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العام امل�شرف 

الشعائر يف اللغة: هي كل ما ُجعل علامً لطاعة الله تعاىل.

اإلنسان  تذكر  التي  الدينية  االعامل  جميع  تشمل  التي  هي  االصلطالح:  يف  الشعائر 

بالله سبحانه وتعاىل وبعظمته، واقامتها من تقوى القلوب.

شعائر  ومن  املعنى،  تخرج عن هذا  ال  أخرى  واصطالحية  لغوية  تعريفات  وهناك 

وََآتَيُْتمُ  الصَّلَةَ  َأَقمُْتمُ  }َلئِنْ  تعاىل:  قوله  بدليل  وأوليائه  أنبيائه  تعظيم  تعاىل  الله 

الزََّكاةَ وََآمَنُْتمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرُْتمُوهُمْ..{ املائدة 1٢.
}وَعَزَّرُْتمُوهُمْ{ أي عظمتموهم ووقرمتوهم وأعتموهم ونرصمتوهم.

ونصت اآليات عىل تعظيم الرسول األكرم محمد صىل الله عليه وآله وسلم كام يف 

النبي  تعظيم   ،9 الفتح:  وَُتوَقِّرُوهُ{  وَُتعَزِّرُوهُ  وَرَسُولِهِ  هِ  بِاللَّ }لُِتؤْمِنُوا  تعاىل:  قوله 

اإلمام  تعظيم  صار  ولذا  تعاىل،  الله  ألولياء  تعظيم  هو  بيته  أهل  وتعظيم  وتوقريه، 

الحسني عليه السالم من خالل تعظيم شعائره تعظيامً لشعائر الله تعاىل التي قال فيها 

هِ َفِإنَّهَا مِنْ تَْقوَى الُْقُلوِب{ وليك يقف القارئ  مْ شَعَائِرَ اللَّ }َذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّ
الكريم عىل أن الشعائر الحسينية من شعائر الله تعاىل تقول:

1 . ان تعظيم النبي صىل الله عليه وآله وسلم هو من االعامل الدينية التي تقرب 

اىل الله تعاىل.

٢ . مواساة النبي صىل الله عليه وآله وسلم مبصيبة ولده اإلمام الحسني عليه السالم 

هي من األعامل التي تقرب اىل الله تعاىل فهي اذن من شعائر الله تععاىل.

3 . ثبت يف محله أن االنبياء وخامتهم صلوات الله عليهم ممن أقام املآتم وبىك عىل 

اإلمام الحسني عليه السالم ملا يف ذلك من قربة اىل الله تعاىل فتجديد العزاء يف عاشوراء 

سبحانه  به  وتذكر  تعاىل  الله  اىل  تقرب  التي  األعامل  من  وهو  تعاىل  لله  طاعة  هو 

فينطلق عليها التعريفان اللغوي واالصطالحي للشعائر.

الشعائر الحسينية من شعائر الله تعاىل
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    التباكي اأو البكاء
فعلينا  ال�سالم،  عليه  احل�سني  للبكاء يف جمال�س  نوّفق  اإذا مل 
ما  على  والتلّهف  احلزن  مبظهر  والتظاهر  التباكي،  يف  املحاولة 
باجلال�سني  االعتناء  عدم  مع  ال�سالم،  عليه  ال�سهداء  �سيد  دهى 

حولنا، فاإّن من تلبي�س اإبلي�س اأن مينعنا من ذلك بدعوى الرياء.
ولي�س من االأدب اأن يعامل امل�ستمع �ساعة النعي، ك�ساعة الوعظ 

حتى يف طريقة اال�ستماع.
وال يخفى على املتاأّمل اأن رّقة القلب ح�سيلة تفاعالت �سابقة، 
فالذي ال ميتلك منهجًا تربويًا لنف�سه يف حياته، من الطبيعي اأن 

يعي�س حالة الذهول الفكري اإ�سافة اإىل اجلفاف العاطفي.
    ا�شتمرار ق�ش�ة القلب

اإذا ا�ستمّرت ق�سوة القلب طوال املو�سم، فلنبحث عن العوامل 
املوؤمنني  اأم���ر  االإم����ام  ع��ن  ورد  فقد  اخل����ذالن،  ل��ه��ذا  امل��وج��ب��ة 
اإِالَّ  ُموُع  الدُّ ِت  َجفَّ »َما  قال:  اأنه  ال�سالم  عليه  طالب  اأبي  بن  علي 
ُنوب«.)علل  الذُّ ِة  ِل��َك��ْرَ اإِالَّ  اْلُقُلوُب  َق�َسِت  َوَم��ا  اْلُقُلوِب،  ِلَق�ْسَوِة 

ال�سرائع:81/1(
فاإّنها  ال��زم��ن،  من  ف��رة  احلالة  ه��ذه  ا�ستمّرت  اإذا  ة  وخا�سّ
ملا  االإن�سان  يتاأمل  ال  كيف  اإذ  الغيب،  مع  متوّترة  بعالقة  م�سعرة 

جرى على من يحب، اإْن كان هنالك حّب يف البني؟!
وال �سّك اأّن الذي يعي�س هذا اجلفاف املحزن يف وقت اأحوج ما 
يلتجئ لال�ستغفار  اأْن  فعليه  العاطفية  الرّقة  اإىل  العبد  فيه  يكون 

احلقيقي، والذي اأثره ترك املع�سية.
توحيدية  بخامتة  الوالية،  مو�سم  ينتهي  اأْن  اجلميل  من  وكم 
مبعنى االإنابة اإىل اهلل تعاىل؛ وهذا بدوره مما �سيجعل للموا�سم 
العزائية وقعًا يف نفو�س الذين قد ال يتفاعلون مع هذه امل�ساعر يف 

بادئ النظر.

    ا�شتغالل �شاعة الدعاء
ال�سالم هي  عليه  ال�سهداء  �سيد  املهمة يف جمال�س  االأم��ور  من 
ا�ستجابة الدعاء، فعلى املعّزي اأْن ي�ستغل �ساعة الدعاء بعد انتهاء 
املجل�س، فاإّنها من �ساعات اال�ستجابة، ويحاول اأْن يكّون لنف�سه جّوًا 

من الدعاء اخلا�س، غر مكتف مبا دعا به اخلطيب.
اأي  عام،  ب�سكل  فيه  روح  ال  املجل�س  بعد  الدعاء  اأّن  فاملالحظ 
مبعنى اأن الّنا�س ال ينظرون اإىل هذه الفقرة نظرة جّد واعتناء، 
ما  له  ُيعطى  ال  هام�سي،  اأم��ر  املتعال  ال��رّب  مع  احلديث  وك���اأّن 

ي�ستحّقه من االلتفات.
بعد  الكربى  حاجاته  العبد  يحّقق  اأْن  املمكن  من  اأّن��ه  واحل��ال 
اأحّب  وهو  ال�سالم  عليه  ال�سهداء  �سيد  على  جرت  التي  الدموع 

اخللق اإىل اهلل تعاىل.
    تنّ�ع املجال�س احل�شينية

على املعّزي املحاولة يف البحث عن التنّوع يف جمال�س العزاء، 
اإذ لكّل جمل�س هياأته اخلا�سة، ولكل خطيب تاأثره اخلا�س.

العربة  فيه  يثر  ال��ذي  املجل�س  عن  يبحث  اأْن  امل�ستمع  وعلى 
اأ�سحاب  الباطلة االأخرى: كاإر�ساء  واالعتبار، تاركًا كّل اجلهات 
ب جلهات معّينة، اأو امليل القلبي الذي ال مرّبر  املجال�س، اأو التع�سّ

له �سوى االرتياح الذاتي ال الر�سايل.
بن�سبة  مرتبط  واملعنوية،  املادية  الربكات  ن��زول  اأّن  ونعتقد 

طردية مع هذه النوايا التي ال يعلمها اإاّل اهلل تعاىل.
    التفّرغ لعزاء �شيد ال�شهداء عليه ال�شالم

املحاولة يف التفّرغ اأيام عا�سوراء من جهة: العمل، والدرا�سة، 
والتجارة؛ الإقامة احلداد على �سبط النبي االأكرم �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم الذي كان يوؤذيه بكاوؤه وهو �سغر؛ وكذلك لئال يكون 

اإقامة جمال�س احل�شني عليه ال�شالم
ــة لإقــــــامــــــة الــــّديــــن ــ ــدم ــ ــق ــ م
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عبد الله األسدي

الدنيا،  باأمور  م�ستغلني  االأي��ام،  كباقي  عا�سوراء  يوم  يف  يومنا 
التي  م�سيبته  يف  ال�سالم  عليه  االأم��ر  �ساحب  م�ساطرة  تاركني 

يبكي عليها بدل الدموع دمًا.
واالأمر يعطي ثماره عندما يكون ذلك مقرنًا ب�سيء من املجاهدة 
يف هذا املجال، فاإّن اأف�سل االأعمال اأحمزها، اأي اأ�سّقها على النف�س.

    ال�شتعانة بامل�شم�عات
اإذا كان املوؤمن يف بلد خاٍل من جمال�س احل�سني عليه ال�سالم، 
لئال  الهادفة،  واملواقع  واملرئيات  بامل�سموعات  ي�ستعني  اأن  فعليه 
اأم��اك��ن غر  ال��ذك��رى يف  اإح��ي��اء  اإّن  ب��ل  املو�سم،  ب��رك��ات  ُي��ح��رم 

متعارفة، له اأثره اخلا�س.
يف  الذكر  اإّن  اإذ  الأث��ره��ا،  تخّلف  ال  التي  املجربات  من  وه��ذه 
العمل  كان  هنا  ومن  اجللوات،  �سوائب  كل  من  يخلو  اخللوات، 
لتلك  برويج  ذلك  اق��رن  اإذا  وخا�سة  غ��ره،  من  للقبول  اأق��رب 
فاإّن  املعارف،  هذه  يجهلون  الذين  قلوب  يف  ال�سامية  االأه��داف 

النا�س لو عرفوا حما�سن �سرتهم التبعوهم.
    التزّود الفكري والعاطفي

اأن يعي�س  اأو خارجه  البيت  من االأمور الراجحة �سواء داخل 
اأمكن  ما  اإىل  باال�ستماع  للعواطف،  املثرة  االأج��واء  االإن�سان 
املتعلقة  الكتب  وق���راءة  ع���زاء،  وجم��ال�����س  حم��ا���س��رات،  م��ن 

واملقتل. بال�سرة 
وكم من اجلدير اأن يحّول املوؤمن هذه االأيام اإىل اأ�سبوع التزّود 

الفكري والعاطفي، يف خمتلف املجاالت حتى العبادية منها.
حدوده  بكل  الّدين،  الإحياء  مقّدمة  الذكرى  هذه  اإحياء  ف��اإّن 
وثغوره، ومن الراجح اأي�سًا اأن ال يقت�سر االأمر على جمّرد ال�سحن 
هذه  اأه���داف  م��ن  ف���اإّن  الفكري،  ال�سحن  ع��ن  مبعزل  العاطفي 
الذي كادت  الرّباين  املنهج  اإىل  العباد  املباركة، حتريك  احلركة 

ت�سيع معامله عندما اأق�سى الظاملون االإمام عن االأمة.
    عالمة القب�ل

واإبكاًء؛  وبكاًء  وا�ستماعًا،  وعظًا  العزاء  قبول  عالمات  من  اإّن 
هو اخلروج بالتوبة ال�سادقة بعد املو�سم، والتوبة الن�سوحة التي 
نف�سه  مراقبة  يف  ويت�سّدد  الذنوب،  عن  يقتلع  اأن  االإن�سان  جتعل 

االأمارة بال�سوء.
فاإّن الذي كان يعطي احل�سني عليه ال�سالم هويته املتمّيزة، هو 
املباركة، مبا يف ذلك �ساعة  االإلهي يف كّل مراحل حركته  الذكر 

عروجه اإىل امللكوت االأعلى.
يف  ب�سرعة  يفرط  االإن�سان  اأّن  ال�سديد  االأ�سف  مع  واملالحظ 

املكا�سب التي اكت�سبها يف املو�سم، وذلك مبجّرد اخلروج منه.
احل�سرة  ل�ساحبه  يعظم  مما  عام،  كل  يف  يتكّرر  االأمر  وهذا 

يوم القيامة.
لعط�س  اإاّل  منه  يغرف  ومل  الغدير،  ورد  اإن�سان  مبثابة  فاالأمر 

�ساعته، من دون اأن يتزّود ل�سفره البعيد، يف القاحل من االأر�س.
    ا�شطحاب الأهل

على االإن�سان اأن يحاول ا�سطحاب االأهل واالأوالد واالأ�سدقاء 
اجلوهري  التحّول  مظان  فاإنها  ال�سالم،  عليه  احل�سني  ملجال�س 
يف  �سعوريًا  ال  اأث��رًا  يرك  اأّن��ه  �سّك  وال  العا�سية،  للنفو�س  حتى 

نفو�س االأحداث.
وذلك الأّن للمع�سوم عليه ال�سالم عنايته واإ�سرافه بعد غيابه 
عّنا، كما اأّن االأمر كذلك يف حياته؛ فاإذا كان ال�سهيد حّيًا مرزوقًا، 

فكيف باإمام ال�سهداء؟!
»اللَُّهمَّ  امل�سرفة:  امل�ساهد  وقد نقراأ يف باب اال�ستئذان لدخول 
َكَما  َغْيَبِتِه  يِف  ِريِف  ال�سَّ امْلَ�ْسَهِد  َهَذا  اِحِب  �سَ ُحْرَمَة  اأَْعَتِقُد  اإِينِّ 
اَلُم  نَّ َر�ُسوَلَك َوُخَلَفاَءَك َعَلْيِهُم ال�سَّ اأَ ْعَلُم  َواأَ َرِتِه  اأَْعَتِقُدَها يِف َح�سْ
وَن  َوَي��ُردُّ َكاَلِمي  َوَي�ْسَمُعوَن  َمَقاِمي  َي��َرْوَن  ُيْرَزُقوَن  ِعْنَدَك  اأَْحَياٌء 
َك َحَجْبَت َعْن �َسْمِعي َكاَلَمُهْم َوَفَتْحَت َباَب َفْهِمي ِبَلِذيِذ  �َساَلِمي َواأَنَّ

ُمَناَجاِتِهم«.)امل�سباح للكفعمي:473-472(
ومن املعلوم اأّن لي�س هناك فرق بني املع�سوم احلّي وامل�ست�سهد، 
الأن حالهما كحال الرجل الراكب والراجل، اإذ اإّنه بانتقاله من هذه 
الن�ساأة الدنيا ترّجل عن بدنه ال�سريف؛ فال جند هناك فرقًا بينهما.

    ال�شرت�شال بعد املجل�س
واللغو  اال�سر�سال  جو  االأ�سف  مع  امل�ستمعني  بع�س  على  يغلب 
اكت�سبه  ملا  كربى  خ�سارة  ذلك  ويف  مبا�سرة،  املجل�س  انتهاء  بعد 
كان  اإن  املجل�س  مغادرة  يف  املحاولة  املعّزي  فعلى  املجل�س،  اأثناء 

يخ�سى من الوقوع يف الباطل.
ومن املعروف يف هذا املجال، اأّن االإدبار االختياري بعد االإقبال 
العبادي مع رّب العاملني اأو يف جمال�س اأهل البيت عليهم ال�سالم، 

من موجبات العقوبة االإلهية.
ْعَظَم ِمْن َق�ْسَوِة اْلَقْلِب«. ِرَب  َعْبٌد ِبُعُقوَبٍة اأَ وقد ورد اأّنه: »َما �سُ

)حتف العقول: 296(
وهذا اأي�سا يف�ّسر بع�س �سور االإدبار ال�سديد بعد االإقبال ال�سديد، 

وذلك لعدم قيام العبد برعاية اآداب االإقبال، كما هو حّقه.
    احل�ش�ر طلبًا للح�ائج

املجل�س طلبًا حلاجة من احلوائج، فيدخل  البع�س يح�سر  اإّن 
يف باب املعاملة مع رّب العاملني، واحلال اأّن الهدف االأ�سا�س من 
هذه املجال�س هو التذكر باهلل تعاىل، ومبا اأراده اأمرًا ونهيًا، وهي 

االأهداف التي قّدم االإمام نف�سه من اأجل حتقيقها.
ف�سعارنا يقول:

م���ث���وب���ة  الأج�����������ل  ال  ع����ي����ن����ي  ت����ب����ك����ي����ك 
ل����ك����ن����م����ا ع�����ي�����ن�����ي الأج��������ل��������ك ب����اك����ي����ة
وما قيمة بع�س احلوائج املادية الفانية الدنيوية يف مقابل النظرة 

االإلهية الرحمانية للعبد التي تقلب كيانه راأ�سًا على عقب؟!
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ال يقا�س االإمام احل�سني عليه ال�سالم بالثوار، بل باالأنبياء؛ 
بل  باملدن،  كربالء  تقا�س  وال  اأي�سا،  االأنبياء  من  اأعلى  بل 
عا�سوراء  تقا�س  وال  ال�سماوات،  ف��وق  اإنها  بل  بال�سماوات؛ 
االأوىل  احلادثة  فهي  الكون،  مبنعطفات  بل  الدهر،  بحوادث 

واالأخرة بداأت بتحول يف الوجدان.
فمع احل�سني كل هزمية انت�سار وبدون احل�سني كل انت�سار 
اأال ترون  اأعمار امل�ست�سهدين،  ال�سهادة تزيد يف  واإّن  هزمية، 
كيف اأن )عبد اهلل الر�سيع( �سالم اهلل عليه يعترب اليوم من 

كبار عظماء الرجال؟
فقد اعتمد االإمام احل�سني عليه ال�سالم على قّوة املنطق، 
واعتمد عدوه على منطق القوة، وملا �سقطت قوة عدوه، انت�سر 

منطق احل�سني، وكان انت�ساره اأبديا.
لقد كانت كربالء قبل واقعة عا�سوراء، ا�سمًا ملدينة �سغرة، 

اأما بعد حادثة الطف اأ�سبحت عنوانًا حل�سارة �ساملة.
يركع!  ومل  اأ�سالوؤه..  ومتزقت  تنك�س!  ومل  رايته..  متزقت 
وذبحوا اأوالده واإخوانه واأ�سحابه.. ومل يهن! اإنها عزة االإميان 
عليه  احل�سني  االإم���ام  فعله  م��ا  فكان  جتلياتها،  اأع��ظ��م  يف 

ال�سالم واأ�سحابه �سعبًا عليهم: اأن يقاتلوا اأو يقتلوا.. ولكنهم 
لو مل يفعلوا ما �سنعوا، لكان عليهم اأ�سعب، فاإّنه عليه ال�سالم 
لي�س �سخ�سًا، بل م�سروع.. ولي�س فردًا، بل اأّمة.. ولي�س كلمة، 

بل راية.
كل  لوجد  اجلهاد،  عن  يعتذر  اأن  ال�سالم  عليه  �ساء  فلو 
وجدها  عنه،  للتقاع�س  النا�س  ببع�سها  يتو�سل  التي  االأع��ذار 
جمتمعة، لكنه راأى املوت له عادة وكرامته من اهلل ال�سهادة؛ 

فاأعلن اجلهاد، والوقوف �سد الظلم والف�ساد.
ومهما  ال�سالم،  عليه  ال�سهداء  �سيد  عن  قلنا  مهما  فاإّننا 
كتبنا عنه، فلن نتجاوز فيه ما قاله ر�سول اهلل: »مكتوب على 

�ساق العر�س: اإن احل�سني م�سباح هدى و�سفينة جناة«.
بالكلمات، وجدنا  االأح��رار  اأبي  نعرّب عن  اأن  وكلما حاولنا 
اأن الكلمة عاجزة عن التعبر عن نف�سها فيه.. قلنا عنه اأنه 
احلق.. وقلنا اأنه الكوثر.. وقلنا اأنه الف�سيلة... فوجدناه اأكر 
من ذلك! فرجونا اهلل تعاىل اأن يلهمنا كلمة نعرّب عن حقيقته 
عليه ال�سالم، فاألهمنا اأن نقول اأن احل�سني عليه ال�سالم.. هو 

احل�سني وكفى!

ــالم ــش ــ� ــه ال ــي مـــع احلــ�ــشــني عــل
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�سيوعًا هي  واأهله  االإ�سالم  بها  التي مني  االتهامات  اأكر 
تهمة ال�سيف و�سفك الدماء.

اأع���داءه  اأّن  حتى  )ال��ع��ن��ف(،  م��رك��زة  اأخ���رى  بعبارة  اأو 
ما  امل�سلمني  اأّن  البع�س  ت�سّور  عنه  ذلك  اأذاعوا  ما  ولكرة 
و دماء، ال هّم لهم اإاّل القتل، والدماء،  هم اإاّل اأنا�س م�سا�سّ

والب�ساعة. وال�سيف 
مبتعدين بذلك عن االإ�سالم، مبغ�سني له، وملن يت�سّيع له.

اأقّلت  هكذا  ق��ّوة،  من  اأوت��وا  ما  بكل  الأن�ساره  حماربني 
القرون وبني طياتها الكره لالإ�سالم ول�ساحبه �سلوات اهلل 

عليه واآله.
ال��دي��ن  ���س��د  ت��ت��اأتَّ  االت��ه��ام��ات مل  ت��ل��ك  اأّن  ن��ظ��رن��ا  ويف 
اإاّل  )اإج��م��ااًل(  عنه  الغر  اأذه��ان  يف  تركز  ومل  االإ�سالمي 

الأ�سباب خا�سة.
1. �سرعة انت�سار االإ�سالم وتنامي قوته يف املجتمع الدويل 
يومها وظهوره كقوة عظمى نتيجة ال�ستخدام االإ�سالم ونبيه 
ومن  ال�سرعي  ال��دف��اع  حلق  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  العظيم 
اجللي للعيان اأّن حروب الر�سول �سلى اهلل عليه واآله واأمر 
املوؤمنني عليه ال�سالم كلها كانت دفاعية، ولي�ست هجومية.

2. اإّن احلروب التي �سّنت �سد الدول واالأقوام االأخرى قد 
ومن  اإليه  االأق��وام  تلك  واأدخلت  معها  االإ�سالم  دعاية  حملت 

املعروف اأّن تلك احلمالت قادها رجال، االإ�سالم منهم براء 
عك�سوا يف الكثر من اأفعالهم �سورة م�سّوهة عنه.

ونربز  العذر  لهم  نلتم�س  اأن  ال�سبب  هذا  نتيجة  فينبغي 
حقًا  ليعرفوا احلق  وتعاليمه  ون�سارته  االإ�سالم  اإ�ساءة  لهم 

فيتبعوه بدل اأن يحاربوه.
اإي�ساله  عليهم  واملتوجب  احلق  املذهب  اأ�سحاب  اإّن   .3
ما عملوه حلد  اأّن  اإاّل  قد عملوا على ذلك  اأجمع  العامل  اإىل 
االأدي��ان  اأو  االآخرين  امل�سلمني  من  الغر  اأّن  بل  زهيد  االآن 
وال�سبب يف ذلك  املجال  فاقوهم يف هذا  االأخرى  ال�سماوية 
هو ذات ال�سبب يف اتهام االإ�سالم بالعنف وهو عدم اإعطاء 
املن�سب الرئي�سي يف الدولة وهو مذهب االإمامة ملن هو اأهله 
وملن ن�سب اهلل �سبحانه وهو ذات ال�سبب الذي اندلعت من 

اأجله الثورة احل�سينية املباركة.
املقد�سة  احل�سينية  الثورة  واأحداث  مواقف  تاأّملنا يف  ولو 
رئي�سية  ك�سيا�سة  العنف  ونبذ  ال�سلم  �سمة  جليًا  لنا  لتبني 
�سلفه  اأثر  مقتفيًا  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإمام  نهجها  اتبع 
مل  واإ�سالحهم  القوم  من  يئ�س  ما  اإذا  حتى  فيها  ال�سالح 
هجمة  يهاجم  مل  اأّن��ه  ع��ن  ف�ساًل  وه��ذا  بقتال،  يبادرهم 
واحدة على عدّوه بل كله كان دفاعًا عن نف�سه وعياله واأهل 

بيته �سلوات اهلل و�سالمه عليهم اأجمعني.
فلم يبادرهم بقتال بل بادروه فكان قتاله دفاعيًا.

معركة عا�ش�راء 
ــاع مــعــنــ�ي  ــ ــ دف
وعــــ�ــــشــــكــــري
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م�شاب  على  اجلف�ن  قــرح 
الإمام احل�شني عليه ال�شالم

    كيف تقرح اجلف�ن ب�شبب امل�شاب؟
كيف  بب�شاطة  يعرف  بالطيب  ــام  اإمل ــى  اأدن له  من  اإّن 
من  لعله  بل  جّدًا،  رقيق  العني  جفن  فاإّن  اجلف�ن؛  تقرح 
اأّن  البديهي  ومن  الإن�شان،  لبدن  الظاهرية  امل�ا�شع  اأرّق 
ال�شيء كلما كان رقيقًا كان اأكرث عر�شة لالإ�شابة بالأذى 

اأو ال�شرر.
تق�م  امل�شاب  �شّدة  من  ويتاأّثر  القلب  يحزن  فحينما 

الغدد امل�ج�دة خلف العني بتبديل الدم اإىل دمع مالح.
واإذا ازداد املرء حزنًا ازداد ال�شغط على القلب، عند 
تع�د  ول  فت�شعف  الغدد  هذه  على  ال�شغط  يزداد  ذلك 
قادرة على تبديل الدم اإىل دمع، فيخرج من هذه احلالة 

الدم من العني بدل الدم�ع.
مالم�شته  تكّرر  وعند  مالح  الدمع  اأّن  ال�ا�شح  ومن 

يجرحه. للجفن 
ــال مــ�لنــا املــفــّدى الإمـــام املــهــدي املنتظر  ولــهــذا ق
ــّده  ــارة ج ــ الــ�ــشــريــف يف زي عــجــل اهلل تــعــاىل فــرجــه 
الناحية  بزيارة  املعروفة  ال�شالم  عليه  احل�شني  الإمام 
َعَلْيَك  َولأَْبِكنَيَّ  َوَم�َشاًء،  َباحًا  �شَ َك  »َفاَلأَْنُدَبنَّ املقد�شة: 

ُم�ِع َدما«. َبَدَل الدُّ
    حزن دائم

�َشنْيِ  احْلُ ــْ�َم  َي »اإِنَّ  ال�شالم:  عليه  الر�شا  الإمــام  قال 
َعِزيَزَنا«.)اأمايل  َذلَّ  َواأَ ُدُم�َعَنا  َواأَ�ْشَبَل  ُجُف�َنَنا  ــَرَح  اأَْق

ال�شدوق:١٢8(
فيتبنّي من الن�ّس الذي نقلناه عن الإمام الر�شا عليه 
يدركها  ل  كربالء  فاجعة  عمق  اأّن  املقال  مطلع  ال�شالم 
لهذه  فهمنا  واأّن  ال�شالم  عليهم  البيت  اأهــل  اإّل  حّقًا 

ال�اقعة ن�شبّي وناق�س.

يفهم  ال�شالم  عليه  الر�شا  الإمـــام  اإّن 
ينبغي،  كــمــا  كــربــالء  يف  جـــرى  مــا  عــمــق 
وهي  اأمامه  حا�شرة  ال�اقعة  ترى  ولذلك 

ن�شب عينيه دائمًا.
عليه  الر�شا  ــام  الإم حديث  من  ويفهم 
البيت عليهم  اأهل  اأّن  اآنفًا  املذك�ر  ال�شالم 

ال�شالم جف�نهم مقرحة دومًا ب�شبب 
احل�شني  الإمـــام  بجّدهم  م�شابهم 
�شهر  ــام  اأيـ يف  ولي�س  ال�شالم  عليه 
ول  عـــاّم  فــالــكــالم  فح�شب؛  حمـــرم 

ي�جد قيد فيه.
وما ذلك اإّل لأّنهم �شالم اهلل عليهم 

دائمًا  عــا�ــشــ�راء  يــ�م  ــداث  اأحـ على  حزنى 
م�شاب  على  بكائهم  لكرثة  مقروحة  وجف�نهم 

جّدهم اأبي عبد اهلل احل�شني عليه ال�شالم.
ال�شالم  عليهم  باأئمتنا  وتاأ�شيا  اأي�شا  اإننا 
دومـــًا،  كــربــالء  م�شائب  ن�شتح�شر  اأن  يــجــب 

هذا  يف  معل�ماتنا  من  نزيد  اأن  بنا  ويجدر 
يف  ن�شمع  مبــا  نكتفي  ول  اأيــ�ــشــًا  املــجــال 

اأن  املنا�شب  ومن  العزاء،  جمال�س 
املجال. هذا  يف  كتبا  نطالع 

ــا �ــشــيــد  ــ ــ�لن ــ ــيــة م فــقــ�ــش
ــهــداء عــلــيــه الــ�ــشــالم  ــ�ــش ال

م�شاب  واإّن  عظمى  ق�شية 
ال�شالم  عليهم  البيت  اأهل 
احل�شني  بالإمام  و�شيعتهم 
جّدًا،  عظيم  ال�شالم  عليه 
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ولهذا كان ال�شلف ال�شالح من علمائنا الأجالء يهّيئ�ن 
بعد  من  احل�شينية  ال�شعائر  وتعظيم  لإحياء  اأنف�شهم 
ال�ج�د  مقدمات  لها  يهيئ�ن  كان�ا  اأنهم  الغدير؛  عيد 

العلمي. ال�شطالح  ح�شب 
    تعجيل العق�بة لأعداء

 الإمام عليه ال�شالم
ميكن  ل  الق�شية  هــذه  اإّن  ثــّم 
من  الــتــقــلــيــل  اأو  مــ�اجــهــتــهــا 
�شبحانه  اهلل  لأّن  عظمتها 
الطف  علم  يبقى  باأن  وعد 
ــًا وذكــــر احلــ�ــشــني  ــاخم ــش �
مهما  خالدًا  ال�شالم  عليه 
الأعـــــداء يف حمــ�ه  جــهــد 
يف  جــاء  كــمــا  تطمي�شه،  اأو 
اآنفًا،  ذكرناها  التي  الــروايــة 
العق�بة  يعّجل  تعاىل  ّنـــه  واأ
على  الآخـــرة  قبل  الدنيا  يف 
احل�شني  الإمام  يحارب  من  كّل 
�شعائره. يحارب  اأو  ال�شالم  عليه 

الإمام  اأّن  املقاتل  وقد ذكر يف كتب 
ح�ل  خندقًا  حفر  ال�شالم  عليه  احل�شني 
يهجم  ل  حتى  الــنــار  فيه  ــرم  واأ�ــش مع�شكره 

الأعداء من كّل اجلهات.
فجاء رجل من بني متيم يقال له عبد اهلل بن 
ال�شالم  عليه  احل�شني  ع�شكر  على  فاأقدم  حــ�زة 
فناداه الق�م: اإىل اأين ثكلتك اأّمك؟ فقال: اإّن 
فقال  مطاع،  و�شفيع  رحيم  رّب  على  اأقــدم 
لأ�شحابه:  ال�شالم  عليه  احل�شني 
ــذا؟ قــيــل: هــذا  مــن هـ
ابن ح�زة، فقال 
ال�شالم:  عليه 
»الـــلـــهـــم حـــّزه 

اإىل النار«.
فا�شطربت 

بـــه فــر�ــشــه يف 

وارتفعت  بالركاب  الي�شرى  رجله  وتعّلقت  ف�قع  جدول 
رجله  ف�شرب  ع��شجة  بن  م�شلم  عليه  ف�شّد  اليمنى، 
اليمنى فطارت، وعدا به فر�شه ي�شرب براأ�شه كّل حجر 
النار. اإىل  بروحه  اهلل  وعّجل  مــات  حتى  �شجر  وكــّل 

)الإر�شاد:١٠٢/٢(
فقط،  الإمام  عليهم  دعا  الذين  حال  هذا  يكن  ومل 
والذين  اأعــدائــه  من  عليهم  يــدع  مل  الذين  حتى  بل 
قاتل�ه مل يبق�ا يف الدنيا بعد ا�شت�شهاده عليه ال�شالم 

�شنني. ب�شع  اأكرث من 
ي�شمل  بل  حياته  يف  حارب�ه  الذين  يخ�ّس  ل  وهــذا 

الذين يحارب�ن �شعائره وي�ؤذون حمّبيه.
اأحد الأخ�ة العراقيني من الذين زارونا  وقد نقل يل 
يف  �شّدد  قد  كان  النظام  اأن  البعثي  النظام  �شق�ط  بعد 
الإمام  زيارة  اإىل  امل�شاة  م�اكب  على  الأخــرية  ال�شن�ات 
احل�شني عليه ال�شالم وكانت عق�بة الزائرين ت�شل اإىل 

ال�شجن والتعذيب وحتى الإعدام.
اأمن  �شرطة  من  جمم�عة  ملحت  ال�شن�ات  اإحــدى  ويف 
)بني  �شبّيًا  اخلارجية  الطرق  على  كان�ا  الذين  النظام 
العا�شرة والثانية ع�شرة من العمر( ف�شّك�ا فيه اأّنه يعمل 
الأمر  وكان  الطريق  على  لهم  مر�شدًا  اأو  للزّوار  خمربًا 
بالفعل كذلك فكان هذا ال�شبّي ير�شد الزوار امل�شاة اإىل 
ثم  املحيطة  القبائل  عند  وال�شرتاحة  لل�شيافة  م�اقع 
ي�ا�شل�ن �شريهم مرة اأخرى ف�شاأله اأحد اأولئك ال�شرطة: 
خائفًا  وكان  ما  بج�اب  ال�شبّي  فاأجابه  هنا؟  اأتيت  ملاذا 

مرتبكًا، فزاد �شّكه به، ف�شفعه بقّ�ة على وجهه.
هّم  ملا  اإذ  به،  الأمــر  يطل  ومل  فــ�رًا،  منه  اهلل  فانتقم 
اللعني برك�ب �شيارته عرث فعلق �شالحه بطرف ال�شيارة، 

ففرغت ر�شا�شاته يف راأ�شه وهلك على الف�ر.
باهلل  كفر  قد  كان  ال�شرطي  هذا  اأّن  ل�  ال�ا�شح  ومن 
ال�شرعة،  بهذه  منه  انتقم  اهلل  كان  ملا  ال�شنني  ع�شرات 
الذي  ال�شبّي  لهذا  انتقامًا  بهالكه  عّجل  تعاىل  ولكنه 
كان من حمّبي الإمام احل�شني عليه ال�شالم والعاملني يف 

طريق اإحياء ذكراه وتعظيم �شعائره.
واأمثالهما  و�شّداد  نق�ل، فرع�ن  ما  واأح�شن دليل على 
الدنيا  يف  عق�بتهم  يعّجل  ومل  تعاىل  اهلل  اأمهلهم  الذي 
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رغم جماهرتهم بالكفر وحماربة اهلل تعاىل.
تعامله  ب�شبب  ال�شالم  عليه  ال�شهداء  �شيد  اأعداء  اأّما 
ل  ال�شالم  عليه  ال�شهداء  �شيد  ق�شية  مع  ال�شتثنائي 

ميهلهم اأبدًا بل ياأخذهم ف�رًا باأ�شّد العذاب.
واإذا كان اهلل تعاىل يعامل اأعداء الإمام احل�شني عليه 

ال�شالم هكذا يف الدنيا، فما اأ�شّد عذابهم يف الآخرة؟!
�شحيـــح اأّن الدنيا دار بـــالء وامتحان، واأّن اهلل جعل 
الإن�شـــان فيها خمرّيًا يف اأن يك�ن مـــن عباده ال�شاحلني 
اأو مـــن األّد اأعدائه كفرع�ن و�شـــّداد، واأّنـــه تعاىل قد 
ميهـــل الظاملـــني واأعـــداءه يف هـــذه الدنيـــا ويجعلهـــم 
يعي�شـــ�ن ويجيز لهم حتـــى مبحاربته ه� عّز وجّل فقد 
اأمهـــل فرع�ن الـــذي بارزه واّدعـــى الرب�بيـــة وقال: 

اأَلعَْلى{.)النازعـــات:٢٤( رَبُُّكـــمُ  ــا  }َأنـَ
اأمهل  وكذلك  الف�ر،  على  ياأخذه  ومل  عام  اأربعمئة 
ومل  عام  ت�شعمئة  املجل�شي  العالمة  روى  كما  �شدادًا 

معاقبته. يف  يعّجل 
ولكّن اهلل تعاىل اآىل على نف�شه اأن يعّجل يف النتقام 
و�شمرًا  يزيد  ميهل  فلم  ال�شالم،  عليه  احل�شني  قتلة  من 
وعمر بن �شعد وابن مرجانة واأمثالهم من الذين حارب�ا 
الإمام احل�شني عليه ال�شالم يف ي�م عا�ش�راء لعنة اهلل 
احل�شني  الإمام  ا�شت�شهاد  بعد  جميعًا  اأهلكهم  بل  عليهم، 
اخلم�س  على  تــزد  مل  ق�شرية  بــفــرتات  ال�شالم  عليه 
كما  الرب�بية  يــّدِع  مل  منهم  ــًا  اأّي اأّن  العلم  مع  �شن�ات؛ 

اّدعاها فرع�ن ومل يكن ك�شّداد ومنرود.
اأجل اإّن يزيد اأنكر ال�حي، فقال:

ــي بــــبــــدٍر �ـــشـــهـــدوا  ــاخـ ــيـ ــشـ ــيـــت اأ�ـ لـ
ــل ــشـ ــع الأ�ـ ــ ــن وقـ ــ ــزع اخلـــــــزرج م ــ جـ

ــًا  ــ ــرح ــ ــ�ا ف ــ ــّل ــ ــه ــ ــت ــ ــش ــ لأهـــــــّلـــــــ�ا وا�
تــ�ــشــل ــد ل  ــ ــزي ــ ي ــا  ــ يـ ــ�ا  ــ ــالـ ــ قـ ــم  ــ ثـ

ــم  ــه ــادات ــش قـــد قــتــلــنــا الـــقـــرم مـــن �
وعــــــــد لـــــنـــــاه بـــــبـــــدر فـــاعـــتـــدل

ــك فـــال  ــ ــلـ ــ ــاملـ ــ ــم بـ ــ ــشـ ــ ــا�ـ ــ ــت هـ ــ ــب ــ ــع ــ ل
ــزل ــ نـ وحـــــــــي  ول  جـــــــــاء  خـــــــرب 

ــقــم  ــت اأن مل  اإن  ــنـــدف  خـ مـــن  ــت  ــش ــ� ل
ــان فــعــل ــ ــ ــي اأحــــمــــد مــــا ك ــنـ مــــن بـ

ولكنه مل يّدع الرب�بية على كّل حال فلم مل ميهله 
الرب�بية،  اّدعى  الذي  فرع�ن  اأمهل  كما  تعاىل  اهلل 
الإمام  قتلة  و�شائر  و�شمر  �شعد  ابن  مع  احلال  وهكذا 

ال�شالم. عليه  احل�شني 
اإّن اهلل تعاىل ه� املالك للرقاب دائمًا ول يخاف الف�ت 
اأبدًا ليعجل )فاإمّنا يعجل من يخاف الف�ت( وله �شبحانه 

وياأخذهم  جميعًا  الظلمة  فيها  و�شيحا�شب  ــرة  الآخـ
غريهم  اأو  ال�شالم  عليه  احل�شني  قتلة  �ش�اء  بالعذاب 
اإذن  فلماذا  والط�اغيت  الكفار  و�شائر  و�شّداد  كفرع�ن 
عّجل بقتلة الإمام احل�شني عليه ال�شالم ومل ميهلهم كما 

اأمهل �شائر الظلمة والكفرة واأعداء اهلل تعاىل؟
عّلة ذلك اأّن اهلل �شبحانه جعل ق�شية الإمام احل�شني 
تعاماًل  معها  تعامله  وجعل  ا�شتثنائية،  ال�شالم  عليه 
ا�شتثنائيًا، ومن جملة الأم�ر التي ا�شتثني فيها وا�شتثنيت 

ق�شيته، تعجيل العق�بة لأعدائه وظامليه.
اإّن هذا التعجيل بالعذاب لقتلة احل�شني عليه ال�شالم 
عليه  احل�شني  الإمــام  ق�شية  ا�شتثنائية  عن  اآخر  تعبري 

ال�شالم لدى رب العاملني.
فهكذا اقت�شت الإرادة وامل�شيئة الإلهية باأن يتعامل مع 
ق�شية الإمام احل�شني عليه ال�شالم بنح� ا�شتثنائي، لي�س 

يف هذا امل�رد فقط بل يف م�ارد كثرية جّدًا ل تعّد.

شعبة الدراسات والبحوثبقلم: السيد صادق الشريازي

عن مصادره/ بترصف 10

زاء
الع

شم 
م��



الشيخ حسن العيل

ا�ست�سهاد  ذكرى  جديد  هجري  عام  كل  مطلع  ت�ستقبلنا 
للم�سلمني  تعاىل  اهلل  �ساء  وق��د  احل�سني،  اهلل  عبد  اأب��ي 
العظيمة  الذكرى  بهذه  وي�ستفتحوه  عامهم  ي�ستقبلوا  اأن 
فاالإمام  التغير،  وواج��ب  االإ���س��الح  مب�سوؤولية  لتذكرهم 

احل�سني ثار من اأجل االإ�سالح يف االأمة.
االإ�سالح �سرورة لكل اأمة، ويف كل ع�سر وزمان ذلك اأن 
عوامل الف�ساد والظلم واالنحراف حينما تت�سلل اإىل داخل 
مقاومتها  وعدم  عنها  ال�سكوت  فاإن  فيها،  وحت�سل  االأم��ة 

يجعل الف�ساد منت�سًرا، والظلم مهيمنًا.
لذلك حتتاج االأمة اإىل االإ�سالح يف كل وقت اإما ملقاومة 

الف�ساد، اأو ملقاومة اجلمود.
فاجلمود والركود لون من األوان 

نف�س  ع��ل��ى  وال��ع��ي�����س  ال��ف�����س��اد، 
ذات��ه  بحد  ه��و  وامل�ستوى  الو�سع 
واالنحراف. للف�ساد  ومنتج  ظلم، 
يتحملها  م�����س��وؤول��ي��ة  االإ����س���الح 

اأما  االأم��ة،  اأبناء  من  الواعون 
اأو  ب��ال��ت��ف��رج  اك��ت��ف��وا  اإذا 

التذمر، ف�سي�ساألون اأمام 
اهلل والتاريخ عما يجري 

ــانَ  ع��ل��ي��ه��م }وَمَــــــا َكــ
رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الُْقرَى بُِظْلٍم وََأهُْلهَا 

مُصْلِحُونَ{.)هود:117(
اأن  علينا  العظيمة  الذكرى  هذه  ا�ستقبال  يف 

اإحياء  الأن  اإحيائها  يف  م�سوؤوليتنا  نتحمل 
حياة  ال�����س��الم  عليه  احل�����س��ني  ذك���رى 

الن�سو�س  �سبب  ه��و  وه���ذا  ل��ن��ا، 
ال���������س����ادرة ع����ن االأئ���م���ة 

املع�سومني عليهم ال�سالم التي تدعو الإحياء ذكرى االإمام 
احل�سني عليه ال�سالم.

اإحياء عا�سوراء يجب اأن يوظف باجتاه االإ�سالح ويف �ستى 
تركز  اأن  ينبغي  العزاء  ومواكب  فاخلطابة  لذا  اجلوانب، 
اأفكار  اأن ن�سلح  على مو�سوع االإ�سالح يف االأمة واملجتمع؛ 

النا�س حتى يتعلموا مفاهيم دينهم ال�سحيحة.
عليه  ويتوجب  باهظ،  الثمن  اأن  يعلم  اأن  امل�سلح  وعلى 
�سحى  ال��ذي  احل�سني  االإم��ام  من  يتخذ  واأن  دفعه،  حتمل 
بيته  يف  يجل�س  مل  ال�سالم  عليه  فهو  ل��ه،  ق��دوة  �سيء  بكل 
ويتحدث عن االإ�سالح، واإمنا خرج و�سحى وحتمل، ونحن 
عندما نريد خدمة توجهات االإ�سالح علينا اأن نتحمل ذلك، 
فاأ�سحاب االآراء االأخرى لن يركوا من يخالفهم و�ساأنه، 
يف  امل��ج��ال  ل��ه  ويف�سحون 

ف�سح خطئهم.
اإىل  ن�����ح�����ت�����اج 
االجتماعي  االإ�سالح 
حلل امل�ساكل ال�سلوكية، 

واالأزمات املعي�سية.
يف  ي��ح�����س��ر  امل�����رء  دام  م���ا 
ينتهج  اأن  فعليه  احل�سني  اهلل  عبد  اأب��ي  مدر�سة 
م�ستعد  وهو  العزاء  جمل�س  من  يخرج  واأن  بنهجه، 
لل�سر على دربه فيما يرتبط باالإ�سالح يف اأي �ساأن 
كان؛ واإال فما ا�ستفاد من احل�سني ومن هذه املجال�س.

جمال�س  ل�سالح  زخًما  نخلق  اأن  ينبغي 
يعاين  التي  امل�ساكل  ملعاجلة  احل�سني 

املجتمع. منها 

ــ�راء..  ــ ــش ــ ــا� ــ اإحــــيــــاء ع
الإ�شالح باجتاه  ت�ظيف 
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جاء �شهر حمرم.. م��شم احلزن والتحدي، وت��شحت 
ودَوت  م�طن،  كل  يف  الأعالم  ورفرفت  بال�ش�اد،  البالد 
ويف  العام  هذا  يف  وهكذا  اأفق،  كل  يف  ح�شني  يا  هتافات 

كل عام.
يقتل  اأمل  عــام؟  كل  ــاذا  مل وو�ش��ش�ا،  املــعــذرون،  وجــاء 

اإمامكم يف عام واحد، وقبل اأكرث من اأربعة ع�شر قرنًا.
اأجل قيم ل تزال  ال�شبط كانت من  �شهادة  بلى.. ولكن 
املحرومني  اأجــل  ومن  ثابتة،  تــزال  ل  ــداف  ولأه تتجدد، 

الذي ما زال�ا ينتظرون من يدافع عنهم.
    م�شباح الهدى

دون  ــن  وم هـــدى،  م�شباح  الــ�ــشــالم  عليه  احل�شني  اإّن 
امل�شباح ي�ش�د الظالم؛ واأي ي�م يحل� الظالم؟ واأي اإن�شان 

الظالم؟ ي�شت�شيغ 
وحجة  النبيني،  وارث  ال�شالم  عليه  احل�شني  الإمــام  اإّن 
رب العاملني، وم�شباح يّتقد بن�ر ال�حي الإلهي، فمن ا�شتنار 
بن�ر الإمام احل�شني عليه ال�شالم فقد ا�شتنار بن�ر ال�حي.

يف  الكربى  اهلل  حجة  ال�شالم  عليه  احل�شني  الإمــام  اإّن 
جتليات  بع�س  عرفات،  وادي  يف  ودعـــاوؤه  ــرب،  ال عرفان 
عرفانه، بلى اإنه القائل: »َما َذا َوَجَد َمنْ  َفَقَدَك  َوَما الَِّذي 

َفَقَد َمْن َوَجَدك«.)اإقبال الأعمال:٣٤٩/١(
واأمــره  نــ�ر،  كالمه  الدين:  ب�شائر  يف  اهلل  حجة  وهــ� 

ر�شد، وو�شيته التق�ى.
�شريته  تتخطى  فال  احلياة،  حكمة  يف  احلق  منار  وه� 

احلكمة قيد �شعرة.
ومن مل يعرف الإمام احل�شني عليه ال�شالم بهذه ال�شفة 

فقد �شل �شالًل بعيدًا.
ركبها  من  جناة،  �شفينة  ال�شهيد  ال�شبط  كان  ذلك  واإىل 

جنى ومن تخلف عنها غرق.
اإّنه قدوة املجاهدين يف بذل النف�س يف �شبيل الدين اأو 
َبنْيَ  َرَكَز  َقْد  ِعِي  اْبَن الدَّ ِعَي  نَ  الدَّ َواإِ »اأََل  لي�س ه� القائل: 
لَّة«.)الله�ف  الذِّ ا  ِمنَّ َوَهْيَهاَت  لَِّة  َوالذِّ لَِّة  ال�شَّ َبنْيَ  اْثَنَتنْيِ 

على قتلى الطف�ف:٩٧(
ه�  كما  ال�شالم  عليه  احل�شني  الإمــام  واحــدة:  وبكلمة 
فاإنه حق حقيق؛  العر�س، وما كتب هناك  �شاق  مكت�ب يف 
عقل  وحما�س،  حكمة  فه�  جناة؛  و�شفينة  هدى،  م�شباح 

وعرفان، وعلم اإىل جانب اأنه حركة وحي�ية وفداء.
احلكمة  قيمتي  من  املزيد  اإىل  بحاجة  الي�م  ونحن 

م��شم احلزن والتحدي
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واحلما�س، كما نحن بحاجة اإىل الت�ازن الدقيق بينهما.
اأبعاد  بكل  ال�شهيد  ال�شبط  ج�ّشده  الذي  الإ�شالم  اإّن 
اجلهاد  ــن  دي هــ�  كما  والــعــلــم؛  العقل  ــن  دي هــ�  حياته 
وظالمة  واأ�شحابه،  النبي  مالحم  كانت  واإذا  والجتهاد، 
ال�شالة  اأف�شل  املع�ش�مني عليهم  واأولدهم  وو�شّيه  ابنته 
وال�شالم، والتي كانت ذروتها ملحمة عا�ش�راء، واإذا كانت 
اإذا  املديد،  تاريخها  عرب  واملجاهدين  العلماء  ت�شحيات 
كان كل ذلك وق�د احل�شارة الإ�شالمية، فاإّن ب�شرية هذه 
النبي  وو�شايا  احلكيمة،  ال�حي  اآيــات  كانت  احل�شارة 
ف�ّشرت  التي  وال�شالم،  ال�شالة  وعليهم  عليه  بيته  واأهل 
الذكر واأر�شت اأ�ش�س الأمة الر�شيدة، فتلك املالحم تفّجر 

الطاقات وتلك احلكم ت�جهها.
واإذا اختل الت�ازن بينهما فاإّن م�شري احل�شارة يف خطر، 
ومن ذلك اخلطر التمزق الداخلي الذي كان م�شري الكثري 
م�شريها  كــان  والتي  التاريخ  يف  املتطرفة  احلــركــات  من 

الدمار ب�شبب افتقارها اإىل احلكمة والر�شد.
وملحمته  ال�شهيد  ال�شبط  ذكــرى  جندد  ونحن  والي�م 
بهداه  الهــتــداء  اأن  نتذكر  اأن  علينا  الــكــربى،  الإلهية 
الر�شيد يف ح�شن التدبري ومل ال�شمل وعزم الأمر وتنظيم 
وت�شديد  الكلمة  وت�حيد  اإيجابية  اأ�ش�س  على  العالقات 
والت�اد  والرتاحم  الق�ل  اأح�شن  واإتباع  بالت�شاور  الــراأي 
والتعاون وبكلمة: الهتداء بن�ره �شالم اهلل عليه امل�شتق 
احل�شني  لالإمام  ال�لء  واجب  من  ذلك  اإن  ال�حي،  ن�ر  من 

عليه ال�شالم ومن اأبعاد جتديد ذكراه.
    التعاون حتت راية احل�شني عليه ال�شالم

يف  ال�شالم  عليه  احل�شني  الإمام  ن�شرها  التي  الراية  اإّن 
لالإ�شالم  ب�لئه  ت�شرف  من  كل  اإليها  �شمت  ال�لية  اأفق 
ولالإمام احل�شني عليه ال�شالم، و�شعار هذه الراية املجيدة 
مِلَْن  �ِشْلٌم  اإِنِّ   « ــام:  الإم يــزورون  وهم  امل�ؤمن�ن  يــردده  ما 
مِلَْن  ــُدوٌّ  َوَع ــْم  َوالُك مِلـَـْن  َوَويِلُّ  َحاَرَبُكْم  مِلـَـْن  ــْرٌب  َوَح �َشامَلَُكْم 

َعاَداُكم«.)كامل الزيارات:١٧٧(
هذا  ه�  كــربــالء،  يف  املظل�م  ــدم  ال ــرياث  م ــاإن  ف وهكذا 
عليهم  البيت  اآل  بحب  يتما�شك  الــذي  ال�لئي  املجتمع 
وي�شبح�ن  والتق�ى،  الرب  على  اأفــراده  ويتعاون  ال�شالم، 

كالبنيان املر�ش��س يتحدى الأعا�شري.

هم  الــذيــن  الــديــن  علماء  التجمع،  هــذا  ذروة  ويف 
الأطهار  الأئمة  عن  املن�ش�ب�ن  واحلجج  الأنبياء  ورثة 

ال�شالم. عليهم 
للر�ش�ل  الـــ�لء  وتعميق  الـــرب  ــاء  ــش اإر� اأجـــل  فمن 
الهداة،  ولالأئمة  و�شلم  ــه  واآل عليه  اهلل  �شلى  ــرم  الأك
باإ�شالح  علينا  ال�شالم  وعليهم  عليه  احل�شني  ولالإمام 
ول  والتعاون؛  والت�شاور  الرتاحم  درجة  اإىل  البني  ذات 
فاإّن املطل�ب �شرعًا  ال�شجار،  التعارف وعدم  يكفي جمرد 
فقال  و�ــشــ�ح،  بكل  به  اهلل  اأمــرنــا  الــذي  التعاون  هــ�: 
عََلى  تَعَاوَُنوا  وَاَل  ْقوَى  وَالتَّ الِْبرِّ  عََلى  }وَتَعَاوَُنوا  �شبحانه: 

وَالْعُدْوَاِن{.)املائدة:٢( اإِلثِْم 
متينة  اجتماعية  م�ؤ�ش�شات  عرب  اإّل  ميكن  ل  والتعاون 
واحلكمة  الفا�شل  واخللق  التق�ى  مرا�شي  على  قائمة 
الر�شيدة؛ وهكذا فاإّن على كل واحد منا ال�شعي نح� تنمية 
امل�ؤ�ش�شات احل�شارية ذات ال�شفة الإميانية، فاإّن التحديات 
الكربى التي ن�اجهها الي�م على م�شت�ى اأمتنا املجيدة، ويف 
كل قطر وكل اأفق، ل ولن ن�شتطيع التغلب عليها بالتمنيات 
باإ�شالح  يبداأ  �شامل،  ح�شاري  بتح�ل  واإمنــا  ال�شاذجة، 
القت�شاد  اإ�شالح  اإىل  وينتهي  والنتماء،  وال�شل�ك  الفكر 
وال�شيا�شة وذلك جت�شيدًا لق�له تعاىل: }إِنَّ اهلَل اَل يَُغيِّرُ 

بَِأنُْفسِِهمْ{.)الرعد:١٢( مَا  يَُغيِّرُوا  حَتَّى  بَِقوْمٍ  مَا 
العالقات  اإ�شالح  ه�  الذات  اإ�شالح  مظاهر  اأبرز  ومن 
يف  وتنظيمًا  تالحمًا  اأكــرث  ت�شبح  حتى  الجتماعية 
امل�اجهة،  عند  واأ�شلب  العطاء،  على  واأقــدر  البناء، 

التحدي. لدى  مرا�شًا  واأ�شد 
    ثقافتنا يف ميزان العقل وال�حي

ــق هــ� احلـــق، والــبــاطــل هــ� الــبــاطــل؛ ومــيــزان  اإّن احل
فيما  لالأنام  اهلل  و�شعه  الــذي  امليزان  ذات  ه�  معرفتهما 
م�شى والي�م واإىل الأبد، وعلينا اأن نقي�س اأفكارنا و�شل�كنا 
واإّن  وال�حي،  العقل  يف  املتمثل  امليزان  بذلك  وم�اقفنا 
ع�ش�ر التخلف اأورثتنا ثقافة الهزمية والنط�اء، ثقافة 

ال��ش��شة والرتدد، ثقافة الع�شبية والذاتية.
الثقافة  هذه  مثل  يرفع  وال�حي  العقل  ميزان  بينما 
متام؛ فالعقل يحكم باأن من يزرع الريح يح�شد العا�شفة، 

واإن من يعمل ح�شنا يراه عاجاًل اأم اآجاًل.
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ــمْ  ــُت ــنْ ــسَ َأحْ َأحْـــسَـــنْـــُتـــمْ  }إِنْ  يــقــ�ل:  �شبحانه  واهلل 
َفَلهَا{.)الإ�شراء:٧( َأسَْأُتمْ  وَإِنْ  أَلنُْفسُِكمْ 

مَــا  إِالَّ  نْـــسَـــاِن  لِـــإِْ َلــيْــسَ  }وََأنْ  وجــل:  عــّز  ويق�ل 
سَعَى{.)النجم:٣٩(

ويق�ل تعاىل اأي�شًا: }َفمَنْ يَعْمَْل مِْثَقاَل َذرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ 
يَرَهُ{.)الزلزلة:٧-8( شَرًّا  َذرَّةٍ  مِْثَقاَل  يَعْمَْل  وَمَنْ   )7(

خــالــدًا،  يــ�مــًا  ال�شالم  عليه  احل�شني  يــ�م  ويبقى 
ب�شرية  ميثل  لأّنه  الندثار،  على  اهلل  باإذن  ي�شتطيع 
العقل وال�حي يف م�اجهة ثقافة التخلف والنط�اء.

وهكذا كان �شيد ال�شهداء م�شباح هدى ل ينطفئ، لأّنه 
لي�س فقط بكلماته امل�شيئة واإمنا بعطائه ال�شخي اأبطل 

و�شاو�س ال�شيطان وروا�شب الثقافة اجلاهلية واآثارها.
اأّن  الأمم  عّلم  الإلهية،  نه�شته  انطالقة  بداية  ففي 
ال�شبيل اإىل احلياة الفا�شلة ميّر على قنطرة ال�شهادة، 
طَّ  فقد قال عليه ال�شالم: »ُخطَّ امْلَْ�ُت َعَلى ُوْلِد اآَدَم خَمَ
ــاَليِف   اأَ�ــشْ اإِىَل  ْوَلَهِني  اأَ َوَمــا  اْلَفَتاِة،  ِجيِد  َعَلى  اْلــِقــاَلَدِة 
َلِقيِه  اأََنا  َرٌع  َم�شْ يِل   َ َوُخريِّ ُي��ُشَف،  اإِىَل  َيْعُق�َب  ا�ْشِتَياَق 
َ�اِوي�ِس  ُعَها ُع�ْشاَلُن اْلَفَلَ�اِت، َبنْيَ النَّ ايِل َتَقطَّ َكاأَنِّ ِباأَْو�شَ
�ُشْغبًا  َواأَْجِرَبًة  ُج�فًا،  اأَْكَرا�شًا  ي  ِمنِّ َفَيْملئَانَّ  َوَكْرَبالَء 
اأَْهَل  اَنا  ِر�شَ اهلِل  ى  ِر�شَ ِباْلَقَلِم،  ُخطَّ  َيْ�ٍم  َعْن  ي�َس  حَمِ َل 
َلْن  اِبِريَن  ال�شَّ اأُُج�َر  يَنا  َوُيَ�فِّ َباَلِئِه،  َعَلى  رِبُ  َن�شْ اْلَبْيِت، 
ِهَي  َمٌة  حَلْ َواآِلــِه  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �شَ اهلِل  َر�ُش�ِل  َعْن  َت�ُشذَّ 

ُز  ُم�َعٌة َلُه يِف َحِظرَيِة اْلُقْد�ِس َتَقرُّ ِبِهْم َعْيُنُه، َوُيَنجَّ جَمْ
َعَلى  نًا  َوُمَ�طِّ ُمْهَجَتُه،  ِفيَنا  َبــاِذًل  َكاَن  َمْن  َوْعــُدُه،  َلُهْم 
�َشاَء  اإِْن  ِبحًا،  ُم�شْ َراِحٌل  َفاإِنِّ  َحْل  َفْلرَيْ َنْف�َشُه،  اهلِل  ِلَقاِء 

اهلُل«.)نزهة الناظر وتنبيه اخل�اطر:8٦(
واإذا جتاوز املرء حاجز اخل�ف من امل�ت، فقد امتطى 
�شه�ة احلياة بكل اقتدار لأنه ل �شيء اأخ�ف من امل�ت؛ 

ومن هنا فقد اأن�شد اإمامنا �شالم اهلل عليه:
ــن ركــــــــ�ب الـــعـــار  ــ ــري مـ ــ املــــــــ�ت خـ

الـــنـــار. ــ�ل  ــ دخـ ــن  مـ اأوىل  والـــعـــار 
احل�شني  بالإمام  اقتدت  التي  الأمة  يف  جرت  وهكذا 
رت مب�شباحه النرّي، جرت بهم روح  عليه ال�شالم وتب�شّ

البط�لة التي حتدث بها اأعتى الأعا�شري.
ترتى  والع�شكري  الثقايف  الغزو  اأم�اج  حيث  والي�م 
ال�شجاعة  اإىل  اأح�جنا  فما  طرف،  كل  من  الأمة  على 
ح�شنها  اإىل  لناأوي  احلكيمة،  والبط�لة  الر�شيدة، 
املنيع، وندافع عن قيمنا وم�شاحلنا، ونرد كيد الأعداء 

اإىل نح�رهم باإذن اهلل.
الكهف  هــ�  زال  مــا  ال�شالم  عليه  احل�شني  فــالإمــام 
احل�شني، فعلينا اأن ناأوي اإىل ب�شائر ال�حي الذي ج�ّشده 
ونبني  رايته،  حتت  �شف�فنا  ن�ّحد  حتى  ال�شالم،  عليه 
يف  التحديات  ون�اجه  هداه،  ذرى  يف  الر�شني  جمتمعنا 

ظل ال�شجاعة التي اأورثنا اإياها يف ملحمة الطف.

شعبة الدراسات والبحوث

عن مصادره/ بترصف
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آالء الحيدري

طق��شهم  يف  ال�شماوية  الأديان  اأتباع  نالحظ  عندما 
مظاهر  التزم�ا  اليه�د  اأّن  جند  الدينية،  وممار�شاتهم 

دينهم، واأهمل�ا تهذيب النف�س وتطهري القلب.
ويف قبالهم الن�شارى ان�شغل�ا بت�شفية الباطن، وترك�ا 

مظاهر الدين وعالئمه اخلارجية.
على  ــد  واأّكـ والباطن  بالظاهر  اهتم  الإ�ــشــالم  لكن 

الرتباط بينهما.
فقد حّث على تزكية النف�س وتهذيب الباطن، ومن ثّم 
عالية  الإ�شالم  راية  ولإعالء  وال�شعائر  باملظاهر  اهتّم 

خّفاقة.

َفِإنَّهَا  اهلِل  شَــعَــائِــرَ  مْ  يُعَظِّ وَمَـــنْ  }َذلِـــكَ  تعاىل:  فقال 
الُْقُلوِب{.]احلج:٣٢[ تَْقوَى  مِنْ 

�شعرية، وهي كل عالمة تر�شد وتدّل  وال�شعائر جمع 
اإىل اهلل تعاىل وطاعته.

فهي املعامل الظاهرة للح�ا�س، والتي تدّل على الدين 
الإ�شالمي وتر�شد النا�س اإليه.

وهنا ميكن الق�ل اأّن �شعائر اهلل ت�شمل جميع الأعمال 
الدينية التي تذّكر الإن�شان باهلل تعاىل وعظمته.

ال�شالم  عليهم  البيت  اأهــل  تعظيم  اأّن  ال�ا�شح  ومــن 
واإحياء ذكرهم واإبراز احلزن عليهم ه� م�شداق للم�دة 
عََليْهِ  َأسَْأُلُكمْ  اَل  }ُقْل  اأمرنا بها يف ق�له تعاىل:  التي 

الُْقرْبَى{.]ال�ش�رى:٢٣[ فِي  الْمَوَدَّةَ  إِالَّ  َأجْرًا 
اإليه  ندبنا  الــذي  اأمــرهــم  لإحــيــاء  وا�شح  وم�شداق 

اأئمة اأهل البيت عليهم ال�شالم يف رواياتهم واأحاديثهم 
ال�شريفة.

ــَ�اِن  ــ الإِْخ ِكــَتــاِب  يِف  ــنْيِ  ــ�ــشَ احْلُ ــِن  ْب َعــِلــيِّ  ــُن  ْب ُد  فُمَحمَّ
ِل�ُش�َن  ِبي َعْبِد اهلِل عليه ال�شالم َقاَل: »جَتْ ِباإِ�ْشَناِدِه َعْن اأَ
»ِتْلَك  ال�شالم:  عليه  َقــاَل  َنــَعــْم:  ُقــْلــُت  ــ�َن؟«،  ُثـ ــدِّ ـ َوحُتَ
اأَْمَرَنا،  اأَْحَيا  َمْن  اأَْمَرَنا َرِحَم اهلُل  َفاأَْحُي�ا  َها  اأُِحبُّ امْلََجاِل�ُس 
ْيُل َمْن َذَكَرَنا اأَْو ُذِكْرَنا ِعْنَدُه َفَخَرَج َعْن َعْيَنْيِه ِمْثُل  َيا ُف�شَ
َباِب َغَفَر اهلُل َلُه ُذُن�َبُه َوَلْ� َكاَنْت اأَْكرَثَ ِمْن َزَبِد  َجَناِح الذُّ

اْلَبْحِر«.)و�شائل ال�شيعة:٢٠/١٢(
عليه  ال�شادق  ــام  الإم اإليها  اأ�شار  التي  املجال�س  اإّن 
ال�شالم،  عليهم  البيت  اأهــل  ذكــر  جمال�س  هي  ال�شالم 
مناقبهم  ــر  وذك ف�شائلهم  عــن  احلــديــث  هــ�  واحلــديــث 

والفرح لفرحهم واحلزن حلزنهم.
اأعدائهم  من  والرباءة  وحمبتهم  م�التهم  عن  ف�شاًل 

وظامليهم وغا�شبي حّقهم.
فمن هنا كان تعظيم اأهل البيت عليهم ال�شالم وامل�شي 
من  ن�عًا  عليهم  احلزن  واإبــراز  لزيارتها  مراقدهم  اإىل 
تعظيم ال�شعائر الإلهية املربزة للدين الإ�شالمي والدالة 

على معامل ال�شريعة الإلهية.
املدح  حــال  يف  الكرمية  ــة  الآي اأّن  بالذكر  واجلدير 
والتمجيد ملن يعّظم حرمات ال�شعائر الإلهية ويرّوج لها، 
ومع اأنها من الأم�ر العامة والعالمات الظاهرة واملبّينة 
للدين الإ�شالمي اإّل اأّنها نابعة من ال�رع والتق�ى وتطهري 

الباطن، وه� اأمر معن�ي يرجع اإىل القل�ب والنف��س.

ال�شـــعائر احل�شـــينية من تق�ى القل�ب
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للخطاب ال�سيعي اإ�سهام ملحوظ يف �سياغة البنية النف�سية 
ال�سائدة للجماهر ال�سيعية وامل�سلمة واحلرة يف العامل.

ومن ثم حتديد عالقة االأجيال بواقعها املعا�سر، انفتاحا 
اأو  فاعلة  حركة  اأو  �سكونا  ت�سارعا،  اأو  ت�سلما  اأو  انغالقا  اأو 

غر فاعلة.
مب�سوؤولية  لت�سطلع  الدينية  ال�سعائر  ج��اءت  هنا  وم��ن 
لالأجيال  التاريخي  للحدث  املو�سوعي  النقل  يف  م��زدوج��ة 
كربالء  ق�سية  لتكون  الفكر  زواي���ا  يف  و�سياغة  ال��ق��ادم��ة، 
الدائمة االنت�سار لنهج �سيد ال�سهداء اأبي عبد اهلل احل�سني 
الوعي لي�س جمرد تراكم  اإن  اإذ  اأهدافه  ال�سالم ومتثل  عليه 
للمعلومات اأو االجرار املكرر لالأحداث بقدر ما هو ا�ستنارة 
يف الروؤية للتاريخ وفهم الواقع املعا�سر باآفاقه وحتدياته وهو 
به  و�سف  وم��ا  بالب�سرة  الكرمي  ال��ق��راآن  عليه  ي�سطلح  ما 

احل�سني اأ�سحابه »حملوا ب�سائرهم على اأ�سيافهم«.
يقول االإمام احل�سني عليه ال�سالم يف كلماته ال�سريفة: »اأال 

ال�سلة والذلة  اثنتني بني  ابن الدعي قد ركز بني  واإن الدعي 
وهيهات منا الذلة«.

خرجت  »اإمن��ا  اآخ��ر:  مو�سع  يف  ال�سالم  عليه  وي��ق��ول 
باملعروف  اآم��ر  اأن  اأري��د  ج��دي  اأم��ة  يف  االإ���س��الح  لطلب 

املنكر«. عن  واأنهى 
الن�س  م��ع  م��ت��الزم  ت��ق��دم  كما  احل�سيني  اخل��ط��اب  الأّن 

القراآين الذي ي�سف املوؤمن بالعزة والعلو والكرامة.
فاحل�سني رمز البطولة واجلهاد، ال انك�سار واخلنوع؛ فهذه 
الباحثني حني  اأحد  املجاهدة عرب عنها  الناه�سة  احل�سينية 
اأن الت�سيع اأمنى روحية واأكر حرية، ولهذا قال غاندي  ذكر 
مظلومًا  اأك���ون  كيف  احل�سني  م��ن  )تعلمت  ال��ه��ن��د:  حم��رر 

فاأنت�سر(.
واملثقفني  والعلماء  الفقهاء  من  اليوم  املذهب  اأبناء  اإّن 
لثقافة  موؤ�س�س  خ��ط��اب  اإن��ت��اج  م�سوؤولية  اأم���ام  واخل��ط��اب 
العقل  واإث���ارة  ال��روح  بعث  معاملها  اأب��رز  من  التي  االنت�سار 

ــي  ــن ــي ــش ــ� ــاب احل ــ ــطـ ــ اخلـ
يف �شياغة البنية النف�شية
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الدكتور حيدر كريم الجاّميل

وتعبئة الطاقات وبلورة برامج االإ�سالح والتغير.
اأمرنا  لقد  البدائل  بع�سر  ع�سرنا  اأ�سمينا  اأن  نبالغ  فال 
زين  االإم���ام  خطبة  ليقطع  امل���وؤذن  عليه(  اهلل  )لعنة  يزيد 

العابدين عليه ال�سالم يف تعتيم اإعالمي.
االت�ساالت  وث��ورة  املفتوحة  الف�سائيات  واق��ع  يف  واليوم 
واملعلومات لي�س لنا اأن نتعذر باملنع اأو الظروف اإذا ما تعمقنا 
اأكر يف املحتوى احل�ساري واالإن�ساين للثورة احل�سينية �سوف 
جندها بال �سك اأكرب من كونها جمرد ثورة فلي�س ثورة متتلك 
عن  مييزها  الأن  املمدودة  التاريخ  لوح  يف  اخللود  ا�ستحقاق 
غرها هو خلود م�سمونها الر�سايل الكبر الأّنها كانت تعبرا 

عن نه�سة ثورة اأحرار ال ثورة تعبر.
كل  م��ن��ه  ف�سانت  امل�سلم  ال���وج���دان  ع��ل��ى  هيمنت  ف��ق��د 
ما  اأن  جتد  واأن��ت  الالحقة  القرون  �سهدتها  التي  التحوالت 
ثورة  حتى  اأو  املختار  اأو  التوابني  كثورة  ث��ورات  من  اأعقبها 
العبا�سية  الثورة  مع  ن�سالهم  بداية  يف  املتحالفني  العلويني 
�سد امل�سروع االأموي املقبور والذين رفعوا �سعار الر�سا من اآل 

حممد كلها كانت ت�ستح�سر ال�سعار احل�سيني.
ث��ورات  فاإنها  ال  اأم  �سعاراتها  ترجمة  يف  اأجنحت  و�سواء 
العقل  �سياغة  اأع��اد  ال��ذي  احل�سيني  ال��روح  هذا  من  ملهمة 
امل�سلم باجتاه اإمكانية التغير لالأف�سل يف هذا االإطار ميكننا 

القول باأّن امل�ساألة االإ�سالمية.
يتعلق باملخاطب قبل املتلقي احل�سيني رهني ين�سج وثقافة 
�سكل  فياأخذ  اخلطاب  يتقزم  اأن  فيمكن  للخطاب  احلامل 

حامله حيثما اأ�سفى على اخلطاب روؤيته ال�سيقة.
توافر  اإذا  كونيًا  عامليًا  ي�سبح  قد  احل�سيني  فاخلطاب 
وعي  ليالم�س  اخلطاب  يرقى  اأي  واالإن�ساين  الكوين  احلامل 
الذوق  االعتبار  بعني  يجب  هنا  ومن  العلم  ون�سج  االإن�سان 
وا�ستنطاق  احل�سني  ر�سالة  تقدمي  يف  املتلقي  وثقافة  العام 

ملحمة احل�سني وتاأويل ثورة احل�سني عليه ال�سالم.
جديدة  �سياغة  وفق  امل�سهد  ق��راءة  نعيد  اأن  علينا  اإذن 
لالأمة  كبرًا  م�سطلحًا  ال�سالم  عليه  احل�سني  نقراأ  واأن 
ما،  لطائفة  الر�سالية  حركته  يف  متحيزًا  ولي�س  االأم��ة  كل 
االأم��ة  لوحدة  عنوانًا  وجعله  احل�سيني  اخلطاب  وتو�سيع 
خطاب  احل�سيني  فاخلطاب  اللحاظ،  بهذه  �سروريا  اأم��رًا 

ال�سالم  عليه  احل�سني  واالإم���ام  مفتوح  واإن�ساين  اإ�سالمي 
من  ثغر  اإىل  يتجه  باأن  له  ي�سمحوا  اأن  حما�سريه  من  طلب 

الثغور، ليدراأ خطر االقتتال بني امل�سلمني.
مواجع  رغ��م  ال�سالم  عليه  العابدين  زي��ن  ابنه  اأن  كما 
جماعية  اإب��ادة  من  �ساهده  ما  وج��رح  االأم��وي  اال�ست�سعاف 
ال��وح��دوي من خ��الل دعاء  للهم  اأمن��وذج��ًا  يقدم  بيته  الأه��ل 
اأهل الثغور الذي يالم�س فيه ق�سية االأمة الكربى والقلق على 
ال�سخ�سية واحل�سابات  يفوق االعتبارات  االإ�سالم مبا  بي�سة 

ال�سيا�سية ال�سيقة.
خ�سومه  اأن  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإم��ام  افر�س  ولقد 
ال�سيما قتلته كانوا ال يوؤمنون باملعاد وال يخافون اهلل لذا تقدم 
خطوة ما يلزم بر�سم ال�سمر االإن�ساين فقال: »فكونوا اأحرارًا 

يف دنياكم اإن كنتم عربًا كما تزعمون«.
فهو يتحدث عن االإن�سان وعن الفتى وعن النف�س املحرمة 
وعن احلق والكرامة، فكل ما نطق به هو مدر�س يف مطاليب 

بني الب�سر يف نيل احلياة الكرمية احلرة.
االآخ��ر  اح���رام  فكر  على  احل�سيني  اخل��ط��اب  اإّن  ل��ذا 
واحرام احلياة حيث لي�س ا�ست�سهاد احل�سني عليه ال�سالم 
املحرمة  النف�س  قتل  على  القائم  النهج  لذلك  ف�سحًا  اإاّل 
اأن م�سوؤولية املبلغني واخلطباء احل�سينيني كبرة فعليهم اأن 
والذوق  الوعي  ا�ستح�سار  من  متكنهم  عالية  بثقافة  يتحلوا 

العام ويكونوا اأكر توازنا.
اأدنى  حد  بتح�سيل  غرهم  من  اأكر  مطالبون  واخلطباء 
امل�سرك  ال��ذوق  مراعاة  يف  واالجتهاد  العامة  الثقافة  من 
يقوم  ال��ذي  والعاطفي  االنفعايل  للح�س  اال�ست�سالم  وع��دم 
عادة على ح�ساب منطق املحتوى الر�سايل للمادة احل�سينية.

لي�ست جمرد و�سف  ال�سالم  االإمام احل�سني عليه  فق�سية 
نه�سة  وم�سروع  اأمة  مل�سروع  القتل  من  ا�سكااًل  ا�ستتبع  ملقتل 
وموقعيته  ال�سالم  عليه  احل�سني  لالإمام  ال�ساأين  البعد  اأي 

الر�سالية داخل االأمة.
اإّن ن�سج اخلطيب احل�سيني وثقافته تنعك�س ب�سورة تلقائية 

على املحتوى فتكرب الق�سية مب�ستوى ثقافة اخلطيب وعلمه.
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قال اهلل عّز وجل يف كتابه الكرمي: }َكَتبَ اهلُل أَلْغلِبَنَّ 
عَِزيزٌ{.)املجادلة:21( َقِويٌّ  اهلَل  إِنَّ  وَرُسُلِي  َأنَا 

االآن  من  للهجرة  عاما  و�سبعني  و�ستة  وثالثمائة  األ��ف  قبل 
وقعت معركة ق�سرة من حيث الزمن يف منطقة مل يكن النا�س 
على  ال�سغرة  القرى  من  جمموعة  بني  قبل؛  من  يعرفونها 

�ساطئ نهر �سغر.
اأقل ما  اإال ن�سف نهار بني جي�س جلب  ت�ستغرق  واملعركة مل 
قيل فيه اأنه كان قوامه 30 األفًا من الرجال املقاتلني، وبني عائلة 
والعبد  والرجل،  وامل��راأة  الكبر  وال�سيخ  ال�سغر  الطفل  فيهم 

واالأمة.
على  اللجب  اجلي�س  اأق��دم  الظهر  بعد  املعركة  انتهاء  وبعد 
اخليل؛  حوافر  حتت  و�سحقوا  قتلوا  الذين  اأولئك  خيام  حرق 

كانوا خم�سني طفال وطفلة، وقد انتهى كل �سيء.
اأّن  احل���ادث جن��د  ذل��ك  م��ن  ي��وم  مليون  ن�سف  ق��راب��ة  بعد 
ثالثمائة مليون من النا�س يعي�سون ع�سرة اأيام يف حالة هياج؛ 
ما من مكان نذهب اإليه اإال ون�سمع حديثا عن هذه املعركة، وعن 

ما جرى فيها، وعن تفا�سيلها.
فعادة احلوادث ُتلغي بع�سها بع�سا، لو اأنه حدثت معركة االآن 
ثم حدثت معركة غدا فمعركة الغد �سُتلغي املعركة التي حدثت 

اليوم.
النبوية  للهجرة   61 �سنة  يف  كربالء  يف  جرى  ما  وبني  بيننا 
ال�سريفة اآالف املعارك اأقلها واأقول اأقلها احلرب العاملية االأوىل 
واحلرب العاملية الثانية، ويف احلرب العاملية الثانية قتل �سبعون 

من  االآن  يوجد  ال  ولكن  باأكملها  م��دن  ودّم���رت  اإن�سان  مليون 
اأ�سخا�س على  يتحدث عن احلرب العاملية الثانية بقدر ع�سرة 

وجه الكرة االأر�سية.
يف املقابل هناك اأربعة ماليني ح�سينية يف العامل كلها تتحدث 
اأف�سل  عليهم  احل�سني  واأ���س��ح��اب  احل�سني  ع��ن  االأي���ام  ه��ذه 

ال�سالة وال�سالم.
عنها  تغيب  ال  ال�����س��الم  عليه  ال�����س��ه��داء  �سيد  ذك���رى  اإّن 
اأولكن  من  االأي��ام  هذه  يف  ال�سالم  عليه  يذكر  فقد  ال�سم�س، 
اأول مدينة ت�سرق  اأوتاوا يف كندا، وكذلك يف  اإىل  يف نيوزلندا 
فهنالك  ال�سم�س؛  فيها  تغرب  مدينة  اآخر  اإىل  ال�سم�س  عليها 
ذكر للح�سني عليه ال�سالم يف امل�ساجد واحل�سينيات وال�سوارع 

واالأزقة ويف البيت ويف املحالت.
كيف اأّن هذه احلادثة ال�سغرة غّرت وجه التاريخ، ملاذا؟ ما 

هو ال�سر يف هذا احلادث؟
ثالثة و�سبعون من الرجال وبع�سهم اأطفال قتلوا من مع�سكر 

اأهل البيت عليهم ال�سالم.
لقد حدثت حروب كثرة يف العراق وخارج العراق، واحلال 

اأّن العراق مهد هذه املعركة.
م��ن احلكومات  وك��م  تبّدلت وحت��ّول��ت  احل��ك��وم��ات  م��ن  ك��م 
اإاّل  �سقطت، وكم تطورت االأحداث هناك؛ لكن كل هذه ن�سيت 
حادثة عا�سوراء، فاإّنها ُتذكر يف كل مكان، كاأّن ال�سم�س تقول: يا 
ح�سني؛ والقمر يقول: يا ح�سني؛ كاأن اجلدران تقول: يا ح�سني؛ 

كاأّننا يف كل مكان ن�سمع ا�سم احل�سني عليه ال�سالم.

والباطل احلق  بني  معركة 
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كيف؟ وملاذا؟
ع��ا���س��وراء  ي���وم  اأّن يف  ع��ن  ف�����س��اًل 

هنالك عطلة ر�سمية ملليار و200 مليون اإن�سان.
واآذرب��اي��ج��ان  واي���ران  وباك�ستان  الهند  ع��م��وم  يف  وذل���ك 

والعراق ولبنان والبحرين.
فاإذا جمعنا عدد هوؤالء الذين ي�سكنون يف هذه الدول مليار 
االإمام  على  وع��زاء  ر�سمية  عطلة  لديهم  اإن�سان  مليون  ومئتني 
احل�سني واأ�سحابه عليهم ال�سالم الذين قتلوا يف يوم عا�سوراء 

�سنة 61 للهجرة.
نعم، النا�س عادة ما ياأخذون ذكريات بع�س االأمور، لكن مل 

نر ذكرى موؤملة وحزينة.
فالنا�س غالبًا يف اأول ال�سنة امليالدية مبنا�سبة ميالد ال�سيد 
وذلك  اليوم  هذا  يحيون  ال�سنة اجلديدة،  والدخول يف  امل�سيح 
التي  احلزينة  املنا�سبة  لكن  احتفاالت؛  وفيه  العيد  هو  اليوم 
�سيد  على  ج��رت  التي  امل�سائب  ذك��رى  فيها  النا�س  يحيون 
ال�سهداء عليه ال�سالم واأهل بيته الطيبني الطاهرين واأ�سحابه 

املنتجبني الوحيدة هي يف عا�سوراء، يف حمرم احلرام.
لنقّرب املو�سوع اأكر:

القدمية،  اجلرائد  ي�سرون  ال  اأّنهم  النا�س  يف  العجيب 
وال�سحف  اجلرائد  ي�سرون  بل  اأم�س،  يوم  يف  �سدرت  التي 

اليوم. ت�سدر  التي 
اإال  فهم ال ي�ستخدمون اجلرائد التي م�سى عليها يوم واحد 
ال  اخلرب  الأن  كال�سفرة،  ا�ستخدامها  يتم  اأو  الزجاج  لتنظيف 
االإن�سان خربًا مرة واحدة، ال ي�سمعه  فاإذا �سمع  ُي�سمع مرتني، 

مرة اأخرى.
يف حني نرى اأّن النا�س ياأتون اإىل احل�سينيات واإىل امل�ساجد 
واإىل جمال�س العزاء والهيئات والتكيات لي�سمعوا خرب احل�سني 
احلرام  حمرم  من  العا�سر  يوم  اأخبار  لي�سمعوا  ال�سالم،  عليه 

�سنة 61 للهجرة.
ف��ل��م��اذا ال�����س��ب��اب وال����رج����اء وال��ن�����س��اء ي��ج��ت��م��ع��ون يف 
معرفة  اأقل  امل�ستمعون  النا�س  ولي�س  وامل�ساجد،  احل�سينيات 
ال�سالم  اأ�سحابه عليهم  مبا جرى على االإمام احل�سني وعلى 

اأنف�سهم؟ اخلطباء  من 
اأن ي�سمع عن علي االأكرب وعن القا�سم وعن عبد  فاإّنه يريد 
بن  حبيب  عن  ي�سمع  اأن  ويريد  ال�سالم  عليهم  الر�سيع  اهلل 
مظاهر ر�سوان اهلل تعاىل عليه، مع معرفته بهوؤالء ال�سخ�سيات 

البارزة؛ لكن يريد اأن ي�سمع.
بل  كخرب،  املو�سوع  مع  يتفاعلون  ال  املعزين  الأّن  مل���اذا؟: 
التفاعل مع املو�سوع ب�سكل اآخر خمتلف متامًا، فهذه احلادثة 
اخلرب  ي�سمع  اأن  يريد  فاإنه  وخ��ّرة،  معينة  كوامن  فيه  تثر 
واأمه  اأمه  اليوم الذي كان �سغرًا يف ح�سن  الذي �سمعه؛ من 
الذين  و�سيعلم  ال�سالم  عليه  احل�سني  على  وتبكي  تر�سعه 
اأمه ت�سمع ذكر احل�سني  اأي منقلب ينقلبون،  اآل حممد  ظلموا 

عليه ال�سالم وهو يف بطنها.
ال��ع��زاء  ال���ذي ك��ان �سغرا وي�����س��ارك يف  ال��ي��وم  وي��خ��رج يف 
احل�سيني، وهو االآن كبر يف العمر وال�سن ياأتون به اإىل جمل�س 
االإمام احل�سني عليه ال�سالم لي�سمع ذكر احل�سني عليه ال�سالم 
ال�سر يف هذه  اأين يكمن  بها،  مع تفا�سيلها ف�سال عن معرفته 

احلادثة الق�سرة من حيث الزمن؟
عن  نتحدث  فاإذا  كماأ�ساة،  اأي�سا  قليلة  نتائجها  كانت  والتي 
انتهائها حدثت  بعد  الثانية  العاملية  بعد احلرب  فالقتل  القتل، 

مئة حرب يف العامل اإىل االآن.
وبع�سها كانت يف مناطقنا االإ�سالمية وطحنت اأنا�سًا وطمرت 

مدنًا لكن انتهت وال يريد اأحد اأن ي�سمع عنها �سيئا.
بقاع  يف  مكان،  كل  يف  النا�س  عند  حما�سة  ت��زداد  عا�سوراء 
اأف�سل  عليهم  واأ�سحابه  بيته  واأه���ل  احل�سني  ذك��ر  االأر����س، 
ال�سالة وال�سالم يف كل مكان، ذكر عا�سوراء يف كل مكان، ذكر 

كربالء يف كل مكان، ذكر الطف وملحمتها يف كل مكان.
    عا�ش�راء معجزة اخلل�د

نذّكر  زلنا  ما  االأ�سف  ومع  طائفة،  ل�سنا  ال�سيعة  نحن  اليوم 
اأنف�سنا كطائفة خم�سة ع�سر األفًا اأو ثالثني األفًا؛ بل نحن اأمة، 
يتفاعلون  هوؤالء  كل  مليون،  ثالثمة  من  اأقل  ل�سنا  نحن  واليوم 
اأيام من حمرم احلرام، ويحّرمون  مع هذه احلادثة يف ع�سرة 
اأحد  اأ�سباب الفرح يف هذين ال�سهرين، فعادة ال  اأنف�سهم  على 
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يتزوج يف �سهري حمرم و�سهر �سفر اإىل ما بعد االأربعني واإىل 
نهاية �سفر وبعده بع�سرة اأيام كذلك، والن�ساء ال تتزين اأي�سًا، 

والرجال ال يفرحون، وعادة النا�س كّلهم يلب�سون ال�سواد.
ثالثمئة  قوامهم  باأكملها  اأم��ة  يف  خمتلفة  حالة  فهناك 
نف�سه  عن  يعرف  ال  من  النا�س  من  وهنالك  ن�سمة،  مليون 
انتماءه اإىل هذه االأمة، لكن فقط يعرف �سيئني وهو احل�سني 

وعا�سوراء. ال�سالم  عليه 
لقد ذهب جماعة من املوؤمنني اإىل جزر القمر - فهذه ت�سمى 
اإىل  ن�سبة  هي  لكن  االجنليزية  باللغة  الكومور  اأو  القمر  جزء 
القمر - الأنها واقعة يف عر�س املحيط، فاإذا كان القمر موجودًا 
فوقها مبا�سرة كانت ت�سيء هذه اجلزيرة يف العهد الذي مل تكن 
هناك �سيء ي�سمى بالكهرباء، فكان �سكان اجلزيرة ي�ست�سيئون 
�سيئًا  لذلك  املحيط  تر يف عر�س  واإال مل  القمر،  بنور  الليل  يف 

فانت�سبت هذه الدولة اإىل القمر و�سميت جزر القمر.
فبع�س االأخوة يقولون: التقينا ببع�س النا�س فقلنا لهم ما هو 
دينكم ما هو مذهبكم؟ قالوا نحن م�سلمون بع�س ال�سيء؛ قالوا: 
ما هو اختالفكم؟ فقالوا ال�سكان: عندنا يوم ي�سمى عا�سوراء، 
�سيء  اأي  نعمل  ال  وال�سرب  االأكل  علينا  اليوم ممنوع  هذا  ففي 
وال ن�ستغل يف االأ�سواق اأي�سًا، لكننا ل�سنا �سائمني، وي�سمى هذا 
حمرم  �سهر  من  العا�سر  اليوم  وه��و  بعا�سوراء،  عندنا  اليوم 

احلرام يف كل عام.
ما هي اجلاذبية يف عا�سوراء؟ ما هو ال�سر يف هذه احلادثة؟ 

ما هو اخللود يف حمرم وعا�سوراء؟
عليه  احل�سني  االإم��ام  �سخ�سية  يف  هو  االأ�سا�سي  ال�سر  اأوال: 
ال�سالم واحد من  االإمام احل�سني عليه  ال�سالم؛ بكل املقايي�س 

اأعظم الرجال الذين خلقهم اهلل عز وجل.
وكتبنا  العظماء  االأمم  تاريخ  فيها  وكتبنا  ورقة  اأخذنا  ف��اإذا 
عليه  احل�سني  من  اأعظم  هو  من  ن��رى  فال  عظمائهم  اأ�سماء 
الثائر  وال  الفالين،  الفيل�سوف  وال  الفالين،  العامل  ال  ال�سالم؛ 

الفالين، وال غرهم من اأبطال االأمم جميعًا.
ف�سيد ال�سهداء عليه ال�سالم هو اأعظم اإن�سان خلقه اهلل على 

االأر�س، يف هذه االأمة وباقي االأمم. بكل املقايي�س.
فهي  االأمم  عظماء  عند  موجودة  التي  العظمة  اأ�سباب  فكل 
التي  واالأ���س��ب��اب  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإم���ام  يف  م��وج��ودة 
اجتمعت يف االأنبياء جميعا عليهم ال�سالم موجودة يف احل�سني 

عليه ال�سالم.
ملاذا نقف مقابل �سريح االإمام احل�سني عليه ال�سالم ونقول 
ال�سالم  نقول  ملاذا  اهلل؟  �سفوة  اآدم  وارث  يا  عليك  ال�سالم 
اإبراهيم  عليك يا وارث نوح نبي اهلل، ال�سالم عليك يا وارث 
ال�سالم  اهلل،  كليم  مو�سى  وارث  يا  عليك  ال�سالم  اهلل،  خليل 

عليك يا وارث عي�سى روح اهلل، ال�سالم عليك يا وارث حممد 
حبيب اهلل؟ ملاذا؟

احل�سني  االإم��ام  يف  كلهم  ه��وؤالء  �سخ�سيات  تلّخ�ست  فقد 
ال�سالم. عليه 

فقد روي عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اأّنه قال: 
ي َواأََنا ِمْن ُح�َسنْيٍ اأََحبَّ اهلُل َمْن اأََحبَّ ُح�َسْينًا ُح�َسنْيٌ  »ُح�َسنْيٌ ِمنِّ

�ِسْبٌط ِمَن االأَ�ْسَباط«.)كامل الزيارات:52(
ر�سول اهلل �سلى  ال�سالم هو حفيد  االإمام احل�سني عليه  اإّن 

اهلل عليه واآله و�سلم و�سبطه االأ�سغر فدم 
النبي كان يجري يف عروق االإمام احل�سني 

عليه  احل�سني  واالإمام  ال�سالم  عليه 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  من  ال�سالم 

والنبي من احل�سني عليهما  و�سلم؛  واآله 
باحل�سني  بقي  االإ�سالم  الأّن��ه  ال�سالم 

عليه ال�سالم.
ل��ك��ن ه��ن��اك ن��ك��ت��ة م��ه��م��ة ال ب��اأ���س 

بذكرها، وهي اأّنها:
لو مل يكن احل�سني عليه ال�سالم موجودا 

ملا كان وجود للنبي �سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم كذلك.

عليه  احل�سني  االإمام  ف�سخ�س 
وهو  بال�سهل؛  لي�س  ال�����س��الم 
وب�سيطًا،  عاديًا  �سخ�سًا  لي�س 
االإم��ام احل�سني  اأّن  ف�ساًل عن 

عن  خمتلف  ال�����س��الم  عليه 
بقية االأنبياء، يف انه م�سى 

اإىل موته.
فاملوت نوعان: موت ياأتي اإليك، وهذا موت الذلة؛ وهو موت 

جميع النا�س واحليوانات كذلك.
الذي  املوت  اإليه،  تذهب  الذي  املوت  فهو  الثاين:  املوت  اأّم��ا 
يف  �سك  هناك  ولي�س  اإل��ي��ه،  متوجه  واأن��ت  املعرفة  حق  تعرفه 

موتك.
اأ�سخا�س كثرون،  اأنبياء كثرون قاتلوا، وقاتل معهم  هناك 
لكن يف تلك املعارك مل يكن املوت اأكيدًا بالن�سبة لهم، بع�سهم 

كانوا يقتلون، وبع�سهم كانوا ينجون من املوت.
ال�سالم  عليه  احل�سني  االإم��ام  اإليها  ذهب  التي  املعركة  لكن 
واأهل بيته واأ�سحابه عليهم ال�سالم كانوا يعلمون اأّن ال رجعة من 

هذه املعركة، واأّن نهايتها ال�سهادة.
املوت     اأّم��ا  يزّينه؛  برجله  االإن�سان  اإليه  يذهب  الذي  فاملوت 

الذي ياأتي اإليك فهو يخل�سك من هذه احلياة الدنيا الدنيئة.
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شعبة الدراسات والبحوث

عن مصادره/ بترصف

اإذا نظرنا اإىل االإمام احل�سني عليه ال�سالم عندما خرج من 
مكة املكرمة على م�سارفها قبل اأن ينطلق يف ال�سحراء خطب 

خطبته املعروفة.
طَّ اْلِقاَلَدِة  فقال عليه ال�سالم: »ُخطَّ امْلَْوُت  َعَلى  ُوْلِد اآَدَم خَمَ

َعَلى ِجيِد اْلَفَتاة«.)نزهة الناظر وتنبيه اخلواطر:86(
تلب�س  حينما  امل��راأة  ع��ادة  من  الفتاة،  لتزيني  هي  فالقالدة 
مرتبطة  الأّنها  القالدة؛  وهي  �سي  اأهم  اإىل  تنظر  اأّنها  الذهب 
اأو  يديها  يف  الذي  الذهب  اأّن  املمكن  فمن  ورقبتها،  ب�سدرها 
اخللخال الذي يف رجليها ال ُينظر اإليه، وال تتوّجه الن�ساء اإليها، 

لكن بالن�سبة للقالدة فهي التي تزّينها.
يقول عليه ال�سالم: خط املوت على ولد ادم؛ فهنا 
اأّن  يبنّي  بل  املوت،  اأنواع  كل  يق�سد  ال  ال�سالم  عليه 

املوت الذي مي�سي االإن�سان اإليه برجله.
اآَدَم  ُوْلِد  َعَلى   امْلَْوُت   »ُخطَّ  ال�سالم:  عليه  فقال 
َوَما  اْلَفَتاة  ِجيِد  َعَلى  اْلِقاَلَدِة  طَّ  خَمَ
ا�ْسِتَياَق  ��اَليِف  اأَ���سْ اإِىَل  ْوَل��َه��ِن��ي  اأَ

ُيو�ُسف«. اإِىَل  َيْعُقوَب 
ال�����س��الم:  ي��ق��ول عليه  ذل���ك  ب��ع��د 
َك��اأَينِّ  الِقيِه  اأََن��ا  َرٌع  َم�سْ يِل   َ »َوُخ���رِّ
ُعَها ُع�ْساَلُن اْلَفَلَوات«. ايِل َتَقطَّ ِباأَْو�سَ
)نزهة الناظر وتنبيه اخلواطر:86(

ذئ��اب  جمموعة  اأّن���ه  فالت�سبيه 
مك�سور  ط��ر  على  ح�سلت  جائعة 
الذئاب  اجلناحني، فماذا تفعل هذه 

بهذا الطر؟
هذا  تقطيع  يف  بينها  فيما  تتناف�س 
��ُع��َه��ا  »َت��َق��طَّ ال�����س��الم:  ف��ق��ال عليه  ال��ط��ر؛ 
َواِوي�ِس َوَكْرَباَلَء َفَيْمالأَنَّ  ُع�ْساَلُن اْلَفَلَوات َبنْيَ النَّ
َيْوٍم  َعْن  ي�َس  حَمِ اَل  �ُسْغبًا  ْجِرَبًة  َواأَ ُجوفًا،  اأَْكَرا�سًا  ي  ِمنِّ
َبالِئِه  َعَلى  رِبُ  َن�سْ اْلَبْيِت،  اأَْهَل  اَنا  ِر�سَ اهلِل  ى  ِر�سَ ِباْلَقَلِم،  ُخطَّ 
اِبِرين«.)نزهة الناظر وتنبيه اخلواطر:87( يَنا اأُُجوَر ال�سَّ َوُيَوفِّ

فهو ذاهب اإىل املوت!
هذا املوت هو املوت الذي راآه يف الروؤية ال�سادقة، جّده �سلى 
يِف  َلَك  »َواإِنَّ  له:  قال  املنام  راآه يف  و�سلم حينما  واآله  عليه  اهلل 

َهاَدة«.)اأمايل ال�سدوق:152( ِة َدَرَجاٍت اَل َتَناُلَها اإِالَّ ِبال�سَّ نَّ اجْلَ
فهذه ال�سهادة خمتلفة عن غرها.

اإىل  ي��دي��ك��م  ب��اأ ت��ل��ق��وا  )وال  ب�سبهة  ج��اء  م��ن  ه��ن��اك  ّن  اإ
اأر���س  واإىل  امل��وت  اإىل  يذهب  احل�سني  وكيف  التهلكة(، 
ما  به  ويفعلون  ع�سابة  بيد  مي��وت  ّن��ه  اأ يعلم  وه��و  املعركة 

ال�سبهات. من  ذلك  وغر  يفعلون 

الذين  اأذه��ان  يف  اإبلي�س  يلقاها  التي  ال�سبهات  بع�س  فهذه 
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سبط  يف  الت�سكيك  ي��ري��دون 
و�سلم �سيد �سباب اأهل اجلنة ابن علي وفاطمة عليهما ال�سالم 

والت�سكيك يف مواقفه ال�سريفة.
يف  االأول  العظيم  ال�سخ�س  ه��و  ال�سالم  عليه  فاحل�سني 
الذي  ما  يعرف  وهو  املوت  اإىل  برجليه  يذهب  الذي  التاريخ 

�سيفعلون به وهو حي.
احل�سني  االإم��ام  اأّن  عندنا  ال��واردة  ال�سريفة  االأحاديث  ويف 

عليه ال�سالم قتل �سربا.
ويف  يح�ّس  ج�سمه  واأّن  حي،  وهو  قّطعوه  يعني  �سربًا:  وقتل 

عروقه احلياة والدم يجري يف ج�سده وقد قّطعوه.
 15 اإىل   7 ملدة  نف�سه  يرى  راأ�سه،  ُيقطع  ما  بعد  االإن�سان  اإّن 
الذي  الرعب  هذا  اأعلم  ال  واأن��ا  نف�سه؛  ذبح  يرى  فاأّنه  ثانية، 
يح�سه االإن�سان ذلك احلني كيف هو! لكن اأعلم اأّن احل�سني عليه 

ال�سالم قّطع ج�سّده وراأ�سه �سالم اهلل عليه وهو حي ويرى.
فهوؤالء القوم ال�سلفية والوهابية الذين يذبحون النا�س بق�ساوة 
القلب هم اأبناء اأولئك القوم الذي ذبحوا االإمام احل�سني عليه 

ال�سالم واأهل بيته واأوالده عليهم ال�سالم!
فاإّن املوت الذي ذهب اإليه احل�سني عليه ال�سالم لي�س ادعاء، 

وال �سربه ادعاء.
كل اإن�سان ال يخاف من �سيء مثلما يخاف من املوت.

اإاّل اخلوف من املوت، ولذلك من ال  اأنواع اخلوف تنتهي  كل 
يخاف من املوت ال ُيخيفه �سيء على االإطالق.

اإىل  ي��وؤدي  اأن  املمكن  الأّن��ه من  املر�س  تخاف من  النا�س  اإّن 
املوت، وكذلك تخاف من اأي عمل يوؤدي اإىل املوت.

فاإّنه ال يخاف من  املوت،  االإن�سان ال يخاف من  كان  فاإذا 
اأي �سيء اآخر.

على  احل�سنة؛  �سفاته  كل  على  وّق��ع  بدمه  احل�سني  واالإم��ام 
من  يذكر  ما  كل  وعلى  وعطائه؛  واأخالقه،  و�سجاعته،  �سربه، 

�سفات للعظماء.
فهناك جانب غيبي ل�سخ�سية االإمام احل�سني عليه ال�سالم.

ِبيُّ �سلى  ٍد عليهما ال�سالم َقاَل: »َنَظَر النَّ مَّ فَعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَ
َوُهَو  َعِلٍيّ عليهما ال�سالم  ْبِن  �َسنْيِ  اإِىَل احْلُ اهلل عليه واآله و�سلم 
�َسنْيِ َحَراَرًة يِف  ُقُلوِب  ُمْقِبٌل َفاأَْجَل�َسُه يِف ِحْجِرِه َوَقاَل: اإِنَّ ِلَقْتِل احْلُ
ُد اأََبدًا، ُثمَّ َقاَل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: ِباأَِبي  امْلُوؤِْمِننَي اَل َترْبُ
ٍة َيا اْبَن َر�ُسوِل اهلِل؟ َقاَل:  ٍة، ِقيَل: َوَما َقِتيُل ُكلِّ َعرْبَ َقِتيُل ُكلِّ َعرْبَ

اَل َيْذُكُرُه ُموؤِْمٌن اإِالَّ َبَكى«.)م�ستدرك الو�سائل:318/10(
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علي���ه  العابدي���ن  زي���ن  االإم���ام  �س���ّن  تق���ّدم  كّلم���ا  كان 
ال�س���الم ازداد �سعفًا وذبواًل، فقد اأجهد نف�س���ه اأي اإجهاد، 
وحّمله���ا من اأمره رهق���ًا من كرة عبادت���ه وعظيم طاعته، 
ف���كان فيما اأجم���ع عليه املوؤّرخ���ون قد ق�سى معظ���م حياته 

�سائم���ًا نهاره، قائم���ًا ليله.
ويف نف����س الوق���ت كان���ت تالحق���ه ذكري���ات كرب���الء، وما 
جرى عل���ى اأبيه، وعلى اآل البيت عليهم ال�س���الم من النكبات 

واخلطوب.
وكان كّلم���ا نظ���ر اإىل عّمات���ه واأخوات���ه تذّك���ر فرارهّن يوم 
الط���ّف من خيم���ة اإىل خيمة، ومن���ادي القوم ين���ادي اأحرقوا 
بي���وت الظاملني، فيحزن اأ�س���ّد احلزن واأق�س���اه، ومن الطبيعي 
اأّن لذل���ك اأثرًا و�سعّيًا على �سّحته التي اأذابتها هذه املاآ�س���ي.

    اغتيال الإمام عليه ال�شالم بال�شّم
كان االإم���ام يتمّت���ع ب�س���عبّية هائل���ة، فق���د حت���ّدث النا����س 
باإعجاب عن علمه وفقه���ه وعبادته، وعّجت االأندية بالتحّدث 
عن �سربه و�سائر ملكاته، وقد احتّل قلوب النا�س وعواطفهم، 
ف���كان ال�س���عيد من يحظ���ى بروؤيت���ه، وال�س���عيد من يت�س���ّرف 

اإىل حديثه. مبقابلته واال�س���تماع 
وقد �س���ّق ذلك على االأموّيني واأق����سّ م�ساجعهم، وكان من 

اأعظم احلاقدين عليه الوليد بن عبد امللك.
فقد روى الزهري اأّنه قال: )ال راحة يل وعلي بن احل�س���ني 
موج���ود يف دار الدنيا(.)تاريخ دم�س���ق البن ع�س���اكر ترجمة 

علي بن احل�سني عليهما ال�سالم(
واأجم���ع راأي ه���ذا اخلبي���ث الدن����س عل���ى اغتي���ال االإم���ام 
حينما اآل اإليه امللك وال�س���لطان، فبعث �س���ّمًا قاتاًل اإىل عامله 

على يرب، واأمره اأن يد�ّس���ه لالإمام عليه ال�سالم.)ال�سواعق 
املحرقة:53(

ونّفذ عامله ذلك، وقد تفاعل ال�س���ّم يف بدن االإمام �س���الم 
اهلل عليه، فاأخذ يعاين اأ�س���ّد االآالم واأق�ساها، وبقي حفنة من 
االأّيام على فرا����س املر�س يبّث �س���كواه اإىل اهلل تعاىل، ويدعو 
لنف�س���ه باملغفرة والر�سوان، وقد تزاحم النا����س على عيادته 
وهو عليه ال�س���الم يحمد اهلل ويثني عليه اأح�سن الثناء على ما 

رزقه من ال�س���هادة على يد �سّر الربّية.
ه على اإمامة الباقر عليه ال�شالم     ن�شّ

وعهد االإمام عليه ال�س���الم باالإمام���ة اإىل ولده الباقر عليه 
ال�سالم رائد احلركة العلمّية والثقافّية يف االإ�سالم.

يق���ول الزه���ري: دخلت عائ���دًا اإّي���اه فقلت ل���ه: اإن وقع من 
اأم���ر اهلل ما البّد منه، فاإىل م���ن نختلف بعدك؟ فنظر االإمام 
اإلي���ه برفق، وقال له: »اإِىَل اْبِني َهذا«، واأ�س���ار اإىل ولده حممد 
ي، َوَواِرِثي، َوَعْيَبُة ِعْلِمي، َوَمْعِدُن اْلِعْلِم َوَباِقُر  يِّ ُه َو�سِ الباقر، »اإِنَّ

االأثر:242( اْلِعْلم «.)كفاية 
ومل  ول���دك؟  اأك���رب  اإىل  اأو�سي���ت  ه���اّل  الزه���ري:  فق���ال 
يفق���ه الزهري اأم���ر االإمامة، واأّنها مل تكن ب���اأي حال خا�سعة 
لالأعراف القبلّية، وقد رّد عليه االإمام عليه ال�سالم قائاًل: »َيا 
َلْيَنا  ، َهَكَذا َعِهَد اإِ َغِر َواْلِكرَبِ اأََبا َعْبِد اهلِل َلْي�َس���ِت االإَِماَمُة ِبال�سِّ
َر�ُس���وُل اهلِل �سلى اهلل عليه واآله َوَهَكَذا َوَجْدَنا َمْكُتوبًا يِف اللَّْوِح 
ِحيَفة«.)اإثب���ات اله���داة بالن�سو�س واملعجزات:92/4( َوال�سَّ

فطل���ب الزهري املزيد م���ن االإي�ساح قائاًل: يا بن ر�س���ول 
اهلل، عه���د اإليك���م نبّيكم اأن تكونوا االأو�سي���اء بعده؟ فاأجابه 
ِحيَف���ِة َواللَّ���ْوِح اْثَنْي َع�َس���َر  علي���ه ال�س���الم: »َوَجْدَن���ا يِف ال�سَّ

ــاأوى ـــ ــى جــّنــة امل ـــ اإل
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حيدر القريش

َهاِتِهْم«؛ ُثمَّ  �َس���اِمي اآَباِئِه���ْم َواأُمَّ اأَ�َس���اِمَي َمْكُتوَبًة ِباإَِماَمِتِهْم َواأَ
ٍد اْبِني �َس���ْبَعٌة  مَّ ْل���ِب حُمَ َق���اَل علي���ه ال�س���الم: »َيْخُرُج ِم���ْن �سُ

امْلَْهِدي «.)كفاية االأثر:243( َي���اِء ِفيِه���ُم  ِمَن االأَْو�سِ
ودخ���ل علي���ه جماعة م���ن �س���يعته عائدي���ن اإّي���اه، فدّلهم 
عل���ى اإمامة ول���ده حمم���د الباق���ر، واأمرهم بالرج���وع اإليه، 
ودفع اإليه �س���فطًا و�سندوقًا فيه مواري���ث االأنبياء، وكان فيه 
�سالح ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وكتبه.)ب�سائر 

الدرجات:146(
    و�شاياه ل�لده الباقر عليهما ال�شالم

وعه���د االإم���ام زي���ن العابدي���ن علي���ه ال�س���الم اإىل ولده 
االإم���ام حممد الباق���ر عليه ال�س���الم بو�ساي���اه، وكان مّما 

ب���ه ما يلي: اأو�ساه 
1. اإّن���ه اأو�س���اه بناقت���ه، فقال ل���ه: »اإِينِّ َق���ْد َحَجْجُت َعَلى 
ْقَرْعَها ِب�َس���ْوٍط َقْرَعًة َفاإَِذا  ًة َفَل���ْم اأَ َناَقِت���ي َهِذِه ِع�ْس���ِريَن َحجَّ
���َباَع َقاَل َر�ُس���وُل اهلِل �سلى  َمَها ال�سِّ َنَفَقْت َفاْدِفْنَها اَل َياأُْكْل حَلْ
اهلل عليه واآله و�س���لم  َما ِم���ْن َبِعٍر ُيوَقُف َعَلْي���ِه َمْوِقَف َعَرَفَة 
ِة َوَباَرَك يِف َن�ْس���ِله«. نَّ الَّ َجَعَلُه اهلُل ِم���ْن َنَعِم اجْلَ �َس���ْبَع ِحَج���ٍج اإِ
)املحا�سن:635/2( ونّفذ االإمام الباقر عليه ال�سالم ذلك.
2. اإّن���ه اأو�س���اه بو�سّي���ة اأبي���ه احل�س���ني ب���ن عل���ي عليهما 
ايِن ِبِه  ْو�سَ ���ا اأَ يَك مِبَ و�سِ ال�س���الم ال�س���هيد فقال له: »َيا ُبَنيَّ اأُ
َباُه  ا َذَك���َر اأَنَّ اأَ َرْتُه اْلَوَف���اُة َومِبَ اأَِب���ي عليه ال�س���الم ِح���نَي َح�سَ
رًا  اَك َوُظْلَم َم���ْن اَل َيِجُد َعَلْيَك َنا�سِ يَّ ���اُه ِبِه َقاَل: َيا ُبَنيَّ اإِ اأَْو�سَ

اهلَل«.)اخل�س���ال:185( اإِالَّ 
فه���ذه الو�سّي���ة القّيم���ة ه���ي التي تك�س���ف ع���ن اجلوانب 
امل�س���رقة م���ن نزع���ات اأه���ل البيت عليه���م ال�س���الم، ومدى 
الرحم���ة الت���ي يف قلوبهم، مع اأّنهم يف ال�س���دائد اأقوياء وهم 

من بوا�س���ل اأه���ل االأر�س عليهم ال�س���الم.
وتكفين���ه  غ�س���له  بنف�س���ه  يت���وىّل  اأن  اأو�س���اه  اإّن���ه   .3
و�س���ائر �س���وؤونه حّت���ى يواري���ه يف مق���ّره االأخر.)اخلرائ���ج 

)264 /1 واجلرائ���ح:
    اإىل جّنة املاأوى

وثق���ل ح���ال االإم���ام علي���ه ال�س���الم، فا�س���تّد ب���ه املر�س، 
واأخذ يعاين اآالمًا مرهقة، فقد تفاعل ال�سّم مع جميع اأجزاء 
بدن���ه، واأخرب االإمام اأهله اأّنه يف غل����س الليل البهيم �س���وف 
ينتقل اإىل الفردو����س االأعلى، واأغمي عليه ثالث مّرات، فلّما 
اأفاق قراأ �سورة الفاحتة و�سورة الفتح، ثّم قال عليه ال�سالم: 
ـــذِي صَدََقنـــا وَعْـــدَهُ وََأوْرَثَنَـــا اأَلرْضَ نََتبَوَُّأ مِنَ  »}الْحَمْـــدُ هلِل الَّ

الْجَنَّـــةِ حَيْثُ نَشـــاءُ َفنِعْـــمَ َأجْـــرُ الْعامِلِني{ «.)الزمر:74(
وارتفع���ت روح���ه العظيم���ة اإىل خالقها كم���ا ترتفع اأرواح 
االأنبي���اء واملر�س���لني، حتّفه���ا باإج���الل واإكب���ار مالئك���ة اهلل 

وحتّياته. اهلل  واألط���اف 
لق���د �س���مت تل���ك ال���روح العظيم���ة اإىل خالقه���ا بع���د اأن 
اأ�س���اءت اآفاق هذه الدني���ا بعلومها وعبادته���ا وجتّردها من 

كّل نزع���ة ونزع���ات اله���وى اإىل بارئها.
    جتهيزه عليه ال�شالم

ق���ام االإم���ام اأب���و جعف���ر الباق���ر علي���ه ال�س���الم بتجهيز 
جثمان اأبيه، فغ�ّس���ل ج�سده الطاهر، وقد راأى النا�س موا�سع 
�س���جوده كاأّنه���ا مب���ارك االإبل م���ن كرة �س���جوده هلل تعاىل، 
ونظ���روا اإىل عاتق���ه كاأّنه مبارك االإبل، ف�س���األوا الباقر عليه 
ال�س���الم عن ذلك، فق���ال: »اإّنه من اأثر اجل���راب الذي كان 
يحمله عل���ى عاتقه وي�سع فيه الطع���ام ويوزعه على الفقراء 

واملحرومني«.)حي���اة االإمام الباقر عليه ال�س���الم:54/1(
    ت�شييعه عليه ال�شالم

ج���رى لالإم���ام ت�س���ييع حافل مل ت�س���هد يرب ل���ه نظرًا، 
فقد �س���ّيعه ال���رّب والفاج���ر، والتّفت اجلماهر حول النع����س 
العظي���م والهني جازعني يف بكاء وخ�س���وع، واإح�سا����س عميق 
باخل�س���ارة الكربى، فقد فقدوا بفقده اخلر الكثر، وفقدوا 

تل���ك الروحانية التي مل يخل���ق لها مثيل.
لق���د عقل���ت االأل�س���نة، وطا�س���ت العق���ول مب���وت االإم���ام 
املظل���وم، فازدح���م اأه���ايل ي���رب عل���ى اجلثمان املقّد����س، 
فال�س���عيد م���ن يحظ���ى بحمل���ه، ومن الغري���ب اأّن �س���عيد بن 
امل�س���ّيب اأح���د الفقه���اء ال�س���بعة يف املدين���ة مل يفز بت�س���ييع 
االإم���ام وال�س���الة عليه، وق���د اأنكر عليه ذلك خ�س���رم موىل 
اأ�س���جع، فاأجابه �س���عيد: اأ�سّلي ركعتني يف امل�س���جد اأحّب اإيّل 
م���ن اأن اأ�سّلي على هذا الرجل ال�سال���ح يف البيت ال�سالح.

)رج���ال الك�ّس���ي:185/116(
وه���و اعت���ذار مهلهل، ف���اإّن ح�سور ت�س���ييع جن���ازة االإمام 
املع�سوم عليه ال�س���الم الذي يحمل هدي االأنبياء من اأف�سل 

الطاع���ات واأحّبها عند اهلل تعاىل.
    يف مقّره الأخري عليه ال�شالم

التكب���ر  م���ن  هال���ة  و�س���ط  الطاه���ر  باجلثم���ان  ج���يء 
والتحمي���د اإىل بقي���ع الغرق���د، فحف���روا له ق���ربًا بجوار قرب 
عّمه الزكي االإمام احل�سن �س���يد �سباب اأهل اجلّنة وريحانة 
ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�س���لم، واأنزل االإمام الباقر 
عليه ال�س���الم جثمان اأبيه فواراه يف مقّره االأخر، وقد وارى 
مع���ه العل���م وال���رّب والتق���وى، ووارى مع���ه روحانّي���ة االأنبياء 

واملّتقني.
ف�س���الم عليه يوم ولد ويوم ا�ست�سهد ويوم يبعث حّيا.
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لقد ورد يف االأحاديث ال�سريفة ذكر الكعبة امل�سّرفة كمثال 
ومقيا�س لبيان بع�س احلقائق، كقول ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم الأمر املوؤمنني علي عليه ال�سالم: »َيا َعِليُّ 
وقوله �سلى اهلل  ِتي«؛  َتاأْ َواَل  اإَِلْيَها  ُيوؤَْتى  اْلَكْعَبِة  ْنِزَلِة  مِبَ اأَْنَت 
عليه واآله و�سلم: »اأنت كالكعبة تزار وال تزور«.)امل�سر�سد 

يف اإمامة علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم:�س387(
َوُرِوَي اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم َنَظَر اإِىَل 
ْعَظَم ُحْرَمَتَك  اْلَكْعَبِة َفَقاَل: »َمْرَحبًا ِباْلَبْيِت، َما اأَْعَظَمَك َواأَ
َم  اأَْعَظُم ُحْرَمًة ِمْنَك الأَنَّ اهلَل َحرَّ َلْلُموؤِْمُن  َعَلى اهلِل، َوَواهلِل 
ِمْنَك َواِحَدًة َوِمَن امْلُوؤِْمِن َثاَلَثًة، َماَلُه َوَدَمُه َواأَْن ُيَظنَّ ِبِه َظنَّ 

ْوء«.)رو�سة الواعظني:293/2( ال�سَّ
االأ�سيل  املحّمدي  االإ���س��الم  اأّن  ن��رى  املنطق  ه��ذا  وم��ن 

كالكعبة  ال�سالم  البيت عليهم  اأهل  نعتقده يف مدر�سة  مبا 
املكّرمة ذات اأركان واأ�سالع اأربعة، وال يكمل اإ�سالم امل�سلم 

اإاّل على �سوء هذه االأركان االأربعة.
ع��ب��ارة ع��ن: رك��ن احلجر  الكعبة  اأرك����ان  ك��ان��ت  ف���اإذا 
ال�سبعة،  باأ�سواطه  الطواف  به  وينتهي  يبداأ  الذي  االأ�سود 
ثّم الركن العراقي باجّتاه العراق، ثّم الركن ال�سامي قبال 
ال�سام، فالركن اليماين نحو اليمن؛ فكذلك كعبة االإ�سالم 
الكعبة  اأرك��ان  ح��ول  ك��ان  لو  طوافه  ويكمل  يتّم  فالطائف 
االأربعة، فمن توّفق اأو انحرف اأو قطع م�سره عن ركن من 
االأركان، اأو يف �سلع من االأ�سالع فاإّنه نق�س طوافه وبطل 
كعبة  ح��ول  يطوف  من  وكذلك  فعله  منه  يقبل  وال  حّجه، 
فقد  اأركانه  من  ركن  عن  انحرف  اأو  توّقف  فمن  االإ�سالم 

نق�س اإ�سالمه، وال يقبل منه يوم القيامة.

كـــــعـــــبـــــة الإ�ـــــــــشـــــــــالم
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    اأركان كعبة الإ�شالم

 الركن الأول: الركن املحمدي

اهلل  بر�سول  االإ�سالمية  الر�سالة  ب�ساحب  يبداأ  ال��ذي 
اأجمعني حممد  واأ�سرف اخلالئق  واملر�سلني  االأنبياء  خامت 
حراء،  غار  الغار(  )يوم  ومن  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى 
خماطبًا  ال�سالم  عليه  االأم���ني  بجربئيل  ال��وح��ي  ون���زول 
بِاسِْم  ــرَأْ  }اْق واآله و�سلم:  الر�سول االأعظم �سلى اهلل عليه 

خََلقَ{.)العلق:1( الَّذِي  رَبِّكَ 

الركن الثان: الركن العل�ي

املوؤمنني  باأمر  ال��ل��واء  وحامل  البيعة  ب�ساحب  وي��ب��داأ 
ال�سالم  الدين علي عليه  ويع�سوب  واملّتقني  االأو�سياء  �سيد 
اأم��رًا على  ال�سالم  عليه  بن�سب علي  الغدير(  ومن )يوم 
املوؤمنني، وخليفة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم بال 

ف�سل من بعده.
الركن الثالث: الركن احل�شيني

االإمام  ال�سهداء  �سّيد  احل�سينية  الثورة  ب�ساحب  ويبداأ 
احل�سني بن علي عليهما ال�سالم ومن )يوم عا�سوراء( ويف 
احل�سني  االإم��ام  فقتل  الهجرة،  من   61 ال�سنة  يف  كربالء 

عليه ال�سالم واأ�سحابه و�سبي عياله.
الركن الرابع: الركن املهدوي

ويبداأ باالإمام الثاين ع�سر احلجة املوعود املنتظر املهدي 
من اآل حممد عليه وعليهم ال�سالم من ولد فاطمة الزهراء 
ق�سطًا  االأر���س  مي��الأ  الظهور(  )ي��وم  وم��ن  ال�سالم  عليها 
ال��ورى وبوجوده  بيمنه رزق  وع��داًل كما ملئت ظلمًا وج��ورًا 
ثبت االأر�س وال�سماء، قطب عامل االإمكان �ساحب الع�سر 
والزمان عّجل اهلل فرجه ال�سريف وجعلنا اهلل من ُخّل�س 

�سيعته واأن�ساره وامل�ست�سهدين بني يديه.
ثّم ال�شلع الأّول

وهو  العلوي  والركن  املحّمدي  الركن  بني  االأول  ال�سلع 
)�سلع النبوة( اخلامتة، وعلى كّل م�سلم وم�سلمة اأن يعرفا 
وحياته  و�سرته  �سّنته  على  ويتعّرفا  به،  ويوؤمنا  نبّيهما، 
الكرمية، ال�سّيما �سدعه بالر�سالة خالل )23( عامًا؛ )13 

عامًا( يف مّكة املكّرمة و)10 اأعوام( يف املدينة املنورة.

ال�سراع  وكان  االإ�سالم(  )بداية  �سلع  هو  النبوة  و�سلع 
بني احلق والباطل، يتمّثل باالإ�سالم كّله، والكفر كّله، كما 
املوؤمنني علي  اأمر  وب��راز  االأح��زاب،  اأو  يف غزوة اخلندق 
النبي  ومقولة  العامري  ود  عبد  بن  لعمرو  ال�سالم  عليه 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم امل�سهورة: »َبَرَز االإِمَياُن ُكلُُّه اإِىَل 

ْرِك ُكلِّه«.)كنز الفوائد:297/1( ال�سِّ
وحكومته  ال��ق��راآن  تنزيل  على  ن��ذاك  اآ القتال  وك��ان 

النا�س. بني 
ال�شلع الثان

وهو  والركن احل�سيني  العلوي  الركن  الثاين بني  ال�سلع 
)�سلع االإمامة(، فاإّن االإمامة يف ولد احل�سني عليه ال�سالم، 
ويبداأ  العظمى،  االإلهية  والوالية  احلّقة  �سلع اخلالفة  فهو 
من   )10( �سنة  احلجة  ذي   18 الغدير  بيوم  ال�سلع  هذا 
الهجرة؛ وانقلب النا�س على اأعقابهم بعد رحلة ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم اإىل جوار رّبه، وعلى كّل م�سلم 
وم�سلمة اأن يعرفا اإمام زمانهما، فاإّنه من مات ومل يعرف 

اإمام زمانه، مات ميتة كفر وجاهلية ونفاق.
نبيهم عن م�سرة  النا�س بعد رحلة  فانحرف كثر من 
يوم  بنقمة  الغدير  يوم  نعمة  وتبّدلت  ال�سحيح،  االإ�سالم 
النفاق  وظهر   - ال�سريف  اخلرب  يف  ورد  كما   - ال�سقيفة 
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  بعد  واأح��دث��وا  ال��دف��ني 
بغ�سب  االأم���ر،  ظاهر  يف  باحل�سبان  يكن  مل  م��ا  و�سلم 
بالدنيا  واالغرار  عليهم،  ال�سيطان  وا�ستحواذ  اخلالفة 
ميلك  واليوم  القّد،  يقتادون  كانوا  فباالأم�س  وزخارفها، 
طلحة خم�سة ماليني دينار من الذهب، ويف ع�سرنا هذا 
االأوراق  واختلطت  املوازين  فتغّرت  امللياردّية،  من  يكون 
اهلل(  كتاب  )ح�سبنا  ق��ال:  قبل  من  الثاين  احلاكم  فان 
يقول  عامًا  خم�سني  بعد  واليوم   - االأمر  ظاهر  يف  ولو   -

حاكمهم االأموي  يزيد بن معاوية:
ل����ع����ب����ت ه�����ا������س�����م ب�����امل�����ل�����ك ف���ال 

ن������زل وح�����������ي  وال  ج�����������اء  خ��������رب 
كما  اهلل،  بكتاب  واالأخ��ذ  االإ�سالم  ظاهر  حّتى  اأنكر  اأي 

فعل اأ�سالفه ولو نفاقًا.
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تاأويله،  على  القتال  و�سار  القراآن  باطن  القوم  فاأنكر 
والنهي  باملعروف  االأمر  ومات  البالد،  وعّم  الف�ساد  وظهر 
انقلب و�سار  بل  اآن��ذاك،  االإ�سالمي  املجتمع  املنكر يف  عن 
باطاًل،  احلق  �سار  كما  منكرًا  واملعروف  معروفًا،  املنكر 
االإ���س��الم(  )دمي��وم��ة  ميّثل  ال�سلع  وه��ذا  ح��ّق��ًا،  والباطل 
ال��والء  يحكي  ال��ذي  الغديري  وال�سلع  احل��ّق��ة،  ب��االإم��ام��ة 

الأولياء اهلل.
وال�شلع الثالث

الركن  اإىل  احل�سيني  الركن  بني  ما  يبداأ  الثالث  ال�سلع 
عا�سوراء  يوم  فبدايته  العا�سورائي،  ال�سلع  وهو  املهدوي، 
حلكومة  واال�ستعداد  واالإ���س��الح  االن��ت��ظ��ار(  )�سلع  وه��و 

ال�ساحلني، حكومة االإمام املهدي عليه ال�سالم العاملّية.
ظروف  يف  فاإّنه  االإ�سالم(  )ا�ستقامة  ال�سلع  هذا  ويف 
باحلكم  واال�ستبداد  واملكفهرة  احلالكة  ال��ث��اين  ال�سلع 
اأبيه  قبل  من  املن�سوب  الطاغية  بيزيد  املتمّثل  اجلائر 
قبل  من  والثاين  الثاين  قبل  من  اأب��وه  ن�سب  كما  معاوية، 
االإمام  فخرج  التاريخ  يف  كما  ال�سقيفة  بيوم  واالأول  االأول 
االأعظم  الر�سول  �سبط  ال�سالم  عليهما  علي  بن  احل�سني 
حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم على يزيد زمانه، واأنكر 
يدوي  �سارخة  ث��ورة  واأعلنها  وج��وره،  وف�ساده  ظلمه  عليه 
الأخيه  و�سّيته  يف  كما  جيل،  بعد  جياًل  العامل،  يف  �سداها 
حممد بن احلنفية قائاًل: »...َواأَينِّ مَلْ  اأَْخُرجْ  اأَ�ِسرًا َواَل َبِطرًا 
ِة  اأُمَّ اَلِح يِف  ِلَطَلِب االإِ�سْ ا َخَرْجُت  َ َواإِمنَّ َواَل َظامِلًا  ُمْف�ِسدًا  َواَل 
ْنَهى َعِن  ي �سلى اهلل عليه واآله اأُِريُد اأَْن اآُمَر ِبامْلَْعُروِف َواأَ َجدِّ
عليه  َطاِلٍب  اأَِبي  ْبِن  َعِليِّ  َواأَِبي  ي  َجدِّ ِب�ِسَرِة  َواأَ�ِسَر  امْلُْنَكِر 

ال�سالم...«.)بحار االأنوار:330-329/44(
يريد  واأّن��ه  املقّد�سة،  ثورته  اأه��داف  ال�سالم  عليه  فبنّي 
اآليات  باأبرز  ج��ّده  اأّم��ة  يف  واالجتماعي  الفردي  االإ�سالح 
االإ�سالح من االأمر باملعروف والنهي عن املنكر على �سوء 

ال�سرة املحّمدية واملنهج العلوي القومي.
الثالث لالإ�سالم، وعلى كّل م�سلم وم�سلمة  ال�سلع  فكان 
يوم عا�سوراء  كّل  فاإّن  املقّد�س،  ال�سلع  معرفة حقيقة هذا 
يوم  من  االأّم��ة  اإ�سالح  منه  واملق�سود  كربالء،  اأر�س  وكّل 
كما  زمانه،  مقدار  يعلم  ومل  الظهور،  يوم  واإىل  عا�سوراء 

علمنا ذلك يف ال�سلعني االأّولني، اأي ال�سلع النبوي املحّمدي 
23 عامًا، وال�سلع االإمامي الغديري 50 عامًا، وال�سراع يف 
هذا ال�سلع احل�سيني العا�سورائي بني االإميان كّله والنفاق 

كّله، ويبقى النفاق يف املجتمع االإ�سالمي اإىل يوم الظهور.
واأّما ال�شلع الرابع:

 فاإّنه يبداأ من يوم الظهور ويختم بالركن املحّمدي، وال 
}وََلــَقــدْ  ال�ساحلني:  حكومة  ومقدار  زمانه،  مقدار  يعلم 
يَِرُثهَا  اأَلرْضَ  َأنَّ  ْكِر  الذِّ بَعْدِ  مِــنْ  الــزَّبُــوِر  فِي  َكَتبْنَا 

الصَّالِحُونَ{.)االأنبياء:105( عِبَادِيَ 

دع��اء  يف  ورد  كما  االإ���س��الم(  )ع���ّزة  ال�سلع  ه��ذا  ويف 
االفتتاح عن �ساحب الزمان عليه ال�سالم ب�سند ح�سني بن 
َدْوَلٍة  اإَِلْيَك يِف  َنْرَغُب  ا  اإِنَّ روح من ال�سفراء االأربعة: »اللَُّهمَّ 
َواأَْهَله«. َفاَق  النِّ ِبَها  َوُت��ِذلُّ  َواأَْهَلُه  االإِ�ْساَلَم  ِبَها  ُتِعزُّ  َكِرمَيٍة 

)الكايف:424/3(
واالإ�سالح  باالنتظار  مكّلفون  الثالث  ال�سلع  يف  ونحن 
اهلل  عجل  وال��زم��ان  الع�سر  �ساحب  لظهور  واال�ستعداد 
تعاىل وفرجه ال�سريف ولو بربي �سهم - كما ورد يف اخلرب 
ال�سريف - فنكون من املمّهدين واملوطنني لدولة احلق التي 
حتكم العامل، وترفرف رايات االإ�سالم يف كّل ربوع االأر�س.

ال�سالم  عليهم  البيت  اأه��ل  مذهب  اأتباع  اأّن  يخفى  وال 
و�سيعتهم االإمامّية االثني ع�سرّية يف هذا ال�سلع االإ�سالحي 
واالنتظاري، يكونون دائمًا يف قّلة من حيث العدد، كما اإّنهم 
حماطون بكرة االأعداء، كما جاء يف دعاء االفتتاح اأي�سًا: 
َة  َو�ِسدَّ َنا  َوِليِّ َوَغْيَبَة  َنا  َنِبيِّ َفْقَد  اإَِلْيَك  َن�ْسُكو  ��ا  اإِنَّ »...اللَُّهمَّ 
َة  َماِن َعَلْيَنا َوُوُقوَع اْلِفَتِ ِبَنا َوَتَظاُهَر االأَْعَداِء َعَلْيَنا َوَكْرَ الزَّ

َنا َوِقلََّة َعَدِدَنا...«.)كمال الدين:514/2( َعُدوِّ
فعلى كّل موؤمن وموؤمنة اإ�سالح اأنف�سهما كما اأراده االإمام 

احل�سني عليه ال�سالم يف نه�سته املباركة.
ال��ف��ردي واالج��ت��م��اع��ي وع��ل��ى كّل  ب��االإ���س��الح  اهلل اهلل 
االأ�سعدة، ويف الظاهر اأي باالآداب االإ�سالمّية، ويف الباطن؛ 
اأي االأخالق االإ�سالمية، فاإن االأدب ح�سن الظاهر، واخللق 

الطّيب ح�سن الباطن.)ر�ساالت اإ�سالمية(

السيد عادل العلوي
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تتعاظ���م ال�سلة باالإمام احل�س���ني عليه ال�س���الم وتنتظم 
اأ�سولها اعتقادًا وممار�س���ة باأ�سكال خمتلفة.

ولعّل من اأهّم ما يوّثق التفاعل بني النا����س عمومًا و�س���يد 
ال�س���هداء عليه ال�سالم ذلك االإطار االإن�ساين يف الدعوة اإىل 
اهلل تع���اىل على �س���نخ دعوات االأنبياء واملر�س���لني فهو وارث 

االأنبياء واالأو�سياء عليهم ال�سالم.
وق���د مّثل عليه ال�س���الم جوهر الر�س���الة االإلهي���ة، والروح 
املحمدية يف االإ�سالح واإخراج النا�س من الظلمات اإىل النور.
لق���د روت مواق���ف االإم���ام اأبي عب���د اهلل احل�س���ني عليه 
االإ�س���المي ور�س���خت  الّدي���ن  ال�س���الم وت�سحيات���ه نب����س 
عقائ���ده احلّقة، واأماتت بدعه، واأجه�ست حماوالت انتحاله 

وحتريفه.
واأعط���ت راية االإ�سالح والدعوة اإلي���ه يف كّل زمان ومكان 
�س���رعيتها التي ج���ّذرت اأركانه���ا بعيدًا ع���ن كّل اختالف اأو 
تفّرق، فاأ�سحى احل�س���ني عليه ال�س���الم موحدًا للمختلفني، 

جم�ّس���دًا بنهجه و�س���رته �سور الثائرين وامل�سلحني.
لقد لّبت اأرواح املتعلقني ب�س���يد �س���باب اأه���ل اجلنة عليه 
ال�س���الم دعوته فكرًا وكلمات ولو �س���اء تعاىل لكانت االأبدان 
واالأرواح اأ�س���رع تلبية ففا�ست حروف الباحثني، ورّواد فكر 
احل�س���ني عليه ال�س���الم باأن���وار عر�س���ه االإلهي كّل بح�س���ب 
معرفته ومكانة وعيه ملنزلة �سيد ال�سهداء اجلنانية »من زار 

احل�س���ني عارفًا بحّقه...«.
السيد هاشم امليالين

ال�شلة بالإمام احل�شني عليه ال�شالم

27

ئد
عقا

ال



ُقوا  قال االإمام احل�سني عليه ال�س���الم: »اأّيها الّنا�س، اتَّ
ُهَون اهلَل ِباأْنُف�ِس���هْم، ُي�ساِهئوَن  ِذيَن ُي�َس���بِّ ه���وؤُالِء املاِرَقَة الَّ

ِذيَن َكَفُروا ِمْن اأهِل الِكتاِب«. َق���وَل الَّ
وّجه االإمام احل�س���ني عليه ال�س���الم خطاب���ه اإىل عامة 
النا����س �س���واء كانوا موالني اأو غرهم، اأر�سدهم فيه اإىل 
التح���رز والتحذي���ر من فئة خرجت م���ن الدين كما خرج 
ال�سهم من الرمية )اأي مرقت( ب�سرعة كما ميرق ال�سهم 
م���ن القو����س، وما كان ه���ذا التحذي���ر اإال النحرافهم عن 
التوحيد حيث اإّنهم ي�س���ّبهون وميّثل���ون اهلل تعاىل بخلقه، 

فقولهم هذا ي�س���ابه قول الكافري���ن من اأهل الكتاب.
وقال عليه ال�س���الم: »َبْل ُهَو اهلُل َلي�َس َكِمْثِلِه �َسيٌء، َوُهَو 
���ِميُع الَب�سُر، ال ُتْدِرُكُه االأَْب�ساُر َوُهَو ُيْدِرُك االأْب�ساَر،  ال�سَّ

َوُهَو اللَِّطيُف َوُهَو اخَلِبُر«.

وي���ردف االإم���ام علي���ه ال�س���الم بقول���ه اإن اهلل تع���اىل 
الذي احتارت فيه عقول العقالء ال ميكن اأن ي�س���ابه �سيئا 
من خلقه، فهو حميط باالأ�س���ماع وامل�س���موعات واالأب�سار 
واملب�سرات، وممتنع عل���ى اإدراك واإحاطة اأب�سار خلقه، 
وهو )اللطيف( الرفيق بعباده )اخلبر( والعامل والعارف 

بكل �سغ���رة وكبرة من خلقه.
���َة  الَوحداِنيَّ »ا�س���َتخل�َس  ال�س���الم:  علي���ه  وق���ال 
ى امَل�ِس���يَئَة واالإراَدَة والُق���دَرَة الِعلَم  وَت، واأم�سَ واجَل���رَبُ

كاِئٌن«. ُه���َو  مبا 
اخت����س اهلل �س���بحانه باأن���ه قاه���ر منف���رد بقهاريته، 

واأنفذ احلك���م والقدرة والعلم باالأ�س���ياء.
قال عليه ال�س���الم: »ال ُمناِزَع َلُهُ يف �َس���يٍء ِمْن اأمِره، وال 
ي َلُه ُي�ساِبُهُه،  دَّ َلُه ُيناِزُعُه، وال �َس���مِّ ُكفَء َلُه ُيعاِدُلُه، َوال �سِ

خــطــبــة يف  ــد  ــيـ ــ�حـ ــتـ الـ
الإمام احل�شني عليه ال�شالم
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وال ِمْث���َل َلُه ُي�س���اِكُلُه«.
ال معط���ل وال مف�س���د وال خما�س���م ملا اأراد هو �س���بحانه 
يف خلق���ه، وال نظر له وال م�س���اوي يعادله، وال خمالف له 
يخالفه اأو يخا�سمه ومينعه، وال يوجد من ا�سمه ا�سم اهلل 
تع���اىل لعدم انطباق اال�س���م على امل�س���مى يف املخلوق، وال 

نظر له مياثله وي�سابهه.
وقال عليه ال�س���الم: »ال َتَتداوُلُه االأُموُر، وال جَتِري َعَليِه 
ُفوَن ُكْنَه  االأْحواُل، وال َتنِزُل َعَليِه االأْحداُث، وال َيقِدُر الوا�سِ
ه َلي����سَ  وِتِه، الأنَّ َعَظَمِت���ه، وال َيخُطُر َعلى الُقُلوِب َمبَلُغ َجرَبُ
َلُه يف االأ�ْس���ياِء َعِديٌل، وال ُتدِرُكُه الُعَلماُء ِباأَلباِبها، وال اأهُل 
ُه ال  التَّفِك���ِر ِبَتفِكِرِه���ْم اإاّل ِبالتَّحِقي���ِق اإيقانًا ِبالَغي���ِب، الأّنَّ
َمُد،  فاِت امَلخلُوِقنَي، َوُهَو الواِحُد ال�سّ ُف ِب�َسيٍء ِمن �سَ ُيو�سَ

َر يف االأوهاِم َفُهَو ِخالُفُه«. وِّ م���ا ُت�سُ
ال حتّول���ه االأح���وال م���ن ح���ال اإىل ح���ال، وال تق���ع اأو 
تت���واىل عليه االأحوال والتغرات، وال تهبط اأو تهطل عليه 
االأمط���ار، وال يحيط الوا�سفون بق���در عظمته وال يقع اأو 
مي���ر يف القلوب منتهى قاهريته وقدرته، الأن لي����س له يف 
اخلل���ق مثيل اأو نظر، وال تعرفه اأو تعقله العلماء بعقولها 
وب�سائره���ا، وال يحي���ط ب���ه الذي���ن يفك���رون اأي الذين 
يحل���ون العق���ل يف املعلوم لي�سل���وا اإىل املجهول وهم اأهل 
النظ���ر والتاأم���ل اإال اأنه���م يعرفونه من خ���الل الت�سديق 
بالغي���ب واالإيقان به، الأنه ال ينعت بنعوت املخلوقني، وهو 
الف���رد الذي يق�سد يف احلاجات دون �س���واه، وما ت�س���به 
م���ن �س���ورة وما وق���ع يف الذه���ن من خاطر فه���و خالفه 

ولي����س من احلقيقة ب�سيء.
َت الَبالِغ،  وقال عليه ال�سالم: »َلي����سَ ِبَرٍبّ َمْن ُطِرَح حَتْ

َوَمْعُبوٍد َمن وِجَد يف هواٍء اأو َغِر َهواٍء«.
لي����س مبدبر وم���رٍبّ للخالئق م���ن األق���ي اأو و�سع حتت 
ال�س���جر، ولي����س له حق العبادة من وجد يف ريح اأو غره.

وقال عليه ال�س���الم: »ُه���َو يف االأ�ْس���ياِء كاِئ���ٌن ال َكيُنوَنَة 
حَمُظوٍر ِبها َعَليِه، َوِمَن االأَ�ْسياِء بائٌن ال َبيُنوَنَة غائٍب َعنها، 

.» دٌّ اأْو �س���اواُه ِندٌّ َلي����سَ ِبقاِدٍر َم���ن قاَرَنُه �سِ
اأي اإن���ه �س���بحانه موجود وحا�س���ر يف االأ�س���ياء دون اأن 

يك���ون حادثا بحدث كم���ا يف اخلالئق المتن���اع ذلك عليه 
وجلريان���ه يف املمكن���ات فقط، وهو مبتع���د ومنف�سل عن 
االأ�س���ياء ال ابتع���اد غائب عنه���ا كما يف املمكنات، ولي����س 

بق���ادر م���ن كان له قرين يخالفه اأو نظر ي�س���اويه.
ه���ِر ِقَدُم���ُه وال  وق���ال علي���ه ال�س���الم: »َلي����سَ َع���ن الدَّ
���ُه، احَتجَب َع���ِن الُعُقوِل َكَم���ا احَتَجَب َعِن  ِبالّناِحي���ِة اأمَمُ
���ماِء اِحتجاُبُه َكَم���ْن يف االأر�ِس،  ���ْن يف ال�سَّ االأب�س���ار، وَعمَّ
ُتُه )اإذ(  ُقرُبُه َكراَمُت���ُه وُبعده اأهاَنُتُه، ال حُتّلُه )يف( وال ُتَوقِّ

وال ُتوؤاِم���ُرُه )اإْن(«.
ا�س���تر عن العيون النواظر، وا�س���تر عن اأهل ال�س���ماء 
كم���ا عن اأهل االأر�س، دنوه م���ن العبد يظهر يف اإكرامه له 

وناأبه وبعده يظهر يف احتقاره اأو ا�س���ت�سعافه
فا�س���تخدم االإم���ام علي���ه ال�س���الم اأدوات لغوية، )يف( 
ت�س���ر اإىل رف�س حلوله يف االأ�سياء اأي غر متحد مع �سيء 
اأو داخل فيه، )واإذ( ت�سر اإىل رف�س جريان الزمن عليه، 

)واإن( اإ�سارة اإىل امتناع كونه ماأمورا.
يُئُه ِمْن  ���ٍل، َوجَمِ ُه ِمْن َغِر َتَوقُّ وقال عليه ال�س���الم: »ُعُلوُّ
���ٍل، ُيوِجُد املفُقوَد وُيْفِقُد امَلوُجوَد، وال جَتتِمُع ِلَغِرِه  َغِر َتَنقُّ

َفت���اِن يف َوق���ٍت«. ال�سِّ
ارتفاع���ه م���ن غر �سع���ود، واقدام���ه واإتيان���ه من غر 
حرك���ة وانتقال، يخلق ما مل يك���ن، ويفني ما كان، وهاتان 

ال�سفت���ان ال ياأت���ي بها اأحد يف اآن واح���د اإال اهلل تعاىل.
يُب الِفك���ُر ِمْن���ُه االإمياَن به  وق���ال علي���ه ال�س���الم: »ُي�سِ

َموُج���ودًا َوُوُجوُد االإمي���اِن ال ُوُجوُد �سفٍة«.
موج���ودا  ب���ه  االإمي���ان  اإال  من���ه  الفك���ر  يح�س���ل  ال 
حا�س���را �س���اهدا وه���ذا االإمي���ان املوج���ود يف الفك���ر 

حقيق���ة ال �س���ك فيه���ا.
ف���اُت ال ِبه���ا  ���ُف ال�سِّ وق���ال علي���ه ال�س���الم: »ِب���ه ُتو�سَ
���ُف، وِبه ُتع���َرُف املَعاِرُف ال ِبها ُيع���َرُف، َفذِلَك اهلُل ال  ُيو�سَ
ِميُع الب�سُر«. �َسِميَّ َلُه، �ُسبحاَنُه َلي�َس َكِمْثِله �َسيٌء، َوُهَو ال�سَّ

ب���اهلل تعاىل تنع���ت النعوت ولي�س���ت هي الت���ي تثبت له 
نعت���ا، وبه تعاىل تعرف العلوم واملعارف ولي�س���ت هي التي 
تعّرفه وت�س���بهه، فهذا املوجود املحر للعقول الذي تكلمت 
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عليه هو اهلل تعاىل الذي ينفرد بهذا اال�سم والذي ينطبق 
يف ا�سمه اال�س���م على امل�سمى، تنزه عن كل نق�س لي�س له 

نظر ي�س���ابهه، وهو املحيط بامل�سموعات واملب�سرات.
    الإمـــام احل�شـــني عليـــه ال�شـــالم يحّذر النا�ـــس من 

املنحرف الفكر 
من  االأم���ة  ال�سالم  عليه  املع�سوم  االإم���ام  ح��ذر  لقد 
اهلل  �سبيل  عن  البعيدة  ال�سالة  االأف��ك��ار  وراء  االجن��رار 
وتبنيها  وبثها  ترويجها  من  التحرز  اإىل  واأر���س��د  تعاىل 
ومقتهم  االأفكار  هذه  اأ�سحاب  رف�س  على  االأمة  حث  بل 
ينطقون  واالق��راب منهم خلطورة ما  وعدم خمالطتهم 
كاأحدهم من  تعاىل  يجعلون اهلل  اإنهم  اإذ  ترهات  به من 
خالل ت�سبيهه تعاىل باأنف�سهم ومن خالل فهمهم اخلاطئ 
والقا�سر الآيات القراآن الكرمي واجلمود على ظواهر هذه 
احلقائق،  اإىل  الو�سول  يف  العقل  دور  وتعطيل  االآي���ات 
فرناهم يقولون بالروؤية الب�سرية ويقولون بوجود يد هلل 
تعاىل اأو رجل اأو �سورة ويجعلون له اأبعادًا من طول وعر�س 
وحجم وكتلة يف الوقت الذي يرف�س القراآن الكرمي هذا 
الفهم اخلاطئ كما يف قوله تعاىل: }ال ُتدِْرُكهُ اأَلبْصَارُ 

وَهُوَ يُدِْرُك اأَلبْصَارَ(.]االأنعام:103[
وقوله تعاىل: }َليْسَ َكمِْثلِهِ شَيْءٌ{.]ال�سورى:11[

    ال�شبه بني املارقني وبني الكافرين

بع���د اأن اأوردن���ا جهل وكف���ر اأهل الكتاب الذين �س���بهوا 
اهلل تعاىل باأنف�سهم، �سار لزوما علينا اأن نبنّي وجه ال�سبه 
بني ق���ول املارقة الذي���ن ذمهم االإمام عليه ال�س���الم وبني 
ق���ول الكافرين من اأه���ل الكتاب الذين كفروا لت�س���بيههم 
اهلل تع���اىل بخلق���ه، ولك���ي يت�س���ح ه���ذا االأمر ن���ورد هذا 

الت�س���ابه يف اأقوال الفريقني:
�� ورد يف التوراة يف �سفار امللوك االأول: االإ�سحاح الثاين 
كر�سّيه  على  جال�سًا  ال��رّب  راأي��ت  )قد   :19/ والع�سرون 
ي�ساره،  وع��ن  ميينه  عن  لديه  وق��وٌف  ال�سماء  جند  وك��ّل 
راموت  وي�سقط يف  في�سعد  اأخ��اآب  يغوي  الرّب من  فقال 

جلعاد...(.]الفوائد البهية:134[
)اإن  العا�سر /38:  االإ�سحاح  يوحنا:  اإجنيل  وورد يف   ��
كنت ل�ست اأعمل اأعمال اأبي فال توؤمنوا بي، ولكن اإن كنت 
تعرفوا  لكي  باالأعمال  فاآمنوا  بي  توؤمنوا  مل  ف��اإن  اأعمل 

وتوؤمنوا اأن االأب يّف واأنا فيه...(.]الفوائد البهية:135[
ٍد،  مَّ حُمَ َعْن  َعْوٌف  َثَنا  َحدَّ البخاري:  �سحيح  يف  وورد   ��
�ُسْفَياَن:  اأَُب��و  ُيوِقُفُه  َكاَن  َما  َواأَْك��َرُ  َرَفَعُه  ُهَرْيَرَة  اأَِب��ى  َعْن 
ُع  َفَي�سَ َمِزيٍد  ِمْن  َهْل  َوَتُقوُل  اْمَتالأِْت  َهِل  َم  َهنَّ جِلَ )ُيَقاُل 
بُّ َتَباَرَك َوَتَعاىَل َقَدَمُه َعَلْيَها َفَتُقوُل َقِط َقِط(.]�سحيح  الرَّ

البخاري:153/16ح4849[
َثَنا �ُس���ْعَبُة، َعْن  وورد اأي�س���ا يف �سحي���ح البخ���اري: َحدَّ
ِبيِّ �� �سلى اهلل عليه واآله و�س���لم  ، َعِن النَّ َقَت���اَدَة، َعْن اأََن����سٍ

اِر(. �� َق���اَل: )ُيْلَقى ِفى النَّ
�َسِعيٌد،  َثَنا  َحدَّ ُزَرْي��ٍع  ْبُن  َيِزيُد  َثَنا  َحدَّ َخِليَفُة  يِل  َوَق��اَل 
َعْن َقَتاَدَة، َعْن اأََن�ٍس، َوَعْن ُمْعَتِمٍر �َسِمْعُت اأَِبي َعْن َقَتاَدَة، 
ِبيِّ - �سلى اهلل عليه واآله و�سلم - َقاَل:  َعْن اأََن�ٍس، َعِن النَّ
َع ِفيَها  »اَل َيَزاُل ُيْلَقى ِفيَها َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد، َحتَّى َي�سَ
َتُقوُل  ُثمَّ  َبْع�ٍس،  اإِىَل  َها  َبْع�سُ َفَيْنَزِوي  َقَدَمُه  اْلَعامَلِنَي  َربُّ 
َحتَّى  ُل  َتْف�سُ ��ُة  ��نَّ اجْلَ َت��َزاُل  َواَل  َوَك��َرِم��َك،  ِتَك  ِبِعزَّ َق��ْد  َق��ْد 
ِة«(.]�سحيح  نَّ اجْلَ َل  َف�سْ َفُي�ْسِكَنُهْم  َخْلًقا  َلَها  اهلُل  ُيْن�ِسَئ 

البخاري:216/24ح7384[
َعِن  َكْي�َساَن،  ْبِن  اِلِح  �سَ َعْن  اأَِب��ي،  َثَنا  َحدَّ اأي�سا:  وجاء 
ِبيِّ - �سلى اهلل عليه  النَّ َعِن  ُه��َرْي��َرَة،  اأَِب��ي  َعْن  االأَْع���َرِج، 
ِهَما  َربِّ اإِىَل  اُر  َوالنَّ ُة  نَّ اجْلَ َمِت  »اْخَت�سَ َقاَل:   - و�سلم  واآله 
ا�ِس  َعَفاُء النَّ ُة: َيا َربِّ َما َلَها اَل َيْدُخُلَها اإِالَّ �سُ نَّ َفَقاَلِت اجْلَ
يَن؟ َفَقاَل  ِ اُر - َيْعِنى - اأُوِثْرُت ِبامْلَُتَكربِّ َو�َسَقُطُهْم؟ َوَقاَلِت النَّ
َعَذاِبي  اأَْنِت  اِر:  ِللنَّ َوَقاَل  َرْحَمِتي،  اأَْنِت  ِة  ِلْلَجنَّ َتَعاىَل:  اهلُل 
َها - َقاَل -:  �َساُء، َوِلُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنُكَما ِمْلوؤُ يُب ِبِك َمْن اأَ اأُ�سِ
ُه ُيْن�ِسُئ  ُة َفاإِنَّ اهلَل اَل َيْظِلُم ِمْن َخْلِقِه اأََحًدا، َواإِنَّ نَّ ا اجْلَ َفاأَمَّ
َثاَلًثا،  َمِزيٍد،  ِمْن  َهْل  َفَتُقوُل  ِفيَها  َفُيْلَقْوَن  َي�َساُء  َمْن  اِر  ِللنَّ
َبْع�ٍس  اإِىَل  َها  َبْع�سُ َوُي��َردَّ  َفَتْمَتِلُئ  َقَدَمُه  ِفيَها  َع  َي�سَ َحتَّى 
َوَتُقوَل َقْط َقْط َقْط(.]�سحيح البخاري:301/24ح7449[
فبع���د هذا الت�س���ابه بني اأق���وال الذين كف���روا من اأهل 
الكتاب وبني اأقوال ال�س���به املارق���ني تبني �سرورة احليطة 
واحل���ذر الت���ي اأمر به���ا االإمام عليه ال�س���الم النا����س من 

الوق���وع حتت تاأثر ه���وؤالء املارقة.
الذين ي�س���ركون باهلل تعاىل بت�س���بيهه وجت�سيمه، واهلل 

منّزه عّما ي�سفون.

بقلم: الشيخ عيل الفتالوي
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مْ   َيْق�سِ مَلْ   اهلَل  »اإِنَّ  ال�سالم:  عليه  علي  املوؤمنني  اأم��ر  قال 
اأََحٍد  َعْظَم  َيْجرُبْ  َومَلْ  َوَرَخ��اٍء،  ِهيٍل  مَتْ َبْعَد  اإِاّل  َقطُّ  َدْهٍر  اِري   َجبَّ
َعْتٍب  ِمْن  ا�ْسَتْقَبْلُتْم  َما  ُدوِن  َويِف  َوَب��اَلٍء،  اأَْزٍل  َبْعَد  اإِاّل  االأُمَمِ  ِمَن 
، َوَما ُكلُّ ِذي َقْلٍب ِبَلِبيٍب، َواَل ُكلُّ  َوَما ا�ْسَتْدَبْرمُتْ ِمْن َخْطٍب ُمْعَترَبٌ
ٍر، َفَيا َعَجبًا َوَما يِلَ اَل  ِذي �َسْمٍع ِب�َسِميٍع، َواَل ُكلُّ ِذي َناِظٍر ِبَب�سِ
اأَْعَجُب ِمْن َخَطاأِ َهِذِه اْلِفَرِق َعَلى اْخِتاَلِف ُحَجِجَها يِف ِديِنَها، اَل 
، َواَل ُيوؤِْمُنوَن ِبَغْيٍب، َواَل  ٍيّ ، َواَل َيْقَتُدوَن ِبَعَمِل َو�سِ وَن اأََثَر َنِبٍيّ َيْقَت�سُّ
َهَواِت،  َوَي�ِسُروَن يِف ال�سَّ ُبَهاِت،  َيْعَمُلوَن يِف ال�سُّ وَن َعْن َعْيٍب،  َيِعفُّ
امْلَْعُروُف ِفيِهْم َما َعَرُفوا/، َوامْلُْنَكُر ِعْنَدُهْم َما اأَْنَكُروا، َمْفَزُعُهْم 
اآَراِئِهْم،  َعَلى  اِت  امْلُِهمَّ َوَتْعِويُلُهْم يِف  اأَْنُف�ِسِهْم،  اإِىَل  اَلِت  امْلُْع�سِ يِف 
َكاأَنَّ ُكلَّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم اإَِماُم َنْف�ِسِه، َقْد اأََخَذ ِمْنَها ِفيَما َيَرى ِبُعًرى 

َكَمات«.)نهج البالغة:121( ِثَقاٍت َواأَ�ْسَباٍب حُمْ
اإّن العمق الذي غر�سته النه�سة احل�سينية على طول فرعها 
بني  البنيوّي  للتفاعل  اأ�سا�سًا  �سّكل  ما  هو  التاريخ  مع  املتجّذر 
واأفراد املجتمع االإ�سالمي والذي بدوره خلق  النه�سة  معطيات 
حالة من التجديد الذاتي الذي اعتمد على اإحياء م�ساعر هذه 
لغر�س  بها  تعاىل  ها اهلل  التي خ�سّ االإلهية  الر�سالة  نحو  االأمة 

اإعادتها اإىل منهجها ال�سحيح.
حالة  تكن  مل  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإم��ام  �سهادة  اإن  اإذًا 
مرحلية مّرت باالأمة واإمّنا هي نقطة حتّول من اأجل بناء جمتمع 
طم�س  حماولة  املحمدية  الر�سالة  اأع��داء  اأراد  اأن  بعد  جديد 
البنية  وه��دم  احلقائق  تزييف  خ��الل  من  االإ�سالمية  الهوية 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  االأكرم  الر�سول  لها  اأ�س�س  التي  املجتمعية 
على  واملعتمدة  ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأم��ر  بعده  وم��ن  و�سلم 
بناء  بكل مرحلة مّرت على  املحيطة  للظروف  ال�سليم  االإدراك 

املجتمع االإ�سالمي.
مبتداأة  احلقة  العقيدة  مفردات  مع  كليًا  ين�سجم  بناء  وهو 
كمدخٍل  االإن�ساين  �سلوكهم  واتخاذ  الفردية  التن�سئة  بعملية 
لو�سِع َن�َسٍق اجتماعٍيّ مغايٍر مع ما كان ي�سود يف زمن اجلاهلية 
عليه  احلفاظ  على  االأكباد  اآكلة  اأبناء  من  البع�س  حر�س  التي 

كونه يخدم تلك امل�سالح العقيمة والفردية.

الفعل  اإح��ي��اء  اأج��ل  من  املباركة  النه�سة  ه��ذه  ج��اءت  وهنا 
مدر�سة  االأفعال  هذه  جمموعة  ولت�سكل  االأمة  لتن�سيط  الفردي 
ال�سحيحة وهذا ما جعل  االإ�سالمية  للربية  قائمة بحد ذاتها 
االأمة يف تلك الفرة الع�سيبة ت�سحو من الغفلة التي كانت بها 
بكّل  تعّدى  وحدث  و�سيا�سي  واإن�ساين  اجتماعي  فعٍل  وقع  على 
هذا  ليمتّد  واملكان  بالزمان  املح�سورة  املنطقة  خ�سو�سياتها 
الفعل اإىل امل�ستقبل لينمو ويتطور على اأيدي اأئمة اخلر والهدى 

عليهم ال�سالم.
هذه  من  خالقًا  وامل��وال��ني  املوؤمنني  من  بركبهم  حلق  وم��ن 
جمموعة  ومكّونًا  االأجيال  مدى  على  م�ستمّرًا  تفاعاًل  النه�سة 
من الثوابت التي اأ�سبحت اليوم م�سروعًا لتحرير االإن�سانية فهي 
تتنامى من خالل التما�سك احلا�سل بني حيثياتها وبني الن�سيج 
املجتمعي من خالل م�سروعية �سعاراتها املدوية داخل كل زمان 
ومكان وعاك�سة نتائجها على كّل طبقة من االأفراد دون اأن متّيز 
يقوم  م�ستمّر  لبناء  اأ�س�سًا  و�سع  ما  وهذا  االأخ��رى  اإحداها عن 
املتطّلبات  مواجهة  من  يتمّكن  حتى  ولنف�سه  بنف�سه  الفرد  به 
والربية  النه�سوي  البناء  على  معتمدًا  ع�سر  لكّل  اجلديدة 

الروحية والعقائدية لتلك النه�سة.
وهذا ما بّينته �سّيدتنا عقيلة الطالبيني لالإمام زين العابدين 
َك َما َتَرى َفَو اهلِل اإِنَّ َذِلَك َلَعْهٌد  عليه ال�سالم فقالت: »اَل ُيْجِزَعنَّ
َك،  َوَعمِّ َواأَِبيَك  َك  َجدِّ اإِىَل  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوِل  ِمْن 
َفَراِعَنُة  َتْعِرُفُهْم  اَل  ِة  االأُمَّ َهِذِه  ِمْن  اأَُنا�ٍس  ِميَثاَق  اهلُل  اأََخَذ  َوَلَقْد 
ُهْم َيْجَمُعوَن َهِذِه  َماَواِت اأَنَّ ِة َوُهْم َمْعُروُفوَن يِف اأَْهِل ال�سَّ َهِذِه االأُمَّ
ُبوَن  َجَة َوَيْن�سِ رَّ �ُسوَم امْلُ�سَ َقَة َفُيَواُروَنَها َوَهِذِه اجْلُ اَء امْلَُتَفرِّ االأَْع�سَ
َواَل  اأََث��ُرُه  َيْدُر�ُس  اَل  َهَداِء  ال�سُّ ِد  �َسيِّ اأَِبيَك  ِلَقرْبِ  َعَلمًا  فِّ  الطَّ ِلَهَذا 
اْلُكْفِر  ُة  اأَِئمَّ َوَلَيْجَتِهَدنَّ  ��اِم  َواالأَيَّ اللََّيايِل  ُكُروِر  َعَلى  َر�ْسُمُه  َيْعُفو 
اإِالَّ ُظُهورًا  اأََثُرُه  َيْزَداُد  َوَتْطِمي�ِسِه َفاَل  ِوِه  الَلِة يِف حَمْ َواأَ�ْسَياُع ال�سَّ

َواأَْمُرُه اإِالَّ ُعُلّوا«.)كامل الزيارات:261(
نخّطه  منهجًا  العظيمة  احلكمة  تلك  م��ن  ن�ستمّد  وال��ي��وم 

ونربا�سًا الأبنائنا ولالأجيال.

أحمد صادق الكناين

التفاعل بني معطيات النه�شة احل�شينية
ــي ــ ــالم ــ ــش ــ ــع الإ� ــمـ ــتـ واأفـــــــــــراد املـــجـ
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هل توؤمن اأّيها ال�سيعي بالق�ساء والقدر؟
اإْن قلت: نعم؛ ف�ساأقول لك: ملاذا اإذًا ت�سرب نف�سك باالآالت 

واالأيدي وجتلد ظهرك وت�سرخ وتبكي على احل�سني؟
االأمر  انتهى  والقدر؛  بالق�ساء  توؤمن  ال  اإّنك  قلت:  واإْن 

باعرا�سك على ق�ساء اهلل وعدم ر�ساك بحكمته؟
اجلواب:

ال�سهداء  �سيد  على م�سيبة  والتاأمّل  والبكاء  اإّن احلزن 
الأّن  بالق�ساء والقدر،  يتنافى مع االإميان  ال�سالم ال  عليه 
اهلل  كتب  مبا  الر�سا  هو  والقدر  بالق�ساء  االإمي��ان  معنى 

�سبحانه وعدم االعرا�س على ذلك بقول اأو فعل، ولذلك 
يف  احل��زن  ي�سيبه  املوؤمن  اأّن  اإىل  ي�سر  تعاىل  اهلل  نرى 
املوؤمنني  ع��ن  حاكيًا  �سبحانه  يقول  حيث  الدنيا،  ه��ذه 
عَنَّا  َأْذهَــبَ  الَّذِي  هلِل  الْحَمْدُ  }وََقاُلوا  للجنة  بعد دخولهم 

الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا َلَغُفورٌ شَُكورٌ{.)فاطر:34(
املوؤمنني  حتى  ي�سيب  ال��دن��ي��ا  ه��ذه  يف  احل���زن  ف����اإذًا 

بالق�ساء والقدر.
ومن اأمثلة ذلك:

نبّينا واآله وعليهما  بكاء يعق�ب على ي��شف على     
ال�شالم

قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي: }وََقاَل يَا َأسََفى 
تْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزِْن َفهُوَ َكظِيمٌ{. عََلى يُوسُفَ وَابْيَضَّ

)يو�سف:84(
عن  اأَْحَمَد،  ْبُن  ا�ُس  اْلَعبَّ عن  َحْمَداَن،  ْبُن  �َسنْيُ  احْلُ عن 
عن   ، َرا�َسايِنُّ اخْلُ وٍر  َمْن�سُ ْبُن  ُد  مَّ َوحُمَ اِلح  �سَ ْبُن  اأَْحَمُد 
اَن  َح�سَّ ْب��ُن  َواأَْح��َم��ُد   ، ��ْن��ُب��اَليِنُّ اجْلُ ِغَياٍث  ْب��ُن  �َسنْيُ  احْلُ
ٍد  مَّ حُمَ ْبُن  ِميِد  احْلَ َعْبُد  عن   ، اْلَفَزاِريُّ اْلِعْجِليُّ 
ُهْم  اأَنَّ �َستَّى   اِل�َس  جَمَ يِف  َجِميعًا  اُج  رَّ ال�سَّ
ْبِن  �َسِن  احْلَ اأَِب��ي  َوَف��اِة  َوْق��َت  ُروا  َح�سَ
ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُمو�َسى ْبِن َجْعَفٍر  مَّ حُمَ
َعَلْيِهْم(  اهلِل  َلَواُت  )�سَ اِدِق  ال�سَّ
ْلَطاَن مَلَّا  نَّ ال�سُّ ِب�ُسرَّ َمْن َراأَى، َفاإِ
َعَرَف َخرَبَ َوَفاِتِه اأََمَر �َساِئَر اأَْهِل 
ُكوِب اإِىَل َجَناَزِتِه َواأَْن  امْلَِديَنِة ِبالرُّ
لَّى  َحتَّى �سَ ْلَطاِن  ال�سُّ َداِر  اإِىَل  ُيْحَمَل 
َخ��َرجَ   ا  َفَلمَّ يَعُة...،  ال�سِّ ��َرِت  َوَح�����سَ َعَلْيِه، 
اْلَقَدِم  َح��ايِفَ  ٍد  مَّ حُمَ اأَُب��و  َخ��َرَج  �َسِن  احْلَ اأَُب��و  َوَعَلْيِه  ْع�ُس  النَّ
ْيِب  ْع�ِس َم�ْسُقوَق اجْلَ لََّل االأَْزَراِر َخْلَف النَّ اأْ�ِس حُمَ َمْك�ُسوَف الرَّ
َخْلَف  َراِج��اًل  �ِسي  مَيْ َعْيَنْيِه  َعَلى  ِبُدُموٍع  اللِّْحَيِة  لَّ  �سَ خُمْ
ْع�ِس  النَّ �ِسَماِل  َعْن  ًة  َوَمرَّ ْع�ِس،  النَّ نِي  مَيِ َعْن  ًة  َمرَّ ْع�ِس،  النَّ
اإَِلْيه...«، فَقاَل عليه ال�سالم: »اْجَعُلوا  ْع�ُس  ُم النَّ َيَتَقدَّ َواَل 

الق�شاء والقدر
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ٍد  مَّ اِر«، َفُدِفَن يِف َداِرِه، َوَبِقَي االإَِماُم اأَُبو حُمَ ْع�َس اإِىَل الدَّ النَّ
اٍم َمْرُدوَد االأَْبَواِب  اَلُم َثاَلَثَة اأَيَّ �َسُن ْبُن َعِلٍيّ َعَلْيِهَما ال�سَّ احْلَ
يِف  َكُل  ُيوؤْ َواَل  َواْلُبَكاُء  َوالتَّ�ْسِبيُح  اْل��ِق��َراَءُة  َداِرِه  ِمْن  ُي�ْسَمُع 
َراَباُت... َقاُلوا  �ْسَكاِر َوامْلِْلُح َوُي�ْسَرُب ال�سَّ اِر اإِالَّ ُخْبُز اخْلِ الدَّ
ا َنْحُن َجِميعًا َنْعَلُم  ا�َس َيُقوُلوَن َهَكَذا ُكنَّ َجِميعًا: َو�َسِمْعَنا النَّ
َقاُلوا  َجْيِبِه،  �َسقِّ  ِمْن  �َسِن  احْلَ ٍد  مَّ حُمَ اأَِبي  ِدَنا  �َسيِّ ِعْنَد  َما 
اِبِع ِمَن  اَلُم يِف اْلَيْوِم الرَّ َجِميعًا: َفَخَرَج َتْوِقيٌع ِمْنُه َعَلْيِه ال�سَّ
ِة َيْعُقوُب َعَلى  يَّ رِّ ا َبْعُد َمْن �َسقَّ َجْيَبُه َعَلى الذُّ يَبِة؛ »اأَمَّ امْلُ�سِ
َجْيَبُه  َقدَّ  ُه  َفاإِنَّ ُيو�ُسَف   َعلى   اأَ�َسفى   يا  َقاَل:  ُحْزنًا  ُيو�ُسَف، 

ُه«.)الهداية الكربى:250-248( َف�َسقَّ
ال�سرائع: )و�سمعته يقول يف قول يعقوب   وجاء يف علل 
بيو�سف وقد  التاأ�سف  اإنه عر�س يف  ُيو�ُسَف   َعلى   اأَ�َسفى   يا 
اأخ��رى  قطيعة  قطيعته  ويف  اآخ��ر  فراقا  مفارقته  يف  راأى 
عليه  اِدِق  ال�سَّ َك��َق��ْوِل  اأجلها:  من  وتاأ�سف  عليها  فتلهف 
ال�سالم  يِف َمْعَنى َقْوِلِه َعزَّ َوَجَل }وََلنُذِيَقنَّهُمْ مِنَ الْعَذاِب 
ِة يِف  اأَلدْنى دُونَ الْعَذاِب اأَلْكبَِر{ اإِنَّ َهَذا ِفَراُق االأَِحبَّ
ْنَيا ِلَي�ْسَتِدلُّوا ِبِه َعَلى ِفَراِق امْلَْوىَل«. فكذلك يعقوب  َداِر الدُّ
يو�سف  فذكر  غ��ره  ف��راق  خ��وف  من  يو�سف  على  تاأ�سف 

لذلك«(.)علل ال�سرائع:50/1(
فبكاء يعقوب النبي على يو�سف على نبّينا واآله وعليهما 
ولده  ابتعاد  يف  وق��دره  اهلل  لق�ساء  الت�سليم  مع  ال�سالم 
اهلل  على  اعرا�سًا   - ب��اهلل  نعوذ   - يكن  مل  عنه  يو�سف 
تعاىل، بل كان حزنه وتاأ�ّسفه على الفراق وخوفه من عدم 

احلفاظ على نبي اهلل.
ُأسْوَةٌ  اهلِل  فِي رَسُوِل  }َلَقدْ َكانَ َلُكمْ  وقال تعاىل: 

حَسَنٌَة{.)االأحزاب:21(
فالنبي االأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم بكى على حمزة 
اأ�سد اهلل واأ�سد ر�سوله، وملا �سمع بكاء وعويل الن�ساء على 
حمزة، دعا لهّن ملوا�ساتهّن يف عزاء حمزة �سيد ال�سهداء.
وكان البكاء على امليت وخا�سة ال�سهيد من �سنة الر�سول 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم.
زيد  على  و�شلم  واآلــه  عليه  اهلل  �شلى  النبي  بكاء     

وجعفر وابنه رواحة
 عن اأن�س قال: اإّن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم نعى 

جعفرًا وزيدًا قبل اأن يجيء خربهما وعيناه تذرفان.
��ِد ْبِن  ��مَّ اُز َع��ْن َخ��اِل��ِه حُمَ زَّ ��ُد ْب��ُن َجْعَفٍر ال���رَّ ��مَّ وع��ن حُمَ
اِت َعْن َعِليِّ ْبِن اأَ�ْسَباٍط َعْن  يَّ اِب الزَّ طَّ �َسنْيِ ْبِن اأَِبي اخْلَ احْلُ
�ْسَرَف  اأَ َقاَل:  َحاِبَنا  اأَ�سْ َبْع�ِس  َعْن  وٍر  َمْن�سُ ْبِن  اإِ�ْسَماِعيَل 
َلُه  �َسِقيَفٍة  يِف  َوُه��َو  ال�سالم  عليه  �َسنْيِ  احْلُ ْبِن  ِلَعِليِّ  َم��ْوىًل 
�َسنْيِ اأََما اآَن  �َساِجٌد َيْبِكي َفَقاَل َلُه َيا َمْواَلَي َيا َعِليَّ ْبَن احْلُ
�َسُه اإَِلْيِه َوَقاَل: »َوْيَلَك اأَْو َثِكَلْتَك  َي َفَرَفَع َراأْ ْزِنَك اأَْن َيْنَق�سِ حِلُ
ا َراأَْيَت َحتَّى  ِه يِف اأََقلَّ مِمَّ َك َواهلِل َلَقْد �َسَكا َيْعُقوُب اإِىَل َربِّ اأُمُّ
َراأَْيُت  َواأََنا  َواِحدًا  اْبنًا  َفَقَد  ُه  اأَنَّ ُيو�ُسَف  اأَ�َسفى َعلى  يا  َقاَل: 
َعِليُّ  َوَكاَن  َقاَل:  َحْويِل«،  ُيْذَبُحوَن  َبْيِتي  اأَْهِل  َوَجَماَعَة  اأَِبي 
يُل اإِىَل ُوْلِد َعِقيٍل َفِقيَل َلُه  �َسنْيِ عليهما ال�سالم مَيِ اْبُن احْلُ
َك َهوؤُاَلِء ُدوَن اآِل َجْعَفٍر؟ َفَقاَل:  يُل اإِىَل َبِني َعمِّ َما َباُلَك مَتِ
�َسنْيِ ْبِن َعِلٍيّ عليه  »اإِينِّ اأَْذُكُر َيْوَمُهْم َمَع اأَِبي َعْبِد اهلِل احْلُ

ال�سالم َفاأَِرقُّ َلُهْم«.)كامل الزيارات:107(
فبكاء االإمام زين العابدين عليه ال�سالم على ولد عقيل 
لي�س اعرا�سًا على ق�ساء اهلل وقدره بل هو حزٌن عليهم 
جرى  وما  ال�سالم  عليه  ال�سهداء  �سيد  والأبيه  لهم  ونعٌي 

عليهم من امل�سائب واملحن.
   بكاء الر�ش�ل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم على ابنه 

اإبراهيم
ولد  القبطية  مارية  من  اهلل  ر�سول  ابن  كان  اإبراهيم 
احلجة  ذي  يف  وم��ات  ثمان  �سنة  احلجة  ذي  يف  باملدينة 

�سنة ع�سر وقيل: يف ربيع االأّول �سنة ع�سر.
ولده  على  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بكى  فقد 

اإبراهيم،وفا�ست عينه بالدموع على ولده.
البنته:  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  االأك��رم  النبي  قال 
ْيُب َواَل ُيْخَم�ُس َعَلْيِه  ِبيَّ اَل ُي�َسقُّ َعَلْيِه اجْلَ »َيا َفاِطَمُة اإِنَّ النَّ
اأَُبوِك  َقاَل  َكَما  ُقويِل  َوَلِكْن  ِباْلَوْيِل  َعَلْيِه  ُيْدَعى  َواَل  اْلَوْجُه 
َنُقوُل  َواَل  اْلَقْلُب  ُيوَجُع  َوَقْد  اْلَعْيَناِن  َتْدَمُع  اإِْبَراِهيَم،  َعَلى 
َوَلْو َعا�َس  مَلَْحُزوُنونَ   اإِْبَراِهيُم  َيا  ِبَك  ا  َواإِنَّ بَّ  ُي�ْسِخُط الرَّ َما 

اإِْبَراِهيُم َلَكاَن َنِبّيا«.)تف�سر فرات الكويف:�س586(
اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوِل  اْب��ُن  اإِْب��َراِه��ي��ُم  َم��اَت  ا  َفَلمَّ وقيل: 
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  ��وِل  َر���سُ َع��نْيُ  َهَمَلْت  واآل��ه  عليه 
ِبيُّ �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »َتْدَمُع  َقاَل النَّ ُثمَّ  ُموِع  ِبالدُّ

33

ود
ورد

ت 
بها

�ش



ِبَك  ��ا  َواإِنَّ بَّ  الرَّ ُي�ْسِخُط  َما  َنُقوُل  َواَل  اْلَقْلُب  َوَيْحَزُن  اْلَعنْيُ 
ِبيُّ �سلى اهلل عليه واآله  النَّ َراأَى  ُثمَّ  مَلَْحُزوُنوَن«  اإِْبَراِهيُم  َيا 
اُه ِبَيِدِه ُثمَّ َقاَل: »اإَِذا َعِمَل اأََحُدُكْم  ِه َخَلاًل َف�َسوَّ و�سلم يِف َقرْبِ
اِلِح ُعْثَماَن ْبِن  ْق ِب�َسَلِفَك ال�سَّ َعَماًل َفْلُيْتِقْن«، ُثمَّ َقاَل: »احْلَ

َمْظُعوٍن.)الكايف:262/3(.
َوُهَو  اإِْبَراِهيَم  الْبِنِه  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  َوَقاَل 
االآِخَر  َواأَنَّ  اْلَباِقي  َفَرُط  َي  امْلَا�سِ اأَنَّ  »َلْواَل  ِبَنْف�ِسِه:  َيُجوُد 
َدَم��َع��ْت  ُث��مَّ  ْب��َراِه��ي��ُم«،  اإِ َي��ا  َعَلْيَك  ��ا  ��ِزنَّ حَلَ ِل  ِب���االأَوَّ الِح��ٌق 
َوَيْحَزُن  اْلَعنْيُ  »َتْدَمُع  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  َوَقاَل  َعْيُنُه 
اإِْبَراِهيُم  ا ِبَك َيا  بُّ َواإِنَّ ى الرَّ اْلَقْلُب َواَل َنُقوُل اإِالَّ َما َيْر�سَ

العقول:37( مَلَْحُزوُنوَن«.)حتف 
وَعْن اأََن�ِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َراأَْيُت اإِْبَراِهيَم ْبَن َر�ُسوِل اهلِل 
�سلى اهلل عليه واآله َوُهَو َيُجوُد ِبَنْف�ِسِه َفَدَمَعْت َعْيَنا َر�ُسوِل 
اهلِل �سلى اهلل عليه واآله َفَقاَل: »َتْدَمُع اْلَعنْيُ َوَيْحَزُن اْلَقْلُب 
ا ِبَك َيا اإِْبَراِهيُم مَلَْحُزوُنون«. ى َربَُّنا َواإِنَّ َواَل َنُقوُل اإِالَّ َما َيْر�سَ

)مكارم االأخالق:�س22. �سحيح البخاري(
فبكاء النبي على ولده �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اأكرب 

�ساهد على �سحة البكاء على امليت اأّواًل.
واأطهر  اهلل  ر�سول  بنت  ابن  هو  امليت  كان  اإذا  وثانيًا 
املخلوقني يف االأر�س، فكيف ال نبكي عليه وال نلطم مل�سابه 
اجللل؛ وهذا ال يدل على اإنكار ق�ساء اهلل وقدره، اأو عدم 

االإميان بالق�ساء والقدر.
بح�سب  لالأ�سياء  والّتقدير  امل��ق��دار،  م��ن  ال��ق��در  ف���اإّن 
الّزمان واملكان واملقدار والكيفّيات واالأ�سباب وال�ّسرائط، 

والق�ساء هو ف�سل االأمر قواًل اأو فعاًل.
اأن  لكي ت�سبح �سجرة  لل�ّسجرة  قّدر  تعاىل مثاًل:  فاهلل 
الّراب  يف  يو�سع  واأن  للّنمّو،  وقاباًل  �ساحلًا  البذر  يكون 
له،  املالئمة  واحل��رارة  والهواء  املاء  له  ويتهّياأ  املنا�سب، 
فاإذا حتّققت كّل ال�ّسروط، ومّت الّتقدير، ق�سى املوىل عزَّ 
وجلَّ باأن يفرع البذر الّراب، وينمو لي�سبح �سجرة، فاإذا 
تقدير  بع�سها، دخلت يف  اأو  كّلها  الّتقدير  تغّرت مراحل 

اآخر، وبالّتايل اأ�سبح لها ق�ساء اآخر وهو اليبا�س.
وكذلك احلال بالّن�سبة الأفعال االإن�سان، فاإّن اهلل اأعطى 
االإن�سان االإرادة واالختيار، فاإذا اأفا�س اهلل عليه القدرة، 
وح�سل الّداعي للفعل، واختار الفعل، ومل مينع مانع من 

حتّققه، ق�سى املوىل عّز وجّل حينئذ بح�سول الفعل، فاإذا 
اآخر  تقدير  اإىل  الّتقدير  انقلب  الّتقديرات،  بع�س  اختّلت 

وبالّتايل اإىل ق�ساء اآخر.)بحار االأنوار:87/5(
وهذا املعنى م�ستفاد من االآيات والّروايات، قال تعاىل: 

}إِنَّا ُكلَّ شَيْءٍ خََلْقنَاهُ بَِقدَرٍ{.)القمر:49(
ويف الرواية عن االإمام الر�سا عليه ال�سالم بعدما �سئل 
عن القدر قال: »هو الهند�سة من الطول والعر�س والبقاء«، 
اأراده، واإذا  اإذا �ساء �سيئًا  ثّم قال عليه ال�سالم: »اإّن اهلل 
اأم�ساه«.)بحار  ق�ساه  واإذا  ق�ساه  قّدره  واإذا  قّدره،  اأراده 

االأنوار:122/5(
وبناًء على ما ُذكر يظهر عّدة اأمور:

1. اإّن الق�ساء متاأّخر عن القدر تاأّخر امل�سبَّب عن �سببه.
اإذا  اّلتي  وال�ّسروط  االأ�سباب  حتديد  هو  القدر  اإّن   .2
حتّققت وح�سلت تعنّي الق�ساء وحتّتم اإاّل اإذا منع منه مانع.
فيح�سل  الق�ساء  واأّما  تدريجي،  القدر  ح�سول  اإّن   .3
دفعة واحدة، ولذلك ال يتعّدد وال يتغّر، والقدر قابل للتغّر 

اإذا تغّرت بع�س االأ�سباب وال�ّسروط دون الق�ساء.
بالقدر  حمكوم  الكون  هذا  يف  يح�سل  ما  فكّل  وعليه 
حتّقق  اإذا  االإن�سان  على  باملر�س  فالق�ساء  والق�ساء، 
�سببه  حتّقق  عند  بال�ّسفاء  والق�ساء  وتقديره،  �سببه 
��ف��اء خا�سع  امل��ر���س وال�����سّ اأي�����س��ًا، وك���لٌّ م��ن  وت��ق��دي��ره 

وق�سائه. اهلل  لتقدير 
لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  قيل  ورد يف احلديث:  وقد 
واآله و�سلم: رقى ي�ست�سفى بها، هل ترّد من قدر اهلل؟ فقال 
اهلل«.)بحار  قدر  من  »اإّنها  و�سلم:  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى 

االأنوار:88/5(
يح�سل  فاإمّنا  الوجود  ه��ذا  يف  يح�سل  �سيء  ك��ّل  ف��اإّن 
ر ال  باإرادة اهلل وقدره وق�سائه، غاية االأمر اأّن ال�ّسيء املقدَّ
يخلو اإّما اأن يكون من اأفعال العباد واإّما من بقّية الكائنات، 
فاإن كان من اأفعال العباد فاهلل اأراده وقّدره ب�سرط اختيار 
من  العبد  يختاره  ملا  تبعًا  واأم�ساه  ق�ساه  واهلل  له،  العبد 
الق�ساء  منافاة  عدم  يظهر  البيان  وبهذا  والّرك،  الفعل 

والقدر الختيار االإن�سان بل يوؤّكده.
من  االختيار  فالأن  لالختيار  القدر  منافاة  عدم  واأّما 
لالختيار  الق�ساء  منافاة  ع��دم  واأّم��ا  القدر،  مقّدمات 
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اإّن اختيار  اإذ  العبد للقدر اختيار للق�ساء،  فالأّن اختيار 
االختيار  يتو�ّسط  مل  واإن  للم�سّبب  اختيار  التاّم  ال�ّسبب 
الفاعلة  الكائنات  من  ك��ان  واإن  وامل�سبب؛  ال�ّسبب  بني 
باال�سطرار.)�سرح  حتّققه  وق�سى  ق��ّدر  ف��اهلل  باجلرب 

عقائد االإمامية للخرازي(
فاإّن معنى الق�ساء والقدر خمتلف عن احلزن والبكاء 
على �سخ�س ما، وال عالقة بينهما يف ذلك؛ حتى يرتبط 

االإن�سان هذا بذاك.
عليه  اهلل  �سلى  االأك��رم  الر�سول  بكاء  على  فال�سواهد 
واآله و�سلم على �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم كثرة، اإ�سافة 
اأّن بكاء الر�سول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم كان قبل  اإىل 
بكاء  عن  ف�ساًل  ال�سالم؛  عليه  احل�سني  االإمام  ا�ست�سهاد 

اأهل البيت عليهم ال�سالم على �سيد ال�سهداء.
�سلمة  اأم  عن  ال��زوائ��د  جممع  يف  الهيثمي  اأخ��رج  فقد 
و�سلم جال�سًا  واآله  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  قالت: كان 
ذات يوم يف بيتي، فقال: »ال يدخل علّي اأحد«، فانتظرت 
اهلل  ر�سول  ن�سيج  ف�سمعت  ال�سالم،  عليه  احل�سني  فدخل 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم يبكي، فاطلعت فاإذا احل�سني يف 
حجره والنبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم مي�سح جبينه وهو 
يبكي، فقلت: واهلل ما علمت حني دخل، فقال: »اإّن جربئيل 
عليه ال�سالم كان معنا يف البيت فقال: اأفتحبه؟ قلت: اأما 
يقال  باأر�س  هذا  �ستقتل  اأمتك  اإن  قال:  فنعم،  الدنيا  يف 
النبي  فاأرادها  تربتها«؛  من  جربيل  فتناول  كربالء،  لها: 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم فلما اأحيط بح�سني 
حني قتل قال: ما ا�سم هذه االأر�س؟ 

اهلل  �سدق  فقال:  كربالء،  قالوا: 
ور�سوله، كرب وبالء.

الن�سيج:  منظور:  اب��ن  ق��ال 
اأ�سد البكاء.

رواه  ال���ه���ي���ث���م���ي  ق�������ال 
ورج��ال  باأ�سانيد  ال��ط��رباين 
اأح����ده����ا ث���ق���ات.)جم���م���ع 

الزوائد:188/9(
وع�������ن ع����ل����ي ب��ن 

عليه  ط��ال��ب  اأب���ي 

ال�سالم قال: »دخلت على النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
ما  اأح��د؟  اأغ�سبك  اهلل  نبي  يا  قلت:  تفي�سان(  )وعيناه 
قبل  جربيل  عندي  من  قام  قال:  تفي�سان؟  عينيك  �ساأن 
فحدثني اأن احل�سني يقتل ب�سط الفرات، وقال يل: هل لك 
يده فقب�س قب�سة  نعم؛ فمّد  تربته؟ قلت:  اأ�سمك من  اأن 
فا�ستا.)م�سند  اأن  عيني  اأملك  فلم  اأعطانيها  تراب  من 

اأحمد:648(
وقد بكى الر�سول االأكرم �سلى اهلل عليه واآله �سلم على 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  بكى  حوله،  من  اأبكى  حتى  اأمه  قرب 
و�سلم على عمه حمزة مع اأنه �سيد ال�سهداء؛ وَبَكت فاطمة 
اأبيها  على  ال�سالم  عليها  العاملني  ن�ساء  �سيدة  الزهراء 

النبي االأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.
من  لي�س  �سابه  وم��ا  وال��ب��ك��اء  احل���زن  اأّن  فالنتيجة: 

هو  بل  وق���دره،  اهلل  ق�ساء  على  االع��را���س 
واإمّن��ا  مطلق،  ت�سليم  امل��وؤم��ن  من 

ذل��ك احل���زن وال��ب��ك��اء رحمة 
وراأف��������ة وحم����ب����ة، وع����دم 
بغ�س  هو  واحل��زن  البكاء 

وجالفة وق�ساوة قلب، 
فهي  قلوبهم  ق�ست 
اأ�سد  اأو  ك��احل��ج��ارة 

ق�سوة.

الشيخ عامر العاميل
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اإّن نه�سة االإمام احل�سني �سلوات اهلل عليه قد اأوجزها 
ِلَطَلِب  َخ��َرْج��ُت  ���ا  َ »اإِمنَّ ق��ال:  حيث  ال�سالم  عليه  بنف�سه 
واآل��ه«.)ب��ح��ار  ي �سلى اهلل عليه  َج��دِّ ���ِة  اأُمَّ يِف  ��اَلِح  االإِ���سْ

االأنوار:329/44(
اأن يكون على  االإ�سالح البد من  اأّن هذا  وواقع احلال 
ما جاء  يكون غر  اأن  اإليه وال ميكن  يحتكم  د�ستور  وفق 

به نبي االإ�سالم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وهو القراآن.
هو  بل  القراآن،  من  ينطلق  احل�سيني  فاالإ�سالح  اإذن 
روح القراآن، الأّن الناه�س به ناطق بالقراآن كما قال اأمر 
املوؤمنني عليه ال�سالم حني و�سع يده على راأ�سه وقال يا 
)عن  الناطق  اهلل  كتاب  اأن��ا  ق��ال:  ثم  انطق،  اهلل  كتاب 
املفيد عن علي عليه ال�سالم اأّنه قال يف اأثناء كالم طويل: 
َيْنِطُق  اَل  َتنْيِ  َدفَّ َبنْيَ  َم�ْسُطوٌر  ُهَو َخطٌّ  ا  َ اإِمنَّ اْلُقْراآُن  »َوَهَذا 

َجال«(.)االإر�ساد:271/1( ا َيَتَكلَُّم ِبِه الرِّ َ َواإِمنَّ
    احل�شني عليه ال�شالم من املدينة اإىل مكة

كانت م�سرة �سيد ال�سهداء من املدينة اإىل مكة ومنها 
وبيان  اهلل  اإىل  ال��دع��وة  يف  مدر�سة  متّثل  ك��رب��الء  اإىل 

�سلوكيات احلكام والنا�س.

وذلك من خالل احلوادث التي دّونها لنا التاريخ.
الوعظ  يف  التنوع  يجد  احل���وادث  تلك  يف  ف��امل��ت��اأّم��ل 
الواحد،  اهلل  اأمر  عن  �سادر  الأّن��ه  الهدف؛  يف  والت�سابه 

فقال تعاىل: }وَمَا َأمْرُنَا إاِلَّ وَاحِدَةٌ{.)القمر:50(
ال�سهداء  �سيد  ك��ان  ما  البحث  ه��ذا  يف  يهمنا  وال��ذي 
ي�ستعمل فيه القراآن �ساهدًا ودلياًل، واإن كان كل ما يفعله 

عليه ال�سالم ويقوله �سادرًا من روح القراآن.
الأّنه يحذو حذو جده �سلى اهلل عليه واآله و�سلم كما يف 
قوله تعاىل: }وَمَا يَنْطِقُ عَِن الْهَوَى )3( إِنْ هُوَ إاِلَّ وَحْيٌ 

يُوحَى{.)النجم:4-3(
اإذ اإّن فعله وقوله من اهلل تعاىل وعنه عّز وجل.

نه�سته  بيان  يف  ال�سواهد  تلك  من  ي�سادفنا  ما  واأول 
واإّنها اإلهية املن�ساأ التايل:

١. ق�له تعاىل يف �ش�رة الق�ش�س
األف: االآية االأوىل

قال اهلل تبارك وتعاىل: }َفَخرَجَ مِنْهَا خَائًِفا يََترَقَّبُ َقاَل 
الِمِنيَ{.)الق�س�س:21( رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الَْقوِْم الظَّ

النه�شة احل�شينية والقراآن الكرمي
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االأنبياء  جم��رى  يجري  اأم��ره  اأّن  عليه  اهلل  �سالم  ب��نّي 
عليهم ال�سالم الذين من قبله.

عمران  بن  مو�سى  كخروج  مثاًل  املدينة  من  فخروجه 
اأراد  حينما  م�سر  م��ن  ال�سالم  وعليه  واآل���ه  نبّينا  على 

فرعون اأن يقتله.
اَلُم َعَلْيَك َيا  وهذا وارد يف زيارة وارث كما نقراأ: »ال�سَّ

َواِرَث ُمو�َسى َكِليِم اهلل«.)كامل زيارات:229(
اآدم  من  االأنبياء  وارث  واأمي  هو  باأبي  ال�سهداء  ف�سيد 
ال�سالم حتى ر�سونا الكرمي حممد  واآله وعليه  نبينا  على 

امل�سطفى �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.
ال�سالم  عليه  ��نْيُ  �����سَ احْلُ ��اَر  )َف�����سَ املفيد:  ال�سيخ  ق��ال 
رَبِّ  قــاَل  يََترَقَّبُ  خائِفًا  مِنْها  }َفــَخــرَجَ  َيْقَراأُ  َوُه��َو  َة  َمكَّ اإِىَل 
االأَْع��َظ��م(. ِريَق  الطَّ َوَل���ِزَم  ــالِــمِــنيَ{  الــظَّ ــوِْم  ــَق الْ ــنَ  مِ نَجِّنِي 

)االإر�ساد:35/2(
وقال ال�ساعر:

خائفًا  مو�سى  خ���روَج  احل�سنُي  خ��رج 
م����رّق����ب����ًا م����ا اأ����س���م���رت���ه ل��ئ��ام��ه��ا

ف��ت��ع��اه��دت يف ح��ف��ظ ذّم�����ة اأح��م��د 
������س�����اداُت اأن�������س���ار االإل�������ه ك��رام��ه��ا

)ديوان العالمة احلب�سي:132(
ب: االآية الثانية

عَسَى  َقاَل  مَدْيَنَ  تِْلَقاءَ  تَوَجَّهَ  }وََلمَّا  وجل:  عّز  اهلل  قال 
رَبِّي َأنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَِّبيِل{.)الق�س�س:22(

ال�سالم حينما خرج من مكة  االإمام احل�سني عليه  اإّن 
اإىل املدينة كان ينتظر الق�ساء االإلهي، ليق�سي بينه وبني 
االإم��ام  لقتل  جوا�سي�سه  اأر�سل  قد  ال��ذي  يزيد،  الطاغية 

احل�سني عليه ال�سالم يف املدينة املنورة.
فقيل عندما خرج لزم الطريق االأعظم، فقال له اأهل 
َبْرِ ِلَئالَّ  ِريَق االأَْعَظَم َكَما َفَعَل اْبُن الزُّ ْبَت الطَّ بيته: )َلْو َتَنكَّ
َي اهلُل  َلُب َفَقاَل: »ال َواهلِل اَل اأَُفاِرُقُه َحتَّى َيْق�سِ َيْلَحَقَك الطَّ

َما ُهَو َقا�س«.)االإر�ساد:35/2(
وملا دخل احل�سني عليه ال�سالم مكة، كان دخوله اإياها 
اإىل  نظر  فلما  �سعبان،  من  م�سني  لثالث  اجلمعة،  يوم 
}وََلــمَّــا  الكرمية:  االآي��ة  هذه  يتلو  جعل  بعيد  من  جبالها 
تَوَجَّهَ تِْلَقاءَ مَدْيَنَ َقاَل عَسَى رَبِّي َأنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَِّبيِل{.

وذلك ما قاله مو�سى بن عمران على نبينا واآله وعليه 

ال�سالم حينما خرج من م�سر اإىل َمْدين.
واهدين  يل  خر  »اللهّم،  ق��ال:  مّكة  قدم  ملا  اإّن��ه  وقيل: 

�سواء ال�سبيل«.)اأن�ساب االأ�سراف:1297/3(
٢. ق�له تعاىل يف �ش�رة ي�ن�س

}وَإِنْ  ي��ون�����س:  ���س��ورة  وت��ع��اىل يف  ت��ب��ارك  ق��ال اهلل 
بَِريُئونَ  َأنُْتمْ  عَمَُلُكمْ  وََلُكمْ  عَمَلِي  لِي  َفُقْل  بُوَك  َكذَّ

مِمَّا َأعْمَُل وََأنَا بَِريءٌ مِمَّا تَعْمَُلونَ{.)يون�س:41(
عليه  احل�سني  االإم���ام  اأراد  التي  االأه���داف  اأه��م  وم��ن 
يكن  مل  هذا  باخلروج  فعله  اإّن  لالأمة  يبينها  اأن  ال�سالم 
اأو ملقا�سد �سخ�سية؛ بل  بق�سد مفارقة االأمة وتفريقها؛ 
اإّن حّكام االأمة وطغاتها هم الذين فارقوا منهاج االإ�سالم، 
فالبد من املزايلة واملفارقة بينهم وبينه، والبد من اإظهار 
ظلمهم وطغيانهم على النا�س، واأّنهم ال يعملون بال�سريعة 
به  كذبوا مبا جاء  قد  فهم  االإلهية،  واالأحكام  االإ�سالمية 

الر�سول االأعظم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.
خرج  )مل��ا  ق���ال:  �سمعنا  ب��ن  عقبة  ع��ن  ال��ط��ربي  روى 
بن  �سعيد  بن  عمرو  ر�سل  اعر�سه  مكة،  من  احل�سني 
ان�سرف،  ل��ه:  فقالوا  �سعيد،  بن  يحيى  عليهم  العا�س 
الفريقان  وت��داف��ع  وم�سى،  عليهم  ف��اأب��ى  ت��ذه��ب؟!  اأي��ن 

فا�سطربوا بال�سياط.
قوّيًا،  امتناعًا  امتنعوا منهم  واأ�سحابه  اإّن احل�سني  ثّم 
يا  ف��ن��ادوه:  وجهه،  على  ال�سالم  عليه  احل�سني  وم�سى 
بني  وتفّرق  اجلماعة  من  تخرج  اهلل،  تّتقي  اأال  ح�سني، 
عَمَلِي  }...لِـــي  فتاأّول قول اهلل عّز وج��ل:   االأّم��ة؟!  هذه 
مِمَّا  بَــِريءٌ  وََأنَــا  َأعْمَُل  مِمَّا  بَِريُئونَ  َأنُْتمْ  عَمَُلُكمْ  وََلُكمْ 

تَعْمَُلونَ{(.)تاريخ الطربي:296/3(
حني  ال�سالم  عليه  االإم���ام  بها  ا�ست�سهد  االآي���ة  وه��ذه 
ابلغه اأهل املدينة بر�سالة يزيد اإليهم بالتهديد، اإذ يروي 
حتتوي  املدينة  اأهل  اإىل  بر�سالة  بعث  يزيد  اأّن  التاريخ، 
وم�سالح  يتنافى  حت��ّرك  اأّي  من  وحتذيرهم  تهديدهم 
ال�سلطة االأموّية، فعن ابن اأعثم الكويف قال: )واإذا كتاب 
يزيد بن معاوية قد اقبل من ال�سام اإىل اأهل املدينة على 
هذه  وفيه  ها�سم،  بني  من  وغرهم  قري�س  من  الربيد 

االأبيات:
اأب���ل���غ ق��ري�����س��ًا ع��ل��ى ن����اأي امل�����زار بها 

ب��ي��ن��ي وب����ني احل�����س��ني اهلل وال���رح���ُم
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وم����وق����ف ب���ف���ن���اء ال���ب���ي���ت اأن�������س���ده 
ع��ه��د االإل�����ه غ����دًا ي��وف��ى ب���ه ال����ذمُم

ه��ن��ي��ت��ُم ق���وم���ك���م ف����خ����رًا ب���اأّم���ك���ُم 
ك����رُم ع���ّف���ه  ح�������س���اٌن  ل���َع���م���ري  اأّم 

ه���ي ال��ت��ي ال ُي�����داين ف�����س��ل��ه��ا اأح����ٌد 
علموا قد  النا�س  وخر  الر�سول  بنت 

وف�������س���ل���ه���ا ل���ك���م ف�������س���ل وغ���رك���م 
ق�سم ف�سلها  يف  ل��ه��م  ق��وم��ك��م  م���ن 

ل���ع���امل���ه  ظ�����ّن�����ًا  اأو  الأع�����ل�����م  اإيّن 
فينتظُم اأح���ي���ان���ًا  ي�����س��دق  وال���ظ���ّن 

بها  ت���ّدع���ون  م��ا  ي��رك��ك��م  ���س��وف  اأْن 
ق��ت��ل��ى ت��ه��اداك��م ال��ع��ق��ب��ان وال���رخ���ُم

�سكنْت  اإذ  احل��رب  ت�سّبوا  ال  قومنا  يا 
واعت�سموا ال�سلم  بحبال  واأم�سكوا 

قد غ��ّرت احل��رب َم��ن قد ك��ان قبلكُم 
م��ن ال���ق���رون وق���د ب����ادت ب��ه��ا االأمُم

ب��ذخ��ًا  تهلكوا  ال  ق��وم��ك��م  ف��اأن�����س��ف��وا 
ال���ق���دُم ب���ه  زّل�����ت  ب����رح  َف�������ُرّب ذي 

)البداية النهاية:177/5(
بها  وّجهوا  ثّم  االأب��ي��ات،  هذه  اإىل  املدينة  اأه��ل  فنظر 
فلّما  ال�سالم  عليهما  علي  ب��ن  احل�سني  اإىل  وبالكتاب 
نظر فيه، علم اأّنه كتاب يزيد بن معاوية، فكتب احل�سني 
}وَإِنْ  الرحيم:  الرحمن  اهلل  »ب�سم  فقال:  اجل��واب 

بَِريُئونَ  َأنُْتمْ  عَمَُلُكمْ  وََلُكمْ  عَمَلِي  لِي  َفُقْل  بُوَك  َكذَّ
وال�سالم«.)تهذيب  تَعْمَُلونَ{  مِمَّا  بَــِريءٌ  وََأنَــا  َأعْمَُل  مِمَّا 

الكمال:493/4(
٣. ق�له تعاىل يف �ش�رة اآل عمران

}ُكــلُّ  الكرمي:  كتابه  حمكم  يف  وجل  عّز  اهلل  قال 
وْنَ ُأجُورَُكمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َفمَنْ  نَْفٍس َذائَِقُة الْمَوْتِ وَإِنَّمَا ُتوَفَّ
ُزحِْزحَ عَِن النَّاِر وَُأدْخَِل الْجَنََّة َفَقدْ َفاَز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إاِلَّ 

مََتاعُ الُْغرُوِر{.)اآل عمران:185(
عندما حاول بع�س االأ�سحاب يف مكة الطلب من االإمام 
عليه ال�سالم تغير عزمه بال�سر اإىل العراق، الأّنهم اأهل 
اأنه  لهم  فبنّي  اأعدائه،  يدي  بني  وحيدًا  و�سيركونه  غدر 

على منهاج جده اإبراهيم.
اهلل  ح�سبي  يقول  اأن  اإاّل  له  وم��ا  واح��دة،  اأم��ة  ّن��ه  الأ
ال��ق��راآن  على  احتكم  اإل��ي��ه  اأحل���وا  ومل��ا  ال��وك��ي��ل،  ون��ع��م 

وم�ستخرًا. متفائاًل 
فتبنّي ذلك يف حماورة ثالثية كانت بني االإمام عليه 
فيها،  الثالث  عمر  بن  اهلل  وعبد  عبا�س  وابن  ال�سالم 
من  االأوىل  االأيام  يف  ح�سلت  املحاورة  هذه  اأّن  ويبدو 
املكرمة،  مكة  يف  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإمام  اإقامة 
اأن  )وقد عزما  وابن عمر  عبا�س  ابن  يومئذ  بها  وكان 

املدينة(. اإىل  ين�سرفا 
حم��ّذرًا  املحاورة،  هذه  يف  القول  عمر  ابن  ابتداأ  وقد 
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وظلمهم  االأم��وي  البيت  ع��داوة  من  ال�سالم  عليه  االإم��ام 
اأن  من  عليه  خ�سيته  له  واأظهر  الدنيا،  اإىل  النا�س  وميل 
و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سمع  واأّن��ه  يقتل، 
يقول: »ح�سني مقتول، ولئن قتلوه وخذلوه، ولن ين�سروه؛ 

ليخذلهم اهلل اإىل يوم القيامة«.)الفتوح:24/5(
ثّم اأ�سار على االإمام عليه ال�سالم اأن يدخل يف �سلح ما 

دخل فيه النا�س، واأن ي�سرب كما �سرب ملعاوية!
عبد  »اأب���ا  ال�����س��الم:  عليه  احل�سني  االإم����ام  ل��ه  ف��ق��ال 
الرحمن! اأنا اأبايع يزيد واأدخل يف �سلحه؛ وقد قال النبي 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم فيه ويف اأبيه ما قال(؟!
النبي  قال  اهلل،  عبد  اأب��ا  �سدقت  عبا�س:  ابن  فقال 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم يف حياته: »ما يل وليزيد؟! ال 
بارك اهلل يف يزيد! واإّنه يقتل ولدي وولد ابنتي احل�سني 
بني  ول��دي  يقتل  ال  بيده،  نف�سي  وال��ذي  ال�سالم،  عليه 
قلوبهم  بني  اهلل  خالف  اإاّل  مينعونه؛  فال  قوم  ظهراين 

واأل�سنتهم«.)الفتوح:25/5(
ثّم بكى ابن عبا�س، وبكى معه احل�سني عليه ال�سالم، 
وقال: »يا بن عبا�س، تعلم اأيّن ابن بنت ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم«؟! فقال ابن عبا�س: اللهم نعم، نعلم 
ونعرف اأّن ما يف الدنيا اأحد هو ابن بنت ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم غرك، واأّن ن�سرك لفر�س على هذه 
يقبل  اأن  يقدر  ال  التي  والزكاة،  ال�سالة  االأمة، كفري�سة 

اأحدهما دون االأخرى!
تقول  »يا بن عبا�س، فما  ال�سالم:  فقال احل�سني عليه 
يف قوم اأخرجوا ابن بنت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 
وجماورة  ر�سوله،  وحرم  ومولده  وق��راره  داره  من  و�سلم 
قربه، ومولده، وم�سجده، ومو�سع مهاجره، فركوه خائفًا 
يريدون  موطن،  يف  ي��اأوي  وال  ق��رار  يف  ي�ستقر  ال  مرعوبًا 
�سيئًا،  ب��اهلل  ي�سرك  مل  وه��و  دم��ه،  و�سفك  قتله  ذل��ك  يف 
ر�سول  عليه  كان  عما  يتغّر  ومل  ولّيًا،  دونه  من  اتخذ  وال 

اهلل«؟!)الفتوح:25/5(
فقال ابن عبا�س: )ما اأقول فيهم: }...إاّل َأنَّهُمْ َكَفرُوا 
ُكسَاَلى...{ ــمْ  وَهُ إاِلَّ  الصَّلَةَ  يَْأُتونَ  وَاَل  وَبِرَسُولِهِ  بـِـاهلِل 
يَْذُكرُونَ اهلَل إاِلَّ  النَّاسَ وَاَل  ــرَاءُونَ  }...يُ ]التوبة:54[، 
إَِلى هَؤُاَلءِ  إَِلى هَؤُاَلءِ وَاَل  اَل  َذلِكَ  بَيْنَ  مَُذبَْذبنِيَ  َقلِيلً )142( 
وَمَنْ يُْضلِِل اهلُل َفَلنْ تَِجدَ َلهُ سَِبيلً{.]الن�ساء:143-142[

وعلى مثل هوؤالء تنزل البط�سة الكربى، واأّما اأنت يا بن 
بنت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله، فاإّنك راأ�س الفخار 
البتول،  نظرة  واب��ن  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  بر�سول 
يعمل  اأّن اهلل غافل عّما  يا بن بنت ر�سول اهلل  فال تظّن 
اأّن َمن رغب عن جماورتك، وطمع  اأ�سهد  واأنا  الظاملون، 
واآله  نبّيك حممد �سلى اهلل عليه  يف حماربتك وحماربة 

فما له من َخالق(.)الفتوح:26/5(
فقال احل�سني عليه ال�سالم: »اللهم ا�سهد«.

فقال ابن عبا�س: جعلت فداك يا بن بنت ر�سول اهلل! 
واهلل  اأن�سرك!  اأن  مني  وتريد  نف�سك  اإىل  تريدين  كاأنك 
الذي ال اإله اإال هو اأن لو �سربت بني يديك �سيفي هذا حتى 
انخلع جميعا من كفي ملا كنت ممن اأويف من حقك ع�سر 

الع�سر! وها اأنا بني يديك مرين باأمرك.
ابن  على  ال�����س��الم  عليه  احل�سني  االإم���ام  اأق��ب��ل  ث��ّم 
وال��دي،  ع��م  اب��ن  اإن��ك  عبا�س!  ب��ن  »ي��ا  ف��ق��ال:  عبا�س 
والدي  مع  وكنت  عرفتك،  منذ  باخلر  تاأمر  تزل  ومل 
ي�ستن�سحك  ك��ان  وق��د  ال��ر���س��اد،  فيه  مب��ا  عليه  ت�سر 
اإىل املدينة  وي�ست�سرك فت�سر عليه بال�سواب، فام�س 
اأخبارك  يف حفظ اهلل وكالئه وال يخفى علي �سيء من 
راأيت  ما  اأبدا  فيه  ومقيم  احلرم  هذا  م�ستوطن  فاإين 
ا�ستبدلت  خذلوين  هم  فاإذا  وين�سروين،  يحبوين  اأهله 
اإبراهيم  قالها  التي  بالكلمة  وا�ستع�سمت  غرهم  بهم 
الوكيل(  ونعم  اهلل  )ح�سبي  النار  يف  األقي  يوم  اخلليل 

و�سالما«.)الفتوح:27/5( بردا  عليه  النار  فكانت 
فبكى ابن عبا�س وابن عمر يف ذلك الوقت بكاًء �سديدًا، 
و�سار  وّدعهما  ثّم  �ساعة،  معهما  ال�سالم  عليه  واحل�سني 

ابن عمر وابن عبا�س اإىل املدينة.
ال�سالم  عليه  احل�سني  على  األّح  عبا�س  )ابن  اأّن  وروي 
يف منعه من ال�سر اإىل الكوفة، فتفاأل بالقراآن الإ�سكاته، 
فخرج الفاأل قوله تعاىل: }ُكلُّ نَْفٍس َذائَِقُة الْمَوْتِ وَإِنَّمَا 

وْنَ ُأجُورَُكمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...{.]اآل عمران:158[ ُتوَفَّ
راجعون، �سدق  اإليه  واإنا  »اإّن��ا هلل  ال�سالم:  عليه  فقال 
علّي  تلّح  ف��ال  عبا�س،  ب��ن  »ي��ا  ق��ال:  ث��م  ور���س��ول��ه«.  اهلل 
وجل«.)و�سائل  ع��ّز  اهلل  لق�ساء  م��رّد  ال  فاإّنه  ه��ذا؛  بعد 

ال�سيعة:875/4(
٤. ق�له تعاىل يف �ش�رة الن�شاء
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رسول كاظم عبد السادة

ــا  ــمَ ــنَ }َأيْ ال��ك��رمي:  وت��ع��اىل يف كتابه  ت��ب��ارك  ق��ال اهلل 
ــرُوٍج  ــي بُـ ــُتــمْ فِ ــوْ ُكــنْ ــ ــوا يُــدِْرُكــُكــمُ الْـــمَـــوْتُ وََل ــُكــوُن تَ

مُشَيَّدَةٍ...{.]الن�ساء:78[
�سبحانه  اهلل  على  متوّكاًل  عليه  اهلل  �سالم  �سار  ثم 

وتعاىل غر مباٍل باملوت.
باالحتيال  االإن�سان  يدفعها  موؤّقتة ال  املنايا مقّدرة  الأّن 

اأو باالأ�سباب.
لذلك رف�س ن�سرة اأهل الغيب واإمّنا اأراد اأن يكون منهجه 
خا�سعًا لقوانني اأهل االأر�س من غر اال�ستعانة باالإعجاز 

والقوى الغيبية اإاّل مبا تقام به احلجة على القوم.
اأف��واج  )واأت��ت��ه  اأماليه:  يف  طالب  اأب��ي  بن  حممد  ق��ال 
م�سلمي اجلن فقالوا: يا �سيدنا، نحن �سيعتك واأن�سارك، 
لك  عدّو  كل  بقتل  اأمرتنا  فلو  ت�ساء،  وما  باأمرك،  فمرنا 
خرًا  احل�سني  فجزاهم  ذل��ك،  لكفيناك  مبكانك  واأن��ت 
ج��ّدي  على  امل��ن��زل  اهلل  كتاب  ق���راأمت  »اأوم���ا  لهم:  وق��ال 
تَُكوُنوا  }َأيْنَمَا  و�سلم:  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
مُشَيَّدَةٍ...{،  ــرُوٍج  بُ فِي  ُكنُْتمْ  وََلــوْ  الْمَوْتُ  يُدِْرُكُكمُ 
وقال �سبحانه: }...َلبَرََز الَّذِينَ ُكتِبَ عََليِْهمُ الَْقْتُل إَِلى 

مََضاِجعِِهمْ...{.]اآل عمران:154[
واإذا اأقمت مبكاين فبماذا يبتلي هذا اخللق املتعو�س؟ 
ومباذا يختربون؟ ومن ذا يكون �ساكن حفرتي بكربالء؟ 
وقد اختارها اهلل يوم دحا االأر�س، وجعلها معقاًل ل�سيعتنا، 
الدنيا واالآخرة ولكن حت�سرون يوم  اأمانًا يف  ويكون لهم 
ال�سبت، وهو يوم عا�سوراء الذي يف اآخره اأقتل، وال يبقى 
بعدي مطلوب من اأهلي ون�سبي واإخوتي واأهل بيتي، وي�سار 

براأ�سي اإىل يزيد لعنه اهلل«.)بحار االأنوار:329/44(
واب��ن حبيبه،  اهلل  يا حبيب  واهلل  نحن  اجل��ن:  فقالت 
قتلنا  خمالفتك،  لنا  يجوز  ال  واأن��ه  طاعة  اأم��رك  اأن  لوال 
اهلل  �سلوات  فقال  اإليك؛  ي�سلوا  اأن  قبل  اأعدائك  جميع 
...{ ولكن  منكم،  عليهم  اأق��در  واهلل  »نحن  لهم:  عليه 
ــا مَـــنْ حَـــيَّ عَــنْ  ــيَ ــحْ ــةٍ وَيَ ــنَ ــيِّ ــَلــكَ عَـــنْ بَ ــلِــكَ مَـــنْ هَ ــهْ ــيَ لِ

بَيِّنَةٍ...{.]االأنفال:42[«.)بحار االأنوار:330/44(
5. ق�له تعاىل يف �ش�رة ال�ش�رى

فِي  وََفــِريــقٌ  الْجَنَّةِ  فِي  يــقٌ  }...َفــرِ قال اهلل عّز وجل: 
السَّعِريِ{.]ال�سورى:7[

اأن  عن  الكوفة  اإىل  امل�سر  ال�سالم  عليه  ي�سغله  ومل 
فاإّن من  املكلفني،  اأ�سئلة  ويرد على  القراآن  اآيات  يف�سر 

متام نه�سته �سالم اهلل عليه بيان م�سلك خ�سومه من 
اإىل  يدعو  اإم��ام  من  يخلون  ال  اخللق  واأّن  اأمية،  بني 

وال�سالح. احلق 
وال�ساللة،  الباطل  اإىل  يدعو  من  هناك  اأّن  حني  يف 
فاأجاب ب�سر بن غالب ملا �ساأله حني بلغ الثعلبية، فقال: يا 
ابن ر�سول اهلل اأخربين عن قول اهلل عّز وجل: }يَوْمَ نَدْعُوا 

ُكلَّ ُأنَاٍس بِِإمَامِِهمْ...{]االإ�سراء:71[
َلْيِه  اإِ َجاُبوُه  َفاأَ ُهًدى  اإِىَل  َدَعا  »اإَِماٌم  ال�سالم:  عليه  قال 
ِة  نَّ اجْلَ يِف  اَلِء  َه��وؤُ اإَِلْيَها  َفاأََجاُبوُه  اَلَلٍة  �سَ ىَل  اإِ َدَعا  َواإَِم��اٌم 
الْجَنَّةِ  فِي  }َفِريقٌ   : َوَجلَّ َعزَّ  َقْوُلُه  َوُهَو  اِر  النَّ يِف  َوَه��وؤُاَلِء 

وََفِريقٌ فِي السَّعِري{]ال�سورى:7[.)العوامل:162(
٦. ق�له تعاىل يف �ش�رة الكهف

ــَذ  ــخِ ــتَّ ق��ال اهلل ت��ب��ارك وت��ع��اىل: }...وَمَــــــا ُكــنْــتُ مُ
الْمُضِلِّنيَ عَُضدًا{.]الكهف:51[

من �سواهده �سالم اهلل عليه القراآنية االأخرى وهو يف 
طريقه اإىل كربالء اأّنه وقف عند اأهّم خ�سائ�س الداعي 
ال�ساللة  باأهل  دعوته  يف  اال�ستعانة  عدم  وهي  امل�سلح، 
ذريعة للو�سول اإىل مبتغاه وهذا هو منهج اأمر املوؤمنني 
عليه ال�سالم يف اجلمل، فاإّن اتخاذ مثل هوؤالء يف نه�سات 
امل�سلحني هو االآفة الكربى واخلطاأ الذي وقعت فيه اأغلب 
الدعوات ويف زماننا هذا �سواهد كثرة على ذلك،  تلك 
ف�سطاط  اإىل  فنظر  القطقطانة  ال�سالم  عليه  نزل  فقد 
اهلل  لعبد  قيل:  الف�سطاط؟«،  هذا  »ملن  فقال:  م�سروب، 
ال�سالم  عليه  احل�سني  اإليه  فاأر�سل  اجلعفي،  احلر  ابن 
فقال: »اأيها الرجل اإنك مذنب خاطئ واإّن اهلل عز وجل 
اآخذك مبا اأنت �سانع اإن مل تتب على اهلل تبارك وتعاىل 
بني  �سفيعك  ج��ّدي  ويكون  فتن�سرين،  هذه  �ساعتك  يف 
واهلل  اهلل  ر�سول  بن  يا  فقال:  وتعاىل«.  تبارك  اهلل  يدي 
لو ن�سرتك لكنت اأول مقتول بني يديك، ولكن هذا فر�سي 
خذه اإليك فو اهلل ما ركبته قط، واأنا اأروم �سيئًا اإال بلغته، 
فاأعر�س  اإال جنوت عليه، فدونك فخذه  اأحد  اأرادين  وال 
حاجة  »ال  ق��ال:  ثم  بوجهه،  ال�سالم  عليه  احل�سني  عنه 
الْمُضِلِّنيَ  مُتَّخَِذ  ُكنْتُ  ــا  }وَمَ فر�سك،  يف  وال  فيك  لنا 
�سمع  فاإنه من  لنا وال علينا  ولكن فر، فال  ــُضــدًا...{،  عَ
واعيتنا اأهل البيت، ثم مل يجبنا اأكبه اهلل على وجهه يف 

نار جهنم«.)العوامل:163(
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زينب بشري 

    كرثة دعائه عليه ال�شالم
اأول مظهر من مظاهر عالقة االإمام احل�سني عليه ال�سالم 
العا�سر من املحرم،  ليلة  بالدعاء يف يوم عا�سوراء كان يف 
االإم��ام  نحو  بالزحف  ع�سكره  �سعد يف  بن  ن��ادى عمر  حني 
احل�سني، وكان عليه ال�سالم جال�سًا اأمام بيته حمتبيًا ب�سيفه 
و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فراأى  براأ�سه  وخفق 

يقول: »اإنك �سائر اإلينا عن قريب«.)الطربي:137/6(
وينقل لنا التاريخ اأي�سًا اأن زينب �سمعت اأ�سوات الرجال. 

فقالت الأخيها: »قد اقرب العدو منا«.)الطربي:138/6(
فقال الأخيه العبا�س عليهما ال�سالم: »اركب بنف�سي اأنت 
يريدون«. ال��ذي  وم��ا  جاءهم  عما  وا�ساألهم  تلقاهم  حتى 

)االإر�ساد للمفيد:176/8(
وحبيب  زهر  فيهم  فار�سًا،  ع�سرين  يف  العبا�س  فركب 

و���س��األ��ه��م ع��ن ذل���ك، ق��ال��وا: 
نعر�س  اأن  االأم��ر  اأم��ر  ج��اء 
اأو  النزول على حكمه  عليكم 

ننازلكم احلرب.
عليه  العبا�س  فان�سرف 
اأبا عبد  اأخاه  ال�سالم، واأعلم 

اهلل مبا عليه القوم.
ف����ق����ال ع���ل���ي���ه ال�������س���الم: 
وا�ستمهلهم  اإل��ي��ه��م  »ارج����ع 
لعلنا  غ��د  اإىل  الع�سية  ه��ذه 
وندعوه  الليلة  لربنا  ن�سلي 

كتابه  وت��الوة  له  ال�سالة  اأح��ب  اأين  يعلم  فهو  ون�ستغفره؛ 
وكرة الدعاء واال�ستغفار«.)اللهوف يف قتلى الطفوف:54(

هذا املوقف احل�سيني الذي جتلى باأنواره يف كربالء قد 
زحفت  حني  داك��ن��ة،  غيوم  من  �سمائها  يف  تلبد  ما  ك�سف 
هذه اجلموع تدق طبول احلرب، وتعلن املوت بوجه كل من 

يعر�س طريقها.
باأحرف نورانية يف �سجل احلياة  وهذا املوقف قد �سجل 
منهجًا تربويًا يعلم االإن�سان كيف يعد نف�سه ملواجهة اأ�سعب 
والذعر  باحلياة،  امل��وت  يواجه  كيف  يعلمه  بل  ال��ظ��روف؛ 

باالطمئنان، واخلوف بال�سكينة.
    ا�شتثمار دقائق احلياة بالعبادة

رمبا ي�ستطيع بع�س النا�س اأن يحدد ما بقي له من �ساعات 
ب�سبب  احلياة  ي�سارع  ال��ذي  كاملري�س  حياته؛  وم��دة  عمره 
مر�س ع�سال فيخربه االأطباء عن مقدار مقاومة بدنه ملدة 

يومني اأو ثالثة، اأو كال�سجني الذي تلقى اأمر اإعدامه وينتظر 
تنفيذ احلكم؛ اأو كاملقاتل الذي جتهز خلو�س مهمة قتالية يف 
زمن حمدد؛ اأو غرها من االأمثلة احلياتية. التي حتكي عن 

مقدرة االإن�سان على معرفة ما بقي له من �ساعات عمره.
فيها؟!  يت�سرف  اأن  لالإن�سان  كيف  احل��االت  ه��ذه  ففي 
اأينتظر نهايته ببطء �سديد، اأم اإن عينيه ال تفارقان عقارب 
اإنه ي�ستدركها بو�سيته  اأم  ال�ساعة تتبعانها ب�سمت مطبق، 

التي ي�سمنها ما يهمه وي�سغل ذهنه؟!
اإنها حاالت �سعبة وموؤملة للنف�س ومربكة للذهن ت�سل فكر 

�ساحبها وتعجزه عن اتخاذ اأي قرار.
علم  ال��ذي  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإم��ام  عند  لكنها 
عن  خمتلفًا  امل�سهد  بدا  حياته،  من  االأخرة  الليلة  اأنها 
ا�ستقبلها  ال�سالم  عليه  اإنه  اإذ  احلياتية،  امل�ساهد  جميع 
ب��احل��ي��اة وه���ي ال��ت��ي ت��ن��ذر 
واأم�ساها  القريب،  باملوت 
ب��ال��ت��ه��ي��وؤ وال��ت��ج��ه��ز ل��ي��وم 
التي  وه���ي  ال��ط��وي��ل  ���س��ف��ره 

الرحيل. اأجرا�س  دقت 
اأعدائه  من  ا�ستمهلها  ليلة 
ك���ي ي��اأن�����س ف��ي��ه��ا ب��ت��ه��ج��ده 
ملواله، فقلبه مل يرتو بعد من 
التي  لياليه  يف  التهجد  طول 
يفارق  اأن  له  وكيف  اأ�سلفت، 
م����واله وي���ح���رم ال��ق��ل��ب من 

روؤياه، وهو الذي مل يعرف للهجر لونًا ومل يذق له طعمًا.
كثر  ال�سالم  عليهما  املوؤمنني  اأم��ر  علي  كاأبيه  فكان 
ب�)الدّعاء(. الدعاء م�سغواًل بذكر اهلل عّز وجل حتى لقب 

)و�سائل ال�سيعة:26/7(
ا�ستطعت  »اإن  ال�سالم:  عليهما  العبا�س  الأخيه  قال  ولذا 
لربنا  ن�سلي  فلعلنا  الليلة  هذه  عنا  ت�سرفهم  اأن  اأخي  يا 
وكرة  كتابه،  وت��الوة  ل��ه،  ال�سالة  اأح��ب  اأين  يعلم  فاإنه 

واال�ستغفار«. الدعاء 
فكانت هذه الليلة مبا حوته من مظاهر التهجد والعبادة 
قد قدمت لالإن�سان در�سًا يف معنى اأن يحيا املرء هذا العدد 
واخل�سارة  ال��رب��ح  واأن  ع��م��ره؛  بها  فينق�سي  ال�سنني  م��ن 
الليايل  عدد  يف  النق�سان  اأو  الزيادة  بظهور  يح�سبان  ال 
االإن�سان من  فيما ي�سرفه  الربح واخل�سارة  واإمنا  واالأي��ام؛ 

هذه الليايل يف طاعة اهلل عّز وجل.

عالقة الإمام احل�شني عليه ال�شالم بالدعاء
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اهلل  �سلى  ور�سوله حممد  عبده  على  تعاىل  اهلل  اأنزل  لقد 
}يَهْدِي  باأنه  فيه  وو�سفه  الكرمي،  كتابه  و�سلم  واآل��ه  عليه 

تِي هِيَ َأْقوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِنيَ{.]االإ�سراء:9[ لِلَّ
وقال تعاىل: }إِنَّ عََليْنَا جَمْعَهُ وَُقرَْآنَهُ )17( َفِإَذا َقرَأْنَاهُ َفاتَِّبعْ 

ُقرَْآنَهُ )18( ُثمَّ إِنَّ عََليْنَا بَيَانَهُ{.]القيامة:19-17[
وبنّي لهم اأّن الغاية من اإنزاله هي التدّبر يف اآياته واأمرهم 

بتالوتها، واالإن�سات اإليها.
ب�سليقة  االآي��ات  اأحدنا من هذه  يفهمه  ما  اأنه جعل  فعلمنا 
عربية واإن كان نف�سه اأعجميًا، حجة من اهلل تعاىل عليه، لكن 
�سريطة اأن ال يكون تف�سرًا بالراأي، اإذ يف احلديث ال�سريف: 
ار«. النَّ ِمَن  َمْقَعَدُه  اأْ  َفْلَيَتَبوَّ ِعْلٍم  ِبَغْرِ  اْل��ُق��ْراآِن  يِف  َق��اَل  »َم��نْ  

)التوحيد:91(
ى َعَلى  َفَقِد اْفَرَ ِيِه  ِبَراأْ اْلُقْراآَن  َر  ويف حديث اآخر: »َمْن َف�سَّ

اهلِل اْلَكِذب«.)كمال الدين ومتام النعمة:257/1(
ِمْن  َجاِل  الرِّ ُعُقوِل  ِمْن  اأَْبَعَد  �َسْيٌء  »َلْي�َس  ويف حديث ثالث: 
ُلَها يِف �َسْيٍء َواآِخُرَها يِف �َسْيٍء  َتْف�ِسِر اْلُقْراآِن اإِنَّ االآَيَة َيُكوُن اأَوَّ

ِرٌف َعَلى ُوُجوٍه«.)املحا�سن:300/2( ٌل ُمْن�سَ َوُهَو َكاَلٌم ُمتَّ�سِ
اإال  يجوز  ال  القراآن  تف�سر  اأن  �سح  اأنه  البيان  جممع  ويف 
باالأثر ال�سحيح والن�س ال�سريح.)جممع البيان:1/املقدمة(
فلذلك لزم الرجوع اإىل االأو�سياء عليهم ال�سالم الذين هم 

اأهل الذكر وهم الرا�سخون يف العلم.)الربهان:52/3(

وتو�سيح  معناه،  من  ت�سابه  وما  تاأويله،  بيان  الأجل  وذلك 
جممله، وتخ�سي�س عامه، وت�سخي�س من�سوخه ونا�سخه.

قال اهلل تعاىل: }...وََلوْ رَدُّوهُ إَِلى الرَّسُوِل وَإَِلى ُأولِي اأَلمِْر 
مِنْهُمْ َلعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسَْتنِْبُطونَهُ مِنْهُمْ...{.]الن�ساء:83[

وقال االإمام الباقر عليه ال�سالم يف تف�سر هذه االآية: »ُهُم 
ِة«.)تف�سر العّيا�سي:260/1( االأِئمَّ

وهذا كله مل يكن موجبًا ل�سد باب النظر يف الكتاب الكرمي، 
اإذا كان  فيها  للناظر  االآي��ات، ميكن  فيه �سنفًا من  اإّن  حيث 
ذا معرفة بقواعد اللغة وفنونها، اأن ي�ستلهم ظاهرها ويتبني 
املراد منها، ثم يعمل بها بعد الرجوع اإىل املاأثور عنهم عليهم 
ال�سالم، عّله يجد ما يتّمم به ما ظهر له منها، بعد االلتفات 
اإىل امل�ستقل من القواعد العقلية، واإىل الثوابت التي ت�ساملت 

عليها عقول العقالء من كافة بني الب�سر.
يف  ي�سرك  اأحدهما  �سنفان،  ال�سنف  ه��ذا  جانب  واإىل 
االآخر حمتاج يف  وال�سنف  العامل واجلاهل،  معرفته كل من 
ي�ستبني معه معناه،  ما  اإىل عر�سه على  منه  املراد  ا�ستعالم 
هم  الذين  البيت  اأه��ل  عن  رواي��ة  م��اأث��ور  اأو  اآي��ة  حمكم  من 

الرا�سخون يف العلم.
َآيَاتٌ  مِنْهُ  الْكَِتابَ  عََليْكَ  َأنـْـزََل  الَّذِي  }هُوَ  قال تعاىل: 
الَّذِينَ  َفَأمَّا  مَُتشَابِهَاتٌ  وَُأخَرُ  الْكَِتاِب  ُأمُّ  هُنَّ  مُحَْكمَاتٌ 
ِبعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتَِغاءَ الْفِْتنَةِ وَابْتَِغاءَ تَْأِويلِهِ  فِي ُقُلوبِِهمْ َزيٌْغ َفيَتَّ

فــــــــــــهــــــــــــم
القراآن الكرمي
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بِهِ  َآمَنَّا  يَُقوُلونَ  الْعِْلِم  فِي  وَالرَّاسُِخونَ  اهلُل  إاِلَّ  تَْأِويَلهُ  يَعَْلمُ  وَمَا 
اأَللْبَاِب{.]اآل  ُأوُلـــو  إاِلَّ  ــرُ  كَّ يَــذَّ ــا  وَمَ ــنَــا  رَبِّ عِــنْــدِ  ــنْ  مِ ُكــلٌّ 

عمران:6[
وهذا املت�سابه هو الذي هلك فيه الكثر من النا�س، وفيه 
ا�ُس  النَّ َهَلَك  ����ا  َ »َواإِمنَّ ال�سالم:  عليه  ال�سادق  االإم��ام  يقول 
َحِقيَقَتُه  َيْعِرُفوا  َومَلْ  َمْعَناُه  َعَلى  َيِقُفوا  مَلْ  ُهْم  الأَنَّ امْلَُت�َساِبِه  يِف 
ِوياَلٍت ِمْن ِعْنِد اأَْنُف�ِسِهْم ِباآَراِئِهْم َوا�ْسَتْغَنْوا ِبَذِلَك  ُعوا َلُه َتاأْ َفَو�سَ
عليه  اهلِل �سلى اهلل  َر�ُسوِل  َقْوَل  َوَنَبُذوا  َياء  االأَْو�سِ َلِة  َم�ْساأَ َعْن 

واآله َوَراَء ُظُهوِرِهم «.)و�سائل ال�سيعة:201/27(
اَل  َتْف�ِسِرِه  يِف  َعَلْيَنا  ُل  »َوامْلُ��َع��وَّ اأي�سًا:  ال�سالم  عليه  وق��ال 
ٌة  نَّ َطاَعَتَنا َمْفُرو�سَ ِبُع َحَقاِئَقُه َفاأَِطيُعوَنا َفاإِ ُيْبِطيَنا َتاأِْويُلُه َبْل َنتَّ
اإِْذ َكاَنْت ِبَطاَعِة اهلِل َمْقُروَنة«.)مناقب اآل اأبي طالب:67/4(

اْلِعْلِم  يِف  ا�ِسُخوَن  الرَّ »َنْحُن  ال�سالم:  عليه  ال�سادق  وقال 
َوَنْحُن َنْعَلُم َتاأِْويَله«.)ب�سائر الدرجات:204/1( 

ا�ِسِخنَي يِف اْلِعْلِم  ُل الرَّ وقال عليه ال�سالم: »َفَر�ُسوُل اهلِل اأَْف�سَ
َوَما  اأِْويِل  َوالتَّ ْنِزيِل  التَّ ِمَن  َعَلْيِه  اأَْنَزَل  َما  َجِميَع  اهلُل  َعلََّمُه  َقْد 
َياوؤُُه ِمْن َبْعِدِه  َكاَن اهلُل ِلُيْنِزَل َعَلْيِه �َسْيئًا مَلْ ُيَعلِّْمُه َتاأِْويَلُه َواأَْو�سِ

َيْعَلُموَنه«.)ب�سائر الدرجات:205/1(
ُك���لُّ���ُه«. اْل���ِك���َت���اِب  ِع���ْل���ُم  »َواهلِل  ال�������س���الم:  ع��ل��ي��ه  وق����ال 

)الكايف:229/1(
البيت  اأهل  هم  العلم  باأهل  كثرة  اآي��ات  اهلل يف  عنى  وقد 
بَيْنِي  شَِهيدًا  بِاهلِل  َكَفى  }ُقْل  تعاىل:  فقال  ال�سالم،  عليهم 

وَبَيْنَُكمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِْلمُ الْكَِتاِب{.]الرعد:43[
اَنا  فقال االإمام الباقر عليه ال�سالم يف تف�سر هذه االآية: »اإِيَّ
ِبيِّ �سلى  َنا َبْعَد النَّ ُلَنا َوَخْرُ ُلَنا َواأَْف�سَ َعَنى َوَعِليٌّ عليه ال�سالم اأَوَّ

اهلل عليه واآله«.)الكايف:229/1(
مالحظة: للتاأويل اطالقات:

االأول: هو عبارة عن بيان املت�سابه وما هو خالف الظاهر.
وانطباقاتها  االآي��ات  م�ساديق  بيان  عن  عبارة  وال��ث��اين: 
خارجًا كما يف قول االإمام ال�سادق عليه ال�سالم: »اإِنَّ ِلْلُقْراآِن 
اأِْويُل يِف  َتاأِْوياًل َفِمْنُه َما َقْد َجاَء َوِمْنُه َما مَلْ َيِجْئ َفاإَِذا َوَقَع التَّ
َماِن«.)ب�سائر  الزَّ َذِل��َك  َم��اُم  اإِ َعَرَفُه  ِة  االأَِئمَّ ِمَن  َم��اٍم  اإِ َزَم��اِن 

الدرجات:195/1(
واملراد من التاأويل يف هذا املقام هو االأول دون الثاين.

فاحلا�سل اإّن الكالم على ثالثة �سروب، قال: »اإِنَّ اهلَل َق�َسَم 

اِهُل،  َكاَلَمُه َثاَلَثَة اأَْق�َساٍم: َفَجَعَل ِق�ْسمًا ِمْنُه َيْعِرُفُه اْلَعامِلُ َواجْلَ
ِييُزُه  حَّ مَتْ ُه َو�سَ َفا ِذْهُنُه َوَلُطَف ِح�سُّ َوِق�ْسمًا اَل َيْعِرُفُه اإِالَّ َمْن �سَ
اهلُل  اإِالَّ  َيْعَلُمُه  اَل  َوِق�ْسمًا  ِلالإِ�ْساَلِم،  ْدَرُه  �سَ اهلُل  �َسَرَح  ��ْن  مِمَّ

ا�ِسُخوَن يِف اْلِعْلم«.)و�سائل ال�سيعة:194/27( َوَماَلِئَكُتُه َوالرَّ
هذا وقد ميكن االأخذ بظاهر الكتاب الكرمي بعد االلتزام 
مبا قدمنا فيما اإذا مل ي�سرف عنه �سارف، من قرينة مت�سلة 
القطعية،  العقلية  القاعدة  ومنها  ظهوره،  حتّتم  منف�سلة  اأو 
التي هي مبثابة القرينة املت�سلة املانعة مع االلتفات اإليها من 

انعقاد ظهوٍر للكالم على خالفها.
اإىل  اأو  ال��ت��اأوي��ل  اإىل  االآي���ات  م��ن  جملة  احتاجت  ول��ذل��ك 
ال�سرف عن ما يراءى اأنه هو الظاهر منها يف بادئ النظر، 
اإىل ما هو اأعمق من املعاين، اأو اأو�سح، اأو ا�سح، اأو األيق بكتاب 
اهلل العزيز، ولذلك تاأكد اأي�سًا لزوم الرجوع اإىل اأولياء اهلل، 
وهم االأو�سياء يف هذا ال�سنف لال�ستعانة بهم على ت�سخي�س 

ال�سوارف والقرائن من االآيات وغرها.
يف  ال�سالم  عليه  الباقر  االإم��ام  عن  ب�سر  اأب��و  روى  فقد 
الَّذِينَ  ــدُوِر  فِي صُ بَيِّنَاتٌ  ــاتٌ  َآيَ هُوَ  }بَــْل  تعاىل:  قوله  تف�سر 
»اأََما  ال�سالم قال:  اأنه عليه  الْعِْلمَ...{،]العنكبوت:49[؛  ُأوُتوا 
َحِف«، قلت: من هم  ٍد َما َقاَل َبنْيَ َدَفَتِي امْلُ�سْ مَّ َواهلِل َيا اأََبا حُمَ
َنا؟«. جعلت فداك؟ قال عليه ال�سالم: »َمْن َع�َسى اأَْن َيُكوَن َغْرِ

)تف�سر نور الثقلني:166/4(
ًة«. َخا�سَّ ِة  االأَِئمَّ »ُهُم  ال�سالم:  عليه  قال  اأخرى  رواية  ويف 

)تف�سر كنز الدقائق:156/10(
وعن االإمام الباقر عليه ال�سالم اأي�سًا اأنه قال: »َما َي�ْسَتِطيُع 
َغْرُ  َوَباِطَنُه  َظ��اِه��َرُه  ُكلَُّه  اْل��ُق��ْراآَن  َجَمَع  ��ُه  اأَنَّ ِعَي  َيدَّ اأَْن  اأََح��ٌد 

َياِء«.)ب�سائر الدرجات:193/1( االأَْو�سِ
اْلُقْراآَن َمْن ُخوِطَب  َيْعِرُف  ا  َ اأي�سًا: »اإِمنَّ وقال عليه ال�سالم 

ِبِه«.)الكايف:312/8(
اْلُقْراآَن  َرُبوا  ُهْم �سَ »اأَنَّ ال�سالم:  ال�سادق عليه  االإمام  وقال 
ا�ِسُخ  النَّ ��ُه  نَّ اأَ َيُظنُّوَن  َوُه��ْم  ِبامْلَْن�ُسوِخ  وا  َواْحَتجُّ ِبَبْع�ٍس  ُه  َبْع�سَ
ِل االآَيِة  وا ِباأَوَّ ُه اْلَعامُّ َواْحَتجُّ ُروَن اأَنَّ ا�سِّ َوُهْم ُيَقدِّ وا ِباخْلَ َواْحَتجُّ
َة يِف َتاأِْويِلَها َومَلْ َيْنُظُروا اإِىَل َما َيْفَتُح اْلَكاَلَم َواإِىَل  نَّ َوَتَرُكوا ال�سُّ
اِدَرُه اإِْذ مَلْ َياأُْخُذوُه َعْن اأَْهِلِه  َما َيْخِتُمُه َومَلْ َيْعِرُفوا َمَواِرَدُه َوَم�سَ

لُّوا«.)و�سائل ال�سيعة201/27( لُّوا َواأَ�سَ َف�سَ
واملق�سود من كل هذا عدم اال�ستيحا�س مما قد يهول به 
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ظاهر  عن  اخل��روج  التف�سرات  بع�س  ا�ستلزام  من  البع�س 
القراآن، واللجوء اإىل ما هو بخالفه، من تاأويل وغره بحجة 
متني،  عربي  لغوي  اأ�سا�س  على  هو  كما  ال��ق��راآن  فهم  ل��زوم 
وبدعوى اأّن القراآن اأنزل للنا�س وقد خاطبهم اهلل تعاىل به، 

وقد روي اأّنه ال يخاطب اخللق مبا ال يعلمون.
ذلك اأّن لزوم فهم القراآن كذلك واإن كان حقًا، لكن ينبغي 
اأن يراعى معه القواعد القطعية امل�سلمة عقليها و�سرعّيتها، 
كما  لها،  خمالفته  �سورة  يف  حتى  الكتاب  بظاهر  يوؤخذ  فال 
ما  لها هو  املخالف  كان  ولو  امل�سلمات  اليد عن هذه  ترفع  ال 
يبدو اأنه ظاهر الكتاب، بل قد تكون هذه امل�سلمات، �سببًا يف 
لزوم اإعادة النظر يف عملية ت�سكيل الظواهر، لك�سفها اأحيانًا 
عن خلل يف ا�ستك�ساف هذا الظاهر وت�سكيله، وهذا باعتبار 
اأّن القراآن ال يتحدث بعيدًا عن امل�سلمات والقواعد ال�سرعية 
الثابتة بال�سّنة القطعية، وال منف�ساًل عن مثيالتها العقلية بل 

هو يراعيها، ويعتمد يف تفهيم مراداته عليها.
واأما ما روي من اأنه تعاىل ال يخاطب اخللق مبا ال يعلمون، 

فوجهه اأن املخاطب بالقراآن على احتمال هم اأهل الع�سمة.
وهم يعلمونه، فاإمّنا يعرف القراآن من خوطب به، فال ي�سّر 

عدم معرفة اخللق �سوى من خوطب به.
على  املكّلفني  جميع  هم  بالقراآن  املخاطب  اإّن  يقال:  اأو 
احتماٍل اآخر، فاإذا علم البع�س معناه مع اإرجاع البع�س االآخر 

اإليهم كان ذلك كافيًا يف اجلمع بني اخلربين.
اأّن فهم ظواهر الكتاب  التنبيه على  اإّنه من ال�سروري  ثم 
اعتمده  اإليها قد  امل�سار  القرائن  الكرمي من خالل مالحظة 
كل من تعر�س للتم�سك بالكتاب، وحاول اال�ستدالل به، حيث 
كان من الالزم رفع اليد عن الظواهر البدوية، لعدد غر قليل 
االآيات، ال�ستلزامها املخالفة ملا هو قطعي كالذي ذكرنا  من 

اآنفًا، كقوله تعاىل: }لِيَْغفِرَ َلكَ اهلُل...{.]الفتح:2[

وقوله تعاىل: }عََفا اهلُل عَنْكَ...{.]التوبة:43[
ُتـــــــحَـــــــرِّمُ مَـــــــا َأحَـــــــــــلَّ اهلُل  وق����ول����ه ت����ع����اىل: }...لِــــــــــــــمَ 

َلكَ...{.]التحرمي:1[
ــفًّــا{. ــا صَ ــفًّ ــكُ صَ ــَل ــمَ ــــكَ وَالْ ــاءَ رَبُّ ــ وق��ول��ه ت��ع��اىل: }وَجَـ

]الفجر:22[
وقوله تعاىل: }وَيَبَْقى وَجْهُ رَبِّكَ...{.]الرحمن:27[

ما  اإىل  فيها،  النظر  مبتداأ  يف  يبدو  عما  �سرفها  يلزم  اإذ 
والعقلية،  ال�سرعية  للقطعيات  االأخرى  امل�سامني  مع  يتالءم 
احلال  هو  كما  امل�ستقر،  الظهور  من  درجة  اإىل  بها  للو�سول 
يف هذه االآيات امل�سعرة بالتج�سيم مع قوله تعاىل: }...َليْسَ 

َكمِْثلِهِ شَيْءٌ...{.]ال�سورى:11[
ج�سمًا.)دالئل  تعاىل  لكونه  املبطلة  العقلية  االأدل���ة  وم��ع 

ال�سدوق:133/1(
فاإّن هناك نهجني يف التعامل مع كتاب اهلل املجيد:

اأهل  اآنفًا، وهو مذهب  الذي ذكرناه  االأول: فهو  النهج  اأما 
ال�سالم، وعلى ذلك جرى املتم�سكون بحبلهم،  البيت عليهم 
عرب  �سيعتهم  من  املحققني  االأثبات  العلماء،  اأعيان  عنيت 

الع�سور واالأجيال.
واأما النهج الثاين: فهو نهج الذين خالفوهم ومل يتم�سكوا 
بهم، من الذين يجمعهم اال�ست�سالم للظواهر البدوية والعمل 
يف  هذا  من  ب�سبب  فوقعوا  قدمناه،  ملا  مراعاة  دون  من  بها 
حماذير كثرة، اأجلاأتهم اإىل ن�سبة ما ال يليق اإىل اهلل تبارك 
وتعاىل، واإىل مالئكته ور�سله واأنبيائه، وظهرت فيهم مقوالت 
ظنهم  يف  م�ستندين  والتفوي�س،  واجلرب  كالتج�سيم  واهية، 
اأن ذلك هو  االآي��ات، زاعمني  ي��راءى من بع�س  اإىل ما  هذا 
الظاهر منها، غافلني عن اأنه ال يعدو كونه ظهورًا بدويًا لها، 
ينبغي  ال��ذي  امل�ستقر  الظهور  هو  ولي�س  ظهور،  ثمة  كان  لو 

العمل على طبقه ح�سبما اأ�سرنا اإليه.
بها �سورة عب�س، ت�سلح  التي �سّدرت  االآيات  ولرمبا كانت 
�ساهدًا على هذه املفارقة، حيث اختلط االأمر على كثر من 
ما  منها  املراد  وفهم  معناها  ا�ستلهام  يراعوا يف  فلم  النا�س 
تقدم، ومل يراعوا ذلك ال يف ا�ستظهارهم املعنى من االآيات 
نف�سها بال معونة ما هو خارج عنها، وال يف حملهم لها على 
اإليهم واملتعر�سة لتف�سرها، مع  الوا�سلة  م�سامني الروايات 

ما هي عليه من الوهن وال�سعف.

رضوان رشارة
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قد ي�ساأل �سائل ب�سوت عاٍل اأو يف نف�سه، ملاذا نحن متدينون؟
اأو ملاذا نربط اأنف�سنا بالدين؟

وعندما  الدين  حومة  يدخل  عندما  االإن�سان  واأّن  خا�سة 
يجب  التي  امل�سائل  من  �سل�سلة  هناك  تكون  بالدين  يرتبط 
ذلك  وغر  وخم�س  وزكاة  وحج  و�سوم  �سالة  من  فعلها  عليه 

من الواجبات يف الدين.
وهي ع�سرات ولعل بع�سها ال يتالءم مع مزاج االإن�سان وهواه.

يركها،  اأن  بالدين  امللتزم  على  يجب  اأخرى  �سل�سلة  وهناك 
مثل الكذب وال�سرقة والزنا والنظر اإىل اجلن�س اللطيف وغر 

ذلك من املحرمات واملنهي عنه يف ال�سريعة االإ�سالمية.
وهي ع�سرات اأي�سًا، ولعل بع�سها مما يالئم بع�س االأمزجة 

غر امل�ستقيمة.
اأو  التقييد  هذا  لفاعله  ي�سبب  بالدين  االلتزام  فاإّن  وعليه.. 
عدم احلرية مبمار�سة ما يريده االإن�سان، ولذلك فمن االأح�سن 
اأن ين�سرف االإن�سان عن الدخول يف دائرة الدين حتى يح�سل 

على حريته على االأقل؟!
اجلواب على ذلك:

اإّن الدين فعاًل يدعو االإن�سان اإىل حتديد حريته بعبودية هلل 
واملجتمع  للفرد  �سر�سم  التحديد  هذا  ويف  وتعاىل،  �سبحانه 

احلياة ال�ساحلة الكرمية اأواًل.
من  االإن�سان  يخرج  ال  العبودية  هذه  على  التعدي  اأن  ثانيًا: 
ي�ستحق  وه��و  امل��وىل،  عبودية  من  يخرجه  بل  العبودية  دائ��رة 
ال�سهوات  اأو  النف�س  عبودية  وهي  ثانية  عبودية  اإىل  يعبد،  اأن 

اأوال�سيطان وغر ذلك.

وكل هذه االأمور ال ت�ستحق اأن تعبد.
ي�ستحق  من  يعبد  اأن  بني  االإن�سان خمّر  اأّن  وا�سحة  وبكلمة 

العبادة اأو يعبد من ال ي�ستحق ذلك.
وثالثًا: اأن املت�سائل نف�سه افر�س اأن بع�س لوازم التدين هي 
خالف الهوى واملزاج، واملعلوم اأّن هذا اخلالف لي�س خطاأ حتى 

يرك التدين الأجله.
نعم اإذا كان خالف العقل القطعي فيجوز خالفه.

لكننا ال نعلم فقرة من فقرات الدين ال�سحيح تخالف العقل، 
بل الدين بكل فقراته ال يقاطع العقل يف �سغرة وال كبرة.

اأن  االإن�سان  يفر�س على  الذي  العقل هو  اأن  واأكر من ذلك 
هو  الب�سرّي  فالعقل  يلزم،  ما  عليه  ويلزم  التدّين  بوابة  يدخل 

الذي يدفع االإن�سان اإىل البحث عن الدين.
فاإّن الدين جمموعة قوانني والتزامات على االإن�سان اأن يتبعها 

لي�سل اإىل اأف�سل عي�س يف احلياة الدنيا، ف�ساًل عن االآخرة.
اإّن مثل الدين كمثل ال�سيارة التي يركبها االإن�سان وي�سر بهذه 

ال�سيارة يف �سارع ما.
فاإذا  العبور،  �سعب  ت�سمى  التي  ال�سوارع  من  ال�سارع  وهذا 
كان االإن�سان يركب �سيارة جّيدة وحديثة وذات عجالت كبرة 

وقوية، ي�ستطيع اأن ي�سر يف �سارع غر �ساف.
اإذا كان االإن�سان ي�سر ب�سيارة قدمية وبوقود قليلة، هل  اأما 

ميكنه ال�سر يف �سارع غر �ساف؟!
الدنيا هو عبارة عن �سخ�س  ال�سر من دون الدين يف هذه 

يريد ال�سعود اإىل قمة اجلبل وهو ال ميتلك اأي معّدات لذلك.

شعبة الدراسات والبحوث

 عن مصادره/ بترصف

الرتباط بالدين
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ليحي���ى  ال�س���الم  علي���ه  احل�س���ني  االإم���ام  ا�ست�س���هد 
ويرفع راأ�س���ه عاليًا على روؤو�س االأ�سهاد لتطل حجة اهلل 
يف اأر�سه و�س���مائه على االأمة كلها ولرتل حقائق الوحي 
م���ن اأعلى مناب���ر ال�س���هادة }َأمْ حَسِـــبْتَ َأنَّ َأصْحَابَ 
عَجَبـــًا{. آيَاتِنَـــا  مِـــنْ  َكاُنـــوا  وَالرَّقِيـــِم  الَْكهْـــفِ 

]9 ]الكهف:

لق���د تفج���رت ثورة كربالء يف اللحظ���ة التي ظن فيها 

الطواغيت اأنها انتهت ولقد بعث احل�س���ني عليه ال�سالم 
يف اللحظ���ة التي اعتق���د فيها اأعداوؤه اأنه���م ق�سوا عليه 
بذبح���ه وكلم���ا حاولوا اإخماد نوره �س���ع عل���ى الكون كله 
ـــهُ مُتِـــمُّ ُنـــوِرهِ  ـــهِ بَِأْفوَاهِِهـــمْ وَاللَّ }يُِريـــدُونَ لِيُْطفِـــؤُوا ُنـــورَ اللَّ

الَْكافِرُونَ{.]الصف:8[ َكـــِرهَ  وََلـــوْ 

ما  بكل  ا�ستثنائية  احل�سينية  النه�سة  كانت  فلقد 
الكالم من مقا�سد من حيث: ملدلول 

عا�ش�راء احل�شني عليه ال�شالم
ــري ــ ــ ــي ــ ــ ــغ ــ ــ حمـــــــــــطـــــــــــة ت
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فيها. القيمية  لاللتزامات  الوا�سح  التجلي   .1
لالأمة. االإ�سالحي  للحراك  الت�سحيحية  حركتها   .2

مكامن  الكت�ساف  الب�سر  لكل  قواعد  اإر���س��اوؤه��ا   .3
والدين. الفطرة  االنحراف عن 

�سور  واأب��ل��ج  االأخ��الق��ي��ة  امل��الح��م  اأروع  �سربها   .4
امل�ساهد  واأك��رب  امل�سداقية  درج��ات  واأعلى  ال�سفافية 
واملر�سلني  النبيني  قيم  اأحداثها  ويف  فيها  تتفجر  التي 
ذلك  كل  يف  فكان  وال�سديقني  وال�سهداء  واالأو�سياء 
اهلل  �سفوة  اآدم  وارث  ال�سالم  عليه  احل�سني  م��والن��ا 
ووارث  اهلل  خليل  اإبراهيم  ووارث  اهلل  نبي  نوٍح  ووارث 
حممد  ووارث  اهلل  روح  عي�سى  ووارث  اهلل  كليم  مو�سى 

حبيب اهلل ووارث علي ويل اهلل.
ال�سالم  عليه  احل�سني  عا�سوراء  ر�سالة  ف��اإن  لذلك 
وامل�ست�سعفني  واملظلومني  املحرومني  كل  ر�سالة  هي 
�سمر  كل  احل�سينية  الثورة  طرقت  ولقد  االأر���س،  يف 
وكل عقل من اأجل  اأن حتمل كل فرد م�سوؤوليته وواجبه 
الوراثي  �سريطه  يف  يحمل  والذي  االأمة  جتاه  الر�سايل 

ور�ساليتهم. االأنبياء  جمع  اأهداف 
    واجبات الفرد احل�شـــيني

بامتياز  ال��ر���س��ايل  ال��ف��رد  ه��و  احل�سيني  ال��ف��رد  اإن 
واأم��ت��ه،  وجمتمعه  ورب���ه  نف�سه  م��ع  و�سلوكه  وع��ي��ه  يف 
ومن  انتمائه  حقيقة  منا  واحد  كل  يعي  اأن  املهم  فمن 
جتاه  يقت�سيه  ال��ذي  الر�سايل  دوره  الأداء  ينطلق  ث��م 
ال�سالم  عليه  احل�سني  كلمة  واإعالء  وامل�سلمني  االإ�سالم 
ال�سفاف  ال�����س��ايف  احلقيقي  االإ���س��الم  مي��ث��ل  وال���ذي 
واالأ�سوة  القدوة  ال�سالم  عليه  احل�سني  من  نتخذ  واأن 

اليومية. حياتنا  يف  والو�سيلة  واملنهج 
    املـــراأة الزينبية والدور املطل�ب

اإعالمية  الثورة احل�سينية وما تبعها من ثورة  زخرت 
املثل  اأروع  �سربت  ن�سائية  ومن���اذج  مب��واق��ف  زينبية 
للواقع  والت�سدي  امل��ب��ادرة  وروح  امل�سوؤولية  حتمل  يف 
االإ�سهام  اأجل  ومن  الطاغوت،  زيف  وك�سف  املنحرف، 
يتوجب  احل�سيني  مبفهومه  االإ�سالح  يف  اليوم  الن�سائي 

يلي: ما 
باقتناع  والطهارة  والعفة  الزينبي  التزام احلجاب   -

ووعي.
ح�سينية  اأجيال  وبناء  ال�ساحلة  والتن�سئة  الربية   -

واعية.
    واجبات املجتمع احل�شـــيني

عقائدية  ح�سونًا  ت�سكل  احل�سينية  املجتمعات  اإن 
ودينية  ح�سينية  موؤ�س�سات  من  به  تزخر  مبا  لالأجيال 
واملحافظة  تنميتها  يجب  ح�سينية  قيم  من  حتمله  ومبا 
عن  وال��ن��ه��ي  ب��امل��ع��روف  ع��رب)االأم��ر  مكت�سباتها  على 
الهدف  املنكر هو  والنهي عن  باملعروف  فاالأمر  املنكر( 
وهو  ال�����س��الم  عليه  احل�سني  االإم���ام  ل��ث��ورة  الرئي�سي 
لطلب  خرجت  »اإمن��ا  االإ���س��الح  منهج  ال��وق��ت  ذات  يف 
واأنهى  باملعروف  اآمر  اأن  اأمة جدي...اأريد  االإ�سالح يف 

املنكر«. عن 
    واجـــب العلماء واملبلغني

ال�����س��الم مهجته  ع��ل��ي��ه  االإم����ام احل�����س��ني  ب���ذل  ل��ق��د 
لالأمة  احلقيقة  اإي�����س��ال  اأج���ل  م��ن  ال��ط��اه��رة  وروح���ه 
ولقيم  للدين  القوى  اإرجاع ميزان  اأجل  واالإن�سانية ومن 
اإىل  النزعة  قبال  يف  رايته  ويرفع  ميثله  وممن  الدين 
واإن  والقومية   القبلية  الع�سبية  وحتكيم  اجلاهلية 
هو  الدين  لرجال  وتقدير  تعظيم  من  اليوم  ن��راه  ما 
الواجب  من  فاإّنه  لذا  احل�سينية  النه�سة  خرات  من 
يتوانوا  اأن ال  واملبلغني  الدعاة  وال�سرعي على  االأخالقي 
ولكل  جيل  لكل  ال�سالم  عليه  احل�سني  �سوت  اإي�سال  يف 
الثقافة  على جوهر  يحافظوا  واأن  العامل  بقاع  من  بقعة 
الباطل  مل�ساومات  الراف�سة  النقية  الر�سالية  احل�سينية 

املنحرف. الواقع  وتربيرات 
تغير  حمطة  ال�سالم  عليه  احل�سني  عا�سوراء  ف��اإن 
اال���س��ت��ف��ادة  ن�ستفيد  اأن  فينبغي  ال���ذات  ع��ل��ى  وث���ورة 
احل�سينية  وال�سعائر  العا�سورائية  االأجواء  من  الكربى 
ِة والِعرْبة. واأن تتوازن جميع الفعاليات وتتنوع بني الَعرْبَ

الشيخ محمد محفوظ
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لقد وّلد لنا الع�سر منطًا من القّراء ذوي االأحكام املرجتلة 
يحيطوا  مل  ما  ينفون  فراحوا  االإحاطة،  دون  الّرك�س  وهواة 
بعلمه، وقد ن�سحك من بع�سهم حني يجزم ب�سر�س قاطع يف 
اأن يكون موجودًا  اأو كره  به  نفي مو�سوع ق�سر عن االإحاطة 
فبار اإىل نفيه، والكارثة اأّن هوؤالء يحملون �سهادات اأكادميية 
اأو  التاريخ  ق�سم  رئي�س  اأحدهم  ُي�سّمى  كاأْن  طّنانة،  واأ�سماء 

رئي�س ق�سم الفل�سفة يف جامعة كذا.
فقد ت�سمع البع�س يقول: )اإّن حديث غدير خم ال يوجد اإاّل 
يف كتب ال�سيعة( مع اأّن رواته من ال�سّنة بالّطرق ال�سحيحة 

بالع�سرات، ومن اأّلف يف طرقه ال�سحيحة جمّلدين.
يعرف  ومل  مات  »من  حديث:  )اإّن  يقول:  من  ت�سمع  وقد 
اإمام زمانه مات ميتًة جاهلية«، وهو حديث �سيعي جاءوا به 
احلديث  هذا  اأّن  واحلال  االإمامة(؛  يف  مذهبهم  لي�سّححوا 
معاوية  عن  وبع�سها  متعّددة،  بطرق  ال�سنة  من  جمع  رواه 
واحلافظ  م�سنده،  يف  داود  اأبو  رواه  وممن  �سفيان،  اأبي  ابن 

الهيثمي يف جممع الزوائد وغرهما.
اإّن اأمثال هوؤالء الكّتاب ال ي�ستحقون اأن يطلق على كتاباتهم 
اأّنها كتابات م�ستوفية لل�سروط العلمية، بل هم خطر على فكر 

االإ�سالم وح�سارته.
يف  اأمينًا  يكون  اأن  امل�سلم  الكاتب  �سروط  اأب�سط  من  الأّن 

الّنقل واإبداء الّراأي، وهوؤالء كما حدثتك عنهم.
ي�سدرون  ك��اأمّن��ا  وح��دي��ث��ًا،  ق��دمي��ًا  ال�سنة  اأه��ل  داأب  لقد 
ال�سيعة  ربط  على  داأب��وا  التخّلف،  يقبل  ال  عقلي  قانون  عن 
الت�سريع  م�سدر  هو  كاأّنه  �سباأ،  بن  اهلل  بعبد  عقائدهم  يف 

نقل  اأ�سلم  فلما  يهوديا  ك��ان  واأّن���ه  ال�سيعة،  عند  العقائدي 
عقائده، ومنه اأخذ ال�سيعة فكرة الو�سية مثاًل، واأّن عليا و�سي 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله.
لها  حقيقة  �سباأ  بن  اهلل  عبد  كان  اإذا  عما  النظر  وبغ�س 
وجود، اأم �سخ�سية خمرعة و�سعت لل�سيعة مثل كثر غرها، 
فاإن فكرة الو�سية اأثبتها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
لعلي عليه ال�سالم كما تن�س عليه �سحاح ال�سنة وتفا�سرهم 
اأَلْقــرَبِــنيَ{. عَــشِــريَتَــكَ  }وََأنْــــذِرْ  تعاىل:  قوله  تف�سر  عند 
]ال�سعراء:214[؛ مثل تف�سر الطربي وتف�سر الرازي، ومثل 

تاريخ الطربي وغره.
فاإذا قلنا لك قيل لنا: اإّن هذه الروايات و�سعها ال�سيعة يف 

تفا�سر وتواريخ ال�سنة.
فاإذا قلنا: اإذن عالَم تعتمدون اإذا كانت كتبكم وم�سادركم 

مما ميكن لل�سيعة الد�ّس فيها؟ ال ن�سمع جوابًا!
اأو قد يقال لنا: اإّن هذا املوؤلف يت�سّيع اأو ياأتي بالدواهي كما 
رموا بذلك الطربي �ساحب التاريخ والتف�سر عند ت�سحيحه 

حلديث الغدير واحلاكم �ساحب امل�ستدرك وغرهما.
اأفكارًا  وقد ن�ساألهم: هل كل من كان يهوديًا فاأ�سلم يحمل 

هّدامة اأم عبد اهلل بن �سباأ وحده؟
يرمى  ال  فلماذا  ي�سلم،  يهودي  كل  �سمة  تلك  كانت  ف��اإذا 
بذلك كعب االأحبار ومتيم الداري وعبد اهلل بن �سالم ووهب 
املعتربة،  م�سادركم  من  هو  ممن  ه��وؤالء  وغ��ر  منبه،  اب��ن 
اإّن  يقال:  ال  ومل��اذا  فكركم،  يف  �سخمًا  راف��دًا  ي�سّكل  ومم��ن 
اأنتم لل�سيعة ذلك؟  اأ�سل يهودي كما تقولون  اأ�سلكم الفكري 

الأئمة عليهم ال�شالم واإحياء ال�شّنة
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العلم عند هوؤالء الكّتاب الذين ال اأدري كيف اأعرّب عنهم.
   اأهل البيت عليهم ال�شالم وحفظ ال�شريعة

قال اهلل تبارك وتعاىل: }َفَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيِن حَنِيًفا فِْطرَةَ 
الدِّينُ  َذلِكَ  اهلِل  لَِخْلِق  تَبْدِيَل  اَل  عََليْهَا  النَّاسَ  َفَطرَ  تِي  الَّ اهلِل 

الَْقيِّمُ وََلكِنَّ َأْكَثرَ النَّاِس اَل يَعَْلمُونَ{.]الروم:30[
وقال عّز وجل: }إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اهلِل اإِلسْلَمُ وَمَا اخَْتَلفَ 
بَيْنَهُمْ  بَْغيًا  الْعِْلمُ  بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ  إاِلَّ مِنْ  ُأوُتوا الْكَِتابَ  الَّذِينَ 
الْحِسَاِب{.]اآل  ــِريــعُ  سَ اهلَل  َفـــِإنَّ  اهلِل  ــاتِ  ــَآيَ بِ يَْكُفرْ  وَمَـــنْ 

عمران:19[
ا�سمه:  نظامًا  لالإن�سان  �سرع  ربوبيته  مبقت�سى  اهلل  اإّن 
وبالعمل  االإن�����س��ان،  وف��ط��رة  يتنا�سب  االإ���س��الم��ي(  )ال��دي��ن 
احليوانية  حياته  يف  كماله  على  االإن�سان  ي�سل  النظام  بهذا 
واإّن هذا  الدنيا واالآخرة؛  االإن�سانية يف  يف ج�سده، ويف نف�سه 
ما عداه يخالف  نظام  وكل  االإن�سان  يتنا�سب وفطرة  النظام 

فطرة االإن�سان.
لذلك يقول اهلل �سبحانه وتعاىل: }اَل تَبْدِيَل لَِخْلِق اهلِل{؛ 
وملا كان )ال تبديل خللق اهلل( اإذًا ال تبديل لدين اهلل، وذلك 
لالإن�سان  �سرع  يعلمون،  ال  النا�س  اأك��ر  ولكن  القيم  الدين 
ــعْــنَ َأوْاَلدَهُـــــنَّ حَــوَْلــيْــِن  ــرْضِ ــدَاتُ يُ ــ ــوَالِ ــ الطفل وق��ال: }وَالْ

َكامَِليِْن لِمَنْ َأرَادَ َأنْ يُتِمَّ الرََّضاعََة{.]البقرة:233[
�سرع هذا النظام لالإن�سان منذ كان ي�سكن الكهوف وي�ستنر 
باإيقاد اأغ�سان االأ�سجار، ويتدفاأ باإيقاده وحتى الع�سر الذي 
النظام،  تغّر هذا  ما  الذرة  ثم  الكهرباء  ثم  النفط  اكت�سف 

الأّن االإن�سان مل يتغر.
به  ت�ستجم  �سيام  اإىل  بحاجة  معدة  له  ال��ذي  واالإن�����س��ان 
َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا ُكتِبَ عََليُْكمُ  املعدة، فقال تعاىل: }يَا 
ُكمْ  َلعَلَّ َقبْلُِكمْ  مِنْ  الَّذِينَ  عََلى  ُكتِبَ  َكمَا  الصِّيَامُ 

تَتَُّقونَ{.]البقرة:183[
وهكذا جميع اأحكام االإن�سان متنا�سبة مع فطرة االإن�سان.

ال�سالم  وعليه  واآل��ه  نبّينا  على  اآدم  على  منه  ن��زل  واإمّن��ا 
مبقدار ما حتتاجه اأ�سرة، ثم تو�سع الت�سريع على عهد اإدري�س 
اأهل  يحتاجه  ما  مقدار  على  ال�سالم  وعليه  واآل��ه  نبّينا  على 
وعليه  واآل��ه  نبّينا  على  نوح  عهد  على  الت�سريع  وتو�سع  قرية، 
ال�سالم الأّنهم �سكنوا البالد الكبرة، فقال �سبحانه: }شَرَعَ 

َلُكمْ مِنَ الدِّيِن مَا وَصَّى بِهِ ُنوحًا...{.]ال�سورى:13[
والتو�سية يف القراآن فر�س؛ يعني ما فر�س لنوح.

ال�سالم:  وعليه  واآله  نبّينا  على  اخلليل  اإبراهيم  عن  وقال 

}وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ إِلبْرَاهِيمَ{.]ال�سفات:83[
َة إِبْرَاهِيمَ حَنِيًفا{.]اآل عمران:95[ وقال لنا: }َفاتَِّبعُوا مِلَّ

فطرة  الأّن  يتغّر  ول��ن  يتغّر  مل  االإ���س��الم��ي  فال�سرع  اإذًا 
االإن�سان مل تتغّر ولن تتغّر.

اإ�سرائيل خا�سة،  لبني  ا�ستثنائية  اأحكام  كانت هناك  نعم 
املدينة،  اإىل  مكة  من  هاجروا  عندما  للمهاجرين  �سرع  كما 
وبني  بينهم  و�سلم  واآل���ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  واآخ���ى 
واالأن�ساري  االأن�ساري،  اأخ��اه  املهاجري  يرث  اأن  االأن�سار، 

يرث اأخاه املهاجري.
مكة  ف��ت��ح  وب��ع��د  وم��وؤّق��ت��ًا  ا�ستثنائيًا  احل��ك��م  ه���ذا  وك���ان 
فِي كَِتاِب  بِبَعٍْض  َأوَْلــى  بَعُْضهُمْ  ــاِم  اأَلرْحَ }...وَُأوُلـــو  نزلت: 

اهلِل...{.]االأنفال:75[
لبني  ا�ستثنائية  ب�سورة  االأح��ك��ام  بع�س  ���س��رع  وك��ذل��ك 
على  مرمي  بن  عي�سى  ببعثة  بع�سها  اأم��د  وانتهى  اإ�سرائيل، 
نبّينا واآله وعليهما ال�سالم فن�سخت وانتهى اأمد كل االأحكام 
و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  االأنبياء  خامت  ببعثة  اال�ستثنائية 

فن�سخت.
   ال��شي وحفظ ال�شريعة

الكتاب  يف  تنزل  االأحكام  كل  كانت  ال�سابقة  ال�سرائع  يف 
ال�سماوي.

نبّينا  على  مو�سى  �سريعة  تف�سيل  املثال  فر�س  على  فكان 
واآله وعليه ال�سالم مذكورة يف التوراة.

وكانت ال�سريعة تبقى بني االأمة ما دام و�سي النبي موجودًا 
بينهم، يحافظ على ال�سريعة.

وبعد وفاة الو�سي يحّرف امل�سيطرون على االأمة من اأبناء 
االأمة ما يخالف هوى اأنف�سهم من العقائد واالأحكام.

مع  فعلوا  كما  منها،  اأنف�سهم  ه��وى  يخالف  ما  ويكتمون 
التوراة واالإجنيل.

اهلل  �سلى  للنبي  اأو�سياَء  جعلت  االإ�سالمية  ال�سريعة  ف��اإّن 
عليه واآله و�سلم لكي ي�سان عن التحريف.

وقد جهدت االأمة يف حتريف ال�سريعة االإ�سالمية ال�سحيحة 
عن م�سارها، لكن بت�سحيات الر�سول االأكرم �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم واأهل بيته االأطهار، بقيت ال�سرائع االإ�سالمية كما 

هي غر حمّرفة.
هم  ع�سر  االثني  االأئمة  ال�سالم  عليهم  البيت  اأه��ل  ف��اإّن 
اأو�سياء الر�سول االأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم الذين كان 

على عاتقهم حفظ ال�سريعة من التحريف.

السيد مرتىض العسكري
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حمكم  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  قال 
بِاهلِل  َآمَنُوا  ــذِيــنَ  }وَالَّ الكرمي:  كتابه 
ــمُ الــصِّــدِّيــُقــونَ{. ــكَ هُ ــئِ ــهِ ُأوَل ــلِ وَرُسُ

]احلديد:19[
�سيغ  م���ن  ه���ي  ال�����س��ّدي��ق  ك��ل��م��ة 
وال��ت�����س��دي��ق  ال�����س��دق  امل��ب��ال��غ��ة يف 
فهو  ال�سفة  ه��ذه  عليه  يطلق  ال��ذي 
كتاب  يف  ج��اء  وق��د  ال�����س��دق،  كثر 
الت�سديق  معنى  يف  ال��ع��رو���س  ت��اج 
ال�سّديق  اإّن  ق��ي��ل  ح��ي��ث  وال�����س��دق 
الكامل  اإّنه  وقيل  ال�سدوق،  من  اأبلغ 
ي�����س��دق ق��ول��ه  ال����ذي  ال�����س��دق  يف 
الت�سديق،  ال��دائ��م  ال��ب��ار،  بالعمل 
الذي  ال�سدق  يف  الكامل  ّن��ه  اإ وقيل 
الدائم  البار،  بالعمل  قوله  ي�سدق 
قط،  يكذب  مل  اإّنه  وقيل  الت�سديق، 
واع��ت��ق��اده،  بقوله  ���س��دق  م��ن  وق��ي��ل 

بفعله. �سدقه  وحقق 
ي�سك  فال  املعاين  تعددت  ومهما 
تنطبق  االأق������وال  ه���ذه  اأّن  م���وؤم���ن 
امل��وؤم��ن��ني علي  اأم����ر  ج��م��ي��ع��ًا ع��ل��ى 
الذي  ال�سالم  عليه  طالب  اأب��ي  اب��ن 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  ���س��ّدق 
�سماه  حتى  جوارحه  بكل  و�سلم  واآله 

االأكرب. بال�سّديق 
وع��ل��ى اب��ن��ت��ه ف��اط��م��ة ال��زه��راء 
ك��ان��ت  ال���ت���ي  ع��ل��ي��ه��ا  اهلل  ����س���الم 

م����داوم����ة ع���ل���ى ال���ت�������س���دي���ق مب��ا 
ي���وج���ب���ه احل����ق ج����ال وع����ال ح��ي��ث 
اهلل  م��ر  اأ م��ا  بكل  امل�����س��ّدق��ة  ك��ان��ت 
اأي  يف  ي��دخ��ل��ه��ا  وال  ن��ب��ي��ائ��ه  وب��اأ ب��ه 
ف��ك��ان��ت  ���س��ك  اأي  ذل���ك  م��ن  ���س��يء 

الكربى. ال�سّديقة 
 ف���اإّن ه��ن��اك م��ف��ردات ك��ث��رة يف 
ال��ت��اري��خ وال�����س��ري��ع��ة ي��ج��ب ال��وق��وف 
م��ع��ان��ي��ه��ا  يف  وال����ت����اأّم����ل  ع���ن���ده���ا 
ترتبط  اأم���ورًا  لكونها  واإي��ح��اءات��ه��ا، 

وال�سرة. واالأحكام  بالعقائد 
وال�����س��ّدي��ق��ة م��ن ت��ل��ك امل��ف��ردات 
عالية  معاين  طياتها  يف  حتمل  التي 

اإلهية. مقامات  اإىل  وت�سر 
ر�سالة  على  نقف  مل  اإّن��ن��ا  وح��ي��ث 
هو  ما  وكل  املجال،  هذا  يف  م�ستقلة 
اإمّن��ا هو  االأع���الم  كلمات  م��وج��ود يف 
ال�سّديقية  معنى  اإىل  عابرة  اإ�سارة 
بحوثهم  يف  ا���س��ت��ط��رادًا  ذك���روه���ا 
تنقيحًا يالئم  ينقحوها  الكالمية ومل 

عقلية الباحث املو�سوعي اليوم.
ف�������اإّن ح���ي���اة ال�������س���ي���دة ف��اط��م��ة 
تراثًا  جوانبها  بني  حتمل  ال��زه��راء 
�سخمًا،  وفقهيًا  وعقائديًا  تاريخيًا 
اإّن يف ك��ل م��ف��ردة م��ن م��ف��ردات  ب��ل 
وعربًا  درو�سًا  ال�سالم  عليها  حياتها 
التاأ�ّسي  يجب  ومعطيات  وم��واع��ظ 

ــق ــ ــّدي ــ ــش ــ ــ� ــ ال
ــّديــقــة ــ�ــش وال
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واأل��ق��اب��ه��ا،  اأ�سمائها  يف  حتى  ب��ه��ا، 
ومفاهيم  م��ق��ام��ات  اإىل  ت�سر  ف��ه��ي 

عالية.
ف���ال�������س���ّدي���ق���ي���ة م����ث����اًل ت��رت��ب��ط 
اأّول  اإىل  اإ���س��ارة  وه��ي  بع�سمتها، 
ح��ي��ات��ه��ا ال��ط��اه��رة ح��ي��ث ���س��ّدق��ت 
و�سّدقت  ب��ه،  اأت��ى  م��ا  وب��ك��ل  باأبيها 
اأوقف  حتى  الت�سديق  اأكمل  بارئها 
وغ�سبه  ر�ساها  على  ر�ساه  �سبحانه 

غ�سبها. على 
امل��ح��ّدث��ة فهو  ل��ق��ب  وم��ث��ل ذل���ك 
اهلل  ر�سول  حياة  بعد  ما  اإىل  اإ�سارة 
واآله و�سلم حيث كان  �سلى اهلل عليه 
ويخربها  وي�سليها  يكلمها  جربائيل 

بعدها يف ذريتها. يكون  مبا 
وب���ع���د ل��ق��ب ال�����س��ّدي��ق��ة ول��ق��ب 
اإ�سارة  فهو  ال�سهيدة  لقب  املحدثة 
ح��ي��ات��ه��ا  وخ���ت���ام  م��ظ��ل��وم��ي��ت��ه��ا  اإىل 

بال�سهادة. مكّللة  املباركة 
ال�����س��ي��دة  واأل����ق����اب  اأ����س���م���اء  اإذا 
مل  ال�سالم،  عليها  الزهراء  فاطمة 
واألقابًا عابرة، بل حتمل  اأ�سماًء  تكن 
ح��اول  قد�سية،  معاين  جوانبها  يف 
جزافًا  ومينحها  ي�سرقها  اأن  بع�سهم 

الآخرين.
عللت  بفاطمة  الت�سمية  اأن  ومب��ا 
عليهم  البيت  اأهل  رواي��ات  بع�س  يف 
ال�����س��الم، ب��ك��ون��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ال�����س��الم 

النار. من  �سيعتها  تفطم 
االإم����ام علي  وم��ث��ل ذل��ك ج��اء يف 
احلق  ب��ني  ي��ف��رق  اأن��ه  ال�سالم  عليه 

والباطل.
نرى القوم يطلقون لقب ال�سّديقة 

لقب  يطلقون  ك��م��ا  اأخ���ري���ات،  ع��ل��ى 
منهم  اعتقادًا  اآخرين  على  الفاروق 

والباطل. بني احلق  يف�سل  الأنه 
بني  واالرت��ب��اط  ال�سبه  وج��ه  فما 
يف  قال  اأنه  كذبًا  النبي  عن  روي  ما 
من  قبلكم  م�سى  فيما  كان  قد  عمر: 
االأمم حمدثون، واأنه لو كان يف اأمتي 
اخلطاب. بن  عمر  فاإنه  منهم  هذه 

البخاري:149/4( )�سحيح 
عليه  علي  االإم��ام  اإىل  ن�سب  ما  اأو 
نتحدث  كنا  قوله:  من  كذبا  ال�سالم 
عمر. ل�����س��ان  ع��ل��ى  ي��ن��ط��ق  م��ل��ك��ا  اأن 

الزوائد:69/9( )جممع 
فاطمة  ال�سيدة  به  �سّميت  ما  وبني 
واملحدثون  ال�سالم  عليها  الزهراء 
اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  بيت  اآل  م��ن 

و�سلم. واآله  عليه 
وال اأدري هل فكر اأحد يف مداليل 
وارتباطها  ال��زه��راء  كلمة  ومعاين 
هو  ه��ذا  اأّن  وه��ل  ل��ه��ي،  االإ ب��ال��ن��ور 
ّن��ه  اأ اأم  فح�سب؟  لها  ومنزلة  لقب 
مي��ك��ن ت��ع��م��ي��م��ه ع��ل��ى االأخ����ري����ات 
ميكن  حتى  اهلل،  ر���س��ول  ب��ن��ات  م��ن 
ب��ذي  ي��ل��ق��ب  اأن  ع��ف��ان  ب��ن  ل��ع��ث��م��ان 
بنات  م��ن  بنتني  ل��ت��زّوج��ه  ال��ن��وري��ن 

ربائبه؟ اأو  اهلل  ر�سول 
وامل��ح��دث��ة  ال�����س��دي��ق��ة  األ���ق���اء  اإّن 
وال�����س��ه��ي��دة م����ف����ردات حت��م��ل ب��ني 
والعلم،  الع�سمة،  معاين:  جوانبها 
ث��الث  اإىل  وت�����س��ر  وامل���ظ���ل���وم���ي���ة، 
ال�سالم،  عليها  حياتها  من  مراحل 

وعليها. لها  وما جرى 

السيد عيل الشهرستاين
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هناك اآيات عديدة تتحّدث عن التوبة والتائبني و�سفاتهم 
وكيفية التوبة، واأّن اهلل تبارك وتعاىل يقبل توبة العبد اإذا 

رجع عن ذنبه وتاب توبة ن�سوحًا.
عليهم  البيت  اأه��ل  عن  ال�سريفة  االأح��ادي��ث  وردت  وق��د 
اأم��ر  ف��ج��اء  وك��ث��رة،  ال��ت��وب��ة جمة  ال�����س��الم يف خ�سو�س 
التوبة  حقيقة  بيان  يف  له  كالم  من  ال�سالم  عليه  املوؤمنني 
واال�ستغفار قوله حينما �ساأله كميل بن زياد عن ذلك فقال: 
اهلَل  َفَي�ْسَتْغِفُر  ْنَب  الذَّ يُب  ُي�سِ اْلَعْبُد  امْلُوؤِْمِننَي  اأَِمَر  َيا  ُقْلُت: 
ِزَياٍد  اْبَن  »َيا  ال�سالم:  عليه  َقاَل  اال�ْسِتْغَفاِر؟  َحدُّ  َفَما  ِمْنُه 
ْوَبُة«، ُقْلُت: َب�ْس، َقاَل: »ال«، ُقْلُت: َفَكْيَف؟ َقاَل: »اإِنَّ اْلَعْبَد  التَّ
َوَما  ُقْلُت:  ِبالتَّْحِريِك«،  اهلَل  اأَ�ْسَتْغِفُر  َيُقوُل  َذْنبًا  اَب  اأَ�سَ اإَِذا 
َذِلَك  َيْتَبَع  اأَْن  ُيِريُد  َواللِّ�َسان،ُ   َفَتاِن  ال�سَّ َق��اَل:  التَّْحِريُك؟ 
اْلَقْلِب،  يِف  ِديٌق  »َت�سْ َقاَل:  ِقيَقُة؟  احْلَ َوَما  ُقْلُت:  ِقيَقِة«،  ِباحْلَ
َقاَل  ِمْنُه«،  ا�ْسَتْغَفَر  ��ِذي  الَّ ْنِب  الذَّ ىَل  اإِ َيُعوَد  اَل  ْن  اأَ َماُر  َواإِ�سْ
»اَل«،  َقاَل:  امْلُ�ْسَتْغِفِريَن؟  ِمَن  َفاأََنا  َذِلَك  َفَعْلُت  َف��اإَِذا  ُكَمْيٌل: 
ِل  االأَ�سْ ىَل  اإِ َتْبُلْغ  مَلْ  ��َك  »الأَنَّ َق��اَل:  َذاَك؟  َفَكْيَف  ُكَمْيٌل:  َقاَل 

ُجوُع  »الرُّ َقاَل:  ُهَو؟  َما  اال�ْسِتْغَفاِر  ُل  َفاأَ�سْ ُكَمْيٌل:  َقاَل  َبْعُد«، 
ُل َدَرَجِة  ْنِب الَِّذي ا�ْسَتْغَفْرَت ِمْنُه، َوِهَي اأَوَّ ْوَبِة ِمَن الذَّ اإِىَل التَّ
�ِسٍتّ  مِلََعاٍن  َواِقٌع  ا�ْسٌم  َواال�ْسِتْغَفاُر  ْنِب،  الذَّ َوَتْرُك  اْلَعاِبِديَن، 
َتْرِك اْلَعْوِد  ى، َوالثَّايِن اْلَعْزُم َعَلى  َدُم َعَلى َما َم�سَ ُلَها النَّ اأَوَّ
ِتي َبْيَنَك َوَبْيَنُهْم،  َي ُحُقوَق امْلَْخُلوِقنَي الَّ دِّ اِلُث اأَْن ُتوؤَ اأََبدًا، َوالثَّ
اِم�ُس اأَْن ُتِذيَب  َي َحقَّ اهلِل يِف ُكلِّ َفْر�ٍس، َواخْلَ اِبُع اأَْن ُتوؤَدِّ َوالرَّ
ْلُد  َيْرِجَع اجْلِ َراِم َحتَّى  َواحْلَ ْحِت  َعَلى ال�سُّ َنَبَت  الَِّذي  اللَّْحَم 
اِد�ُس  َوال�سَّ مًا َجِديدًا،  َبْيَنُهَما حَلْ ِفيَما  ُتْن�ِسَئ  ُثمَّ  َعْظِمِه  اإِىَل 
ي«. امْلََعا�سِ اِت  َلذَّ اأََذْقَتُه  َكَما  اَعاِت  الطَّ اأَمَلَ  اْلَبَدَن  ُتِذيَق  اأَْن 

)حتف العقول:196(
لي�ست  التوبة  اأّن  ال�سالم  عليه  الو�سيني  �سيد  بّينه  فمما 

بالل�سان فقط، بل هي باجلوارح وبالقلب والروح اأي�سًا.
االإن�سان  بدن  اأج��زاء  بجميع  مرتبطة  التوبة  فحقيقة 
والفكر  كالروح  اأو غرها  املادية كاجلوارح،  كانت  �سواء 

والنف�س. والعقل 
وقال االإم���ام ال�سادق عليه ال�س���الم يف كالم له ي�سف 

منــاجـــــــاة 
ــني ــ ــب ــ ــائ ــ ــت ــ ال
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ْوَبُة َحْبُل اهلِل، َوَم���َدُد ِعَناَيِتِه، َوالُبدَّ ِلْلَعْبِد  التوب���ة بقوله: التَّ
ْوَبِة َعَلى ُكلِّ َحاٍل، َوُكلُّ ِفْرَقٍة ِمَن اْلِعَباِد َلُهْم  ِمْن ُمَداَوَمِة التَّ
، َوَتْوَبُة االأَْوِلَياِء  ���رِّ ِطَراِب ال�سِّ َتْوَب���ٌة؛ َفَتْوَبُة االأَْنِبَي���اِء ِمِن ا�سْ
، َوَتْوَبُة  ْنِفي����سِ ِفَياِء ِمَن التَّ َطَراِت، َوَتْوَبُة االأَ�سْ ِمْن َتْلِويِن اخْلَ
ا����سِّ ِمَن اال�ْس���ِتَغاِل ِبَغ���ْرِ اهلِل َتَعاىَل، َوَتْوَب���ُة اْلَعامِّ ِمَن  اخْلَ
���ِل َتْوَبِتِه  ُن���وِب؛ َوِلُكلِّ َواِح���ٍد ِمْنُهْم َمْعِرَف���ٌة َوِعْلٌم يِف اأَ�سْ الذُّ
ا َتْوَب���ُة اْلَعامِّ َفاأَْن َيْغ�ِس���َل َباِطَنُه ِمَن  َوُمْنَتَه���ى اأَْمِرِه...، َفاأَمَّ
اِف ِبِجَناَيِتِه َداِئمًا، َواْعِتَقاِد  �ْسَرِة، َواالْعِرَ اِء احْلَ ُنوِب مِبَ الذُّ
���ْوِف َعَلى َما َبِقَي ِم���ْن ُعُمِرِه،  ى، َواخْلَ ���َدِم َعَلى َم���ا َم�سَ النَّ
ِغَر ُذُنوَب���ُه، َفَيْحِمَل���ُه َذِل���َك اإِىَل اْلَك�َس���ِل، َوُيِدمَي  َوال َي�ْس���َت�سْ
اْلُبَكاَء َواالأَ�َسَف َعَلى َما َفاَتُه ِمْن َطاَعِة اهلِل، َوَيْحِب�َس َنْف�َسُه 
���َهَواِت، َو َي�ْس���َتِغيَث اإِىَل اهلِل َتَع���اىَل ِلَيْحَفَظُه َعَلى  ِم���َن ال�سَّ
�َس  َمُه َع���ِن اْلَعْوِد اإِىَل َما اأَ�ْس���َلَف، َوُيَروِّ َوَف���اِء َتْوَبِتِه، َوَيْع�سِ
َي َع���ِن اْلَفَواِئِت  ْهِد َواْلِعَب���اَدِة، َوَيْق�سِ َنْف�َس���ُه يِف َمْي���َداِن اجْلُ
���ْوِء، َوَي�ْسَهَر  ، َوَيْعَتِزَل ُقَرَناَء ال�سَّ ِمَن اْلَفَراِئ�ِس َوَيُردَّ امْلََظامِلَ
َر َداِئم���ًا يِف َعاِقَبِتِه، َوَي�ْس���َتِعنَي  َلْيَل���ُه، َوَيْظَماأَ َنَه���اَرُه، َوَيَتَفكَّ
اَءُه َوَيْثُبَت ِعْنَد  رَّ اَءُه َو�سَ ِباهلِل �َس���اِئاًل ِمْنُه اال�ْسِتَقاَمَة َو�َس���رَّ
اِبنَي َفاإِنَّ يِف َذِلَك  وَّ امْلَِحِن َواْلَبالِء َكْيال َي�ْسُقَط َعْن َدَرَجِة التَّ
َطَه���اَرًة ِم���ْن ُذُنوِبِه َوِزَياَدًة يِف ِعْلِمِه َوِرْفَع���ًة يِف َدَرَجاِتِه َقاَل 
: }َفَليَعَْلمَنَّ اهلُل الَّذِينَ صَدَُقوا وََليَعَْلمَنَّ  اهلُل َعزَّ َوَج���لَّ
ال�س���ريعة:97( الْكاذِبنِي{)العنكبوت:3(«.)م�سباح 

على  يوؤكد  اأي�سًا  ال�سالم  عليه  ال�سادق  االإم��ام  ف��اإّن 
�سرورة الرجوع عن الذنب، فالتوبة ال فائدة لها مع عدم 
الرجوع عن الذنوب واملوبقات؛ وال يقبل اهلل توبة عبد اإذا 
ويت�سرع  م�ستكني،  حقر  ذليل  كعبد  ذنبه  على  يندم  مل 

اإىل اهلل يف قبول توبته، بعد الرجوع عن ذنبه.
اإّن هناك �سروط لقبول التوبة منها:

1. تنظيف النف�س والروح من الذنوب مباء احل�سرة كما 
عرّب عنه االإمام ال�سادق عليه ال�سالم واأن يتح�ّسر على ما 
الدائم  اعرافه  عن  ف�ساًل  واملوبقات،  القبائح  من  فعله 
بذنبه، واأن يعتقد قلبًا وعماًل بالندم على ما م�سى من اأيام 

حياته وهو يرتكب املحرّمات والذنوب.
ي�ستطيع  ال  وه��و  ع��م��ره  م��ن  بقي  م��ا  على  اخل���وف   .2
ف��اإّن  للرجوع،  وق��ت  هناك  لي�س  الأن  ذنوبه  عن  ال��رج��وع 

االأعمار بيد اهلل.
من  �سابقًا  فعله  ما  اإىل  الرجوع  من  النف�س  ع�سمة   .3

االأعمال ال�سيئة والذنوب.

4. ريا�سة النف�س بالعبادة واجلهد يف االرتباط الروحي 
مع اهلل تعاىل، وذلك بق�ساء ما فاته من الفرائ�س الواجبة 
كال�سالة وال�سيام والزكاة واحلج واالأمر باملعروف والنهي 
ر يف  عن املنكر، وغره من الفرائ�س الواجبة التي قد ق�سّ

تاأديتها؛ واأي�سًا تاأدية حقوق النا�س، ورّد املظامل.
5. عدم ا�ست�سغار الذنوب، فاإّن ال�سغائر هي التي توؤدي 
ال�سغائر  االإن�سان  ا�ست�سغر  فاإذا  الكبائر،  اإىل  باالإن�سان 
�سيهّيئ  ال�سغائر  ارت��ك��اب  وك��رة  الك�سل،  اإىل  �سيحمله 

لالإن�سان اأجواًء الرتكاب الكبائر اأي�سًا.
6. االإدامة على البكاء والتاأ�سف على ما فاته من طاعة 
والتاأّثر  اهلل،  جنب  يف  فرط  ما  على  واحلزن  تعاىل،  اهلل 
عّز  ال��ب��اري  حم�سر  يف  وه��و  ارتكبها  التي  ال��ذن��وب  على 
رقيقًا،  االإن�سان  قلب  يجعل  البكاء  على  فاالإدامة  وج��ل، 
ترك  االإن�سان  على  ي�سهل  قا�سيًا  القلب  يكن  مل  فحينما 

املعا�سي بكل �سهولة.
7. امتناع النف�س من ال�سهوات، حيث يقوم بحب�س نف�سه 
من ال�سهوات والتقرب اإليها، وذلك باال�ستغاثة باهلل تعاىل 
والتوكل عليه عّز وجل ليحفظ وفاءه معه تعاىل على توبته، 
ويبقى �سامدًا اأمام ال�سيطان وو�ساو�سه، والتوكل على اهلل 
اإىل ما  واال�ستغاثة به عّز وجل يع�سم االإن�سان عن العودة 

اأ�سلف يف املا�سي.
8. االبتعاد والعزلة عن �سيئي االأعمال واالأفعال، وعمن 

يفعل املوبقات والذنوب �سواء ال�سغائر منها اأم الكبائر.
اأن يكون ليله قائمًا ونهاره �سائمًا، فاإّن يف قيام اهلل   .9
ح�سنًا  �سيكون  النهار  يف  �سائمًا  كان  واإذا  عجيبة،  اآث��ارًا 

ح�سينًا يف عدم ارتكابه املعا�سي والذنوب.
على  يّطلع  واأن  الذنب،  عاقبة  يف  الدائم  التفكر   .10
تعاىل  ب��اهلل  ي�ستعني  واأن  وخواتيمها،  االأع��م��ال  عواقب 
ال�سراء  يف  وال�سرب  اال�ستقامة  وج��ل  ع��ّز  منه  �سائاًل 
املحن  عند  الثبات  ت��ع��اىل  اهلل  م��ن  وي��رج��و  وال�����س��راء، 
االختبارات  يف  ي�سقط  لئال  وذلك  والباليا،  وامل�سائب 
التوابني  درج��ة  عن  ينزل  ال  واأن  االإلهية،  واالمتحانات 
الذنوب  من  طهارة  الباليا  على  ال�سرب  ففي  والتائبني؛ 

وزيادة يف العلوم وارتفاع يف الدرجات.
ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يجعلنا من التائبني واأن يرزقنا قبول 

التوبة اإّنه غفور رحيم.

إعداد: محمد رزاق صالح
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مّما ال �س���ّك في���ه اأّن اأئمة الهدى هم م�س���اعل احلقِّ لالأجيال 
يف كلِّ ع�سر وم�سر، ولكن الأّن الظروف خمتلفة من جيل الآخر، 
وم���ن م�سر مل�سر ثاٍن، والأّن اهلل قد ختم بامل�سطفى ر�س���االته، 
وباأو�سيائ���ه خلف���اءه املع�سومني، فاإّن حكمت���ه اقت�ست اأن تكون 
�س���رة كلِّ واح���د منه���م متميزة به���دى ومنه���اج؛ ليكون جممل 
�س���رهم املتنوعة ذخرة غنية يرجع النا�س اإليها لياأخذوا منها 

ما يتنا�س���ب وظروفهم اخلا�سة.
وكان���ت �س���رة االإم���ام عل���ي ب���ن احل�س���ني علي���ه ال�ّس���الم 
االإميانّي���ة ه���ي املنه���اج املتنا�س���ب كلّي���ًا، وظ���روف م�س���ابهة 
لظروفن���ا يف بع����س الب���الد؛ حيث حبان���ا اهلل �س���بحانه بحالة 
ثوري���ة حتت���اج اإىل املزي���د من ال���روح االإميانّية حّت���ى ال تخرج 
احلركة عن م�س���ارها الديني، وال تف�س���د ال�سيا�سة وم�ساحلها 
وحتمياته���ا النق���اء االإمياين الذي يحتاجه العاملون يف �س���بيل 

اهلل. فم���اذا كان���ت �س���رته، وما ه���و برناجمه؟
    اأوًل

كان عب���اد اهلل املخل�س���ون دع���اة اإىل اهلل ب�س���لوكهم قب���ل 
اأن يكون���وا دع���اة باأل�س���نتهم، فم���ا اأمروا النا����س ب�س���يء اإاّل 

اإليه. و�س���بقوهم 
وكان���ت حي���اة االإم���ام ال�س���ّجاد عليه ال�ّس���الم لوح���ة اإميانّية 
نقّي���ة، وقد ق���ال عنه جابر بن عب���د اهلل االأن�س���اري ال�سحابي 
ال�س���هر: ما راأيت يف اأوالد االأنبياء �س���خ�سًا كعلي بن احل�س���ني 

عليه ال�ّس���الم.)(
    ثانيًا

تربي���ة جيل من العلماء الربانيِّني الذي���ن رّبوا بدورهم علماء 
وثائري���ن وعّبادًا �ساحلني. وهكذا متاوج���ت تعاليم االإمام عليه 
ال�ّس���الم عرب النفو����س الزكي���ة يف حلقات مرامي���ة كال�سخرة 

العظيمة ُتلقى يف بحر وا�سع.
ّن���ه روى عن���ه الفقهاء م���ن العلوم  ق���ال ال�س���يخ املفي���د: اإ
م���ا ال يح�س���ى ك���رة، وحفظ عنه م���ن املواع���ظ واالأدعية، 
وف�سائ���ل الق���راآن، واحلالل واحلرام، واملغ���ازي واالأيام ما 

هو م�س���هور ب���ني العلماء.
وقال ابن �س���هر اآ�س���وب: قّلم���ا يوجد كتاب زه���د وموعظة مل 
يذكر فيه: قال علي بن احل�سني، اأو قال زين العابدين)1(.)يف 

رحاب اأئمة اأهل البيت عليهم ال�س���الم:196/3(
وكان �س���ديد االحرام لطلب���ة العلوم الذين كان���وا يتوافدون 
علي���ه يف املدينة من اأقطار العامل االإ�س���المي، ويرى اأّنهم و�سية 

ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.
وكان العلم���اء ي�س���تلهمون من �س���لوكه الهدى وال���ورع قبل اأن 
يتلّق���وا م���ن منطقه العلم واملعرفة، وَمْن ال ي�س���تلهم نور اهلل من 
تل���ك الطلع���ة الرّبانّية، من الع���ني التي تفي�س من خ�س���ية اهلل، 
واجلبهة التي عليها ثفنات من اأثر ال�س���جود، من ذلك الل�س���ان 
ال���ذي ال ين���ي ]اأي: ال يف���ُر وال يعج���ز[، يذك���ر اهلل ع���ّز وجّل، 
وبالتايل من تلك ال�سرة التي ي�سع منها نور اهلل تبارك وتعاىل؟
يذك���ر عبد اهلل بن احل�س���ن فيق���ول: كانت اأّم���ي فاطمة بنت 
احل�س���ني تاأمرين اأن اأجل����س اإىل خ���ايل علي بن احل�س���ني عليه 
ال�ّسالم، فما جل�ست اإليه قط اإاّل قمت بخر قد اأفدته؛ اإّما خ�سية 
هلل حَتدث يف قلبي؛ ملا اأرى من خ�س���يته هلل، اأو علم قد ا�ستفدته 

منه.)يف رحاب اأئمة اأهل البيت عليهم ال�س���الم:197/3(
وكان���ت الفتوح���ات االإ�س���المّية تط���وي كلَّ يوم بل���دًا جديدًا، 
وت�س���م اإىل اجل�س���د االإ�س���المي ع�سوًا جدي���دًا، ولكنه���ا كانت 
بحاج���ة اإىل زخ���م اإمياين ي�سه���ر خمتلف الثقاف���ات والتقاليد 

وامل�سال���ح يف بوتقة االأّم���ة الواحدة.

مــــنــــهــــج الإمــــــــــــام
زين العابدين عليه ال�شالم
الروحية الرتبية  يف 
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شعبة البحوث والدراسات

عن مصادره/ بترصف

وق���د ت�س���ّدى االإمام زين العابدي���ن عليه ال�ّس���الم واأ�سحابه 
واأن�ساره لهذه امل�سوؤولية، وب�سبل �سّتى؛ فقد كان �سديد االحرام 
للموايل، وهم املنتمون اإىل �سائر ال�سعوب التي دخلت يف االإ�سالم 

بعد فتح البالد لها، وملّا تبلغ من املعارف االإلهية ن�سيبًا كافيًا.
وكان كث���ر م���ن امل���وايل م���ن خ���رة اأ�سح���اب االإم���ام عليه 
ال�ّس���الم؛ اإذ كان االإمام عليه ال�ّسالم يّتبع منهجًا فريدًا يف زرع 
القي���م االإلهّي���ة يف اأفئدة ثل���ة خمتارة منهم؛ حيث كان ي�س���ري 
العبي���د ويتعام���ل معه���م باأف�سل طريقة ث���ّم ُيعتقه���م ويزّودهم 
مب���ا يوّفر له���م احلياة الكرمي���ة، فيكون كلُّ واح���د منهم ركيزة 

اإعالمّية ب���ني بني قومه.
ولنق���راأ معًا اأخالق االإمام عليه ال�ّس���الم يف تعامله مع مواليه 
قب���ل اأن نع���رف كيف كان يعتقه���م؛ فاإّن تلك االأخالق احل�س���نة 

كانت مدر�س���ة عملية لهم اإىل جانب التوجيه املبا�س���ر.
روي ع���ن عبد ال���رزاق )اأحد الرواة( اأنه ق���ال: جَعلت جارية 
لعلي بن احل�سني عليه ال�ّسالم ت�سكب عليه املاء ليتهّياأ لل�سالة، 
ف�س���قط االإبريق من يد اجلارية على وجهه ف�س���ّجه، فرفع راأ�سه 
اإليه���ا، فقال���ت ل���ه اجلاري���ة: اإّن اهلل يق���ول: }وَالَْكاظِمِـــنيَ 
الَْغيْـــَظ...{.]اآل عم���ران:134[؛ ق���ال عليه ال�س���الم: »كظمُت 
غيظ���ي«؛ قال���ت: }...وَالْعَافِـــنيَ عَـــِن النّـــاِس...{؛ ق���ال عليه 
يُحِـــبُّ  }...وَاهلل  قال���ت:  عن���ك«؛  اهلل  »عف���ا  له���ا:  ال�س���الم 
الْمُــــحْسِنِنيَ{؛ ق���ال عليه ال�س���الم: »اذهبي فاأن���ت حّرة لوجه 

اهلل ع���ّز وجّل«.)بحار االأن���وار:67/46(
هك���ذا كان يتعام���ل مع الرقيق الذين اعتربهم بع�س النا����س 
ر  ذل���ك اليوم اأّن له���م طبيعة غر طبيعة االإن�س���ان، فكيف ال يوؤثِّ

فيهم ذلك اخُلُلق الرفيع؟
وي���روي بع�سه���م الق�س���ة التالية التي تعك����س م�س���توًى رفيعًا 
من ال�سفح وال�س���ماحة واالإيثار، تق���ول الرواية: كان عنده عليه 
ال�ّسالم قوم اأ�سياف، فا�ستعجل خادمًا له ب�سواٍء كان يف التنور، 
فاأقبل به اخلادم م�س���رعًا، ف�س���قط ال�س���فود منه على راأ�س ُبَنيٍّ 
لعلي بن احل�س���ني حتت الدرجة فاأ�ساب راأ�سه فقتله، فقال عليٌّ 
؛ فاإّنك مل  للغ���الم، وق���د حتر الغ���الم وا�سط���رب: »اأن���َت ح���رٌّ

تتعم���ده«، واأخذ يف جهاز ابنه ودفنه.)بح���ار االأنوار:99/46(
ه���ذه مناذج من اخُللق الكرمي الذي اّت�َس���م به �س���لوك االإمام 

عليه ال�ّسالم مع املوايل.
وقد كان اأ�س���لوب عتق االإمام عليه ال�ّسالم لهم متمّيزًا يرويه 
التاريخ بجالل واإعجاب؛ فقد روى ابن طاوو����س يف كتاب �س���هر 
رم�س���ان املع���روف باالإقبال، ب�س���نده عن االإم���ام ال�سادق عليه 

ال�ّس���الم اأّنه قال: »كان علي بن احل�س���ني عليه ال�ّسالم اإذا دخل 
�س���هر رم�سان ال ي�سرب عبدًا ل���ه وال اأَمة؛ وكان اإذا اأذنب العبد 
واالأم���ة يكتب عنده اأذنب فالن، اأذنبت فالنة يوم كذا وكذا، ومل 
يعاقب���ه، فيجتم���ع عليه االأدب، حّتى اإذا كان اآخر ليلة من �س���هر 
رم�س���ان دعاه���م وجمعهم حوله، ثم اأظهر الكت���اب، ثم قال: يا 
ف���الن، فعلت ك���ذا وك���ذا، ومل اأوؤّذك، اأتذكر ذل���ك؟ فيقول: بلى 
يا بن ر�س���ول اهلل �سّلى اهلل عليه واآل���ه؛ حّتى ياأتي على اآخرهم، 
ويقّرره���م جميع���ًا، ثمَّ يقوم و�س���طهم ويقول: ارفع���وا اأ�سواتكم 
وقول���وا: يا علي بن احل�س���ني، اإّن ربك قد اأح�س���ى عليك كلَّ ما 
عمل���َت كما اأح�سيت علينا كّلما عملنا، ولديه كتاب ينطق عليك 
باحل���ق ال يغادر �سغرة وال كبرة مّما اأتيت اإاّل اأح�ساها؛ وجتد 
كّلم���ا عملت لديه حا�سرًا كما وجدنا كّلما عملنا لديك حا�سرًا، 
فاع���ُف وا�سفح كما نرجو من املليك العف���و، وكما حتبُّ اأن يعفو 
املليك عنك، فاعُف عّنا جتده عفّوًا وبك رحيمًا، ولك غفورًا، وال 
يظل���م ربك اأحدًا، كما لديك كتاب ينط���ق باحلق علينا ال يغادر 
�سغ���رة وال كبرة مما اأتيناها؛ فاذكر يا علي بن احل�س���ني ذّل 
مقام���ك بني يدي ربك احلكم العدل ال���ذي ال يظلم مثقال حبة 
من خردل، وياأتي بها يوم القيامة، وكفى باهلل ح�س���يبًا و�سهيدًا، 
فاعُف وا�سفح يعُف عنك املليك وي�سفح؛ فاإّنه يقول: }وَلْيَعُْفوا 
وَلْيَصَْفحُـــوا َأال ُتحِبّـــونَ َأن يَْغفِـــرَ اهلُل َلُكمْ{.]الن���ور:22[؛ 
وهو ينادي بذلك على نف�س���ك، ويلّقنه���م وهم ينادون معه، وهو 
واقف بينهم يبكي وينوح، ويقول: رّب، اإنك اأمرتنا اأن نعفو عّمن 
ظلمن���ا، وق���د عفونا عّمن ظلمنا كم���ا اأمرت، فاع���ُف عّنا فاإنك 
اأوىل بذل���ك مّنا ومن املاأمورين؛ اإلهي، كرمت فاأكرمني اإذ كنت 
من �ُس���ّوالك، وجدت باملعروف فاخلطني باأهل نوالك يا كرمي«.

االأنوار:104/46( )بحار 
وم���ا م���ن �س���نة اإاّل وكان يعت���ق فيه���ا يف اآخ���ر ليلة من �س���هر 

رم�س���ان ما بني الع�س���رين راأ�س���ًا اإىل اأق���ل اأو اأكر.
وكان يق���ول: »اإّن هلل تع���اىل يف كلِّ ليل���ة م���ن �س���هر رم�س���ان 
عند االإفطار �س���بعني األف األف عتيق من النار، ُكاّل قد ا�ستوجب 
الن���ار، فاإذا كان اآخر ليلة من �س���هر رم�س���ان اأعتق فيها مثل ما 
اأعت���ق يف جميعه، واإيّن الأحبُّ اأن يراين اهلل وقد اأعتقت رقابًا يف 

ملك���ي يف دار الدنيا؛ رج���اء اأن يعتق رقبتي من النار«.
ولقد كان ي�س���ري ال�س���ودان وما ب���ه اإليهم من حاج���ة، ياأتي 
به���م عرفات في�س���دُّ بهم تلك اْلُفَرج واخلالل، ف���اإذا اأفا�س اأمر 
بعتق رقابه���م وجوائز لهم من املال.)بح���ار االأنوار:103/46(
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العلمية  واملقالت  البح�ث  ا�شتقبال  يف  البدء  عن  ال�ارث  جملة  اإدارة  تعلن 
�شتخ�شع  املقالت  اأن  علمًا  القادمة،  املجلة  اأعداد  �شمن  لن�شرها  والإ�شالمية 

العلمي. للتقييم 
يرجى ار�شال العمال على الربيد اللكرتون التايل:

info@imamhussain-lib.org

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

على ا�شهامكم يف هذا ال�شتبيان.
ما هي امل�اد التي تهتم بها اأكرث يف املجلة؟

ما هي طبيعة امل�اد التي حتب اأن تطلع عليها اأكرث؟
هل ت�شتطيع اأن تقيم م�شم�ن جملة ال�ارث؟ )جيد / لباأ�س /(

ما هي ج�انب ال�شعف يف املجلة؟
ما هي اجل�انب التي تقرتح اأن تهتم بها املجلة اأكرث؟

ما هي النقاط اليجابية يف املجلة؟
هل تعتقد اأن حجم املجلة احلايل ه� مالئم؟

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


