظم
املقامات ،هو �أنّ ما كلف به العباد لي�س معرفة حقيقتهم
النورانية وكنههم النوراين ،وذلك لأ ّنه �شيء ال ميكن لأحد
ممن يف الوجود �إدراكه وال فهمه وال معرفته ،لأنَّ من �شروط
املعرفة والعلم الإحاطة باملعلوم وهم عليهم ال�سالم ال يحيط
بهم �شيء يف الوجود ،وهم املحيطون بكل ما يف عامل الوجود،
و�أظن �أنَّ املراد مبعرفتهم بالنورانية هو معرفتهم مبا قذف
اهلل يف قلوب حمبيهم من �أنوارهم و�إ�شراقاتهم ،ومعرفة
احلقيقة التي �س�أل عنها كميل بن زي��اد ر�ضوان اهلل عليه
و�أجاب عنها �أمري امل�ؤمنني �صلوات اهلل و�سالمه عليه بقوله
«ك�شف �سبحات اجلالل بغري �إ�شارة» و�إىل �أن قال «نور �أ�شرق
من �صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد �آثاره».
بقلم :الشيخ حسني املطوع
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االفرتاءات والأكاذيب على
ال ّنبي �صل���ى اهلل عليه و�آله

ق��د ي�ك��ون ب�ين ال �ق � ّراء م��ن ي ��و ُّد ال�ت�ع��رف على ُا��س�ط��ورة
(الغرانيق) ا ّلتي رواها بع�ض م�ؤ ّرخي ال�س ّنة ومعرفة جذورها
كما يو ّد التعرف على الأيادي اخلفية ا ّلتي كانت وراء اختالق
هذه ا ُال�سطورة ،و�أمثالها من الأكاذيب ،واملفرتيات.
وبخا�صة �أحبارهم وال يزالون العد ّو رقم
ك��ان اليهو ُد
ّ
واحد للإ�سالم.
ممن
وقد َع َمد فري ٌق منهم ـ مثل (كعب الأحبار) وغريه ـ ّ
تظاهروا باعتناق الإ�سالم �إىل حتريف احلقائق باختالق
الأكاذيب وجعل الأخبار املفرتاة على ل�سان الأنبياء(.وهي
التي يطلق عليها الإ�سرائيليات)
ولقد �أدرج ُ
بع�ض امل�ؤلفني امل�سلمني بع�ض هذه املفرتيات يف
م�ؤلفاتهم وجعلوها يف عداد احلديث والتاريخ ال�صحيح من
دون متحي�صها والتحقيق فيها ،ثقة بكل من �أظهر الإ�سالم
وتظاهر بالإميان  ،وان�ضم �إىل �صفوف امل�سلمني!!
ولكنَّ اليوم حيث يجد العلماء فر�صة �أكرب للتحقيق يف هذا
النوع من الأحاديث والأخبار ،واملنقوالت والن�صو�ص وبخا�صة
بعد �أن تو ّفرت لديهم ،بف�ضل جهود طائفة من املحققني
امل�سلمني القواعد وال�ضوابط الكفيلة بتمييز احل�سن عن
القبيح ،وال�صحيح عن ال�سقيم ،وفرز احلقائق التاريخية عن
الق�ص�ص اخليال ّية ،والروايات ا ُال�سطورية.
من هنا ال ينبغي لكاتب م�سلم ملتزم �أن يعترب كل ما يراه
تاريخي متقدِّ م �أم��ر ًا �صحيح ًا
تاريخي �أو غري
يف م�ص ّنف
ّ
ّ
مقطوع ًا ب�سالمته ،ويرويه يف كتابه من دون درا�سة وحتقيق،
ومتحي�ص وتقييم.

ما هي �أُ�سطورة الغرانيق؟!

ورد يف رواي ��ات �أب�ن��اء العامة� :أنَّ (الأ��س��ود بن املطلب)
و(الوليد بن املغرية) و(�أُمية بن خلف) و(العا�ص بن وائل)
وه��م من زعماء قري�ش و�أ�سيادها قالوا لر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله :يا حم َّمد هلم فلنعبد ما تعبد ،وتعبد ما نعب ُد
فن�شرتك نحن و�أنت يف الأمر!!
وق��ال��وا ذل��ك رفع ًا لالختالف ،وت�ضييق ًا ل�ش ّقة اخلالف
ف� َ
أنزل اهلل �سبحانه �سورة الكافرين ا ّلتي �أمر فيها نب ّيه �أن
يقول يف جوابهم{ :ال أعْبدُ ما تَعْبدُونَ * وَال أن ُتم عابِدُونَ
ما أعْبُد}[.الكافرون]3-2:
ومع ذلك كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله يرغب يف �أن
ي�ساوم قري�ش ًا ويجاريهم وكان يقول يف نف�سه :ليت نزل يف
ذلك �أمر يق ّربنا من قري�ش.
وذات يوم وبينما كان �صلى اهلل عليه و�آله يتلو القر�آن عند
الكعبة ويقر�أ �سورة (النجم) فلما بلغ قوله تعاىلَ { :أفرَ َأيْ ُتمْ
الّالت وَالعُزّى * وَمَناةَ ال ّثالِ َث َة ا ُالخْرى}[.النجم]20-19:
�أج��رى ال�شيطان على ل�سا ِنه ا ُ
جل ْملتني التاليتنيِ ( :ت ْل َك
ال�شفاع ُة ُت ْر َتى).
ا ْل َغرا ِنيقُ ا ْل ُعلى ِم ْنها
َ
فقر�أهما من دون اختيار ،وقر�أ ما بعدها من الآيات ،وملّا
بلغ �آية ال�سجدة �سجد هو ومن ح�ضر يف امل�سجد من امل�سلمني
وامل�شركني �أمام الأ�صنام� ،إ ّال (الوليد) ا ّلذي عاقه كرب �سنه
عن ال�سجود!!
وف��رح امل�شركون ،وارتفعت نداءاتهم يقولون :لقد ذكر
(حم َّمد) �آلهتنا بخري.
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وانت�شر نب�أ هذه امل�صاحلة والتقارب بني ر�سول اهلل �صلى ونب ّيه العظيم.
اهلل عليه و�آل��ه وامل�شركني ،املهاجرين �إىل احلب�شة ،فعاد
ر�أي العقل يف هذه الق�صة
على �أثرها جماعة منهم �إىل مكة ،ولك ّنهم ما �إنْ كانوا على � .١إنَّ العقل يحكم ب�أنَّ املر�شدين الذين يبعثهم اهلل تعاىل
م�شارف (مكة) �إ ّال وعرفوا ب�أنّ الأمر تغري ثانية ،و�أنَّ ملك �إىل الب�شرية لهدايتها و�إر�شادها ،وتزكيتها وتعليمها م�صونون
الوحي نزل على ّ
النبي و�أمره مرة �أُخرى مبخالفة الأ�صنام عن �أي خط�أ وزلل بقوة (الع�صمة) ا ّلتي �أُوتوها� ،إذ لو تعر�ض
وجماهدة الكفار وامل�شركني ،و�أخربه ب�أنَّ ال�شيطان هو ا َّلذي مثل ه�ؤالء �إىل اخلط�أ والزلل يف �أُمور الدين لزالت ثقة النا�س
�أجرى تينك اجلملتني على ل�سانه ،و�أ َّنه مل يقله و�أ َّنه لي�س من بهم وبكالمهم.
(الوحي) يف �شيء �أبد ًا.
يجب علينا �أن نقارن بني �أمثال هذه الق�ص�ص ،وبني هذا
العقائدي املنطقي ونعالج بوا�سطة معتقداتنا
وعندئذ نزلت الآي��ات (٥٢ـ )٥٤من �سورة (احل��ج) ا ّلتي الأ�صل
ّ
يقول اهلل تعاىل فيها{ :وَما أرْسَ ْلنا مِنْ َقبْلِكَ مِنْ رَسُول القوية املربهَ نة مت�شابهات التاريخ ومع�ضالته.
وَال نَبِ ٍّي إ ّال إذا تَمنّى ألْقى الشَيْطانُ يف ُامْنِيّتِه َفيَنْسَخُ اهلل ما �إنّ من امل�س َّلم �أنَّ ع�صمة ر�سول
يُ ْلقي الشيْطانَ ثم يُحكِمُ اهلل آيــاتِـهِ وَاهلل عَلِيمٌ حَكيْمٌ اهلل �صلى اهلل عليه و�آله كانت متنعه
* لِيَجْعَلَ ما يُ ْلقي الشَيْطانُ فِ ْتنَ ًة لَِّلذين فِي ُق ُلوبِ ِهمْ مَرَضٌ وحت�ف�ظ��ه م��ن �أي ن ��وع م��ن ه��ذه
وَالْقاسيَةِ ُق ُلوبِهم ،وإن ّ
الظالِمنيَ َلفِيْ شِقاق بَعِيْد وَلِيَعْ َلمَ احل � � ��وادث يف تبليغ
َّالذينَ ُاو ُتــوا الع ْلم َأنَّه احلقّ مِنْ رَبّــك فيُؤمنُوا به ف ُتخبتُ ر�سالته ال�سماوية.
َلهُ ُق ُلوبُهم وإنّ اللّه لَهادِ َّالذينَ آمَنُوا إىل صِراط مُسْتقيمْ}.
� .٢إنّ هذه الأ�سطورة
ه��ذه ه��ي خال�صة �أ��س�ط��ورة (ال�غ��ران�ي��ق) ا ّل�ت��ي �أورده ��ا تقوم �أ�سا�س ًا على �أنَّ
(الطربي) يف تاريخه(.تاريخ الطربي)237-236/9:
النبي قد تعب من
ّ
ويذكرها ويردّدها امل�ست�شرقون املغر�ضون ب�شيء كبري من �أداء مه َّمته ا ّلتي
التطويل والتف�صيل!!
�ألقاها اهلل �سبحانه
ع�ل�ي��ه ،وق ��د � �ش��قَّ عليه
حما�سبة ب�سيطة لهذه الأُ�سطورة
لنفرت�ض �أنَّ (حم ّمد ًا) مل يكن نبي ًا مر�س ًال ولكن هل ميكن ابتعاد الوثن ّيني عنه،
لأح��د �أن ينكر ذك��اءه وحنكته ،وفطنته وعقله .فهل لعاقل ف � �ك� ��ان ي� �ب� �ح ��ث ع��ن
خم� َل����ص م��ن ه ��ذا الو�ضع
َف ِطن ،حم َّنك لبيب مثله �أن يفعل مثل هذا؟
الذكي اللبيب ا ّلذي يجد �أن�صاره يتكاثرون ويتزايدون املت ِعب ،يكون طريق ًا ـ ح�سب ت�صوره
�إنّ
ّ
ُ
يوم ًا بعد يوم وتقوى �صفوفهم �أكرث ف�أكرث بينما ُ
�صفوف ـ �إىل �إ�صالح و�ضعهم!!
تتفرق
�أعدائه ومناوئيه ويتناق�ص معار�ضوه وخ�صو ُمه ،هل يقدم يف ولكن العقل يق�ضي ب�أنَّ على الأنبياء �أن
مما يت�صور ،و�أن يكونوا
مثل هذه احلالة على عمل يوجب �أن ي�سيء اجلمي ُع ظ َنهم به ،يكونوا �صابرين حلماء �أكرث ّ
أنف�سهم
وي�شك ال�صديق والعد ُو يف �أمره؟!
م�ضرب املثل عند اجلميع يف ذلك ،فال ُيحدّثوا � َ
هل ت�صدّق �أنت �أيها القارئ الكرمي �أنَّ رج ًال ترك جميع بالته ّرب من امل�س�ؤولية وترك ال�ساحة مطلق ًا ،مهما ا�شتدّت
الأموال واملنا�صب ا ّلتي عر�ضتها قري�ش عليه ،يف �سبيل دينه الظروف ،وت�أ ّزمت الأحوال.
�صحت هذه الرواية ـ الأ�سطورة ـ لكانت دلي ًال على
احلنيف ،وعقيدة التوحيد �أن ي�صبح مرة �أُخ��رى من دعاة بينما لو ّ
�أنَّ َب َ
طل حديثنا قد َف َقد عنان ال�صرب و�أفلت منه زمام الثبات
ال�شرك ،ومر ّوجي الوثنية؟؟!
�إ َّن�ن��ا ل��ن ن�صدّق مبثل ه��ذا االحتمال يف ح��ق م�صلح �أو واال�ستقامة و�أ َّنه بالتايل تعب وم ّل ،و�ضني وك ّل ،وهو �أم ٌر ال
ال�سليم يف حق الأنبياء ،كما
�سيا�سي ع��ادي من ال�سا�سة وامل�صلحني فكيف بر�سول اهلل ين�سجم مع ما يحكم به العقل
ُ

بقلم :الشيخ جعفر السبحاين
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ال يتفق كذلك مع ما عهدناه من �سوابق ر�سول اهلل �صلى اهلل البحث من باب �آخر.
عليه و�آله ومن م�ستقبله �أبد ًا.
ِ�صة من طريق �آخر
تكذيب الق َّ
التاريخي يقول� :إنّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
الن�ص
�إنَّ خمتلق هذه الأ�سطورة مل مي ّر بخاطره وباله �أنَّ القر�آن �إنّ ّ
ّ
الكرمي �شهد ببطالن هذه الق�صة� ،إذ يعد اهلل تعاىل نبيه قر�أ هذه ال�سورة ،وكبار قري�ش و�أكرثهم من عمالقة الكالم،
الكرمي ،ب�أن ال يت�س ّرب �إىل القر�آن �أي �شيء من الباطل �إذ و�أبطال الف�صاحة والبالغة العربية ح�ضور يف امل�سجد ومنهم
قال{ :ال يَاتِيه الباط ُِل مِـنْ بَي ِْن يَديْه وال مِـنْ خَلفِه}( .الوليد بن املغرية) ،متكلم العرب ومنطيقها املف ّوه املعروف
بينهم بالذكاء وح�صافة العقل والنباهة ،وقد �سمعوا جميع ًا
[ف�صلت]42:
عب جميع �أدوار الب�شرية هذه ال�سورة �إىل ختامها حيث �سجد اجلميع ب�سجدتها.
كما وعده �أي�ض ًا ب�أن َي�صونه َ
ؤ�س�س للف�صاحة والبالغة
�سيء �إذ قال �سبحانه{ :إ ّنا نَحْنُ نَزَّلْنا فكيف اكتفى ه��ذا اجلم ُع امل� ُ
من �أي حادث ّ
الذين كانوا ينقدون كل ما يعر�ض عليهم نقد ًا دقيقا؟ً
الذ ْ
ِكرَ وَاِ ّنا َلهُ لَحاف ُِظونَ}[.احلجر]9:
ومع ذلك كيف ي�ستطيع ال�شيطان كيف اكتفوا بتينك اجلملتني اللتني امتدحتا �آلهتهم ،وقد
الرجيم ع��دو اهلل �أن ينت�صر على ت�ضمنت الآي��ات ال�سابقة عليهما ،والالحقة لهما على �شتم
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله �آلهتم وتفنيدها ،واالزدراء بها ب�صورة �صارخة و�صريحة؟!
وي�س ّرب �إىل القر�آن كيف ت�صور خمتلق هذه الأكذوبة الفا�ضحة ،تلك اجلماعة
�شيئ ًا باط ًال ،وي�صبح �أ�صحاب اللغة العربية و�آباءها ون ّقاد الكالم املعدودين عند
ال � �ق� ��ر�آنُ ا ّل � ��ذي ت�ق��وم العرب ك ّلها من عمالقة الف�صاحة والبالغة بال منازع،
م �ع��ارف��ه وتعاليمه وال��ذي��ن ك��ان��وا �أع ��رف م��ن غ�يره��م ب ��إ� �ش��ارات تلك اللغة،
ع� �ل ��ى �أ�� �س ��ا� ��س وكناياتها (ف�ض ًال عن ت�صريحاتها).
م �ع ��اداة الوثنية كيف اكتفى ه�ؤالء بتينك العبارتني يف امتداح �آلهتهم ،وغفلوا
وحماربتها داعي ًا �إىل عما �سبقها وحلقها من الذ ّم لها والطعن ال�صارخ فيها؟
�إ َّن��ه ال ميكن قط �أن نخدع العادّيني من النا�س بهاتني
الوثنية؟؟!!
�إ َّن� ��ه لأم ��ر عجيب اجلملتني املحفوفتني بكالم مط َّول يذم عقائدهم و�سلوكهم
ٌ
ج� � � ��د ًا �أن ي��ف�ت�ري فكيف مبن ُعرف باللب ،واحل�صافة ،واحلكمة والذكاء؟
خمت ِلقُ هذه الأ�سطورة �أمر ًا �ض َّد وها نحن ندرج هنا الآيات املتع ّلقة باملقام ونرتك �أ�صفار ًا
التوحيد يف مو�ضع قد ك ّذبه القر�آنُ (وف��راغ� ًا) يف مكان اجلملتني اللتني ُا ّدع��ي �إ�ضافتهما ،ثم
قبل هذا املكان بقليل �إذ قال اهلل نرتك للقارئ نف�سه �أن يقيم بنف�سه هل لتي َنك اجلملتني مكان ًا
تعاىل {وَما يَنْطِقُ عَنْ الْهَوى * إنْ هُوَ إ ّال وَحْيٌ بني هذه الآيات (ا ّلتي وردت يف ذ ّم الأ�صنام والقدح فيها):
و�إليك هذه الآيات{ :أ َفرَ َأيْ ُتمُ ا ّلــاتَ والعُزّى وَمَناةَ الثالِث َة
يُوْحى}[.النجم]4-3:
ُ
ُ
َ
ْ
َّ
كرُ وَ َلـهُ االنْثى تِلكَ إذ ًا
فكيف ي�ترك اهلل نب ّيه ـ وق��د وع��ده بهذا الوعد ـ من دون االخ ــرى{ .}...أل ُ
َكمْ الذ َ
حفيظ ،وي�سمح لل�شيطان ب�أن يت�صرف يف قلبه وعقله ول�سانه؟؟ قِسْمَ ًة ضِيْزى * إنْ هِيَ إ ّال أمساء سَمَّيْ ُتمُوها أنْ ُتمْ وَآباؤُكم
�إنَّ هذه الأدل��ة العقلية � َّإن��ا تفيد من يكون م�ؤمن ًا بنبوة ما أنْزَ َل اهلل بِها مِنْ سُ ْلطان}.
عادي لنف�سه �أن َّ
نبي
ي�سمح �إن�سا ٌن ّ
ثم هل ُ
يكف عن معاداة ٍّ
حم َّمد �صلى اهلل عليه و�آله ور�سالته.
هاج َم عقائد ُه طيلة َع�شرة �أع��وام ،وهدر ا�ستقالله وكيانه،
َ
و�أ ّما امل�ست�شرقون الذين ال يعتقدون بنبوته ،ويعمدون �إىل
للحط من �ش�أن دينه وج� َّر عليه ال�شقاء بت�سفيه �أحالمه ،و�شتم �آلهته ،لعبارات
�شرح ونقل وترديد �أمثال هذه الأ�ساطري ّ
ور�سالته فال تكفيهم هذه الدالئل ،فالب ّد �أن ندخل معهم يف متناق�ضة وكالم خليط من ال ّذم الكبري واملدح العابر.

39

�شبهات وردود
40

وجود ال�صانع احلكيم
فال ينبغي لنا �أن نت�صور جميع املوجودات فيما ندركه
ال�شبهة الأُوىل
بحوا�سنا ،وذلك �أنَّ العقل والعلم يحكمان اليوم بوجود
قال الإلهييون�( :أنّ لكل �شيء خالق ًا) فيقال من خلق اهلل
ّ
ذ ّرات من الأ�شياء والطاقات التي ال نراها وال ميكننا
ع ّز وج ّل بعدما كان لكل �شيء خالق؟
حوا�سنا.
�إح�سا�سها ب� ّأي واحدة من
ّ
اجلواب
حينما نقول �إنَّ لكل �شيء خالق ًا نق�صد من ك ّل �شيء (كل ولذلك نقول� :إنّ ال��ذي يقودنا �إىل الواقعيات ب�صورة
�شي حادث وممكن الوجود) فهذه القاعدة الك ّلية �صادقة كاملة هو العقل والفكر.
فقط على خ�صو�ص الأ�شياء التي مل تكن موجودة من قبل،
ال�شبهة الثالثة
وحدثت فيما بعد فال ت�شمل واجب الوجود الذي كان منذ كيف ن�ؤمن ونعتقد ب� ٍإله مل نره؟ �أي كيف للإن�سان �أن
الأزل ويبقى �إىل الأب��د ،فوجوده �أز ّ
مبوجود ال يدركه� ،إذ من يعتقد باهلل يقول
يل ال يحتاج �إىل خالق يعتقد وي�ؤمن
ٍ
لكي يكون ال�س�ؤال عن خالقه؟
�إنّ اهلل ال ج�سم له وال مكان وال زم��ان وال ل��ون وهكذا،
فهو قائم بذاته ومل يكن معدوم ًا من قبل �أبد ًا لكي يحتاج فبماذا يدرك مثل املوجود؟ �إ ّننا ال ن�ؤمن إ� ّال مبا ال تعجز
�إىل ع ّلة موجدة.
حوا�سنا ،والذي ال ج�سم له وال مكان وال زمان
عن �إدراكه ّ
وال لون ...ال وجود له �أ�ص ًال.
ال�شبهة الثانية
�إذا كان اهلل موجود ًا فلماذا مل يكن مرئي ًا؟ وال يقبل ذهن
اجلواب
الإن�سان �أن يعتقد بوجود �شيء ال ميكن ر�ؤيته؟
�إنّ نطاق العلوم الطبيعية � ّإنا يقت�صر على املوجودات
املادّية الطبيعية فقط� ،إنّ اهلل وكل موجود ما وراء الطبيعة
اجلواب
�إ ّنه ال يوجد عاق ٌل يجعل �أ�سا�س �إنكاره للوقائع املادية خ��ارج عن العلوم الطبيعية ،وم��ا ك��ان كذلك ال ميكن �أن
عدم ر�ؤيته ،وعدم �إح�سا�سه لها من املادّيات ،ف�ض ًال عن يت�ص ّور �إدراكه بالأ�سباب الطبيعية �أبد ًا.
وما ي��راد �إثباته بالأ�سباب الطبيعية ال يعترب �إله ًا من
احلقائق غري املاد ّية.
وم��ن ال��وا��ض��ح �إث �ب��ات حقيقة علمية ع��ن ط��ري��ق غري وجهة نظر الإله ّيني ،لأنّ ما تثبته الأ�سباب الطبيعية ال
وخوا�صها فكيف ميكن اعتبار ما هو
�إح�سا�س� ،إذ لو مل ميكن �إثبات حقيقة علمية �إ ّال بالإح�سا�س يتعدّى حدود امل��ادّة
ّ
امل�ستقيم املبا�شر ،خلرج �أكرث احلقائق العلمية عن كونها مادّي وطبيعي خالق ًا للمادة والطبيعة؟
لأنّ �أ�سا�س عقائد الإلهيني هو �أنّ اهلل من ّزه من املادّة
احل�س والتجربة.
ثابتة علمية �إذ ال يدخل كثري منها يف ّ
وع�ل��ى ��ض��وء ه��ذا ف��إن�ك��ار وج ��ود اهلل ت�ع��اىل وك��ل ما وعوار�ضها ب�صورة كاملة ،وال يدرك ب�أ ّية �أداة من الأدوات
وراء املرئيات وامل�سموعات بعيد عن املنطق والأُ�صول امل��ا ّدي��ة ،و�أنّ الطريق �إىل معرفة كل موجود يف العامل
باحلوا�س والأ�سباب املادّية ،بل كثري من
العقلية امل�ت�ع��ارف��ة ،ف���إذا �أث�ب��ت بالدليل العلمي عدم لي�س منح�صر ًا
ّ
قدرة احلوا�س الظاهرة على معرفة جميع املوجودات املوجودات ال ميكن �أن ُيعرف �إ ّال عرب �آثاره ،لأنّ العلماء يف
ع�صرنا هذا يتحدثون عن الق ّوة اجلاذبة على الرغم من

ال�شبهة اخلام�سة

�إنَّ هذا الكون ُوجد (�صدف ًة) ،ولي�س بحاجة �إىل خالق
موجد.
اجلواب

�إنَّ القول (بال�صدفة) ق��و ٌل م ��ردود ،مرفو�ض عق ًال
وعلم ًا والأمثلة الدا ّلة على ا�ستحالة (ال�صدفة) كثرية،
مبثال واحدٍ جت ّنب ًا للإطالة.
ولكن نكتفي ٍ
مهند�س
�أق��ول :ال ميكن �أن جند ق�صر ًا م�ش ّيد ًا ب��دون
ٍ
وبان ومما يروى يف هذا ال�صدد �أنَّ �أحد امللوك �ش ّكك يف
ٍ
أح�س وزيره بذلك �أمر ببناء
وجود اخلالق ع ّز وج ّل ،وملّا � ّ
ق�صر فخم جميل حتيطه الأنهار والب�ساتني ،وملّا ّمت بنا�ؤه
ا�صطحب امللك معه يف جولة ترفيهية ،وجعل طريقه على
ذلك الق�صر وتوقف عنده ،ف�أعجب امللك بالق�صر كثري ًا
ف�س�أل عن بانيه ومهند�سه ف�أجابه ال��وزي��ر :لي�س لهذا
�ان ،و� ّإن��ا وج��د وح��ده هكذا،
الق�صر من
مهند�س وال ب� ٍ
ٍ
فغ�ضب امللك من جواب هذا قائ ًال�( :أتهز�أ بي؟).
ف��أج��اب��ه ال��وزي��ر� :إذا ك��ان ال ميكن �أن ي��وج��د هذا
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وبان؟! فما بالك بوجود هذا
�أن �أحد ًا مل يجدها وجدان
احل�س املادّي ،و� ّإنا �آثارها الق�صر وحده بدون مهندٍ ٍ
ّ
هي التي تدل عليها ،وكذا يتحدثون عن الروح والعقل العامل بدون خالق؟
واجلنون
واحلب والبغ�ض و�أ�شباه ذلك ّ
ّ
مما لي�س مبتناول وبهذه الطريقة ا�ستطاع ال��وزي��ر �أن يزيل ال�شك من
احل�س �إ ّال ب�آثارها فح�سب.
ّ
نف�س امللك ،وي�صبح على يقني بوجود ال�صانع احلكيم
ال�شبهة الرابعة
�سبحانه وتعاىل ،وعليه فال جمال للقول بال�صدفة ،والب ّد
هذه ال�شبهة واردة انطالق ًا من مفهومي الزمان واملكان من الإميان بوجود اهلل اخلالق تعاىل وال جمال لل�شك يف
فيقال�( :أين اهلل ومتى وجد)؟
هلل شَكٌّ فَاطِ ِر السَّمَوَاتِ
وجوده كما يف قوله تعاىل{ :أفِي ا ِ
وَاألر ِْض}�[.إبراهيم]10:
اجلواب
ال�شبهة ال�ساد�سة
�إنّ ما يحتاج يف وجوده �إىل الزمان واملكان هو املوجود
املمكن املادّي ،و�أ ّما واجب الوجود لذاته واملوجود الأز ّ
يل قال الإلهيون�( :إنَّ اهلل خلق العامل من عدم) فيقال يف
أبدي فال يحيطه زمان وال يكون يف مكان ،بل هو الذي تو�ضيح الإ�شكال� :إنّ ظاهر هذه العبارة يفيد �أنَّ (العدم)
ال ّ
يحيط بكل الأزمنة والأمكنة فهو ال يحتاج ل�صفتي الزمان �صار من�ش�أ لوجود العامل ،وهو من البطالن مبكان ال يخفى
واملكان ،بل هو خالق الزمان واملكان فال ي�صح �أن يقال :على �أحد� ،إذ كيف ي�صري العدم من�ش�أ للوجود واحلال �أنّ
(�أين اهلل ومتى وجد؟).
العدم لي�س �شيئ ًا بتات ًا؟
اجلواب

تو�ضيح هذه ال�شبهة يتوقف على مقدمة وهي:
�إنّ املوجودات املمكنة على ق�سمني :املوجودات املادّية،
واملوجودات املج ّردة.
والفرق بينهما يف مقام اخللق والإي�ج��اد �أنَّ املوجود
امل ��ادّي يحتاج �إىل الع ّلة امل��ا ّدي��ة كما يحتاج �إىل الع ّلة
الفاعلية والغائية.
و�أ ّما املوجود املج ّرد فال يحتاج �إىل الع ّلة املادّية.
�إذا عرفت هذه املقدمة فاعلم �أنّ مراد الإلهيني من تلك
العبارة لي�س كون العدم ع ّلة مادّية للعامل ككون اخل�شب
الكر�سي ،بل م��راده��م ك��ان العامل
ع ّلة م��ا ّدي��ة للباب �أو
ّ
معدوم ًا ثم وجد بفعل اخلالق احلكيم.
وبعبارة وا�ضحة لي�ست تلك العبارة مثل قولنا:
�إنَّ ه��ذا الباب من اخل�شب �أو من حديد ف ��إنّ (من)
لبيان م�صدر اال�شتقاق بخالف ما يف العبارة الدارجة
بني الإلهيني حينما يقولون (العامل ُخلق من ع��دم) �إذ
يق�صدون �أن العامل بجوهره وعر�ضه ومبادّته و�صورته
ُخلق ووجد بفعل اخلالق القدير بعدما مل يكن �أ�ص ًال.
الشيخ عيل البامياين
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التاريخ الإ�سالمي

من دعاة الإ�سالم
�إنّ تاريخنا الإ�سالمي حافل ب�أروع البطوالت ال�شاخمة
التي �سجلها ب�أحرف من نور ت�ضيء الطريق للعاملني يف
�سبيل اهلل والذابني عن حيا�ض الدين احلنيف ،ه�ؤالء
هم النفر القليل وال�صفوة املختارة من �أ�صحاب ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله.
ه� ��ؤالء علمه ��م الإ�س�ل�ام معن ��ى احلري ��ة والكرام ��ة
والإن�س ��انية ،فلم يفرق بني النا� ��س ل�شرف مولد �أو جلاه
منب ��ت ،ولك ��ن بني النفو� ��س ملا تق ��دم من خ�ي�ر �أو تعمل
م ��ن �ش ��ر كم ��ا يف �صري ��ح الآي ��ة الكرمي ��ة...{ :إِنَّ
َأ ْ
هلل َأتْق ُ
َاكمْ[.}...احلج ��رات]13:
كرَم ُ
َكـ ـمْ عِنْـ ـدَ ا ِ
ه�ؤالء مثلنا الأعلى يف الت�ضحية واجلهاد �أمثال عمار
اب��ن يا�سر و�صهيب ال��روم��ي وب�لال احلب�شي و�سلمان
املحمدي و�أبي ذر الغفاري.

ولكن هذا الرجل العظيم مل تفرت عزميته ،بل ازداد
�إميان ًا باهلل تعاىل �سر ًا وعالنية والذي قال فيه ر�سول
«...م ��ا �أَ َظ � َّل� ِ�ت ْ َ
ال �� ْ��ض � َرا ُء
اهلل �صلى اهلل عليه و�آل ��ه:
َ
َو َال �أَ َق � َّل� ِ�ت ا ْل�� َغ�ب ْ َ�را ُء َع� َل��ى ِذي َل� ْه� َ�ج� ٍة َ�أ� ْ��ص� َ�د َق ِم��نْ �أَ ِب��ي
َذر(.»...كتاب �سليم بن قي�س)659/2:
يكتف بالإميان باهلل وحده،
ف�إنّ �أبا ذر الغفاري مل ِ
�شاهد رجل �أب��ا ذر ي�ستهزئ بالأ�صنام وي�سخف بها
ويقول (ال �إله �إال اهلل) فقال له الرجل (�إن رج ًال مبكة
يقول ما تقوله ويزعم �أ َّنه نبي وهو حممد بن عبد اهلل)
وهبت قري�ش يف �إي��ذاء النبي حممد �صلى اهلل عليه
و�آله ووقفت يف طريق الإ�سالم ودعوته املباركة باذلة
كل �شيء يف �سبيل �إيقاف تيارها اجل��ارف و�صرحها
ال�شامخ و�أخذ ي�شق طريقه رويد ًا رويد ًا معتمد ًا على
حقه غري مكرتث بهذه القوى الكبرية الكافرة التي
وقفت يف طريقه ،معلن ًا للعامل �أجمع ب��أنَّ احلق يعلو
وال يعلى عليه و�أنَّ للباطل جولة ثم ي�ضمحل و�أنَّ للحق
دولة و�سوف ينت�صر.

و�إل�ي��ك �أي�ه��ا ال�ق��ارئ ال�ك��رمي حياة بطل م��ن �أبطال
الإ� �س�لام وداع �ي � ًا م��ن دع��ات��ه �أال وه��و �أب��و ذر الغفاري
ر� �ض��وان اهلل عيه ال��ذي ق�سا
عليه املجتمع املكي �آنذاك
و�أذاقه �صنوف الأذى ورغم الأل��وف التي وقفت حتارب الإ�سالم وتعار�ض
و أ�ل��وان العذاب دع��وت��ه وق��ف ال��ر��س��ول �صلى اهلل عليه و�آل ��ه ي�ستقبل
الأف � ��راد ال��داخ �ل�ين يف الإ���س�ل�ام وي �ب��ث ل�ه��م تعاليمه
ويعلمهم �أحكامه ويفقههم يف الدين اجلديد لريجعوا
�إىل �أهلهم وقومهم منذرين ومب�شرين.
وك��ان �أب��و ذر ر� �ض��وان اهلل عليه راب��ع ال��داخ�ل�ين يف
الإ�سالم ،ويف الوقت الذي كان جال�س ًا يف
م�سقط ر�أ�سه �سمع خرب ظهور الر�سول
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الأعظم �صلى اهلل عليه و�آله وظهور الإ�سالم ،ف�أ�سرع يف �إىل اهلل تع ��اىل متحد ي� � ًا كرب ي ��اء قري� ��ش معلن� � ًا له ��م
�إر�سال من �أتاه باخلرب و�أوفاه باخلرب بالتف�صيل ،وما و ل ��كل كا ف ��ر عل ��ى وجه ا لأر � ��ض يف كل ز م ��ان ومكان،
�أ�سرع �أن عاد الر�سول باخلرب �أ َّنه ي�أمر باملعروف وينهى ب� ��أنَّ امل�س ��لم ال يهاب املوت وال يخ ��اف �أحد ًا غري اهلل
وحده ال �ش ��ريك له.
عن املنكر وي�أمر مبكارم الأخالق.
وعل ��ق �أ ب ��و ذرك خماطب� � ًا الر�س ��ول :ما �ش ��فيتني ،لذلك مل يكتف �أبو ذر بهذا الن�صر املحقق حتى عاد
ث ��م �أ�س ��رع بنف�س ��ه ولي� ��س مع ��ه �إال �ش ��نة فيه ��ا م ��ا �ؤه يف اليوم التايل �إىل امل�سجد وقري�ش يف جمل�سها على
وزاده حت ��ى و�ص ��ل مكة وبق ��ي فيه ��ا متكتم� � ًا يف �أمره �شكل حلقات الهية �ساهية يف �أحاديثها و�أ�سمارها وهي
حتى �أدخله ا لإمام علي عليه ال�س�ل�ام على ر�س ��ول اهلل ال تت�صور �أن يعيد �أبو ذر قولته ال�سابقة ،بعد �أن لقي
�صل ��ى اهلل علي ��ه و �آله و�س ��لم عليه ورد الر�س ��ول �صلى منهم ما لقي ولكنهم بهتوا عندما �صرخ للمرة الثانية
اهلل علي ��ه و �آ ل ��ه عليه ال�س�ل�ام وقال �أ ب ��و ذر بعد ذلك (ال �إله �إال اهلل و�أن حم ّمد ًا عبده ور�سوله) و�أ�سرعوا �إليه
كن ��ت �أول م ��ن حي ��ا الر�س ��ول بتحي ��ة ا لإ�س�ل�ام فقلت ي�ضربونه من كل جانب والعبا�س (عم النبي) مينعهم
ال�س�ل�ام علي ��ك فق ��ال وعليك ال�س�ل�ام و�س ��مع �أبو ذر من ذلك ويذكرهم مب�صري جتارتهم �إن هم قتلوه.
حد ي ��ث الر�س ��ول وفهم دعوته ف�أ�س ��لم من �س ��اعته ثم وال زال أ�ب��و ذر موا�ص ًال كفاحه ون�شاطه من �أجل
قال ي ��ا نبي اهلل ما ت�أمر يف!؟ فقال الر�س ��ول ا لأعظم ن�شر تعاليم الإ�سالم والوقوف يف وجوه امل�شركني منذ
�صل ��ى اهلل علي ��ه و �آ ل ��ه تر ج ��ع �إىل قومك حت ��ى يبلغك عهد النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه ويف وج��وه احلكام
�أ م ��ري فقال �أبو ذر والذي نف�س ��ي بي ��ده ال �أرجع حتى املنحرفني من بعد النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه حيث
�أ�صرخ با لإ�س�ل�ام يف امل�سجد ورجع �أبو ذر �إىل امل�سجد ر�أى من الواجب عليه �إظهار احلق و�إزه��اق الباطل
ا لأعظ ��م وقري� ��ش يف �أنديته ��ا م�ش ��غولة يف حديثه ��ا وليكن ما يكون ،فن�صح احلكام امل�ستبدين عن طريق
والتفك�ي�ر يف �أ م ��ر الر�س ��ول العظيم ودعو ت ��ه املباركة امل��وع�ظ��ة احل�سنة ت ��ارة وع��ن ط��ري��ق ال��زج��ز وال�ق��وة
وعم ��ن اتبعه م ��ن امل�س ��ت�ضعفني والرقي ��ق ،وبينما هم �أُخ� ��رى ،م ��ردد ًا عليهم ك �ث�ير ًا م��ن الآي ��ات القر�آنية
يف هذا احلديث ونح ��وه و �إذا ب�صوت �أبي ذر الغفاري الكرمية التي تب�شر الكافرين بجهنم وبئ�س امل�صري.
ي�ش ��ق عن ��ان الف�ضاء منادي ًا ( �أ�ش ��هد �أن ال �إله �إال اهلل
َكنِـ ـزُونَ َّ
ق ��ال تع ��اىل...{ :و ََّالذِيـ ـنَ ي ْ
الذهَـ ـبَ
و �أن حمم ّد ًا عبده ور�س ��وله) و�صاحت قري� ��ش و�ش ��نت
اب َألِي ٍم}.
يل ا ِ
وَالْف َِّضـ ـ َة وَ َال يُنْفِ ُقونَهَا فِي سَـ ـبِ ِ
هلل َفبَشِّـ ـرْهُمْ بِعَ ـ َـذ ٍ
�أب�ش ��ع الدعا ي ��ات الكاذ ب ��ة وا لأقاو ي ��ل املغر�ض ��ة على [التوبة]34:
ه ��ذا الر ج ��ل الكب�ي�ر وال�صحا ب ��ي اجللي ��ل �أن (�صب ��ا
فظل �أبو ذر ر�ضوان اهلل عليه جماهد ًا حتى النف�س
الر ج ��ل� ،صب ��ا الر ج ��ل) ،ف�أقبل ��وا �إلي ��ه ي�ضربو ن ��ه
الأخري من حياته ف�سالم عليه يوم ولد ويوم مات وحيد ًا
حت ��ى �صرع ر�ض ��وان اهلل عليه و �أتاه العبا � ��س بن عبد
م�شرد ًا عن �أهليه وذريته وما علينا �إال �أن نقتدي بهذا
املطل ��ب فانك ��ب عليه و ق ��ال �أقتلت ��م الرجل يا مع�ش ��ر
البطل املجاهد وال�صحابي اجلليل والداعية املخل�ص
قري� ��ش و �أنتم جتار وطريقكم على غفار �أفرتيدون �أن
و�أن حتيا يف قلوبنا � �ش��رارة م��ن ذل��ك اللهيب ال��ذي
يقط ��ع طريقك ��م ف�أم�س ��كوا عنه وذهب �أ ب ��و ذر يحمل
جعل الإ�سالم فيما م�ضى عظيم ًا بنظامه االجتماعي
�إميا ن ��ه و �آالمه ،وقد حقق �أمنيته املن�ش ��ودة يف الدعوة
واالقت�صادي ورقيه الثقايف.
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الأخالق

الأمانة
قال تعاىل{ :إِنَّ ا َ
هلل يَ ْــأمُ ـر ُ
ُك ـمْ َأنْ ُتـ ـؤَدُّوا ا َألمَــانَــاتِ إِ َلــى
َأهْلِهَا[.}...الن�ساء]58:

�أو ً
ال

�إنّ مما يجذب االنتباه يف قول اهلل �سبحانه وتعاىل{ :إِنَّ
ا َ
هلل ي َْأمُر ُ
ُكمْ َأنْ ُتـؤَدُّوا ا َألمَانَاتِ إِلَى َأهْلِهَا }...هو ا�ستخدام

باحلكام فقط ،مما �سي�أتي تو�ضيحه التف�صيل فيه.
�إنّ هذا اخلطاب موجه للحكام وللمحكومني ،للتجار ولرجال
الدين ولغريهم ،للجامعيني ولعامة النا�س ،للأ�ستاذ وللتلميذ،
وذلك لأنّ ال�ضمري يف {ي َْأمُر ُ
ُكمْ} عام للجميع.
وعليه فاخلطاب ع��ام للجميع ،فرئي�س الدولة �أو رئي�س
ال��وزراء ،مكلف ب�أن ي�ؤدي الأمانات �إىل �أهلها ،ولأنّ احلكم
�أمانة وال�سلطة �أمانة بعنقه ،فعليه �أن ي�ؤدي هذه الأمانة �إىل
�أهلها ،وكذلك رئي�س جمل�س النواب �أو جمل�س ال�شعب �أو
ال�شورى �أو الربملان �أو املحافظة.
وك ��ذا احل ��ال بالن�سبة �إىل م��دي��ر امل��در� �س��ة ،ف� ��إنّ الطلبة
والتالميذ �أمانة بيديه ،والأ�ستاذ كذلك ف ��إنّ �إي�صال املادة
العلمية �إىل الطلبة هي �أمانة يف عنقه.
كذلك الأب م�ؤمتن على �أوالده ،و�شيخ الع�شرية م�ؤمتن على
ع�شريته ،ورئي�س احلزب م�ؤمتن على �أفراد حزبه ،واخلطاب
�أي�ض ًا عام للوزراء ور�ؤ�ساء النقابات ومدراء االحتادات وهكذا.
�إذن على ك ّل فرد �أن ي�ؤدي الأمانة امل�ؤمتن عليها ،وعليه �أن
يفي للأمانة بحقها ،فهذه الآية ي�ستفاد منها معنى للجميع ،فال
هي خا�صة بفئة ،وال هي مبن�أى عن الآخرين.

مادة الأمر ،ب�شكلها امل�ؤ ّكد وال�شديد دون �صيغته.
وذل��ك لأنّ مل��ادة الأم��ر داللتها الآك��د على املطلوبية وعلى
الطلب ،وذلك كقول �أحدهم البنه�( :آم��رك ب�أن تذهب �إىل
املدر�سة)� ،أو (�آمرك ب�أن ت�سدد ديون النا�س عليك)� ،إال �أنَّ
هذه الداللة تكون ب�شكل �أ�ضعف ،فيما لو قال له( :اذهب �إىل
املدر�سة) وما �إىل ذلك.
ولقد كان من املمكن �أن يقول �سبحانه وتعاىل�( :أدوا الأمانات
�إىل �أهلها)� ،إ ّال �أ ّنه قال{ :إِنَّ ا َ
هلل ي َْأمُر ُ
ُكمْ}.
واحلا�صل �أنَّ مادة الأم��ر ،لو ا�ستخدمت لد ّلت على الأهمية
الق�صوى� ،أو الأهمية البالغة �أو ال�شديدة للمطلوب ،وال�ضرورة
احلتمية �أو الوجوب الأكيد ،النبعاث امل�أمو ِر نحو امل�أمور به.
�إ�ضافة على ذلك جند �أنّ اهلل �سبحانه تعاىل ،ابتد�أ الآية
الكرمية ب �ـ{إِنَّ} التوكيدية ،فقال جل ا�سمه{ :إِنَّ ا َ
هلل
ثالثاً
يَـ ْـأمُ ـر ُ
ُك ـمْ} ،وك��ان من املمكن �أن يقول�( :آمركم �أن ت��ؤدوا
الأمانات �إىل �أهلها) ،لكن {إِنَّ} ،ت�ؤكد امل�ضمون واملدلول ،الأم��ر الثالث هو ا�ستخدام الفعل ب�صيغة امل�ضارع؛ �إذ
كان من املمكن �أن يقول اهلل تعاىل�( :إنَّ اهلل ي�أمرك ب�أداء
واجلملة والكالم �أكرث ف�أكرث.
الأم ��ان ��ة) ،مبعنى �أن ي�ستخدم امل���ص��در ،لكنه ج��ل وع�لا
ثاني ًا
ا�ستخدم فعل امل�ضارع امل�ص ّدر ب ��أنَّ امل�صدرية {إِنَّ ا َ
هلل
ْ
�إنّ الظاهر هو اخلطاب يف {إِنَّ ا َ
هلل يَــأمُ ـر ُ
ُك ـمْ} عام
ي َْأمُر ُ
ُكمْ َأنْ ُتؤَدُّوا.}...
للجميع ،على عك�س ما توهّ مه البع�ض ،من �أنّ اخلطاب خا�ص
�إنّ النكتة املهمة يف هذه الكلمة ،هي �أنَّ الفعل امل�ضارع يفيد
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تدور حول كلمة الأمانات ،وهي مما ينبغي التوقف عندها
لبيان املعنى املراد من الأمانة والأمانات ،ذلك �أنّ {ا َألمَانَاتِ}
يف الآية ال�شريفة ،جمع حملى ب�أل (الألف والالم).
فالأمانات تفيد على هذا العموم واال�ستغراق ،وتفيد خمتلف
�أنواع الأمانة ،و�شتى �أ�صنافها ،كذلك كافة �أفراد الأمانة ،ف�إنَّ
الأمانة قد تكون �أمانة مادية ،كما لو �سلم �أحدهم لآخر ما ًال،
فعلى امل�ؤمتن �أن ي�ؤديه له ،عندما يحني حينه �أو وقته.
وقد تكون الأمانة معنوية كما لو �أنّ �أب ًا �س ّلم ابنه ل�شخ�ص
�أو ل�صديق ،فرتة �سفره ،فعلى امل�ؤمتن رعاية هذه الأمانة،
وكذلك املدير �أو املعلم ،فهو ي�ستلم التالميذ �أمانة ،وعليه
رعاية الأمانة حق رعايتها.
وك��ذا ال�سلطة بيد احلاكم ،ف�إ َّنها �أمانة يف عنقه ،والأمانة
ها هنا ،هي �أع��م من الأم��ان��ة امل��ادي��ة ،وم��ن الأم��ان��ة املعنوية
ال�شخ�صية؛ لأ َّنها �أمانة �أُمة �أو �شعب  -بكل ما تت�ضمنه من �أبعاد
مادية ومعنوية  -وقد �س ّلمت هذه الأمانة ب�أيدي حاكم �أو حكومة
�أو هيئة حاكمة �أو برملان �أو ما �أ�شبه ذلك.
وعليه ف ��إنَّ الأم��ان��ة لها عر�ض عري�ض ،وال �شك يف داللة
ال�صدق العريف.
�أمانة احلكم وال�س���لطة يف الأدلة النقلية

ميكن اال�ستدالل بالروايات ال�شريفة ،على �أنّ الأمانة تطلق على
(احلكم) �أي�ض ًا ،وهي كثرية وقد عربت عن ال�سلطة بالأمانة.
ففي بع�ض الروايات يقول �أم�ير امل�ؤمنني عليه ال�سالم يف
ر�سالة له لأحد والتهَ « :و�إِنَّ َع َم َل َك َل ْي َ�س َل َك ِب ُط ْع َم ٍة َو َل ِك َّن ُه ِف
ُع ُن ِق َك �أَ َما َن ٌة َو َ�أ ْنتَ ُم ْ�س َت ًْعى لِ َنْ َف ْو َق َك َل ْي َ�س َل َك َ�أنْ َت ْف َتاتَ ِف
هلل َع َّز َو َج َّل
َر ِع َّي ٍة َو َال ُت َخ ِاط َر �إِ َّال ِب َو ِثي َق ٍة َو ِف يَدَ ْي َك َما ٌل ِمنْ َم ِال ا ِ
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اال�ستمرارية ،ويفيد الدميومة ،فتارة نقول( :زيد �أبغ�ض عمر ًا)،
فهذا فعل ما�ض ،والفعل املا�ضي ال يدل على اال�ستمرار.
وعليه ال ي��دل ه��ذا امل�ث��ال على �أنّ احل��ال��ة النف�سية للفعل
م�ستمرة ،ولكن لو قال �أحدهم�( :إنّ زيد ًا يبغ�ض عمر ًا) ،فيبغ�ض
ب�صيغة امل�ضارع ،تدل على اال�ستمرارية يف احلالة النف�سية.
كما �أنّ الفعل الآخ��ر يف الآي��ة ال�شريفة ورد �أي�ض ًا ب�صيغة
امل�ضارع ،وكان من املمكن �أن يقول �سبحانه وتعاىل�( :إن اهلل
�أمركم) ،وذلك و�إن كان �سيفيد بامل�آل نف�س النتيجة؛ لأنه �أمر
اهلل �سبحانه ،وهو �أمر نافذ على امتداد الأزمنة ،لكن الفعل
امل�ضارع لداللته على التجدد واحل ��دوث ،هو �أبلغ يف ت�أكيد
الداللة على املطلوب.

َو�أَ ْنتَ ِمنْ ُخ َّزا ِنه»(.نهج البالغة)367:
مبعنى �أنّ عملك وحكومتك� ،أو واليتك ورئا�ستك ،لي�س لك �أن
ت�ست�أثر بها ،فت�أكل �أموال امل�سلمني ،وتعتربها طعمة من حقك،
ولقمة �سائغة لك.
هلل َخ ْ�ض َم ا ِلإ ِب ِل َن ْبتَ
وكقوله عليه ال�سالمَ « :ي ْخ َ�ض ُمونَ َم َال ا ِ
ال َّر ِبيع»(.علل ال�شرائع)151/1:
فلي�س لك �أن ت�ستطعم منه ،وتخزن الذخائر والكنوز ،وتبني
الق�صور ،ولكنَّ هذا العمل  -وهو الوالية والرئا�سة والإدارة
للعباد والبالد  -يف عنقك �أمانة.
ويف رواية �أخرى ،وردت يف (الكامل يف التاريخ) البن الأثري،
يقول �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم�« :أ ّيها النا�س �إنّ �أمركم هذا
لي�س لأحد فيه حق ،إ� ّال من �أ ّم��رمت ،و�إ ّن��ه لي�س يل دونكم� ،إ ّال
مفاتيح ما لكم معي».
مبعنى �أنّ من ينتخبه النا�س ،يكون له احلق يف الأمر والنهي،
ولكنه لي�س مالك ًا لأموالهم ،وال له �أن يت�صرف فيها ت�صرف املالك
كما يفعل �سالطني اجلور؛ لأنّ ذلك خالف �إرادة النا�س وتوليتهم.
ويف رواية �أخرى ،يف نهج البالغة �أي�ض ًا يقول عليه ال�سالم:
ا�ص ِ ُبوا ِ َ
ل َوا ِئ ِج ِه ْم َف�إِ َّن ُك ْم ُخزَّانُ
ا�س ِمنْ َ�أ ْن ُف ِ�س ُك ْم َو ْ
« َف�أَ ْن ِ�ص ُفوا ال َّن َ
ال َّر ِع َّي ِة َو ُو َك َال ُء الأُ َّمة»(.نهج البالغة)425:
ف�ه��ذه ال��رواي��ة وا��ض�ح��ة ج� ��د�أً ،بو�صفه احل �ك��ام ب�خ� ّزان
الرعية ،واخل��ازن (�أم�ين) ،وكذلك الوكيل (�أم�ين) ،وعلى
اخلازن �أن ال يخون فيما خزنه للأُمة والنا�س ،وعلى الوكيل
�أن ال يخون فيما و ّكل فيه.
و�أنّ العبارة ال�صريحة وهي (وكالء الأمة) ،تعني �أنّ الوايل
هو وكيل الأم��ة ،وال يحق له �أن يت�أ ّمر فيهم ب�أهوائه و�شهواته،
و�أن ي�ستبد بالر�أي ،و�أن ين ّكل بهم ،بال�سجن والتعذيب ،وي�صادر
احلقوق ،وي�سحق الكرامات ،ويغت�صب الأم��وال ،ف�إنّ الوكيل ال
يحق له �أن يفعل مثل هذا مع موكله.
�إذن الأمانة هي ب�أنواع خمتلفة وقد تدخل يف جميع �أمور
الإن�سان ويف جميع �أعماله و�أفعاله ،بل يف �أق��وال��ه كذلك،
فنقل خرب ما �أو حادثة هي حتمل يف البداية �أمانة نقل اخلرب
ال�صحيح.
فكل فرد بحد ذاته عليه �أن ي��ؤدي الأمانة �إىل �أهلها ،فكما
�أنّ هناك �أمانات يجب على الإن�سان �أن ي�ؤديها باجتاه الآخرين،
فتوجد �أمانات بني العبد وبني ربه� ،إنّ اهلل قد �أعطى للإن�سان
الأع�ضاء واجلوارح وهي �أمانة يف عنقه ،عليه �أن ي�ؤدي الأمانة
�إىل �صاحبه كما كانت.
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هلل
{ بِ ـ ـ ـسْ ـ ـ ـ ِم ا ِ

ـن الـرَّحِـيـ ِم
ال ـرَّحْ ـمَـ ِ
ُق ـ ـ ـ ْـل َأعُـ ـ ـ ـ ــوذُ بِـ ـ ـ ـرَبِّ

َق * مِ ـنْ شَرِّ
الْ َفل ِ
مَــا خَ ـ َل ـقَ * وَمِ ـنْ

احل�����س��د
ع������ن������د
الأقرباء

ـق إِذَا
شَـ ـ ـرِّ َغـ ــاسِـ ـ ٍ
وَ َق ـبَ * وَمِ ـنْ شَرِّ النََّّفاثَاتِ فِي الْعُ َقدِ * وَمِ ـنْ شَرِّ حَاسِدٍ

إِذَا حَسَدَ} [الفلق]5-1:
احل�سد ه��ذه احلقيقة التي يثبتها ال�ق��ر�آن الكرمي
بقوله تعاىل{ :وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} هي واحدة
من الذنوب الكبرية وهي رذيلة من الرذائل ومر�ض
من الأمرا�ض التي �أ�صيب بها الكثريون ممن عميت
ب�صريتهم وب�صرهم ب�سبب احل�سد.
هذا املر�ض اخلطري ،ملاذا ي�شتد بني الأقرباء مرة
وبني العلماء مرة ثانية وبني الأ�صدقاء يف املرة الثالثة؟
ا لأ�صل يف ا لأمور �أن يفرح ا لأخ لأخيه �إذا �شاهده
ق��د ت��و ف��ق على ال�صعيد الديني �أو االجتماعي �أو
حتى ال�سيا�سي والثقايف ،و �أنْ يدعو اهلل �أن يوفق
�أخاه يف حمل هذه امل�س�ؤولية وا لأمانة التي منّ اهلل
بها على �أخيه.
�أما ما ن�شاهده يف الواقع االجتماعي فهو عك�س ذلك
متام ًا ،ومم��ا ي�ؤ�سف له ف ��أنَّ بع�ض الإخ��وة  -وب�سبب
احل���س��د  -ي�ك��ون موقفهم م��ن �أخ�ي�ه��م م��وق��ف �إخ��وة
يو�سف من يو�سف عليه ال�سالم ،وال يوجد �أي مربر
له�ؤالء الإخوة يف الق�ضاء على �أخيهم ،وبهذه الطريقة
املفجعة �سوى احل�سد ،والذي ال يربي نف�سه مبا يحب
اهلل وير�ضى ،لي�س فقط احل�سد يع�ش�ش يف �صدره ،بل
الكثري من الأم��را���ض التي تفتك به حتى تو�صله �إىل
مرحلة االنتقام والقتل� ،أمل يقتل قابيل �أخاه ال�شهيد
هابيل ب�سبب احل�سد؟
لعل البع�ض يقول :من هو احلا�سد؟
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�أق� � ��ول :احل��ا� �س��د
ه��و ال� ��ذي ي �ك��ره نعمة
اهلل على غ�يره ،فتجده
ي�ضيق ذرع� � ًا �إذا �أنعم
اهلل على ه��ذا الإن�سان
مب��ال �أو ج��اه �أو علم �أو
غري ذلك ،فيح�سده.
�إذن وما هو احل�سد؟
احل���س��د :ه��و ف�ع��ل ي���ص��در من
احلا�سد ،وهو نوعان:
نوع يح�سد ويكره يف قلبه نعمة
اهلل على غ�يره ،لكن ال يتعر�ض
للمح�سود ب�شيء ،جتده مهموم ًا
ومغموم ًا من نعم اهلل على غريه،
لكنَّه ال يعتدي على �صاحبه.
والطامة الكربى وال�شر والبالء،
� َّإنا هو باحلا�سد �إذا ح�سد ولهذا
ق��ال ت �ع��اىل{ :إذا ح ـســد} ومن
ح�سد احلا�سد العني التي ت�صيب
املح�سود ،فيكون احلا�سد عنده
كراهة لنعم اهلل على الغري ،ف�إذا
�أح����س بنف�سه �أنَّ اهلل �أن�ع��م على
ف�لان بنعمة (خ�صو�ص ًا �إذا كان
احلا�سد واملح�سود �أقرباء) ،خرج
من نف�س احلا�سد اخلبيثة معنى
و�شيء ال ن�ستطيع �أن ن�صفه ،وال
ميكن لنا �أن نت�صوره ،لأ َّنه جمهول
بالن�سبة لنا ،في�صيب بها املح�سود
ب��ال�ع�ين ،وم ��ن ت�سلط عليه ه��ذه
العني �أحيان ًا ميوت (ال �سامح اهلل) ،و�أحيان ًا
مبر�ض ،و�أحيان ًا ُيجن.
ولقد �أثبتت البحوث العلمية� ،أنّ عني احلا�سد يخرج

عبد الحسني االبراهيمي الكويف
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م �ن �ه��ا ���ش��ع ��اع ي��ذي��ب
احلديد
ويفتته!!
هذا
احل ��ا���س ��د �إذا ح �� �س��د  -وي��ا
ل�ل�أ� �س��ف  -جن� ��ده ب�ي�ن الأب
واب �ن��ه ،وب�ين ال ��زوج وزوج �ت��ه،
وب�ين الأخ و�أخ �ي��ه ،وه�ك��ذا بني
الأقرباء كافة.
مل��اذا ال يدخل ال�سرور على
قلبك حينما ت�شاهد �أنَّ �أخاك
�أ�صبح عامل ًا �أو فقيه ًا �أو دكتور ًا
�أو ل��ه ب�ين النا�س حمبوبية �أو
�أن �ع��م اهلل عليه م�ث� ً
لا (مب ��ر�أة
مطيعة وداب� ��ة ��س��ري�ع��ة وبيت
و�سيعة) كما ت�ق��ول ال��رواي��ات
ال �� �ش��ري �ف��ة؟ ومل � ��اذا ال تفتخر
بذلك وت�شكر اهلل على ما �أنعم
ب��ه على �أخ �ي��ك ،حتى يعطيك
مثل ما �أعطاه وزيادة؟
�أختتم هذه الكلمات بروايات
عن �أهل البيت عليهم ال�سالم
ت �ت �ح��دث ع ��ن احل �� �س��د ب�شكل
�ذم ال�شديد لهذا
ع��ام حيث ال� ّ
املر�ض ،بحيث ق ّلما جند �صفة
من ال�صفات الرذيلة قد ورد
ذ ّمها بهذه ال�ش ّدة يف الن�صو�ص
الدينية.
وعلى �سبيل املثال وكنماذج
م��ن ذل��ك نكتفي با�ستعرا�ض
ع ّدة روايات تتح ّدث حول هذا
املو�ضوع:
ورد يف احل��دي��ث ال���ش��ري��ف
ع� ��ن ر� � �س� ��ول اهلل � �ص �ل��ى اهلل
عليه و�آل ��ه �أ ّن ��ه ق��الَ « :ا ْ َ
ل���َ�س� ُ�د

ات َك َما َت � ْ�أ ُك� ُ�ل ال� َّن��ا ُر ْ َ
َي ��أْ ُك� ُ�ل ْ َ
ال َط َب»(.املحجة
ال َ�س َن ِ
البي�ضاء)325/5:
والتعبري �أعاله ي�شري �إ�شارة وا�ضحة �إىل �أنّ نار احل�سد
ميكنها �أن ت�أتي على جميع عنا�صر ال�سعادة لدى الإن�سان
وحترق ح�سناته و�أتعابه طيلة عمره وتهدر ثمرات �أتعابه
بحيث يخرج من الدنيا �صفر اليدين.
وهذا املعنى ورد ب�صورة �أ�شد يف احلديث ال�شريف
عن الإمامني الباقر وال�صادق عليهما ال�سالم حيث
ال َ�س َد َي�أْ ُك ُل الإميانَ َك َما َت�أْ ُك ُل النَّا ُر ْ َ
قاال�« :إِنَّ ْ َ
ال َط َب».
(الكايف ال�شريف)306/2:
�أجل ف�إنّ ال�صفة الرذيلة للح�سد ال حترق احل�سنات
فقط بل حترق الإميان �أي�ض ًا وتب ّدله �إىل رماد ،واعلم
�أنّ احل�سد هذا �أعم من �أن يكون فقط بني الأقرباء.
ويف ح��دي��ث �آخ ��ر ع��ن الإم� ��ام �أم�ي�ر امل ��ؤم �ن�ين علي
عليه ال�سالم �أ ّنه قالَ « :ا ْ َ
ا�ض»(.غرر
ل َ�س ُد َ�ش ُّر ا ْال ْم َر ِ
احلكم)91/1:
وطبق ًا لهذا احلديث ال�شريف ف�إ َّنه لي�س هناك من
الأمرا�ض الأخالقية التي ت�صيب روح الإن�سان� ،أكرث
�سوء ًا و�شر ًا من احل�سد.
وقد ورد عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أي�ض ًا قوله:
« َر�أْ ُ�س ال َّر َذائ ِِل ْ َ
ال َ�س ُد»(.غرر احلكم)95/1:
وعنه �صلوات اهلل عليه يف تعبريه الكنائي عن احل�سد
هلل َد ُّر ْ َ
ال َ�سدِ َما �أَ ْع َد َل ُه َب َد َء ِب َ�صاحِ ِب ِه َف َق َت َلهُ».
قالِ « :
(بحار الأنوار)241/70:
و�أي�����ض�� ًا ع ��ن �أم �ي�ر امل ��ؤم �ن�ين ع �ل��ي ع�ل�ي��ه ال���س�لام
قولهَ « :ث� َ�م� َ�ر ُة ْ َ
ال َ�سدِ َ�شقَا ُء ال ُّد ْن َيا َوالآخِ � َ�رة»(.غ ��رر
احلكم)6857:
ويف حديث �آخر عن الإمام ال�صادق عليه ال�سالم أ� ّنه
ين ْ َ
ال َ�س ُد َوا ْل ُع ْج ُب َوا ْلفَخْ ُر»(.املحجة
قال�« :آ َف� ُة ِّ
الد ِ
البي�ضاء)3277/5:
�إذن :احل���س��د ع�ن��د الأق ��رب ��اء �أو ال�ع�ل�م��اء �أو حتى
الأ� �ص��دق��اء ،ه��و ج��رح لكنه عند الأق��رب��اء يكون هذا
اجل��رح �أعمق و�أك�ثر �إی�لام� ًا� .أج��ارن��ا اهلل و�إي��اك��م من
�شرور �أنف�سنا {وَمَا ُأبَرِّئُ نَ ْفسِي إِنَّ النَّ ْفسَ َألمَّارَةٌ بِالسُّوءِ
إِ َّال مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي َغ ُفورٌ رَحِيمٌ}[ .يو�سف]٥٣:
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ال�س����ؤال و�آدابه

قال اهلل تبارك وتعاىلَ ...{ :فاس َْألوا َأه َْل ِّ
الذ ْ
ك ِر إِنْ
كنْ ُتمْ ال تَعْ َلمُونَ}[.النحل]43:
ُ

خلق اهلل �سبحانه الإن�سان مفطور ًا على التفكري وطلب
العلم والكمال{ :خَ َلقَ األِنْسَانَ * عََّلمَهُ الْبَيَانَ}.
[الرحمن3:ـ]4
وق��د افتتح ربنا ال�ك��رمي كتابه املجيد بالعلم وال �ق��راءة:

{ا ْق ـرَأْ بِاسْ ِم رَبِّ ـكَ َّال ـذِي خَ َلقَ * خَ َلقَ األِنْسَانَ
َق * ا ْقرَأْ وَرَبُّكَ ا َ
أل ْ
كرَمُ * َّالذِي عََّلمَ بِالْ َق َل ِم
مِنْ عَل ٍ
* عََّلمَ األِنْسَانَ مَا َلمْ يَعْ َلمْ}[.العلق1:ـ]5

فقد ذك��ر �سبحانه �أول ح��ال للإن�سان وه��و كونه علقة
وهي �أخ�س الأ�شياء ،ثم ذكر �آخر حاله وهو �صريورته عامل ًا
وهي �أجل املراتب يف الدرجة العالية التي هي الغاية يف
ال�شرف والكرامة.
بل لقد جعل �سبحانه العلم هو ال�سبب الكلي خللق هذا
العامل يف قوله تعاىل{ :ا ُ
هلل َّالذِي خَ َلقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

ْض مِ ْث َلهُنَّ يَ َتنَزَّلُ ا َ
وَمِـنَ ا َ
ألمْـرُ بَيْنَهُنَّ لِ َتعْ َلمُوا َأنَّ
ألر ِ
ك ِّل شَ ـيْءٍ َقدِيرٌ وَ َأنَّ ا َ
ا َ
ك ِّل
هلل عَلَى ُ
هلل َقـدْ َأحَـَـا َط بِ ُ
شَيْءٍ عِ ْلم ًا}[.الطالق]12:
والعلم ميزان اخل�شية والعبادة {وَمَــا خَ َل ْقتُ الْ ِجنَّ
ُون}[.الذاريات]56:
وَاألِنْسَ إ َِّال لِيَعْبُد ِ

�أي يعرفون كما يف اخلرب ال�شريف.
والعلم خزائن ومفتاحه ال�س�ؤال ،وال�س�ؤال رابط بني ال�سائل
وامل�س�ؤول ..فماذا عن ال�س�ؤال لطلب العلم؟
ال�س�ؤال ..مفتاح العلوم :لقد حث الإ�سالم على طلب العلم،
واهتم بالعمل به غاية االهتمام ولنا من الآي ��ات الكرمية
والأحاديث ال�شريفة مئات ال�شواهد املبينة لأهمية العلم وطلبه
ولآداب التعلم (للمعلم واملتعلم) ولأنفع العلوم و�أ�ضرها وغري
ذلك ..وال علم �إال بالتعلم وال تعلم �إال بال�س�ؤال :فلماذا ن�س�أل؟
وماذا ن�س�أل؟ وب�أي مقدار ن�س�أل؟ وما قيمة ال�س�ؤال؟ وما هي
�آداب ال�سائل وامل�س�ؤول؟ وممن ن�س�أل؟ �إننا �أُمرنا بطلب العلم
الذي يف ال�صدور والقلوب ،والعلم لي�س بكرثة التعلمَّ � ،إنا
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العلم نور يقذفه يف قلب من ي�شاء ،ذلك القلب الذي يكون
حرم اهلل وعر�شه ،بتهذيبه و�صفائه وتخليته من ال�صفات
الذميمة ،وحتليته بال�صفات احلميدة يزكي نف�س ال�سائل
املتعلم ..ولذا ي�ؤخذ العلم من �أفواه الرجال ومن �صدورهم
{بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُو ِر َّالذِين َ ُأو ُتوا الْعِ ْلمَ}.
[العنكبوت]49:
ومن قلوبهم وعقولهم ،ف ��إنَّ الكالم �إذا خرج من القلب
دخل يف القلب ،و�إذا خرج من الل�سان مل يتجاوز الآذان ،وقد
ورد عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم« :القلوب �أقفال ومفتاحها
ال�س�ؤال»(.ميزان احلكمة)330/4:
وكت�أكيد على �أهمية ال�س�ؤال وقيمته ُينقل عن الإمام علي بن
مو�سى الر�ضا عليه ال�سالم قوله« :العلم خزائن ومفاتيحها
ال�س�ؤال ،ف�س�ألوا رحمكم اهلل ف�إ َّنه ي�ؤجر فيه �أربعة:
ال�سائل واملعلم وامل�ستمع (وال�سامع) واملحب لهم».
(بحار الأنوار)196/1:
كما ينقل عن الإمام ال�صادق عليه ال�سالم:
«العلم خزائن ومفاتيحه ال�س�ؤال ،ف�س�ألوا
ي��رح�م�ك��م اهلل ف� ��إ َّن ��ه ي���ؤج ��ر �أرب��ع ��ة:
ال �� �س��ائ��ل وامل �ت �ك �ل��م وامل���س�ت�م��ع
وامل�ح��ب لهم»(.بحار
الأنوار)197/1:
وق��ال عليه ال�سالم:
«ه�ل��ك كثري م��ن النا�س
برتكهم ال�س�ؤال».
وزيادة يف الفائدة ينقل
�أنَّ ام� � ��ر�أة ح �� �ض��رت عند
ال���ص��دي�ق��ة ال ��زه ��راء عليها
ال�سالم فقالت�( :إنّ يل والدة
�ضعيفة ،وقد لب�س عليها يف �أمر
�صالتها �شيء وقد بعثتني �إليك
�أ� �س ��أل��ك ،ف��أج��اب�ت�ه��ا ع��ن ذل��ك

عنك جمنون» ،وهذا كناية عن كرثة ال�س�ؤال.
وقد قال �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم� « :سل عما
ال ب ّد لك من علمه وال تعذر يف جلهه»(.غرر
احلكم)401:
�أي العلم الذي ينفع من علمه وي�ض ّر من
َجهله ،وهو علم العقائد ال�صحيحة
والفقه ال�سليم والأخالق الطيبة.
كما روي عن �أمري امل�ؤمنني
عليه ال�سالم ق��ول��ه�« :أيها
ال�ن��ا���س �أع �ل �م��وا �أنَّ كمال
الدين طلب العلم والعمل
ب ��ه� ،أال و�أنَّ ط�ل��ب العلم
�أوج ��ب م��ن طلب امل ��ال...
والعلم خم��زون عند �أهله
وق ��د �أم � ��رمت ب�ط�ل�ب��ه من
�أه�ل��ه فاطلبوه»(.الكايف
ال�شريف)30/1:
�أم ��ا الإم � ��ام ال���ص��ادق
عليه ال�سالم فقد روي عنه
قوله« :عليكم بالتفقه يف دين

لأنّ اهلل �سكت عن �أ�شياء فا�سكتوا عنها كما يف اخلرب:
(و�سكت لكم عن �أ�شياء ومل يدعها ن�سيان ًا فال تتكلفوها).
فك�أنَّ هناك �أمور ًا ال بد �أن تبقى خمزونة حمفوظة ال يعلمها
�إال اهلل والرا�سخون يف العلم.
ويف هذا ال�سياق يذكر �أنَّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
خطب فقال�«( :إنّ اهلل كتب عليكم احلج» ،فقام عكا�شة بن
حم�صن ويروى �سراقة بن مالك فقال� :أيف كل عام يا ر�سول
اهلل؟ ف�أعر�ض عنه حتى عاد مرتني �أو ثالث ًا ،فقال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�آله« :ويحك وما ي�ؤمنك �أن �أقول :نعم ،واهلل
لو قلت :نعم ،لوجبت ،ولو وجبت ،ما ا�ستطعتم ،ولو تركتم،
لكفرمت ،فاتركوين ما تركتكم ،ف� َّإنا هلك من كان قبلكم بكرثة
�س�ؤالهم واختالفهم على �أنبيائهم ،ف�إذا �أمرتكم ب�شيء ف�أتوا
منه ما ا�ستطعتم ،و�إذا نهيتكم عن �شيء فاجتنبوه»)؟(تف�سري
كنز الدقائق وبحث املناقب)146/9:
وقال الكليني ب�إ�سناده �أ َّنه جاء رجل �إىل علي بن احل�سني
عليه ال�سالم ف�س�أله عن م�سائل ف�أجاب ،ثم عاد لي�س�أل عن
مثلها فقال علي بن احل�سني عليه ال�سالم« :مكتوب يف الإجنيل
ال تطلبوا علم ما ال تعلمون ،وملا تعملوا مبا علمتم ،ف�إنَّ العلم
�إذا مل يعمل به مل يزدد �صاحبه �إال كفر ًا ،ومل يزدد من اهلل �إال
بعد ًا»(.الكايف ال�شريف)45/1:
فعليه � َّإن ��ا ن�س�أل لنعلم ،و� َّإن ��ا نعلم لنعمل ،وال ب��د من
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فثنت ف�أجابت ،ثم ثلثت ف�أجابت� ،إىل �أن ع�شرت ف�أجابت ،ثم
خجلت من الكرثة وقالت :ال �أ�شق عليك يا بنت ر�سول اهلل،
أيت
قالت فاطمة عليها ال�سالم« :هاتي �سلي عما بدا لك� ،أر� ِ
من اكرتى يوم ًا ي�صعد �إىل �سطح بحمل ثقيل ،وكراه مائة �ألف
دينار �أيثقل عليه ذل��ك؟» فقالت ال فقالت�« :أكريت �أنا لكل
م�س�ألة ب�أكرث من ملء ما بني الرثى �إىل العر�ش ل�ؤل�ؤ ًا ،ف�أحرى
علي� ،سمعت �أبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم يقول:
�إ ّال يثقل ّ
�إنَّ علماء �شيعتنا ُيح�شرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات
على قدر كرثة علومهم وجدّهم يف �إر�شاد عباد اهلل ،حتى
يخلع على ال��واح��د منهم �أل��ف �أل��ف حلة من نور»(.املحجة
البي�ضاء)30/1:
فطلب ًا للعلم ولكي ال نهلك علينا �أن ن�س�أل و�أن نبحث عن
الأجوبة.

اهلل تعاىل وال تكونوا �أعراب ًا � -أي ال تكونوا كالأعراب جاهلني
بالدين غري متعلمني ،غافلني عن �أحكامه ،معر�ضني عنها
وعن تعلمها  -ف�إنَّ من مل يتفقه يف دين اهلل تعاىل مل ينظر اهلل
تعاىل �إليه يوم القيامة ومل يزك له عم ًال»(.املحا�سن)228/1:
وقد ورد �أي�ض ًا( :فال تزهد يف مراجعة اجلهل و�إن كنت قد
�شهرت بخالفه ،وال�س�ؤال ن�صف العلم).
ولكن هل على الإن�سان �أن ي�س�أل ملجرد ال�س�ؤال في�س�أل ما
ي�شاء كيف ي�شاء دون هدف �سام من �س�ؤاله؟
قال تعاىل يف كتابه العزيز{ :يَا َأيُّهَا َّالذِينَ آمَنُوا ال تَس َْألوا
ْكمْ[.}...املائدة]101:
َكمْ تَسُؤ ُ
عَنْ َأشْيَاءَ إِنْ ُتبْدَ ل ُ
َكمْ
وقال �سبحانهَ { :أمْ ُت ِريدُونَ َأنْ تَس َْألوا رَسُول ُ
كمَا سُئ َِل مُوسَى مِنْ َقبْلُ [.}...البقرة]108 :
َ
ن مَا َليْسَ َلكَ بِهِ
وقال ع ّز من قائلَ ...{ :فال تَس َْألْ ِ

ال رَبِّ إِنِّي َأعُوذُ بِكَ َأنْ َأس َْأ َلكَ مَا َليْسَ لِي
عِ ْلمٌ * َق َ
نوع ال�س�ؤال ومقداره
ورد يف اخلرب ال�شريف« :ا�س�أل عن �أمور دينك حتى يقال بِهِ عِ ْلمٌ}[.هود]47-46:
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وعن الإمام ال�صادق عليه ال�سالم قال�« :إذا �سئل الرجل
الإخال�ص يف العمل ،واملخل�صون على خطر عظيم.
منكم عما ال يعلم فليقل :ال �أدري ،وال يقل :اهلل �أعلم ،فيوقع
�آداب ال�سائل وال�س�ؤال واملجيب
ً
عن �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم �أ ّنه قال« :من �أح�سن يف قلب �صاحبه �شكا ،و�إذا قال امل�س�ؤول :ال �أدري فال يتهمه
ال�س�ؤال علم ،من علم �أح�سن ال�س�ؤال»(.عيون احلكم )424:ال�سائل»(.املحا�سن)206/1:
وقال عليه ال�سالم �أي�ض ًا�« :إذا �س�ألت ف�سل تفقه ًا ،وال ت�س�أل
تعنت ًا ،ف�إنَّ اجلاهل املتعلم �شبيه بالعامل ،و�إنَّ العامل املتع�سف
�شبيه باجلاهل»(.عيون احلكم)132:
وقال عليه ال�سالم كذلك�« :إنّ من حق العامل �أن ال تكرث عليه
بال�س�ؤال ،وال تعنته يف اجلواب وال تلح عليه �إذا ك�سل ،وال ت�أخذه
بثوبه �إذا نه�ض ،وال تف�ش له �سر ًا ،وال تغتابن عنده �أحد ًا ،وال
تطلنب عرثته ،و�إن زل قبلت معذرته ،وعليك �أن توقره وتعظمه
هلل ما دام يحفظ �أمر اهلل ،وال جتل�س �أمامه ،و�إن كانت له
حاجة �سبقت القوم �إىل خدمته»(.املحا�سن)233/1:
ي�س�أل املرء �إذا ُاذن له ،ف�إنَّ ال�س�ؤال عما مل يبلغ رتبته �إىل
فهمه ،ال ميدح عقباه ،وملثل هذا منع اخل�ضر مو�سى على نب ّينا
و�آله وعليهما ال�سالم عن ال�س�ؤال قبل �أوانه.
و�أما املجيب فقد قال يف حقه �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم:
«ال ي�ستحي العامل �إذا �سئل عما ال يعلم �أن يقول ال �أعلم».
(دعائم الإ�سالم)80/1:
فمن الأدب
وعن الإمام ال�صادق عليه ال�سالم قال« :من �أجاب يف كل ما
 .1ح�سن ال�س�ؤال وح�سن اجلواب.
ي�س�أل عنه ملجنون»(.معاين الأخبار)238:
 .2ال�س�ؤال للتفهم والعمل ،ال للتعنت والإع�ج��از والأذى
وق��ال �أم�ير امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أي�ض ًا« :من ترك قول:
واال�ستهانة.
ال �أدري �أ�صيب مقاتله ،وقول ال �أعلم ن�صف العلم»(.عيون
 .3ال تكرث ال�س�ؤال �إال �إذا ُاذن لك.
احلكم)372:
 .4لكل مقام مقال و� َّإنا ي�س�أل يف �أوانه.
وعن قا�سم بن حممد بن �أبي بكر �أ َّنه �سئل عن �شيء فقال:
 .5ال يخجل من ال يدري �أن يقول :ال �أعلم ،ف��إنَّ ال �أدري
(ال ُاح�سنه ،فقال ال�سائلِّ � :إن جئت �إليك ال �أعرف غريك!
ن�صف العلم.
فقال القا�سم :ال تنظر �إىل طول حليتي ،وكرثة النا�س حويل،
هذا بع�ض ما نفهمه من الروايات ال�شريفة التي مرت ،وهناك
واهلل ما ُاح�سنه ،فقال �شيخ من قري�ش جال�س �إىل جنبه :يا
�آداب ُاخرى ذكرها العلماء يف كتبهم ،فراجع يف م�ضانه.
ابن �أخي الزمها! ،فقال :فواهلل ما ر�أيتك يف جمل�س �أنبل منك
و�أخ�ي�ر ًا� :إىل من نرجع يف �أ�سئلتنا؟ ومم��ن ن�س�أل؟ � َّإن��ا
اليوم! ،فقال القا�سم :واهلل لأن يقطع ل�ساين �أح��ب �إيل �أن
نرجع �إىل �أهل اخلربة ،وي�س�أل يف كل فن �أهله ،ويف كل علم
�أتكلم مبا ال علم يل به)!!(بحار الأنوار)123/2:
�أ�صحابه ،وربنا اهلل العامل بكل �شيء �سبحانه وتعاىل� ،أمرنا
ومن و�صايا النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه لأب��ي ذر الغفاري
ر�ضوان اهلل عليه« :يا �أبا ذر �إذا �سئلت عن علم ال تعلمه فقل :يف كتابه ال��ذي ال ي�أتيه الباطل وفيه فرقان كل �شيء هدىً
للمتقني ورحمة للم�ؤمنني� ،أن ن�س�أل فيما ال نعلم �أهل الذكر
ال �أعلم تنج من تبعته ،وال تفت مبا ال علم لك به تنج مع عذاب
يف قوله تعاىلَ { :فاس َْألوا َأ َهْــل ِّ
الذ ْ
كنْ ُتمْ ال
ك ِر إِنْ ُ
اهلل يوم القيامة»�(.أعالم الدين يف �صفات امل�ؤمنني)190:
تَعْ َلمُونَ}[.النحل]43:
بقلم :السيد عادل العلوي

احلكمة الإلهية

الوقت خملوق عجيب
(احللقة الثانية)

الوقت يف طول العمر والطب احلديث و�سر اخللود
�إنّ العلم احلديث قد �صرح ب�إمكان الإن�سان البقاء
�آالف ال�سنني ب�شرط �أن تتوفر له و�سائل املحافظة
على القوى اجل�سمية والبدنية بحيث �أن ي�ساعده ذلك
على البقاء حي ًا.
(مو�سوعة الإمام املهدي عليه ال�سالم)
�إنَّ من النتائج العلمية والعملية وامل�ؤدية باالمتحان
والتي �أج��راه��ا بع�ض العلماء امل��وث��وق بعلمهم حيث
قالوا (�إنّ الإن�سان ال ميوت وميكن �أن يعمر كذا من
ال�سنني �آالف �أو ما ال نهاية له �أي مبعنى �إىل ما �شاء
اهلل تعاىل) ب�سبب �أنَّ كل الأن�سجة الرئي�سية من ج�سم
احليوان تقبل البقاء �إىل ما ال نهاية له �إذا مل تعر�ض
عليه ع��وار���ض تق�ضي على حبل حياته ،وذل��ك لأنّ
هذه العوار�ض تنتاب بع�ض �أع�ضائه فتتلفها ولكون
�أع�ضائه مرتبطة ببع�ضها البع�ض حيث ت���ؤدي به
�إىل الهالك واملوت ف�إذا ا�ستطاع العلم �أن يزيل تلك
العوار�ض �أو مينع فعلها مل يبقَ مانع مينع ا�ستمراره يف
احلياة ملئات ال�سنني بل �آالف �أي�ض ًا.

و(�إنّ ج��ان رو� �س �ت��ان) يعتقد ب�ضوء االكت�شافات
والتجارب العلمية �أنّ اتباع طريقة حفظ الإن�سان مل
يعد يبدو م�ستحي ًال فاالكت�شافات التي �سجلها عدد من
امل�شاهري العلماء منذ حوايل قرن ترتك بع�ض الأمل يف
�إمكانية التو�صل �إىل مركب متنا�سق ي�ساعد يف حتقيق
املزيد من التقدم اعتماد ًا على جتارب علمية �سجلها
براون و�ألك�سي كاريل وفوارنوف وميت�شيتكوف ويونحو
موليترن وفيالنوف وغريهم.
�أم��ا روب��رت �أيينتجر ال��ذي و�ضع �أخ�ير ًا كتاب ًا قيم ًا
بعنوان (الإن�سان هل ميكن �أن يخلد حي ًا) فقد خلق
�آما ًال جديدة �إذ قال (�إنَّ الإن�سان الذي يعي�ش ويتناف�س
الآن ميلك ح��ظ ال�ب�ق��اء م��ن الناحية الفيزيائية).
(مو�سوعة الإمام املهدي عليه ال�سالم)
ه��ذا كله م�ضاف ًا �إىل الت�صريحات الكثرية ب�ش�أن
�إمكان املحافظة على حياة الإن�سان �أل��وف ال�سنني لو
جمد خ�لال ه��ذه ال�ف�ترة الزمنية وذل��ك باعتبار �أنَّ
التجميد يحافظ على كل اخلاليا احلية ومهما يكن
من �أمر ف�إنّ ت�صريحات العلماء ت�ؤكد ب�إمكان �أن يطول
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عمر الإن�سان و�إنّ هذا الإمكان هو املحفز الأكرب لهم وهنا ال�س�ؤال الذي يرد يف هذا العلم هو كم تعي�ش
على املثابرة وال�سعي ملعرفة الو�سائل التي حتقق ذلك اخللية وهل جميع اخلاليا احلية لها عمر واحد وهل
و�إذا �صح �إمكان طول عمر الإن�سان بح�سب اال�ستعداد تتجدد اخلاليا احلية؟
والطبيعة كان ممكن ًا و�صحيح ًا طول عمر الرجل املنقذ
اجلواب
للب�شري وه��و املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه �إنّ خلاليا ج�سم الإن�سان عمر ًا واحد ًا وثابت ًا وت�ستبدل
ال�شريف طيلة هذه القرون بح�سب الطبيعة الإلهية�(.آل ب�شكل �أوتوماتيكي عندما تت�أكل ومتوت وعندما تكون
ي�س� .420:أ�صول الدين)422:
اخللية �أك�ثر ن�شاط ًا تكون حياتها ق�صرية مثل خاليا

الوقت من وجهة نظر الباحث
الأمعاء والتي تعي�ش خم�سة �أي��ام فقط فهي تت�ساقط
الوجهة التجريبية
داخل الأمعاء ي�ضطر اجل�سم �إىل ه�ضمها وا�سرتجاعها
�إنّ علماء الأح �ي��اء املخت�صون ب ��إج��راء التجارب للحيلولة دون فقدان امل��واد التي حتتوي عليها ،وحتل
العديدة على حيوانات خمتلفة حيث تو�صلوا �إىل نتائج خاليا جديدة حملها� ،أم��ا خاليا اجلهاز الع�صبي ال
علمية لهذه التجارب (�إنّ ب�إمكان بقائها ملدة طويلة تتجدد بينما جميع اخلاليا تتجدد مرات حمدودة فقط
تفوق مدة عمرها الطبيعي �أكرث بكثري).
بعدها ي�صلح الإ�صالح والتجديد للخاليا �أقل �سرعة.
الوجهة العلمية
وفيما يلي ج��دول بعمر بع�ض اخل�لاي��ا احلية عند
�أما الوقت من وجهة نظر علمية فن�ستطيع �أن نت�أكد الإن�سان:
من ذلك عرب �شهادات الأطباء ذوي االخت�صا�ص يف رمو�ش العني عمرها من (� )4-3أ�شهر.
علم الطب ح��ول ه��ذه امل�س�ألة ،وفيما �إذا مل يتعر�ض كريات الدم احلمراء عمرها (� )4أ�شهر.
الإن�سان �إىل تلك العوار�ض التي ت�ؤدي �إىل الق�ضاء على كريات الدم البي�ضاء التي حتارب الأمرا�ض عمرها
حياته والفتك ب�أن�سجته املرتابطة بع�ضها ببع�ض كما من (� )4-2سنوات.
ذكر يف �سابق البحث حيث �أكد علم الأحياء ب�أنَّ اخللية
خاليا الأمعاء عمرها (� )5أيام.
يف ج�سم الإن�سان لها عمر ووقت.
خاليا العظم عمرها من (� )20-15سنة.
�س�ؤال
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الكبد عمره (� )8أ�شهر.

كريات ال��دم البي�ضاء التي تلتهم اجلراثيم عمرها
(� )30ساعة.
الوجهة القر�آنية

�إنّ ما ذكره القر�آن الكرمي املدة الن�سبية �أو الوقت والتي
و�ضعت فيها م�س�ألة بقاء الإن�سان مئات ال�سنني ومن هذه
الآيات قوله تعاىل ع ّز وجل:
قال تعاىلَ { :ف ـ َل ـوْ َ
كــانَ مِ ـنَ الْمُسَبِّحِنيَ *
ال َأَّن ـهُ َ
َل َلبِثَ فِي بَ ْطنِهِ إِلَى يَو ِْم يُبْعَ ُثونَ}[.ال�صافات]144-143:

ج��اء يف تف�سري ه��ذه الآي ��ة �أنّ م��ن الت�سبيح املق�صود
يف هذه الآي��ة هو الإق��رار بوالية �أم�ير امل�ؤمنني علي عليه
ال�سالم(.تف�سري فرات الكويف)226:

وقد �أو�ضح القر�آن ب�أنّ حياة النبي يون�س على نب ّينا و�آله
وعليه ال�سالم فيها �إ�شارة وا�ضحة و�صريحة ب�أ َّنه لو مل
يكن من امل�سبحني املقرين بوالية �أمري امل�ؤمنني علي عليه
ال�سالم لأمكن له �أن يبقى يف بطن احلوت �إىل يوم البعث،
علم ًا ب�أنّ الوقت يف هذه الآية هو وقت غري مبا�شر.
ق��ال تعاىلَ { :فـ َلـبِـثَ فِـيـ ِهـمْ َألْـ ـفَ سَ ـنَ ـةٍ إ َِّال خَمْسِنيَ
عَامًا}[.العنكبوت]14:
وهنا قد �أ�شار القر�آن الكرمي يف هذه الآية الكرمية �إىل
�أنّ حياة نبي اهلل نوح على نب ّينا و�آله وعليه ال�سالم امتدت
�إىل �أكرث من �ألف عام حيث �أ�شار القر�آن �إىل املدة الزمنية
لبعثته كانت ت�سعمائة وخم�سني عام ًا و�أنَّ حياته امتدت
ح�سب الروايات يف الأثر قد ا�ستمرت �إىل �أكرث من �ألفي
عام وقد روي �أ َّنه قد عا�ش �ألفني و�أربعمائة �سنة والعلم
عند اهلل وكذلك ف�إنَّ لقمان احلكيم قد عا�ش ثالثة �آالف
وخم�سمائة �سنة وقيل عا�ش عمر (�سبعة �أن�سر) و�سمي
�آخرها (لبد) حيث قال :طال الأبد على لبد(.مو�سوعة
الإمام املهدي عليه ال�سالم).
كهْفِ ِهمْ ثَ ـاَثَ م َِئةٍ سِنِنيَ
قال تعاىل{ :وَ َلـبِـ ُثــوا فِــي َ
وَا ْزدَادُوا تِسْعًا}[.الكهف]25:
هنا قد �أ�شار القر�آن الكرمي �إىل �أ�صحاب الكهف والوقت
الذي قد ق�ضوه يف كهفهم حيث لي�س لدينا علم كم عا�شوا
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ا�ستبيان

ي�سر جملتكم /جملة الوارث التي ت�صدر
عن �شعبة الدرا�سات والبحوث اال�سالمية
يف ق�سم ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية يف
العتبة احل�سينية املقد�سة � ْأن تدعوكم
للم�ساهمة اجلادة يف اال�ستبيان الذي
تطرحه ،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 �أنَّ حجم املجلة احلايل هومالئم :نعم  /ال

قبل دخولهم الكهف وبعد خروجهم من الكهف.
وهناك الكثري من الآيات القر�آنية التي ت�شري �إىل الفرتة
الزمنية �أو الوقت ب�صورتيه املبا�شرة وغري املبا�شرة.
فالباحث قد تو�صل يف بحثه ه��ذا �إىل نتيجة حتمية
ي�ستطيع بها الرد على من ي�شكك يف بقاء الرجل املنقذ
عند باقي الأمم والأدي��ان الأخرى واملهدي املنتظر عجل
اهلل تعاىل فرجه ال�شريف عند امل�سلمني ب�صورة عامة
وال�شيعة الإمامية ب�صورة خا�صة �أال وهي:
�إنّ بقاء الإن�سان مئات ال�سنني يف ه��ذا العامل عامل
الدنيا بج�سمه املادي (جائز) وممكن وهي م�س�ألة طبيعية
وعادية من وجهة نظر جتريبية وعلمية وقر�آنية.
قال املقداد ال�سيوري يف �شرحه :ال �شك �أنَّ هذا �أمر
ممكن واهلل تعاىل قادر على كل املمكنات فيكون قادر ًا على
بقائه هذا ال�شخ�ص لهذه املدة الطويلة هذا مع �أنَّ مثل
هذا التعمري و�أ�ضعافه قد وقع �إما يف حق الأنبياء عليهم
ال�سالم كما يف نوح و�شعيب على نب ّينا و�آله وعليهما ال�سالم
و�إما يف حق الأ�شقياء كما يف ال�سامري والدجال.
و�إذا جاز ذلك يف حق الطرفني فليجز يف حق الو�سط
وه��م الأول �ي��اء وحيث احل��ال كذلك ف�لا وج��ه ال�ستبعاد
اخل�صم طول عمره عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف.
يف بيان وجوده يف هذه املدة الطويلة وكذلك لوجهني:
الوجه الأول

الن�صو�ص الدالة على وج��وده عجل اهلل تعاىل فرجه
ال�شريف وطول عمره وغيبته حيث نقلها ال�شيعة خلف ًا عن
�سلف وبالتواتر عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله وعن الأئمة
الأطهار عليهم ال�سالم.
الوجه الثاين

الدليل ال ��دال على �أنَّ ك��ل زم ��ان الب��د فيه م��ن �إم��ام
مع�صوم وغ�يره��م لي�س مبع�صوم ب��الإج�م��اع فيجب �أن
يكون هو موجود ًا يف هذه املدة الطويلة من حني وفاة �أبيه
احل�سن الع�سكري عليه ال�سالم �إىل انقطاع التكليف و�إ ّال
لزم خلو الزمان من �إم��ام مع�صوم وهو باطل(.ار�شاد
الطالبيني)377:
بقلم :سعد محسن خميس

حديث ال�شهر

ِ
كلمات �إمامنا ال�سبط املُجتبى
ِمن
يف َم ِ
حممد
عرفة � ِآل ّ

ُ
�صلوات اهلل عليه:
قال الإمام احل�سن املجتبى
ـدى لِ َن ْ
اق َتـدى ِبنَا ،و َمن َر ِغ َب
ـح ُن نو ٌر لِ َن َت ِب َعنـاُ ،
وه ً
( َن ْ
ي�س ِمن الإ�سال ِم يف
َعنَّا
فلي�س ِمنَّا ،و َمن مل َيكُ ْن ِمنَّا َف َل َ
َ
فتح ُ
اهلل الدين ،و ِبنا يخْ ِت ُم ُه ،و ِبنا �أَطْ عمكُ م
َ�شيءٍ  .بنا َ
نزل ُ
ُ
���ض ،و بنــا �أَ َ
اهلل عليـكـم َقـطْ َر
ــب الأ ْر ِ
اهلل ُعـ�شْ َ
ال�سماء ،وبنا �آمنكم ُ
ـح ُ
ـركمَ ،و
َ
اهلل من ال َغ َرق يف َب ْ
خل ْ�سف يف َب ِّر ُكم ،وبنا َن َف َعـكُ م ُ
ِمن ا َ
اهلل يف َحياتكُ ـم
ـح َ�ش ُ
ويف ُق ُب ُ
ال�صراط و ِع ْند
وع ْند ِ
ــركم ِ
وركــم ويف َم ْ
جلنــان)...
امليزان ِ
وع ْن َد ُدخـو ِلـكُ م ا ِ
[بحار الأنوار :ج]23
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�صدر حديثا
م���ن ���ش��ع��ب��ة ال���درا����س���ات وال��ب��ح��وث اال���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

الن�س�خة
عل�ىالن�س�خة
للح�ص�ولعلى
للح�ص�ول
للمجلــــــة
الرقميـــــــــــــةللمجلــــــة
الرقميـــــــــــــة
الكــــــــ�ود
ه�ذاالكــــــــ�ود
ام�ســــــ�حهذا
ام�ســــــ�ح

تعلن �إدارة جملة الوارث عن البدء يف ا�ستقبال البحوث واملقاالت العلمية
والإ�سالمية لن�شرها �ضمن �أعداد املجلة القادمة ،علم ًا �أن املقاالت �ستخ�ضع
للتقييم العلمي.
يرجى �إر�سال الأعمال على الربيد الإلكرتوين التايل:

Email: info@imamhussain-lib.org

