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بني  التطابق  على  تطلق  ال��ع��ب��ارة  ه��ذه 
الرجل  ه��ذا  قولنا  فمثاًل  وا�سمه،  ال�سيء 
م��ل��يء  حقيقته  يف  وه���و  ���س��ري��ف،  ا���س��م��ه 
ا���س��م��ه طاهر  ال��رج��ل  ب��ال�����س��رف، وذل���ك 
وباطنه  ظاهره  يف  طاهر  حقيقته  يف  وهو 

وهكذا.
نوع  اأي  اأحيان كثرية ال يح�سل  ولكن يف 
وحقيقته  اال���س��م  ب��ني  التطابق  اأن���واع  م��ن 
مما  وه��و  �سريفًا  الرجل  ا�سم  يكون  فقد 
وهو  طاهرًا  ا�سمه  يكون  وقد  له،  �سرف  ال 
مليء بالقذارة املادية واملعنوية والظاهرية 
وال��ب��اط��ن��ي��ة، ول���و ت��اأم��ل��ن��ا يف ���س��ب��ب ع��دم 
اأّن  التطابق بني اال�سم وبني الواقع لوجدنا 
امل�سري  يعلمون  الغيب وال  يعلمون  الب�سر ال 
اإاّل من اأراد اهلل تعاىل له ذلك، فقد ي�سمي 
ذلك  يكون  ال  ولكن  جيد  با�سم  ابنه  االأب 
االبن يف واقعه كما هو يف ا�سمه فال يكون 

عند ذلك ا�سمًا على م�سمى.
العامل  تعاىل  اهلل  بالت�سمية  قام  لو  اأم��ا 

ب��ك��ل ���س��يء وامل��ح��ي��ط ب��ال��ظ��اه��ر وال��ب��اط��ن 
لوجدنا  وامل�ستقبل  واحل��ا���س��ر  وامل��ا���س��ي 
انطباق اال�سم على امل�سمى وهذا ما ح�سل 
للنبي  االأك���ر  ال�سبط  االإم���ام  ت�سمية  يف 
�سلى اهلل عليه واآله حيث اأ�سماه اهلل تعاىل 
اهلل  اأّن  على  وا�سحة  داللة  ح�سنًا ويف هذا 
ح�سنًا  �سيكون  الوليد  هذا  اأّن  علم  تعاىل 
يف  ح�سنًا  و�سيكون  والظاهر،  الباطن  يف 
احلا�سر وامل�ستقبل فاأ�سماه بذلك، واإاّل من 
با�سم  وليدًا  تعاىل  اهلل  ي�سمي  اأن  املحال 
فاإذن  لي�س كذلك  اأّنه  منه  يعلم  وهو  ح�سن 
نعلم من خالل هذه الت�سمية باأّن اهلل تعاىل 
بن  علي  بن  وهو احل�سن  الوليد  لهذا  �سهد 
وباطنه،  ظاهره  يف  ح�سن  باأّنه  طالب  اأبي 
هذا  وم��ن  وم�ستقبله،  حا�سره  يف  وح�سن 
يظهر اأن االمام احل�سن انطبق ا�سمه على 
على  ا�سم  حقه  يف  نقول  اأْن  ف�سح  واقعه 
نتائج  النتيجة  هذه  على  ويرتتب  م�سمى، 

اأُخرى يف العقائد لي�س هنا حملها.
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    ث�رة الإمام احل�شني عليه ال�شالم مقّد�شة ومباركة
وجود بع�س الكرامات واملعاجز بعد مقتل االإمام احل�سني 
مقّد�سة  كونية  ق�سية  اأّنها  على  وا�سحة  داللة  ال�سالم  عليه 
ولها مبداأ و�سلوك قد ثّبتها اهلل تبارك وتعاىل، ل�سري املجتمع 

االإ�سالمي وفق هذه املبادئ وال�سلوكيات.
ا�ست�سهاد  بعد  حدث  ملا  م�سابهًا  موقفًا  التاريخ  يذكر  مل 
اآن��ذاك، وحتى يومنا هذا قد  ال�سالم  االإم��ام احل�سني عليه 
اإن مل  ومعاجز  كرامات  الكرامات، حيث هناك  بع�س  نرى 

تكن يومية فهي حتدث يف ال�سهر اأو يف ال�سنة دائمًا.
    خا�شية الث�رة احل�شينية

ق�سية االإمام احل�سني عليه ال�سالم ق�سية خا�سة مرتبطة 
بنت  ابن  على  واجلبال  والبحار  احليوانات  فبكاء  بالكون، 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله ق�سية ربانية وكونية.
وفق  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإم��ام  مقتل  يف  ف��احل��وادث 

قوانني الطبيعة وقوانني الكون خا�سة.
عليه  احل�سني  )مقتل  كتابه  يف  الطراين  ال�سيخ  يذكر 
عليه  احل�سني  مقتل  عند  حدثت  غريبة  اأم���ورًا  ال�سالم( 
ال�سالم من قبيل اأن ال�سماء مطرت دمًا واأّنه مل يرفع حجر 

من بيت املقد�س اإال ووجد حتته دم عبيط.
القرن  يذكر )فريد وجدي( يف )دائرة معارف  كذلك 
وماء  ال�سماء  تغري  منها  حدثت  كونية  اأم��ورًا  الع�سرين( 
ربانية  ق�سية  اأّنها  فلوال  وغريها  االأر�س  على  ظهر  اأحمر 

بذلك. الكون  تغري  ملا 
فق�سية االإمام احل�سني عليه ال�سالم هي ا�ستثنائية عاملية 
بل كونية ربانية فهكذا اأراد اهلل �سبحانه ور�سوله �سلى اهلل 
ق�سية  تبداأ  اأن  ال�سالم  عليهم  بيته  واأه��ل  و�سلم  واآل��ه  عليه 
ثوري  م�سروع  فهي  تنتهي  وال  ال�سالم  عليه  االإم��ام احل�سني 

اإ�سالحي ال يتوقف اإىل يوم القيامة.
    املجال�س احل�شينية والكرم احل�شيني

احل�سينية  املجال�س  يف  باالإطعام  والتدافع  الّنا�س  حب  اإّن 
متثل قيمة اإن�سانية مطلوبة يف املجتمع فاإّنها قيمة نبعت من 

ثورة االإمام احل�سني عليه ال�سالم وتاأ�سلت واأ�سبحت من القيم 
التي حتبب  الروايات  الكثري من  فهنالك  املجتمع  الثابتة يف 
اإطعام الطعام واإف�ساء تلك القيمة يف املجتمع حتى اأ�سبحت 

عرفًا دارجًا لدى ال�سيعة خا�سة وامل�سلمني عامة.
َعْن  ٍح  َنا�سِ ْبِن  َطِريِف  ْبِن  �َسِن  احْلَ فَعِن 

ُعَمَر  َع��ْن  َزْي��ٍد  ْب��ِن  �َسنْيِ  احْلُ َع��ِن  اأَِب��ي��ِه 
ُقِتَل  مَلَّا  َق��اَل:  �َسنْيِ  احْلُ ْبِن  َعِليِّ  اْبِن 
ال�سالم  عليه  َع��ِل��ٍيّ  ْب��ُن  ��نْيُ  �����سَ احْلُ
َواَد  ال�سَّ َها�ِسٍم  َبِني  ِن�َساَء  َلِب�ْسَن 
َحٍرّ  ِمْن  َي�ْسَتِكنَي  اَل  َوُك��نَّ  َوامْلُ�ُسوَح 
�َسنْيِ عليه  َواَل َبْرٍد َوَكاَن َعِليُّ ْبُن احْلُ

.» ِلْلَماأَْتِ َعاَم  الطَّ َلُهنَّ  َيْعَمُل  ال�سالم 
)املحا�سن:420/2(

كتابه  يف  ال��ق��م��ي  امل��ح��دث  ذك���ر 
)الكنى واالألقاب( يف املجلد الثالث 

ي�سكن  ج��دع��ان  ب��ن  اهلل  عبد  )ك��ان 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  وكان  مكة 

االأ�سحاب  من  جمموعة  مع  جال�سًا  و�سلم 
يف املدنية فجاء خر وفاة عبد اهلل بن جدعان، 

فقال النبي �سلى اهلل عليه واآله: »اإّن النار 
ال مت�س ج�سد عبد اهلل بن جدعان« قالوا: 
»الأّنه كان يحب  يا ر�سول اهلل؟ قال:  ملاذا 

اإطعام الطعام«.
فاإّن االإطعام يف املجال�س احل�سينية 

ل��ه��ا ب��رك��ات دن��ي��وي��ة ف�����س��اًل عن 
االإطعام  اإّن  االأخ��روي��ة،  الفائدة 

يف جمال�س �سيد ال�سهداء عليه 
بالركات  ياأتي  قد  ال�سالم 
ال�����س��خ�����س،  اإىل  االإل���ه���ي���ة 
االإلهية  الرحمة  عن  ف�ساًل 
يف  ال�سخ�س  ت�سمل  ال��ت��ي 

االآخرة ب�سبب االإطعام.

اآثار واقعــــة الطف
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    امل�شري اإىل احل�شني عليه ال�شالم كامل�شري اإىل اهلل
�سرائع  ويف  الربانية  الفكرية  املنظومة  يف  االإن�سان  اإّن 
ال�سماء قاطبة هو خليفة اهلل يف الكون فاهلل �سبحانه وتعاىل 
له  واأعطى  االإن�سان  م  ك��رَّ املطلق،  الكمال  وهو  اخلالق  هو 

�سالحية الكمال.
اأو  ِمْثلي  تكن  اأطعني  )عبدي  القد�سي:  احلديث  يف  جاء 

َمَثلي تقول لل�سيء كن فيكون(.
فاالإن�سان باعتباره خليفة اهلل يجب اأن يكون يف قمة االأخالق 
احلديث  يف  قيل  وكما  والنف�سي  ال��روح��اين  ال�سمو  قمة  ويف 
له  وتعاىل  �سبحانه  ف��اهلل  اهلل«  باأخالق  »تخلقوا  ال�سريف: 

الكمال املطلق فهو يف قمة ال�سمو  وهذا يفوق تفكرينا.
وال�سريعة املقد�سة و�سعت خمتلف االأ�ساليب لتهذيب 
الطرق  تلك  وم��ن  الكمال  نحو  به  وال�سري  االإن�سان 

طريقة القدوة.
مراتب  بلغ  ال��ذي  ال�سالم  عليه  احل�سني  فاالإمام 
�سامية من الكمال اأ�سبح قدوة ملن اأراد ال�سلوك اإىل 
اهلل �سبحانه وتعاىل، وجند ذلك وا�سحًا يف زيارات 
مدر�سة  تعتر  وال��ت��ي  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإم���ام 

�سلوكية لالإن�سان فنجد عباراتها توؤّثر يف املوايل.

اأّنك طهر  حينما نقراأ يف الزيارة املباركة )اأ�سهد 
ط��اه��ر م��ّط��ه��ر م��ن ط��ه��ر ط��اه��ر م��ّط��ه��ر ُط��ه��رت 
وط��ه��رت ب��ك ال���ب���الد( ف��ه��ذه ال��ع��ب��ارات 
جتعلنا ن�سعر باأهمية الطهارة الروحية 
واملادية، كذلك جند عبارة )اأ�سهد 
اأّنك اأقمت ال�سالة واآتيت الزكاة 
عن  ونهيت  ب��امل��ع��روف  واأم����رت 
ال�سالة  باأهمية  ن�سعر  املنكر( 
باملعروف  ياأمر  واأن  الزكاة  ووج��وب 

وينهى عن املنكر.

    ث�رة احل�شني عليه ال�شالم ن�شاط لالأُمة
اإىل  الطرق  اأف�سل  اأّن  اإال  كثرية  االأم��ة  تن�سيط  طرق  اإّن 
ال�سريعة املقد�سة واإىل روح الت�سريع االإ�سالمي هو الطريق 

االأ�سرع واالأقرب.
عليه  احل�سني  اإىل  ال�سري  احل�سينية  املجال�س  فظاهرة 
ال�سالم هي من اأقرب الطرق اإىل تن�سيط االأمة وعدم خمولها.
احل�سني  بقيم  االأُم��ة  تربط  روح��اين  و�سلوك  طريق  فهي 
الربانية  ال�سلوكيات  جممل  بدوره  ميثل  الذي  ال�سالم  عليه 
احل�سني  زي��ارة  على  حتّث  ال��رواي��ات  من  كثريًا  جند  لذلك 

عليه ال�سالم والبكاء على م�سابه.
عرف  ملن  فيها  وما  اجلنة  اأعطت  ال��رواي��ات  من  فهناك 

احل�سني عليه ال�سالم حق معرفته.
فعلى الرغم اأن زيارة االإمام احل�سني عليه ال�سالم م�ستحبة اإال 

اأنها حتتاج اإىل جهد نف�سي عظيم لذلك اأُعطيت ذلك الثواب. 
    ملاذا يحاول الأعداء اإطفاء الث�رة احل�شينية؟

الثورة احل�سينية  اأعداء  اأّن  الع�سور  وعلى مر  اإّننا جند 
الثورة فكانوا يرغبون  اإطفاء تلك  من الطواغيت يحاولون 
مرارًا  حاولوا  لذا  ال�سالم  عليه  باحل�سني  التاأثر  عدم  يف 
عن  ف�ساًل  ال�����س��الم  عليه  احل�سني  زي���ارة  منع  وت��ك��رارًا 

ال�سيعة. على  الت�سييع 
احل�سني  قر  واإلغاء  هدم  حماولة  اإىل  االأم��ر  و�سل  حتى 
عليه ال�سالم كما فعل املتوكل العبا�سي لعنه اهلل، فلوال اأّنها 
باحل�سني  والتو�سل  الزيارة،  منعوا  ملا  االإلهية  الهداية  متثل 

عليه ال�سالم.
فزيارته عليه ال�سالم متثل مظهرًا من مظاهر التمرد �سد 
الظاملني، فاالأئمة عليهم ال�سالم كانوا يحثون �سيعتهم على 
ومبادئه  بثورته  والتاأثر  ال�سالم  عليه  االإمام احل�سني  زيارة 

رغم كل الظروف.
فقد روي اأّن رجاًل جاء اإىل االإمام ال�سادق عليه ال�سالم 
عليه  احل�سني  زي��ارة  اإىل  ن��اأت��ي  مدينة  يف  اإّن��ن��ا  ل��ه:  وق��ال 
البحر هائجًا  االأحيان يكون  البحر ويف بع�س  ال�سالم عر 
فهل نذهب اإىل زيارة االإمام احل�سني عليه ال�سالم وخا�سة 
اأّننا نخاف انقالب ال�سفينة قال لهم االإمام ال�سادق عليه 
ال�سالم: »اخرجوا لزيارة جدي احل�سني فاإن انقلبت فاإّنا 

تنقلب يف اجلنة«.

شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية
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متتنع الكلمات من االنتقا�س على �سطورها وجلة كونها 
ترجمان املباحث العقائدية ال�سيما يف البحوث التي تتكلم 
ال�سوؤال؟  اأبداأ اجلواب عن هذا  اأن  بارئها، فكيف يل  عن 
هل اهلل تعاىل �سيء؟ ملعرفتي اأّن الفطرة تقر بوجود خالق 
اخللق، والقلب مليء باليقني والت�سديق، واجلوارح مذعنة 
معرتفة بقدرته واإحاطته، فلذا اأقول بل�سان �سريح اإّن اهلل 
تعاىل موجود، واأّنه تعاىل �سيء ملا جاء يف كتب اللغة من اأّن 

ال�سيء هو املوجود.)املعجم الو�سيط:502(
مع  تعاىل  اهلل  على  )�سيء(  كلمة  نطلق  اأن  ي�سح  فلذا 
االحتفاظ بقيود االآيات والروايات ال�سريفة التي �سرحت 
باأّنه تعاىل )لي�س كمثله �سيء( ولكي يتاح يل اأن اأجيب عن 
وفق  اأ�سل�سل اجلواب  اأن  البد  علمية  بطريقة  ال�سوؤال  هذا 

النقاط التالية:
1. ال �سك يف وجود اهلل تعاىل بالدليل العقلي كرهان 
االإمكان وبرهان العلة واملعلول وبرهان املحدودية وبرهان 

االأثر واملوؤثر التي ذكرها اأهل االخت�سا�س يف حملها.
كما يف  النقلي  بالدليل  تعاىل  اهلل  وج��ود  �سك يف  ال   .2
قوله تعاىل: }َأفِي اهلِل شَكٌّ َفاطِِر السَّمَاوَاتِ وَاأَلرِْض{.

]اإبراهيم:10[
وَاَل  الصَّالَةَ  وََأقِيمُوا  وَاتَُّقوهُ  إَِليْهِ  }مُنِيِبنيَ  تعاىل:  وقوله 

تَُكوُنوا مِنَ الْمُشِْركِنيَ{.]الروم:31[

وقال عّز وجل: }وََلئِنْ سََألَْتهُمْ مَنْ خََلقَ السَّمَاوَاتِ 
ــى  َفــَأنَّ اهلُل  َلــيَــُقــوُلــنَّ  ــرَ  ــمَ ــَق وَالْ الــشَّــمْــسَ  ــرَ  ــخَّ وَسَ وَاأَلرْضَ 

يُؤَْفُكونَ{.]العنكبوت:61[
وهناك اأكرث من اآية ت�سرح باأّن اهلل تعاىل موجود خللقه 

اخللق وتدبريه االأمر.
كما اأّن الكثري من الروايات التي ت�سري اإىل وجوده تعاىل 
ال�سالم يف ح��واره مع  ال�سادق عليه  االإم��ام  كما جاء عن 
ال�سائلني وامل�ستفهمني ومع امل�سككني وامللحدين، وقد اأ�سار 
موالنا االإمام ال�سادق عليه ال�سالم اإىل دليل الفطرة الذي 
يظهر عند ال�سدائد، )قال له رجل: يابن ر�سول اهلل ُدلني 

على اهلل ما هو؟ فقد اأكرث عليَّ املجادلون وحرّيوين.
ركبَت  هل  اهلل  عبد  »ي��ا  ال�سالم:  عليه  االإم���ام  فقال 

قّط؟«. �سفينة 
قال: نعم، فقال عليه ال�سالم: »فهل ُك�سرْت بك حيث ال 

�سفينة تنّجيك وال �سباحة تغنيك؟«.
قال: نعم، فقال عليه ال�سالم: »فهل تعّلق قلُبَك هنالك 
اأّن �سيئًا من االأ�سياء قادٌر على اأن يخّل�سك من ورطتك؟«.
اهلل  هو  ال�سيء  »فذلك  ال�سالم:  عليه  فقال  نعم،  قال: 
القادر على االإجناء حيث ال منجي وعلى االإغاثة حيث ال 

مغيث«(.)الفوائد البهية:88/1(

هل اأنَّ اهلل تعاىل �شيء؟
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اأن  املتكلمني  م��ن  وك��ث��ري  احلكمة  اأه���ل  عند  ثبت   .3
ال�سيئية ت�ساوق الوجود والعدم ال �سيئية له اأي اأن كل ما له 
الوجود له ال�سيئية، وكل ما له ال�سيئية له الوجود.)بداية 

احلكمة:165(
لي�س  ولكن  تعاىل �سيء  اأن اهلل  النقل  ل�سان  4�� ثبت يف 
كمثله �سيء كما يف قوله تعاىل: }َفاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَاأَلرِْض 
جَعََل َلُكمْ مِنْ َأنُْفسُِكمْ َأْزوَاجًا وَمِنَ اأَلنْعَاِم َأْزوَاجًا 
يَْذرَؤُُكمْ فِيهِ َليْسَ َكمِْثلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِريُ{.

]ال�سورى:11[
�سريح  ال�سالم  عليهم  الع�سمة  بيت  اأهل  عن  ورد  وما 
اأن  دون  ولكن  تعاىل  اهلل  على  )�سيء(  اإط��الق  ج��واز  يف 
ب�سفات  ن�سبهه  اأن  ودون  �سفاته،  ننفي  اأو  وج��وده  ننفي 
عندما  ال�سالم  عليه  اجل���واد  االإم���ام  ق��ول  يف  كما  خلقه 
�سئل: يجوز اأن يقال هلل اإّنه �سيء؟ قال عليه ال�سالم: »َنعم 
ْيِن: َحدِّ التَّْعطيِل َوَحدِّ الَت�ْسبيِه«.)اأ�سول  ُيخِرُجُه ِمَن احَلدَّ

الكايف:104/1(
وروايات اأخرى تبنّي اأنه تعاىل �سيء ال كاالأ�سياء يف ذاته 
و�سفاته بل هو تعاىل فوق االإدراك واالأوهام وهذا ما �سرح 
الرحمن  �ساأله عبد  ال�سالم حينما  الباقر عليه  االإمام  به 
ُم �َسيئًا؟ َفقاَل  ابن اأبي جنران َعِن الّتوحيِد فقال له: اأَتَوهَّ
َوَقَع  َفما  ُدوٍد،  َوال حَمْ َمْعُقوٍل  َغرْيَ  »َنَعْم،   :�� ال�سالم  �� عليه 
وال  �َسيٌء  ُي�سِبُهُه  ال  ِخالُفُه،  َفهَو  �َسيٍء  ِم��ْن  َعَلْيِه  َوْهُمَك 
ُتدِرُكُه االأْوهاُم، َكيَف ُتْدِرُكُه االأوهام وهَو خالف ما ُيعَقُل 
َغرُي  �سيٌء  يتوّهم  اإّن��ا  االأْوه���اِم؟!  ُر يف  يت�سوَّ ما  وخالف 

َمْعُقوٍل وال حَمدوٍد«.)اأ�سول الكايف:105/1(
وما نورده من الروايات ال�سريفة االآتية �سريح يف اإطالق 
ال�سيئية عليه تعاىل مع االحتفاظ ب�سروطها كما فيما يلي:

1. عن اأحمد بن حممد بن خالد الرقي، عن اأبيه، عن 
م�سكان،  ابن  عن  احللبي،  يحيى  عن  �سويد،  بن  الن�سر 
عن زرارة بن اأعني قال: �سمعت اأبا عبد اهلل عليه ال�سالم 
يقول: »اإّن اهلَل ِخلو من خلقه وخلقه خلو منه وكل ما وقع 
كل  خالق  واهلل  خملوق  فهو  اهلل  خال  ما  �سيء  ا�سم  عليه 
�سيء تبارك الذي لي�س كمثله �سيء وهو ال�سميع الب�سري«.

)اأ�سول الكايف:106/1(

2. عن علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن ابن اأبي عمري، 
عليه  جعفر  اأب���ي  ع��ن  خيثمة،  ع��ن  عطية،  ب��ن  علي  ع��ن 
ال�سالم قال: »اإّن اهلل خلو من خلقه وخلقه خلو منه وكل 
ما وقع عليه ا�سم �سيء ما خال اهلل تعاىل فهو خملوق واهلل 

خالق كل �سيء«.)اأ�سول الكايف:107/1(
بن  ه�سام  ع��ن  الفقيمي،  ع��م��رو  ب��ن  العبا�س  ع��ن   .3
للّزنديق  قال  اأنه  ال�سالم  عليه  اأبي عبد اهلل  احلكم، عن 
حني �ساأله: ما هو؟ قال: »هو �سيء بخالف االأ�سياء ارجع 
بقويل اإىل اإثبات معنى واأّنه �سيء بحقيقة ال�سيئية غري اأّنه 
ال ج�سم وال �سورة وال يح�ّس وال يج�ّس وال يدرك باحلوا�س 
تغرّيه  وال  الّدهور  تنق�سه  وال  االأوه��ام  تدركه  ال  اخلم�س، 

االأزمان«.)اأ�سول الكايف:105/1(
اأّن  ال�سالم  عليهم  البيت  اأه��ل  رواي��ات  من  يّت�سح  لذا 
اإطالق كلمة ال�سيء على اهلل تبارك وتعاىل جائز مع عدم 

الت�سبيه، فال يجوز ت�سبيه البارئ عّز وجل.
اأحمد  بن  احل�سن  بن  وحممد  اأب��ي  عن  ال�سدوق:  قال 
واأحمد  العطار؛  يحيى  بن  حممد  حدثنا  قاال:  الوليد  ابن 
بن  اأ�سحابنا، عن طاهر بن حات  بع�س  اإدري�س عن  ابن 
مو�سى  احل�سن  اأبا  يعني  الطيب  اإىل  كتبت  قال:  ماهويه 
بدونه  اخلالق  معرفة  جت��زئ  ال  ال��ذي  ما  ال�سالم:  عليه 
فكتب: »لي�س كمثله �سيء ومل يزل �سميعًا وعليمًا وب�سريًا، 

وهو الفعال ملا يريد«.)التوحيد:284(
اأبي  ال�سدوق:  ق��ال  �سيء  كمثله  لي�س  تعاىل  اهلل  اإذن 
وحممد بن احل�سن بن اأحمد بن الوليد قاال: حدثنا حممد 
ابن يحيى العطار؛ واأحمد بن اإدري�س عن بع�س اأ�سحابنا، 
عن طاهر بن حات بن ماهويه قال: كتبت اإىل الطيب يعني 
اأبا احل�سن مو�سى عليه ال�سالم: ما الذي ال جتزئ معرفة 
�سميعًا  يزل  ومل  �سيء  كمثله  »لي�س  فكتب:  بدونه  اخلالق 

وعليمًا وب�سريًا، وهو الفعال ملا يريد«.)التوحيد:284(
املجردة  لي�س كاالأ�سياء  لكنه  وتعاىل �سيء  تبارك  فاهلل 
حتجيمه  مي��ك��ن  وال  م�ساهدته  مي��ك��ن  ال  وامل��ح�����س��و���س��ة، 
االإ�سالمية  واالأ���س��ول  العقيدة  خ��الف  فهذا  ت�سّوره  وال 

وال�سريعة املحمدية.

بقلم: الشيخ عيل الفتالوي
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    م�شحف فاطمة من دلئل الإمامة
اإمامة  اأحد دالئل  ال�سالم هو  م�سحف فاطمة عليها 
كتاب  املنقولة يف  الرواية  ففي  له،  حيازته  عند  االإمام 
اأبا عبد  اأبي ب�سري قال: �سمعت  الدرجات عن  ب�سائر 
عليه  جعفر  اأب��و  م��ات  )م��ا  ي��ق��ول:  ال�سالم  عليه  اهلل 

ال�سالم حتى قب�س م�سحف فاطمة عليها ال�سالم(.
يتزود  التي  العلمية  املنابع  اأح��د  فاطمة  فم�سحف 
اأحد  كونه  عن  ف�ساًل  االإلهية  مهمته  اإبان  االإمام  منها 

دالئل اإمامته احلقة.
على  ال�سالم  عليها  فاطمة  حجية  تتبني  هنا  م��ن 
فهي  ال�����س��الم  عليهم  امل��ع�����س��وم��ني  احل��ج��ج  اأب��ن��ائ��ه��ا 
عليهم  االأئمة  بني  و  تعاىل  اهلل  بني  العلمية  الوا�سطة 
املتعلق  العلم املحفوظ يف م�سحفها  ال�سالم من خالل 
مبا يكون اإىل يوم القيامة فحجيتها نظري حجية النبي 
هو  الذي  املجيد  القراآن  �ساأن  اآله يف  و  عليه  اهلل  �سلى 

م�سدر علوم االأئمة.
عن  ال�����س��الم  عليهم  يتلقونه  ال���ذي  العلم  اأّن  كما 
من  ن��ق�����س  م��ا  ع��ل��ى  مقت�سر  غ��ري  ف��اط��م��ة  م�سحف 

الكتبي  الوجود  هذا  بل  امل�سحف  ذلك  يف  كتبي  وجود 
 ، عليها  األقي  الذي  العلم  ذلك  حلقائق  تنزيلي  تنزيل 
فو�ساطتها اإذن بلحاظ عامل االأنوار لهم عليهم ال�سالم 
بدء  رواي��ات  حجيتها  و  لعلومهم  لو�ساطتها  ي�سهد  و   ،
من  الرتتيب  على  ا�ستقاقها  و  اأنوارهم  خلقة  و  اخللقة 
ا�ستقاق  ثم  علي  نور  و  اآله  و  عليه  اهلل  �سلى  النبي  نور 
نور احل�سنني من نورهم مما يدل على كون رتبتها بعد 
علي عليه ال�سالم و اأن بقية اأنوار االأئمة عليهم ال�سالم 
لوجودهم  تكوينية  في�س  وا�سطة  فهي  منها  ا�ستقت 

وكماالتهم وهو مقام رفيع و�سر عظيم.
    الزهـــراء عليها ال�شـــالم حجـــة اهلل على الأئمة 

ال�شالم عليهم 
على  ال�سالم حجج اهلل  عليهم  البيت  اأهل  كان  اإذا 
ما  وهي  عليهم،  اهلل  حجة  فاطمة  اأّمهم  ّن  ف��اإ خلقه 
ال�سالم:  عليه  الع�سكري  االإم��ام  رواي��ة  به  �سّرحت 
ال�سالم  عليها  وفاطمة  اخللق،  على  اهلل  حجج  »نحن 

علينا«. حّجة 
علومهم  م�سادر  ع��ن  ورد  م��ا  املعنى  لهذا  وي�سهد 

بـــعـــ�ـــس مـــقـــامـــات 
الزهراء عليها ال�شالم
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واأن  واجلامعة،  وال�سحيفة  كاجلفر  ال�سالم  عليهم 
على  ي��دّل  مما  ال�سالم  عليها  فاطمة  م�سحف  منها 
وبني  ال�سالم  عليهم  االأئمة  بني  علمية  وا�سطة  كونها 
اهلل تعاىل يف العلم املحفوظ يف م�سحفها املتعلق مبا 

يكون اإىل يوم القيامة.
عليهم  االأئمة  على  اجلم  العلم  هذا  يف  حجة  فهي 
ال�سالم ياأخذون به، نظري حجية النبي �سلى اهلل عليه 
علوم  م�سدر  هو  ال��ذي  الكرمي  القراآن  �ساأن  يف  واآل��ه 

االأئمة عليهم ال�سالم كما يف الروايات.
العلم  لذلك  ال�سالم  عليها  و�ساطتها  اأّن  يخفى  وال 
ال��وج��ود  اإذ  امل�سحف،  ذل��ك  وخ��ط  نق�س  ع��ر  لي�س 
العلم  ذل��ك  حلقائق  تنزيل  وج��ود  مل�سحفها  الكتبي 
االأنوار لهم  اإليها، فو�ساطتها بلحاظ عامل  األقي  الذي 

ال�سالم. عليهم 
    �ش�ؤال وج�اب

قال اهلل عّز وجل يف حديث قد�سي: »يا حممد لوالك 
ما خلقت االأفالك ولوال علي ملا خلقتك ولوال فاطمة ملا 

خلقتكما«، ما تف�سري هذا احلديث؟
اجلواب: لي�س معنى احلديث كما قد يتوهم يف بادئ 
بل  ال�سالم،  عليهما  فاطمة  اأو  علي  اأف�سلية  من  االأم��ر 
و�سيد  الكائنات  اأف�سل  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
َأدْنى  َأوْ  َقوْسَيِْن  قابَ  َفكانَ  َفَتدَلَّى  }دَنا  الرايا: 
عليه  علي  وق��ال  األعلى{،  العليّ  من  واقــرابــًا  ــوًا  دن  *
ال�سالم: »اأنا عبد من عبيد حممد �سلى اهلل عليه واآله«.

اإّن غاية خلقة  يلي:  لكن ميكن توجيه احلديث مبا 
}وَمــا  تعاىل:  بقوله  اهلل  عبادة  هو  واجل��ن  االإن�س 
وعبادة  لِيَعْبُدُوِن{،  إِالَّ  ــــسَ  وَاإِلنْ الْــِجــنَّ  خَــَلــْقــتُ 
�سلى  النبي  به  بعث  الذي  االإ�سالم  بدين  تعاىل  اهلل 
علي  باإمامة  اإال  ليبقى  يكن  مل  ودينه  واآله  عليه  اهلل 
التقهقر  عن  لالأمة  وحفظه  وهدايته  ال�سالم  عليه 
عليه  علي  اإم��ام��ة  تكن  ومل  وال�����س��الل،  الكفر  اإىل 
فتنة  اأيام  يف  والبينة  باحلجة  عليها  ليدلل  ال�سالم 
من  ال�سالم  عليها  ال��زه��راء  مبوقف  اإال  ال�سقيفة 

ال�سقيفة. اأ�سحاب  مواجهة 

اأّن  يكون م�سداق هذا احلديث قد ظهر جليًا  فهنا 
ال�سقيفة  اأيام  يف  ال�سالم  عليها  الزهراء  ت�سحية  لوال 
ملا كان الدليل على احلجة والبينة، وبالتايل حينما مل 

تكن هناك حجية اأو بيّنة فلم ي�ستقم الدين.
فاطمة عليها ال�سالم حّرم اهلل ذريتها على النار

روى الفريقان م�ستفي�سًا احلديث ال�سريف »فاطمة 
ويف  النار«،  على  ذريتها  اهلل  فحرم  فرجتها  اأح�سنت 
بع�س الروايات اأّنها جعلت م�ستودعًا للح�سن واحل�سني 

ورحما لهما ولن�سل االإمامة.
و حرم اهلل ذريتها على النار اأي اأّن ذريتها ع�سموا 

من ال�سالل والردى.
عن  العفة  جمرد  الفرج  اإح�سان  من  املراد  ولي�س 
من  كثري  به  تتحلى  اأمر  هذا  فاإن  الكبرية،  الفاح�سة 
)م�ستودع  مقام  اإىل  ي�سلن  مل  ذلك  مع  و  املوؤمنات 
اأكر  املعنى  يكون  ّن  اأ فالبد  والطهارة(،  الع�سمة 

ذلك. من 
فقد ا�ستعمل عنوان الفرج كناية عن مطلق ال�سهوة 
هو  االإح�سان  من  امل��راد  يكون  ه��ذا  وعلى  اجلن�سية 
متام  يف  اجلن�سية  ال�سهوة  ا�ستعمال  عن  بداًل  العفاف 
اأو غريها  االأذن  اأو  اليد  اأو  العني  �سواء  البدن  اأع�ساء 

من احلوا�س ف�ساًل عن الفرج.
ما  مبقت�سى  الفرج  اإح�سان  معنى  اأّن  الظاهر  بل 
ورد من االآيات يف عفة احلجاب هو اأن حت�سن املراأة 
اإليها  بالنظر  فيلتذ  لالأجنبي  زينتها  تظهر  وال  نف�سها 
ولو برمق العني اأو تلذذ ال�سماع، بل قد ي�سل احلجاب 
عن  مانعًا  االإح�سان  يكون  اأن  درجة  اإىل  واالحتجاب 
اأن تقع يف خميلة الطرف االآخر كي ال يلتذ بها خياله.
روى الراوندي يف النوادر باإ�سناده عن مو�سى بن جعفر 
اآبائه عليهم ال�سالم قال: »قال علي عليه ال�سالم:  عن 
اهلل  ر�سول  فقال  فحجبته،  فاطمة  على  اأعمى  ا�ستاأذن 

�سلى اهلل عليه واآله: مل حجبتيه وهو ال يراك؟
اأراه  فاإيّن  يراين  يكن  مل  اإن  ال�سالم:  عليها  فقالت 

وهو ي�سم الريح.
اأنك  اأ�سهد  واآل��ه:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فقال 

مني. ب�سعة 

الشيخ محمد السند
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وَرَسُوُلهُ  اهلُل  وَلِيُُّكمُ  }إِنَّمَا  وتعاىل:  تبارك  اهلل  قال 
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصََّلوةَ وَيُؤُْتونَ الزََّكوةَ 

وَهُمْ رَكِعُون{.]االأعراف:55[
هناك روايات متواترة وم�ستفي�سة وردت يف تف�سري هذه 
اأّنها نزلت يف اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب  االآية على 

عليه ال�سالم، وهي تعرف باآية الوالية.
ر�سول اهلل �سلى اهلل  ق��ال: دخلت على  راف��ع  اأب��ي  فعن 
عليه واآله يومًا وهو نائم وحّية يف جانب البيت فكرهت اأن 
اأقتلها فاأوقظ النبي �سلى اهلل عليه واآله فظننت اأّنها دونه 
وهو  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فا�ستيقظ  هنيهة  فمكثت 
يقراأ }إِنَّمَا وَلِيُُّكمُ اهلُل وَرَسُوُلهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصََّلوةَ وَيُؤُْتونَ الزََّكوةَ وَهُمْ رَكِعُون{، 
ِل  ْمُد هلِل الَِّذي اأََتَّ ِلَعِليٍّ ِنْعَمَتُه، َوَهِنيئًا َلُه ِبَف�سْ ثّم قال: »احْلَ
ُتُه َخَرَ  اهلِل الَِّذي اآَتاُه«، ُثمَّ َقاَل يِل: »َما َلَك َهاُهَنا«، َفاأَْخَرْ
َراِفٍع،  اأََبا  »َيا  َقاَل:  ُثمَّ  َفَفَعْلُت؛  »اْقُتْلَها«،  َفَقاَل يِل:  ِة،  يَّ احْلَ
َعَلى  َوُهْم  قِّ  احْلَ َعَلى  َوُهَو  َعِلّيًا،  ُيَقاِتُلوَن  َوَق��ْوٌم  اأَْن��َت  َكْيَف 
َي�ْسَتِطْع  مَلْ  َفَمْن  ا�ْسُمُه(،  )َعزَّ  هلِل  َحقٌّ  ِجَهاُدُهْم  اْلَباِطِل، 
اهلَل  اْدُع  اهلِل،  َر�ُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  �َسْيٌء«،  َوَراَءُه  َلْي�َس  َفِبَقْلِبِه 

ِبيُّ  ِقَتاِلِهْم، َقاَل: َفَدَعا النَّ َيِني َعَلى  ُيَقوِّ اأَْن  اأَْدَرْكُتُهْم  اإِْن  يِل 
اأَِميِني  َواإِنَّ  اأَِمينًا،  َواآِلِه َوَقاَل: »اإِنَّ ِلُكلِّ َنِبيٍّ  لَّى اهلُل َعَلْيِه  �سَ

اأَُبو َراِفٍع«.)اأمايل الطو�سي:37(
وقال حممد بن عبيد اهلل: فلّما بويع علّي بن اأبي طالب 
وخالفه  الب�سرة  اإىل  والزبري  طلحة  و�سار  ال�سالم  عليه 
اهلل  ر�سول  قول  هذا  راف��ع:  اأب��و  قال  ال�سام  واأه��ل  معاوية 
�سلى اهلل عليه واآله اإّنه �سيقاتل علّيًا قوم يكون حّقًا يف اهلل 
ومن مل  فبل�سانه  بيده  ي�ستطع جهادهم  فمن مل  جهادهم 
ي�ستطع بل�سانه فبقلبه لي�س وراء ذلك �سيء، فباع اأبو رافع 
داره واأر�سه بخير، ثّم خرج مع علي بقبيلته وعياله وهو 

�سيخ كبري ابن خم�س وثمانني �سنة.
ثّم قال: احلمد هلل لقد اأ�سبحت وما اأعلم اأحدًا مبنزلتي 
ولقد  الّر�سوان،  وبيعة  العقبة  بيعة  البيعتني  بايعت  لقد 
ما  ل��ه  فقيل  ال��ث��الث  الهجر  وه��اج��رت  القبلتني،  �سّليت 
اإىل  اأبي طالب  بن  قال: هجرة مع جعفر  الثالث؟  الهجر 
اأر�س النجا�سي اإذ بعثه ر�سول اهلل، وهجرة اإىل املدينة مع 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله وهذه هجرة مع علّي بن اأبي 

طالب عليه ال�سالم.

اإمتام النعمـــة بال�لية
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ورجع اإىل رافع مع احل�سن اإىل املدينة وال دار له وال اأر�س 
فق�ّسم له احل�سن عليه ال�سالم دار علّي بن اأبي طالب عليه 
ال�سالم ن�سفني واأعطاه بينبع - وهي قرب املدينة - اأر�سًا 
اأقطعها اإّياه فباعها عبيد اهلل بن اأبي رافع بعد من معاوية 

مبائتي األف درهم و�سّتني األفًا.)�سعد ال�سعود:96(
ق��ال:  ال�سالم  عليهم  ج��ّده  ع��ن  احل�سن  ب��ن  زي��د  وع��ن 
طالب  اأب��ي  بن  علّي  وق��ف  يقول:  يا�سر  بن  عّمار  �سمعت 
عليه ال�سالم �سائل وهو راكع يف �سالة تطّوع، فنزع خامته 
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فاأتى  ال�سائل،  فاأعطاه 
فاأعلمه بذلك، فنزلت على النبي �سلى اهلل عليه واآله هذه 
االآية: }إِنَّمَا وَلِيُُّكمُ اهلُل وَرَسُوُلهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصََّلوةَ وَيُؤُْتونَ الزََّكوةَ وَهُمْ رَكِعُون{، 
فقراأها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله علينا ثم قال: »َمْن 
َمْن  َوَعاِد  َواالُه  َمْن  َواِل  اللَُّهمَّ  َمْواَلُه  َعِليٌّ  َفَهَذا  َمْواَلُه  ُكْنُت 

َعاَداه«.)الرهان للبحراين:483/1(
تظهر من الروايات ال�سابقة اأموٌر مهمة منها ما يلي:

اأواًل: والية اأمري املوؤمنني علي عليه ال�سالم بن�س النبي 
وهي  بل  االإلهية،  النعمة  واآله هي  عليه  اهلل  �سلى  االأك��رم 

اإمتام النعمة االإلهية كلها.
ثانيًا: بنّي النبي �سلى اهلل عليه واآله يف حديثه الأبي رافع 
اأّن علّيًا عليه ال�سالم هو احلق وعلى احلق؛ ومن قاتله هو 

الباطل وعلى الباطل.
ثالثًا: من ممّيزات اجلهاد هو القتال حتت راية احلق، 
فيكون  احل��ق،  هو  ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأم��ري  كان  فلما 
الر�سول  كالم  عني  وه��ذا  وللحق،  احلق  �سبيل  يف  القتال 

�سلى اهلل عليه واآله اأّن »ِجَهاُدُهْم َحقٌّ هلِل«.
رابعًا: اأّكد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله على اأّن اجلهاد 
لي�س فقط بال�سالح، فمن مل ي�ستطيع اجلهاد بيده عليه اأن 
يجاهد بل�سانه ومن مل ي�ستطع بل�سانه فبقلبه، ولي�س وراء 

ذلك �سيء اآخر.
خام�سًا: من اأقّر بوالية النبي �سلى اهلل عليه واآله عليه 
كذلك،  ال�سالم  عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  بوالية  يعتقد  اأن 
فوالية علي عليه ال�سالم هي والية النبي بن�س قوله �سلى 
اهلل عليه واآله: »من كنت مواله فهذا علي مواله اللهم وال 

من وااله وعاد من عاداه«.
عليه  لعلي  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  دع��اء  �ساد�سًا: 
االإلهي ووعده ملن عادى عليًا  ال�سالم وملن وااله، بالن�سر 

عليه ال�سالم باخلذالن وعداوة اهلل تعاىل.
اأمري  يف  نزلت  التي  املهمة  االآي��ات  من  الوالية  اآي��ة  اإّن 

املوؤمنني علي عليه ال�سالم.
ال�سالم:  يعفور قال: قلت الأبي عبد اهلل عليه  اأبي  فعن 
اأعر�س عليك ديني الذي اأدين اهلل به؟ قالك »هاته«، قلت: 
اأ�سهد اأن ال اإله اإاّل اهلل واأ�سهد اأّن حمّمدًا ر�سول اهلل واأقّر 
االأئمة حّتى  له  ثّم و�سفت  قال:  به من عند اهلل  مبا جاء 
انتهيت اإىل اأبي جعفر عليه ال�سالم، قلت: واأقول فيك ما 
النا�س«،  با�سمي يف  اأن تذهب  »اأنهاك  اأقول فيهم، فقال: 
قال اأبان: قال ابن اأبي يعفور: قلت له مع الكالم االأّول حني 
واأزعم  بواليتهم:  واأق��ررت  ال�سالم  عليهم  االأئمة  و�سفت 
وََأطِيعُوا  اهلَل  }َأطِيعُوا  القراآن:  يف  اهلل  قال  الذين  اأّنهم 

الرَّسُوَل وَُأولِي اأَلمِْر مِنُْكم{.]الن�ساء:59[
االأخ���رى  »واالآي����ة  ال�����س��الم:  عليه  اهلل  عبد  اأب���و  ف��ق��ال 
فاقراأها«، قال: قلت له: جعلت فداك اأّي اآية؟ قال: »}إِنَّمَا 
يُقِيمُونَ  الَّذِينَ  ءَامَــنُــوا  ــذِيــنَ  وَالَّ وَرَسُــوُلــهُ  اهلُل  وَلِيُُّكمُ 
وَهُمْ رَكِعُون{«.)تف�سري  الزََّكوةَ  وَيُؤُْتونَ  الصََّلوةَ 

العيا�سي:327/1(
والية  قبول  اأّن  ال�سالم  عليه  ال�سادق  االإم��ام  بنّي  لقد 
�سرط  هو  بها  واالعتقاد  ال�سالم  عليه  علي  املوؤمنني  اأمري 

بقبول والية االأئمة االأطهار عليهم ال�سالم جميعًا.

    متى نزلت اآية ال�لية
عن جابر بن عبد اهلل االأن�ساري قال: )كّنا جلو�سًا عند 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اإذ ورد علينا اأعرابّي اأ�سعث 
دخل  فلّما  عينيه،  بني  والفقر  رّث��ة،  اأث��واب  عليه  احل��ال، 

و�سّلم قال:
���ٍة  اأََت����ْي����ُت����َك َواْل������َع������ْذَراُء َت���ْب���ِك���ي ِب���َرنَّ

ْفِل الطِّ َع��ِن  ِبيِّ  ال�سَّ اأُمُّ  َذِه��َل��ْت  َوَق���ْد 
َك����ِب����رَيٌة  َواأُمٌّ  َوِب�����ْن�����َت�����اِن  َواأُْخ�����������ٌت 

َعْقِلي يِف  اأَُخاِلُط  َفْقِري  ِمْن  ِكْدُت  َوَقْد 
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َوَف����اَق����ٌة  َوُذلٌّ  َف���ْق���ٌر  ��ِن��ي  َم�����سَّ َوَق������ْد 
ُي��ْح��ِل��ي َواَل  ����رُّ  مُيِ ���ْيٌء  ����سَ َل��َن��ا  َوَل���ْي�������َس 

َن���ا  َم���َف���رُّ اإَِل����ْي����َك  الَّ  اإِ امْلُ���ْن���َت���َه���ى  َوَم�����ا 
��ِل ���سُ ال��رُّ اإِىَل  اإِالَّ  ���ْل���ِق  اخْلَ َم��َف��رُّ  َواأَْي�����َن 

قال: ملّا �سمع النبّي �سلى اهلل عليه واآله ذلك بكى بكاًء 
نَّ اهلَل َتَعاىَل  �سديدًا ثّم قال الأ�سحابه: »َمَعا�ِسَر امْلُ�ْسِلِمنَي اإِ
اِهي  ِة ُت�سَ نَّ َزاُء ِمَن اهلِل ُغَرٌف يِف اجْلَ �َسَبَق اإَِلْيُكْم َجَزاًء َواجْلَ
ِليِل عليه ال�سالم َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم ُيَوا�ِسي  ُغَرَف اإِْبَراِهيَم اخْلَ
َهَذا اْلَفِقرَي«، َفَقاَل َفَلْم ُيِجْبُه اأََحٌد َوَكاَن يِف َناِحَيِة امْلَ�ْسِجِد 
َداِئمًا  َلُه  َكاَنْت  ِع  التََّطوُّ َرَكَعاِت  لِّي  ُي�سَ َطاِلٍب  اأَِبي  ْبُن  َعِليُّ 
ِمْن  اَتَ  اخْلَ اإَِلْيِه  َفَرَفَع  ِمْنُه  َفَدَنا  ِبَيِدِه  االأَْعَراِبيِّ  ىَل  اإِ َفاأَْوَماأَ 
َيُقوُل  َوُهَو  َرَف  َواْن�سَ االأَْعَراِبيُّ  َفاأََخَذُه  اَلِتِه  �سَ يِف  َوُهَو  َيِدِه 

�ُسوِل: اَلِة َعَلى الرَّ َبْعَد ال�سَّ
���ى ِب���ِه ِم��َن  اأَْن�����َت َم����ْوىًل ُي���ْرجَتَ

ي��ِن ال��دِّ اإَِق��اَم��ُة  ْن��َي��ا  ال��دُّ يِف  اهلِل 
ُك��لُّ��ُه��ْم  االأََن��������اِم  يِف  ��ٌة  َخ��ْم�����سَ

َم��َي��اِم��نُي اْل������َوَرى  يِف  َواأَْن����ُت����ُم 
اَلُم َعَلْيَك َيا َر�ُسوَل  ِئيُل َوَناَدى »ال�سَّ ِبيَّ اأََتاُه َجْرَ ُثمَّ اإِنَّ النَّ
اَلَم َوَيُقوُل َلَك اْقَراأْ }إِنَّما وَلِيُُّكمُ  اهلِل َربَُّك ُيْقِرُئَك ال�سَّ
اهلُل وَرَسُوُلهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَيُؤُْتونَ 
ــوَلــهُ  ــَتــوَلَّ اهلَل وَرَسُ ــونَ * وَمَــنْ يَ ــعُ الــزَّكــاةَ وَهُــمْ راكِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا َفِإنَّ حِزْبَ اهلِل هُمُ الْغالِبُونَ{«.
َعَلى  َقاِئمًا  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  ِبيُّ  النَّ َق��اَم  َذِل��َك  َفِعْنَد 
َقَدَمْيِه َوَقاَل: »َمَعا�ِسَر امْلُ�ْسِلِمنَي اأَيُُّكُم اْلَيْوَم َعِمَل َخرْيًا َحتَّى 
َجَعَلُه اهلُل َويِلَّ ُكلِّ َمْن اآَمَن«؟ َقاُلوا: َيا َر�ُسوَل اهلِل َما ِفيَنا َمْن 
َك َعِليِّ ْبِن اأَِبي َطاِلٍب عليه ال�سالم  َعِمَل َخرْيًا �ِسَوى اْبِن َعمِّ

ِبيُّ  لِّي، َقاَل النَّ ِه َوُهَو ُي�سَ َق َعَلى االأَْعَراِبيِّ ِبَخامَتِ دَّ ُه َت�سَ َفاإِنَّ
ي َعِليِّ ْبِن اأَِبي  �سلى اهلل عليه واآله: »َوَجَبِت اْلُغَرُف الْبِن َعمِّ
اهلُل  وَلِيُُّكمُ  }إِنَّما  َعَلْيِهُم  َفَقَراأَ  ال�سالم«،  عليه  َطاِلٍب 
وَيُؤُْتونَ  الصَّالةَ  يُقِيمُونَ  الَّذِينَ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ  وَرَسُوُلهُ 

الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ{.
االأَْعَراِبيِّ  َذِلَك  َعَلى  اْلَيْوِم  َذِلَك  يِف  ا�ُس  النَّ َق  دَّ َفَت�سَ َقاَل 

َفَوىلَّ َوُهَو َيُقوُل:
��ٍة  ��ْم�����سَ اأََن�����ا َم�����ْوىًل خِلَ

َوُر ال�سُّ ِفيِهُم  اأُْن���ِزَل���ْت 
اأَْه�����ِل ط��ه َوَه�����ْل اأََت����ى 

َرُ اخْلَ ُيْعَرُف  َفاْقَرُءوا 
��نَي َب��ْع��َدَه��ا  ��َوا���سِ َوال��طَّ

َم��ُر ���َواِم���ي���َم َوال��زُّ َواحْلَ
اأََن������ا َم������ْوىًل ِل����َه����وؤُاَلِء 

 َوَع�������ُدوٌّ مِلَ�����ْن َك���َف���َروا
)الف�سائل البن �ساذان:156(

تظهر من الرواية بع�س النقاط منها ما يلي:
اأ�سحابه  مع  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وجود  اإّن  اأواًل: 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأّن  على  دال  امل�سجد  يف 
اأهمية  الإظهار  وكذلك  ليع�سهم  اأ�سحابه  مع  جال�سًا  كان 

ال�سريعة والدين.
ثانيًا: اإّن الفقري اأو امل�سكني اأو طالب حاجة ياأتي اإىل م�سجد 
النبي �سلى اهلل عليه واآله لطلب حاجته بدليل وجود عدد من 

امل�سلمني يف مكان واحد اأثناء ال�سالة اأو بعد ال�سالة.
ثالثًا: الهيئة التي دخل بها االأعرابي يف امل�سجد تدل على 

�سّدة فقره وجوعه وتعبه.
رابعًا: خاطب الفقري جميع امل�سلمني يف امل�سجد فكان قد 
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بنّي حالة عياله وعي�سه يف البداية ونهاية كالمه، ثم اأ�سار 
اإىل عدد عياله املتكّونة من اأُّمه واأُخته وابنتني له باالإ�سافة 

اإىل زوجته وطفل ر�سيع.
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سمع  عندما  خ��ام�����س��ًا: 
كان  التي  احلالة  على  �سديدًا  بكاًء  بكى  ورث��اءه  مقالته 
النبي  بكاء  اأّن  على  دال  فهذا  وعياله،  الفقري  بها  ميّر 
فيما  امل�سلمني  مباالة  باب عدم  واآله من  عليه  اهلل  �سلى 
ما  اأو  ج��ريان��ه،  ح��ال  ما  املجتمع  معرفة  وع��دم  بينهم، 

معي�ستهم. يف  اإخوانه  حال 
اهلل  من  بوحي  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  الّنبي  اإّن  �ساد�سًا: 
اإبراهيم  غ��رف  ت�ساهي  اجلنة  يف  غرفًا  �س  خ�سّ تعاىل 
هذا  يوا�سي  مل��ن  ال�سالم  وعليه  واآل���ه  نبّينا  على  اخلليل 

الفقري، فهذا فيه اأُمور منها:
من  باأّنه  املوا�سي  ب�ّسر  واآله  عليه  اهلل  �سلى  الّنبي  اإّن  اأ: 

اأهل اجلنة.
غرفًا  �س  خ�سّ واآل���ه  عليه  اهلل  �سلى  ال��ّن��ب��ي  اإّن  ب: 

للموا�سي يف اجلنة.
ج: اإّن الّنبي �سلى اهلل عليه واآله جعل هذه الغرف ت�ساهي 

غرف خليل اهلل على نبّينا واآله وعليه ال�سالم.
من  االإن�سان  ليكون  واف��رة  و�سعادة  عظيم  حظ  وه��ذا 
اأهل اجلنة ف�ساًل عن وجود غرف ت�ساهي غرف اإبراهيم 

اخلليل على نبّينا واآله وعليه ال�سالم يف هذه اجلنة.
�ساد�سًا: �سماع اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم طلب املحتاج، 

والت�سدق باخلات اأثناء ال�سالة.
املوؤمنني  اأم��ري  ت�سدق  وتعاىل  تبارك  اهلل  جعل  �سابعًا: 
علي عليه ال�سالم يف حال الركوع مررًا لالإعالن عن اأخطر 
الب�سرية  وم�سري  مب�ستقبل  يرتبط  مقام،  واأج��ّل  من�سب، 
باأ�سرها، ال يف جيل بعينه، واإّنا يف االأجيال املتعاقبة كلها 

اإىل يوم القيامة.
واآله  الر�سول �سلى اهلل عليه  الوحي على  نزول  ثامنًا: 
ويتكلم،  يتحدث  اأ�سحابه  م��ع  جال�س  وه��و  االأث��ن��اء  يف 

الوالية. اآية  ونزول 
ال�سالم  عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  ف�سيلة  اإظهار  تا�سعًا: 
والر�سول  باإطاعة اهلل  االإلهي  املباركة واحلكم  االآية  وبيان 

واأويل االأمر والويل، الذي كان م�سداقه اأمري املوؤمنني عليًا 
عليه ال�سالم.

عا�سرًا: و�سف اهلل تبارك وتعاىل حالة الويل باأّنه يقيم 
يعلم  لكي  ال��رك��وع،  حالة  وه��و يف  ال��زك��اة  وي��وؤت��ي  ال�سالة 
امل�سلمون الذين كانوا يف امل�سجد اأّن االإمام والويل واخلليفة 

هو علي عليه ال�سالم ولي�س غريه.
حادثة  اأّن  ح  يّت�سّ ال��رواي��ة  خ��الل  م��ن  ع�سر:  احل��ادي 
مب��راأى  كانت  ال�سالم  عليه  علي  املوؤمنني  اأم��ري  ت�سّدق 
جمع غفري من امل�سلمني، وكل من كان يف امل�سجد قد راأى 
اهلل  �سلى  النبي  �سوؤال  بدليل  ال�سالم،  عليه  علي  ت�سدق 
عليه واآله مع علمه باأّن املت�سّدق اأمري املوؤمنني علي عليه 
خريًا  عمل  عمن  وي�ساأل  اأ�سحابه  يخاطب  لكنه  ال�سالم 
حتى جعله اهلل ويل كل من اآمن، فهو �سلى اهلل عليه واآله 
اأراد اأن ير�سل ر�سالة اإىل جميع امل�سلمني حتى من مل يكن 
عليه  املوؤمنني  اأمري  واالإمام هو  الويل  اأّن  امل�سجد على  يف 

ال�سالم، بدليل �سوؤاله من االأ�سحاب.
    طلـــب النبي �شلى اهلل عليه واآله لل��شي

بينما عبد اهلل بن عبا�س جال�س على �سفري زمزم يقول: 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله: اإذا اأقبل رجل متعمم 
بعمامة فجعل ابن عبا�س ال يقول: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه واآله اإاّل قال الرجل: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 
فقال ابن عبا�س: �ساألتك باهلل من اأنت؟ فك�سف العمامة عن 
وجهه وقال: اأّيها الّنا�س من عرفني فقد عرفني اأنا جندب 
ابن جنادة البدري اأبو ذّر الغفارّي، �سمعت ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه واآله بهاتني واإاّل ف�سّمتا وراأيته بهاتني واإاّل فعميتا 
يقول: »علّي قائد الررة وقاتل الكفرة، من�سور من ن�سره، 
خمذول من خذله«. اأما اإيّن �سليت مع ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه واآله يومًا من االأيام الظهر ف�ساأل �سائل يف امل�سجد فلم 
يعطه اأحد �سيئًا فرفع ال�سائل يده اإىل ال�ّسماء وقال: اللهم 
اأحد  يعطني  فلم  اهلل  ر�سول  م�سجد  يف  �ساألت  اأيّن  اأ�سهد 
الة راكعًا فاأوماأ اإليه  �سيئًا وكان علي عليه ال�سالم يف ال�سّ
فاأخذ  ال�سائل  فاأقبل  فيها  متخّتمًا  وكان  اليمنى  بخن�سره 
ي�سّلي  وهو  النبّي  من  وذل��ك مب��راأى  اخل��ات من خن�سره 
فلّما فرغ النبّي �سلى اهلل عليه واآله من �سالته رفع راأ�سه 
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طالب الّسنجري

فقال:  �ساألك  مو�سى  اأخي  اإّن  »اللهم  وق��ال:  ال�ّسماء  اإىل 
}رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدِْري * وَيَسِّرْ لِي َأمِْري * وَاحُْلْل 
عُْقدَةً مِنْ لِسانِي * يَْفَقهُوا َقوْلِي * وَاجْعَْل لِي وَِزيراً مِنْ 
َأهْلِي * هارُونَ َأخِي * اشْدُدْ بِهِ َأْزِري * وََأشِْرْكهُ فِي 

َأمِْري{.]طه:32-25[
ــُضــدََك  ــدُّ عَ ــشُ ــنَ ف��اأن��زل��ت عليه ق��راآن��ًا ن��اط��ق��ًا: }سَ
بَِأخِيكَ وَنَجْعَُل َلُكمَا سُْلَطاًنا َفالَ يَصُِلونَ إَِليُْكمَا 

بَِآيَاتِنَا...{.]الق�س�س:35[
يل  فا�سرح  اللهم  و�سفّيك  نبّيك  حمّمد  واأن��ا  اللهم 
اأهلي علّيًا  اأمري واجعل يل وزيرًا من  �سدري وي�ّسر يل 

اأ�سدد به ظهري«.
قال اأبو ذر: فما ا�ستتّم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 
فقال:  وجل  عّز  اهلل  عند  من  جرائيل  نزل  حّتى  كالمه 
اهلُل  وَلِيُُّكمُ  }إِنَّما  عليه  اهلل  فاأنزل  اق��راأ،  حمّمد  »يا 

ــوا  ــنُ ــذِيـــنَ آمَ ـ وَرَسُـــوُلـــهُ وَالَّ
الصَّالةَ  يُقِيمُونَ  ــذِيــنَ  الَّ
ــزَّكــاةَ وَهُــمْ  وَيُـــؤُْتـــونَ ال

راكِعُونَ{«.)ك�سف 
الغمة:91(

من خالل الرواية االآتية 
النقاط  بع�س  لنا  يّت�سح 

منها ما يلي:
�سلى  الر�سول  اإّن  اأواًل: 
طلب  ق��د  واآل����ه  عليه  اهلل 
وت��ع��اىل  ت���ب���ارك  اهلل  م���ن 
وو�سيًا  وزي��رًا  له  يجعل  اأن 

وخليفة من بعده.
ثانيًا: اأمري املوؤمنني علي 

عليه ال�سالم هو ال�سخ�س الوحيد الذي ي�ستطيع اأن يكون 
و�سيًا وخليفة ووزيرًا، بدليل اأّن الّنبي �سلى اهلل عليه واآله 

طلب من اهلل اأن يكون هذا الوزير من اأهله.
ثالثًا: طلب النبي �سلى اهلل عليه واآله من اهلل تعاىل اأن 
وعليه  واآله  نبّينا  على  مو�سى  كخليفة  اخلليفة  يكون هذا 
ال�سالم، اأي اأن يكون اأخًا له، وهذه النقطة ت�سري اإىل اأّن 
اأخًا النبي �سلى اهلل عليه واآله هو اأمري املوؤمنني علي عليه 

ال�سالم بدليل حديث املوؤاخاة.
 ِ َهْيٍب َعْن ُعَباَدَة ْبِن َن�ِسي ٍء َعْن َعْبِد اهللَّ َعْن ُمو�َسى ْبِن �سُ
َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه واآله  اآَخى  َقاَل:  اأَْوَفى  اأَِبي  اْبِن 
َحاِبَك  اأَ�سْ َبنْيَ  »اآَخْيَت  َلُه:  َفَقاَل  َعِلّيًا  َوَتَرَك  َحاِبِه  اأَ�سْ َبنْيَ 
ْرُتَك اإِالَّ ِلَنْف�ِسي  َوَتَرْكَتِني« َفَقاَل: »َوالَِّذي َنْف�ِسي ِبَيِدِه َما اأَخَّ
َيا َر�ُسوَل  اأَِرُث ِمْنَك  َوَواِرِثي«، َقاَل: »َما  ي  يِّ َوَو�سِ اأَِخي  اأَْنَت 
ِهْم  َربِّ ِكَتاَب  اأَْوَرُث��وا  َقْبِلي  ِبيُّوَن  النَّ اأَْوَرَث  »َما  َقاَل:  اهلِل؟«، 
ِة«. نَّ اجْلَ يِف  ِري  َق�سْ يِف  َمِعي  َواْبَناَك  َواأَْن��َت  ِهْم  َنِبيِّ َة  َو�ُسنَّ

)اأمايل ال�سدوق:346(
وعن �َسْلَماُن اْلَفاِر�ِسيُّ َرِحَمُه اهلُل اأَنَّ َنِبيَّ اهلِل �سلى اهلل 
عليه واآله َيُقوُل: »اإِنَّ اأَِخي َوَوِزيِري َوَخرْيَ َمْن اأَُخلُِّفُه َبْعِدي 
َعِليُّ ْبُن اأَِبي َطاِلٍب عليه ال�سالم«.)اأمايل ال�سدوق:347(

    حال املنافقني مع اآية ال�لية

اأب��ي��ه ع��ن ج���ّده عليهم  ب��ن حم��م��د ع��ن  وع���ن جعفر 
ال�����س��الم ق���ال: »ملّ���ا نزلت  
اهلُل  ــمُ  ــُكــ ــ ــيُّ ــ وَلِ ــــمــــا  }إِنَّ
اجتمع  وَرَسُـــــــوُلـــــــهُ...{، 
ر�سول  اأ���س��ح��اب  م��ن  نفر 
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
وق��ال  امل��دي��ن��ة  م�سجد  يف 
بع�سهم لبع�س: ما تقولون 
يف هذه االآية؟ قال بع�سهم: 
االآي��ة  ب��ه��ذه  كفرنا  اإن  اإّن���ا 
اآمّنا  واإن  ب�سائرها  لكفرنا 
ي�سّلط  ح��ني  ذّل  ه��ذا  ف���اإّن 
طالب،  اأب��ي  بن  علي  علينا 
اأّن  ع��ل��م��ن��ا  ق���د  ف���ق���ال���وا: 
حمّمدًا �سادق فيما يقول: ولكن نتواله وال نطيع علّيًا فيما 
يُنْكِرُونَهَا{،  ُثمَّ  اهلِل  نِعْمََة  }يَعِْرُفونَ  فنزل:  اأمرنا 
يعني وال )علّي واأكرثهم الكافرون( بوالية علّي«.)املناقب 

البن �سهر اآ�سوب:514/1(
اإذن: والية اأمري املوؤمنني علي عليه ال�سالم هي النعمة 
عليه  �سلى اهلل  دين حممد  اأكمل اهلل  قد  والتي  االإلهية، 
كمل  ملا  االإمامة  ونعمة  الوالية  فلوال  الوالية،  بنعمة  واآل��ه 

الدين وكان ناق�سًا.
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و�سف  لكل  و�سباقًا  علم  لكل  عنوانًا  الكرمي  القراآن  يبقى 
دقيق ال ميكن اأن يخطئ الأّنه تنزيل من عزيز حكيم وال يناجزه 

اأحد اإال غلبه.
ر�سو  موقع  حتديد  يف  القراآين  للن�س  متناهية  دقة  فهناك 
�سفينة نوح على نبينا واآله وعليه ال�سالم وفق اأحدث االأر�ساد 

العلمية والطرق البحثية لفرق ا�ستك�سافية عاملية.
    �شفينة ن�ح على نبّينا واآله وعليه ال�شالم

�سنع �سيخ االأنبياء نوح على نبّينا واآله وعليه ال�سالم �سفينة 
عظيمة من مواد خ�سبية عندما اأمره اهلل تعاىل ب�سنعها وعلمه 
اإياها االأمني جريل عليه ال�سالم طيلة مئات ال�سنني كما تبني 

لنا تفا�سري اآيات ق�سته التي جاء بها القراآن الكرمي.
وقد ُذكرت ق�سة نبي اهلل نوح على نبّينا واآله وعليه ال�سالم 

يف التوراة واالإجنيل والقراآن.
وف�سل القراآن الكرمي هذه الق�سة يف �سورة خا�سة ا�سمها 
اإّن  اإذ  اأخرى،  مباركات عديدات  اآيات  وكذلك يف  نوح،  �سورة 
كلمة نوح ذكرت يف الكتاب العزيز يف )33 اآية( بدءًا من بعثته 
الطويل  و�سره  ا�ستمراره  ثم  ومن  اإي��اه،  وتكذيبهم  قومه  اإىل 
�سنة  األف  الأكرث من  ا�ستمر  الذي  ال�سريف  عليهم طيلة عمره 

ودعوته حلوايل 950 عامًا.
ومن الوا�سح اأن العلم قد تو�سل اإىل اأن االإن�سان القدمي كان 

اأكرث عمرًا واأطول قامة من اإن�سان اليوم.
يقول تعاىل يف ذكر ما جرى يف اآيات عديدة منها:

ــا آيَـــًة  ــاهَ ــنَ ــْل ــعَ ــةِ وَجَ ــيــنَ ــفِ ــابَ الــسَّ ــ ــحَ ــ 1- }َفــَأنْــجَــيْــنَــاهُ وََأصْ
لِْلعَاَلمِنيَ{.]العنكبوت:15[

ــي الْــُفــْلــكِ  ــهُ فِ ــعَ ـــذِيـــنَ مَ ــاهُ وَالَّ ــنَ ــيْ ــَأنْــجَ بُــوهُ َف 2- }َفــَكــذَّ
عَمِنيَ{. َقوْمًا  َكاُنوا  إِنَّهُمْ  بِآياتِنَا  بُوا  َكذَّ الَّذِينَ  وََأْغرَْقنَا 

]االأعراف:64[
بُوهُ َفنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الُْفْلكِ وَجَعَْلنَاهُمْ  3- }َفَكذَّ
َكيْفَ  َفانُْظرْ  بِآياتِنَا  بُوا  َكذَّ الَّذِينَ  وََأْغرَْقنَا  خَالئِفَ 

َكانَ عَاقِبَُة الْمُنَْذِرينَ{.]يون�س:73[
فِي  ُتَخاطِبْنِي  وَال  وَوَحِْينَا  بَِأعْيُنِنَا  الُْفْلكَ  ــِع  ــنَ }وَاصْ  -4

الَّذِينَ َظَلمُوا إِنَّهُمْ مُْغرَُقونَ{.]هود:37[
َقوْمِهِ  مِــنْ  ــَأٌ  مَ عََليْهِ  مَــرَّ  مَا  وَُكلَّ الُْفْلكَ  }وَيَصْنَعُ   -5
َفِإنَّا نَسَْخرُ مِنُْكمْ َكمَا  سَخِرُوا مِنْهُ َقاَل إِنْ تَسَْخرُوا مِنَّا 

تَسَْخرُونَ{.]هود:38[
َفِإَذا  وَوَحِْينَا  بَِأعْيُنِنَا  الُْفْلكَ  اصْنَِع  َأِن  إَِليْهِ  }َفَأوْحَيْنَا   -6
َزوْجَــيْــِن  مِــنْ ُكــلٍّ  فِيهَا  َفاسُْلكْ  نُّورُ  التَّ وََفـــارَ  ــرُنَــا  َأمْ ــاءَ  جَ
اثْنَيِْن وََأهَْلكَ إاِلَّ مَنْ سَبَقَ عََليْهِ الَْقوُْل مِنْهُمْ وَال ُتَخاطِبْنِي 

فِي الَّذِينَ َظَلمُوا إِنَّهُمْ مُْغرَُقونَ{.]املوؤمنون:27[
َفُقِل  الُْفْلكِ  عََلى  مَعَكَ  وَمَــنْ  َأنـْـتَ  اسَْتوَيْتَ  ــِإَذا  }َف  -7
الِمِنيَ{.]املوؤمنون:28[ هِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الَْقوِْم الظَّ الْحَمْدُ لِلَّ
الْمَشْحُوِن{. الُْفْلكِ  فِــي  مَعَهُ  ــنْ  وَمَ }َفَأنْجَيْنَاهُ   -8

]ال�سعراء:119[
هَ مُْخلِصِنيَ َلهُ الدِّينَ  9- }َفِإَذا رَكِبُوا فِي الُْفْلكِ دَعَوُا اللَّ

َفَلمَّا نَجَّاهُمْ إَِلى الْبَرِّ إَِذا هُمْ يُشِْرُكونَ{.]العنكبوت:65[
ــْلــكِ  ــُف ــا ُذرِّيَّـــَتـــهُـــمْ فِـــي الْ ــنَ ــْل ــمَ ــا حَ ــ ـ 10- }وَآيَـــــــٌة َلـــهُـــمْ َأنَّ

الْمَشْحُوِن{.]ّي��س:41[

العناية الإلهية ل�شفينة ن�ح
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فاالآيات ال�سابقة واآيات اأخرى غريها جاءت يف تبيان ق�سة 
ب�سنعها  ال�سالم  عليه  نوح  �سيدنا  اأُمر  التي  ال�سفينة  �سناعة 

ا�ستعدادًا ليوم الطوفان العظيم الذي �سي�سيب قومه.
والُفْلُك وال�سفينة واحد وجمع يذكر وياأنث قال اهلل تعاىل }يف 
الفلك املشحون{ فاأفرد وذكر وقال تعاىل }والفلك اليت 
جتري يف البحر{ فاأّنث ويحتمل االإفراد واجلمع وقال تعاىل 
وكاأنه  فجمع  الفلك وجرين هبم{  يف  إذا كنتم  }حتى 
ال�سفينة  واإىل  فيذكر  املركب  اإىل  واحدة  كانت  اإذا  بها  يذهب 
فيوؤنث وكان �سيبويه يقول: الفلك التي هي جمع تك�سري للفلك 
التي هي واحد ولي�س مثل اجلنب الذي هو واحد وجمع والطفل 
�سيء  يف  ي�سرتكان  وَفَعاًل  ُفْعاًل  الأن  االأ�سماء  من  اأ�سبههما  وما 
َهِب فلما  ْهِب والرَّ جِم والرُّ واحد مثل الُعْرِب والَعَرب والُعْجِم والَعَ
جاز اأن يجمع َفَعٌل على ُفْعٍل مثل اأ�سيد واأ�سد مل ميتنع اأن يجمع 

ُفْعٌل على ُفْعٍل.)ل�سان العرب:250/11(
َأنَّا حَمَْلنَا  َلهُمْ  }وَآيَــٌة  الفلك م�سحون  اأن  كذلك بني تعاىل 

ُذرِّيََّتهُمْ فِي الُْفْلكِ الْمَشْحُوِن{.]ّي��س:41[
    تفا�شيل �شناعة ال�شفينة

جاء يف ق�سة النبي نوح على نبّينا واآله وعليه ال�سالم الذي 
}وََلَقدْ  الكرمي  القراآن  ن�س  كما  عامًا  قومه 950  يدعو  لبث 
َأرْسَْلنَا ُنوحًا إَِلى َقوْمِهِ َفَلِبثَ فِيِهمْ َألْفَ سَنَةٍ إاِلَّ خَمْسِنيَ عَامًا 

وَفانُ وَهُمْ َظالِمُونَ{.]العنكبوت:14[ َفَأخََذهُمُ الطُّ
اأمر  تعاىل قد  الأّن اهلل  ال�سفينة  ببناء  اأُمر  اأّنه  الوا�سح  ومن 
بعذاب قومه املكذبني بالطوفان املدمر، فاأخذ يتعلم بناء ال�سفينة 

من قبل االأمني جرائيل عليه ال�سالم كما يبني اأهل التف�سري.
ولو اأدركنا اأّن املدة التي عا�س فيها نوح على نبّينا واآله وعليه 
ال�سالم متتد لفرتات �سحيقة يف تاريخ الوجود االإن�ساين على 

االأر�س لعلمنا اأن تقنية �سناعة ال�سفن التي تعلمها هي مفتاح 
�سناعة ال�سفن بطرازها املتقدمة التي تطورت فيما بعد، فلو 
تتبعنا تاريخ �سناعة ال�سفن يف الفرتات التي تلت تاريخ وواقعة 
الطوفان لعلمنا اأّن �سناعة ال�سفن قد �سهدت قفزة نوعية فعاًل.

يقنع  اأن  الطويلة  امل��دة  هذه  طيلة  ال�سالم  عليه  ح��اول  وقد 
اأّن اهلل تعاىل هو خالقهم وهو االأوىل بالعبادة، ولكنهم  قومه 
�سدوه وحاربوه وا�ستهزوؤوا به وباأ�سحابه، فحذرهم من عاقبة 

اأمرهم هذا.
}َقاُلوا يَا ُنوحُ َقدْ جَادَلَْتنَا َفَأْكَثرْتَ ِجدَاَلنَا َفْأتِنَا بِمَا تَعِدُنَا 

إِنْ ُكنْتَ مِنَ الصَّادِقِنيَ{.]هود:32[
وا�ستمر �سابرًا عليهم حتى اأوحي اإليه اأّنه ال اأمل من قومه 
َقدْ  إاِلَّ مَنْ  َقوْمِكَ  يُؤْمِنَ مِنْ  َأنَّهُ َلنْ  ُنوٍح  إَِلى  ــيَ  }وَُأوحِ

آمَنَ َفال تَبَْتئِسْ بِمَا َكاُنوا يَْفعَُلونَ{.]هود:36[
فدعا عليه ال�سالم ربه اأن ين�سره على هوؤالء القوم الكافرين 
مَجْنُونٌ  وََقاُلوا  عَبْدَنَا  بُوا  َفَكذَّ ُنوٍح  َقوْمُ  َقبَْلهُمْ  بَتْ  }َكذَّ

وَاْزدُِجرَ )9( َفدَعَا رَبَّهُ َأنِّي مَْغُلوبٌ َفانَْتصِرْ{.]القمر:10-9[
}َقاَل ُنوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ َلمْ يَِزدْهُ مَاُلهُ وَوََلدُهُ 

إاِلَّ خَسَارًا{.]نوح:21[
الَْكافِِرينَ  مِــنَ  اأَلرِْض  عََلى  ــَذرْ  تَ ال  رَبِّ  ــوحٌ  ُن }وََقـــاَل 

دَيَّارًا{.]نوح:26[
فاأمره اهلل تعاىل ب�سناعة ال�سفينة، وكلما مّر عليه نفر من 
قومه ا�ستهزوؤوا به، ولكنه توعدهم باأّنهم �سيندمون على هذا 
االأمر اأي ندم }وَاصْنَِع الُْفْلكَ بَِأعْيُنِنَا وَوَحِْينَا وَال ُتَخاطِبْنِي 
مَا  فِي الَّذِينَ َظَلمُوا إِنَّهُمْ مُْغرَُقونَ )37( وَيَصْنَعُ الُْفْلكَ وَُكلَّ
َفِإنَّا  مِنَّا  تَسَْخرُوا  َقاَل إِنْ  مِنْهُ  َقوْمِهِ سَخِرُوا  مَرَّ عََليْهِ مٌَأ مِنْ 

نَسَْخرُ مِنُْكمْ َكمَا تَسَْخرُونَ{(.]هود:38-37[
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واأوحى له اهلل تعاىل اأّن املاء �سيغمر املكان واأّن عليه اأن يحمل 
اأهله - اإال امراأته وابنه - واأ�سحابه ومن كل املخلوقات زوجني 
اثنني، فاإذا ا�ستقر عليها حمد اهلل و�سكره على ف�سله بنجاتهم 
اصْنَِع  َأِن  إَِليْهِ  }َفَأوْحَيْنَا  الكافرين:  القوم  على  غ�سبه  من 
َفاسُْلكْ  نُّورُ  التَّ وََفــارَ  َأمْرُنَا  جَاءَ  َفــِإَذا  وَوَحِْينَا  بَِأعْيُنِنَا  الُْفْلكَ 
فِيهَا مِنْ ُكلٍّ َزوْجَيِْن اثْنَيِْن وََأهَْلكَ إاِلَّ مَنْ سَبَقَ عََليْهِ 
الَْقوُْل مِنْهُمْ وَال ُتَخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ َظَلمُوا إِنَّهُمْ مُْغرَُقونَ )27( 
الْحَمْدُ هلِل  َفُقِل  الُْفْلكِ  َأنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عََلى  اسَْتوَيْتَ  َفِإَذا 

الِمِنيَ{.)املوؤمنون:28-27[ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الَْقوِْم الظَّ
وح�سل الطوفان الهائل الذي غطى منطقة ما بني النهرين 
وما حولها، فغرق القوم وهم ي�ستنجدون بعد اأن اأيقنوا ب�سدق 

ما جاءهم به نوح عليه ال�سالم ولكن بعد فوات االأوان.
التي  املنطقة  يف  واجليولوجية  االآثارية  البحوث  اأثبتت  وقد 
قامت بها عدة فرق علمية ا�ستك�سافية من خمتلف دول العامل 
من اأّن الغرين والطمى يف املنطقة يدلل من غري اأي �سك على 
ح�سول طوفان عظيم يف احلقبة ال�سومرية من تاأريخ العراق 

القدمي.)وم�سات اإعجازية من القراآن وال�سنة النبوية:98(
املاء  تدفق  بتوقف  تعاىل  اهلل  اأم��ر  جاء  االأم��ر  انتهاء  وبعد 
من ال�سماء ومن االأر�س، فا�ستوت ال�سفينة على جبل اجلودي 
وهبط منها نوح على نبّينا واآله وعليه ال�سالم ومن معه لتبداأ 

الب�سرية رحلة جديدة وبنف�س القانون االإلهي الذي ال يتغري.
ابَْلعِي  َأرْضُ  يَا  }وَقِيَل  الكرمي  القراآن  عليه  ن�س  ما  وهذا 
مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ َأْقلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَُقضِيَ اأَلمْرُ وَاسَْتوَتْ عََلى 

الِمِنيَ{.]هود:44[ الْجُودِيِّ وَقِيَل بُعْدًا لِْلَقوِْم الظَّ
وَعََلى  عََليْكَ  وَبَرََكاتٍ  مِنَّا  بِسَالمٍ  اهِْبْط  ُنوحُ  يَا  }قِيَل 
ُأمٍَم مِمَّنْ مَعَكَ وَُأمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ُثمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عََذابٌ َألِيمٌ{.

]هود:48[

االأُخرى  ال�سماوية  الكتب  يف  بع�سها  ذكرت  التفا�سيل  هذه 
ولكن لي�س بهذا االأُ�سلوب الرائع وهذه الدقة، فمثاًل ذكر العهد 
�سرق  الواقع  اآرارات  جبل  على  ا�ستقرت  ال�سفينة  اأّن  القدمي 
تركيا  �سكان  من  االأرم��ن  من  اأغلبية  يقطنه  والذي  االأنا�سول 
اجلودي  هو  اجلبل  اأّن  الكرمي  القراآن  �سرح  بينما  احلالية، 

والذي يقع يف منطقة قريبة من اجلبل االأول.
قامت عدة فرق بحثية علمية من خمتلف اجلن�سيات العاملية 
ح�سل  حتى  امل�ساألة  ه��ذه  بتتبع  الن�سرانية  الديانة  تدين 

االكت�ساف الذي حريهم.

اإذ اكت�سفوا اأّن �سفينة نوح على نبّينا واآله وعليه ال�سالم وجدت 
لها اآثار فوق جبل يف تركيا ولكّنه لي�س جبل اآرارات بل اإّنه جبل 

اآخر ا�سمه جبل )اجلودي( يقع بالقرب من جبل اآرارات.
قد  القراآن  اأّن  علموا  عندما  ده�ستهم  وزادت  القوم  فتحري 
�سّرح بهذا قبل مئات ال�سنني، بل واأكد القراآن الكرمي على اأّن 
ال�سفينة بقيت و�ستبقى كاآية ودليل على �سدق القراآن الكرمي 
وعلى قدرة اهلل تعاىل يف تعذيب االأقوام املكذبة واجلاحدة من 

جهة وعلى دقة الو�سف القراآين من جهة اأُخرى.
عَبْدَنَا  بُوا  َفَكذَّ ُنــوٍح  ــوْمُ  َق َقبَْلهُمْ  بَــتْ  }َكــذَّ تعاىل:  قال 
 * َفانَْتصِرْ  مَْغُلوبٌ  َأنِّــي  ــهُ  رَبَّ َفدَعَا   * وَاْزدُِجـــرَ  مَجْنُونٌ  وََقاُلوا 
عُيُونًا  اأَلرْضَ  وََفــجَّــرْنَــا   * مُنْهَمٍِر  بـِـمَــاءٍ  السَّمَاءِ  ــوَابَ  َأبْـ َفَفَتحْنَا 
َألْـــوَاٍح  َذاتِ  عََلى  وَحَمَْلنَاهُ   * ــدِرَ  ُق َقــدْ  ــٍر  َأمْ عََلى  الْــمَــاءُ  َفالَْتَقى 
وَدُسٍُر * تَجِْري بَِأعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ َكانَ ُكفِرَ * وََلَقدْ 

تَرَْكنَاهَا آيًَة َفهَْل مِنْ مُدَّكٍِر{.]القمر:15-9[
وقد بني القراآن الكرمي ق�سة �سناعة ال�سفينة يف اآيات عدة 
مَا  كما ذكر اآنفًا، ومنها قوله تعاىل }وَيَصْنَعُ الُْفْلكَ وَُكلَّ
َفِإنَّا  مِنَّا  تَسَْخرُوا  َقاَل إِنْ  مِنْهُ  َقوْمِهِ سَخِرُوا  مَرَّ عََليْهِ مٌَأ مِنْ 

نَسَْخرُ مِنُْكمْ َكمَا تَسَْخرُونَ{.]هود:38[
قال  ي�سنع  وطفق  اأي  الفلك{  }ويصنع  تعاىل:  فقوله 
مائة  ال�سالم  وعليه  واآل��ه  نبّينا  على  نوح  مكث  اأ�سلم:  بن  زيد 
�سنة يغر�س ال�سجر ويقطعها وييب�سها ومائة �سنة يعملها وقومه 
راأوه ي�سنع من ذلك حتى كان من ق�ساء  ملا  ي�سخرون وذلك 

اهلل فيهم ما كان.)اجلامع الأحكام القراآن:30/9(
ال�سفينة وح�سل الطوفان ونال املكذبون ما  بناء  وهكذا ت 
واآله  نبّينا  على  نوحًا  تعاىل  اهلل  وجّنى  عقاب  من  ي�ستحقون 
وعليه ال�سالم ومن معه بعد اأن ا�ستقرت ال�سفينة على اجلودي 

وهو جبل يف تركيا يقع قريبًا من جبل اآرارات.
فلو تدبرنا امل�سافة بني مكان تنزيل القراآن يف مكة واملدينة 
وبني منطقة ر�سو ال�سفينة لوجدنا اأّنها تبعد اآالف الكيلومرتات 
الزمان  ذل��ك  �سعوب  اأغلب  وجهل  االرت��ف��اع  ف��رق  عن  ف�ساًل 

مبكان ال�سفينة.
فمن اأين يكون ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأتى بكل تلك 
األي�س  احلقيقي؟!  ال�سفينة  ر�سو  مكان  لك�سف  املتناهية  الدقة 

اجلواب وا�سحًا، اإّنه االإخبار من لدن حكيم عليم.

بقلم: أحمد عبد الحسني
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كان الغالب على جمتمعات اجلزيرة العربية قبل بعثة 
النبي �سلى اهلل عليه واآله وبعدها �سفة الفقر يف العي�س، 
حت�سيل  يف  يعتمدون  ك��ان��وا  فقد  التعامل،  يف  وال�سدة 
معا�سهم على الغارات والنهب واحلروب، وكانوا يعبدون 

االأوثان، اإال قليل منهم كان على دين احلنفية.
موّحدين  كانوا  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اآب��اء  اإّن 
موؤمنني بالّر�ساالت ال�سماوية، متم�سكني ب�سريعة اإبراهيم 

اخلليل على نبّينا واآله وعليه ال�سالم.
نقل ال�سيخ ال�سدوق عن االأ�سبغ بن نباتة ر�سوان اهلل 
عليهما قال: )�سمعت اأمري املوؤمنني �سلوات اهلل و�سالمه 
ِلِب  امْلُطَّ َعْبُد  ي  َج��دِّ َواَل  اأَِب��ي  َعَبَد  َما  »َواهلِل  يقول:  عليه 
َكاُنوا  َوَما  ِقيَل:   ،!» َق��طُّ َنمًا  �سَ َمَناٍف  َعْبُد  َواَل  َها�ِسٌم  َواَل 
لُّوَن اإِىَل اْلَبْيِت َعَلى ِديِن اإِْبَراِهيَم  َيْعُبُدوَن؟ َقاَل: »َكاُنوا ُي�سَ

ِكنَي ِبِه«(.)كمال الدين ومتام النعمة:175/1( ُمَتَم�سِّ
وقد اأو�سح حاَل العرب قبل البعثة االإمام اأمري املوؤمنني 
»اإِنَّ  ال�سالم:  عليه  قال  حيث  له  خطبة  يف  ال�سالم  عليه 
ّلى اهلُل َعَلْيِه واآِلِه َنِذيرًا ِلْلَعامَلِنَي  دًا �سَ مَّ اهلَل َتَعاىَل َبَعَث حُمَ
ْنِزيِل َواأَْنُتْم َمْع�َسَر اْلَعَرِب َعَلى �َسرِّ ِديٍن َويِف  َواأَِمينًا َعَلى التَّ
مٍّ َت�ْسَرُبوَن  اٍت �سُ �َسرِّ َداٍر ُمِنيُخوَن َبنْيَ ِحَجاَرٍة ُخ�ْسٍن َوَحيَّ
َوَتْقَطُعوَن  ِدَم��اَءُك��ْم  َوَت�ْسِفُكوَن  �ِسَب  اجْلَ َوَت��اأُْك��ُل��وَن  اْل��َك��ِدَر 
وَبة«. وَبٌة َواالآَثاُم ِبُكْم َمْع�سُ َناُم ِفيُكْم َمْن�سُ اأَْرَحاَمُكْم االأَ�سْ

)نهج البالغة:68(
ال�سالم عندما غ�سبوا  الزهراء عليها  جاء يف خطبة 
م�سجد  اإىل  جاءت  ال�سالم  عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  حق 
اْعَلُموا  ا�ُس  النَّ »...اأَيَُّها  قائلة:  واآله  النبي �سلى اهلل عليه 
َعْودًا  اأَُقوُل  واآِلِه  َعَلْيِه  اهلُل  ّلى  �سَ ٌد  مَّ حُمَ َواأَِبي  َفاِطَمُة  اأَينِّ 

املقّد�ـــس الزواج 
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َوَبْدوًا َواَل اأَُقوُل َما اأَُقوُل َغَلطًا َواَل اأَْفَعُل َما اأَْفَعُل �َسَططًا َلَقْد 
َحِري�ٌس  َعِنتُّْم  ما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  اأَْنُف�ِسُكْم  ِمْن  َر�ُسوٌل  جاَءُكْم 
ُدوُه  جَتِ َوَتْعِرُفوُه  َتْعُزوُه  َفاإِْن  َرِحيٌم  َروؤُوٌف  ِبامْلُوؤِْمِننَي  َعَلْيُكْم 
َوَلِنْعَم  ِرَجاِلُكْم  ُدوَن  ي  َعمِّ اْب��ِن  َخ��ا  َواأَ ِن�َساِئُكْم  ُدوَن  اأَِب��ي 
اِدعًا  �سَ �َساَلَة  الرِّ َفَبلََّغ  واآِل��ِه  َعَلْيِه  اهلُل  ّلى  �سَ اإَِلْيِه  امْلَْعِزيُّ 
َثَبَجُهْم  اِربًا  �سَ امْلُ�ْسِرِكنَي  َم��ْدَرَج��ِة  َع��ْن  َماِئاًل  َذاَرِة  ِبالنِّ
َوامْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  ِه ِباحْلِ َربِّ اإِىَل �َسِبيِل  ْكَظاِمِهْم َداِعيًا  ِباأَ اآِخذًا 
ْمُع  اجْلَ اْنَهَزَم  َحتَّى  اْلَهاَم  َوَيْنُكُث  َناَم  االأَ�سْ �َسَنِة يجف  احْلَ
قُّ َعْن  ْبِحِه َواأَ�ْسَفَر احْلَ ى اللَّْيُل َعْن �سُ ُبَر َحتَّى َتَفرَّ ُوا الدُّ َوَولَّ
َياِطنِي  ال�سَّ �َسَقا�ِسُق  َوَخِر�َسْت  يِن  الدِّ َزِعيُم  َوَنَطَق  ِه  �سِ حَمْ
َوُفْهُتْم  َقاِق  َواْنَحلَّْت ُعَقُد اْلُكْفِر َوال�سِّ َفاِق  َوَطاَح َو�ِسيُظ النِّ
َما�ِس َوُكْنُتْم َعلى   ِبَكِلَمِة االإِْخاَل�ِس يِف َنَفٍر ِمَن اْلِبي�ِس اخْلِ
اِمِع َوَقْب�َسَة  اِرِب َوَنْهَزَة الطَّ اِر َمْذَقَة ال�سَّ �َسفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّ
اْلِقدَّ  َوَتْقَتاُتوَن  ْرَق  الطَّ َت�ْسَرُبوَن  االأَْقَداِم  َوَمْوِطَئ  اْلَعْجاَلِن 
َحْوِلُكْم  ِمْن  ا�ُس  النَّ َفُكُم  َيَتَخطَّ ْن  اأَ َتخاُفوَن  َخا�ِسِئنَي  ��ًة  اأَِذلَّ
واآِلِه  َعَلْيِه  ّلى اهلُل  ٍد �سَ َحمَّ مِبُ َوَتَعاىَل  َتَباَرَك  َفاأَْنَقَذُكُم اهلُل 
َجاِل َوُذوؤَْباِن اْلَعَرِب  ِتي َوَبْعَد اأَْن ُمِنَي ِبُبَهِم الرِّ ا َوالَّ َبْعَد اللََّتيَّ
اأَْطَفاأََها اهلُل  اأَْوَقُدوا نارًا ِلْلَحْرِب  اأَْهِل اْلِكَتاِب ُكلَّما  َوَمَرَدِة 
ْيَطاِن اأَْو َفَغَرْت َفاِغَرٌة ِمَن امْلُ�ْسِرِكنَي َقَذَف  َم َقْرُن ال�سَّ اأَْو جَنَ

اأََخاُه يِف َلَهَواِتَها...«.)االحتجاج:100/1(
باالنحرافات  اململوء  املجتمع  اأّن يف هذا  ولكن نالحظ 
وغريها كانت هناك بيوتات واأ�سر عرفت بال�سجايا الطيبة 
واالأخالق الفا�سلة، وقد تربع على قمتها بيت ها�سم جد 
النبي �سلى اهلل عليه واآله، فقد كان يدعى القمر وي�سمى 
زاد الركب.)عمدة الطالب يف اأن�ساب اآل اأبي طالب:25(

وّرَث  وقد  لقري�س،  الرحلتني  �سنَّ  من  اأول  وها�سم 
ه��ذه امل��ن��زل��ة اأب��ن��اوؤه م��ن ب��ع��ده وب��االأخ�����س ول��ده عبد 

ال�سالم. عليه  املطلب 
اأورد ابن االأثري: )وكان يقال لها�سم واملطلب: البدران 

جلماليهما(.)الكامل يف التاريخ:17/2(
ومن اجلدير بالذكر اأّن االإن�سان عندما يعي�س يف جمتمع 
غري قائم على العالقات االإن�سانية وي�سوده االنحراف ومع 
كل ذلك جتده يتمتع باالأخالق الطيبة وال�سجايا الكرمية، 

فهذا كا�سف عن ف�سل هذا االإن�سان وعظمته.

وهكذا كان اأجداد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله، فهذا 
االأك��رم  النبي  اأج��داد  لنا  ي�سف  والبالغة  الكالم  اأم��ري 
اأمري  البحراين عن  ميثم  ابن  قال  واآل��ه،  عليه  �سلى اهلل 
ُم�ْسَتْوَدٍع  ِل  اأَْف�سَ يِف  »َفا�ْسَتْوَدَعُهْم  ال�سالم:  عليه  املوؤمنني 
اَلِب اإِىَل  ُهْم يِف َخرْيِ ُم�ْسَتَقرٍّ َتَنا�َسَخْتُهْم َكَراِئُم االأَ�سْ َواأََقرَّ
ى ِمْنُهْم �َسَلٌف َقاَم ِمْنُهْم ِبِديِن  َراِت االأَْرَحاِم ُكلََّما َم�سَ ُمَطهَّ
اإِىَل  َوَتَعاىَل  �ُسْبَحاَنُه  اهلِل  َكَراَمُة  ْت  اأَْف�سَ َحتَّى  َخَلٌف  اهلِل 
امْلََعاِدِن  ِل  اأَْف�سَ ِمْن  َفاأَْخَرَجُه  واآِلِه  َعَلْيِه  اهلُل  ّلى  �سَ ٍد  مَّ حُمَ
َدَع ِمْنَها  َجَرِة الَِّتي �سَ َمْنِبتًا َواأََعزِّ االأَُروَماِت َمْغِر�سًا ِمَن ال�سَّ
ُتُه َخرْيُ اْلِعرَتِ َواأُ�ْسَرُتُه َخرْيُ  اأَْنِبَياَءُه َواْنَتَجَب ِمْنَها اأَُمَناَءُه ِعرْتَ
َجِر َنَبَتْت يِف َحَرٍم َوَب�َسَقْت يِف َكَرٍم  االأُ�َسِر َو�َسَجَرُتُه َخرْيُ ال�سَّ
رَيُة  َقى َوَب�سِ َلَها ُفُروٌع ِطَواٌل َوَثَمٌر اَل ُيَناُل َفُهَو اإَِماُم َمِن اتَّ
ُه َو�ِسَهاٌب �َسَطَع ُنوُرُه َوَزْنٌد َبَرَق  ْووؤُ َمِن اْهَتَدى �ِسَراٌج مَلََع �سَ
ُل َوُحْكُمُه  �ْسُد َوَكاَلُمُه اْلَف�سْ ُتُه الرُّ ُد َو�ُسنَّ مَلُْعُه �ِسرَيُتُه اْلَق�سْ
�ُسِل َوَهْفَوٍة َعِن اْلَعَمِل  ٍة ِمَن الرُّ اْلَعْدُل اأَْر�َسَلُه َعَلى ِحنِي َفرْتَ

َوَغَباَوٍة ِمَن االأَُم«.)نهج البالغة:140(
    ن�ر النب�ة يف عبد املّطلب عليه ال�شـــالم

كان عبد املطلب يحمل نور النبي �سلى اهلل عليه واآله، 
اأمثال �سيف بن  وامللوك  والُكّهان  اليهود  وقد الحظ ذلك 
اإىل  النور  هذا  انتقل  ثم  وغريهم،  اليمن  ملك  يزن  ذي 

ولده عبد اهلل عليه ال�سالم.
عبد  بجّده  يفتخر  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وك��ان 

املطلب يف موا�سع عّدة، منها:
ذكر املوؤرخون يف معركة حنني عند فرار امل�سلمني عن 
اأّنه افتخر بجّده عبد املطلب،  النبي �سلى اهلل عليه واآله 
اهلل  �سلى  اهلل  )ر�سول  قوله:  املجل�سي  العالمة  نقل  وقد 
بغلته  على  وه��و  املجتلد،  يف  �سيفه  م�سلت  واآل���ه  عليه 

الدلدل، وهو يقول:
َك�������ِذَب  اَل  ����ِب����يُّ  ال����نَّ »اأَن���������ا 

���ِل���ب«. اأَن�����ا اْب�����ُن َع���ْب���ِد املُ���طَّ
)بحار االأنوار:179/21( 

    الذبيح من اأبناء عبد املطلب
روى ال�سيخ ال�سدوق يف كتابه )اخل�سال( ب�سنده عن 
االإمام ال�سادق عن اأبيه عليهما ال�سالم عن جابر بن عبد 
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اهلل االأن�ساري اأّنه قال: )�ُسئل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
واآله عن ُولد عبد املطلب فقال: »ع�سرة والعبا�س«، يعني 

اأحد ع�سر رجاًل(.)اخل�سال:450(
يكّنى  كان  وبه   - احل��ارث  )اأ�سّنهم  ال�سدوق:  قال  ثم 
واأب��و طالب -  لهب،  اأبو  وهو  العزى  املطلب - وعبد  عبد 
واملقوم،  والغيداق،  والزبري،  و�سرار،   – مناف  عبد  وهو 
النبي �سلى  والد  وعبد اهلل  والعبا�س،  واحلجل، وحمزة، 

اهلل عليه واآله(.)اخل�سال:452(
    عبد اهلل عليه ال�شـــالم ثاين الذبيحني

النبي  وال��د  ال�سالم  عليهما  املطلب  عبد  بن  اهلل  عبد 
�سلى اهلل عليه واآله هو ثاين الذبيحني!

مع تقدي�س العرب الإبراهيم عليه ال�سالم وللكعبة، فقد 
اعتنقوا الوثنية وعبادة االأ�سنام واأ�سهرها )هبل والالت 
والعزى ومناة(، حتى ذبح ملك املناذرة اأ�سريه ابن ملك 

ى! الغ�سا�سنة قربانًا ل�سنم الُعزَّ
ويف ذلك الظرف نذر عبد املطلب ر�سوان اهلل عليه اإذا 
رزقه اهلل ع�سرة اأوالد اأن يذبح اأحدهم هلل تعاىل، قربانًا 
للكعبة، وعندما ت له ع�سرة اأوالد اقرتع بينهم فخرجت 
واآل��ه،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وال��د  اهلل  عبد  على  القرعة 
من  بقربان  يفيده  اأن  تعاىل  اهلل  فاأمره  يذبحه  اأن  فعزم 
االإبل، فاقرتع فجاءت القرعة على مئة من االإبل، فكانت 
ال�سالم،  عليهما  واإ�سماعيل  اإبراهيم  جّده  ق�سته كق�سة 
ابن  »اأن��ا  يقول:  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ك��ان  ولهذا 
ال�سالم. عليهما  وعبد اهلل  اإ�سماعيل  يق�سد  الذبيحني«، 

)جواهر التاريخ للكوراين:94/1(
    مـــن ه� والد النبي �شلى اهلل عليه واآله

بن  احلمد  �سيبة  وا�سمه  املطلب،  عبد  بن  اهلل  عبد  هو 
ا�سمه  وكذلك  مناف،  عبد  بن  عمرو  ا�سمه  وقيل  ها�سم، 
املغرية بن ق�سي، وقيل ا�سمه زيد ابن كالب بن مرة بن كعب 
ابن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن الن�سر، وهو قري�س 
ابن كنانة بن خزمية بن مدركة بن اإليا�س بن م�سر بن نزار 

ابن معد بن عدنان.)اإعالم الورى باأعالم الهدى:43/1(
    زوجـــة عبد اهلل ر�ش�ان اهلل عليهما

بن  زه��رة  بن  مناف  عبد  بن  وه��ب  بنت  اآمنة  زوجته 

كالب بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب.
    الزواج املقّد�س

عالئم  يعرفون  وغريهم  اليهود  من  اهلل  اأع��داء  ك��ان 
النبوة، وقد عرفوا اأّن الّنبّي املوعود من �سلب عبد اهلل، 
عليه  املطلب  عبد  ج��ّده  وك��ان  لقتله،  يخططون  ف��اأخ��ذوا 

ال�سالم يخ�سى عليه منهم.
وذات يوم خرج عبد اهلل عليه ال�سالم اإىل خارج مكة 
وقتل  نف�سه  فدافع عن  اليهود الغتياله،  من  فلحقه جمع 
منهم جماعة، وقد راأى ذلك وهب بن عبد مناف من بني 
املطلب  عبد  فاأخر   - ال�سالم  عليها  اآمنة  ولد   - زه��رة 

بذلك، فاأنقذوا عبد اهلل من كيد اليهود.
ق���ال العاّلم���ة املجل�س���ي رحم���ه اهلل يف بح���اره: )فلما 
كان يف تل���ك الليلة اأقب���ل وهب على زوجته ب���رة بنت عبد 
الع���زى وق���ال لها: يا ب���رة لقد راأيت الي���وم عجبًا من عبد 
اهلل م���ا راأيته من اأحد، وهو يكر عل���ى هوؤالء القوم، وكلما 
رماهم بنبلة قتل منهم اإن�س���انًا، وهو اأجمل النا����س وجهًا 
مم���ا خ�سه اهلل تعاىل من ال�سياء ال�س���اطع، فام�سي اإىل 
اأبيه واخطبيه البنتنا واعر�سيها عليه، فع�س���ى اأن يقبلها، 

فاإن قبلها �س���عدنا �سعادة عظيمة.
اإّن روؤ���س��اء مكة واأب��ط��ال احل��رم  ق��ال��ت ل��ه ي��ا وه���ب: 
وقد  ذل��ك،  عن  فاأبى  فيه  رغبوا  قد  البطحاء  واأ���س��راف 
كاتبه ملوك ال�سام والعراق على ذلك فاأبى عليهم، فكيف 

يتزوج بابنتنا وهي قليلة املال؟
باأمر عبد  اأخرتهم  اإّنني  اليد،  اإّن يل عليهم  لها:  قال 

اهلل مع اليهود.
حتى  وخرجت  اأثوابها  اأفخر  ولب�ست  قامت  بّرة  اإّن  ثم 
باخلر،  اأوالده  يحدث  فوجدته  املطلب  عبد  دار  اأت��ت 
اأنعم اهلل م�ساءكم، ودامت نعماوؤكم، فرد عليها  فقالت: 
عبد املطلب التحية واالإكرام، وقال لها: لقد �سلف لبعلك 
بالغة  اأي��اد  وله  اأب��دًا،  نكافيه  اأن  نقدر  ال  يد  علينا  اليوم 

بذلك، و�سنجازيه مبا فعل اإن �ساء اهلل تعاىل.
فطمعت برة يف كالمه، ثم قال: بلغي بعلك عّنا التحية 
اإن  تق�سى  لدينا حاجة  له  ك��ان  اإن  ل��ه:  وق��ويل  واالإك���رام 
قد  اأبا احل��ارث  يا  برة:  له  فقالت  كانت.  �ساء اهلل مهما 
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طلبنا تعجيل امل�سرة، وقد علمنا اأّن ملوك ال�سام والعراق 
يطلبون  ولدكم  يف  رغبوا  وقد  اإليكم،  تطاولت  وغريهم 
فيمن  طمعنا  اأي�سًا  ونحن  امل�سيئة،  واأن��وارك��م  اأوالدك���م 
طمع يف ولدكم عبد اهلل، ورجوناه مثل من رجا، وقد رجا 
وهب اأن يكون عبد اهلل بعاًل البنتنا، وقد جئناكم طامعني 
وراغبني يف النور الذي يف وجه ولدكم عبد اهلل، ون�ساألكم 

اأن تقبلونا، وهي هدية مّنا البنك عبد اهلل.
 فلما �سمع عبد املطلب كالمها نظر اإىل ولده وكان قبل 
امللوك يظهر يف  بنات  التزويج من  عليه  اإذا عر�س  ذلك 
وجهه االمتناع، وقال اأبوه: ما تقول يا بني فيما �سمعت؟ فو 
اهلل ما يف بنات اأهل مكة مثلها، الأّنها حمت�سمة يف نف�سها 
يرد  ومل  اهلل  عبد  ف�سكت  دينة،  عاقلة  مطهرة،  طاهرة 

جوابًا، فعلم اأبوه اأّنه قد مال اإليها.
واأج��ب��ن��ا  دع��وت��ك��م،  قبلنا  ق��د  امل��ط��ل��ب:  ع��ب��د  ف��ق��ال 
املطلب:  عبد  زوج��ة  فاطمة  قالت  بابنتكم،  ور�سينا 
كانت  فاإن  اآمنة،  اإىل  اأنظر  حتى  اإليها  معك  اأم�سي  اأنا 
مبا  م�سرورة  برة  فرجعت  بها،  ر�سينا  لولدي  ت�سلح 
اإىل زوجها م�سرعة وب�سرته و�سمعت  �سمعت، ثم �سارت 
يا مع�سر  لكم  بخ  يقول: )بخ  الطريق  اآمنة هاتفًا يف  اأم 
ال�سفا، قد قرب خروج امل�سطفى(، فدخلت على  اأهل 
�سعادة  �سعدت  لقد  قالت:  وراءِك؟  وما  فقال:  زوجها 
قد  املطلب  عبد  اأّن  اعلم  العاملني،  جملة  يف  قدرك  عال 
اخرجي  مناف:  عبد  بن  وهب  لها  فقال  بابنتك،  ر�سي 
هذه ال�ساعة اإىل ابنتك وزّينيها، فعمدت برة اإىل بنتها 
لها:  وق��ال��ت  الثياب،  م��ن  عندها  م��ا  اأف��خ��ر  واألب�ستها 
االأدب،  اأح�سن  لها  فتاأدبي  فاطمة  اأتتك  اإذا  ابنتي  يا 
وارغبي يف النور الذي يف وجه ولدها عبد اهلل، فبينما 
املنزل،  فاطمة وخرج وهب من  اأقبلت  اإذ  هما يف ذلك 
اآمنة  لها  فقامت  فاطمة،  فاأدخلوا  املطلب  بعبد  واإذا 
فنظرت  املرحب،  اأح�سن  بها  ورحبت  وتعظيمًا  اإجالاًل 
بها قد ك�ساها اهلل جمااًل ال يو�سف،  واإذا  اإليها فاطمة 
اأ�ساء من  فلما راأت فاطمة ذلك احل�سن واجلمال وقد 
برة ما كنت عهدت  يا  قالت:  املجل�س،  نور وجهها ذلك 
ذلك  قبل  راأي��ت��ه��ا  ول��ق��د  ال�����س��ورة  ه��ذه  على  اآم��ن��ة  اأّن 

علينا. فاطمة كل ذلك بركتكم  يا  برة:  فقالت  مرارًا، 
ثم خاطبت فاطمة اآمنة واإذا هي اأف�سح ن�ساء اأهل مكة، 
فقامت فاطمة واأتت اإىل عبد املطلب وعبد اهلل، وقالت: يا 
ولدي ما يف بنات العرب مثلها اأبدًا، ولقد ارت�سيتها، واإّن 

اهلل تعاىل ال يودع هذا النور اإاّل يف مثل هذه.
اأمر  املطلب يف  وب��ني عبد  وه��ب  وق��ع احلديث بني  ومل��ا 
اآمنة هدية  ه��ذه  احل��ارث  اأب��ا  يا  وه��ب:  ق��ال  اآمنة،  ابنته 
عبد  ف��ق��ال  م��وؤج��ل،  وال  معجل  ���س��داق  بغري  اإل��ي��ك  مني 
املطلب: جزيت خريًا والبد من �سداق، ويكون بيننا وبينك 
عبد  اأر�سل  الفجر  طلع  فلما  قومنا،...  من  به  ي�سهد  من 
عبد  ولب�س  خطبتهم،  ليح�سروا  عمه  بني  اإىل  املطلب 
اأثوابه، وجمع وهب اأي�سًا قرابته وبني عمه  املطلب اأفخر 
قاموا  النا�س  عليهم  اأ�سرف  فلما  االأبطح،  يف  فاجتمعوا 
املجل�س  بهم  ا�ستقر  فلما  واأوالده،  املطلب  لعبد  اإج��الاًل 
املطلب  عبد  وقام  النكاح،  وعقدوا عقد  خطبوا خطبتهم 
ال�ساكرين، حمدًا  فيهم خطيبًا، فقال: )احلمد هلل حمد 
لبيته جريانًا،  واأعطانا، وجعلنا  علينا  اأنعم  ا�ستوجبه مبا 
و�سرفنا  عباده،  قلوب  يف  حمبتنا  واألقى  �سكانًا،  وحلرمه 
واحلمد  والنقم،  االآف��ات  �سر  ووقانا  االأُم،  جميع  على 
واأمرنا  ال�سفاح،  علينا  وح��ّرم  النكاح،  لنا  اأحل  الذي  هلل 
باالت�سال وحّرم علينا احلرام، اعلموا اأّن ولدنا عبد اهلل 
هذا الذي تعرفونه قد خطب فتاتكم اآمنة ب�سداق معجل 
ولدنا؟ قال وهب: قد  وموؤجل...، فهل ر�سيتم بذلك من 
ح�سر،  من  يا  ا�سهدوا  املطلب:  عبد  فقال  منكم،  ر�سينا 
عبد  واأومل  وتعانقوا،  وت�سافقوا  وتهانوا  ت�سافحوا  ثم 
املطلب وليمة عظيمة، دعاء فيها جميع اأهل مكة واأوديتها 
اأيام((. اأربعة  النا�س يف مكة  و�سعابها و�سوادها،، فاأقام 

)بحار االأنوار:91/15(
قال اليعقوبي يف تاريخ الزواج: )وبعد حفر زمزم بع�سر 
�سنني، وبعد الفداء عن عبد اهلل ب�سنة واحدة كان تزويجه 
باآمنة بنت وهب، وكان �سنه يوم تزويجها اأربعًا وع�سرين 
�سنة، وروى اليعقوبي عن ال�سادق عليه ال�سالم: »اأّنه كان 
ه وبني مولده ع�سرة اأ�سهر«(. بني تزويج اأبي ر�سول اهلل باأُمِّ

)تاريخ اليعقوبي:7/2(

شعبة الدراسات والبحوث
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ال�سالم  عليهم  البيت  اأه��ل  اأئمة  من  اإم��ام  كل  حياة  يف 
يجب  التي  االأح���داث  اأه��م  وم��ن  مهمة،  واأح���داث  مواقف 
درا�ستها بالتحليل والتاأمل عند درا�سة حياة االإمام الر�سا 
عليه ال�سالم هو م�ساركة االإمام الر�سا يف احلكم العبا�سي 

عر قبوله بوالية العهد للماأمون العبا�سي.
عليه  الر�سا  ل��الإم��ام  العهد  والي��ة  امل��اأم��ون  اإع��ط��اء  اإّن 
ال�سالم له مالب�سات وحيثيات البد من درا�ستها مبو�سوعية 

كي نفهم هذا احلدث التاريخي املهم.
    ملاذا قبل الإمام الر�شا عليه ال�شالم ب�لية العهد؟

عر�س املاأمون على االإمام الر�سا عليه ال�سالم اخلالفة 
، فاأعر�س االإمام عن قبولها ورف�س، رمبا الأّن املاأمون كان 
يريد امتحان االإمام، ومعرفة ما اإذا كان راغبًا يف ال�سيطرة 
على مقاليد احلكم، وهو االأمر الذي قاتل من اأجله املاأمون 
ال�سيطرة  اأج��ل  من  قتله  حتى  �سنوات  خم�س  االأم��ني  اأخ��اه 
على احلكم! فهل يعقل بعد ذلك اأن ي�سلم احلكم بب�ساطة 

لالإمام الر�سا؟!
اخلالفة  امل��اأم��ون  عر�س  قبول  من  االإم��ام  امتناع  وبعد 
اأّن  اإاّل  قبولها،  عن  اأي�سًا  فاعتذر  العهد  والية  عليه  عر�س 
يقبل،  مل  اإن  بالقتل  االإم��ام  وهدد  ذلك  على  اأ�سر  املاأمون 

فقبل مكرهًا.

    دوافـــع املاأم�ن لتن�شيب الإمام الر�شا وليًا للعهد

اإعطاء االإم��ام والي��ة العهد هو  امل��اأم��ون من  ك��ان ه��دف 
عدة،  اأه��داف  وحتقيق  ال�سيا�سية،  م�ساكله  من  التخل�س 

وميكننا تلخي�سها يف النقاط التالية:
اإبعاده  ال�سالم عر  الر�سا عليه  االإم��ام  دور  1. حتجيم 

عن قواعده ال�سعبية وجعله حتت املراقبة املبا�سرة.
عليه  الر�سا  االإم���ام  اجل���الوزة جللب  امل��اأم��ون  اإر���س��ال 
عن  تبعيده  بغية  كانت  خرا�سان  اإىل  املدينة  من  ال�سالم 
وباقي  ال�سيعية يف خرا�سان  الثورات  اإخماد  ال�سيعة كذلك 

املناطق املجاورة للق�سر العبا�سي.
فمتى ما كان االإمام عليه ال�سالم يف خرا�سان كان حتت 
اإّنه  العبا�س، حيث  بني  ال�سديدة من قبل جالوزة  املراقبة 

عليه ال�سالم كان ال يخلو اإال مع اهلل تبارك وتعاىل.
فقد كانت اجلوا�سي�س تراقبه من ال�سباح وحتى امل�ساء، 
اإىل اأن كان االإمام عليه ال�سالم يدخل اإىل حجرته للدعاء 

واملناجاة.
2. الق�ساء على ثورات العلويني التي باتت تهدد احلكم 

العبا�سي.
بداأت الثورات العلوية واملوالية الأهل البيت عليهم ال�سالم 

الإمام الر�شا عليه ال�شالم
ال�شيا�شـــية وامل�شـــاركة 
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بعد ا�ست�سهاد االإمام احل�سني عليه ال�سالم وبعد واقعة زيد 
ال�سهيد ر�سوان اهلل عليه بالتحرك.

انقالب  على  تتحرك  ال�سيعية  املجاميع  ب���داأت  فقد 
العراق  العبا�س يف خرا�سان ويف  �سعبي الإزاحة حكم بني 

ويف احلجاز.
�سد  اخلفية  بالتحركات  العبا�س  بني  عائلة  علمت  قد 
لتجتاح  العلوية  ال��ث��ورات  اأّن  وتيّقنت  العبا�سيني  حكومة 
على  ال�سغط  بخّطة  فبداأت  وال�سراع،  ال�سيا�سية  ال�ساحة 
اإمام ال�سيعة يف زمانها علي بن مو�سى الر�سا عليه ال�سالم.
فقتل االإمام عليه ال�سالم ال يجدي نفعًا بالن�سبة للدولة 
العبا�سية حيث اإّن بني اأُمية قتلت اأوالد الر�سول �سلى اهلل 
اأئمة  قتل  من  العبا�س  بني  �سالطني  من  كذلك  واآل��ه  عليه 
ال�سالم  عليه  الر�سا  االإم��ام  فقتل  ال�سالم،  عليهم  الهدى 

بالن�سبة لبني العبا�س هي الورقة اخلا�سرة.
3. اإ�سفاء ال�سرعية على احلكم العبا�سي.

ال�سالم  عليه  الر�سا  مو�سى  بن  كعلي  �سخ�سية  وج��ود 
العبا�سية  للدولة  بالن�سبة  النجاح  هو  العبا�سي  احلكم  يف 
يف حني اأّن ال�سرعية على احلكم العبا�سي قد �سعفت بعد 

ا�ست�سهاد االإمام مو�سى بن جعفر الكاظم عليه ال�سالم.
عليه  الر�سا  االإمام  على  ير�سل  اأن  املاأمون  ا�سطر  مما 

ال�سالم ليجعله قريبًا منه.
4. ك�سب اأن�سار اأهل البيت عليهم ال�سالم.

مع التو�ّسع ال�سيعي يف البلدان االإ�سالمية بداأت ال�سلطات 
بالن�سبة  اح��رتازي��ة  اإج����راءات  تتخذ  اجل��ائ��رة  احلاكمة 
لل�سيعة والت�سّيع بعدما قامت دولة بني العبا�س بظلم اأئمة 

اأهل البيت عليهم ال�سالم وحب�سهم يف �سجون اجلالوزة.
بداأ املاأمون العبا�سي بك�سب ال�سيعة واملوالني الأهل البيت 
يف  ال�سالم  عليه  الر�سا  االإم��ام  وج��ود  مع  ال�سالم  عليهم 
والية  يقبل  مل  ال�سالم  عليه  اأّن��ه  ذكرنا  كما  العهد،  والي��ة 

العهد اإال بعد التهديد بالقتل. 
5. تفتيت جبهة املعار�سة الوا�سعة.

بداأت احلكومة بتفتيت اجلبهات املعار�سة لها، وحتويلها 
اإىل جهات معار�سة �سغرية بعدما كانت كل املعار�سة حتت 

لواء واحد وا�سعة وكبرية، ال ميكن الأّي حكومة مواجهاتها.
اجلبهات  ت�سعيف  ببدء  العبا�س  بني  دول��ة  ج��اءت  فقد 
بغية  خمتلفة،  جبهات  اإىل  وتق�سيمها  بتفتيتها  املعار�سة 

ت�سعيف املعار�سني لها.
6. زعزعة ثقة النا�س باالإمام والعلويني.

اأراد املاأمون من خالل ت�سدي االإمام عليه ال�سالم يف 
وا�سطراب  اختالل  اإيجاد  العهد  لوالية  وقبوله  احلكم 
وذلك  ال�سالم،  عليه  املع�سوم  االإم��ام  وبني  النا�س  بني 
يف  العلوية  وامل�ساركة  احلكم  يف  االإم���ام  وج��ود  ب�سبب 

العبا�سي. الق�سر 
فتقّلب االأُمور من الثورة والقيام بوجه بني العبا�س من 
الثورات  مع  مبا�سرة  زمنية  فرتة  ووج��ود  وامل�ساملة  ال�سلم 
ال�سيعية يف الت�سدي للحكم اأو قبول والية العهد قد ي�سّبب 
االإمام املع�سوم عليه  النا�س وبني  اختالاًل يف العالقة بني 
ال�سالم، لكنهم يريدون اأن يطفوؤوا نور اهلل باأفواههم واهلل 

متم نوره ولو كره امل�سركون.
باًء خمطط املاأمون العبا�سي بالف�سل بعدما راأى اإ�سرار 
اأُم��ور  من  اأم��ر  اأي  يف  التدخل  بعدم  ال�سالم  عليه  االإم��ام 

الدولة و�سوؤون احلكم. 
    مكت�شبات القب�ل ب�لية العهد

قد  للعهد  وليًا  ال�سالم  عليه  الر�سا  االإم��ام  تن�سيب  اإّن 
اأن نحددها  املكا�سب، وميكن  ولل�سيعة بع�س  حقق لالإمام 

يف نقاط منها:
1. تو�سيح العقائد احلّقة.

وج��وده يف  خ��الل  ال�سالم من  عليه  الر�سا  االإم��ام  ب��داأ 
خرا�سان بتو�سيح العقاد االإ�سالمية ال�سحيحة حيث بداأت 
بني  العقائد  ت�سويه  على  تعمل  وال�سالة  املختلفة  الفرق 
اإمامة االإمام الباقر عليه  امل�سلمني يف الفرتة الزمنية من 

ال�سالم وحتى بداية اإمامة االإمام الر�سا عليه ال�سالم.
فبعد اأن و�سل االإمام الر�سا عليه ال�سالم اإىل خرا�سان 
وبني  النا�س  بني  واجلل�سات  واحل���وارات  اللقاءات  ب��داأت 
االإمام عليه ال�سالم، وبداأ �سالم اهلل عليه باإي�ساح العقائد 

االإ�سالمية ال�سحيحة للنا�س. 
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2. ن�سر منهج اأهل البيت عليهم ال�سالم.
عليهم  ال��ب��ي��ت  اأه���ل  وف��ك��ر  ال��ن��ب��وي  امل��ن��ه��ج  ن�سر  ك��ان 
اأُمية  )بني  حكومات  ظل  يف  ال�سعبة  االأُمور  من  ال�سالم 
البيت  على  ال�سديد  ال�سغط  وجود  مع  العبا�س(،  وبني 
اأوالد  على  ال�سلطة  ب��ه  قامت  ال��ذي  والت�سييق  العلوي 
البيت  اأهل  منهج  ن�سر  بات  واآله  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 

�سعبًا. ال�سالم  عليهم 
القتل  وك��ان  العلويني،  من  ام��ت��الأت  قد  ال�سجون  كانت 
والن�ساء  االأط��ف��ال  من  مئات  اإىل  ي�سل  ال��واح��د  اليوم  يف 

ع��ن مالحقة  ف�����س��اًل  وال���رج���ال، 
ال�سيعة يف اأرجاء املدن.

بداأ االإمام الر�سا عليه ال�سالم 
اأهل  منهج  بن�سر  احلقبة  تلك  يف 
جاء  وق��د  ال�سالم،  عليهم  البيت 
كذلك  القراآنية،  االآي��ات  بتف�سري 
بيان االأحكام ال�سحيحة اخلا�سة 
كذلك  االإ���س��الم��ي��ة،  ب��ال�����س��ري��ع��ة 
لدى  اخلائطة  االأف��ك��ار  ت�سحيح 

املجتمع االإ�سالمي.
ال�سيا�سية  االأفكار  ت�سحيح   .3

اخلاطئة.
ي�ستعني  العبا�سي  املاأمون  كان 
يف  ال�سالم  عليه  الر�سا  ب��االإم��ام 

مت�سية اأُمور احلكم والدولة، وال يخفى علينا اأّن املاأمون كان 
يرتّب�س بالنيل من االإمام �سالم اهلل عليه، حيث كان يعقد 
اجلل�سات البحثية وباالأخ�س العقائدية بني علماء املذاهب، 

وبني االإمام الر�سا عليه ال�سالم، يف املالأ العام.
لكّن االإمام الر�سا عليه ال�سالم مع علمه وحكمته كان يبداأ 

بت�سحيح االأفكار اخلاطئة واملنحرفة يف هذه اجلل�سات.
4. اال�ستفادة من اإمكانات الدولة.

حتررت ال�سيعة يف زمن االإمام الر�سا عليه ال�سالم نوعًا 
ما من �سغوطات الدولة العبا�سية اآنذاك.

فكان االإمام الر�سا عليه ال�سالم قد ا�ستغل هذه الفر�سة 

الدولة  اإمكانات  من  اال�ستفادة  كذلك  ال�سيعة  تقوية  يف 
مر�سومة  كانت  التي  االأه��داف  بع�س  لتح�سيل  العبا�سية 

لهداية االأُمة.
    ملاذا رف�س الإمام عليه ال�شـــالم اخلالفة

ال�سوؤال املهم هو ملاذا رف�س االإمام اخلالفة؟ األي�س يعد 
ذلك تفويتًا لفر�سة ذهبية؟

يظهر من رف�س اخلالفة نقطتني هما:
عر�سه  يف  امل��اأم��ون  ب�سدق  يثق  يكن  مل  االإم���ام  اإّن   .1

لالإمام.
م��ن اأه���م االأُم�����ور ال��ت��ي جعلت 
مل  ال�سالم  عليه  الر�سا  االإم���ام 
يف  بالتدخل  املاأمون  بعر�س  يقبل 
�سوؤون الدولة هو عدم ثقته بالدولة 

العبا�سية وباحلاكم اآنذاك.
مل  ال�سيا�سية  االأر�سية  اإّن   -2
مقاليد  االإم��ام  لتويل  مهياأة  تكن 
املاأمون  �سدق  فر�س  على  احلكم 

يف عر�سه.
م��ع ف��ر���س ���س��دق امل���اأم���ون يف 
مل  ال�سالم  عليه  ل��الإم��ام  عر�سه 
تهياأت  ق��د  اأر���س��ي��ة  ه��ن��اك  ت��ك��ن 
ت��ويل  يف  ال�����س��الم  عليه  ل���الإم���ام 

مقاليد احلكم، والتدخل يف �سوؤون الدولة واحلكم.
مل يكن املجتمع االإ�سالمي يف امل�ستوى املطلوب وقد ي�ستمع 
اإىل االإمام املع�سوم عليه ال�سالم، كان من الواجبات هداية 

االأُمة االإ�سالمية، وتغيري االنحراف املوجود اآنذاك.
اإذن: م�ساركة االإمام الر�سا عليه ال�سالم يف واحلكم كان 
فيه نفٌع بارٌز لالأُمة االإ�سالمية عامة ولل�سيعة واملوالني الأهل 

البيت عليهم ال�سالم باخل�سو�س.
االن��ح��راف  تو�سع  ال�سالم  عليه  االإم���ام  منع  جهة  م��ن 
العقائدي والفكري يف املجتمع االإ�سالمي، ومن جهة اأُخرى 
وبيان احلقائق  ال�سالم  البيت عليهم  اأهل  بن�سر منهج  بداأ 

والوا�سحات يف الفكر النبوي ال�سحيح واملنهج النبوي.

بقلم: الشيخ الدكتور عبد الله اليوسف
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�سلة  ل��ه  وجعل  االإن�����س��ان،  وت��ع��اىل  �سبحانه  اهلل  خلق 
و�سل و حباًل منه ممتدًا بني االأر�س وال�سماء، فكان هذا 
عن  تعبريًا  �سبحانه  فقال  الوثقى(،  )العروة  هو  احلبل 
هذه احلقيقة يف اآية الكر�سي املباركة: }َفمَنْ يَْكُفرْ 
اُغوتِ وَيُؤْمِن بِاهلِل َفَقدِ اسَْتمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثَْقىَ  بِالطَّ

َلهَا{.]البقرة:256[ انفِصَامَ  اَل 
عالئم  لهم  جعل  ب��ل  ��دى،  ���سُ االإن�����س��ان  اهلل  ي��دع  فلم 
اأهل البيت عليهم ال�سالم،  اأرقى من  يهتدون بها، ولي�س 
بها  يهتدي  وع��الئ��م،  اأن����وارًا  بيته،  واأه���ل  حممد  وه��م 
اإذ  اهلل،  خلق  من  اأول  الأّنهم  باأ�سره،  والوجود  االإن�سان 
خلقهم بعلم منه م�سبق، مبا �سيكونون عليه من التوحيد 
ف�سله  من  وزاده��م  فاأكرمهم  ا�سمه،  عّز  له،  والعبودية 

مبا مل يوؤِت اأحدًا من العاملني.
    املعراج وال�لية

اأكرث  املحّدثون  وروى  باتفاق،  امل�سلمني  تفا�سري  ذكرت 
من حديث نبوي �سريف يف ذيل قوله عزوجل: }وَاسَْأْل 
مَنْ َأرْسَْلنَا مِن َقبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا َأجَعَْلنَا مِن دُوِن 

يُعْبَدُونَ{.]الزخرف:45( آلِهًَة  الرَّحْمَِن 
النبي  م��ع��راج  بخ�سو�س  االآي���ة  ه��ذه  ن���زول  وي��وؤك��د 
�سبحانه  اهلل  اأم��ره  اإذ  واآل��ه،  عليه  اهلل  �سلى  االأك���رم، 
جمعهم  الذين  واملر�سلني-  االأنبياء  ي�ساأل  اأن  وتعاىل 
حقيقة  ع��ن  واإك��ب��ار-  بحفاوٍة  فا�ستقبلوه  ع��ن��ده،  اهلل 
اهلل  اأراد  اآلهة  ثمة  كان  اإذا  وعما  بعثتهم،  من  الهدف 

اأن تعبد من دونه.

العلة  ع��ن  و�ساألهم  ت��ع��اىل،  اهلل  اأم���ر  النبي  فامتثل 
بوجود  يعلمون  كانوا  اإذا  وعما  بعثتهم،  من  احلقيقية 

اآلهة ت�ستحق اأن تعبد من دون اهلل تعاىل.
واليتك  على  )بعثنا  واحد:  وبل�سان  اأجمعني،  فاأجابوا 

)نبوتك( ووالية علّي بن اأبي طالب عليه ال�سالم(.
وذلك يف معر�س اإ�ساراتهم اإىل اأّن التوحيد احلقيقي، 
وعدم وجود اآلهة من دون اهلل تعاىل، اإّنا مير من خالل 
االإميان بنبوة الر�سول امل�سطفى، ووالية خات االأو�سياء، 

علي املرت�سى عليه ال�سالم.
الب�سرية  عموم  ب��اأّن   - وا�سح  هو  كما   - يعني  وه��ذا 
االإلهية  والعالمة  االأوثق  بالعروة  االرتباط  من  لهم  البد 
االأكر، وهي: والية اأهل البيت عليهم ال�سالم، �سواء كان 

هذا االرتباط مبا�سرًا اأو غري مبا�سر.
غري  ال�سالم،  عليهم  البيت  اأهل  اأ�سخا�س  كان  وحيث 
كانت  فقد  خلقتهم،  قبل  النا�س  اإىل  بالن�سبة  ملمو�سني 
هذه  كانت  فيما  مبا�سرة،  غ��ري  والي��ة  للنا�س  واليتهم 
الأه��ل  املعا�سرة  ول��الأج��ي��ال  لالأنبياء،  مبا�سرة  ال��والي��ة 

البيت عليهم ال�سالة وال�سالم.
االأنبياء  لوالية خات  واأو�سياوؤهم  االأنبياء  ب�ّسر  ولطاملا 
ن�سو�س  يف  ذل��ك  يتجلى  كما  ع�سر،  االثني  واأو�سيائه 
يف  التحريف  ح�سول  رغم  واالإجنيل..  والزبور  التوراة 

هذه الكتب.
مراجعة  الربانية،  احلقيقة  هذه  من  التاأكد  اأراد  وملن 

الــــ��ــــشــــيــــلــــة
اإلــى اهلل تعــالــى
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ن�سو�س االأحاديث والروايات التي تبني اأن اهلل �سبحانه 
البيت،  اأهل  نور  نوره  من  ثم خلق  نوره،  خلق  قد  وتعاىل 
اأخذ  وتعاىل  تبارك  ��ه  اإنَّ ثم  الوجود..  خلق  نورهم  ومن 
العهود واملواثيق يف عوامل ومراحل الوجود االأخرى - قبل 

عامل الدنيا - بوالية اأهل البيت عليهم ال�سالم.
اأجله  من  خلقه  اهلل  خلق  الذي   - اهلل  توحيد  فاأ�سبح 
– ال يهتدى اإليه، اإال باالإقرار بهذه الوالية، الأنَّ اأ�سحابها 

لهم الف�سل والكرامة على اخللق.
التي  الو�سيلة   - ال�����س��الم  عليهم   - ك��ان��وا  ول��ذل��ك؛ 
غريها  دون  اخلالق،  من  القربى  لنيل  تبتغى  اأن  يجب 
الو�سائل  اأو  وال�سرف،  املرتبة  يف  االأدن��ى  الو�سائل  من 

واملُ�سلة. ال�سالة 
بقبول  االأح��رى  هم  والر�سل،  االأنبياء  كان  هنا،  ومن 
�سلة  وه��م  باملرتبة،  لهم  التالون  ��ه��م  الأنَّ ال��والي��ة،  ه��ذه 
االأ�سد  ف�ساروا  وُاممهم،  اأقوامهم  وبني  بينهم  الو�سل 

بهم مت�سكًا، و اأقرب اإىل النجاة من عوا�سف الهالك.
�سبحانه،  اهلل  ع��ب��ادة  ل��دى  االأن��ب��ي��اء  ك��ل  ���س��رع  لقد 
لي�س  وهذا  ال�سالم،  عليهم  البيت  اأهل  بوالية  باالإقرار 
قبول  جعل  ت��ع��اىل  اهلل  م���ادام  اأب����دًا،  ال��غ��ري��ب  ب��االأم��ر 
قبول  اأن��اط  كذلك  الآدم،  ب�سجودهم  املالئكة  ع��ب��ادة 
واآله �سلى اهلل  باإقرارهم بالوالية ملحمد  عبادة االأنبياء 

اأجمعني. عليهم 
فلم ير االأنبياء ُبدًا من التو�سل بالباب الذي فتحه اهلل 
لهم لدى تعر�سهم للمواقف ال�سعبة، وكان يف طليعتهم؛ 
اإىل  تو�سل  اإذ  ال�سالم،  وعليه  واآله  نبّينا  على  اآدم  اأبونا 
راأى  الذين  ال�سالم،  عليهم  البيت  اأه��ل  باخلم�سة  اهلل 
اإكرامًا  عليه  اهلل  فتاب  العر�س،  على  مكتوبة  اأ�سماءهم 

ال�سامية. ملنزلتهم 
تغريت  ال��ذي  ن��وح،  النبي  دور  ج��اء  اآدم،  النبي  وبعد 
فكان  باهلل،  الكافرين  قومه  بدعائه على  االأر�س  مالمح 
م��ن كان  اإىل  ال��رع��ب حتى  و���س��رى  ���س��يء،  ك��ل  اأن غ��رق 
اإىل  يتوجه  اأن  اإىل  ا�سطره  مما  ال�سفينة،  يف  معه  راكبًا 
من  بهم  حاق  مما  ينقذهم  اأن  منه  ويطلب  املتعال،  اهلل 

اأن يتو�سل  م�سارف البالء العظيم، فاأمره الرب اجلليل، 
بل  ال�سالم،  عليهم  البيت  اأه��ل  ومقامات  باأ�سماء  اإليه 
االأعجب من ذلك، اأّن جرائيل كان قد جاء بلوح مقد�س 
ليجعله  الك�ساء،  اأ�سحاب  اخلم�سة  اأ�سماء  عليه  مكتوب 

جزءًا من األواح �سفينته.
من  امل��ق��د���س  اجل���زء  ه��ذا  يبقى  اأن  اإل��ه��ي��ة  وحل��ك��م��ة 
بعد  الرو�سية،  املتاحف  اأحد  يف  االآن  اإىل  ماثاًل  ال�سفينة 

اأن عرث عليه يف بالد اأرمينيا.
البقاء  لها  كتب  قد  برمتها،  احلياة  اأنَّ  يعني،  وه��ذا 
واال�ستمرار باإرادة اهلل تعاىل الذي رفع مقام النبي نوح 
وزاده �سرفًا اإىل �سرفه، بعد اأن اأمره بالتو�سل اإليه بخري 
عليهم  اهلل  �سلوات  الطاهرين  واآل��ه  حممد  اخل��الئ��ق، 

اأجمعني.
ال�سالم،  وعليه  واآله  نبّينا  على  اخلليل  اإبراهيم  ّما  اأ
ك��ل��م��ات��ه،  ل��ه  اأت  اأن  ب��ع��د  م��ق��ام��ه،  اهلل  رف���ع  ال����ذي 
باختالف  امل�سلمني  مف�سرو  روى  كما   - والكلمات 
مبعنى  ع�سر،  االأرب��ع��ة  املع�سومون  هم   - مذاهبهم 

املراتب. اأعلى  لهم  واليته  بلوغ 
وهو نف�سه النبي اإبراهيم، الذي عر�ست عليه املالئكة 
الكبرية،  ن��رود  ن��ار  يف  �سقوطه  اأثناء  امل�ساعدة  اأن��واع 
يدي  بني  ربه، مقدمًا  العون من  يطلب  اأن  اإاّل  اأبى  ه  ولكنَّ
من  اهلل  فنّجاه  ال�سالم،  عليهم  البيت  اأهل  هذا،  طلبه 
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تو�سله  بركة  و���س��الم��ًا  ب���ردًا  ل��ه  ال��ن��ار  وجعل  احل��ري��ق، 
االأربعة ع�سر. باملع�سومني 

اليوم   - اهلل  ح�ساب  يف   - ي��واف��ق  جن��ات��ه،  ي��وم  وك��ان 
يوم  يعني:  احل��رام،  احلجة  ذي  �سهر  من  ع�سر  الثامن 
للموؤمنني  اأمريًا  ال�سالم  عليه  طالب،  اأبي  بن  علي  تتويج 

يف غدير خم.
فاإبراهيم جنا من نار نرود، وانطلق اإىل اآفاق االأر�س 
لين�سر دين اهلل، يف يوم اأراده اهلل تعاىل اأن يكون منطلق 

العلوية. االإمامة 
وعليه  واآل���ه  نبّينا  ع��ل��ى  ع��م��ران  ب��ن  م��و���س��ى  وال��ن��ب��ي 
فرعون  ط��ارده  اأن  بعد  البحر،  له  اهلل  فلق  قد  ال�سالم، 
البحر  ق��اع  اأم��ام  ح��ائ��رًا  فوقف  ج���ّرار،  بجي�س  وج��ن��وده 
قومه،  اإىل  نظر  ثم  ذه��ول،  بكل  اإليه  ينظر  راح  ال��ذي 
الذين اأبوا اخلو�س يف قاع البحر، حيث راأوه اأ�سبه �سيء 

العلوق. بالطني، فخافوا 
النجاة  اأنَّ  له،  موؤكدًا  منقذًا،  الوحي  جاءه  وهنالك 
مقام  معرفة  على  متوقف  امل��اح��ق،  اخل��ط��ر  ه��ذا  م��ن 
فخّر  بهم،  تعاىل  اهلل  اإىل  والتو�سل  حممد،  واآل  حممد 
ال�سادع،  اأم��ره  مطيعًا  �ساجدًا،  لربه  مو�سى  ذاك  اإذ 
املع�سومني  بيته  اآل  واأ�سماء  االأنبياء  با�سم خات  فدعاه 

النجاة. ولقومه  له  ومتت  املقد�سني، 

ومن هنا، نفهم حقيقة الروايات الواردة عن طرق اأهل 
اخلطاب،  بن  عمر  اأنَّ  نقلوا  الذين  ال�سيعة،  قبل  ال�سّنة 
بكل  يقروؤها  ك��ان  ال��ت��وراة،  م��ن  ب���اأوراق  ي��وم  ذات  ج��اء 
يرتدد  كان  ممن  اليهود  اأ�سدقائه  بع�س  وكان  اإعجاب، 
الأمر  النبي  فغ�سب  اإياها،  اأعطاه  قد  املدينة،  يف  عليهم 
�ساحب  اأنَّ  له  موؤكدًا  برتكها،  واأم��ره  غ�سب،  اأمّي��ا  عمر 
اإال  و�سعه  مل��ا  ي��ع��ود،  اأن  ل��ه  ق��در  ل��و  احلقيقية،  ال��ت��وراة 
اتباعه، فرتكها عمر بعد اإ�سراره ال�سديد على قراءتها، 
وبعد اأن وّبخه اأبو بكر، على ما ت�سبب من االأذى لر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه واآله.
لنبينا  مو�سى،  النبي  جانب  من  املطلق  االتباع  وهذا 
االأعلى خلات املر�سلني، ويرر  امل�سطفى، يعك�س املرتبة 
بكل و�سوح، اأنَّ طريق النبي مو�سى اإىل اهلل البد اأن مير 

عر الر�سول االأكرم ليزداد كمااًل، وي�سمو مرتبًة.
ال�سالم،  وعليه  واآل��ه  نبّينا  على  عي�سى  النبي  وكذلك 
�سالم  البيت  اأهل  ومقامات  باأ�سماء  تو�سله  اأنقذه  حيث 
وغريهم،  اليهود  اأع���داوؤه  حا�سره  حينما  عليهم،  اهلل 
اأخ��رى،  ت��ارة  االأر���س  اإىل  يعيده  اأن  ووع��ده  اإليه،  فرفعه 
احلجة  االإم��ام  االأو�سياء،  الآخ��ر  خمل�سًا  وزي��رًا  ليكون 

املنتظر، عجل اهلل تعاىل ظهوره املبارك.
واآل��ه  وت��ع��اىل حم��م��دًا  ت��ب��ارك  اهلل  اخت�س  لقد  ح��ق��ًا، 
الكرامة  لهم  جعل  ب��اأن  اأجمعني،  عليهم  اهلل  �سلوات 

واملقام الرفيع والوالية العظمى، دون �سائر اخلالئق.
اهلل  اأنبياء  والكرامة،  الوالية  بهذه  اأقر  من  اأول  فكان 
ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  كان  طاملا  الذين  واملر�سلني، 
منهم،  وي�ستمدون  اهلل،  اإىل  بهم  يتو�سلون  �سالتهم، 

ويتركون باأ�سمائهم، ويتقربون بهم اإىل خالقهم.
ال�سالم،  عليهم  ع�سر  االأربعة  املع�سومني  اإنَّ  وحيث 
فهم  اإذن  العباد،  بني  من  واالأكمل  اهلل  اإىل  االأق��رب  هم 
الوحيدون  واأنَّهم  خ�سو�سًا  النا�س،  يتبعهم  باأن  االأجدر 
اإىل  ال�سماء  وتعاليم  القراآن  مفاهيم  باإي�سال  املخّولون 
�سبحانه  اهلل  بعلم  مبا�سرة  معّلمون  الأنَّهم  الب�سر،  بني 

وتعاىل، واهلل يوؤتي ف�سله من ي�ساء.

بقلم: عيل ضمريي
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راأى كثري من النا�س، اأنَّ ال�سمم الها�سمي الذي اعتاد اأن 
عليه  احل�سني  مبوقف  األيق  كان  ال�سواهق،  يف  دائمًا  يكون 

ال�سالم، منه مبوقف اأخيه احل�سن املجتبى عليه ال�سالم.
وال  العمق  تفقد  ال��ت��ي  ال��ب��دائ��ي��ة  ال��ن��ظ��رة  ه��ي  وه���ذه 

الدقة. ت�ستوعب 
اإاّل  مواقفه،  �سائر  يف  ال�سالم  عليه  احل�سن  كان  فما 
ُمُثَل  جمادته  يف  واك��ب  ال��ذي  املجد،  ال�سامخ  الها�سمي 
امل�سلحني  اأمثولة  جميعًا  ه��م  ف��اإذا  م��ع��ًا،  واأخ��ي��ه  اأب��ي��ه 

التاريخ. يف  املبدئيني 
التي  ومواقفه  ور�سالته،  ج��ه��اده،   - ذل��ك  بعد   - ول��ك��ٍلّ 
وكلها  ي��دي��ه،  ب��ني  القائمة  ظ��روف��ه  �سميم  م��ن  ي�ستمليها 
للحق  االنت�سار  ويف  املجد،  ويف  اجلهاد،  يف  البكر  ال�سور 

املهت�سم املغ�سوب.
عليه  احل�سني  ظرف  يف   - قتاًل   - املوت  احت�ساء  وكان 
ال�سالم، واالحتفاظ باحلياة - �سلحًا - يف ظرف احل�سن 
عليه ال�سالم، مبا مهدا به - عن طريق هاتني الو�سيلتني 
اخل�سوم،  اإدان��ة  على  وللرهنة  املبداأ،  حياة  ل�سمان   -
من  كل  مل�ساكل  عنه،  معدى  ال  ال��ذي  املنطقي  احل��ل  هو 

مل  واإْن  تعاىل،  اهلل  اإىل  الف�سلى  الو�سيلة  وهو  الظرفني، 
يكن الو�سيلة اإىل الدنيا.

فيه  كان  واإْن  التاريخ  مع  املتدرج  احلقيقي  الظفر  وهو 
احلرمان حااًل، وخ�سارة ال�سلطان ظاهرًا.

وقد قال جّدهما ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله: »احل�سن 
واحل�سني اإمامان قاما اأو قعدا«.

ال�سالم  عليه  احل�سني  ت�سحية  الت�سحيتان:  وك��ان��ت 
هما  باخلالفة،  ال�سالم  عليه  احل�سن  وت�سحية  بالنف�س، 
مواقفهم  يف  املبدئيون  الزعماء  اإليه  ي�سمو  ما  ق�سارى 

االإن�سانية املجاهدة.
احل�سن  من  ك��اًل  �ساحبت  التي  الزمن  عوامل  وكانت 
واحل�سني عليهما ال�سالم يف زعامته، هي التي خلقت لكٍلّ 
ي�سبه  ال  اأعدائه،  من  وظرفًا  اأ�سدقائه،  من  ظرفًا  منهما 
الظرفني  اختالف  طبيعة  من  فكان  منهما،  اأخيه  ظ��رف 

اختالف �سكل اجلهادين، واختالف النهايتني اأخريًا.
    ظروفهما من اأن�شارهما

احل�سني  اإىل  بالن�سبة  الكوفيني،  االأ�سدقاء  خيانة  مثلت 
لنجاحه  التمهيد  �سبيل  يف  املوفقة  خطوته  ال�سالم  عليه 

الإمامة بني الإمام احل�شـــن 
واأخيه احل�شني عليهما ال�شالم
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املطرد يف التاريخ، ولكنها كانت بالن�سبة اإىل اأخيه احل�سن 
عليه ال�سالم - يوم م�سكن واملدائن - عقبته الكوؤود التي 

�سلت ميدانه عن تطبيق عملية اجلهاد.
ذلك الأّن حوادث نق�س بيعة احل�سني عليه ال�سالم كانت 
قد �سبقت تعبئته للحرب، فجاء جي�سه ال�سغري يوم وقف 
له  اإمام  كجي�س  ت�سريه  �سائبة  كل  من  منخواًل  للقتال،  به 

اأهدافه املثلى.
احل�سن  �سفوف  من  مواقعه  اأخذ  الذي  اجلي�س  اأما 
ع��ل��ي��ه ال�����س��الم، ث��م ف��ر ث��ل��ث��اه ون��ف��رت ب��ه ال��د���س��ائ�����س 
والثورة،  واالنتقا�س  الفو�سى  رهن  هو  فاإذا  املعادية، 
ال�سالم  عليه  احل�سن  به  خ�سر  الذي  اجلي�س  هو  فذلك 

كل اأمل من جناح هذه احلرب.
ومن هنا ظهر اأنَّ هوؤالء االأ�سدقاء الذين بايعوا احل�سن 
ثم  كمجاهدين،  مع�سكراته  اإىل  و�سحبوه  ال�سالم  عليه 
كانوا  باإمامهم،  ثاروا  اأو  عدوهم  اإىل  وفروا  بيعتهم  نكثوا 
�سرًا من اأولئك الذين نكثوا بيعة احل�سني عليه ال�سالم قبل 

اأن يواجهوه.
املنا�سبة  االأر�سية  ال�سالم  عليه  احل�سن  مهد  وهكذا 
الأخيه احل�سني واأ�سحابه عليهم ال�سالم جلهاده - بعد اأن 
جيو�س  اأروع  من  جي�سًا   - اأن�ساره  اخليانة  حوادث  نخلت 
التاريخ اإخال�سًا يف غايته وتفاديًا يف طاعته واإْن قل عددًا.
حيث ورد يف قول االإمام احل�سني عليه ال�سالم: »...َفاإيِنِّ اَل 
َبرَّ َواَل  َحاِبي َواَل اأَْهَل َبْيٍت اأَ �سْ َحابًا اأَْوَفى َواَل َخرْيًا ِمْن اأَ اأَْعَلُم اأَ�سْ
ي َخرْيًا...«.)االإر�ساد  ْهِل َبْيِتي َفَجَزاُكُم اهلُل َعنِّ َل ِمْن اأَ اأَْو�سَ

يف معرفة حجج اهلل على العباد:91/2(
من  حتى  يبقى  فلم  ال�سالم  عليه  احل�سن  االإم��ام  اأّم��ا 
وتوجيه  جمعهم  اإىل  يطمئن  اأن�سارًا  املخل�سني  �سيعته 
جنوده  يف  عدواها  انت�سرت  التي  الفو�سى  الأّن  حركاتهم، 
العمل،  على  اال�ستمرار  قابلية  املوقف  اأفقدت  قد  كانت 
كما اأ�سري اإليه �سابقًا. واأّي فرق اأعظم من هذا الفرق بني 

ظرفيهما من اأن�سارهما؟
     ظروفهما من اأعدائهما

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

وللفرق بني معاوية ويزيد ما طفح به التاريخ، من ق�سة 
البالدة ال�سافرة يف )االبن(. والنظرة البعيدة العمق التي 

زعم النا�س لها الدهاء يف )االأب(.
وما كان لعداوة هذين العدوين ظرفها املرجتل مع احل�سن 
واحل�سني عليهما ال�سالم، ولكنها اخل�سومة التاريخية التي 

اأكل عليها الدهر و�سرب بني بني ها�سم وبني ُامية.
ومل تكن ااُلموية يومًا من االأيام كفوًا للها�سمية.

�سلطانها،  على  تخافها  ال��ت��ي  ع��داوت��ه��ا  ك��ان��ت  واإّن����ا 
وتناوئها - دون هوادة -.

وكان هذا هو �سر ذكرها باإزائها يف اأفواه النا�س وعلى 
ا�سالة اأقالم املوؤرخني.

اأن�ساب  واإاّل فاأين �سورة الهوى من مُثل الكمال؟ واأين 
الغلب،  �سهوة  واأي��ن  الكتاب؟  يف  املطهرين  من  اخلنا 
امل��زاي��ا يف  ال��ف��ج��ور، م��ن �ستيت  واأل���وان  االإث���رة،  وح��ب 
العن�سر،  وط��ه��ارة  االأخ����الق،  و���س��م��و  ال��ع��ق��ل،  م��ل��ك��ات 
االإن�ساين  الفكر  تغذية  على  تعاونت  التي  العلوم  واآفاق 
اإىل  فاأ�سافت  العالية،  الثقافات  مناحي  خمتلف  يف 
ذخائره ثروة ال تطاول؟ اأولئك هم بنو ها�سم الطالعون 

اأولئك؟ واأين هوؤالء من  بالنور. 
ومل يكن من االحتمال البعيد ما قدره احل�سن بن علي 
عليهما ال�سالم احتمااًل قريبًا - فيما لو ا�ستبك مع عدوه 
التاريخي معاوية بن اأبي �سفيان بن حرب يف حرب يائ�سة 
اأك��ر كارثة  اأن جتر احل��رب بذيولها  مثل هذه احل��رب - 
على االإ�سالم، واأن تبيد مبكائدها اآخر ن�سمة تنب�س بفكرة 

الت�سيع الأهل البيت عليهم ال�سالم.
وت�سفية  اخلطة  هذه  لتنفيذ  املمتازة  قابلياته  وملعاوية 
ال�سريح  وهو هو يف عدائه  التاريخ،  الطويل يف  احل�ساب 

لعلي والأوالده ول�سيعتهم.
وفيما مرَّ من الكالم على هذا املو�سوع كفاية عن االإعادة.

هذا  مثل  كفي  فقد  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإم��ام  اأم��ا 
االحتمال حني كان خ�سمه الغالم املرتف الذي ال يح�سن 
قيادة امل�ساكل، وال تعبئة التيارات، وال حياكة اخلطط، ثم 
هو ال يعنيه من االأمر اإاّل اأن يكون امللك ذا اخلزائن، حتى 
ولو واجهه االأخطل ال�ساعر بقوله - على رواية البيهقي -:
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ب����ل اأن������ت اأك����ف����ر م����ن ه��رم��ز 
ودي���ن���ك ح��ق��ًا ك��دي��ن احل��م��ار
�سمنه  مبا  االحتمال،  هذا  ال�سالم  عليه  احل�سني  وكفى 
ومدر  ال�سيعة حتت كل حجر  ط��ارد  ال��ذي  االإره��اب  �سيف 
ال�سجون  غيابات  يف  حفظ  وال��ذي  اإليها،  وم��ا  الكوفة  يف 
كانوا  الذين  ال�سادة  من  �سياًل  اجلبال  وكهوف  واملهاجر 
يحملون مبادئ اأهل البيت عليهم ال�سالم، وكانوا يوؤمتنون 

على اإي�سال هذه املبادئ اإىل االأجيال بعدهم.
اأن مي�سي يف ت�سميمه مطمئنًا على خطته وعلى  فراأى 

اأهدافه وعلى م�ستقبلهما من اأعدائه.
على  يطمئن  اأن  له  يكن  فلم  ال�سالم  عليه  احل�سن  اأم��ا 
خملفاته املعنوية طماأنينة اأخيه ويف اأعدائه معاوية وثالوثه 
لفظاعتها  التي ال حد  النا�سبة احلقود  املخيف وخططهم 

يف العداوة واحلقد.
غلطات  م��ن  ال�سالم  عليه  احل�سني  اأف���اد  فقد  واأخ���ريًا 
معاوية يف غاراته على بالد اهلل االآمنة املطمئنة، ويف موقفه 
احل�سن  قتله  ويف  ال�سالم،  عليه  احل�سن  �سلح  �سروط  من 
عليه ال�سالم بال�سم، ويف بيعته البنه يزيد ويف اأ�سياء كثرية 
ُاخرى، مبا زاد حركته يف وجه ااُلموية قوة ومعنوية وانطباقًا 

�سريحًا على وجهة النظر االإ�سالمي يف الراأي العام.
املاأخوذ بالقرود  ال�ساب  اإىل ذلك - من مزالق  واأفاد - 
تت�سرف  عوامل  كلها  فكانت  معاوية(،  )خليفة  واخلمور 

معه يف تنفيذ اأهدافه.
وكانت ظروفه من اأعدائه وظروفه من اأ�سدقائه تتفقان 
اإىل  به  واالأخ���ذ  مهمته،  واإجن���از  حركته،  تاأييد  على  معًا 

الن�سر املجنح الذي فاز به يف اهلل ويف التاريخ.
اأما احل�سن عليه ال�سالم فقد اأعيته - 

بينه وبني  اأ�سدقائه فحالت  �سابقًا - ظروفه من  بينا  كما 
اجلهاد، وظروفه من اأعدائه فحالت بينه وبني مناجزتهم 

احلرب التي كان معناها احلكم على مبادئه )باالإعدام(.
يفتتح  واأْن  جهاده،  طريقة  يطّور  اأن  لزامًا  راأى  لذلك 
ميدانه من طريق ال�سلح، و�سواًل اإىل اجلهاد االأ�سغر بيد 

اأخيه احل�سني عليه ال�سالم.
ال�سالم  عليه  احل�سن  و�سعها  التي  االألغام  كانت  وما 
اإال  اهلل  لعنه  معاوية  على  اأخ��ذه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��روط  يف 
وح��زب��ه  م��ع��اوي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ي حكمت  ال��دق��ي��ق��ة  و���س��ائ��ل��ه 

التاريخ. يف  الذريع  بالف�سل 
االأخوين  اأي   - هذا  بعد   - ّنيز  اأن  حقًا  ال�سعب  ومن 
عليهما ال�سالم كان اأكر اأثرًا يف جهاده، واأ�سد نفوذًا اإىل 

اأهدافه، واأبعد اإمعانًا يف النكاية باأعدائه.
ومل يبق خمفيًا اأنَّ تاريخ نكبات ُامية بعد عملية احل�سن 
مرهونًا  باحل�سن،  مت�ساًل  كان  ال�سلح  يف  ال�سالم  عليه 

بخططه، خا�سعًا لتوجيهه.
واأّن حادثًا واحدًا من اأحداث تلك النكبات مل يكن ليقع 
طبيعة  من  كان  التي  الناجحة  العملية  هذه  لوال  وقع،  كما 
ظروفها اأن ت�ستاأثر بالنجاح، وكان من طبيعة خ�سومها اأن 
يكونوا اأعوانًا على جناحها من حيث ي�سعرون اأو ال ي�سعرون.
اإذن حركة االإمام احل�سني عليه ال�سالم هي نتيجة حلركة 
االإمام احل�سن عليه ال�سالم، وقد بداأ االإمام احل�سن عليه 
اجلي�س  ت�سكيل  اأج��ل  من  امل�سلمني  دم��اء  بحفظ  ال�سالم 
ال�سغري يف العدد الكبري يف العقيدة واالإميان }إِنَّهُمْ فِْتيٌَة 
آمَنُوا بِرَبِِّهمْ وَِزدْناهُمْ هُدىً * وَرَبَْطنا عَلى  ُقُلوبِِهم{ ملقابلة 
واالجتماعي،  والعقائدي  الفكري  االنحراف 

والإرجاع النا�س اإىل ال�سريعة والدين.

بقلم: الشيخ رايض آل ياسني
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اإّن العبادة..لها اأثر كبري يف تربية الفرد وتنميتها وتهذيبها 
عند االإن�سان..الأّن حقيقة االإن�سان لي�س بهذا الغالف الظاهر 
ي�سعى يف طلب حظه من  وال��ذي  ن��راه ونح�سه،  ال��ذي  امل��ادي 
االإن�سان  حقيقة  من  لي�س  كّله  ذلك  و�سرابها  االأر���س  طعام 
يف �سيء.. واإّنا حقيقة االإن�سان يف جوهره النفي�س، وما فيه 
هي  فالعبادة،  اإن�سانيته.  اأكملت  التي  اخلالقة  الطاقات  من 
ينفد  والتي متدها مبدد يوحي ال  الروح  لهذه  والنماء  الغذاء 

وال يفي�س. 
التف�سيلية  ال�سورة  لنا  ير�سم  الكرمي  ال��ق��راآن  اأّن  جند 
لل�سخ�سية املوؤمنة امل�ستقيمة..وجند العبادة اأول معلم وا�سح 
فيها واأول �سرط من �سرائطها.)الدين وتذهيب ال�سلوك:25(
امُلــؤْمِــنُــونَ.  َأْفــَلــحَ  ــدْ  }َق تعاىل:  قوله  املوؤمنون  �سورة  ففي 
ْغِو  اللَّ عَِن  هُمْ  ــذِيــنَ  وَالَّ خَاشِعُونَ.  صَالتِِهمْ  فِي  هُمْ  الَّذِينَ 
هُمْ  ــذِيــنَ  وَالَّ َفاعُِلونَ.  لِلزََّكاةِ  هُــمْ  ــذِيــنَ  وَالَّ مُــعْــِرُضــونَ. 

مَا  أو  ــمْ  ــ ــِه ــ َأْزوَاِج ــَلــى  عَ إاِلَّ  حَــافِــُظــونَ.  ــمْ  ــِه ــرُوِج ــُف لِ
َفمَِن  مَُلومِنيَ.  َغيْرُ  َفِإنَّهُمْ  َأيْمَاُنهُمْ  مََلَكتْ 

العَادُونَ.  هُمُ  َفُأوَلئِكَ  َذلِــكَ  وَرَاء  ابَْتَغى 
ــمْ وَعَـــهْـــدِهِـــمْ  ــ ــِه ــ ــاتِ ــ ــانَ ــ مَ ــمْ ألَِ ــ ـــــذِيـــــنَ هُـ وَالَّ

ــمْ عَــَلــى صَــَلــوَاتِــِهــمْ  ــذِيــنَ هُ ــونَ. وَالَّ ــ رَاعُ
يُحَافُِظونَ{.]املوؤمنون:9-1[

عليه  اهلل  عبد  اأب���ي  االإم����ام  ع��ن 
ال�����س��الم ق���ال: »ق���ال ر���س��ول اهلل 

�سلى اهلل عليه واآله: اأف�سل النا�س من ع�سق العبادة، فعانقها 
يبايل  ال  فهو  لها،  وت��ف��رغ  بج�سده  وبا�سرها  بقلبه  واأحبها 
ي�سر«.)الكايف  على  اأم  ع�سر  على  الدنيا،  من  اأ�سبح  ما  على 

ال�سريف:83/2(
وقال عي�سى بن عبد اهلل لالإمام اأبي عبد اهلل عليه ال�سالم: 
من  بالطاعة  النية  »ح�سن  ق��ال:  العبادة؟  ما  ف��داك  جعلت 
الوجوه التي يطاع اهلل منها، اأما اإّنك يا عي�سى ال تكون موؤمنًا 
فداك  جعلت  قلت  ق��ال:  املن�سوخ«،  من  النا�سخ  تعرف  حتى 
وما معرفة النا�سخ من املن�سوخ؟ قال: فقال: »األي�س تكون مع 
فيم�سي  طاعته،  يف  النية  ح�سن  على  نف�سك  موطنًا  االإم��ام 
اآخر فتوّطن نف�سك على ح�سن النية  اإمام  ذلك االإمام وياأتي 
من  النا�سخ  معرفة  »هذا  قال:  نعم،  قلت:  قال:  طاعته«؟  يف 

املن�سوخ«.)الكايف:84/2(
عّز  اهلل  عبدوا  قوم  ثالثة:  العباد  »اإّن  ال�سالم:  عليه  وقال 
اهلل  عبدوا  وقوم  العبيد  عبادة  فتلك  وجّل خوفًا 
تبارك وتعاىل طلب الثواب، فتلك عبادة 
وجّل  عّز  وقوم عبدوا اهلل  ااُلج��راء، 
االأح��رار وهي  له، فتلك عبادة  حبًا 

اأف�سل العبادة«.)الكايف:85/2(
احل�سني  ب��ن  علي  االإم���ام  وع��ن 
ال�����س��الم  عليهما 

واأثرهـــا  العبـــادة 
يف ال�شل�ك الفردي
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قال: »من عمل مبا افرت�س اهلل عليه فهو من اأعبد النا�س«.
)الكايف:/86(

وي�سري ابن م�سكويه اإىل اأّن العبادة هي تعظيم اهلل تعاىل، 
واالأنبياء،  املالئكة  من  اأوليائه:  واإك��رام  وطاعته،  ومتجيده 
االأخ��الق  ال�سريعة.)تهذيب  توجبه  مب��ا  والعمل  واالأئ��م��ة، 

وتطهري االأعراق:33(
وع��امل  باملطلق  االإن�����س��ان  تربط  روح��ي��ة  راب��ط��ة  فالعبادة 
الغيب واملعنويات، وبها يت�سل القلب مبنعم الوجود ات�ساالت 
متنوعة، وهذه االت�ساالت جتعله ي�ست�سعر الرقابة االإلهية فال 
يجراأ على االنحراف، ويتوجه نحو اال�ستقامة. )مالمح املنهج 

الرتبوي عند اأهل البيت عليهم ال�سالم:42(
ومن  واالجتماعي.  الفردي  ال�سلوك  ت�سمل  هي  والعبادة 

اأبرز م�ساديق العبادة هو ال�سوم.
    ال�ش�م

ال��روح،  تربية  يف  بالغًا..  واأث���رًا  كبريًا  موقعًا  لل�سوم  اإّن 
وتنقية النف�س، وتطهري الداخل، وتنمية االأخالق والف�سيلة، 
الكامل  االنفتاح  ال�سوم،  واال�ستقامة..ففي  ال�سالح  وتاأكيد 
التفرغ ملطاليبها  وفيه  النف�س،  وتطلعات  الروح  على حاجات 
وحاجاتها الروحية واملعنوية..فرنى االإن�سان ال�سائم منفتحًا 
و�سلوكه  ونواهيه  واأوام���ره  اهلل  اإىل  للتوجه  كبريًا،  انفتاحًا 
لال�ستقامة  واال�ستعداد  العبادة،  يف  اإليه  والرغبة  واأخالقه، 

وال�سالح.)الدين وتهذيب ال�سلوك:68(
والقوة  واالإرادة  ال�سر  على  االإن�سان  يعّود  وال�سوم 
االإن�����س��ان  يف  وي��رب��ي  ال��ن��ف�����س،  �سبط  وي��ع��ل��م  وال��ع��زمي��ة، 
عاطفة  املوؤمن  يف  يكون  وال�سوم  واالإمي��ان،  التقوى  ملكة 

الفقراء  اإىل  يده  ميد  يجعله  باجلوع  فاإح�سا�سه  الرحمة، 
الفرد  بناء  يف  العقيدة  اجلوع.)اأثر  غائلة  عنهم  مينع  مبا 

واملجتمع:79(
االإن�سان،  عند  وال�سلوك  املثل  لنمو  تعليمية  دورة  فال�سوم 
وهو من اأهم العوامل التي تربط االإن�سان بخالقه، وتوقظه من 
واالآثام  املخالفات  ارتكبه من  ما  غفلته وغفوته، فيندم على 
وت�سحو نف�سه عن املعا�سي واالآثام وينقطع اإىل اهلل �سبحانه 
وتعاىل متخذًا من جوعه وعط�سه و�سيلة للتقرب منه تعاىل.

)لدين وتهذيب ال�سلوك:72(
من  جنة  »ال�سوم  واآل���ه:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن 

النار«.)املحا�سن:222/1(
عن االإمام اأبي عبد اهلل عليه ال�سالم قال: »قال ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله: ولكل �سيء زكاة وزكاة االأبدان ال�سيام«.

)الكايف ال�سريف:62/4(
االإ�سالم  »ُبني  ق��ال:  ال�سالم  عليه  جعفر  اأب��ي  االإم��ام  عن 
وال�سوم  واحل��ج،  والزكاة  ال�سالة  على  اأ�سياء  خم�سة  على 

والوالية...«.)املحا�سن:286/1(
َعاِم  الطَّ ِمَن  َلْي�َس  َياَم  ال�سِّ »اإِنَّ  اأي�سًا:  ال�سالم  عليه  وقال 
َحتَّى  ُيْحَفَظ  اأَْن  َيْحَتاُج  �َسْرٌط  ْوِم  ِلل�سَّ ا  َ اإِنَّ َوْحَدُه  َراِب  ال�سَّ َو 
َم��ْرمَيُ  َقاَلْت  ق��ال:  ثم  اِخ��ُل«،  ال��دَّ ْمُت  ال�سَّ َوُه��َو  ْوُم  ال�سَّ َيِتمَّ 
مَ  ُأَكلِّ َفَلنْ  صَوْمًا  لِلرَّحْمِن  ــَذرْتُ  نَ ــي  }إِنِّ ِعْمَراَن:  ِبْنُت 
ْل�ِسَنَتُكْم  اأَ َفاْحَفُظوا  ْمُتْم  �سُ َف��اإَِذا  ْمتًا  �سَ َيْعِني  إِنْسِيًّا{  الْيَوْمَ 
َواَل  ا�َسُدوا  حَتَ َواَل  َتَناَزُعوا  َواَل  اَرُكْم  اأَْب�سَ وا  َوُغ�سُّ اْلَكِذِب  َعِن 
َواَل  َتَخاَلُفوا  َواَل  ُتَبا�ِسُروا  َواَل  َتْكِذُبوا  َواَل  ��اَرْوا  مَتَ َواَل  َتْغَتاُبوا 
َواَل  اِدُلوا  جُتَ َواَل  ُتَفاِتُروا  َواَل  وا  َت�َسامَتُ َواَل  َت�َسابُّوا  َواَل  ُبوا  َتَغا�سَ
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ُتَناُدوا...«.)النوادر:21/ح10(
ت�سب جارية  اإم��راأة  واآله  و�سمع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
لها وهي �سائمة فدعا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله بطعام، 
تكونني  »كيف  فقال:  �سائمة،  اإينِّ  فقالت:  »كلي«،  لها:  فقال 
الطعام  من  لي�س  ال�سوم  اإنَّ  جاريتك،  �سبيت  وقد  �سائمة 

وال�سراب«.)الكايف ال�سريف:87/4(
وقال االإمام اأبو عبد اهلل عليه ال�سالم: »اإذا �سمت فلي�سم 
�سمعك وب�سرك من احلرام والقبيح ودع املراء واأذى اخلادم 
كيوم  �سومك  ي��وم  جتعل  وال  ال�سيام  وق���ار  عليك  وليكن 

فطرك«.)النوادر:23(
امل�سلم  الفرد  بخ�سو�س  العبادة  مظاهر  من  هو  وال�سوم 
فاإذا ت�سابكت فروعها وتالحمت اأغ�سانها ا�ستطاعت اأْن تنقل 
لبنة  ليكون  املجتمع،  بناء  يف  اأرف��ع  مكانة  اإىل  امل�سلم  الفرد 
االإمام خطوات  اإىل  املجتمع  بها  يخطو  دافعة،  وقوة  �ساحلة 
تعود على االأفراد بال�سعادة واخلري، والنمو، والرقي والتقدم.

)اأثر العقيدة يف بناء الفرد واملجتمع:85(
عن االإمام زين العابدين عليه ال�سالم قال: »حق )ال�سالة( 
اأن تعلم اأّنها وفادة اإىل اهلل عزَّ وجلَّ واأنَّك فيها قائم بني يدي 
الذليل احلقري،  ذل��ك قمت مقام  ف��اإذا علمت  ع��زَّ وج��لَّ  اهلل 
الراغب الراهب، والراجي اخلائف امل�ستكني املت�سرع، املعظم 
ملن كان بني يديه بال�سكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك وتقيمها 
بحدودها وحقوقها... وحق )احلج( اأن تعلم اأّنه وفادة اإىل ربك، 
وفرار اإليه من ذنوبك، وبه قبول توبتك، وق�ساء الفر�س الذي 
اأوجبه اهلل عليك... وحق )ال�سوم( اأن تعلم اأّنه حجاب �سربه 
اهلل على ل�سانك و�سمعك وب�سرك وبطنك وفرجك، لي�سرتك 
به من النار، فاإن تركت ال�سوم خرقت �سرت اهلل عليك... وحق 
)ال�سدقة( اأن تعلم اأّنها ذخرك عند ربك عزَّ وجلَّ ووديعتك 
التي ال حتتاج اإىل االإ�سهاد عليها، وكنت مبا ت�ستودعه �سرًا اأوثق 
واالأ�سقام  الباليا  اأنها تدفع  وتعلم  ت�ستودعه عالنية  منك مبا 
عنك يف الدنيا، وتدفع عنك النار يف االآخرة. وحق الهدي اأن 
تريد به اهلل عزَّ وجلَّ وال تريد به خلقه وال تريد به اإاّل التعر�س 

لرحمة اهلل وجناة روحك يوم تلقاه.)ر�سالة احلقوق:14(
    الدعاء

مقرتنًا  �سبحانه  هلل  املوؤمن  العبد  من  املوجه  الطلب  وهو 
اإّن  وحيث  مكروه  دفع  اأو  حمبوب  جللب  واخل�سوع  بالت�سرع 

الدعاء بهذا املعنى يف طيه. روح العبادة وجوهرها.
دُعَاؤُُكمْ{. َلوْال  رَبِّي  بُِكمْ  يَعْبَُأ  مَا  }ُقْل  تعاىل:  قال 

)الفرقان:77(
الغني  م��واله  اإىل  الفقري  املوؤمن  العبد  رج��وع  هو  والدعاء 
بالغنى املطلق الذي ال يحتاج اإىل �سيء ويحتاج اإليه كل �سيء 
- وذلك بالتو�سل اخلا�سع والتوكل الواعي من اأجل اأْن يعينه 
على حت�سيل مطلب يعجز بذاته عن الو�سول اإليه واحل�سول 
عليه - كاجلاهل الذي يرجع اإىل اهلل العامل بكل �سيء ليفي�س 
عليه نورًا من علمه الوا�سع والفقري الراجع اإىل الغني املطلق 
واملري�س  �سيائه  من  وقب�سة  عطائه  من  بنفحة  عليه  ليمن 
الراجع اإىل الطبيب احلقيقي ليحقق له ال�سفاء ويخل�سه من 
يرجع  الذي  احلق  ن�سرة  �سبيل  يف  املنا�سل  واملجاهد  الداء 
اإىل القادر النا�سر الأوليائه على اأعدائه يف معركة الت�سحية 

والفداء.)من وحي االإ�سالم:14/2(
عليهما  )ال�سجاد(  احل�سني  بن  علي  االإم��ام  اأدعية  وتعتر 
ال�سالم مرحلة جديدة من مراحل الرتبية ال�سلوكية واالأخالقية 
وقد ت�سمنت اأرقى املبادئ االأخالقية ويف وقت ع�سفت باملجتمع 
االإ�سالمي رياح االنحراف ا�ستطاع االإمام ال�سجاد عليه ال�سالم 
االإ�سالمي  املجتمع  الدعاء جوًا روحيًا يف  ين�سر من خالل  اأن 
ي�سرتك يف تثبيت االإن�سان امل�سلم عندما تع�سف به املغريات 
العابدين عليه ال�سالم  اإىل ربه، وقد و�سع االإم��ام زين  و�سده 
يف دعائه برامج اأخالقية ي�سمو بها االإن�سان من خلو�س النية 
الف�سائل  واأ���س��ول  ال�سلوك  اأداب  ر�سم  كما  لالأخرة  والعمل 
النف�سية مثل ترك النظر اإىل ما يف اأيدي النا�س واالبتعاد عن 
الكر والعجب ومد يد العون للنا�س دون املن عليهم فهو يقول يف 
دعائه: »اللهم حلني بحلية ال�ساحلني، واألب�سني زينة املتقني يف 
ب�سط العدل، وكظم الغيظ واإطفاء النائرة، واإ�سالح ذات البني 
و�سرت العائبة، وخف�س اجلناح وح�سن ال�سرية وطيب املخالقة 
وال�سبق اإىل الف�سيلة واإيثار التف�سل، والقول باحلق، وا�ستقالل 
اخلري واإْن كرث من قويل وفعلي وا�ستكثار ال�سر واإْن قل من قويل 

وفعلي«.)ال�سحيفة ال�سجادية:73(
والزكاة،  واحلج،  وال�سوم،  ال�سالة،  اأّن  هذا  من  نخل�س 
والدعاء، هي للبقاء يف الطريق امل�ستقيم و�سالحه وا�ستقامة 
االإن�سان وهدايته، وبها يتعلم ال�سح من اخلطاأ، وذلك لينال 

االإن�سان املوؤمن ال�سعادة يف الدنيا وباالآخرة.

بقلم: مها نادر عبد محسن
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ورد يف دعاء زمن الغيبة قول اإمامنا ال�سادق عليه ال�سالم 
»اللهم عرفني نف�سك فاإنَّك اإن مل تعرفني نف�سك مل اأعرف 
نبيك ، اللهم عرفني ر�سولك فاإنَّك اإن مل تعرفني ر�سول مل 
تعرفني  مل  اإن  فاإنَّك  حجتك  عرفني  اهلل   ، حجتك  اأع��رف 

حجتك �سللت عن ديني(.
اأنَّ اهلل عزَّ وجلَّ مل يخلق  من ااُلمور الوا�سحة والبديهية 
املع�سومني  واالأئ��م��ة  نبيه  ومعرفة  معرفته  الأج��ل  اإال  اخللق 

�سلوات اهلل عليهم اأجمعني.
ممكنة  غري  املعرفة  هذه  اأنَّ  اأي�سًا  واجللي  الوا�سح  ومن 
واالأئمة  ونبيه  باجتهاد منهم من غري معونة من اهلل  للخلق 
اخللق  �سائر  اأنَّ  ومنها،  اأ�سباب  لعدة  ذلك  ال�سالم،  عليهم 
فهم  ال�سالم  عليهم  بيته  واأه��ل  النبي  واأم��ا  وج��ود حم��دود، 
وجود غري حمدود، وال �سك اأنَّ املحدود ال ميكنه معرفة غري 
املحدود اإال بتعريف منه، ولهذا �سدر عن املع�سومني �سلوات 
اهلل عليهم اأجمعني الكثري من االأخبار والروايات التي تعرف 

اهلل ونبيه واالأئمة عليهم ال�سالم، الأنَّ هذه املعرفة هي الدين 
الذي ال يقبل اهلل عزَّ وجلَّ من اأحد عماًل بدونه، ومن جملة ما 
�سدر عنهم �سلوات اهلل عليهم يف هذا اخل�سو�س )الزيارة 
اجلامعة الكبرية( املروية عن موالنا واإمامنا علي بن حممد 

الهادي عليهما ال�سالم.
عليهم  اهلل  ر�سوان  االإمامية  علماء  من  كثري  اعتنى  وقد 
اعتناًء كبريًا بهذه الزيارة ملا حتتويه هذه الزيارة من تعريف 
ال نظري له وال مثيل ملقامات التوحيد، ومقامات النبي االأكرم 

واالأئمة املع�سومني �سلوات اهلل عليهم اأجمعني.
املع�سومني  اأت��ب��اع  اأو���س��اف  على  اأي�سًا  والحتوائها  ب��ل 
�سلوات اهلل عليهم اأجمعني، واأو�ساف اأعدائهم ومبغ�سيهم، 
كما مل تخُل هذه الزيارة عن ذكر القيامة واأحوالها، وذكر 
الفداء،  مقدمه  لرتاب  العاملني  واأرواح  روحي  القائم  قيام 
وذكر اأحوال الرجعة، وغري ذلك من ااُلمور غري املتناهية، 
والأجل هذا وغريه مما مل نحط به علمًا �سميت هذه الزيارة 
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بالزيارة اجلامعة الكبرية.
وكما �سلف قد اعتنى كثري من علماء االإمامية بهذه الزيارة 

وتعر�سوا ل�سرحها ب�سروح كثرية، ومن هذا ال�سروح:
بن  حممد  لل�سيد  اجلامعة:  �سرح  يف  الالمعة  االأع��الم   -
�سنة  ح��دود  املتوفى  ال��روج��ردي  الطباطبائي  الكرمي  عبد 

)1160ه�(. )الذريعة:239/2(
الكبرية  الزيارة اجلامعة  �سرح  الر�سوية يف  االإلهامات   -
امل�سهورة )باللغة الفار�سية(: لل�سيد حممد بن ال�سيد حممود 
حممد  بال�سيد  ال�سهري  ال��ط��ه��راين  ال��ل��وا���س��اين  احل�سيني 

الع�سار املتوفى )1355ه�(.)الذريعة:302/2(
بن  اأحمد  لل�سيخ  الكبرية:  اجلامعة  ال��زي��ارة  �سرح   -
زين الدين االأح�سائي املتوفى )1241ه�(، وهو مطبوع يف 

جملدات. اأربعة 
لل�سيد عبد  الزيارة اجلامعة:  الالمعة يف �سرح  االأن��وار   -

اهلل �سر املتوفى )1242ه�(.
- الروق الالمعة )تعليقات على الزيارة اجلامعة الكبرية 
املعروفة وعلى بع�س االأدعية املتداولة اأي�سًا(: لل�سيخ علي بن 
)1315ه���(. املتوفى  الطهراين  اال�سرتابادي  جعفر  حممد 

)الذريعة:89/3(
املجل�سي،  تقي  حممد  للموىل  اجلامعة:  الزيارة  �سرح   -
)1070ه���(. املتوفى  البحار  �ساحب  املجل�سي  العالمة  والد 

)الذريعة:305/13(
- �سرح الزيارة اجلامعة )باللغة الفار�سية(: للعالمة ال�سيد 
الهمداين املتوفى )1344ه�(،  ال�سيد حممد تقي  ح�سني بن 

با�سم )ال�سمو�س الطالعة(. )الذريعة:305/13(
نقي  علي  امل��ريزا  للعالمة  اجلامعة:  ال��زي��ارة  �سرح   -
ال�سيد  اب��ن  اآغ���ا  ب��احل��اج  امل��ع��روف  ح�سني  ال�سيد  اب��ن 
)1289ه�����(. امل��ت��وف��ى  احل��ائ��ري  الطباطبائي  امل��ج��اه��د 

)الذريعة:306/13(
للمريزا  الفار�سية(:  )باللغة  اجلامعة  ال��زي��ارة  �سرح   -
الر�ستي  الچهاردهي  ن�سري  حممد  امل��وىل  بن  علي  حممد 

النجفي املتوفى )1334ه�(.)الذريعة:306/13(
بن  حممد  الدين  بهاء  لل�سيد  اجلامعة:  الزيارة  �سرح   -
حممد باقر احل�سيني النائيني املختاري.)الذريعة:306/13(
)باللغة  اجل��ام��ع��ة  ال���زي���ارة  ���س��رح  يف  ط��ال��ع��ة  �سم�س   -
املو�سوي  القا�سم  اأب���ي  ب��ن  اهلل  عبد  لل�سيد  ال��ف��ار���س��ي��ة(: 

البالدي. )الذريعة:223/14(
- �سم�س طالعة يف �سرح الزيارة اجلامعة الكبرية: للمريزا 
حممد بن اأبي القا�سم نا�سر حكمت طبيب زاده االأ�سفهاين 

املعا�سر االأحمد اآبادي. )الذريعة:224/14(
 : الكبرية  اجلامعة  الزيارة  �سرح  يف  الطالعة  ال�سمو�س   -
الروجردي  الدارابي  جعفر  ال�سيد  ابن  اهلل  ريحان  لل�سيد 

املتوفى )1328ه�(. )الذريعة:234/14(
- االأنوار ال�ساطعة يف �سرح الزيارة اجلامعة: لل�سيخ حممد 

ر�سا بن القا�سم الغراوي املعا�سر. )الذريعة:60/14(
من هذه ال�سروح )�سرح الزيارة اجلامعة الكبرية( لل�سيخ 
االأجل اأحمد بن زين الدين االأح�سائي االأوحد، يعد من اأو�سع 

واأكر ال�سروح.
    بع�ـــس �شفات امل�ؤمنني يف الزيارة اجلامعة الكبرية

بع�س  على  ال�سوء  ت�سليط  نحاول  االأ�سطر  ه��ذه  فخالل 
�سفات املوؤمنني التي وردت يف الزيارة ال�سريفة.

اإىل  باالإ�سافة  بليغًا  اهتمامًا  االح�سائي  ال�سيخ  اهتم  لقد 
النبي  ومقامات  التوحيد،  ومقامات  اأ�سرار  من  الكثري  بيان 
�سلوات  املع�سومني  ومقامات  واآل��ه،  عليه  اهلل  �سلى  االأك��رم 
املوؤمنني  �سفات  ببيان  اهتم  كذلك  اأجمعني،  عليهم  اهلل 
اإىل  ي�سلوا  حتى  فعله  عليهم  يجب  ال��ذي  وما  ومقاماتهم، 
االأعظم  النبي  بيت  اأه��ل  من  املمكنة  القرب  درج��ات  اأعلى 

�سلى اهلل عليه وعليهم اأجمعني.
وقد ظهر ذلك يف موا�سع كثرية من هذا �سرحه للزيارة 
املباركة لكنه ظهر ب�سورة اأكرث تركيزًا يف اجلزء الثالث من 
هذا ال�سرح املبارك، وخ�سو�سًا اعتبارًا من بيان ال�سيخ لقول 
موالنا الهادي �سلوات اهلل عليه »باأبي اأنتم وُامي واأهلي ومايل 
واأ�سرتي اأ�سهد اهلل واأ�سهدكم اأيّن موؤمن بكم...«، واالآن اأوان 

ال�سروع يف بيان بع�س من تلك ال�سفات.
من  العالية  املقامات  اأهل  بها  يتحلى  التي  ال�سفات  فمن 
�سيعة وحمبي اأهل بيت الع�سمة �سلوات اهلل و�سالمه عليهم 
اأجمعني هو مقام بذل اأغلى واأنف�س ما ميتلكه اأو ينتمي اإليه 
اهلل  �سلوات  والر�سالة  الع�سمة  بيت  اآل  �سبيل  يف  االإن�سان 
اأب�سط حقوق  البذل من  اأجمعني عادًا ذلك  عليهم  و�سالمه 
وال  حمبيهم  على  اأجمعني  عليهم  اهلل  �سلوات  املع�سومني 
ميكن الو�سول اإىل هذا املقام اإال اأن يكون هذا الفرد عارفًا 
يف  ال�سالم  عليه  الهادي  االإم��ام  ف�سلها  التي  املقامات  بكل 
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كونهم  من  وُام��ي«  اأنتم  »باأبي  فقرة  �سبقت  التي  الفقرات 
من  املالئكة...  وخمتلف  الر�سالة  ومو�سع  النبوة  بيت  اأهل 
هذه املقامات العظيمة، واأن يعرف معنى هذه املقامات ولو 
اإجمااًل ح�سب الو�سع والطاقة فكلما زادت معرفة العبد بهذه 
املقامات كلما كان بذله للغايل والنفي�س عنده اأهون واأ�سهل.

    العهد وامليثاق
اأنَّ اهلل  التي يجب على كل م��واٍل معرفتها هو  ااُلم��ور  من 
اأول وجودهم عهدًا  العباد يف  اأخذ على  قد  وتعاىل  �سبحانه 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  وملحمد  بالربوبية  له  باالإقرار  وميثاقًا 
بالنبوة والر�سالة والأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب وفاطمة 
واأنَّ اهلل  بالوالية  املع�سومني  االأحد ع�سر  واأوالدها  الزهراء 
�سبحانه وتعاىل قد �سهد هو بنف�سه �سبحانه على هذا امليثاق 
اهلل  �سلوات  املع�سومني  بيته  واأه��ل  النبي  عليه  اأ�سهد  ثم 
و�سالمه عليهم اأجمعني واأ�سهد كذلك املالئكة واأ�سهد نف�س 
ذلك املوايل على هذا امليثاق وعندما يقدم املوايل اإىل هذه 
الدنيا فاإنَّه يعمل مبقت�سى هذا امليثاق وهذا من اأهم �سفات 

املوؤمنني واملوالني.
يوؤمن  اأن  امليثاق  هذا  �سرائط  اأول  من  اأّن  لنا  يّت�سح  وقد 
العبد الآل الع�سمة عليهم ال�سالم بجميع ما لهم من املقامات 
اإثبات  مقام  اأو  البيان  مقام  مثل  تعاىل  اهلل  اأعطاهم  التي 
االإمامة  ومقام  االأب���واب،  ومقام  املعاين،  ومقام  التوحيد، 
بعدم  نف�سه  على  يقر  امل��وايل  ك��ان  واإن  الب�سري،  والظهور 
معرفته حلقيقة وكنه هذه املقامات، وبل واأرى اأنَّه ال يعرف 
حتى ظاهرها اإال بتعليم منهم، وال يفهم مما علموه اإال ُامورًا 
ظاهرهم  رتبة  على  ال  ال��ع��ارف  عقل  مقدار  على  ظاهرية 
يدرك  ال  اأنَّه  من  الرغم  وعلى  اأجمعني،  عليهم  اهلل  �سلوات 
اإال هذا الظاهر فالواجب عليه االإميان بظاهره وباطنه، بل 
وعليه اأن ي�سف املع�سومني بكل كمال واأن ال يعتقد فيهم اأي 
نقي�سة ثم ينزههم حتى عن هذا الكمال الذي فهمه وعرفه.
اأن يوؤمن باأنَّ اهلل اأطلعهم على جميع  واأي�سًا يجب عليهم 
�سوؤونهم وجميع �سوؤون �سائر اخللق من الذرة اإىل الدرة ومن 
العر�س اإىل الفر�س ظاهرها وباطنها، واأنَّهم ال يخفى عليهم 
خافية من جميع �سوؤون هذا الوجود، وما اأراده اهلل تعاىل من 
�سائر خلقه من معرفة �سفاته واأفعاله وعبادته فعنهم �سدر 
اهلل  اأج��راه  ما  وكذلك  بعلمه،  املحيطون  يعودوهم  واإليهم 

تعاىل على اأعدائهم من جميع �سوؤونهم اأي�سًا.
وال يكفي هذا االإميان بهم وحده بل يجب مع هذا االإميان 
الف�سائل  من  الأنف�سهم  اأعداوؤهم  ن�سبه  املوايل مبا  يكفر  اأن 
اهلل  �سلوات  حممد  اآل  حقوق  من  اغت�سبوه  وما  واملناقب، 

و�سالمه عليهم اأجمعني.
    معرفتهم بالن�رانية

اأهل الع�سمة عليهم  من البحوث املهمة هو بحث معرفة 
ال�سالم بالنورانية ووجوبه، كما ن�س عليه احلديث امل�سهور 
اأم��ري  م��والن��ا  ق��ال  عندما  ب��ال��ن��وران��ي��ة  معرفتهم  بحديث 
قاال  عندما  ذر  واأبا  �سلمان  ال�سالم خماطبًا  عليه  املوؤمنني 
ِة  وَراِنَيّ له )ِجْئَناَك َيا اأَِمرَي امْلُوؤِْمِننَي َن�ْساأَُلَك َعْن َمْعِرَفِتَك ِبالُنّ
ُمَتَعاِهَدْيِن  نْيِ  َوِلَيّ ِمْن  ِبُكَما  »َمْرَحبًا  َعَلْيِه:  اهلِل  َلَواُت  �سَ َقاَل 
ُكِلّ  َعَلى  اْلَواِجُب  َذِلَك  اإَِنّ  َلَعْمِري  َرْيِن  ّ َق�سِ مِبُ َل�ْسُتَما  ِلِديِنِه 
َوَيا  �َسْلَماُن  »َيا  َعَلْيِه:  اهلِل  َلَواُت  �سَ َقاَل  ُثَمّ  ِمَنٍة«،  َوُموؤْ ُموؤِْمٍن 
ال�سالم:  عليه  َق��اَل  ِم��ِن��نَي«،  امْلُ��وؤْ اأَِم��رَي  َيا  ْيَك  َلَبّ َق��ااَل  ُجْنَدُب 
َمْعِرَفِتي  ُكْنَه  َيْعِرَفِني  َحَتّى  االإِمَي��اَن  اأََح��ٌد  َي�ْسَتْكِمُل  اَل  ��ُه  »اإَِنّ
َقْلَبُه  اهلُل  اْمَتَحَن  َفَقِد  امْلَْعِرَفِة  ِبَهِذِه  َعَرَفِني  َفاإَِذا  ِة  وَراِنَيّ ِبالُنّ
رًا  ُم�ْسَتْب�سِ َعاِرفًا  اَر  َو�سَ ِلالإِ�ْساَلِم  ْدَرُه  �سَ َو�َسَرَح  ِلالإِمَياِن 
�َسْلَماُن  َيا  َوُمْرَتاٌب،  �َساٌكّ  َفُهَو  َذِلَك  َمْعِرَفِة  َعْن  َر  َق�سَّ َوَمْن 
ال�سالم  عليه  َقاَل  امْلُوؤِْمِننَي  اأَِمرَي  َيا  ْيَك  لَبّ َقاال  ُجْنَدُب«  َوَيا 
َعَزّ  اهلِل  َوَمْعِرَفُة  َوَجَل  َعَزّ  اهلِل  َمْعِرَفُة  ِة  وَراِنَيّ ِبالُنّ »َمْعِرَفِتي 

اِل�س« (. يُن اخْلَ ِة َوُهَو الِدّ وَراِنَيّ َوَجَلّ َمْعِرَفِتي ِبالُنّ
    النتيجة

اأعظم  من  هو  ال��ذي  املقام  ه��ذا  معرفة  من  نفهمه  فما 
حقيقتهم  معرفة  لي�س  العباد  به  كلف  ما  اأّن  هو  املقامات، 
الأّنه �سيء ال ميكن الأحد  النوراين، وذلك  النورانية وكنههم 
ممن يف الوجود اإدراكه وال فهمه وال معرفته، الأنَّ من �سروط 
املعرفة والعلم االإحاطة باملعلوم وهم عليهم ال�سالم ال يحيط 
بهم �سيء يف الوجود، وهم املحيطون بكل ما يف عامل الوجود، 
واأظن اأنَّ املراد مبعرفتهم بالنورانية هو معرفتهم مبا قذف 
ومعرفة  واإ�سراقاتهم،  اأنوارهم  من  حمبيهم  قلوب  يف  اهلل 
عليه  اهلل  ر�سوان  زي��اد  بن  كميل  عنها  �ساأل  التي  احلقيقة 
واأجاب عنها اأمري املوؤمنني �سلوات اهلل و�سالمه عليه بقوله 
»ك�سف �سبحات اجلالل بغري اإ�سارة« واإىل اأن قال »نور اأ�سرق 

من �سبح االأزل فيلوح على هياكل التوحيد اآثاره«.

بقلم: الشيخ حسني املطوع
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ق��د ي��ك��ون ب��ني ال��ق��ّراء م��ن ي���ودُّ ال��ت��ع��رف على ُا���س��ط��ورة 
)الغرانيق( اّلتي رواها بع�س موؤّرخي ال�سّنة ومعرفة جذورها 
كما يوّد التعرف على االأيادي اخلفية اّلتي كانت وراء اختالق 

هذه ااُل�سطورة، واأمثالها من االأكاذيب، واملفرتيات.
رقم  العدّو  يزالون  وال  اأحبارهم  ة  وبخا�سّ اليهوُد  ك��ان 

واحد لالإ�سالم.
وقد َعَمد فريٌق منهم � مثل )كعب االأحبار( وغريه � مّمن 
باختالق  احلقائق  حتريف  اإىل  االإ�سالم  باعتناق  تظاهروا 
االأنبياء.)وهي  ل�سان  على  املفرتاة  االأخبار  وجعل  االأكاذيب 

التي يطلق عليها االإ�سرائيليات(
ولقد اأدرج بع�ُس املوؤلفني امل�سلمني بع�س هذه املفرتيات يف 
موؤلفاتهم وجعلوها يف عداد احلديث والتاريخ ال�سحيح من 
االإ�سالم  اأظهر  والتحقيق فيها، ثقة بكل من  دون متحي�سها 

وتظاهر باالإميان ، وان�سم اإىل �سفوف امل�سلمني!!
ولكنَّ اليوم حيث يجد العلماء فر�سة اأكر للتحقيق يف هذا 
النوع من االأحاديث واالأخبار، واملنقوالت والن�سو�س وبخا�سة 
املحققني  من  طائفة  جهود  بف�سل  لديهم،  توّفرت  اأن  بعد 
عن  احل�سن  بتمييز  الكفيلة  وال�سوابط  القواعد  امل�سلمني 
القبيح، وال�سحيح عن ال�سقيم، وفرز احلقائق التاريخية عن 

الق�س�س اخليالّية، والروايات ااُل�سطورية.
من هنا ال ينبغي لكاتب م�سلم ملتزم اأن يعتر كل ما يراه 
�سحيحًا  اأم��رًا  م  متقدِّ تاريخّي  غري  اأو  تاريخّي  م�سّنف  يف 
مقطوعًا ب�سالمته، ويرويه يف كتابه من دون درا�سة وحتقيق، 

ومتحي�س وتقييم.

    ما هي اأُ�شط�رة الغرانيق؟!
املطلب(  بن  )االأ���س��ود  اأنَّ  العامة:  اأب��ن��اء  رواي���ات  يف  ورد 
و)الوليد بن املغرية( و)اأُمية بن خلف( و)العا�س بن وائل( 
�سلى  اهلل  لر�سول  قالوا  واأ�سيادها  قري�س  زعماء  من  وه��م 
د هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبُد  اهلل عليه واآله: يا حممَّ

فن�سرتك نحن واأنت يف االأمر!!
اخلالف  ل�سّقة  وت�سييقًا  لالختالف،  رفعًا  ذل��ك  وق��ال��وا 
اأن  نبّيه  فيها  اأمر  اّلتي  الكافرين  �سورة  �سبحانه  اهلل  فاأنزَل 
يقول يف جوابهم: }ال أعْبدُ  ما تَعْبدُونَ * وَال أنُتم عابِدُونَ 

ما أعْبُد{.]الكافرون:3-2[
ومع ذلك كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله يرغب يف اأن 
ليت نزل يف  نف�سه:  يقول يف  ي�ساوم قري�سًا ويجاريهم وكان  

ذلك اأمر يقّربنا من قري�س.
وذات يوم وبينما كان �سلى اهلل عليه واآله يتلو القراآن عند 
الكعبة ويقراأ �سورة )النجم( فلما بلغ قوله تعاىل: }َأفرََأيُْتمْ 
اّلالت وَالعُزّى * وَمَناةَ الّثالَِثَة ااُلخْرى{.]النجم:20-19[
)ِتْلَك  التاليتني:  اجُلْملتني  ل�ساِنه  على  ال�سيطان  اأج��رى 

اْلَغراِنيُق اْلُعلى ِمْنها ال�سفاَعُة ُتْرجَتى(.
فقراأهما من دون اختيار، وقراأ ما بعدها من االآيات، وملّا 
بلغ اآية ال�سجدة �سجد هو ومن ح�سر يف امل�سجد من امل�سلمني 
وامل�سركني اأمام االأ�سنام، اإاّل )الوليد( اّلذي عاقه كر �سنه 

عن ال�سجود!!
ذكر  لقد  يقولون:  نداءاتهم  وارتفعت  امل�سركون،  وف��رح 

د( اآلهتنا بخري. )حممَّ

على  والأكاذيب  الفرتاءات 
الّنبي �شلـــى اهلل عليه واآله
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وانت�سر نباأ هذه امل�ساحلة والتقارب بني ر�سول اهلل �سلى 
فعاد  احلب�سة،  اإىل  املهاجرين  وامل�سركني،  واآل��ه  عليه  اهلل 
اإْن كانوا على  اأثرها جماعة منهم اإىل مكة، ولكّنهم ما  على 
ملك  واأنَّ  ثانية،  تغري  االأمر  باأّن  وعرفوا  اإاّل  )مكة(  م�سارف 
االأ�سنام  مبخالفة  اأُخرى  مرة  واأمره  النبّي  على  نزل  الوحي 
وجماهدة الكفار وامل�سركني، واأخره باأنَّ ال�سيطان هو الَّذي 
اأجرى تينك اجلملتني على ل�سانه، واأنَّه مل يقله واأنَّه لي�س من 

)الوحي( يف �سيء اأبدًا.
اّلتي  )احل��ج(  �سورة  من   )54�52( االآي��ات  نزلت  وعندئذ 
يقول اهلل تعاىل فيها: }وَما أرْسَْلنا مِنْ َقبْلِكَ مِنْ رَسُول  
ما  اهلل  َفيَنْسَخُ  ُامْنِيّتِه  يف  الشَيْطانُ  ألْقى  تَمنّى  إذا  إاّل  نَِبيٍّ  وَال 
حَكيْمٌ  عَلِيمٌ  وَاهلل  آيــاتِــهِ  اهلل  يُحكِمُ  ثم  الشيْطانَ  يُْلقي 
مَرَضٌ  ُقُلوبِِهمْ  فِي  ذين  لِلَّ فِْتنًَة  الشَيْطانُ  يُْلقي  ما  لِيَجْعََل   *
وَلِيَعَْلمَ  بَعِيْد  شِقاق  َلفِيْ  الّظالِمنيَ  وإن  ُقُلوبِهم،  وَالْقاسيَةِ 
فُتخبتُ  به  فيُؤمنُوا  رَبّــك   مِنْ  َأنَّه احلقّ  العْلم  ُاوُتــوا  الَّذينَ 

َلهُ ُقُلوبُهم وإنّ الّله َلهادِ الَّذينَ آمَنُوا إىل صِراط مُسْتقيمْ{.
ه��ذه ه��ي خال�سة اأ���س��ط��ورة )ال��غ��ران��ي��ق( اّل��ت��ي اأورده���ا 

)الطري( يف تاريخه.)تاريخ الطري:237-236/9(
ويذكرها ويرّددها امل�ست�سرقون املغر�سون ب�سيء كبري من 

التطويل والتف�سيل!!
    حما�شبة ب�شيطة لهذه الأُ�شط�رة

لنفرت�س اأنَّ )حمّمدًا( مل يكن نبيًا مر�ساًل ولكن هل ميكن 
لعاقل  فهل  وعقله.  وفطنته  وحنكته،  ذك��اءه  ينكر  اأن  الأح��د 

َفِطن، حمنَّك لبيب مثله اأن يفعل مثل هذا؟
يتكاثرون ويتزايدون  اأن�ساره  اّلذي يجد  اللبيب  الذكّي  اإّن 
يومًا بعد يوم وتقوى �سفوفهم اأكرث فاأكرث بينما تتفرُق �سفوُف 
اأعدائه ومناوئيه ويتناق�س معار�سوه وخ�سوُمه، هل يقدم يف 
مثل هذه احلالة على عمل يوجب اأن ي�سيء اجلميُع ظَنهم به، 

وي�سك ال�سديق والعدُو يف اأمره؟!
اأنَّ رجاًل ترك جميع  الكرمي  القارئ  اأيها  اأنت  هل ت�سّدق 
االأموال واملنا�سب اّلتي عر�ستها قري�س عليه، يف �سبيل دينه 
دعاة  من  اأُخ��رى  مرة  ي�سبح  اأن  التوحيد  وعقيدة  احلنيف، 

ال�سرك، ومرّوجي الوثنية؟؟!
اأو  م�سلح  ح��ق  يف  االحتمال  ه��ذا  مبثل  ن�سّدق  ل��ن  ��ن��ا  اإنَّ
اهلل  بر�سول  فكيف  وامل�سلحني  ال�سا�سة  من  ع��ادي  �سيا�سي 

ونبّيه العظيم.
    راأي العقل يف هذه الق�شة

1. اإنَّ العقل يحكم باأنَّ املر�سدين الذين يبعثهم اهلل تعاىل 
اإىل الب�سرية لهدايتها واإر�سادها، وتزكيتها وتعليمها م�سونون 
عن اأي خطاأ وزلل بقوة )الع�سمة( اّلتي اأُوتوها، اإذ لو تعر�س 
مثل هوؤالء اإىل اخلطاأ والزلل يف اأُمور الدين لزالت ثقة النا�س 

بهم وبكالمهم.
يجب علينا اأن نقارن بني اأمثال هذه الق�س�س، وبني هذا 

معتقداتنا  بوا�سطة  ونعالج  املنطقي  العقائدّي  االأ�سل 
القوية املرَهنة مت�سابهات التاريخ ومع�سالته.

ر�سول  ع�سمة  اأنَّ  امل�سلَّم  من  اإّن 
اهلل �سلى اهلل عليه واآله كانت متنعه 

وحت��ف��ظ��ه م��ن اأي ن���وع  م��ن ه��ذه 
تبليغ  يف  احل�������وادث 

ر�سالته ال�سماوية.
2. اإّن هذه االأ�سطورة 

اأنَّ  على  اأ�سا�سًا  تقوم 
من  تعب  قد  النبّي 
اّلتي  ته  مهمَّ اأداء 

�سبحانه  اهلل  األقاها 
���س��قَّ عليه  ع��ل��ي��ه، وق���د 
عنه،  الوثنّيني  ابتعاد 
ف����ك����ان ي���ب���ح���ث ع��ن 

الو�سع  ه���ذا  م��ن  خم��َل�����س 
املتِعب، يكون طريقًا � ح�سب ت�سوره 

� اإىل اإ�سالح و�سعهم!!
اأن  االأنبياء  على  باأنَّ  يق�سي  العقل  ولكن 

يكونوا  واأن  يت�سور،  مّما  اأكرث  حلماء  �سابرين  يكونوا 
اأنف�َسهم  ُيحّدثوا  فال  ذلك،  عند اجلميع يف  املثل  م�سرب 

ا�ستّدت  ال�ساحة مطلقًا، مهما  وترك  امل�سوؤولية  بالتهّرب من 
الظروف، وتاأّزمت االأحوال.

بينما لو �سّحت هذه الرواية � االأ�سطورة � لكانت دلياًل على 
اأنَّ َبطَل حديثنا قد َفَقد عنان ال�سر واأفلت منه زمام الثبات 
ال  اأمٌر  وهو  وكّل،  ومّل، و�سني  تعب  بالتايل  واأنَّه  واال�ستقامة 
كما  االأنبياء،  ال�سليُم يف حق  العقل  به  ما يحكم  ين�سجم مع 
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ال يتفق كذلك مع ما عهدناه من �سوابق ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه واآله ومن م�ستقبله اأبدًا.

اإنَّ خمتلق هذه االأ�سطورة مل ميّر بخاطره وباله اأنَّ القراآن 
نبيه  تعاىل  اهلل  يعد  اإذ  الق�سة،  هذه  ببطالن  �سهد  الكرمي 
اإذ  الباطل  من  �سيء  اأي  القراآن  اإىل  يت�سّرب  ال  باأن  الكرمي، 
خَلفِه{. مِــنْ  وال  يَديْه  بَيِْن  مِــنْ  الباطُِل  يَاتِيه  }ال  قال: 

]ف�سلت:42[

الب�سرية  اأدوار  جميع  عَر  َي�سونه  باأن  اأي�سًا  وعده  كما 
من اأي حادث �سّيء اإذ قال �سبحانه: }إّنا نَحْنُ نَزَّلْنا 

الذِْكرَ وَاِّنا َلهُ َلحافُِظونَ{.]احلجر:9[
ومع ذلك كيف ي�ستطيع ال�سيطان 
على  ينت�سر  اأن  اهلل  ع��دو  الرجيم 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
القراآن  اإىل  وي�سّرب 
�سيئًا باطاًل، وي�سبح 
ال����ق����راآُن اّل�����ذي ت��ق��وم 
وتعاليمه  م��ع��ارف��ه 
ع���ل���ى اأ����س���ا����س 
الوثنية  م���ع���اداة 
وحماربتها داعيًا اإىل 

الوثنية؟؟!!
عجيٌب  الأم���ر  ����ه  اإنَّ
ي���ف���رتي  اأن  ج��������دًا 
خمتِلُق هذه االأ�سطورة اأمرًا �سدَّ 
التوحيد يف مو�سع قد كّذبه القراآُن 
اهلل  قال  اإذ  بقليل  املكان  هذا  قبل 
تعاىل  }وَما يَنْطِقُ عَنْ الْهَوى * إنْ هُوَ إاّل وَحْيٌ 

يُوْحى{.]النجم:4-3[
دون  من   � الوعد  بهذا  وع��ده  وق��د   � نبّيه  اهلل  ي��رتك  فكيف 
حفيظ، وي�سمح لل�سيطان باأن يت�سرف يف قلبه وعقله ول�سانه؟؟
بنبوة  موؤمنًا  يكون  من  تفيد  ��ا  اإنَّ العقلية  االأدل��ة  هذه  اإنَّ 

د �سلى اهلل عليه واآله ور�سالته. حممَّ
واأّما امل�ست�سرقون الذين ال يعتقدون بنبوته، ويعمدون اإىل 
�سرح ونقل وترديد اأمثال هذه االأ�ساطري للحّط من �ساأن دينه 
ور�سالته فال تكفيهم هذه الدالئل، فالبّد اأن ندخل معهم يف 

البحث من باب اآخر.
ة من طريق اآخر     تكذيب الِق�شَّ

اإّن الن�ّس التاريخّي يقول: اإّن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 
قراأ هذه ال�سورة، وكبار قري�س واأكرثهم من عمالقة الكالم، 
واأبطال الف�ساحة والبالغة العربية ح�سور يف امل�سجد ومنهم 
)الوليد بن املغرية(، متكلم العرب ومنطيقها املفّوه املعروف 
بينهم بالذكاء وح�سافة العقل والنباهة، وقد �سمعوا جميعًا 

هذه ال�سورة اإىل ختامها حيث �سجد اجلميع ب�سجدتها.
والبالغة  للف�ساحة  املوؤ�س�ُس  اجلمُع  ه��ذا  اكتفى  فكيف 

الذين كانوا ينقدون كل ما يعر�س عليهم نقدًا دقيقًا؟
اآلهتهم، وقد  امتدحتا  اللتني  بتينك اجلملتني  اكتفوا  كيف 
�ستم  على  لهما  والالحقة  عليهما،  ال�سابقة  االآي��ات  ت�سمنت 

اآلهتم وتفنيدها، واالزدراء بها ب�سورة �سارخة و�سريحة؟!
كيف ت�سور خمتلق هذه االأكذوبة الفا�سحة، تلك اجلماعة 
املعدودين عند  الكالم  ونّقاد  واآباءها  العربية  اللغة  اأ�سحاب 
منازع،  بال  والبالغة  الف�ساحة  عمالقة  من  كّلها  العرب 
اللغة،  ب��اإ���س��ارات تلك  اأع���رف م��ن غ��ريه��م  ك��ان��وا  وال��ذي��ن 

وكناياتها )ف�ساًل عن ت�سريحاتها(.
كيف اكتفى هوؤالء بتينك العبارتني يف امتداح اآلهتهم، وغفلوا 

عما �سبقها وحلقها من الذّم لها والطعن ال�سارخ فيها؟
بهاتني  النا�س  من  العاّديني  نخدع  اأن  قط  ميكن  ال  ��ه  اإنَّ
و�سلوكهم  عقائدهم  يذم  ل  بكالم مطوَّ املحفوفتني  اجلملتني 

فكيف مبن ُعرف باللب، واحل�سافة، واحلكمة والذكاء؟
وها نحن ندرج هنا االآيات املتعّلقة باملقام ونرتك اأ�سفارًا 
ثم  اإ�سافتهما،  ُاّدع��ي  اللتني  اجلملتني  مكان  يف  )وف��راغ��ًا( 
نرتك للقارئ نف�سه اأن يقيم بنف�سه هل لتيَنك اجلملتني مكانًا 
بني هذه االآيات )اّلتي وردت يف ذّم االأ�سنام والقدح فيها(: 
الثالِثَة  وَمَناةَ  والعُزّى  اّلــالتَ  }أَفرََأيُْتمُ  االآيات:  هذه  واإليك 
إذًا  تِْلكَ  ااُلنْثى  وََلــهُ  َكرُ  الذَّ }َأَلُكمْ  ااُلخـــرى...{. 
قِسْمًَة ضِيْزى * إنْ هِيَ إاّل أمساء سَمَّيُْتمُوها أنُْتمْ وَآباؤُكم 

ما أنْزََل اهلل بِها مِنْ سُْلطان{.
ثم هل ي�سمُح اإن�ساٌن عادّي لنف�سه اأن يكفَّ عن معاداة نبيٍّ 
وكيانه،  ا�ستقالله  وهدر  اأع��وام،  َع�سرة  طيلة  عقائدُه  هاَجَم 
لعبارات  اآلهته،  و�ستم  اأحالمه،  بت�سفيه  ال�سقاء  عليه  وج��رَّ 

متناق�سة وكالم خليط من الّذم الكبري واملدح العابر.

بقلم: الشيخ جعفر السبحاين
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    ال�شبهة الأُوىل
قال االإلهييون: )اأّن لكل �سيء خالقًا( فيقال من خلق اهلل 

عّز وجّل بعدما كان لكل �سيء خالق؟
اجل�اب

حينما نقول اإنَّ لكل �سيء خالقًا نق�سد من كّل �سيء )كل 
الكّلية �سادقة  القاعدة  الوجود( فهذه  �سي حادث وممكن 
فقط على خ�سو�س االأ�سياء التي مل تكن موجودة من قبل، 
وحدثت فيما بعد فال ت�سمل واجب الوجود الذي كان منذ 
اإىل خالق  يحتاج  ال  اأزيّل  فوجوده  االأب��د،  اإىل  ويبقى  االأزل 

لكي يكون ال�سوؤال عن خالقه؟
فهو قائم بذاته ومل يكن معدومًا من قبل اأبدًا لكي يحتاج 

اإىل عّلة موجدة.
    ال�شبهة الثانية

اإذا كان اهلل موجودًا فلماذا مل يكن مرئيًا؟ وال يقبل ذهن 
االإن�سان اأن يعتقد بوجود �سيء ال ميكن روؤيته؟

اجل�اب
املادية  للوقائع  اإنكاره  اأ�سا�س  يجعل  عاقٌل  يوجد  ال  اإّنه 
املاّديات، ف�ساًل عن  لها من  اإح�سا�سه  روؤيته، وعدم  عدم 

احلقائق غري املادّية.
غري  ط��ري��ق  ع��ن  علمية  حقيقة  اإث��ب��ات  ال��وا���س��ح  وم��ن 
اإح�سا�س، اإذ لو مل ميكن اإثبات حقيقة علمية اإاّل باالإح�سا�س 
كونها  العلمية عن  اأكرث احلقائق  املبا�سر، خلرج  امل�ستقيم 

ثابتة علمية اإذ ال يدخل كثري منها يف احل�ّس والتجربة.
وع��ل��ى ���س��وء ه��ذا ف��اإن��ك��ار وج���ود اهلل ت��ع��اىل وك��ل ما 
واالأُ�سول  املنطق  عن  بعيد  وامل�سموعات  املرئيات  وراء 
عدم  العلمي  بالدليل  اأث��ب��ت  ف���اإذا  امل��ت��ع��ارف��ة،  العقلية 
املوجودات  جميع  معرفة  على  الظاهرة  احلوا�س  قدرة 

ندركه  فيما  املوجودات  جميع  نت�سور  اأن  لنا  ينبغي  فال 
بوجود  اليوم  يحكمان  والعلم  العقل  اأنَّ  وذلك  بحوا�ّسنا، 
ميكننا  وال  نراها  ال  التي  والطاقات  االأ�سياء  من  ذّرات 

حوا�ّسنا. من  واحدة  باأّي  اإح�سا�سها 
ب�سورة  الواقعيات  اإىل  يقودنا  ال��ذي  اإّن  نقول:  ولذلك 

كاملة هو العقل والفكر.
    ال�شبهة الثالثة

اأن  لالإن�سان  كيف  اأي  نره؟  مل  باإلٍه  ونعتقد  نوؤمن  كيف 
يقول  يعتقد باهلل  اإذ من  يدركه،  ويوؤمن مبوجوٍد ال  يعتقد 
وهكذا،  ل��ون  وال  زم��ان  وال  مكان  وال  له  ج�سم  ال  اهلل  اإّن 
اإاّل مبا ال تعجز  نوؤمن  اإّننا ال  املوجود؟  فبماذا يدرك مثل 
عن اإدراكه حوا�ّسنا، والذي ال ج�سم له وال مكان وال زمان 

وال لون... ال وجود له اأ�ساًل.
اجل�اب

املوجودات  على  يقت�سر  اإّنا  الطبيعية  العلوم  نطاق  اإّن 
املاّدية الطبيعية فقط، اإّن اهلل وكل موجود ما وراء الطبيعة 
اأن  ميكن  ال  كذلك  ك��ان  وم��ا  الطبيعية،  العلوم  عن  خ��ارج 

يت�سّور اإدراكه باالأ�سباب الطبيعية اأبدًا.
من  اإلهًا  يعتر  ال  الطبيعية  باالأ�سباب  اإثباته  ي��راد  وما 
ال  الطبيعية  االأ�سباب  تثبته  ما  الأّن  االإلهّيني،  نظر  وجهة 
هو  ما  اعتبار  ميكن  فكيف  ها  وخوا�سّ امل��اّدة  حدود  يتعّدى 

ماّدي وطبيعي خالقًا للمادة والطبيعة؟
املاّدة  من  منّزه  اهلل  اأّن  هو  االإلهيني  عقائد  اأ�سا�س  الأّن 
وعوار�سها ب�سورة كاملة، وال يدرك باأّية اأداة من االأدوات 
العامل  يف  موجود  كل  معرفة  اإىل  الطريق  واأّن  امل��اّدي��ة، 
من  كثري  بل  املاّدية،  واالأ�سباب  باحلوا�ّس  منح�سرًا  لي�س 
املوجودات ال ميكن اأن ُيعرف اإاّل عر اآثاره، الأّن العلماء يف 
ع�سرنا هذا يتحدثون عن القّوة اجلاذبة على الرغم من 

وج�د ال�شانع احلكيم
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اآثارها  واإّنا  املاّدي،  احل�ّس  وجدان  يجدها  مل  اأحدًا  اأن 
والعقل  الروح  عن  يتحدثون  وكذا  عليها،  تدل  التي  هي 
واجلنون واحلّب والبغ�س واأ�سباه ذلك مّما لي�س مبتناول 

احل�ّس اإاّل باآثارها فح�سب.
    ال�شبهة الرابعة

هذه ال�سبهة واردة انطالقًا من مفهومي الزمان واملكان 
فيقال: )اأين اهلل ومتى وجد(؟

اجل�اب
اإّن ما يحتاج يف وجوده اإىل الزمان واملكان هو املوجود 
االأزيّل  لذاته واملوجود  الوجود  واأّما واجب  املاّدي،  املمكن 
االأبدّي فال يحيطه زمان وال يكون يف مكان، بل هو الذي 
يحيط بكل االأزمنة واالأمكنة فهو ال يحتاج ل�سفتي الزمان 
اأن يقال:  واملكان، بل هو خالق الزمان واملكان فال ي�سح 

)اأين اهلل ومتى وجد؟(.
    ال�شبهة اخلام�شة

اإنَّ هذا الكون ُوجد )�سدفًة(، ولي�س بحاجة اإىل خالق 
موجد.

اجل�اب
عقاًل  مرفو�س  م���ردود،  ق��وٌل  )بال�سدفة(  القول  اإنَّ 
كثرية،  )ال�سدفة(  ا�ستحالة  على  الداّلة  واالأمثلة  وعلمًا 

ولكن نكتفي مبثاٍل واحٍد جتّنبًا لالإطالة.
مهند�ٍس  ب��دون  م�سّيدًا  ق�سرًا  جند  اأن  ميكن  ال  اأق��ول: 
وباٍن ومما يروى يف هذا ال�سدد اأنَّ اأحد امللوك �سّكك يف 
اأمر ببناء  اأح�ّس وزيره بذلك  وجود اخلالق عّز وجّل، وملّا 
ق�سر فخم جميل حتيطه االأنهار والب�ساتني، وملّا ّت بناوؤه 
ا�سطحب امللك معه يف جولة ترفيهية، وجعل طريقه على 
ذلك الق�سر وتوقف عنده، فاأعجب امللك بالق�سر كثريًا 
لهذا  لي�س  ال��وزي��ر:  فاأجابه  ومهند�سه  بانيه  عن  ف�ساأل 
هكذا،  وح��ده  وج��د  واإّن��ا  ب��اٍن،  وال  مهند�ٍس  من  الق�سر 

فغ�سب امللك من جواب هذا قائاًل: )اأتهزاأ بي؟(.
هذا  ي��وج��د  اأن  ميكن  ال  ك��ان  اإذا  ال��وزي��ر:  ف��اأج��اب��ه 

الق�سر وحده بدون مهنٍد وباٍن؟! فما بالك بوجود هذا 
بدون خالق؟ العامل 

من  ال�سك  يزيل  اأن  ال��وزي��ر  ا�ستطاع  الطريقة  وبهذه 
احلكيم  ال�سانع  بوجود  يقني  على  وي�سبح  امللك،  نف�س 
�سبحانه وتعاىل، وعليه فال جمال للقول بال�سدفة، والبّد 
من االإميان بوجود اهلل اخلالق تعاىل وال جمال لل�سك يف 
وجوده كما يف قوله تعاىل: }أفِي اهلِل شَكٌّ َفاطِِر السَّمَوَاتِ 

وَاألرِْض{.]اإبراهيم:10[
    ال�شبهة ال�شاد�شة

قال االإلهيون: )اإنَّ اهلل خلق العامل من عدم( فيقال يف 
تو�سيح االإ�سكال: اإّن ظاهر هذه العبارة يفيد اأنَّ )العدم( 
�سار من�ساأ لوجود العامل، وهو من البطالن مبكان ال يخفى 
على اأحد، اإذ كيف ي�سري العدم من�ساأ للوجود واحلال اأّن 

العدم لي�س �سيئًا بتاتًا؟
اجل�اب

تو�سيح هذه ال�سبهة يتوقف على مقدمة وهي:
املاّدية،  املوجودات  املمكنة على ق�سمني:  املوجودات  اإّن 

واملوجودات املجّردة.
املوجود  اأنَّ  واالإي��ج��اد  اخللق  مقام  يف  بينهما  والفرق 
العّلة  اإىل  يحتاج  كما  امل��اّدي��ة  العّلة  اإىل  يحتاج  امل���اّدي 

الفاعلية والغائية.
واأّما املوجود املجّرد فال يحتاج اإىل العّلة املاّدية.

اإذا عرفت هذه املقدمة فاعلم اأّن مراد االإلهيني من تلك 
اخل�سب  ككون  للعامل  ماّدية  عّلة  العدم  كون  لي�س  العبارة 
العامل  ك��ان  م��راده��م  بل  الكر�سّي،  اأو  للباب  م��اّدي��ة  عّلة 

معدومًا ثم وجد بفعل اخلالق احلكيم.
وبعبارة وا�سحة لي�ست تلك العبارة مثل قولنا:

)من(  ف��اإّن  حديد  من  اأو  اخل�سب  من  الباب  ه��ذا  اإنَّ 
الدارجة  العبارة  يف  ما  بخالف  اال�ستقاق  م�سدر  لبيان 
اإذ  ع��دم(  من  ُخلق  )العامل  يقولون  حينما  االإلهيني  بني 
و�سورته  ومباّدته  وعر�سه  بجوهره  العامل  اأن  يق�سدون 

ُخلق ووجد بفعل اخلالق القدير بعدما مل يكن اأ�ساًل.

الشيخ عيل البامياين
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اإّن تاريخنا االإ�سالمي حافل باأروع البطوالت ال�ساخمة 
التي �سجلها باأحرف من نور ت�سيء الطريق للعاملني يف 
هوؤالء  احلنيف،  الدين  حيا�س  عن  والذابني  اهلل  �سبيل 
اأ�سحاب ر�سول  وال�سفوة املختارة من  القليل  النفر  هم 

اهلل �سلى اهلل عليه واآله.
االإ�س���الم معن���ى احلري���ة والكرام���ة  ه���وؤالء علمه���م 
واالإن�س���انية، فلم يفرق بني النا����س ل�سرف مولد اأو جلاه 
منب���ت، ولك���ن بني النفو����س ملا تق���دم من خ���ري اأو تعمل 
}...إِنَّ  الكرمي���ة:  االآي���ة  �سري���ح  يف  كم���ا  �س���ر  م���ن 
َأتَْقاُكمْ...{.]احلج���رات:13[ اهلِل  عِنْـــدَ  َأْكرَمَُكـــمْ 

هوؤالء مثلنا االأعلى يف الت�سحية واجلهاد اأمثال عمار 
و�سلمان  احلب�سي  وب��الل  ال��روم��ي  و�سهيب  يا�سر  اب��ن 

املحمدي واأبي ذر الغفاري.
اأبطال  م��ن  بطل  حياة  ال��ك��رمي  ال��ق��ارئ  اأي��ه��ا  واإل��ي��ك 
الغفاري  اأب��و ذر  اأال وه��و  م��ن دع��ات��ه  االإ���س��الم وداع��ي��ًا 
ق�سا  ال��ذي  عيه  اهلل  ر���س��وان 
عليه املجتمع املكي اآنذاك 
واأذاقه �سنوف االأذى 
العذاب  واأل��وان 

ازداد  بل  عزميته،  تفرت  مل  العظيم  الرجل  هذا  ولكن 
ر�سول  فيه  قال  والذي  وعالنية  �سرًا  تعاىل  باهلل  اإميانًا 
��َراُء  �����سْ اخْلَ اأََظ��لَّ��ِت  »...َم���ا  واآل���ه:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
اأَِب��ي  ِم��ْن  ��َدَق  ���سْ اأَ َل��ْه��َج��ٍة  َع��َل��ى ِذي  اُء  اأََق��لَّ��ِت اْل���َغ���ْرَ َواَل 

َذر...«.)كتاب �سليم بن قي�س:659/2(
وحده،  باهلل  باالإميان  يكتِف  مل  الغفاري  ذر  اأبا  فاإّن 
بها  وي�سخف  باالأ�سنام  ي�ستهزئ  ذر  اأب��ا  رجل  �ساهد 
ويقول )ال اإله اإال اهلل( فقال له الرجل )اإن رجاًل مبكة 
يقول ما تقوله ويزعم اأنَّه نبي وهو حممد بن عبد اهلل( 
عليه  اهلل  �سلى  حممد  النبي  اإي��ذاء  يف  قري�س  وهبت 
باذلة  املباركة  ودعوته  االإ�سالم  طريق  يف  ووقفت  واآله 
و�سرحها  اجل��ارف  تيارها  اإيقاف  �سبيل  يف  �سيء  كل 
على  معتمدًا  رويدًا  رويدًا  طريقه  ي�سق  واأخذ  ال�سامخ 
التي  الكافرة  الكبرية  القوى  بهذه  مكرتث  غري  حقه 
يعلو  احلق  ب��اأنَّ  اأجمع  للعامل  معلنًا  طريقه،  يف  وقفت 
للحق  واأنَّ  ثم ي�سمحل  للباطل جولة  واأنَّ  يعلى عليه  وال 

ينت�سر. و�سوف  دولة 
وتعار�س  االإ�سالم  حتارب  وقفت  التي  االأل��وف  ورغم 
ي�ستقبل  واآل���ه  عليه  اهلل  �سلى  ال��ر���س��ول  وق��ف  دع��وت��ه 
تعاليمه  ل��ه��م  وي��ب��ث  االإ����س���الم  يف  ال��داخ��ل��ني  االأف�����راد 
لريجعوا  اجلديد  الدين  يف  ويفقههم  اأحكامه  ويعلمهم 

اإىل اأهلهم وقومهم منذرين ومب�سرين.
ال��داخ��ل��ني يف  راب��ع  اأب��و ذر ر���س��وان اهلل عليه  وك��ان 
االإ�سالم، ويف الوقت الذي كان جال�سًا يف 
م�سقط راأ�سه �سمع خر ظهور الر�سول 

من دعاة الإ�شالم
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االأعظم �سلى اهلل عليه واآله وظهور االإ�سالم، فاأ�سرع يف 
وما  بالتف�سيل،  باخلر  واأوفاه  باخلر  اأتاه  من  اإر�سال 
اأ�سرع اأن عاد الر�سول باخلر اأنَّه ياأمر باملعروف وينهى 

عن املنكر وياأمر مبكارم االأخالق.
ب���و ذرك خماطب���ًا الر�س���ول: ما �س���فيتني،  اأ وعل���ق 
ث���م اأ�س���رع بنف�س���ه ولي����س مع���ه اإال �س���نة فيه���ا م���اوؤه 
وزاده حت���ى و�س���ل مكة وبق���ي فيه���ا متكتم���ًا يف اأمره 
حتى اأدخله االإمام علي عليه ال�س���الم على ر�س���ول اهلل 
�سل���ى اهلل علي���ه واآله و�س���لم عليه ورد الر�س���ول �سلى 
ب���و ذر بعد ذلك  ل���ه عليه ال�س���الم وقال اأ اهلل علي���ه واآ
كن���ت اأول م���ن حي���ا الر�س���ول بتحي���ة االإ�س���الم فقلت 
ال�س���الم علي���ك فق���ال وعليك ال�س���الم و�س���مع اأبو ذر 
حدي���ث الر�س���ول وفهم دعوته فاأ�س���لم من �س���اعته ثم 
قال ي���ا نبي اهلل ما تاأمر يف!؟ فقال الر�س���ول االأعظم 
ل���ه ترج���ع اإىل قومك حت���ى يبلغك  �سل���ى اهلل علي���ه واآ
اأم���ري فقال اأبو ذر والذي نف�س���ي بي���ده ال اأرجع حتى 
اأ�سرخ باالإ�س���الم يف امل�سجد ورجع اأبو ذر اإىل امل�سجد 
حديثه���ا  يف  م�س���غولة  اأنديته���ا  يف  وقري����س  االأعظ���م 
والتفك���ري يف اأم���ر الر�س���ول العظيم ودعوت���ه املباركة 
وعم���ن اتبعه م���ن امل�س���ت�سعفني والرقي���ق، وبينما هم 
يف هذا احلديث ونح���وه واإذا ب�سوت اأبي ذر الغفاري 
ي�س���ق عن���ان الف�ساء مناديًا )اأ�س���هد اأن ال اإله اإال اهلل 
واأن حممّدًا عبده ور�س���وله( و�ساحت قري����س و�س���نت 
اأب�س���ع الدعاي���ات الكاذب���ة واالأقاوي���ل املغر�س���ة على 
ه���ذا الرج���ل الكب���ري وال�سحاب���ي اجللي���ل اأن )�سب���ا 
ي�سربون���ه  لي���ه  اإ فاأقبل���وا  الرج���ل(،  �سب���ا  الرج���ل، 
حت���ى �سرع ر�س���وان اهلل عليه واأتاه العبا����س بن عبد 
املطل���ب فانك���ب عليه وق���ال اأقتلت���م الرجل يا مع�س���ر 
قري����س واأنتم جتار وطريقكم على غفار اأفرتيدون اأن 
ب���و ذر يحمل  يقط���ع طريقك���م فاأم�س���كوا عنه وذهب اأ
اإميان���ه واآالمه، وقد حقق اأمنيته املن�س���ودة يف الدعوة 

اإىل اهلل تع���اىل متحدي���ًا كري���اء قري����س معلن���ًا له���م 
ول���كل كاف���ر عل���ى وجه االأر����س يف كل زم���ان ومكان، 
ب���اأنَّ امل�س���لم ال يهاب املوت وال يخ���اف اأحدًا غري اهلل 

�س���ريك له. وحده ال 
لذلك مل يكتف اأبو ذر بهذا الن�سر املحقق حتى عاد 
على  جمل�سها  يف  وقري�س  امل�سجد  اإىل  التايل  اليوم  يف 
�سكل حلقات الهية �ساهية يف اأحاديثها واأ�سمارها وهي 
لقي  اأن  بعد  ال�سابقة،  قولته  ذر  اأبو  يعيد  اأن  تت�سور  ال 
الثانية  للمرة  �سرخ  عندما  بهتوا  ولكنهم  لقي  ما  منهم 
)ال اإله اإال اهلل واأن حمّمدًا عبده ور�سوله( واأ�سرعوا اإليه 
مينعهم  النبي(  )عم  والعبا�س  جانب  كل  من  ي�سربونه 

من ذلك ويذكرهم مب�سري جتارتهم اإن هم قتلوه.
اأجل  من  ون�ساطه  كفاحه  موا�ساًل  ذر  اأب��و  زال  وال 
منذ  امل�سركني  وجوه  والوقوف يف  االإ�سالم  تعاليم  ن�سر 
احلكام  وج��وه  ويف  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عهد 
حيث  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بعد  من  املنحرفني 
الباطل  واإزه��اق  احلق  اإظهار  عليه  الواجب  من  راأى 
طريق  عن  امل�ستبدين  احلكام  فن�سح  يكون،  ما  وليكن 
وال��ق��وة  ال��زج��ز  ط��ري��ق  وع��ن  ت���ارة  احل�سنة  امل��وع��ظ��ة 
القراآنية  االآي���ات  م��ن  ك��ث��ريًا  عليهم  م���رددًا  اأُخ����رى، 

امل�سري. وبئ�س  بجهنم  الكافرين  تب�سر  التي  الكرمية 
هَـــبَ  الذَّ يَْكنِـــزُونَ  }...وَالَّذِيـــنَ  تع���اىل:  ق���ال 
ـــَة وَاَل يُنْفُِقونَهَا فِي سَـــِبيِل اهلِل َفبَشِّـــرْهُمْ بِعَـــَذاٍب َألِيٍم{. وَالْفِضَّ

]التوبة:34[
النف�س  حتى  جماهدًا  عليه  اهلل  ر�سوان  ذر  اأبو  فظل 
االأخري من حياته ف�سالم عليه يوم ولد ويوم مات وحيدًا 
بهذا  نقتدي  اأن  اإال  وما علينا  وذريته  اأهليه  م�سردًا عن 
املخل�س  والداعية  اجلليل  وال�سحابي  املجاهد  البطل 
ال��ذي  اللهيب  ذل��ك  م��ن  ���س��رارة  قلوبنا  يف  حتيا  واأن 
االجتماعي  بنظامه  عظيمًا  م�سى  فيما  االإ�سالم  جعل 

الثقايف. واالقت�سادي ورقيه 
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إَِلــى  اأَلمَــانَــاتِ  ُتـــؤَدُّوا  َأنْ  ــرُُكــمْ  مُ ــأْ يَ اهلَل  }إِنَّ  تعاىل:  قال 
َأهْلِهَا...{.]الن�ساء:58[

    اأوًل
اإّن مما يجذب االنتباه يف قول اهلل �سبحانه وتعاىل: }إِنَّ 
ا�ستخدام  هو  َأهْلِهَا...{  إَِلى  اأَلمَانَاتِ  ُتــؤَدُّوا  َأنْ  يَْأمُرُُكمْ  اهلَل 

مادة االأمر، ب�سكلها املوؤّكد وال�سديد دون �سيغته.
وعلى  املطلوبية  على  االآك��د  داللتها  االأم��ر  مل��ادة  الأّن  وذل��ك 
اإىل  تذهب  باأن  )اآم��رك  البنه:  اأحدهم  كقول  وذلك  الطلب، 
اأنَّ  اإال  النا�س عليك(،  باأن ت�سدد ديون  اأو )اآمرك  املدر�سة(، 
هذه الداللة تكون ب�سكل اأ�سعف، فيما لو قال له: )اذهب اإىل 

املدر�سة( وما اإىل ذلك.
ولقد كان من املمكن اأن يقول �سبحانه وتعاىل: )اأدوا االأمانات 

اإىل اأهلها(، اإاّل اأّنه قال:  }إِنَّ اهلَل يَْأمُرُُكمْ{.
االأهمية  لدّلت على  ا�ستخدمت  لو  االأم��ر،  اأنَّ مادة  واحلا�سل 
وال�سرورة  للمطلوب،  ال�سديدة  اأو  البالغة  االأهمية  اأو  الق�سوى، 

احلتمية اأو الوجوب االأكيد، النبعاث املاأموِر نحو املاأمور به.
االآية  ابتداأ  تعاىل،  �سبحانه  اهلل  اأّن  جند  ذلك  على  اإ�سافة 
اهلَل  }إِنَّ  ا�سمه:  جل  فقال  التوكيدية،  ب����}إِنَّ{  الكرمية 
ت��وؤدوا  اأن  )اآمركم  يقول:  اأن  املمكن  من  وك��ان  ــرُُكــمْ{،  ــْأمُ يَ
االأمانات اإىل اأهلها(، لكن }إِنَّ{، توؤكد امل�سمون واملدلول، 

واجلملة والكالم اأكرث فاأكرث.
    ثانيًا

عام  ــرُُكــمْ{  مُ ــأْ يَ اهلَل  }إِنَّ  يف  اخلطاب  هو  الظاهر  اإّن 
للجميع، على عك�س ما توّهمه البع�س، من اأّن اخلطاب خا�س 

باحلكام فقط، مما �سياأتي تو�سيحه التف�سيل فيه.
اإّن هذا اخلطاب موجه للحكام وللمحكومني، للتجار ولرجال 
الدين ولغريهم، للجامعيني ولعامة النا�س، لالأ�ستاذ وللتلميذ، 

وذلك الأّن ال�سمري يف }يَْأمُرُُكمْ{ عام للجميع.
رئي�س  اأو  الدولة  فرئي�س  للجميع،  ع��ام  فاخلطاب  وعليه 
احلكم  والأّن  اأهلها،  اإىل  االأمانات  يوؤدي  باأن  مكلف  ال��وزراء، 
اإىل  االأمانة  يوؤدي هذه  اأن  بعنقه، فعليه  اأمانة  وال�سلطة  اأمانة 
اأو  ال�سعب  جمل�س  اأو  النواب  جمل�س  رئي�س  وكذلك  اأهلها، 

ال�سورى اأو الرملان اأو املحافظة.
الطلبة  ف���اإّن  امل��در���س��ة،  م��دي��ر  اإىل  بالن�سبة  احل���ال  وك���ذا 
املادة  اإي�سال  ف��اإّن  كذلك  واالأ�ستاذ  بيديه،  اأمانة  والتالميذ 

العلمية اإىل الطلبة هي اأمانة يف عنقه.
اأوالده، و�سيخ الع�سرية موؤمتن على  كذلك االأب موؤمتن على 
اأفراد حزبه، واخلطاب  ورئي�س احلزب موؤمتن على  ع�سريته، 
اأي�سًا عام للوزراء وروؤ�ساء النقابات ومدراء االحتادات وهكذا.

اأن  اأن يوؤدي االأمانة املوؤمتن عليها، وعليه  اإذن على كّل فرد 
يفي لالأمانة بحقها، فهذه االآية ي�ستفاد منها معنى للجميع، فال 

هي خا�سة بفئة، وال هي مبناأى عن االآخرين.
    ثالثًا

اإذ  امل�سارع؛  ب�سيغة  الفعل  ا�ستخدام  هو  الثالث  االأم��ر 
باأداء  ياأمرك  اهلل  )اإنَّ  تعاىل:  اهلل  يقول  اأن  املمكن  من  كان 
وع��ال  ج��ل  لكنه  امل�����س��در،  ي�ستخدم  اأن  مبعنى  االأم���ان���ة(، 
اهلَل  }إِنَّ  امل�سدرية  ب��اأنَّ  امل�سّدر  امل�سارع  فعل  ا�ستخدم 

ُتؤَدُّوا...{. يَْأمُرُُكمْ َأنْ 
اإّن النكتة املهمة يف هذه الكلمة، هي اأنَّ الفعل امل�سارع يفيد 

الأمانة
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اال�ستمرارية، ويفيد الدميومة، فتارة نقول: )زيد اأبغ�س عمرًا(، 
فهذا فعل ما�س، والفعل املا�سي ال يدل على اال�ستمرار.

للفعل  النف�سية  احل��ال��ة  اأّن  على  امل��ث��ال  ه��ذا  ي��دل  ال  وعليه 
م�ستمرة، ولكن لو قال اأحدهم: )اإّن زيدًا يبغ�س عمرًا(، فيبغ�س 

ب�سيغة امل�سارع، تدل على اال�ستمرارية يف احلالة النف�سية.
ب�سيغة  اأي�سًا  ورد  ال�سريفة  االآي��ة  يف  االآخ��ر  الفعل  اأّن  كما 
اأن يقول �سبحانه وتعاىل: )اإن اهلل  امل�سارع، وكان من املمكن 
اأمركم(، وذلك واإن كان �سيفيد باملاآل نف�س النتيجة؛ الأنه اأمر 
الفعل  لكن  االأزمنة،  امتداد  على  نافذ  اأمر  وهو  �سبحانه،  اهلل 
تاأكيد  يف  اأبلغ  هو  واحل���دوث،  التجدد  على  لداللته  امل�سارع 

الداللة على املطلوب.
    الأمانة ومفه�مها العام

عندها  التوقف  ينبغي  مما  وهي  االأمانات،  كلمة  حول  تدور 
لبيان املعنى املراد من االأمانة واالأمانات، ذلك اأّن }اأَلمَانَاتِ{ 

يف االآية ال�سريفة، جمع حملى باأل )االألف والالم(.
فاالأمانات تفيد على هذا العموم واال�ستغراق، وتفيد خمتلف 
فاإنَّ  االأمانة،  اأفراد  كافة  اأ�سنافها، كذلك  و�ستى  االأمانة،  اأنواع 
مااًل،  الآخر  اأحدهم  �سلم  لو  كما  مادية،  اأمانة  تكون  قد  االأمانة 

فعلى املوؤمتن اأن يوؤديه له، عندما يحني حينه اأو وقته.
ل�سخ�س  ابنه  �سّلم  اأبًا  اأّن  لو  كما  معنوية  االأمانة  تكون  وقد 
االأمانة،  هذه  رعاية  املوؤمتن  فعلى  �سفره،  فرتة  ل�سديق،  اأو 
وعليه  اأمانة،  التالميذ  ي�ستلم  فهو  املعلم،  اأو  املدير  وكذلك 

رعاية االأمانة حق رعايتها.
واالأمانة  عنقه،  يف  اأمانة  فاإنَّها  احلاكم،  بيد  ال�سلطة  وك��ذا 
املعنوية  االأم��ان��ة  وم��ن  امل��ادي��ة،  االأم��ان��ة  اأع��م من  ها هنا، هي 
ال�سخ�سية؛ الأنَّها اأمانة اأُمة اأو �سعب - بكل ما تت�سمنه من اأبعاد 
مادية ومعنوية - وقد �سّلمت هذه االأمانة باأيدي حاكم اأو حكومة 

اأو هيئة حاكمة اأو برملان اأو ما اأ�سبه ذلك.
داللة  يف  �سك  وال  عري�س،  عر�س  لها  االأم��ان��ة  ف��اإنَّ  وعليه 

العريف. ال�سدق 
    اأمانة احلكم وال�شـــلطة يف الأدلة النقلية

ميكن اال�ستدالل بالروايات ال�سريفة، على اأّن االأمانة تطلق على 
)احلكم( اأي�سًا، وهي كثرية وقد عرت عن ال�سلطة باالأمانة.

يف  ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأم��ري  يقول  الروايات  بع�س  ففي 
يِف  ُه  َوَلِكنَّ ِبُطْعَمٍة  َلَك  َلْي�َس  َعَمَلَك  »َواإِنَّ  والته:  الأحد  له  ر�سالة 
يِف  َتْفَتاَت  ْن  اأَ َلَك  َلْي�َس  َفْوَقَك  مِلَْن  ًعى  ُم�ْسرَتْ ْنَت  َواأَ اأََماَنٌة  ُعُنِقَك 
ٍة َواَل ُتَخاِطَر اإِالَّ ِبَوِثيَقٍة َويِف َيَدْيَك َماٌل ِمْن َماِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ  َرِعيَّ

اِنه«.)نهج البالغة:367( َواأَْنَت ِمْن ُخزَّ
مبعنى اأّن عملك وحكومتك، اأو واليتك ورئا�ستك، لي�س لك اأن 
اأموال امل�سلمني، وتعترها طعمة من حقك،  ت�ستاأثر بها، فتاأكل 

ولقمة �سائغة لك.
َنْبَت  االإِِبِل  َم  َخ�سْ اهلِل  َماَل  ُموَن  »َيْخ�سَ ال�سالم:  عليه  وكقوله 

ِبيع«.)علل ال�سرائع:151/1( الرَّ
فلي�س لك اأن ت�ستطعم منه، وتخزن الذخائر والكنوز، وتبني 
واالإدارة  والرئا�سة  الوالية  وهو   - العمل  هذا  ولكنَّ  الق�سور، 

للعباد والبالد - يف عنقك اأمانة.
ويف رواية اأخرى، وردت يف )الكامل يف التاريخ( البن االأثري، 
اإّن اأمركم هذا  يقول اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم: »اأّيها النا�س 
اإاّل  دونكم،  يل  لي�س  واإّن��ه  اأّم��رت،  من  اإاّل  حق،  فيه  الأحد  لي�س 

مفاتيح ما لكم معي«.
مبعنى اأّن من ينتخبه النا�س، يكون له احلق يف االأمر والنهي، 
ولكنه لي�س مالكًا الأموالهم، وال له اأن يت�سرف فيها ت�سرف املالك 
كما يفعل �سالطني اجلور؛ الأّن ذلك خالف اإرادة النا�س وتوليتهم.
ال�سالم:  يقول عليه  اأي�سًا  البالغة  نهج  اأخرى، يف  رواية  ويف 
اُن  ُكْم ُخزَّ َواِئِجِهْم َفاإِنَّ وا حِلَ ِرُ ْنُف�ِسُكْم َوا�سْ ا�َس ِمْن اأَ ُفوا النَّ »َفاأَْن�سِ

ة«.)نهج البالغة:425( ِة َوُوَكاَلُء االأُمَّ ِعيَّ الرَّ
ب��خ��ّزان  احل��ك��ام  بو�سفه  ج����داأً،  وا���س��ح��ة  ال��رواي��ة  ف��ه��ذه 
وعلى  )اأم��ني(،  الوكيل  وكذلك  )اأم��ني(،  واخل��ازن  الرعية، 
الوكيل  وعلى  والنا�س،  لالأُمة  فيما خزنه  يخون  ال  اأن  اخلازن 

اأن ال يخون فيما وّكل فيه.
الوايل  اأّن  العبارة ال�سريحة وهي )وكالء االأمة(، تعني  واأّن 
و�سهواته،  باأهوائه  فيهم  يتاأّمر  اأن  له  يحق  وال  االأم��ة،  وكيل  هو 
واأن ي�ستبد بالراأي، واأن ينّكل بهم، بال�سجن والتعذيب، وي�سادر 
ال  الوكيل  فاإّن  االأم��وال،  ويغت�سب  الكرامات،  وي�سحق  احلقوق، 

يحق له اأن يفعل مثل هذا مع موكله.
اأمور  جميع  يف  تدخل  وقد  خمتلفة  باأنواع  هي  االأمانة  اإذن 
كذلك،  اأق��وال��ه  يف  بل  واأفعاله،  اأعماله  جميع  ويف  االإن�سان 
فنقل خر ما اأو حادثة هي حتمل يف البداية اأمانة نقل اخلر 

ال�سحيح.
فكما  اأهلها،  اإىل  االأمانة  ي��وؤدي  اأن  عليه  ذاته  بحد  فرد  فكل 
اأّن هناك اأمانات يجب على االإن�سان اأن يوؤديها باجتاه االآخرين، 
اأعطى لالإن�سان  اإّن اهلل قد  اأمانات بني العبد وبني ربه،  فتوجد 
اأن يوؤدي االأمانة  اأمانة يف عنقه، عليه  االأع�ساء واجلوارح وهي 

اإىل �ساحبه كما كانت.

بقلم: الشيخ حسني مرتىض
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اهلِل  بِــــــسْــــــِم   {
ــيــِم  ــِن الــرَّحِ ــمَ الــرَّحْ
ــْل َأعُــــــــــوُذ بِـــــــرَبِّ  ــ ــ ُقـ
شَرِّ  ــنْ  مِ  * الَْفَلِق 
ــَلــقَ * وَمِـــنْ  ــا خَ مَ
إَِذا  َغــــاسِــــٍق  شَـــــرِّ 

حَاسِدٍ  شَرِّ  وَمِــنْ   * الْعَُقدِ  فِي  اثَاتِ  النَّفَّ شَرِّ  وَمِــنْ   * وََقــبَ 
]الفلق:5-1[ إَِذا حَسَدَ{ 

الكرمي  ال��ق��راآن  يثبتها  التي  احلقيقة  ه��ذه  احل�سد 
بقوله تعاىل: }وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إَِذا حَسَدَ{ هي واحدة 
ومر�س  الرذائل  من  رذيلة  وهي  الكبرية  الذنوب  من 
عميت  ممن  الكثريون  بها  اأ�سيب  التي  االأمرا�س  من 

ب�سبب احل�سد. ب�سريتهم وب�سرهم 
مرة  االأقرباء  بني  ي�ستد  ملاذا  اخلطري،  املر�س  هذا 
وبني العلماء مرة ثانية وبني االأ�سدقاء يف املرة الثالثة؟

�ساهده  اإذا  الأخيه  االأخ  يفرح  اأن  االأمور  يف  االأ�سل 
اأو  االجتماعي  اأو  الديني  ال�سعيد  على  ت��وف��ق  ق��د 
يوفق  اأن  اهلل  يدعو  واأْن  والثقايف،  ال�سيا�سي  حتى 
اهلل  مّن  التي  واالأمانة  امل�سوؤولية  هذه  حمل  يف  اأخاه 

اأخيه. على  بها 
اأما ما ن�ساهده يف الواقع االجتماعي فهو عك�س ذلك 
وب�سبب   - االإخ��وة  بع�س  ف��اأنَّ  له  يوؤ�سف  ومم��ا  متامًا، 
اإخ��وة  م��وق��ف  اأخ��ي��ه��م  م��ن  ي��ك��ون موقفهم   - احل�����س��د 
مرر  اأي  يوجد  وال  ال�سالم،  عليه  يو�سف  من  يو�سف 
اأخيهم، وبهذه الطريقة  لهوؤالء االإخوة يف الق�ساء على 
يحب  مبا  نف�سه  يربي  ال  والذي  احل�سد،  �سوى  املفجعة 
بل  يع�س�س يف �سدره،  لي�س فقط احل�سد  وير�سى،  اهلل 
اإىل  تو�سله  حتى  به  تفتك  التي  االأم��را���س  من  الكثري 
ال�سهيد  اأخاه  قابيل  يقتل  اأمل  والقتل،  االنتقام  مرحلة 

ب�سبب احل�سد؟ هابيل 
لعل البع�س يقول: من هو احلا�سد؟

اأق������ول: احل��ا���س��د 
نعمة  ي��ك��ره  ال����ذي  ه��و 

فتجده  غ��ريه،  على  اهلل 
اأنعم  اإذا  ذرع���ًا  ي�سيق 
االإن�سان  ه��ذا  على  اهلل 
اأو  علم  اأو  ج��اه  اأو  مب��ال 

غري ذلك، فيح�سده.
اإذن وما هو احل�سد؟

احل�����س��د: ه��و ف��ع��ل ي�����س��در من 
احلا�سد، وهو نوعان:

نعمة  قلبه  ويكره يف  يح�سد  نوع 
يتعر�س  ال  لكن  غ��ريه،  على  اهلل 
مهمومًا  جتده  ب�سيء،  للمح�سود 
ومغمومًا من نعم اهلل على غريه، 

ه ال يعتدي على �ساحبه. لكنَّ
والطامة الكرى وال�سر والبالء، 
ا هو باحلا�سد اإذا ح�سد ولهذا  اإنَّ
ومن  }إذا حــســد{  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ت�سيب  التي  العني  احلا�سد  ح�سد 
عنده  احلا�سد  فيكون  املح�سود، 
فاإذا  الغري،  لنعم اهلل على  كراهة 
على  اأن��ع��م  اهلل  اأنَّ  بنف�سه  اأح�����س 
كان  اإذا  )خ�سو�سًا  بنعمة  ف��الن 
اأقرباء(، خرج  احلا�سد واملح�سود 
معنى  اخلبيثة  احلا�سد  نف�س  من 
وال  ن�سفه،  اأن  ن�ستطيع  ال  و�سيء 
ميكن لنا اأن نت�سوره، الأنَّه جمهول 
بالن�سبة لنا، في�سيب بها املح�سود 
ه��ذه  عليه  ت�سلط  وم���ن  ب��ال��ع��ني، 

العني اأحيانًا ميوت )ال �سامح اهلل(، واأحيانًا 
مبر�س، واأحيانًا ُيجن.

ولقد اأثبتت البحوث العلمية، اأّن عني احلا�سد يخرج 

ــد ــش ــ� احل
عــــــنــــــد 
الأقرباء
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م��ن��ه��ا ����س���ع���اع ي��ذي��ب 
احلديد 

ويفتته!!
هذا 

وي��ا   - ح�����س��د  اإذا  احل���ا����س���د 
االأب  ب���ني  جن����ده   - ل��الأ���س��ف 
واب��ن��ه، وب��ني ال���زوج وزوج��ت��ه، 
واأخ��ي��ه، وه��ك��ذا بني  االأخ  وب��ني 

االأقرباء كافة.
على  ال�سرور  يدخل  ال  مل��اذا 
اأخاك  اأنَّ  ت�ساهد  حينما  قلبك 
دكتورًا  اأو  فقيهًا  اأو  عاملًا  اأ�سبح 
اأو  حمبوبية  النا�س  ب��ني  ل��ه  اأو 
)مب���راأة  م��ث��اًل  عليه  اهلل  اأن��ع��م 
وبيت  ���س��ري��ع��ة  وداب����ة  مطيعة 
ال��رواي��ات  ت��ق��ول  كما  و�سيعة( 
تفتخر  ال  ومل�����اذا  ال�����س��ري��ف��ة؟ 
اأنعم  بذلك وت�سكر اهلل على ما 
يعطيك  حتى  اأخ��ي��ك،  على  ب��ه 

مثل ما اأعطاه وزيادة؟
اأختتم هذه الكلمات بروايات 
ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  عن 
ب�سكل  احل�����س��د  ع���ن  ت��ت��ح��دث 
لهذا  ال�سديد  ال��ذّم  حيث  ع��ام 
�سفة  جند  قّلما  بحيث  املر�س، 
ورد  قد  الرذيلة  ال�سفات  من 
ذّمها بهذه ال�سّدة يف الن�سو�س 

الدينية.
وكنماذج  املثال  �سبيل  وعلى 
با�ستعرا�س  نكتفي  ذل��ك  م��ن 
هذا  حول  تتحّدث  روايات  عّدة 

املو�سوع:
ال�����س��ري��ف  احل��دي��ث  يف  ورد 
اهلل  ���س��ل��ى  اهلل  ر�����س����ول  ع����ن 
��ُد  �����سَ »َاحْلَ ق��ال:  اأّن���ه  واآل���ه  عليه 

َطَب«.)املحجة  احْلَ ��اُر  ال��نَّ ُك��ُل  َت��اأْ َكَما  �َسَناِت  احْلَ َي��اأُْك��ُل 
البي�ساء:325/5(

والتعبري اأعاله ي�سري اإ�سارة وا�سحة اإىل اأّن نار احل�سد 
ميكنها اأن تاأتي على جميع عنا�سر ال�سعادة لدى االإن�سان 
وحترق ح�سناته واأتعابه طيلة عمره وتهدر ثمرات اأتعابه 

بحيث يخرج من الدنيا �سفر اليدين.
ال�سريف  احلديث  يف  اأ�سد  ب�سورة  ورد  املعنى  وهذا 
حيث  ال�سالم  عليهما  وال�سادق  الباقر  االإمامني  عن 
َطَب«. اُر احْلَ �َسَد َياأُْكُل االإمياَن َكَما َتاأُْكُل النَّ قاال: »اإِنَّ احْلَ

ال�سريف:306/2( )الكايف 
للح�سد ال حترق احل�سنات  الرذيلة  ال�سفة  فاإّن  اأجل 
واعلم  رماد،  اإىل  وتبّدله  اأي�سًا  االإميان  حترق  بل  فقط 

اأّن احل�سد هذا اأعم من اأن يكون فقط بني االأقرباء.
اأم���ري امل��وؤم��ن��ني علي  ويف ح��دي��ث اآخ���ر ع��ن االإم����ام 
ااْلْمَرا�ِس«.)غرر  �َسرُّ  �َسُد  »َاحْلَ قال:  اأّنه  ال�سالم  عليه 

احلكم:91/1(
من  هناك  لي�س  فاإنَّه  ال�سريف  احلديث  لهذا  وطبقًا 
اأكرث  االإن�سان،  روح  ت�سيب  التي  االأخالقية  االأمرا�س 

�سوءًا و�سرًا من احل�سد.
اأي�سًا قوله:  ال�سالم  املوؤمنني عليه  اأمري  وقد ورد عن 

�َسُد«.)غرر احلكم:95/1( َذاِئِل احْلَ »َراأْ�ُس الرَّ
وعنه �سلوات اهلل عليه يف تعبريه الكنائي عن احل�سد 
َفَقَتَلُه«. اِحِبِه  ِب�سَ َبَدَء  اأَْعَدَلُه  َما  �َسِد  احْلَ َدرُّ  »هلِل  قال: 

)بحار االأنوار:241/70(
واأي�������س���ًا ع���ن اأم����ري امل��وؤم��ن��ني ع��ل��ي ع��ل��ي��ه ال�����س��الم 
َواالآِخ���َرة«.)غ���رر  ْنَيا  الدُّ �َسَقاُء  �َسِد  احْلَ »َث��َم��َرُة  قوله: 

احلكم:6857(
ويف حديث اآخر عن االإمام ال�سادق عليه ال�سالم اأّنه 
َواْلَفْخُر«.)املحجة  َواْلُعْجُب  �َسُد  احْلَ يِن  الدِّ »اآَف��ُة  قال: 

البي�ساء:3277/5(
حتى  اأو  ال��ع��ل��م��اء  اأو  االأق���رب���اء  ع��ن��د  احل�����س��د  اإذن: 
هذا  يكون  االأق��رب��اء  عند  لكنه  ج��رح  ه��و  االأ���س��دق��اء، 
اأج��ارن��ا اهلل واإي��اك��م من  اإي��الم��ًا.  اجل��رح اأعمق واأك��رث 
ُأبَرِّئُ نَْفسِي إِنَّ النَّْفسَ أَلمَّارَةٌ بِالسُّوءِ  �سرور اأنف�سنا }وَمَا 

]يو�سف:53[ رَحِيمٌ{.  َغُفورٌ  رَبِّي  إِنَّ  رَبِّي  رَحِمَ  مَا  إِالَّ 

عبد الحسني االبراهيمي الكويف
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ْكِر إِنْ  قال اهلل تبارك وتعاىل: }...َفاسَْألوا َأهَْل الذِّ
تَعَْلمُونَ{.]النحل:43[ ُكنُْتمْ ال 

وطلب  التفكري  على  مفطورًا  االإن�سان  �سبحانه  اهلل  خلق 
الْبَيَانَ{. مَهُ  عَلَّ  * األِنْسَانَ  }خََلقَ  والكمال:  العلم 

]الرحمن:3�4[
وال��ق��راءة:  بالعلم  املجيد  كتابه  ال��ك��رمي  ربنا  افتتح  وق��د 
األِنْسَانَ  خََلقَ   * خََلقَ  ــذِي  الَّ رَبِّــكَ  بِاسِْم  ــرَأْ  }اْق
مَ بِالَْقَلِم  مِنْ عََلٍق * اْقرَأْ وَرَبُّكَ اأَلْكرَمُ * الَّذِي عَلَّ

مَ األِنْسَانَ مَا َلمْ يَعَْلمْ{.]العلق:1�5[ * عَلَّ
علقة  كونه  وه��و  لالإن�سان  ح��ال  اأول  �سبحانه  ذك��ر  فقد 
وهي اأخ�س االأ�سياء، ثم ذكر اآخر حاله وهو �سريورته عاملًا 
يف  الغاية  هي  التي  العالية  الدرجة  يف  املراتب  اأجل  وهي 

والكرامة. ال�سرف 
هذا  خللق  الكلي  ال�سبب  هو  العلم  �سبحانه  جعل  لقد  بل 
سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  الَّذِي خََلقَ  }اهلُل  العامل يف قوله تعاىل: 
َأنَّ  لَِتعَْلمُوا  بَيْنَهُنَّ  اأَلمْــرُ  يََتنَزَُّل  مِْثَلهُنَّ  اأَلرِْض  وَمِــنَ 
بُِكلِّ  َط  ــاَ َأحَ َقــدْ  اهلَل  وََأنَّ  َقدِيرٌ  ــيْءٍ  شَ ُكلِّ  عََلى  اهلَل 

عِْلمًا{.]الطالق:12[ شَيْءٍ 
الِْجنَّ  خََلْقتُ  ــا  }وَمَ والعبادة  اخل�سية  ميزان  والعلم 

لِيَعْبُدُوِن{.]الذاريات:56[ إِالَّ  وَاألِنْسَ 
اأي يعرفون كما يف اخلر ال�سريف.

والعلم خزائن ومفتاحه ال�سوؤال، وال�سوؤال رابط بني ال�سائل 
وامل�سوؤول.. فماذا عن ال�سوؤال لطلب العلم؟

ال�سوؤال.. مفتاح العلوم: لقد حث االإ�سالم على طلب العلم، 
الكرمية  االآي���ات  من  ولنا  االهتمام  غاية  به  بالعمل  واهتم 
واالأحاديث ال�سريفة مئات ال�سواهد املبينة الأهمية العلم وطلبه 
والآداب التعلم )للمعلم واملتعلم( والأنفع العلوم واأ�سرها وغري 
ذلك.. وال علم اإال بالتعلم وال تعلم اإال بال�سوؤال: فلماذا ن�ساأل؟ 
وماذا ن�ساأل؟ وباأي مقدار ن�ساأل؟ وما قيمة ال�سوؤال؟ وما هي 
اآداب ال�سائل وامل�سوؤول؟ وممن ن�ساأل؟ اإننا اأُمرنا بطلب العلم 
ا  اإنَّ التعلم،  بكرثة  لي�س  والعلم  والقلوب،  ال�سدور  يف  الذي 

يكون  الذي  القلب  ذلك  ي�ساء،  من  قلب  يف  يقذفه  نور  العلم 
ال�سفات  من  وتخليته  و�سفائه  بتهذيبه  وعر�سه،  اهلل  حرم 
ال�سائل  نف�س  يزكي  احلميدة  بال�سفات  وحتليته  الذميمة، 
�سدورهم  ومن  الرجال  اأفواه  من  العلم  يوؤخذ  ولذا  املتعلم.. 
الْعِْلمَ{. َُأوُتوا  الَّذِين  صُدُوِر  فِي  بَيِّنَاتٌ  آيَاتٌ  هُوَ  }بَْل 

]العنكبوت:49[
القلب  من  خرج  اإذا  الكالم  ف��اإنَّ  وعقولهم،  قلوبهم  ومن 
دخل يف القلب، واإذا خرج من الل�سان مل يتجاوز االآذان، وقد 
ورد عن اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم: »القلوب اأقفال ومفتاحها 

ال�سوؤال«.)ميزان احلكمة:330/4(
وكتاأكيد على اأهمية ال�سوؤال وقيمته ُينقل عن االإمام علي بن 
مو�سى الر�سا عليه ال�سالم قوله: »العلم خزائن ومفاتيحها 

اأربعة:  فيه  يوؤجر  فاإنَّه  اهلل  رحمكم  ف�ساألوا  ال�سوؤال، 
لهم«. واملحب  )وال�سامع(  وامل�ستمع  واملعلم  ال�سائل 

)بحار االأنوار:196/1(
كما ينقل عن االإمام ال�سادق عليه ال�سالم: 

ف�ساألوا  ال�سوؤال،  ومفاتيحه  خزائن  »العلم 
اأرب���ع���ة:  ي���وؤج���ر  ���ه  ي��رح��م��ك��م اهلل ف���اإنَّ

ال�����س��ائ��ل وامل��ت��ك��ل��م وامل�����س��ت��م��ع 
لهم«.)بحار  وامل��ح��ب 

االأنوار:197/1(
ال�سالم:  عليه  وق��ال 

النا�س  م��ن  كثري  »ه��ل��ك 
برتكهم ال�سوؤال«.

ينقل  الفائدة  يف  وزيادة 
عند  ح�����س��رت  ام������راأة  اأنَّ 

عليها  ال���زه���راء  ال�����س��دي��ق��ة 
والدة  يل  )اإّن  فقالت:  ال�سالم 
�سعيفة، وقد لب�س عليها يف اأمر 
اإليك  بعثتني  وقد  �سيء  �سالتها 
اأ���س��األ��ك، ف��اأج��اب��ت��ه��ا ع��ن ذل��ك 

واآدابه ال�شـــ�ؤال 
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فثنت فاأجابت، ثم ثلثت فاأجابت، اإىل اأن ع�سرت فاأجابت، ثم 
ر�سول اهلل،  بنت  يا  اأ�سق عليك  ال  وقالت:  الكرثة  خجلت من 
اأراأيِت  قالت فاطمة عليها ال�سالم: »هاتي �سلي عما بدا لك، 
من اكرتى يومًا ي�سعد اإىل �سطح بحمل ثقيل، وكراه مائة األف 
لكل  اأنا  »اأكريت  فقالت:  ال  فقالت  ذل��ك؟«  عليه  اأيثقل  دينار 
م�ساألة باأكرث من ملء ما بني الرثى اإىل العر�س لوؤلوؤًا، فاأحرى 
يقول:  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اأبي  �سمعت  علّي،  يثقل  اإاّل 
الكرامات  خلع  من  عليهم  فيخلع  ُيح�سرون  �سيعتنا  علماء  اإنَّ 
حتى  اهلل،  عباد  اإر�ساد  يف  وجّدهم  علومهم  كرثة  قدر  على 
نور«.)املحجة  من  حلة  األ��ف  األ��ف  منهم  ال��واح��د  على  يخلع 

البي�ساء:30/1(
عن  نبحث  واأن  ن�ساأل  اأن  علينا  نهلك  ال  ولكي  للعلم  فطلبًا 

االأجوبة.
    ن�ع ال�ش�ؤال ومقداره

يقال  اأمور دينك حتى  »ا�ساأل عن  ال�سريف:  ورد يف اخلر 
عنك جمنون«، وهذا كناية عن كرثة ال�سوؤال.

وقد قال اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم: » �سل عما 
ال بّد لك من علمه وال تعذر يف جلهه«.)غرر 

احلكم:401(
اأي العلم الذي ينفع من علمه وي�سّر من 
ال�سحيحة  العقائد  علم  وهو  َجهله، 
والفقه ال�سليم واالأخالق الطيبة.

كما روي عن اأمري املوؤمنني 
»اأيها  ق��ول��ه:  ال�سالم  عليه 
كمال  اأنَّ  اأع��ل��م��وا  ال��ن��ا���س 
والعمل  العلم  طلب  الدين 
العلم  ط��ل��ب  واأنَّ  اأال  ب���ه، 
امل���ال...  اأوج���ب م��ن طلب 
اأهله  عند  خم��زون  والعلم 
وق���د اأم�����رت ب��ط��ل��ب��ه من 
فاطلبوه«.)الكايف  اأه��ل��ه 

ال�سريف:30/1(
اأم���ا االإم�����ام ال�����س��ادق 
عليه ال�سالم فقد روي عنه 
قوله: »عليكم بالتفقه يف دين 

اهلل تعاىل وال تكونوا اأعرابًا - اأي ال تكونوا كاالأعراب جاهلني 
عنها  معر�سني  اأحكامه،  عن  غافلني  متعلمني،  غري  بالدين 
وعن تعلمها - فاإنَّ من مل يتفقه يف دين اهلل تعاىل مل ينظر اهلل 
تعاىل اإليه يوم القيامة ومل يزك له عماًل«.)املحا�سن:228/1(
وقد ورد اأي�سًا: )فال تزهد يف مراجعة اجلهل واإن كنت قد 

�سهرت بخالفه، وال�سوؤال ن�سف العلم(.
ما  في�ساأل  ال�سوؤال  ملجرد  ي�ساأل  اأن  االإن�سان  على  هل  ولكن 

ي�ساء كيف ي�ساء دون هدف �سام من �سوؤاله؟
قال تعاىل يف كتابه العزيز: }يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَسَْألوا 
عَنْ َأشْيَاءَ إِنْ ُتبْدَ َلُكمْ تَسُؤُْكمْ...{.]املائدة:101[
رَسُوَلُكمْ  تَسَْألوا  َأنْ  ُتِريدُونَ  }َأمْ  �سبحانه:  وقال 

َكمَا سُئَِل مُوسَى مِنْ َقبُْل ...{.]البقرة: 108[
بِهِ  َليْسَ َلكَ  مَا  تَسَْألِْن  َفال   ...{ وقال عّز من قائل: 
لِي  َليْسَ  مَا  َأسَْأَلكَ  َأعُوُذ بِكَ َأنْ  إِنِّي  َقاَل رَبِّ  عِْلمٌ * 

بِهِ عِْلمٌ{.]هود:47-46[
اخلر:  يف  كما  عنها  فا�سكتوا  اأ�سياء  عن  �سكت  اهلل  الأّن 

)و�سكت لكم عن اأ�سياء ومل يدعها ن�سيانًا فال تتكلفوها(.
فكاأنَّ هناك اأمورًا ال بد اأن تبقى خمزونة حمفوظة ال يعلمها 

اإال اهلل والرا�سخون يف العلم.
واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأنَّ  يذكر  ال�سياق  ويف هذا 
خطب فقال: )»اإّن اهلل كتب عليكم احلج«، فقام عكا�سة بن 
حم�سن ويروى �سراقة بن مالك فقال: اأيف كل عام يا ر�سول 
اهلل؟ فاأعر�س عنه حتى عاد مرتني اأو ثالثًا، فقال ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله: »ويحك وما يوؤمنك اأن اأقول: نعم، واهلل 
تركتم،  ولو  ا�ستطعتم،  ما  ولو وجبت،  لوجبت،  نعم،  قلت:  لو 
ا هلك من كان قبلكم بكرثة  لكفرت، فاتركوين ما تركتكم، فاإنَّ
�سوؤالهم واختالفهم على اأنبيائهم، فاإذا اأمرتكم ب�سيء فاأتوا 
منه ما ا�ستطعتم، واإذا نهيتكم عن �سيء فاجتنبوه«(؟)تف�سري 

كنز الدقائق وبحث املناقب:146/9(
بن احل�سني  اإىل علي  اأنَّه جاء رجل  باإ�سناده  الكليني  وقال 
لي�ساأل عن  عاد  ثم  فاأجاب،  م�سائل  ف�ساأله عن  ال�سالم  عليه 
مثلها فقال علي بن احل�سني عليه ال�سالم: »مكتوب يف االإجنيل 
ال تطلبوا علم ما ال تعلمون، وملا تعملوا مبا علمتم، فاإنَّ العلم 
اإذا مل يعمل به مل يزدد �ساحبه اإال كفرًا، ومل يزدد من اهلل اإال 

بعدًا«.)الكايف ال�سريف:45/1(
من  ب��د  وال  لنعمل،  نعلم  ���ا  واإنَّ لنعلم،  ن�ساأل  ���ا  اإنَّ فعليه 
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بقلم: السيد عادل العلوي

االإخال�س يف العمل، واملخل�سون على خطر عظيم.
    اآداب ال�شائل وال�ش�ؤال واملجيب

اأح�سن  اأّنه قال: »من  ال�سالم  املوؤمنني علي عليه  اأمري  عن 
ال�سوؤال علم، من علم اأح�سن ال�سوؤال«.)عيون احلكم:424(

وقال عليه ال�سالم اأي�سًا: »اإذا �ساألت ف�سل تفقهًا، وال ت�ساأل 
تعنتًا، فاإنَّ اجلاهل املتعلم �سبيه بالعامل، واإنَّ العامل املتع�سف 

�سبيه باجلاهل«.)عيون احلكم:132(
وقال عليه ال�سالم كذلك: »اإّن من حق العامل اأن ال تكرث عليه 
بال�سوؤال، وال تعنته يف اجلواب وال تلح عليه اإذا ك�سل، وال تاأخذه 
بثوبه اإذا نه�س، وال تف�س له �سرًا، وال تغتابن عنده اأحدًا، وال 
تطلنب عرثته، واإن زل قبلت معذرته، وعليك اأن توقره وتعظمه 
له  كانت  واإن  اأمامه،  جتل�س  وال  اهلل،  اأمر  يحفظ  دام  ما  هلل 

حاجة �سبقت القوم اإىل خدمته«.)املحا�سن:233/1(
ي�ساأل املرء اإذا ُاذن له، فاإنَّ ال�سوؤال عما مل يبلغ رتبته اإىل 
فهمه، ال ميدح عقباه، وملثل هذا منع اخل�سر مو�سى على نبّينا 

واآله وعليهما ال�سالم عن ال�سوؤال قبل اأوانه.
واأما املجيب فقد قال يف حقه اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم: 
اأعلم«. ال  يقول  اأن  يعلم  ال  عما  �سئل  اإذا  العامل  ي�ستحي  »ال 

)دعائم االإ�سالم:80/1(
وعن االإمام ال�سادق عليه ال�سالم قال: »من اأجاب يف كل ما 

ي�ساأل عنه ملجنون«.)معاين االأخبار:238(
قول:  ترك  »من  اأي�سًا:  ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأم��ري  وق��ال 
العلم«.)عيون  ن�سف  اأعلم  ال  وقول  مقاتله،  اأ�سيب  اأدري  ال 

احلكم:372(
وعن قا�سم بن حممد بن اأبي بكر اأنَّه �سئل عن �سيء فقال: 
اأعرف غريك!  ال  اإليك  اإينِّ جئت  ال�سائل:  فقال  ُاح�سنه،  )ال 
فقال القا�سم: ال تنظر اإىل طول حليتي، وكرثة النا�س حويل، 
يا  اإىل جنبه:  قري�س جال�س  �سيخ من  فقال  ُاح�سنه،  ما  واهلل 
ابن اأخي الزمها!، فقال: فواهلل ما راأيتك يف جمل�س اأنبل منك 
اأن  اإيل  اأح��ب  ل�ساين  يقطع  الأن  واهلل  القا�سم:  فقال  اليوم!، 

اأتكلم مبا ال علم يل به(!!)بحار االأنوار:123/2(
الغفاري  ذر  الأب��ي  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  و�سايا  ومن 
ر�سوان اهلل عليه: »يا اأبا ذر اإذا �سئلت عن علم ال تعلمه فقل: 
ال اأعلم تنج من تبعته، وال تفت مبا ال علم لك به تنج مع عذاب 

اهلل يوم القيامة«.)اأعالم الدين يف �سفات املوؤمنني:190(

الرجل  �سئل  »اإذا  قال:  ال�سالم  عليه  ال�سادق  االإمام  وعن 
منكم عما ال يعلم فليقل: ال اأدري، وال يقل: اهلل اأعلم، فيوقع 
يتهمه  اأدري فال  ال  امل�سوؤول:  قال  واإذا  �سكًا،  قلب �ساحبه  يف 

ال�سائل«.)املحا�سن:206/1(

    فمن الأدب
1. ح�سن ال�سوؤال وح�سن اجلواب.

واالأذى  واالإع��ج��از  للتعنت  ال  والعمل،  للتفهم  ال�سوؤال   .2
واال�ستهانة.

3. ال تكرث ال�سوؤال اإال اإذا ُاذن لك.
ا ي�ساأل يف اأوانه. 4. لكل مقام مقال واإنَّ

اأدري  ال  ف��اإنَّ  اأعلم،  ال  يقول:  اأن  يدري  ال  ال يخجل من   .5
ن�سف العلم.

هذا بع�س ما نفهمه من الروايات ال�سريفة التي مرت، وهناك 
اآداب ُاخرى ذكرها العلماء يف كتبهم، فراجع يف م�سانه.

��ا  اإنَّ ن�ساأل؟  ومم��ن  اأ�سئلتنا؟  يف  نرجع  من  اإىل  واأخ���ريًا: 
اأهله، ويف كل علم  اأهل اخلرة، وي�ساأل يف كل فن  اإىل  نرجع 
اأمرنا  العامل بكل �سيء �سبحانه وتعاىل،  اأ�سحابه، وربنا اهلل 
هدًى  �سيء  كل  فرقان  وفيه  الباطل  ياأتيه  ال  ال��ذي  كتابه  يف 
الذكر  اأهل  نعلم  ال  فيما  ن�ساأل  اأن  للموؤمنني،  ورحمة  للمتقني 
ال  ُكنُْتمْ  إِنْ  ْكِر  الذِّ َأهْــلَ  }َفاسَْألوا  تعاىل:  قوله  يف 

تَعَْلمُونَ{.]النحل:43[
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الوقت يف طول العمر والطب احلديث و�سر اخللود
البقاء  االإن�سان  باإمكان  العلم احلديث قد �سرح  اإّن 
املحافظة  و�سائل  له  تتوفر  اأن  ب�سرط  ال�سنني  اآالف 
على القوى اجل�سمية والبدنية بحيث اأن ي�ساعده ذلك 

على البقاء حيًا.
)مو�سوعة االإمام املهدي عليه ال�سالم(

باالمتحان  واملوؤدية  والعملية  العلمية  النتائج  اإنَّ من 
حيث  بعلمهم  امل��وث��وق  العلماء  بع�س  اأج��راه��ا  والتي 
من  كذا  يعمر  اأن  وميكن  ميوت  ال  االإن�سان  )اإّن  قالوا 
اإىل ما �ساء  اأي مبعنى  له  اأو ما ال نهاية  اآالف  ال�سنني 
اهلل تعاىل( ب�سبب اأنَّ كل االأن�سجة الرئي�سية من ج�سم 
احليوان تقبل البقاء اإىل ما ال نهاية له اإذا مل تعر�س 
الأّن  وذل��ك  حياته،  حبل  على  تق�سي  ع��وار���س  عليه 
ولكون  فتتلفها  اأع�سائه  بع�س  تنتاب  العوار�س  هذه 
به  ت���وؤدي  حيث  البع�س  ببع�سها  مرتبطة  اأع�سائه 
تلك  يزيل  اأن  العلم  ا�ستطاع  فاإذا  واملوت  الهالك  اإىل 
العوار�س اأو مينع فعلها مل يبَق مانع مينع ا�ستمراره يف 

احلياة ملئات ال�سنني بل اآالف اأي�سًا.

االكت�سافات  ب�سوء  يعتقد  رو���س��ت��ان(  ج��ان  و)اإّن 
مل  االإن�سان  حفظ  طريقة  اتباع  اأّن  العلمية  والتجارب 
يعد يبدو م�ستحياًل فاالكت�سافات التي �سجلها عدد من 
امل�ساهري العلماء منذ حوايل قرن ترتك بع�س االأمل يف 
اإمكانية التو�سل اإىل مركب متنا�سق ي�ساعد يف حتقيق 
�سجلها  علمية  جتارب  على  اعتمادًا  التقدم  من  املزيد 
ويونحو  وميت�سيتكوف  وفوارنوف  كاريل  واألك�سي  براون 

موليترن وفيالنوف وغريهم.
قيمًا  كتابًا  اأخ��ريًا  و�سع  ال��ذي  اأيينتجر  روب��رت  اأم��ا 
خلق  فقد  حيًا(  يخلد  اأن  ميكن  هل  )االإن�سان  بعنوان 
اآمااًل جديدة اإذ قال )اإنَّ االإن�سان الذي يعي�س ويتناف�س 
الفيزيائية(. الناحية  م��ن  ال��ب��ق��اء  ح��ظ  ميلك  االآن 

)مو�سوعة االإمام املهدي عليه ال�سالم(
ب�ساأن  الكثرية  الت�سريحات  اإىل  م�سافًا  كله  ه��ذا 
لو  ال�سنني  األ��وف  االإن�سان  حياة  على  املحافظة  اإمكان 
اأنَّ  باعتبار  وذل��ك  الزمنية  ال��ف��رتة  ه��ذه  خ��الل  جمد 
يكن  ومهما  احلية  اخلاليا  كل  على  يحافظ  التجميد 
من اأمر فاإّن ت�سريحات العلماء توؤكد باإمكان اأن يطول 

عجيب خمل�ق  ال�قت 
)احللقة الثانية(
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لهم  االأكر  املحفز  هو  االإمكان  هذا  واإّن  االإن�سان  عمر 
ذلك  حتقق  التي  الو�سائل  ملعرفة  وال�سعي  املثابرة  على 
اال�ستعداد  االإن�سان بح�سب  اإمكان طول عمر  واإذا �سح 
والطبيعة كان ممكنًا و�سحيحًا طول عمر الرجل املنقذ 
فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  املنتظر  املهدي  وه��و  للب�سري 
ال�سريف طيلة هذه القرون بح�سب الطبيعة االإلهية.)اآل 

ي�س:420. اأ�سول الدين:422(
    ال�قت من وجهة نظر الباحث

    ال�جهة التجريبية
التجارب  ب��اإج��راء  املخت�سون  االأح��ي��اء  علماء  اإّن 
العديدة على حيوانات خمتلفة حيث تو�سلوا اإىل نتائج 
طويلة  ملدة  بقائها  باإمكان  )اإّن  التجارب  لهذه  علمية 

تفوق مدة عمرها الطبيعي اأكرث بكثري(.
    ال�جهة العلمية

نتاأكد  اأن  اأما الوقت من وجهة نظر علمية فن�ستطيع 
يف  االخت�سا�س  ذوي  االأطباء  �سهادات  عر  ذلك  من 
يتعر�س  مل  اإذا  وفيما  امل�ساألة،  ه��ذه  ح��ول  الطب  علم 
االإن�سان اإىل تلك العوار�س التي توؤدي اإىل الق�ساء على 
كما  ببع�س  بع�سها  املرتابطة  باأن�سجته  والفتك  حياته 
ذكر يف �سابق البحث حيث اأكد علم االأحياء باأنَّ اخللية 

يف ج�سم االإن�سان لها عمر ووقت.
�ش�ؤال

تعي�س  كم  هو  العلم  هذا  يف  يرد  الذي  ال�سوؤال  وهنا 
وهل  واحد  عمر  لها  احلية  اخلاليا  جميع  وهل  اخللية 

تتجدد اخلاليا احلية؟
اجل�اب

اإّن خلاليا ج�سم االإن�سان عمرًا واحدًا وثابتًا وت�ستبدل 
تكون  وعندما  ومتوت  تتاأكل  عندما  اأوتوماتيكي  ب�سكل 
خاليا  مثل  ق�سرية  حياتها  تكون  ن�ساطًا  اأك��رث  اخللية 
تت�ساقط  فهي  فقط  اأي��ام  خم�سة  تعي�س  والتي  االأمعاء 
داخل االأمعاء ي�سطر اجل�سم اإىل ه�سمها وا�سرتجاعها 
وحتل  عليها،  حتتوي  التي  امل��واد  فقدان  دون  للحيلولة 
ال  الع�سبي  اجلهاز  خاليا  اأم��ا  حملها،  جديدة  خاليا 
تتجدد بينما جميع اخلاليا تتجدد مرات حمدودة فقط 

بعدها ي�سلح االإ�سالح والتجديد للخاليا اأقل �سرعة.
عند  احلية  اخل��الي��ا  بع�س  بعمر  ج��دول  يلي  وفيما 

االإن�سان:
رمو�س العني عمرها من )3-4( اأ�سهر.

كريات الدم احلمراء عمرها )4( اأ�سهر.
كريات الدم البي�ساء التي حتارب االأمرا�س عمرها 

من )2-4( �سنوات.
خاليا االأمعاء عمرها )5( اأيام.

خاليا العظم عمرها من )15-20( �سنة.
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الكبد عمره )8( اأ�سهر.
عمرها  اجلراثيم  تلتهم  التي  البي�ساء  ال��دم  كريات 

)30( �ساعة.
    ال�جهة القراآنية

اإّن ما ذكره القراآن الكرمي املدة الن�سبية اأو الوقت والتي 
و�سعت فيها م�ساألة بقاء االإن�سان مئات ال�سنني ومن هذه 

االآيات قوله تعاىل عّز وجل:
 * الْمُسَبِّحِنيَ  ــنَ  مِ َكــانَ  َأنَّـــهُ  ــوْاَل  ــَل }َف تعاىل:  قال 
َلَلِبثَ فِي بَْطنِهِ إَِلى يَوِْم يُبْعَُثونَ{.]ال�سافات:144-143[

املق�سود  الت�سبيح  م��ن  اأّن  االآي���ة  ه��ذه  تف�سري  يف  ج��اء 
املوؤمنني علي عليه  اأم��ري  بوالية  االإق��رار  االآي��ة هو  يف هذه 

ال�سالم.)تف�سري فرات الكويف:226(
وقد اأو�سح القراآن باأّن حياة النبي يون�س على نبّينا واآله 
مل  لو  باأنَّه  و�سريحة  وا�سحة  اإ�سارة  فيها  ال�سالم  وعليه 
يكن من امل�سبحني املقرين بوالية اأمري املوؤمنني علي عليه 
ال�سالم الأمكن له اأن يبقى يف بطن احلوت اإىل يوم البعث، 

علمًا باأّن الوقت يف هذه االآية هو وقت غري مبا�سر.
خَمْسِنيَ  إِالَّ  ــةٍ  ــنَ سَ َألْـــفَ  فِــيــِهــمْ  }َفــَلــِبــثَ  تعاىل:  ق��ال 

عَامًا{.]العنكبوت:14[
وهنا قد اأ�سار القراآن الكرمي يف هذه االآية الكرمية اإىل 
اأّن حياة نبي اهلل نوح على نبّينا واآله وعليه ال�سالم امتدت 
اإىل اأكرث من األف عام حيث اأ�سار القراآن اإىل املدة الزمنية 
امتدت  حياته  واأنَّ  عامًا  وخم�سني  ت�سعمائة  كانت  لبعثته 
األفي  اأكرث من  اإىل  ا�ستمرت  قد  االأثر  الروايات يف  ح�سب 
والعلم  �سنة  واأربعمائة  األفني  عا�س  قد  اأنَّه  روي  وقد  عام 
عند اهلل وكذلك فاإنَّ لقمان احلكيم قد عا�س ثالثة اآالف 
و�سمي  اأن�سر(  )�سبعة  عمر  عا�س  وقيل  �سنة  وخم�سمائة 
لبد.)مو�سوعة  على  االأبد  طال  قال:  حيث  )لبد(  اآخرها 

االإمام املهدي عليه ال�سالم(.
سِنِنيَ  مَِئةٍ  ثَــالَثَ  َكهْفِِهمْ  فِــي  }وََلــِبــُثــوا  تعاىل:  قال 

تِسْعًا{.]الكهف:25[ وَاْزدَادُوا 
هنا قد اأ�سار القراآن الكرمي اإىل اأ�سحاب الكهف والوقت 
الذي قد ق�سوه يف كهفهم حيث لي�س لدينا علم كم عا�سوا 
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ي�شر جملتكم/ جملة ال�ارث التي ت�شدر 
ال�شالمية  والبح�ث  الدرا�شات  �شعبة  عن 
يف  والثقافية  الفكرية  ال�ش�ؤون  ق�شم  يف 
تدع�كم  اأْن  املقد�شة  احل�شينية  العتبة 
الذي  ال�شتبيان  يف  اجلادة  للم�شاهمة 
املجلة  تق�مي  لغر�س  وذلك  تطرحه، 
ثم  ومن  احلاليني  وج�هرها  مظهرها  يف 
و�شكلها،  م�شم�نها  يف  ن�عية  قفزة  اإحداث 
املهم  اإ�شهامكم  خالل  من  اإّل  ذلك  يتم  ولن 
عن  نحاول  الذي  املذك�ر  ال�شتبيان  يف 
طريق العتماد على نتائجه ال��ش�ل اإىل 
الأب�اب  جميع  يف  املجلة  تتطلبه  ما  اأرقى 
م�شبقًا  وتقديرنا  �شكرنا  لكم  نقدم  ولذلك 

على اإ�شهامكم يف هذا ال�شتبيان.
يف  اأكرث  بها  تهتم  التي  امل�اد  هي  -ما 

املجلة :.........................
-ما هي طبيعة امل�اد التي حتب اأن تطلع 

اأكرث:..................... عليها 
جملة  م�شم�ن  تقيم  اأن  ت�شتطيع  -هل 
ال�ارث : )جيد     / لباأ�س     /�شعيف     (

-ما هي ج�انب ال�شعف يف املجلة:
..............................

تهتم  اأن  تقرتح  التي  اجل�انب  هي  -ما 
بها املجلة اأكرث:

..............................
-ما هي النقاط الإيجابية يف املجلة:

..............................
ه�  احلايل  املجلة  حجم  اأنَّ  تعتقد  -هل 

مالئم: نعم       / ل

قبل دخولهم الكهف وبعد خروجهم من الكهف.
وهناك الكثري من االآيات القراآنية التي ت�سري اإىل الفرتة 

الزمنية اأو الوقت ب�سورتيه املبا�سرة وغري املبا�سرة.
حتمية  نتيجة  اإىل  ه��ذا  بحثه  يف  تو�سل  قد  فالباحث 
املنقذ  الرجل  بقاء  يف  ي�سكك  من  على  الرد  بها  ي�ستطيع 
املنتظر عجل  واملهدي  االأخرى  واالأدي��ان  االأم  باقي  عند 
عامة  ب�سورة  امل�سلمني  عند  ال�سريف  فرجه  تعاىل  اهلل 

وال�سيعة االإمامية ب�سورة خا�سة اأال وهي:
عامل  العامل  ه��ذا  يف  ال�سنني  مئات  االإن�سان  بقاء  اإّن 
الدنيا بج�سمه املادي )جائز( وممكن وهي م�ساألة طبيعية 

وعادية من وجهة نظر جتريبية وعلمية وقراآنية.
اأمر  هذا  اأنَّ  �سك  ال  �سرحه:  يف  ال�سيوري  املقداد  قال 
ممكن واهلل تعاىل قادر على كل املمكنات فيكون قادرًا على 
مثل  اأنَّ  مع  هذا  الطويلة  املدة  لهذه  ال�سخ�س  هذا  بقائه 
االأنبياء عليهم  اإما يف حق  واأ�سعافه قد وقع  التعمري  هذا 
ال�سالم كما يف نوح و�سعيب على نبّينا واآله وعليهما ال�سالم 

واإما يف حق االأ�سقياء كما يف ال�سامري والدجال.
الو�سط  الطرفني فليجز يف حق  واإذا جاز ذلك يف حق 
ال�ستبعاد  وج��ه  ف��ال  كذلك  احل��ال  وحيث  االأول��ي��اء  وه��م 

اخل�سم طول عمره عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف.
يف بيان وجوده يف هذه املدة الطويلة وكذلك لوجهني:

    ال�جه الأول

فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  وج��وده  على  الدالة  الن�سو�س 
ال�سريف وطول عمره وغيبته حيث نقلها ال�سيعة خلفًا عن 
�سلف وبالتواتر عن النبي �سلى اهلل عليه واآله وعن االأئمة 

االأطهار عليهم ال�سالم.
    ال�جه الثاين

اإم��ام  م��ن  فيه  الب��د  زم���ان  ك��ل  اأنَّ  على  ال���دال  الدليل 
اأن  فيجب  ب��االإج��م��اع  مبع�سوم  لي�س  وغ��ريه��م  مع�سوم 
يكون هو موجودًا يف هذه املدة الطويلة من حني وفاة اأبيه 
واإاّل  التكليف  انقطاع  اإىل  ال�سالم  عليه  الع�سكري  احل�سن 
باطل.)ار�ساد  وهو  مع�سوم  اإم��ام  من  الزمان  خلو  لزم 

الطالبيني:377(

بقلم: سعد محسن خميس
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قال الإمام احل�شن املجتبى �شل�اُت اهلل عليه:
)َنـْحُن ن�ٌر مِلَن َتِبَعنـا، وُهـدًى مِلَن اْقَتـدى ِبَنا، وَمن َرِغَب 
ا َفَلي�َس ِمن الإ�شالِم يف  ا، وَمن مل َيُكْن ِمنَّ ا فلي�َس ِمنَّ َعنَّ
�َشيٍء. بنا فتَح اهلُل الدين، وِبنا يْخِتُمُه، وِبنا اأَْطعمُكم 
َقـْطَر  عليـكـم  اهلُل  اأَنزَل  بنــا  و  الأْر�ــِس،  ُعـ�ْشــَب  اهلُل 
َو  َبـْحـرُكم،  يف  الَغَرق  من  اهلُل  اآمنكم  وبنا  ال�َشماء، 
َحياتُكـم  يف  اهلُل  َنَفَعـُكم  وبنا  ُكم،  َبرِّ يف  اخَل�ْشف  ِمن  
ِعْند  و  راط  ال�شِ وِعْند  َمـْح�َشــرُكم  ويف  ُقُب�رُكــم  ويف 

امليزان وِعْنَد  ُدخـ�ِلـُكم اجِلنــان...(
]بحار االأنوار: ج23[

ِمن كلماِت اإمامنا ال�شبط املُجتبى 
يف َمعرفِة اآِل حمّمد
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الن�شـخة  علـى  للح�شـ�ل 
الرقميـــــــــــــة للمجلــــــة 
الكـــــــــ�د هـذا  ام�شـــــــح 

�شدر حديثا
ــشـــات والــبــحــ�ث ال�ــشــالمــيــة مـــن �ــشــعــبــة الـــدرا�ـ
ــ�ؤون الـــفـــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة ــ ــشـ ــ ــ�ـ ــ ــشـــم الـ قـــ�ـ
الـــــعـــــتـــــبـــــة احلــــ�ــــشــــيــــنــــيــــة املــــقــــد�ــــشــــة

العلمية  واملقالت  البح�ث  ا�شتقبال  يف  البدء  عن  ال�ارث  جملة  اإدارة  تعلن 
�شتخ�شع  املقالت  اأن  علمًا  القادمة،  املجلة  اأعداد  �شمن  لن�شرها  والإ�شالمية 

العلمي. للتقييم 
يرجى اإر�شال الأعمال على الربيد الإلكرتوين التايل:

Email: info@imamhussain-lib.org

للح�س�ول على الن�س�خة 
الرقمي�������������ة للمجل������ة 
ام�س�������ح هذا الك���������ود


