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غ�شب فاطمة عليها ال�شالم 
غ�شب اهلل تعاىل

من م�ساديق ال�س��كر هلل تعاىل هو ذكر ال�س��رة العطرة للعرتة الطاهرة عليهم ال�س��ام، وحيث اأّن ال�س��يدة 
فاطمة الزهراء عليها ال�سام هي اأم العرتة واحلجة على اأوالدها الربرة، حرّي بنا اأن نقف على اأفراحها 

واأحزانها لكي نكون ممن يفرح لفرح اأهل البيت عليهم ال�سام ويحزن حلزنهم.
دّل��ت الرواي��ات وال�س��رة احلياتي��ة الت��ي تعر�س��ت لذك��ر �س��يدة الن�س��اء فاطم��ة عليه��ا ال�س��ام عل��ى اأّن له��ا 
دورًا كب��رًا ومهم��ًا بع��د وف��اة النب��ي االأك��رم �سل��ى اهلل علي��ه واآل��ه و�س��لم اأال وه��و الدف��اع ع��ن احل��ق، والدف��اع 
ع��ن االإمام��ة، ومنا�س��رة االإم��ام؛ فه��ذا يقت�س��ي اأن تك��ون له��ا منزل��ة ورتب��ة لك��ي ت�س��تطيع القيام به��ذا الدور 
احل�سا���س والكبر، وداأب ر�س��ول اهلل �سلى اهلل عليه واآله على بيان مقامها وعلو منزلتها ودرجة قد�س��يتها 

يف كث��ر م��ن املواط��ن ويف اأك��ر م��ن حديث.
ق��ال ر�س��ول اهلل �سل��ى اهلل علي��ه واآل��ه: »فاطم��ة ب�سع��ة من��ي يقب�سن��ي م��ا يقب�سه��ا ويب�س��طني م��ا يب�س��طها«.

)امل�س��تدرك عل��ى ال�سحيح��ن:3/ 158(
��ُب   اَه��ا َوَيْغ�سَ ��ى اهلُل ِلِر�سَ ��ي َم��ْن اآَذاَه��ا َفَق��ْد اآَذاِن َيْر�سَ َع��ٌة ِمنِّ وق��ال �سل��ى اهلل علي��ه واآل��ه: »َفاِطَم��ُة َب�سْ

اْلَعامَلِن«.)اإر�س��اد القل��وب:2/ 233( ِن�َس��اِء  َدُة  �َس��يِّ َوِه��َي  ِبَه��ا  ِلَغ�سَ
مل��اذا ق��ّدم النب��ي االأك��رم �سل��ى اهلل علي��ه واآل��ه و�س��لم قول��ه »يب�س��طني م��ا يب�س��طها« ومل يق��ل )يب�س��طها م��ا 

يب�س��طني(، وكذل��ك يف قول��ه »يقب�سن��ي م��ا يقب�سه��ا«، اأو قول��ه »م��ن اآذاه��ا فق��د اآذان«؟
بعد التاأمل يف الروايات االآنفة وغرها يظهر لنا ما يلي:

1. لع��ل ر�س��ول اهلل �سل��ى اهلل علي��ه واآل��ه اأراد االإ�س��ارة اإىل اأّن م��ا يب�س��ط فاطم��ة عل��ى وج��ه اخل�سو���س 
يب�س��طه، وم��ا يقب�سه��ا يقب�س��ه، دون غره��ا، وه��ذا ع��ن الف�س��ل واملنقب��ة لفاطم��ة عليه��ا ال�س��ام وحده��ا.

2. ل��و ق��ال �سل��ى اهلل علي��ه واآل��ه و�س��لم )يب�س��طها م��ا يب�س��طني، ويقب�سه��ا م��ا يقب�سن��ي( فه��ذا اأم��ر ي�س��رك 
ب��ه جمي��ع امل�س��لمن، اإذ اأنه��م يفرح��ون لف��رح النبي، ويحزن��ون حلزنه، فهو اأمر غر خمت���س بفاطمة عليها 

ال�س��ام ف��ا ف�س��ل لها يف ذلك.
3. يظه��ر م��ن ه��ذا الق��ول: اأّن ف��رح النب��ي �سل��ى اهلل علي��ه واآل��ه وحزن��ه متوق��ف عل��ى ف��رح فاطم��ة عليه��ا 
ال�س��ام وحزنه��ا، لعلم��ه �سل��ى اهلل علي��ه واآل��ه اأّنه��ا ال تف��رح وال حت��زن اإاّل باحل��ق الأّنه��ا مع�سوم��ة م��ن اتب��اع 

اله��وى وم��ن الزل��ل، والت�س��رف ح��ن تغ��ّر املزاج.
4. يظه��ر م��ن قول��ه �سل��ى اهلل علي��ه واآل��ه و�س��لم اأّنها �س��تكون ميزانًا الأفع��ال العباد، فمن يدخل ال�س��رور على 
فاطمة عليها ال�سام فهو ممن اأدخل ال�سرور على النبي �سلى اهلل عليه واآله ومن اأدخل ال�سرور على النبي 
�سل��ى اهلل علي��ه واآل��ه ن��ال ر�س��ا اهلل تع��اىل، ومن اأدخل عليها احلزن يكون ممن اأدخل على ر�س��ول اهلل �سلى 

اهلل عليه واآله وجزاءه غ�سب اهلل تعاىل.
فتك��ون النتيج��ة: اأّن غ�س��ب فاطم��ة ه��و غ�س��ب اهلل تع��اىل ور�س��وله �سل��ى اهلل علي��ه واآل��ه، ور�ساه��ا ه��و ر�س��ا 

اهلل تع��اىل ور�س��وله �سل��ى اهلل عليه واآله.

املرشف العام
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خل���ق اهلل تب���ارك وتع���اىل ه���ذا الك���ون وه���ذه احلي���اة 
زوجن الأّن���ه هو اهلل الواحد القه���ار والوحدانية له فقط، 
بدلي���ل قوله تع���اىل: }وَمِنْ ُكلِّ شَـــيْءٍ خََلْقنـــا َزوْجَيِْن 

رُون {.]الذاري���ات:49[ تََذكَّ ُكـــمْ  َلعَلَّ

�سّنة  وهذه  اثنان،  اأي�سًا  والقيم  والعقيدة  الفكر  كذلك 
اإلهية اأن ال واحد اإاّل اهلل، وكل وحدة اإليه تعود.

وحيويتها،  وع�سقها  قيمها  يف  متفّردة  واحدة  وكرباء 
مع  العقيدة  فيها  تتفاعل  لل�سريعة،  االآخر  الزوج  ولكنها 

العاطفة فينتج عمل نحو املطلق.
فكان  عاطفة،  با  اندفاع  وال  عقيدة  با  �ساح  فا 
احل�سن  وكان  واآله  عليه  اهلل  �سلى  حممد  االأك��رم  النبي 

ال�سام. عليه 
اإّن��ه  تاريخيًا،  �سخ�سًا  لي�س  ال�سام  عليه  فاحل�سن 
االإمي���ان ب��ال��ف��داء ون��ك��ران ال���ذات، ول��ه��ذا اأ���س��ب��ح ا�سم 
واأن�����س��ودة  امل��ج��اه��دي��ن  اأغ��ن��ي��ة  ال�����س��ام  احل�����س��ن عليه 
املظلومن، ف�سّع نوره يف �سماء الدهر فكان حمور الوجود 

املثايل، وكنهه �سّر ال يدرك اإاّل بالغيب املتعايل.
طويًا  الزمن  وميتد  الع�سور  وتن�سب  الدهور  ت�سيخ 
ن�سرًا  غ�سًا  كرباء  ومعه  ال�سام  عليه  احل�سن  ويبقى 

يزداد تاألقًا وبهاًء.
به  وتطمئن  االأرواح  اإليه  تهفو  �سببًا  ذلك  كل  وراء  اإّن 
بلوغ  اإىل  العقل  ويخلد  ال�سمر  عنده  وي��رت��اح  القلوب 

حقيقته واأّنى له ذلك.
ال  املوؤمنن  قلوب  يف  ح��رارة  ال�سام  عليه  للح�سن  اإّن 
تربد اأبدًا، اإّنها حرارة تع�سق الذي ي�سّر )حب احل�سن 
اأجّنني( )امتنى لو قتلت ثم اأحرقت وفعل بي ذلك �سبعن 

مرة واأدفع عنك القتل(.
هذه احلرارة التي تخرج من االأنانية لتتحد مع الوجود، 

فا وجود با حب احل�سن عليه ال�سام.
وحيث الدمعة اأثر لهذا الع�سق كان احل�سن عليه ال�سام 

قتيل الَعربة، واأ�سبح البكاء عليه من عنا�سر االإميان.
ول���كل بكاء ودمع �س���بب، ومن اأ�س���بابه احل���زن، ومنها 

الإمام احل�شني عليه ال�شالم 
قتيل الَعربة
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الفرح���ة، ومنها الع�س���ق وكم من ع�س���ق اأبكى حتى اأعمى، 
ومنه���ا الف���راق، ومنها معرف���ة احلق قال تع���اىل: }وَإِذا 
ــرى  َأعْيُنَهُـــمْ تَفِيـــضُ مِـــنَ  سَـــمِعُوا مـــا ُأنْـــِزَل إَِلـــى الرَّسُـــوِل تـَ

الْحَقِّ... {.]املائ���دة:83[ مِـــنَ  عَرَُفـــوا  مِمَّـــا  الدَّمْـــِع 

ومنه���ا االإمي���ان ق���ال تع���اىل: }إِذا ُتْتلـــى  عََليِْهـــمْ آيـــاتُ 
الرَّحْمـــِن خَـــرُّوا سُـــجَّدًا وَبُكِيًّا{.]م���رمي:58[

يَبُْكـــونَ  لِأَلْذقـــاِن  }وَيَخِـــرُّونَ  تع���اىل:  وقول���ه 
خُشُوعا{.]االإ�س���راء:109[ وَيَِزيدُهُـــمْ 

���س��ب��اب  اأ اج��ت��م��ع��ت يف احل�����س��ن ع��ل��ي��ه ال�����س��ام ك���ّل 
الدمعة  رهينة  اجل��ّن��ة  اأ�سبحت  حتى  والبكاء  ال��دم��ع 
بكت  عن  اإاّل  القيامة  يوم  باكية  العيون  كل  احل�سينية، 

ال�سام. عليه  احل�سن  على 
ِبَقْتِل  َفاِطَمَة  اْبَنَتُه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  ِبيُّ  النَّ اأَْخرَبَ  مَلَّا 
َفاِطَمُة  َبَكْت  امْلَِحِن  ِمَن  َعَلْيِه  َيْجِري  َوَما  �َسْنِ  احْلُ َوَلِدَها 
»يِف  َقاَل:  َذِلَك«،  َيُكوُن  َمَتى  اأََبْه  »َيا  َوَقاَلْت:  �َسِديدًا  ُبَكاًء 
َوَقاَلْت:  ُبَكاوؤَُها  «، َفا�ْسَتدَّ  َعِلٍيّ َوِمْن  َوِمْنِك  ي  َزَماٍن َخاٍل ِمنِّ
َلُه؟«،  اْلَعَزاِء  َقاَمِة  ِباإِ َيْلَتِزُم  َوَمْن  َعَلْيِه  َيْبِكي  َفَمْن  اأََبْه  »َيا 

ِن�َساِء  َعَلى  َيْبُكوَن  ِتي  اأُمَّ ِن�َساَء  اإِنَّ  َفاِطَمُة  »َيا   : ِبيُّ النَّ َفَقاَل 
ُدوَن  اأَْهِل َبْيِتي َوِرَجاَلُهْم َيْبُكوَن َعَلى ِرَجاِل اأَْهِل َبْيِتي َوُيَجدِّ
اْلِقَياَمُة  َك��اَن  َذا  َف��اإِ �َسَنٍة  ُك��لِّ  يِف  ِجيٍل  َبْعَد  ِجيًا  اْل��َع��َزاَء 
َبَكى  َمْن  َوُك��لُّ  َجاِل  ِللرِّ اأَ�ْسَفُع  َواأََن��ا  �َساِء  ِللنِّ اأَْن��ِت  َت�ْسَفِعَن 
َة،  نَّ اجْلَ ْدَخْلَناُه  َواأَ ِبَيِدِه  اأََخْذَنا  �َسْنِ  احْلُ اِب  َعَلى ُم�سَ ِمْنُهْم 
َعَلى  َبَكْت  َعْنٌ  اإِالَّ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َباِكَيٌة  َعْنٍ  ُكلُّ  َفاِطَمُة  َيا 
ِة«. نَّ اجْلَ ِبَنِعيِم  ُم�ْسَتْب�ِسَرٌة  َها �ساِحَكٌة  َفاإِنَّ �َسْنِ  احْلُ اِب  ُم�سَ

)بحار االأنوار:293/44(
قوة  البكاء  من  جعل  ال��ذي  ال�سام  عليه  احل�سن  اإّن 
والتعديات،  املاحقات  كل  رغم  ال�سيعي  املذهب  ت  خلدَّ
فاإّن  االأخ��رى  للمذاهب  الدعم  قوة  ال�سلطة  كانت  ف��اإذا 

البكاء احل�سيني قوة الدعم ال�سيعي عرب التاريخ.
حيث  ت�سريعي،  بعد  ذو  اأّن��ه  احل�سيني  البكاء  وامتاز 
م�ساب  على  بالبكاء  واأمرت  االإ�سامية  ال�سريعة  اأّكدت 
االإن�سانية  احل��ال��ة  فهذه  ال�سام،  عليه  ال�سهداء  �سيد 
التي  ح��االت��ه  يف  االإن�����س��ان  م��ع  تن�ساب  ال��ت��ي  ال��وج��دان��ي��ة 

اأدخلتها ال�سريعة يف م�سمونها. ت�سببها قد 
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    حجية ال�شديقة الزهراء عليها ال�شالم يف مقام الدفاع 
يق الأُمة اأمري امل�ؤمنني عليه ال�شالم عن �شدِّ

�سهدت ال�ساعات االأوىل من رحيل النبي االأكرم �سلى اهلل عليه 
واآله �سراعًا عنيفًا بن اأجنحة التيارات الطاحمة يف احلكم، ومل 
خا لها  من  توزعت  ح�سابات  ت�سفية  متت  حتى  قليل  وقت  مير 
االإلهية  ال�سرعية  اإق�ساء  على  ذلك  بعد  لتتفق  احلكم  منا�سب 
املتمثلة يف االإمام علي عليه ال�سام، ومل تكن هذه املراحل القا�سية 
بل �ساحبتها  بالي�سرة،  عليه  �سام اهلل  االإم��ام  التي مّرت على 
برار  اإرغام على البيعة عانى منها االإمام واأ�سحابه االأ حماوالت 
�سّتى ال�سغوط النف�سية التي حاولت من خا لها جمموعة ال�سقيفة 
ليكون  املّدعاة  البيعة  تاأييد حماوالت  على  �سكلي  ولو  اإقرار  اأخذ 

االأ مر بعد ذلك ممرًا حتت غطاء ال�سرعية.
هكذا حاولت ال�سقيفة اإقناع عامة امل�سلمن، اإال ّ اأّن ذلك مل يتم 
مع وجود فاطمة الزهراء عليها ال�سام وهي تت�سدى ملحاوالت 
االإ رغام على البيعة التي تطال عليًا عليه ال�سام واأ�سحابه وذلك 
نفو�س  يف  املرتكز  احلجية  مقام  من  ال�سام  عليها  به  تتمتع  ملا 
امل�سلمن، اإذ ما زالت ذاكرة امل�سلمن ت�سّجل ما كان ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله يوؤّكده يف فاطمة عليها ال�سام من مقام �سامخ 

وذكر عظيم.
)خرج  قال:  جماهد  عن  الثعلبي  اإ�سحاق  الأب��ي  كتاب  فعن 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وقد اأخذ بيد فاطمة وقال: 
بنت  فاطمة  فهي  يعرفها  مل  ومن  عرفها،  فقد  هذه  عرف  »من 

حممد، وهي ب�سعة مّني، وهي قلبي الذي بن جنبي، فمن اآذاها 
معرفة  يف  اهلل«(.)االإ���س��اب��ة  اآذى  فقد  اآذان  ومن  اآذان،  فقد 

ال�سحابة:57/2(
وعن جابر بن عبد اهلل قال: )قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
اآذان،  اآذى �سعرة مّني فقد  »اإّن فاطمة �سعرة مّني، فمن  واآله: 
ومن اآذان فقد اآذى اهلل، ومن اآذى اهلل لعنه اهلل ملء ال�سماوات 

واالأر�س«(.)ك�سف الغمة:467/1(
باأذى  ال�سام  عليها  فاطمة  اأذى  اقرتان  امل�سلمون   فهم  وقد 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وبالتايل هو اأذى اهلل تعاىل 

الذي يوجب اللعنة والعذاب االأ ليم.
اإذ ال  يتم ذلك اإال  ملن كان له مقام احلجية االإلهية، واإاّل ال  ميكن 
اأن يتم قوله �سلى اهلل عليه واآله اأن اأذى فاطمة عليها ال�سام يعني 
اأذاه الذي هو اأذى اهلل تعاىل، فاإّن ذلك دليل احلجية التي يتمتع 

بها مقام فاطمة من بن امل�سلمن.
لذا فا  يكون دخولها عليها ال�سام و�سط االأحداث امللتهبة 
اإال  اإخماد لتلك النائرة التي اأججتها طموحات القوم واأمانيهم 
مما اأدى اإىل اإرباك خططهم وتداعي كل حماولة خارجة عن 

نطاق ال�سرعية.
    الهج�م على دار الزهراء عليها ال�شالم و�شدها عليها 

ال�شالم للباب
اإىل  ال��دار  العاملن من  ن�ساء  �سيدة  �سبهة حول خ��روج  هناك 

الباب مع وجود اأمر املوؤمنن علي عليه ال�سام؟
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لاإمام عليه  ندائهم  بعد  اأن اخل��روج كان  الظاهر  اجل��واب: 
يكن  مل  فخروجها   ، البيت  بحرق  وتهديدهم  باخلروج  ال�سام 

لفتح الباب ولكن لردهم و�سدهم عن ما ق�سدوا.
ومن الوا�سح اجللي اأن بيت فاطمة عليها ال�سام كان يتمتع 
ال�سام  عليهم  البيت  الأه��ل  الكرمي  القراآن  �سيدها  قد  بحرمة 
وتعظيم وحث بالغ على مودتهم، م�سافًا اإىل تعظيم النبي �سلى 
اهلل عليه واآله حلرمة بيت فاطمة وعلي عليهما ال�سام، حيث مل 
يكن يدخل هو نف�سه �سلى اهلل عليه واآله اإال بعد اال�ستئذان وطرق 

الباب ويقول: اإن اهلل اأمره بذلك.
فلم يرع عمر تلك احلرمة كما مل يرع اأبو بكر ذلك حينما اأمر 

بالك�سف عن بيت فاطمة عليها ال�سام.
و  عز  اهلل  انتداب  نظر  ال�سام  عليها  ال��زه��راء  وموقف 
جل مرمي بنت عمران للقيام مبهمة مل ينتدب اهلل تعاىل لها 
زكريا عليه ال�سام وهي ك�سف القناع عن دجل علماء اليهود 

من بني اإ�سرائيل.
    و�شيتها عليها ال�شالم

روى ال�سيخ املفيد اأعلى اهلل مقامه ب�سنده عن علي بن احل�سن 
عن اأبيه احل�سن عليهما ال�سام قال: »ملا مر�ست فاطمة بنت 
النبي �سلى اهلل عليه واآله اأو�ست اإىل علي �سلوات اهلل عليه اأن 
يكتم اأمرها ويخفي خربها وال يوؤذن اأحدًا مبر�سها ففعل ذلك 
وكان مير�سها بنف�سه وتعينه على ذلك اأ�سماء بنت عمي�س رحمها 

اهلل على ا�ست�سرار بذلك كما اأو�ست«.)اأمايل املفيد:281(
ف�سهادتها و دفنها ليًا حمطة مفعمة بالظلم واالأ�سى و�سارخة 
باالعرتاف على املتغلبن على اأمر اخلافة، ف�سجلت بنحو بّن 
اأهل  عن  االبتعاد  وم�سار  ال�سقيفة  حلركة  االإدان��ة  االأجيال  لكل 
التي  والبنى  االأُ�س�س  لبطان  منها  تبيانًا  ال�سام  عليهم  البيت 
اأر�سوا م�سارهم عليها كدعوى ال�سورى وخوف الفتنة ودعوى العلم 
بالكتاب وال�سنة كما يف قولها: »اأم اأنتم اأعلم بخ�سو�س القراآن 

وعمومه من اأبي وابن عمي؟«.)ال�سقيفة وفدك:142(
فرفعت اللواب�س واحلرة ال�ساترة على روؤية وب�سرة االأُمة التي 
اأخذتها الفتنة الفكرية وال�سيا�سية املحتدمة ف�سنت بذلك �سنة 

التويل والتربي العقيدي وال�سيا�سي يف االأُمة االإ�سامية.
    خفاء قرب الزهراء عليها ال�شالم دليل

 على انحراف الأُمة
اأرادت الزهراء عليها ال�سام حتى من اإخفاء قربها اأن يكون 
�سندًا ودليًا على هذا االنحراف اجلديد الذي طراأ يف االأُمة، بل 

�سيبقى خلفائه على مر الع�سور �ساهدًا اآخر على مظلوميتها.
مل  ولدها  من  ال�سام  عليهم  االأئ��م��ة  حتى  اأن��ه  وامل��اح��ظ 
الغر�س  ينتق�س  لئا  قربها  مو�سع  عن  باالإف�ساح  يقوموا 

املهم وراء اإخفائه.
العديدة  امل�سادر  ت�ستطع  مل  وداللته  املوقف  ه��ذا  ق��وة  وم��ن 
اأنها  اإخفاءه وطم�سه حتى من �سحيح البخاري، مما يدل على 
رحلت عليها ال�سام من هذا العامل وهي مقاطعة مل�سروع ال�سقيفة 

وغا�سبة على رجالها.
    �ش�ؤال وج�اب

ال�سام يف  عليها  ال��زه��راء  ق��ول  م��ن  املق�سود  م��ا  ال�����س��وؤال: 
اأبي طالب ا�ستملت  عتابها الأمر املوؤمنن عليه ال�سام: »يا بن 
االأج��دل  قادمة  نق�ست  ال�سنن،  حجرة  وقعدت  اجلنن  �سملة 
فخانك ري�س االأعزل، هذا ابن اأبي قحافه قد ابتزن...«.)اأمايل 

الطو�سي:683(
عليه  املوؤمنن  اأمر  لاإمام  ال�سام  عليها  قالته  ما  اجل��واب: 
ال�سام هو من باب اإياك اأعني وا�سمعي يا جارة كما يف ظاهر 
وَُأمِّــي  اتَّخُِذونِي  لِلنَّاِس  ُقْلتَ  }َأَأنْـــتَ  لعي�سى:  اهلل  عتاب  �سورة 

إهَِليِْن مِنْ دُوِن اهلل {.]املائدة:116[
ال�سام مل يرتكب  واآله وعليه  نبّينا  النبي عي�سى على  اأّن  مع 
تق�سرًا واإمنا هو تعري�س باملحا�سبة والعتب على قومه وكما يف 
كثر من عتابات اهلل تعاىل للنبي االأكرم �سلى اهلل عليه واآله يف 
ظاهر خطاب القراآن مع اأنه �سلى اهلل عليه واآله لي�س مق�سودًا 
اأ�ساليب  اأ�سلوب من  ولكنه  لاأُمة وملن معه  العتاب  بل  باخلطاب 
وغ�سب حقها  تبيان مظلوميتها  هو  والغر���س  الرتبوية،  الكام 
قد  كان  ال�سام حيث  عليه  علي  املوؤمنن  اأمر  موقف  وحرجية 
اأو�سى اإليه النبي �سلى اهلل عليه واآله بالتزام ال�سرب على غ�سب 
اخلافة يف حالة عدم وفاء االأُمة بالعهود املاأخوذة عليها والزهراء 
�سلى اهلل  النبي  و�سية  كانت حا�سرة يف جمل�س  ال�سام  عليها 
عليه واآله بذلك لعلي عليه ال�سام فلم يكن ذلك مفاجئًا لها كي 
نت�سوره موقفًا انفعاليًا منها عليها ال�سام، بل هو نداًء لاأجيال 

و�سرخة يف وجه الظلم واالنحراف.
قال تعاىل: }وََلمَّا رَجَعَ مُوسى  إىِل  َقوْمِهِ َغْضبانَ َأسِفًا قاَل بِْئسَما 
خََلْفُتمُونِي مِنْ بَعْدِي َأعَِجْلُتمْ َأمْرَ رَبُِّكمْ وََألَْقى اأَللْواحَ وََأخََذ 
بِرَأِْس َأخِيهِ يَجُرُّهُ إَِليْهِ قاَل ابْنَ ُأمَّ إِنَّ الَْقوْمَ اسَْتْضعَُفونِي وَكادُوا 
الِمِنيَ{. يَْقُتُلونَنِي َفال ُتشْمِتْ بِيَ اأَلعْداءَ وَال تَجْعَْلنِي مَعَ الَْقوِْم الظَّ

]االأعراف:150[

7

دة
شهي

ال�
قة 

دي
ل�ش

ا



الشيخ محمد السند

فقد �سابهت حمنة علي عليه ال�سام حمنة هارون على نبّينا 
واآله وعليه ال�سام وخذال ن القوم لكل منهما وا�ستخاف النبي 
�سلى اهلل عليه واآله لعلي عليه ال�سام وا�ستخاف مو�سى لهارون 
على نبّينا واآله وعليهما ال�سام كما �سابه عتاب مو�سى على نبّينا 
واآله وعليه ال�سام لهارون عتاب فاطمة لعلي عليهما ال�سام يف 
ظاهر اخلطاب مع اأن املراد حقيقة هو اإبراز النفرة من �سا ل 

القوم وخذال نهم خلليفة النبي �سلى اهلل عليه واآله.
    حت�ش�س علماء اأهل �شنة اجلماعة من اأي �ش�ؤال ح�ل ما 

تعر�شت له الزهراء عليها ال�شالم بعد وفاة 
النبي �شلى اهلل عليه و اآله

وهذا التح�س�س والقلق الزائد البالغ ذروته كا�سف عن مدى 
خطورة مواقفها عليها ال�سام وموقعيتها يف ر�سم املنهاج لاأُمة 
واإ�ساءة طريق احلق يف نظام دالئل الدين ومدى تاأثر خطاها 
وم�سارها يف بناء م�سار الدين لاأُمة اإىل يوم القيامة واأن رعيل 
ال�سحابة مهما كر عدده وعدته ال ينه�س اأمام حجية موقفها.

ونظر هذا التح�س�س جتده حول تفا�سيل مقاطعتها جلماعة 
اخلافة  غ�سب  من  به  قاموا  ملا  اإدانتها  عن  املعرب  ال�سقيفة 
وال��ذي متثل يف  واآل��ه  النبي �سلى اهلل عليه  وم�سادرة منا�سب 
اأ�ساليب من و�سيتها باإخفاء مر�سها وجتهيزها وال�ساة  عدة 
عليها ودفنها واإخفاء قربها كعامة اأبدية م�ستمرة ت�سرخ باالأُمة 
لتوقظها من غفوتها لت�سحو بعد ذلك وتعود اإىل وعيها ور�سدها 

حول حقيقة احلدث وما دار من وقائع.
    معنى حديث »فاطمة ح�راء اإن�شية«

يثار ت�ساوؤل حول معنى احلديث: هل اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه واآله كان يف �سدد بيان حقيقة وذات فاطمة عليها ال�سام 
من بع�س جوانبها وهل هذا البعد الذي بينه يختلف عن اخللقة 

الب�سرية مع وجود ا�سرتاك بينها وبن �سائر ن�ساء العاملن؟
واجلواب: يف احلقيقة اإن الت�ساوؤل املثار يف معنى احلديث 
اهلل  �سلى  النبي  ذات  حقيقة  يف  يثار  ال��ذي  الت�ساوؤل  ي�سابه 
يُوحَى  مِْثُلُكمْ  بَشَرٌ  َأنَا  إِنَّمَا  }ُقْل  تعاىل:  قوله  يف  واآله  عليه 

إَِليَّ{.]الكهف:110[
الب�سري من  القراآن مل يقت�سر على ت�سوير اجلانب  اأن  من 
العلوية  بل ذكر اجلوانب  واآله  ذاته و�سخ�سيته �سلى اهلل عليه 

املعنوية اأي�سًا وهي مقام تلقي الوحي وهو جانب غيبي.
الزهراء عليها  اإحدى درجات ذات  بيان  فاحلديث يف �سدد 
ال�سام وهي كونها ذاتًا حورية مت�سلة بذاتها الب�سرية ومن ثم 
الذات  املتميزة عن  وال�سفات  االآث��ار  من  لها جملة  يظهر  كان 

الب�سرية كتحديث املائكة 
ونزول جربئيل عليها  لها 
ب��ع��د وف����اة ال��ن��ب��ي �سلى 
مل  واإن  واآل�����ه  ع��ل��ي��ه  اهلل 
بعلم  بل  نبوي  بوحي  يكن 
ل��دن نظر ما وق��ع ملرمي 
ب���ل ب���درج���ة ت��ف��وق ذل��ك 

وغرها.
    �شبهة وج�اب

ال��ر���س��ول  ع��ن  روي 
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى 
قوله: »من اآذى ذميًا 
كما  اآذان«،  ف��ف��د 
���س��ل��ى  ع���ن���ه  روي 

اآل��ه:  و  عليه  اهلل 
ب�سعة  »فاطمة 

م������ن������ي م���ن 
اآذاه��������ا ف��ق��د 

وج��ه  ه��و  ف��م��ا  اآذان«، 
يف  وال�����س��رف  الف�سيلة 

احلديث الثان؟
    اجل�اب:

على تقدير �سحة احلديث االأول الفرق بينهما وا�سح، حيث 
اأي  اأخذ عنوان الذمي مبا هو معاهد  اأنه يف احلديث االأول قد 
اأن انتهاك العهد الذي عقده النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سرعه 
معهم انتهاك لذمته وعهده �سلى اهلل عليه واآله، وهذا االأمر ثابت 
للذمي بهذه احليثية ال مطلقًا، فلو خفر الذمي الذمة والعهد ملا 

بقي له ذلك من لزوم الوفاء والعهد.
فاطمة  عنوان  اأخ��ذ  قد  فاإنه  الثان  احلديث  بخاف  وه��ذا 
يدل  مما  خا�س  قيد  اأو  معينة  بحيثية  التقييد  دون  من  لذاتها 
على لزوم احلرمة واالح��رتام لها لذاتها مطلقًا ولي�س ذلك اإال 
لع�سمتها وكونها ميزانًا م�ستقيمًا يف طريق الهدى واإال ملا ثبت 

ذلك لها مبا هي هي لذاتها.
يف  ترتقي  امل�سمون  نف�س  يف  اأحاديث  ورود  اإىل  م�سافًا  هذا 
تعاىل  اهلل  ر�سا  ر�ساها  واأن  تعاىل  اهلل  اأذي��ة  اأنها  اإىل  اأذيتها 
وغ�سبها غ�سب اهلل تعاىل مما يدلل على ع�سمة ذاتها ومن ثم 

يازم موقفها موقف الرب تعاىل.
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محمد رزاق صالح
شعبة الدراسات والبحوث

بعد اأن التحق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم بجوار 
ربه الكرمي، كان امتداد ر�سالته وحفظ ذريته يف ال�سديقة 
الذرية  اأم  وحدها  فهي  ال�سام،  عليها  ال��زه��راء  فاطمة 
النبوة  �سر  فكانت  املختارة،  ل�سفوة  اأُّم  وه��ي  الطاهرة، 
ن�ساء  و�سيدة  االأُم��ة  ن�ساء  و�سيدة  اجلنة،  اأهل  ن�ساء  و�سيدة 

االأولن واالآخرين.
ن�ساء  على  لها  وف�سّ الرفيعة،  باملنازل  تعاىل  اهلل  �سّرفها 
العاملن اأجمع، باأن ير�سى لر�ساها ويغ�سب لغ�سبها، وهي 
املخلوقة التي مل تنتقل من االأ�ساب اإىل �سلب النبي �سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم بل �سارت يف �سلب ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم من فاكهة اجلنة.
اهلل  ر�سول  عنهما  قال  ال��ذي  واحل�سن  احل�سن  اأم  وهي 
�َسْنُ اإَِماَماِن َقاَما  �َسُن َواحْلُ �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »احْلَ

اأَْو َقَعَدا«.)علل ال�سرائع:211/1(
َدا �َسَباِب اأَْهِل  وقال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اأي�سًا: »�َسيِّ
ِمْنُهَما«.)�سحيفة  َخْرٌ  َواأَُبوُهَما  �َسْنُ  َواحْلُ �َسُن  احْلَ ِة  نَّ اجْلَ

االإمام الر�سا عليه ال�سام:63(
اأعم العرب ن�سبًا و�سرفًا و�سجاعة وعلمًا  وقد زّوجها من 
بعد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم حيث جاء زواجها 
من  باأمر  عليهما  و�سامه  اهلل  �سلوات  الو�سين  �سيد  من 
اهلل تعاىل فجاء يف احلديث ال�سريف: »اإِنَّ اهلَل َتَعاىَل اأَْوَحى 
ِطيُب  ِج النُّوَر ِمَن النُّوِر َوَكاَن اْلَويِلُّ اهلَل َواخْلَ ِئيَل َزوِّ اإِىَل َجرْبَ
اِثُر  َوالنَّ ��َراِف��ي��َل  اإِ���سْ اِع��ي  َوال��دَّ ِميَكاِئيَل  َوامْلُ��َن��اِدي  ِئ��ي��َل  َج��رْبَ
اأَْوَحى  ُثمَّ  َن  َواالأََر�سِ َماَواِت  ال�سَّ َمَاِئَكَة  ُهوُد  َوال�سُّ َعْزَراِئيَل 

االأَْبَي�َس  رَّ  الدُّ ِت  َفَنَرَ َعَلْيِك  َما  ي  اْنُرِ اأَِن  ُطوَبى  �َسَجَرِة  اإِىَل 
ْطَب َفَباَدْرَن  َر َواللُّوؤُْلوؤَ الرَّ َبْرَجَد االأَْخ�سَ َواْلَياُقوَت االأَْحَمَر َوالزَّ
ُهنَّ اإِىَل َبْع�س«.)مناقب اآل  وَر اْلِعَن َيْلَتِقْطَن َوَيْهِديَن َبْع�سَ احْلُ

اأبي طالب:347/3(
جّدته  حق  يف  ال�سام  عليه  الباقر  االإم��ام  عن  ورد  وقد 
الزهراء عليها ال�سام قوله: »اإِنَّ َفاِطَمَة عليها ال�سام َكاَنْت 

ى  اأَُم اأَِبيَها«.)بحار االأنوار:19/43( ُتَكنَّ
اإّنها احلوراء االإن�سية على هذه االأر�س، لقد حملت هموم 
االأّم  حتمل  كما  دائمًا،  عليهما  و�سامه  اهلل  �سلوات  اأبيها 
اإىل ر�سول  اأحّب اخللق  ال�سام  هموم ولدها، فكانت عليها 

اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، وهي روحه التي بن جنبيه.
فقال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يف حقها عليها ال�سام: 
َوَمْن  اآَذاِن  َفَقْد  اآَذاَها  َفَمْن  ِمْنَها  َواأََنا  ي  ِمنِّ َعٌة  َب�سْ »َفاِطَمَة 
اآَذاَها  َكَمْن  َكاَن  َمْوِتي  َبْعَد  اآَذاَها  َوَمْن  اآَذى اهلَل  َفَقْد  اآَذاِن 
يِف َحَياِتي َوَمْن اآَذاَها يِف َحَياِتي َكاَن َكَمْن اآَذاَها َبْعَد َمْوِتي«.

)علل ال�سرائع:186/1(
اإّنها فاطمة بنت حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم املراأة 
فكانت  الأوالده���ا،  واملربية  لزوجها  واملطيعة  الأبيها  املحّبة 
امل�ستنرة  للمراأة  االأعلى  واملثل  بالعلم  فطمت  التي  العاملة 

ب�سرتها العطرة.
فحرّي بالن�ساء امل�سلمات اأن تقتدي بنهج الزهراء عليها 
وعلمها  و�سجاعتها  وكرامتها  عفتها  يف  البتول  ال�سام 

وجهادها �سد الباطل وثباتها على احلق.

فاطمة عليها ال�شالم �شرُّ النب�ة
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تالزم القراآن مع اأهل 
البيت عليهم ال�شالم

ورد عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم االأحاديث 
منها  بع�ٍس  على  العلماء  اّتفق  وقد  وامل�ستفي�سة  ال�سريفة 

واختلفوا يف البع�س االآخر.
هو  الفريقن  عند  ال�سام  عليها  املّتفق  االأحاديث  ومن 
قوله �سلى اهلل عليه واآله: »َعِليٌّ َمَع اْلُقْراآِن َواْلُقْراآُن َمَع َعِلٍيّ 
ْو�َس«.)اأمايل الطو�سي:460( َقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ احْلَ َلْن َيْفرَتِ
واحد  نور  ال�سام جميعًا  عليهم  االأئمة  اأّن  املعلوم  ومن 

مت�سابهون يف جميع اخل�سال واملمّيزات.
اِم َقاَل: ُقْلُت الأَِبي َعْبِد اهلِل عليه ال�سام:  حَّ َعْن َزْيٍد ال�سَّ
ِلَنا َيْلَحُق  َل اأَوَّ ؟ َقاَل: »اإِنَّ َف�سْ �َسْنُ ِو احْلُ �َسُن اأَ ُل احْلَ اأَيُُّهَما اأَْف�سَ
ٌل«،  ِلَنا َفُكلٌّ َلُه َف�سْ َل اأَوَّ َل اآِخِرَنا َيْلَحُق َف�سْ َل اآِخِرَنا َوَف�سْ َف�سْ
َواِب َفاإِنِّ َواهلِل  ْع َعَلَي يِف اجْلَ َقاَل: ُقْلُت َلُه: ُجِعْلُت ِفَداَك َو�سِّ
اهلُل  َنا  َبَراأَ �َسَجَرٍة  ِمْن  »َنْحُن  َفَقاَل:  ُمْرَتادًا،  اإاِلَّ  اأَ�ْساأَُلَك  َما 
ُلَنا ِمَن اهلِل َوِعْلُمَنا ِمْن ِعْنِد اهلِل َوَنْحُن  ِمْن ِطيَنٍة َواِحَدٍة َف�سْ
اُب ِفيَما َبْيَنُه  جَّ َعاُة اإىَِل ِديِنِه َواحْلُ اأَُمَناُء اهلِل َعَلى َخْلِقِه َوالدُّ
َوَبْنَ َخْلِقِه، اأَِزيُدَك َيا َزْيُد؟«، ُقْلُت: َنَعْم، َفَقاَل: »َخْلُقَنا َواِحٌد 
 ،» ُلَنا َواِحٌد َوُكلَُّنا َواِحٌد ِعْنَد اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َوِعْلُمَنا َواِحٌد َوَف�سْ
ِتُكْم؟ َفَقاَل: »َنْحُن اْثَنا َع�َسَر َهَكَذا َحْوَل  ِن ِبِعدَّ َفُقْلُت: اأَْخرِبْ
ٌد َواأَْو�َسُطَنا  مَّ ُلَنا حُمَ َنا َجلَّ َوَعزَّ يِف ُمْبَتَداإِ َخْلِقَنا، اأَوَّ َعْر�ِس َربِّ

ٌد«.)غيبة النعمان:86( مَّ ٌد َواآِخُرَنا حُمَ مَّ حُمَ
فكما اأّن عليًا عليه ال�سام مع احلق واحلق مع علي، وعلي 
والقراآن مع علي، كذلك احل�سن  القراآن  ال�سام مع  عليه 
عليه ال�سام مع القراآن واحلق وهما معه، واملهدي عجل اهلل 

تعاىل فرجه ال�سريف مع القراآن واحلق وهما معه، وهكذا.
للقراآن  جت�ّسد  و�سلوكهم  ال�سام  عليهم  االأئمة  فحياة   
الكرمي يف حقيقته، فهم القراآن الناطق وهم عدل القراآن.
وقد عرّب عنهم الر�سول االأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
بالثقل االأ�سغر الذي خّلفه يف االأّمة مع الثقل االأكرب الذي 
هو القراآن الكرمي، فقال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »اإِنِّ 
ْكُتْم  �سَّ َغَر اإِْن مَتَ َقَل االأَ�سْ َقَل االأَْكرَبَ َوالثَّ َقَلْنِ الثَّ َتاِرٌك ِفيُكُم الثَّ
ِبَر اأَْن اَل  ُلوا َواإِنِّ �َساأَْلُت اللَِّطيَف اخْلَ لُّوا َواَل َتَبدَّ ِبِهَما اَل َت�سِ
ْو�َس َفاأُْعِطيُت َذِلَك«، َقاُلوا: َوَما  َقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ احْلَ َيَتَفرَّ
ِكَتاُب  االأَْكرَبُ  َقُل  الثَّ َقاَل:  َغُر؟  االأَ�سْ َقُل  الثَّ َوَما  االأَْكرَبُ  َقُل  الثَّ
َقُل  َوالثَّ ِباأَْيِديُكْم  َطَرُفُه  َو�َسَبٌب  اهلِل  ِبَيِد  َطَرُفُه  �َسَبٌب  اهلِل 

ِتي َواأَْهُل َبْيِتي«.)ب�سائر الدرجات:414/1( َغُر ِعرْتَ االأَ�سْ
ويف قول اآخر عنه �سلى اهلل عليه واآله و�سلم قال: »اإِنِّ 
َلْن  َبْيِتي  اأَْه��َل  ِت��ي  َوِع��رْتَ اهلِل  ِكَتاَب  َقَلْنِ  الثَّ ِفيُكُم  لٌِّف  خُمَ
َعَليَّ  َيِرَدا  َقا َحتَّى  َيْفرَتِ َلْن  ُهَما  َواإِنَّ ِبِهَما  ْكُتم   �سَّ مَتَ َما  لُّوا  َت�سِ

ْو�س«.)حتف العقول:459( احْلَ
مما ال �سّك فيه اأّن النبي االأكرم �سلى اهلل عليه واآله ال 
ينطق عن الهوى اإن هو اإال وحي يوحى والوحي عبارة عن 
عليهم  باالأنبياء  خمت�س  وهو  الغيب  بعامل  معنوّي  اإدراك 

ال�سام ح�سرًا، ويتم من خاله تبيان الر�سالة االإلهية.
)مثل  االأح��ي��ان  بع�س  يف  وا�سطة  اإىل  يحتاج  فالوحي 
املائكة(، وي�ستغني عن الوا�سطة يف اأحياٍن اأخرى فيختلف 

املعنى اال�سطاحي للوحي عن معنَيي االإلهام والتحديث.
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    املعنى اللغ�ي لل�حي
باإمياءة  اأك��ان  �سواء  خفّي،  �سريع  اإع��ام  هو  الوحي: 
غرك  اإىل  األقيته  ما  وكّل  �سّر،  يف  بكتابة  اأم  بهم�سة  اأم 
الوحي:  واأ�سل  وح��ٌي.  فهو  َفِهمه  حتى  خاطفة  �سرعة  يف 
اأمٌر وِحٌيّ )اأي  ال�سرعة قيل:  ال�سريعة، ولت�سّمن  االإ�سارة 
�سريع(، وذلك يكون بالكام على �سبيل الرمز والتعري�س، 
ببع�س  وباإ�سارة  الرتكيب،  عن  جمّرد  ب�سوت  يكون  وقد 

اجلوارح، وبالكتابة.)مفردات األفاظ القراآن:858(
والوحي: يدّل على اإلقاء علم يف اإخفاء اأو غره، والوحي: 
اإىل  األقيَته  ما  وكّل  والر�سالة،  الكتاب  والوحي:  االإ�سارة، 

غرك حّتى َعِلَمه فهو وحي.)معجم مقايي�س اللغة:93/6(
    املعنى ال�شطالحي لل�حي

عّرف ال�سيخ الطو�سي الوحي باأّنه: )البيان الذي لي�س 
كان  امَل��َل��ك  ك��ام  الأّن  وال��دالل��ة،  االإ���س��ارة  نحو  باإي�ساح، 
الوجه(.)تف�سر  هذا  على  واآله  عليه  اهلل  �سلى  للر�سول 

التبيان:142/4(
املعنى يف  اإلقاء  )االإي��ح��اء  ب��اأّن:  ق��ال  اآخ��ر  ويف مو�سع 
النف�س على وجه يخفى، وهو ما يجيء به من دون اأن يرى 

ذلك غره من اخللق(.)تف�سر التبيان:443/5(
ويّت�سح من خال التحديدين ال�سابقن اأّنهما ناظران 
وهو  الكرمي،  ال��ق��راآن  يف  ورودًا  الوحي  اأنحاء  اأك��ر  اإىل 
طريق وحي القراآن الكرمي نف�سه، عرب اإر�سال َمَلك، وهو 
جربائيل عليه ال�سام اإىل النبي �سلى اهلل عليه واآله، قال 
وحُ اأَلمِنيُ * عََلى َقْلِبكَ لَِتُكونَ  تعاىل: }نَزََل بِهِ الرُّ

مِنَ الْمُنذِِرينَ{.]ال�سعراء:194-193[
املعنى  )اإلقاء  باأّنه:  الوحي  الطباطبائي  ال�سّيد  وحّدد 
اإفهامه(.)تف�سر  ��َد  ُق�����سِ م��ن  غ��ر  على  يخفى  بنحو 

امليزان:492/12(
فيه  فيدخل  الوحي،  اأنحاء  كّل  التحديد  هذا  وي�سمل 
املبا�سر  غ��ر  وال��وح��ي  وا���س��ط��ة(  )ب��ا  املبا�سر  ال��وح��ي 
يف  الديني  االأدب  ق��ّرر  وق��د  َم��َل��ك(؛  بوا�سطة  )كالوحي 
االأنبياء  عند  ما  غر  على  الوحي  يطلق  ال  اأن  االإ���س��ام 
االإلهي.)تف�سر  التكليم  م��ن  ال�سام  عليهم  وال��ر���س��ل 

امليزان:498/12(
قد  و�سلم  واآل��ه  عليه  االأك��رم �سلى اهلل  النبي  كان  وملا 

قلب  املنزل على  تعاىل  القراآن وهو كام اهلل  �ساوى بن 

النبي �سلى اهلل عليه واآله والعرتة الطاهرة �سلوات اهلل 
اهلل  �سلى  النبي  بيت  اأهل  فاإّن  اأجمعن،  عليهم  و�سامه 
الكرمي  القراآن  على  ينطبق  ما  عليهم  ينطبق  واآل��ه  عليه 

بدليل الت�ساوي بينهما.
منذرًا  جاء  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  االأك��رم  فالنبي 
اأّن هذا القراآن لي�س مبفرده بل مع  بالقراآن الكرمي وبّن 
القيامة  يوم  اإىل  يفرتقا  فلن  ال�سام،  عليهم  البيت  اأهل 

حتى يردى على النبي �سلى اهلل عليه واآله.
اإذن هناك مازمة بن القراآن الكرمي وبن اأهل البيت 

عليهم ال�سام وال انفكاك بينهما اأبدًا.
فمن ياأخذ بالقراآن دون اأهل البيت عليهم ال�سام فهذا 
خاف قول النبي �سلى اهلل عليه واآله ومن ياأخذ باأهل البيت 

عليهم ال�سام دون القراآن ال يرى احلقيقة كما هي.
َوَفاِة  َبْعَد  ُه �َسِهَد امْلَْو�ِسَم  اأَنَّ َعَلْيِه  َذٍرّ َرْحَمُة اهلِل  اأَِبي  َعْن 
يِف  ا�ُس  النَّ اْحَتَفَل  ا  َفَلمَّ واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوِل 
َيا  َوَقاَل:  اْلَباب  ِبَحْلَقِة  َواأََخَذ  اْلَكْعَبِة  ِبَباِب  َوَقَف  َواِف  الطَّ
ُتوا - َفَقاَل: َمْن  ا�ُس - َثَاثًا َواْجَتَمُعوا َوَوَقُفوا َواأَْن�سَ اأَيَُّها النَّ
َعَرَفِني َفَقْد َعَرَفِني َوَمْن مَلْ َيْعِرْفِني َفاأََنا اأَُبو َذٍرّ اْلِغَفاِريُّ 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوِل  ِمْن  �َسِمْعُتُه  ا  مِبَ ُثُكْم  اأَُحدِّ
َقَلْنِ ِكَتاَب  َر: »اإِنِّ َتاِرٌك ِفيُكُم الثَّ �َسِمْعُتُه َيُقوُل ِحَن اْحُت�سِ
َعَليَّ  َيِرَدا  َحتَّى  َقا  َيْفرَتِ َلْن  ُهَما  َفاإِنَّ َبْيِتي  اأَْهَل  ِتي  َوِعرْتَ اهلِل 
َحَتْنِ ِمْن َيَدْيِه  َبَعْيِه امْلُ�َسبِّ «، َوَجَمَع َبْنَ اإِ�سْ ْو�َس َكَهاَتْنِ احْلَ
« َوَقَرَن َبْنَ  َوَقَرَنُهَما َو�َساَوى َبْيَنُهَما َوَقاَل: »َواَل اأَُقوُل َكَهاَتْنِ
َحِة ِمْن َيِدِه اْلُيْمَنى، »الأَنَّ اإِْحَداُهَما  َبَعْيِه اْلُو�ْسَطى َوامْلُ�َسبِّ اإِ�سْ
َمْن  ُنوٍح  �َسِفيَنِة  َمَثُل  ِفيُكْم  َمَثَلُهَما  نَّ  َواإِ اأَاَل  االأُْخَرى  َت�ْسِبُق 

ا َوَمْن َتَرَكَها َغِرَق«.)دعائم االإ�سام:28/1( َرِكَبَها َنَ
جميع  يف  �ساٍر  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  حديث  اإّن 
ال�سام  واآله وعليه  نبّينا  اآدم على  يوم خلق  االأزم��ان من 
وحتى يوم القيامة، فمن حديثه ال�سريف �سلى اهلل عليه 

واآله يتبّن ما يلي:
- اال�ستم�ساك بالقراآن والعرتة عليهم ال�سام معًا هو 

�سبيل النجاة.
- عدم افرتاق القراآن الكرمي والعرتة النبوية الطاهرة 

عن بع�سهما البع�س.
- عدم تقّدم اأحدهما على االآخر، وعدم اأ�سبقية القراآن 

على العرتة اأو العرتة على القراآن.
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معًا  النبي  على  ال�سام  عليهما  والعرتة  القراآن  ورود   -
على احلو�س.

�سفينة  واآله مثل  االأك��رم �سلى اهلل عليه  النبي  - �سرب 
نوح لتقريب املعنى للم�سلمن.

- ملا كان القراآن الكرمي وحياً، فاإّن كام العرتة الطاهرة 
اأي�سا هو وحي اإلهي، بدليل اأّنهم نف�س النبي »اأولهم حممد 

واأو�سطهم حممد واآخرهم حممد«.
ال�سام من  واآله وعليه  نبّينا  اإّن ق�سة نبي اهلل نوح على 
قوم  على  جرى  ما  ذكر  وقد  وامل�سهورة  املعروفة  الق�س�س 
نوح على نبّينا واآله وعليه ال�سام من الغرق، حيث اأغرق اهلل 

تعاىل كل من كان خارج ال�سفينة، التي �سنعها، طيلة عمره.
ال�سفينة،  داخ��ل  ك��ان  من  اإال  الغرق  من  اأح��د  ينجُ  فلم 
ب�سفينة  ا�ستم�سك  من  اإال  الب�سر  من  اأحد  ينجُ  مل  وكذلك 

القراآن والعرتة النبوية الطاهرة.
    بع�س الت�شابه بني القراآن واحل�شني عليه ال�شالم

    ع�شمة القراآن من اخلطاأ والزلل
املجيد،  اهلل  ك��ام  مبنزلة  الكرمي  ال��ق��راآن  اأّن  �سّك  ال 
وال  ن�سيان  وال  زلل  وال  خطاأ  فيه  لي�س  تعاىل  اهلل  وكام 

و�سك. وترديد  �سبهة 
خليفة  وه��و  ال�سام  عليه  املع�سوم  االإم���ام  فإّن  كذلك 
اخلطاأ  عن  مع�سوم  هو  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
والزلل والن�سيان وال�سبهة والرتديد وال�سك وما �سابه ذلك.

عليه  واحل�سن  القراآن  بن  الع�سمة  يف  الت�سابه  فوجه 
ب��ه االأم��ن  اأن���زل  اإل��ه��ي  ال��ق��راآن ك��ام  إّن  ال�سام واح���د، 
واآله  جربئيل عليه ال�سام على قلب النبي �سلى اهلل عليه 
من  ممنوع  كذلك  ال�سام  عليه  احل�سن  وك��ام  و�سلم، 
اخلطاأ والن�سيان وال�سهو، فبذلك يكون كامه عليه ال�سام 

مع�سومًا عن اخلطاأ والزلل.
    القراآن هدًى ورحمة

كما اأّن القراآن هدًى ورحمة للنا�س اأجمعن كذلك االإمام 
املع�سوم عليه ال�سام اأي�سًا هدًى ورحمة للعاملن.

قال اهلل تبارك وتعاىل: }وََلَقدْ ِجْئنَاهُمْ بِكَِتاٍب َفصَّْلنَاهُ 
عََلى عِْلٍم هُدًى وَرَحْمًَة لَِقوْمٍ يُؤْمِنُونَ{.]االأعراف:52[

ــوَلــهُ بِالْهُدَى  ــَل رَسُ ــذِي َأرْسَـ ــوَ الَّ وق��ال ع��ّز وج��ل: }هُ
ــوْ َكــِرهَ  وََل هِ  الــدِّيــِن ُكلِّ عََلى  لِيُْظِهرَهُ  الْــحَــقِّ  وَدِيـــِن 

الْمُشِْرُكونَ{.]التوبة:33[

ــاءَتْــُكــمْ مَوْعَِظٌة  ــدْ جَ َق ــاسُ  الــنَّ ــا  ــهَ َأيُّ ــا  }يَ وق��ال تعاىل: 
ــٌة  ــمَ ــدُوِر وَهُـــدًى وَرَحْ ــَفــاءٌ لِمَا فِــي الــصُّ مِــنْ رَبِّــُكــمْ وَشِ

لِْلمُؤْمِنِنيَ{.]يون�س:57[
شَِهيدًا  ــةٍ  ُأمَّ فِي ُكلِّ  نَبْعَثُ  ــوْمَ  }وَيَ تعاىل:  وقوله 
ــؤُاَلءِ  هَ عََلى  شَِهيدًا  بِكَ  وَِجْئنَا  َأنُْفسِِهمْ  مِنْ  عََليِْهمْ 

شَيْءٍ  لُِكلِّ  تِبْيَاًنا  الْكَِتابَ  عََليْكَ  وَنَزَّلْنَا 
لِْلمُسْلِمِنيَ{. وَبُــشْــرَى  ــًة  ــمَ وَرَحْ وَهُـــدًى 

]النحل:89[
ت��ب��ارك  اهلل  خ��ل��ق  ع��ن��دم��ا 
الهداية  اأر�سل  اخللق  وتعاىل 

اأي�سًا وذلك حلكمته ورحمته 
يجعله  ف��ل��م  ال��ب�����س��ر،  ع��ل��ى 

االأكرم  فالنبي  ه��اٍد،  دون  من 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم كان 

بالقراآن  جاء  وقد  للنا�س  املنذر 
الذي  ال�سماوي  الكتاب  الكرمي 
هدًى  وتعاىل  تبارك  اهلل  جعله 

للنا�س. ورحمة 
ه���ذا ال��ك��ت��اب ال�����س��م��اوي 

وت�سريعات  ق��وان��ن  ف��ي��ه 
ل���ل���ت���ك���ام���ل ال���ب�������س���ري 
وال�������س���ر ن���ح���و االأم������ام 

فهنا  العلوم،  يف  وال��ت��ق��ّدم 
وه��و  اأال  ال��ه��ادي  دور  ج���اء 

ال��ذي  ال�سام  عليه  املع�سوم  االإم���ام 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  خّلفه 
واالأ�س�س  القوانن  هذه  لتطبيق  و�سلم 

ياأخذ  اأن  اأي  النا�س،  ولهداية  الت�سريعية 
بيد الب�سر اإىل احلياة االأبدية.

عليه  احل�سن  االإم��ام  عاقة  تتبني  هنا  فمن 
ال�سام بالقراآن ومازمته عليه ال�سام بكتاب الله 

عّز وجل.
}ُقْل  الكرمي:  كتابه  حمكم  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  قال 
هَْل مِنْ شُرََكائُِكمْ مَنْ يَهْدِي إَِلى الْحَقِّ ُقِل اهلُل 
َأنْ  ــقُّ  َأحَ الْحَقِّ  إَِلــى  يَهْدِي  َأَفمَنْ  لِْلحَقِّ  يَهْدِي 
بَعَ َأمَّنْ اَل يَِهدِّي إاِلَّ َأنْ يُهْدَى َفمَا َلُكمْ َكيْفَ  يُتَّ
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تَحُْكمُونَ{.]يون�س:35[
َأِن  ــواًل  رَسُ ُأمَّــةٍ  فِي ُكلِّ  بَعَْثنَا  }وََلَقدْ  تعاىل:  وقوله 
اهلُل  هَــدَى  مَنْ  َفمِنْهُمْ  اُغوتَ  الطَّ وَاجَْتنِبُوا  اهلَل  ُاعْــبُــدُوا 
اأَلرِْض  فِي  َفسِريُوا  الََلُة  الضَّ عََليْهِ  تْ  حَقَّ مَنْ  وَمِنْهُمْ 
بنِيَ{. الْمَُكذِّ عَاقِبَُة  َكــانَ  َكيْفَ  َفانُْظرُوا 

]النحل:36[
وقال عّز وجل: }وَيَُقوُل الَّذِينَ َكَفرُوا 
ــهِ إِنَّمَا َأنـْـتَ  ــٌة مِــنْ رَبِّ ــوْاَل ُأنْـــِزَل عََليْهِ َآيَ َل
ــوْمٍ هَـــادٍ{. ــُكــلِّ َقـ ــذِرٌ وَلِ ــنْ مُ

]الرعد:7[
وق�����ال ت���ع���اىل: }يَـــــــوْمَ 
بِِإمَامِِهمْ  ــاٍس  ُأنَ ُكلَّ  نَدْعُو 
بِيَمِينِهِ  ــيَ كِــَتــابَــهُ  ُأوتِـ َفــمَــنْ 
كَِتابَهُمْ  يَْقرَءُونَ  َفُأوَلئِكَ 
وَمَنْ   )71( َفتِيالً  يُْظَلمُونَ  وَاَل 
َكانَ فِي هَذِهِ َأعْمَى َفهُوَ فِي 
اآَلخِرَةِ َأعْمَى وََأَضلُّ سَِبيالً{.

]االإ�سراء:72-71[
هال  ب��ن  العبا�س  فعن 
ال�سام  عليه  الر�سا  عن 
اأن رجًا اأتى عبد اهلل بن 
احل�سن ف�ساأله عن احلج، 
بن  ه��ذاك جعفر  ل��ه:  فقال 
لهذا  نف�سه  حممد قد ن�سب 
بن  جعفر  اإىل  الرجل  فاأقبل  فا�ساأله، 
حممد عليه ال�سام ف�ساأله فقال له: »لقد 
احل�سن  بن  اهلل  عبد  على  واقفًا  راأيتك 
فما قال لك؟«، قال: �ساألته فاأمرن اأن اآتيك 
وقال: هذاك جعفر بن حممد ن�سب نف�سه لهذا، 
فقال جعفر بن حممد عليه ال�سام: »نعم اأنا من 
الَّذِينَ هَدَى  }ُأولئِكَ  الذين قال اهلل يف كتابه 
اهلُل َفِبهُداهُمُ اْقَتدِهْ{ �سل عما �سئت«، ف�ساأله الرجل فاأنباأه 

عن جميع ما �ساأله.)تف�سر العيا�سي:369/1(
ْعِفيِّ َعْن اأَِبي َجْعَفٍر عليه ال�سام  َعْن َجاِبِر ْبِن َيِزيَد اجْلُ
َقاَل  بِِإمامِِهمْ{  ُأناٍس  نَدْعُو ُكلَّ  يَوْمَ  ُأنِْزَلتْ  }َلمَّا  َقاَل: 
ا�ِس ُكلِِّهْم اأَْجَمِعَن؟  امْلُ�ْسِلُموَن: َيا َر�ُسوَل اهلِل اأََل�ْسَت اإَِماَم النَّ

اإِىَل  َر�ُسوُل اهلِل  »اأََنا  َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه واآله:  َفَقاَل 
ِمْن  ا�ِس  النَّ َعَلى  ٌة  اأَِئمَّ َبْعِدي  �َسَيُكوُن  َوَلِكْن  اأَْجَمِعَن  ا�ِس  النَّ
ُبوَنُهْم َوَيْظِلُموَنُهْم  ا�ِس َفُيَكذِّ اأَْهِل َبْيِتي ِمَن اهلِل َيُقوُموَن يِف النَّ
َبَعُهْم  َواتَّ َواالُهْم  َفَمْن  اأَاَل  َواأَ�ْسَياُعُهْم  َاِل  َوال�سَّ اْلُكْفِر  ُة  اأَِئمَّ
ي َوَمِعي َو�َسَيْلَقاِن، اأَاَل َوَمْن َظَلَمُهْم َواأََعاَن  َقُهْم َفُهَو ِمنِّ دَّ َو�سَ
ِمْنُه َبِريٌء«. َواأََنا  َواَل َمِعي  ي  َفَلْي�َس ِمنِّ َبُهْم  َوَكذَّ َعَلى ُظْلِمِهْم 

)املحا�سن:155/1(
واملتواترة  امل�ستفي�سة  ال��رواي��ات  من  الكثر  فهناك 
لر�سول  واأّن  ال�سام،  عليهم  البيت  اأهل  اأئمة  بخ�سو�س 
اهلل  اإىل  يهدون  اأئمة  خلفاء  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

ال�ساح. واإىل 
هاديًا  اأر�سله  وج��ل  ع��ّز  اهلل  ك��ام  هو  الكرمي  فالقراآن 
اأي�سًا هو  ال�سام  عليه  املع�سوم  وكذلك  للب�سرية،  ورحمًة 

الهادي والرحمة االإلهية للب�سرية.
    �شفاعة القراآن الكرمي

فهم  ال�سفاعة  لهم  ال�سام  عليهم  البيت  اأه��ل  اأّن  كما 
له  القراآن  كذلك  وحمبيهم،  ومواليهم  ل�سيعتهم  ي�سفعون 
والتاركن  باأوامره  والعاملن  لقارئيه  ي�سفع  فهو  ال�سفاعة، 

لنواهيه واملنتهجن نهجه.
اأمر  مبا  ي��اأم��رون  ال�سام  عليهم  البيت  اأه��ل  الأّن  ذل��ك 

القراآن الكرمي، وينهون عما نهى عنه القراآن كذلك.
فاإذا كان التازم بهذا القدر، فكيف ال يكون هناك �سفاعة 
للقراآن والأهل البيت عليهم ال�سام معًا، فمن عمل بالقراآن 

الكرمي كاأّنه عمل مبا اأراده اأهل البيت عليهم ال�سام.
فعن االإمام ال�سادق عليه ال�سام قال: »ُكلُّ �َسْيٍء َمْرُدوٌد 
َفُهَو  ِكَتاَب اهلِل  ُيَواِفُق  َوُكلُّ َحِديٍث اَل  ِة  نَّ َوال�سُّ ِكَتاِب اهلِل  اإِىَل 

ُزْخُرٌف«.)الكايف:69/1(
ْحَمِن ْبِن اأَِبي َعْبِد اهلِل اأّنه قال: َقاَل  وقد ورد َعْن َعْبِد الرَّ
اِدُق جعفر بن حممد عليهما ال�سام: »اإَِذا َوَرَد َعَلْيُكْم  ال�سَّ
َواَفَق  َفَما  اهلِل  ِكَتاِب  َعَلى  وُهَما  َفاْعِر�سُ َتِلَفاِن  خُمْ َحِديَثاِن 
وه«.)و�سائل  َفُردُّ اهلِل  ِكَتاَب  َخاَلَف  َوَما  َفُخُذوُه  اهلِل  ِكَتاَب 

ال�سيعة:118/27(
عليهم  البيت  واأه��ل  الكرمي  القراآن  اأّن  ورد  مما  ح  يت�سّ
فمن  البع�س،  بع�سهما  عن  يفرتقان  ال  متازمان  ال�سام 
اأنكر اأهل البيت عليهم ال�سام فقد اأنكر القراآن ومن اأنكر 

القراآن فقد اأنكر اأهل البيت عليهم ال�سام.

ليث الحيدري
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العلم من اأف�سل ال�سجايا االإن�سانية، واأ�سرف ال�سفات 
درجات  ورفع  املر�سلن،  اأنبياءه  اهلل  اأكمل  به  الب�سرية، 
آمَنُوا  الَّذينَ  اهلُل  }يَرَْفِع  تعاىل:  قال  املخل�سن،  عباده 
مِنُْكمْ وَالَّذينَ ُأوُتوا الْعِْلمَ دَرَجاتٍ وَاهلُل بِما تَعْمَُلونَ 

خَبري{.]املجادلة:11[
�ساحبه  يو�سل  الأّن��ه  املنزلة  بهذه  العلم  �سار  واإمّن���ا 
نيل ر�ساء  لتوفيقه يف  �سببًا  ويكون  اإىل معرفة احلقائق، 
اخلالق، وكان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله واالأئمة من 
العلم،  طلب  على  االأم��ة  يحثون  ال�سام  عليهم  بيته  اأهل 

وكانوا يغّذون اأطفالهم العلم كما يغّذونهم اللنب.
مدينة  يف  املرتبية  ال�سام  عليها  زينب  ال�سيدة  اأم��ا 
املتغذية  العلوي،  ببابها  بعده  املعتكفة  النبوي،  العلم 
�سام  الطاهرة  ال�سديقة  اأمها  من  الفاطمي  باللبان 
االإمامن  مع  الدهر  من  عمرًا  ط��وت  وق��د  عليها،  اهلل 
اآل  علم  عياب  من  فهي  ّزق��ًا،  العلم  يّزقانها  ال�سبطن 
بها  اعرتف  التي  ف�سائلهم  وعلى  ال�سام  عليهم  حممد 
ال�سجاد  االإم��ام  يف  بقوله  الطاغية  يزيد  االأل��د  عدوهم 
عليه ال�سام: )اإنه من اأهل بيت زقوا العلم زقًا(.)بحار 

االأنوار:138/45، باب39، ح1(

وقد ن�ّس لها بهذه الكلمة ابن اأخيها علي بن احل�سن 
عليهما ال�سام: »اأنِت بحمد اهلل عاملة غر معلمة، وفهمة 

غر مفهمة«.)االحتجاج:305(
وهذا اللقب منحها االإمام زين العابدين عليه ال�سام 
وو�سفها به، وذلك حينما اأراد ت�سليتها وتعزيتها وتكرميها 
وم�سمع،  النا�س  من  م��راأى  على  ال�سام  عليها  وتزكيتها 

ليعلمهم ما يلي:
اأواًل: باملقام الرفيع الذي وهبه اهلل تعاىل لهذه ال�سيدة 
امل�سائب  وق��ع  م��ن  وليهون  عليها،  اهلل  �سام  اجلليلة 

العظيمة عليها.
ملا  ال�سام  عليه  العابدين  زي��ن  االإم��ام  ف��اإن  ثانيًا: 
اأ�سرها تخطب  وهي يف  ال�سام  عليها  زينب  راأى عمته 
قد  الذين  الكوفة،  اأه��ل  من  املتجمعة  اجلماهر  على 
ال�سام  عليها  اأنها  اإىل  والتفت  عليهم،  للتفرج  خرجوا 
العظيمة  امل�����س��ائ��ب  ك��ل  ذاك��رت��ه��ا  يف  ا���س��ت��ع��ادت  ق��د 
القوم  انتهاكات  ك��ل  وا�ستعر�ست  عليها  ج��رت  التي 
وغ�سة،  ح�سرة  متوت  اأن  عليها  خاف  خميلتها،  اأمام 
معلمة،  غر  عاملة  اهلل  بحمد  »اأن��ت  قائًا:  فخاطبها 
بنت  زينب  خطبة  يف  مفهمة...«.)ف�سل  غر  وفهمة 

ال�شـــيدة زينـــب عليها ال�شـــالم
مدر�شـــة ال�شـــرب وال�شـــتقامة
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ال�سام( عليهما  علي 
ال�سجاد  االإم��ام  كام  من  ي�ستفاد  اأن  ميكن  ّن��ه  اإ ثم 
ال�سام  عليها  زينب  عمته  حق  يف  املزبور  ال�سام  عليه 

منها: اأُموٌر 
    اأوًل

هذه  بلغت  قد  كانت  ال�سام  عليها  زينب  ال�سيدة  اإّن 
واأّن مادة  تعاىل  الرفيع عند اهلل  واملقام  العظيمة  املرتبة 
اأفي�س  الرفيع  بيتها  رج��االت  به  منح  ما  �سنخ  من  علمها 
م�سيخة،  عن  واأخ��ذ  اأ�ستاذ  على  بتخرج  ال  اإلهامًا،  عليها 
واإن كان احل�سول على تلك القوة الربانية ب�سبب قابليتها 
اإليهم  واأخويها، والنتمائها  واأُمها  واأبيها  وتهذيبات جّدها 
املوانع  بذلك  عنها  فاأزيحت  الطينة،  يف  معهم  واحتادها 
واإذ  وحده  االإلهي  الفيا�س  اللطف  مقت�سى  وبقي  املادية، 
الإفا�سة  العلة  ع��ادت  معانيه  بتمام  البخل  يتطرقه  ال  كان 
العلم كله عليها بقدر ا�ستعدادها تامة، فاأفي�س عليها باأجمعه، 
العلم  م��ن  ال�سام  عليهم  ال��دي��ن  اأئ��م��ة  ب��ه  اخت�س  م��ا  �سوى 
املخ�سو�س مبقامهم االأ�سمى. ولوال ذلك ملا نعتها ابن اأخيها 
وملا  النعت،  بهذا  مع�سوم  وهو  ال�سام  عليه  ال�سجاد  االإم��ام 

و�سفها بهذه ال�سفة.
    ثانيًا

اإّن االإمام ال�سجاد عليه ال�سام اأراد بكامه املذكور يف حق 
عمته زينب عليها ال�سام بيان �ساأنها واإظهار عظمتها.

    ثالثًا
عليها  زينب  عمته  ي�سكر  اأن  اأراد  ال�سام  عليه  االإم��ام  اإّن 
يف  اإليه  ال�سام  عليها  اأ�سدته  ما  على  ه��ذا،  بكامه  ال�سام 
عظم  من  بنف�سه  يجود  راأت��ه  حيث  كربى  خدمة  من  كرباء 
امل�ساب فعزته مب�سابه و�سربته عليه، فقام عليه ال�سام يف 
الكوفة بعمل مماثل ملا قامت به عليها ال�سام جتاهه، اإ�سافة 
اإىل من اأهم الكماالت النف�سية، واملقامات االإن�سانية، هو مقام 
العلم، فاإن العلم هو قمة كل �سرف، واأف�سل كل امللكات، وغذاء 
الروح، وبه ا�ستمرار احلياة املعنوية، و�سرفه ذاتي، وهذا ما ال 

ي�ستطيع اأحد اإنكاره، اإذ علو مقام العلم ال يخفى على اأحد.
فاإّن العلم على ق�سمن: اكت�سابي وموهوبي، وبعبارة اأخرى: 

حت�سيلي ولدّن.
    الكت�شابي والتح�شيلي

اأن ي�سعى االإن�سان يف طلب  اأّما االكت�سابي والتح�سيلي فهو 

العلم ويّجد يف حت�سيله، وبقدر �سعيه وجّده ي�ستطيع االإن�سان 
اأن ينال من درجات العلم وينتفع من بركاته.

    امل�ه�بي واللدين
تعاىل  اهلل  مينحه  ال��ذي  العلم  فهو  وال��ل��دّن  املوهوبي  اأم��ا 
يف  ويقذفه  ذلك،  اأهلية  له  ممن  عباده  بع�س  االإن�سان  خالق 
التعليم،  عناء  جت�سم  غر  من  وذل��ك  لها،  كفو  هو  من  قلب 
العلم  تعاىل  اهلل  يلهمه  فبع�س  التح�سيل،  اأتعاب  حتمل  وال 
اإلهامًا غيبيًا ومن دون وا�سطة، وبع�س يلهمه بوا�سطة املائكة 
اأي�سًا وي�سمى بالوحي، وبع�س ال يريه املائكة  ويريه املائكة 
وي�سمى هذا الذي يوحى اإليه بوا�سطة املائكة وال يرى املائكة 
باملحّدث، ولكل مقام خا�س ودرجة خا�سة تتفاوت رفعة وعلوًا.

الّلدن  العلم  من  الرفيعة  املقامات  ه��ذه  على  واحل�سول 
اإاّل  اإليها  الو�سول  النا�س  من  الأح��د  يت�سنى  وال  ج��دًا،  �سعب 

لاأنبياء والر�سل، واالأو�سياء واالأولياء.
هم  الذين  واالأول��ي��اء  واالأو���س��ي��اء  والر�سل  االأنبياء  اإّن  ثم 
هذا  اإىل  بالن�سبة  يكونون  الّلدن  بالعلم  ون  املخت�سّ وحدهم 
العلم على درجات، فمنهم من قد حاز على درجة منه، ومنهم 
على درجتن، ومنهم على ثاث درجات، والذي قد حاز على 
اأكمل املخلوقات، واأ�سرف  كامل الدرجات واأعلى املراتب، هو 
الكائنات، �سيد االأنبياء واأ�سرف املر�سلن، حبيب اإله العاملن، 

حممد واأهل بيته املع�سومن �سلوات اهلل عليهم اأجمعن.
الرفيع:  البيت  هذا  من  هي  ال�سام  عليها  زينب  وال�سيدة 
بيت النبوة، ومو�سع الر�سالة، ومعدن العلم، واأهل بيت الوحي، 
ملهمة  اإذن  فهي  االإلهام  درج��ة  نالت  قد  تكون  اأن  عجب  فا 
ب�سريح كام ابن اأخيها االإمام ال�سجاد عليه ال�سام حن قال 
لها: »يا عمة... اأنت بحمد اهلل عاملة غر معلمة«، اإذ ال يكون 

العلم با تعّلم اإال عن طريق االإلهام.
وقد ظهر من ال�سيدة زينب عليها ال�سام ما يدل على علمها 

وفهمها وذلك يف مواقع ومواقف:
ما كان منها عليها ال�سام حينما كانت حا�سرة عند اأبيها 

االإمام اأمر املوؤمنن عليه ال�سام وقد اأجل�س العبا�س عليه 
ال�سام وهو �سبي يف حجره وقال له: قل واحد. فقال: واحد. 
فقال له: قل اثنن، فامتنع وقال: اإن ا�ستحيي اأن اأقول اثنن 

بل�سان قلت به واحدًا، وهنا التفتت زينب عليها ال�سام اإىل 
اأبيها وكانت هي اأي�سًا �سغرة وقالت: اأحتبنا يا اأبه؟ فاأجابها 

اأمر املوؤمنن عليه ال�سام براأفة: بلى يا بنية. فقالت: ال 

15

الم
ل�ش

ها ا
علي

اء 
حل�ر

ا



يجتمع حبان يف قلب موؤمن حب اهلل وحب االأوالد، واإن كان 
والبد فاحلب هلل تعاىل وال�سفقة لاأوالد، فاأعجبه عليه 

ال�سام كامها وزاد يف حبه وعطفه عليها.)مقتل احل�سن 
للخوارزمي:179/1. م�ستدرك الو�سائل:215/15(

فاإذا  جمًا،  علمًا  فيه  راأى  املتاأمل  الكام  هذا  تاأّمل  واإذا 
عرف �سدوره من طفلة كزينب عليها ال�سام يوم ذاك، بانت 

له منزلتها يف العلم واملعرفة.
وما كان منها يف زمن اأبيها اأمر املوؤمنن عليه ال�سام من 

جمل�س در�سها يف الكوفة، فقد جاء يف بع�س امل�سادر اأنها عليها 
ال�سام كانت تدير يف بيتها اأيام خافة اأبيها اأمر املوؤمنن 

عليه ال�سام الظاهرية يف الكوفة جمل�سًا ن�سائيًا يح�سره ن�ساء 
اأهل الكوفة تف�ّسر لهن فيه القراآن، وقد كان در�سها يف اأحد 

االأيام تف�سر قوله تعاىل }كهيعص{.)مرمي:1(
ويف االأثناء دخل عليها اأمر املوؤمنن عليه ال�سام واطلع 

على مو�سوع تف�سرها، فقال لها بعد ذلك: نور عيني 
زينب �سمعتك تف�ّسرين قوله تعاىل: }كهيعص{ 
للن�ساء، فقالت: نعم يا اأبه فدتك ابنتك. فقال لها: يا 

نور عيني اإن هذه االآية الكرمية ترمز اإىل امل�سائب التي 
�سوف ترد عليكم اأهل البيت.

امل�سائب  من  عليهم  �سيجري  ما  بع�س  لها  ذك��ر  ثم 
بال�سراخ  ال�سام  عليها  زينب  ال�سيدة  ف�سجت  والرزايا 
عليها  منها  وه��ذا  والنحيب،  بالبكاء  واأجه�ست  والعويل 
�سيجري  مبا  لعلمها  ت��ذك��ارًا  فقط  ك��ان  اأن��ه  مع  ال�سام 
بها  فكيف  وقعه،  و�سدة  امل�ساب  عظم  على  يدل  عليهم، 
العظيمة  امل�سائب  تلك  كل  تواجه  وه��ي  ال�سام  عليها 

والرزايا اجلليلة وجهًا بوجه.
عليه  احل�سن  عن  اخلا�سة  نيابتها  يف  منها:  كان  وما 
ال�����س��ام حيث ك��ان ال��ن��ا���س ي��رج��ع��ون اإل��ي��ه��ا يف احل��ال 
واحلرام حتى برئ زين العابدين عليه ال�سام من مر�سه، 

كما رواه ال�سدوق حممد بن بابويه.
باالأ�سرى  مروا  عندما  ال�سام:  عليها  منها  كان  وما 
كل  بن  من  �ساحت  ال�سام  عليها  فاإنها  قتاهن،  على 
مرمل  بالعراء،  ح�سن  هذا  حممداه!  »يا  قائلة:  ال�سبايا 
وذريتك  �سبايا،  وبناتك  االأع�����س��اء،  مقّطع  ب��ال��دم��اء، 
دم��وع  ج��رت  �سديق حتى  و  ع��دو  ك��ل  ف��اأب��ك��ت  م��ق��ّت��ل��ة«، 

بدنه  حت��ت  يديها  ب�سطت  ث��م  ح��واف��ره��ا،  على  اخل��ي��ل 
املقد�س ورفعته نحو ال�سماء وقالت: »اإلهي تقبل منا هذا 

االأحمر:13/3( القربان«.)الكربيت 
ال�سام  عليها  زينب  مثل  اإال  قوله  ي�ستطيع  ال  ما  وهذا 
تبارك  هلل  تعهدت  قد  كانت  والتي  املعلمة،  غر  العاملة 
عليه  احل�سن  االإم���ام  اأخيها  نه�سة  ت�سارك  اأن  وتعاىل 

ال�سام وتكون معه جنبًا اإىل جنب:
وت�ساطرت هي واحل�سن بدعوة 

ي����ن����دب����ا اأن  ع����ل����ي����ه����م����ا  ال�����ق�����������س�����اء  ح����ت���������م 
هذا مب�ستبك الن�سول وه�ذه يف 

ال���������س����ب����ا يف  امل����������ك����������اره  م��������ع��������رتك  ح������ي������ث 
اأخيها  ابن  راأت  عندما  ال�سام:  عليها  منها  كان  وما 
 � اإمام ال�سرب ومعلمه  � وهو  ال�سجاد عليه ال�سام  االإمام 
يجود بنف�سه ملا نظر اإىل اأهله كاالأ�ساحي جمزرين وبينهم 
ريحانة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله بحالة تنفطر لها 
ال�سماوات، وتن�سق االأر�س، وتخر منه اجلبال هّدًا، فقالت 
ربه قائلة: ما يل اأراك جتود بنف�سك يا بقية  له ت�سّليه وت�سّ
جدي واأبي و اإخوتي، فواهلل اإن هذا لعهد من اهلل اإىل جّدك 
و اأبيك، ولقد اأخذ اهلل ميثاق اأنا�س ال تعرفهم فراعنة هذه 
االأر�س، وهم معروفون يف اأهل ال�سماوات، اأنهم يجمعون 
فيوارونها،  امل�سّرجة،  واجل�سوم  املقّطعة،  االأع�ساء  هذه 
اأبيك �سيد ال�سهداء، ال  وين�سبون بهذا الطّف علمًا لقرب 
يدر�س اأثره، وال ميحى ر�سمه، على كرور الليايل واالأيام، 
و  ال�����س��ال يف حم��وه  واأ���س��ي��اع  ال��ك��ف��ر،  اأئ��م��ة  وليجتهدن 

تطمي�سه، فا يزداد اإال علوًا.)كامل الزيارات:261(
اأم��ور  اأنها  مع  ال�سام  عليها  قالته  ما  كل  حتقق  وق��د 
غيبية ال يطلع عليها اأحد اإال من كان ملهمًا من اهلل تعاىل.

وما كان منها: ما اأ�سار اإليه الفا�سل الدربندي وغره: 
بل  والبايا،  املنايا  علم  تعلم  كانت  ال�سام  عليها  اأنها 
من  اأف�سل  عليها  اهلل  �سلوات  اأنها  )اأ�سراره(  يف  جزم 
من  وغرهما  م��زاح��م  بنت  واآ�سية  ع��م��ران  ابنة  م��رمي 
راأى  ال�سهادة(  )اأ�سرار  يف  نظر  ومن  الن�ساء،  ف�سليات 
فيه من اال�ستنباطات والتحقيقات يف حق زينب �سلوات 

اهلل عليها ما هو اأكر بكثر.

صفوان جامل الدين
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قــبــ�ــشــات مـــن بــالغــة 
ال�شيدة زينب عليها ال�شالم

    ما ظهر منها عليها ال�شـــالم يف جمل�س ابن زياد

مقتل  يف  كتب  ممن  وغ��ره  طاوو�س  اب��ن  ال�سيد  ق��ال 
الق�سر  يف  جل�س  زي��اد  ابن  اإن  ال�سام:  عليه  احل�سن 
ال�سام  عليه  احل�سن  براأ�س  وج��يء  عامًا،  اإذن��ًا  واأذن 
فو�سع بن يديه، واأدخلت عليه ن�ساء احل�سن و�سبيانه، 
وجاءت زينب ابنة علي عليهما ال�سام وجل�ست متنكرة، 
زينب  هذه  له:  فقيل  املتنكرة؟  هذه  من  زياد  ابن  ف�ساأل 
الذي ف�سحكم  فاأقبل عليها فقال: احلمد هلل  ابنة علي، 
»اإمن���ا  ال�����س��ام:  عليها  ف��ق��ال��ت  اأح��دوث��ت��ك��م.  واأك����ذب 
فقال:  غرنا«،  وهو  الفا�سق،  ويكذب  الفاجر  يفت�سح 
»ما  فقالت:  بيتك؟  واأهل  باأخيك  اهلل  �سنع  راأيت  كيف 

عليهم  اهلل  كتب  قوم  هوؤالء  خرًا،  اإال  راأيت 
م�ساجعهم،  اإىل  ف��ربزوا  القتل 

بينك  اهلل  و���س��ي��ج��م��ع 
وبينهم، 

اأُمك  ثكلتك  يومئذ،  الفلج  ملن  فانظر  وتخا�سم،  فتحاج 
فقال  ي�سربها،  اأن  وهم  اللعن  فغ�سب  مرجانة«؛  بن  يا 
اإنها امراأة، واملراأة ال توؤاخذ ب�سيء  له عمرو بن حريث: 
�سفى  لقد  اهلل،  لعنه  زياد  ابن  لها  فقال  منطقها،  من 
من  امل��ردة  والع�ساة  احل�سن  طاغيتك  من  قلبي  اهلل 
وقطعت  كهلي،  قتلت  لقد  »لعمري  فقالت:  بيتك؛  اأهل 
فلقد  �سفاوؤك  ه��ذا  ك��ان  ف��اإن  اأ�سلي،  واجتثثت  فرعي، 
لقد  ولعمري  �سجاعة،  هذه  اهلل:  لعنه  فقال  ا�ستفيت«؛ 
ما  زي��اد،  بن  »ي��ا  فقالت:  �ساعرًا،  �سجاعًا  اأبوها  ك��ان 

ل�سغا«. ال�سجاعة  عن  يل  واإن  وال�سجاعة،  للمراأة 
م��ع��اوي��ة  ب��ن  ي��زي��د  جم��ل�����س  يف  خطبتها  ذل���ك:  وم���ن 
يف ال�����س��ام، رواه�����ا ج��م��اع��ة م���ن ال��ع��ل��م��اء يف 
اخلطب  اأبلغ  من  وهي  م�سنفاتهم، 
اأن���وار  عليها  واأف�سحها، 
العلوية،  اخل��ط��ب 
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من  ه��ن��ا  ننقلها  ون��ح��ن  ال��ف��اط��م��ي��ة،  اخل��ط��ب��ة  واأ����س���رار 
م�سائخ  من  �سدوق  �سيخ  روى  قال:  للطرب�سي؛  االحتجاج 
بني ها�سم وغره من النا�س: اأنه ملا دخل علي بن احل�سن 
احل�سن  براأ�س  وجيء  يزيد  على  وحرمه  ال�سام  عليهما 
ي�سرب  وجعل  ط�ست،  يف  يديه  بن  وو�سع  ال�سام  عليه 

ثناياه مبخ�سرة كانت يف يده وهو يقول:
�سهدوا  ب��ب��در  اأ���س��ي��اخ��ي  ل��ي��ت 

االأ�سل وقع  من  اخل��زرج  جزع 
الأه����ل����وا وا����س���ت���ه���ل���وا ف���رح���ًا 

ت�سل ال  ي��زي��د  ي���ا  ق���ال���وا  ث���م 
ل��ع��ب��ت ه���ا����س���م ب���امل���ل���ك ف��ا 

ن���زل وح�����ي  وال  ج�����اء  خ����رب 
فاطمة  واأُمها  طالب،  اأبي  بن  علي  بنت  زينب  فقامت 
»احلمد  وقالت:  واآل��ه،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  بنت 
اأجمعن،  واآل��ه  ر�سوله  على  اهلل  و�سلى  العاملن،  رب  هلل 
ــَة  ــبَ عَــاقِ ــانَ  َكـ ــمَّ  }ُثـ ي��ق��ول:  حيث  �سبحانه  اهلل  �سدق 
وََكاُنوا  اهلِل  بَِآيَاتِ  بُوا  َكذَّ َأنْ  السُّوَأى  ــاءُوا  َأسَ الَّذِينَ 
حيث   - يزيد  يا  اأظننت  يَسَْتهِْزُئونَ{.]الروم:10[  بِهَا 
فاأ�سبحنا  ال�سماء،  واآف��اق  االأر���س  اأقطار  علينا  اأخ��ذت 
وبك  اهلل  على  هوانًا  بنا  اأن   - االأُ�سراء  ت�ساق  كما  ن�ساق 
ف�سمخت  عنده،  خطرك  لعظم  ذل��ك  واأن  كرامة،  عليه 
فرحًا،  اأ�سدريك  ت�سرب  عطفك،  يف  ونظرت  باأنفك، 
وتنف�س م��ذوري��ك م��رح��ًا، ج��ذالن م�����س��رورًا ح��ن راأي��ت 
لك  �سفا  وحن  مت�سقة،  واالأم��ور  م�ستو�سقة،  لك  الدنيا 
تعاىل:  اهلل  قول  اأن�سيت  مها،  فمهًا  و�سلطاننا،  ملكنا 
خَيْرٌ  ــمْ  َلــهُ ُنمْلِي  ــا  ــمَ َأنَّ ــرُوا  َكــَف ــذِيــنَ  الَّ يَــحْــسَــبَــنَّ  }وَاَل 
وََلهُمْ عََذابٌ مُِهنيٌ{. إِثْمًا  لِيَزْدَادُوا  َلهُمْ  ُنمْلِي  إِنَّمَا  أَلنُْفسِِهمْ 
تخديرك  الطلقاء  بن  يا  العدل  اأم��ن  عمران:178[  ]اآل 
قد  �سبايا،  اهلل  ر�سول  بنات  و�سوقك  واإمائك  حرائرك 
االأعداء  بهن  حتدو  وجوههن،  واأبديت  �ستورهن،  هتكت 
واملناقل،  املناهل  اأه��ل  وي�ست�سرفهن  بلد،  اإىل  بلد  من 
وال�سريف،  والدن  والبعيد،  القريب  وجوههن  ويت�سفح 
حمي،  حماتهن  م��ن  وال  ويل،  رجالهن  م��ن  معهن  لي�س 

االأذكياء،  اأكباد  فوه  لفظ  من  ابن  مراقبة  يرجتى  وكيف 
ونبت حلمه من دماء ال�سهداء؟! وكيف ي�ستبطاأ يف بغ�سنا 
واالإح��ن  وال�سناآن،  بال�سنف  اإلينا  نظر  من  البيت  اأه��ل 

واالأ�سغان؟! ثم تقول غر متاأثم وال م�ستعظم:
الأه����ل����وا وا���س��ت��ه��ل��وا ف���رح���اً 

ث�������م ق�������ال�������وا ي���ا 
ت�����س��ل ال  ي����زي����د 
 - اهلل  عبد  اأب��ي  ثنايا  على  منحنيًا 

تنكثها   - اجلنة  اأه��ل  �سباب  �سيد 
ذلك  تقول  ال  وكيف  مبخ�سرتك، 
وا�ستاأ�سلت  ال��ق��رح��ة،  ن��ك��اأت  وق��د 

ذري��ة  دم��اء  ب��اإراق��ت��ك  ال�ساأفة، 
حممد �سلى اهلل عليه واآله، 

االأر������س من  ون����وم 
امل��ط��ل��ب،  ع��ب��د  اآل 
وت��ه��ت��ف ب��اأ���س��ي��اخ��ك 

تناديهم،  اأن��ك  زعمت 
ف��ت��ل��ردن و���س��ي��ك��ًا م��ورده��م، 

تكن  ومل  وبكمت،  �سللت  اأن��ك  ولتودن 
م��ا فعلت،  وف��ع��ل��ت  ق��ل��ت،  م��ا  ق��ل��ت 
ممن  وانتقم  بحقنا،  لنا  خذ  اللهم 
�سفك  مبن  غ�سبك  واحلل  ظلمنا، 

ما  يزيد  يا  فواهلل  وقتل حماتنا،  دماءنا، 
حلمك،  اإال  ح��ززت  وال  جلدك،  اإال  فريت 

واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  على  ولرتدن 
حرمته  من  وانتهكت  ذريته،  دماء  من  حتملت  مبا 

�سملهم،  تعاىل  اهلل  يجمع  حيث  وحلمته،  عرتته  يف 
ــذِيــنَ  الَّ تَــحْــسَــبَــنَّ  }وَاَل  بحقهم  وياأخذ  �سعثهم،  ويلم 
يُرَْزُقونَ{. رَبِِّهمْ  عِنْدَ  َأحْيَاءٌ  بَْل  َأمْوَاًتا  اهلِل  سَِبيِل  فِي  ُقتُِلوا 
�سلى  ومبحمد  حاكمًا،  باهلل  وح�سبك  عمران:169[  ]اآل 
و�سيعلم من  واآله خ�سيمًا، وبجربائيل ظهرًا،  اهلل عليه 
للظاملن  بئ�س  امل�سلمن،  رق��اب  من  واأمكنك  لك  �سول 
عليَّ  جرت  ولئن  جندًا،  واأ�سعف  مكانًا  �سر  واأيكم  بداًل، 
واأ�ستعظم  قدرك،  الأ�ست�سغر  اإن  خماطبتك،  الدواهي 
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ت��ق��ري��ع��ك، واأ���س��ت��ك��ر ت��وب��ي��خ��ك، ل��ك��ن ال��ع��ي��ون ع��ربى، 
حزب  لقتل  العجب  كل  فالعجب  اأال  ح��رى،  وال�سدور 
االأي��دي  فهذه  الطلقاء،  ال�سيطان  بحزب  النجباء  اهلل 
حلومنا،  من  تتحلب  واالأف���واه  دمائنا،  من  تنطف 
العوا�سل،  تنتابها  الزواكي  الطواهر  اجلثث  وتلك 
اتخذتنا  ول��ئ��ن  ال��ف��راع��ل،  اأم��ه��ات  وت��ع��ف��ره��ا 
جتد  ال  حن  مغرمًا  و�سيكًا  لتجدنا  مغنمًا 
بظام  رب��ك  وم��ا  ي���داك،  قدمت  م��ا  اإال 
وعليه  امل�ستكى،  اهلل  واإىل  للعبيد، 
�سعيك،  وا�سع  كيدك،  فكد  املعول، 
متحو  ال  ف��واهلل  ج��ه��دك،  ونا�سب 
تدرك  وال  وحينا،  متيت  وال  ذكرنا، 
عنك  ت��دح�����س  وال  اأم��دن��ا، 
ع���اره���ا، وه����ل راأي����ك 
واأي��ام��ك  ف��ن��د،  اإال 
وجمعك  ع���دد،  اإال 
ينادي  ي��وم  ب��دد،  اإال 
اهلل  ل��ع��ن��ة  اأال  امل����ن����ادي: 
هلل  فاحلمد  ال��ظ��امل��ن،  على 
رب ال��ع��امل��ن، ال���ذي خ��ت��م الأول��ن��ا 
ب��ال�����س��ع��ادة وامل���غ���ف���رة، والآخ���رن���ا 
اهلل  ون�ساأل  والرحمة،  بال�سهادة 
لهم  وي��وج��ب  ال���ث���واب،  ل��ه��م  ي��ك��م��ل  اأن 
اإن��ه  اخل��اف��ة،  علينا  وي��ح�����س��ن  امل��زي��د، 

الوكيل«. ونعم  وح�سبنا اهلل  ودود،  رحيم 
فقال يزيد: 

يا �سيحة حتمد من �سائح 
النوائح على  النوح  اأه��ون  ما 
ومن �سجاعتها االأدبية يف جمل�س يزيد: ما نقله اأرباب 
اهلل  لعنه  يزيد  اأن  االأخ��ب��ار:  رواة  من  وغرهم  املقاتل 
يديه يف  بن  فاأُجل�سوا  وال�سبيان  البيت  اأهل  بن�ساء  دعى 
اإىل فاطمة بنت احل�سن،  امل�سوؤوم، فنظر �سامي  جمل�سه 
فقام اإىل يزيد وقال: يا اأمر هب يل هذه اجلارية تكون 
ال�سام:  عليه  احل�سن  بنت  فاطمة  قالت  عندي،  خادمة 

فارتعدت فرائ�سي، وظننت اأن ذلك جائز لهم، فاأخذت 
واأُ�ستخدم،  اأومت��ت  عمتاه  فقلت:  زي��ن��ب،  عمتي  بثياب 
فقالت عمتي لل�سامي: »كذبت واهلل ولوؤمت، ما جعل اهلل 
واهلل،  كذبت  وقال:  يزيد  فغ�سب  الأمرك«،  وال  لك  ذلك 
اأفعل لفعلت، قالت: »كا واهلل  اأن  اإن ذلك يل، ولو �سئت 
وتدين  ملتنا  من  تخرج  اأن  اإاّل  ل��ك،  ذل��ك  اهلل  جعل  ما 
ت�ستقبلن  اإياي  وقال:  يزيد غ�سبًا  فا�ستطار  ديننا«،  بغر 
اأبوك واأخوك، فقالت  بهذا الكام، اإمنا خرج من الدين 
اإن  وجدك  واأبوك  اأنت  اهتديت  واأخي  اأبي  »بدين  زينب: 
يزيد  »يا  قالت:  يا عدوة اهلل،  قال: كذبت  م�سلمًا«،  كنت 
اأنت اأمر ت�ستم ظاملًا، وتقهر ب�سلطانك«، فكاأنه ا�ستحيى 
اجلارية،  ه��ذه  يل  هب  كامه:  ال�سامي  فاأعاد  و�سكت، 

فقال له يزيد: ا�سكت وهب اهلل لك حتفًا قا�سيًا.
الرواية كما  اللهوف هذه  ابن طاوو�س يف  ال�سيد  وروى 
بنت  فاطمة  اإىل  ال�سام  اأه��ل  من  رج��ل  نظر  ق��ال  ي��اأت��ي: 
يل  هب  املوؤمنن  اأم��ر  يا  فقال:  ال�سام  عليه  احل�سن 
هذه اجلارية، فقالت فاطمة لعمتها زينب عليها ال�سام: 
وال  »ال  ال�سام:  عليها  زينب  فقالت  واأُ�ستخدم،  اأومت��ت 
اجلارية؟  هذه  من  ال�سامي:  فقال  الفا�سق«،  لهذا  كرامة 
بنت  زينب  وتلك  احل�سن،  بنت  فاطمة  هذه  يزيد:  فقال 
فاطمة،  بن  احل�سن  ال�سامي،  فقال  طالب،  اأبي  بن  علي 

وعلي بن اأبي طالب؟
اأتقتل  يزيد،  يا  اهلل  لعنك  ال�سامي:  فقال  نعم،  قال: 
اأنهم  اإاّل  توهمت  ما  واهلل  ذري��ت��ه،  وت�سبي  نبيك  ع��رتة 
به  اأم��ر  ث��م  بهم،  الأحلقنك  ي��زي��د:  فقال  ال���روم،  �سبي 

عنقه. ف�سربت 
يف  وقعتا  كلتيهما  الق�سيتن  هاتن  اأن  يظهر  وال��ذي 

ذلك املجل�س امل�سوؤوم.
    بالغتها عليها ال�شالم

و�سجاعتها  ال�سام  عليها  زينب  ال�سيدة  باغة  اإن 
االأدبية لي�س من االأمور اخلفية، وقد اعرتف بها كل من 
كتب يف وقعة الطف بكرباء، ونوه بجالتها اأكر اأرباب 
اأبي طالب،  اأبوها علي بن  اإن من كان  التاريخ. ولعمري 
وتدوينها  جلمعها  وت�سدى  العامل،  خطبه  ماأت  الذي 
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خطبة  �ساحبة  الزهراء،  فاطمة  واأُمها  العلماء،  اأكابر 
األقتها  التي  ال�سغرى  اخلطبة  و�ساحبة  الكربى،  فدك 
نعم،  لرجالهن،  الن�ساء  ونقلها  ن�ساء قري�س  على م�سامع 
الف�ساحة  بهذه  تكون  باأن  فحرية  كذلك  كانت  من  اإنَّ 
والقّوة  االأدبية،  ال�سجاعة  هذه  لها  تكون  واأن  والباغة، 
العلوية؛ ويزيد الطاغية يوم ذاك هو ال�سلطان االأعظم، 
له  توؤدي  االإ�سام،  باد  عامة  على  الظاهري  واخلليفة 
جمل�سه  يف  املتباينة،  مم  واالأُ املختلفة  الفرق  اجلزية 
ال�سلطان، وقد  بهيبة  امللك، وماأه  اأبهة  اأظهر فيه  الذي 
وا�سطفت حوله اجلاوزة،  ال�سيوف،  راأ�سه  جردت على 
وال��ف�����س��ة، وحتت  ال��ذه��ب  ك��را���س��ي  واأت��ب��اع��ه على  وه��و 

واحلرير. الديباج  من  الفر�س  اأرجلهم 
باكية  القلب  دامية  االأ�سر،  يف  عليها  اهلل  �سلوات  وهي 
الطرف، حّرى الفوؤاد من تلك الذكريات املوؤملة والكوارث 
اأعداوؤها من كل جهة، ودار عليها  اأحاط بها  القاتلة، قد 

ح�سادها من كل �سوب.
ومع ذلك كله ترمز للحق باحلق، وللف�سيلة بالف�سيلة، 
فتقول ليزيد - غر مكرتثة بهيبة ملكه، وال معتنية باأبهة 
�سلطانه -: »اأمن العدل يا بن الطلقاء«، وتقول له اأي�سًا: 
الأ�ست�سغر  اإن  خماطبتك،  الدواهي  عليَّ  جرت  »ولئن 

واأ�ستكر توبيخك«. واأ�ستعظم تقريعك،  قدرك، 
وما اأبدع ما قاله ال�ساعر ال�سيد مهدي ابن ال�سيد داود 

احللي، يف و�سف ف�ساحتها وباغتها من ق�سيدة:
باآية  خ�سها  م��ن  اأ���س��روا  ق��د 

كتابه يف  العر�س  رب  التطهر 
اإن اأُلب�ست يف االأ�سر ثوب مذلة 

اأث����واب����ه يف  ل���ل���ع���ز  جت���م���ل���ت 
ل�سانها  راأوا  اإاّل  خطبت  م��ا 

اأم�سى من ال�سم�سام يف خطابه
اآ�سرها  اأ���س��ره��ا  يف  وجلببت 

جلبابه يف  ال�سغار  راأى  ع��ارًا 
كامها  �ساهدوا  والف�سحاء 

�سوابه يف  الر�سل  خر  مقال 

    درو�ـــس من ال�شيدة عليها ال�شالم

يزيد  جمل�س  يف  ال�سام  عليها  ال�سيدة  �ساهدت  لقد 
من  تعترب  كلمات  يزيد  من  و�سمعت  وق�سايا،  م�ساهد 
اأ�سكال  واأق��ب��ح  باملقد�سات  واال�ستخفاف  االإه��ان��ة  اأ�سد 
الدناءة  مظاهر  واأب�سع  الدينية  باملعتقدات  اال�ستهزاء 

واللوؤم.. يف ت�سرفاته احلاقدة.
وزندقته  يزيد  اإحل��اد  منها  ينك�سف  وكلمات  مظاهر 

واإنكاره الأهم املعتقدات االإ�سامية.
لبغ�سه  االأكباد مل يكتِف بذلك  اآكلة  ابن  اأّن  ف�سًا عن 
اأهل  �سباب  �سيد  راأ�س  و�سع  اأنه  وهي  قام بجرمية كربى 
ال�ساة  عليه  الغريب  ال�سهيد  ال�سبط  االإم���ام  اجلنة 
وال�سام اأمامه وقام ي�سربه بالع�سا على �سفتيه واأ�سنانه 

-وهو حينذاك ي�سرب اخلمر.
اأن  باإمكانها  اأن  تعلم  وهي  ال�سام  عليها  ت�سكت  كيف 
تغر تلك االأباطيل والدعاوى، الأّنها م�سلحة ب�ساح املنطق 

املفحم، والدليل القاطع،وقدرة البيان وقوة احلجة.
الغطاء  تك�سف  اأن  عليها  فر�س  ال�سرعي  التكليف  هنا 
املجل�س  ذلك  يف  احلا�سرين  عن  املخفية  احلقائق  عن 
يقول  حتى  املجل�س  يف  رج��ل  يوجد  ال  اأو�سح  و)ب�سورة 
اأّن  ال�سام  عليها  ال�سيدة  راأت  اأن  بعد  فتكلمت  كلمة حق 
هوؤالء اأ�سباه الرجال ولي�س برجال( ويف الوقت نف�سه كان 
ع�سكرية  �سخ�سيات  على  يحتوي  اهلل  لعنه  يزيد  جمل�س 
كان  لاأ�سف  لكن  النا�س،  طبقات  �ستى  وعلى  ومدنية، 

الهدوء يعم عليهم فلم يغروا �ساكنًا.
اأعينهم  على  وجعلت  االأُموية  بالدعايات  انخدعوا  فقد 
اأنواعًا من الغ�ساوة، ف�ساروا ال يعرفوا احلق من الباطل 
اأباه  ولعن  اهلل  لعنه  معاوية  حكم  طيلة  �سنة  اأربعن  منذ 
الوجوه  على  تبدو  وال�����س��رور  البهجة  فعامات  وول���ده، 
عرفتهم  ع�سابة  على  الظاملة  ال�سلطة  انت�سار  ب�سبب 

اأجهزة الدعاية االأُموية ب�سورة م�سوهة.
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  ال��ر���س��ول  حفيدة  ق��ام��ت  وه��ن��ا 
اهلل  �سبيل  يف  بحياتها  وجت��ازف  الفر�سة  هذه  وانتهزت 
اأهله واعرفوا  عّز وجل حتت عنوان اعرفوا احلق تعرفوا 
الباطل تعرفوا اأهله، وقد قلبت االأمر على يزيد لعنه اهلل.

بقلم: حسني الشاكري
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قال اأمر املوؤمنن علي عليه ال�سام: »امْلُوؤِْمُن ِب�ْسُرُه يِف 
َوْجِهِه، َوُحْزُنُه يِف َقْلِبِه«.)نهج الباغة:25(

ب�سُرُه يف وجهه واالبت�سامة على وجهه  املوؤمن  اأن يكون 
اأمر  اأ�سار  الب�سر،  ل��دى  املحببة  االأُم���ور  من  هي  دائمًا 
�سفات  اإحدى  وهي  ذلك  اإىل  ال�سام  عليه  علي  املوؤمنن 

املوؤمن واملوايل الأئمة اأهل البيت عليهم ال�سام.
ال يهتم االإن�سان عادة بال�سحك كثرًا، بل وال يعتربها 
من  يعّدها  ال�سعيفة  مبقايي�سه  وه��و  املهمة  االأُم���ور  من 
االأمور  من  يعتربها  االأحيان  بع�س  ويف  الب�سيطة،  االأمور 

التي ال ت�سر وال تنفع يف زماننا هذا.
�ساٍر يف كل زمان، منذ  املع�سوم هو  اأّن كام  �سّك  وال 
ُخلق اآدم على نبّينا واآله وعليه ال�سام حتى يوم القيامة.
هي  االإن�سان  اأعمال  ميزان  يف  اخلفيفة  االأم��ور  فمن 
هذه  لكّن  وجهه،  على  ترت�سم  واال�ستب�سار  االبت�سامة 
اهلل  عند  املهمة  االأم���ور  م��ن  ه��ي  الب�سيطة  االبت�سامة 
تعاىل، الأنه عّز وجل تختلف موازينه عن موازين الب�سر. 
جل  واآثارها  واأبعادها  االأمور  وحقائق  بالغيب  العامل  فهو 
احلقائق  عن  يبحثون  الب�سر  اأك��ر  اأّن  حن  يف  جاله، 

واالآنية. وال�سريعة  القريبة 
اإدخ���ال  اإىل  ت����وؤّدي  ���س��ّك  ب��ا  امل��وؤم��ن  اب��ت�����س��ام��ة  الأّن 
االأئمة  املوؤمنن، وهي مما �سمعناه عن  ال�سرور على قلب 

ال�سام. عليهم  املع�سومن 
يف  ال�سام  عليهما  الر�سا  مو�سى  بن  علي  االإمام  فعن 
َحَواِئِج  اِء  َق�سَ َعَلى  وا  »...اْحِر�سُ قال:  النفو�س  حق  باب 
ُه  َفاإِنَّ َعْنُهْم  امْلَْكُروِه  َوَدْفِع  َعَلْيِهْم  ُروِر  ال�سُّ َواإِْدَخاِل  امْلُوؤِْمِنَن 
اْلَفَراِئ�ِس  َبْعَد  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلِل  ِعْنَد  االأَْعَماِل  ِمَن  �َسْيٌء  َلْي�َس 
ِمن...«.)تف�سر االإمام  ُروِر َعَلى امْلُوؤْ ْدَخاِل ال�سُّ َل ِمْن اإِ اأَْف�سَ

الر�سا عليه ال�سام:339(
وال يخفى اأّن املوؤمن قبل اأن ُيدخل ال�سرور على اإخوانه 
املوؤمنن عليه اأن ي�سّر عياله واأهل بيته، فهم اأوىل باإدخال 

ال�سرور والفرح على قلوبهم.
    احلزن املحم�د

ال�سام  عليه  ق��ول��ه  ال�سابق  احل��دي��ث  يف  ج��اء  ومم��ا 
فيها،  وما  الدنيا  على  املوؤمن  لي�س حزن  َقْلِبِه«  يِف  »ُحْزُنُه 

بل حزنه على ما فّرط يف جنب اهلل تعاىل.
مللذات  لي�س  االإن�����س��ان  خلق  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  اهلل  اإّن 

�شفات امل�ؤمنني
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الدنيا 
ب������ل ل���ل���ح���ي���اة 

دار  يف  االأب������دي������ة 
امل���ق���ام يف ج��ن��ة اخل��ل��د، 

االإمام  قول  اأّن  ح  يت�سّ من هنا 
قلبه«  يف  »ح��زن��ه  عليه  اهلل  �سام 

جّراء  من  واحلزن  الهم  املق�سود  لي�س 
املادية. والق�سايا  الدنيوية  االأمور 

القراآن  يف  كثرة  اأماكن  يف  عنُه  منهٌيّ  فاحلزُن 
تَحْزَُنوا{.]اآل  وَاَل  ــنُــوا  تَــهِ }وَاَل  تعاىل:  كقوله  الكرمي 

عمران:139[
}وَاَل تَحْزَنْ عََليِْهمْ{.]احلجر:88[ وقوِله تعاىل: 

ويف مو�سٍع اآخر: }اَل تَحْزَنْ إِنَّ اهلَل مَعَنَا{.]التوبة:40[
}َفالَ خَوْفٌ عََليِْهمْ  واملنفّي عن احلزن كقوله تعاىل: 

يَحْزَُنونَ{.]يون�س:62[ هُمْ  وَاَل 

ِة،  الهَمّ ل��روِح  وُهموٌد  الطلِب،  جل��ْذَوِة  ُخموٌد  فاحلزُن 
ى ت�سُلّ ج�ْسَم احلياِة. وبروٌد يف النف�ِس، وهو ُحَمّ

ٌف غر ُم�َسّر، وال م�سلحة  و�سُرّ ذلك: اأن احلزن ُمَوِقّ
العبد  ُيْحِزن  اأن  ال�سيطان:  اإىل  واأحُبّ �سيٍء  للقلب،  فيه 
اهلل  ق��ال  �سلوِكه،  ع��ن  ويوقفه  طريقه،  ع��ن  ليقطعُه 
اَلّذِينَ  لِيَحْزُنَ  يَْطاِن  الشَّ مِنَ  النَّجْوَى  }إِنَّمَا  تعاىل: 

آمَنُوا{.]املجادلة:10[

وُح���������ْزُن امل�����وؤم�����ِن غ����ْرُ 
فيه  م���رغ���وٍب  وال  م��ط��ل��وٍب 
ي�سيُب   الذي  االأذى  من  ��ُه  الأَنّ
عليه  ال��ت��غ��ل��ب  وي��ج��ب  ال��ن��ف�����س، 

امل�سروعِة. بالو�سائِل 
واحُلْزن املحمود اإْن ُحِمَد َبْعَد وقوِعِه 
اأو وقوع  وهو ما كان �سبُبه فْوت طاعٍة، 
تق�سِرِه  على  العبِد  ُح��ْزَن  ف��اإَنّ  مع�سيٍة 
مع رّبه وتفريِطِه يف َجْنِب مواله دليٌل على 

حياتِه وقُبوِلِه الهدايَة، ونوِرِه وهدايته.
اِدق عليه  عن االإمام جعفر بن حممد ال�سَّ
اْلَعاِرِفَن  �ِسَعاِر  ِم��ْن  ���ْزُن  »احْلُ ق��ال:  ال�سام 
َوُطوِل  �َسَراِئِرِهْم،  َعَلى  اْلَغْيِب  َواِرَداِت  ِة  ِلَكْرَ
َي��اِء َوامْلَ���ْح���ُزوُن  ��رْتِ اْل��ِك��رْبِ ���َت ���سِ ُم��َب��اَه��اِت��ِه��ْم حَتْ
ْلِق  اخْلَ َمَع  َيِعي�ُس  َب�ْسٌط  َوَباِطُنُه  َقْب�ٌس  َظاِهُرُه 
َوامْلَْحُزوُن  اْلُقْرَبى  َعْي�َس  اهلِل  َوَمَع  ى  امْلَْر�سَ َعْي�َس 
َر ُمَتَكلٌِّف َوامْلَْحُزوُن َمْطُبوٌع  ِر الأَنَّ امْلَُتَفكِّ َغْرُ امْلَُتَفكِّ
ِمْن  َيْبُدو  ُر  َفكُّ َوالتَّ اْلَباِطِن  ِم��َن  َيْبُدو  ���ْزُن  َواحْلُ
ُروؤَْيِة امْلُْحَدَثاِت َوَبْيَنُهَما َفْرٌق َقاَل اهلُل َتَعاىَل يِف 
َأشُْكو  }إِنَّما  ال�سام  عليه  َيْعُقوَب  ِة  ِق�سَّ
ــمُ مِــنَ اهلِل ما ال  ــَل إَِلــى اهلِل وََأعْ ــي  ــزْنِ بَثِّي وَحُ
ْزِن ِعْلٌم  َت احْلُ تَعَْلمُونَ{ َفِب�َسَبِب َما حَتْ

اْل��َع��امَلِ��َن«.)م�����س��ب��اح ُخ�سَّ  ُدوَن  اهلِل  ِم��َن  ِب��ِه 
ال�سريعة:187(

َلَك  َم��ا  ُخَثْيٍم  ْب��ِن  ِل��َرِب��ي��ِع  »ِق��ي��َل  ال�سام:  عليه  وق��ال 
االْنِك�َساُر  ���ْزِن  احْلُ ��ُن  َومَيِ َمْطُلوٌب  نِّ  الأَ َق��اَل:  ���ُزوٌن؟  حَمْ
هلِل  اْل��َع��اِرُف��وَن  ِب��ِه  َيْخَت�سُّ  ����ْزُن  َواحْلُ ْمُت  ال�سَّ َو�ِسَماُلُه 
ْزُن  احْلُ ُحِجَب  َوَلْو  َواْلَعامُّ  ا�سُّ  اخْلَ ِفيِه  ُك  َي�ْسرَتِ ُر  َفكُّ َوالتَّ
ُقُلوِب  يِف  َع  ُو�سِ َوَلْو  ال�ْسَتَغاُثوا  �َساَعًة  اْلَعاِرِفَن  ُقُلوِب  َعْن 
َواْلِب�َساَرُة  االأَْمُن  َثاِنيِه  ٌل  اأَوَّ ْزُن  َفاحْلُ ال�ْسَتْنَكُروُه  ِهْم  َغْرِ
اإِىَل  االْفِتَقاُر  َوَثاِلُثُه  االإِمَياِن  ِحيُح  َت�سْ ُلُه  اأَوَّ َثاٍن  ُر  َفكُّ َوالتَّ
ُر  َوامْلَُتَفكِّ ٌر  ُمَتَفكِّ ِزيُن  َواحْلَ َجاِة  النَّ ِبَطَلِب  َوَج��لَّ  َعزَّ  اهلِل 
َوِح��ْل��ٌم  َوَط��ِري��ٌق  َوِع��ْل��ٌم  َح��اٌل  ِمْنُهَما  َواِح���ٍد  َوِل��ُك��لِّ  ُمْعَترِبٌ 

ال�سريعة:188( َو�َسَرف«.)م�سباح 
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عليه  علي  املوؤمنن  اأم��ر  االإم��ام  ي�سفه  كما  فاملوؤمن 
ال�سام هو من كان حزنه على نف�سه املذنبة البعيدة عن 
بزبرجها،  الدنيا  عن  البعيد  هو  بل  وتعاىل،  تبارك  اهلل 
وغر ذلك من االأمور التي ت�سغل املوؤمن عن اهلل عّز وجل 

وعن التفّكر يف اآياته تعاىل.
مق�سوٍد،  وال  مبطلوٍب،  لي�س  العام  مبعناه  فاحلزُن 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  منه  ا�ستعاذ  وقِد  فائدٌة،  فيه  وال 
واحل��زِن«،  الهِمّ  من  بك  اأع��وُذ  اإن  »اللهَمّ  فقال:  واآل��ه 
امل�سر،  عن  للقلِب  م�سِعٌف  وكاهما   ، الهِمّ قريُن  فهو 

للعزم. وُمهِبط 
م�سٌل  وهو  للعي�ِس،  وتنغي�ٌس  للحياِة  تكديٌر  واحل��زُن 
وي�سيُبها  ة،  واحل��ْرَ َد  والنَكّ الفتور  يورُثها  للروِح،  �ساٌمّ 
احُل�ْسِن،  عند  فتهوي  اجلماِل،  اأمام  ٍل  متذِبّ قامٍت  بوجوٍم 
ال�سوؤم  ك��اأ���َس  فتحت�سي  احل��ي��اِة،  مباهج  عند  وتنطفُئ 

واحل�سرِة واالأمِل.
ولهذا  ال��واق��ِع،  بح�سِب  ���س��رورٌي  منزلِتِه  ن��زول  ولكَنّ 
هِ اَلّذِي َأْذهَبَ  يقوُل اأهُل اجلنِة اإذا دخلوها: }الْحَمْدُ لَِلّ

الْحَزَنَ{.]فاطر:34[ ا  عَنَّ

ال��دن��ي��ا  يف  ي�سيُبهم  ك���ان  ن��ه��ْم  اأ ع��ل��ى  ي���دُلّ  ف��ه��ذا 
جتري  التي  امل�سائِب  �سائُر  ي�سيبُهم  كما  احل��زُن، 

اختياِرهم. بغِر  عليهم 
فاإذا حَلّ احُلْزُن ولي�س للنف�ِس فيه حيلٌة، ولي�س لها يف 
نْوٌع  الأنه  اأ�سابها؛  ما  ماأجورٌة على  �سبيٌل فهي  ا�ستجابِه 
اإذا  اأْن يدفع عن نف�سه احلزن  العبِد  من امل�سائِب فعلى 
ِة الكفيلِة بطرِده. حّل به، وذلك باالأدعيِة والو�سائِل احلَيّ

الذي  اخلفي  احل��زن  وه��و  مطلوب  ح��زن  هناك  نعم 
وتعاىل،  تبارك  اهلل  عن  وابتعاده  العبد  غفلة  من  جاء 
قد  ّن��ه  الأ قلبه  يف  حزنه  ويخفي  يحزن  اأن  حينئذ  فعليه 

فرط يف جنب اهلل عّز وجل.
    نف�س امل�ؤمن

�سفة  ال�سام  عليه  علي  املوؤمنن  اأم��ر  االإم���ام  ب��ّن 
ْدرًا،  �سَ �َسْيٍء  ��ُع  »اأَْو���سَ فقال:  املوؤمن  �سفات  من  اأُخ��رى 

َواأََذلُّ �َسْيٍء َنْف�سًا«.

ال�سدر،  ب�سعة  املوؤمن  عليه  اهلل  �سام  االإمام  ي�سف 
فمن  َرحابة،  اأو�َسُع  اأي  �سدرًا(  )اأو�سع  من  واملق�سود 
الأّن  ال�����س��در.  ورح��اب��ة  ال�سماحة  امل��وؤم��ن  خ�سو�سية 
ليكون  والغموم،  للهموم  �سدره  ي�سع  اأن  عليه  املوؤمن 
والتفّكر  واالأ�سرار  العلوم  ال�ستيعاب  وا�سٌع  جماٌل  هناك 
وع��دم  املخاِلف  وحت��ّم��ل  وت��ع��اىل،  ت��ب��ارك  اهلل  اآي��ات  يف 
اإىل  التوجه  بل  الفانية،  والغموم  الدنيا  بهموم  ان�سغاله 
واأن يو�ّسع �سدره  اآياته عّز وجل،  بالتفّكر يف  اهلل تعاىل 

االإلهية. واالأ�سرار  للعلوم 
اأم��ر  عليهما  ّك���د  اأ �سفتان  واحل���زن  ال��ِب�����س��ر  اإذن 
التي  ال�سفات  من  وهي  ال�سام  عليه  علي  املوؤمنن 
اأُ�س�س  اإىل  وتعاماته  حياته  يف  املوؤمن  عليها  يرتكز 

وت�سريعية. واأخاقية  عقائدية  وقواعد 
لقد نّظم االإ�سام حركة املوؤمن يف حياته كذلك �سّرع 
اأو  واالآخر،  الفرد  بن  العاقة  لتقومي  واالأُ�س�س  القوانن 
االآخ��ر.  واملجتمع  املجتمع  بن  اأو  واملجتمع،  الفرد  بن 
نف�س  يف  ال�سفة  ه��ذه  عليه  اهلل  ���س��ام  االإم���ام  فجعل 
اإىل  لتتكامل امل�سرة االجتماعية و�سواًل  املوؤمن ويف قلبه 

حياة �سعيدة ورفاه والفوز باحلياة االأبدية يف االآخرة.
الفوؤاد  اأو  الروح  عن  عبارة  فهي  الب�سرية  النف�س  اأّما 
غر  الدنيا  اأجل  من  النف�س  اإذالل  ويعترب  الوجدان،  اأو 

حممود، ولي�س هو املطلوب.
االأم���ارة  امل��وؤم��ن  نف�س  ي�سف  ال�����س��ام  عليه  لكنه 
وال  الرفعة  يطلب  وال  النا�س  اأم��ام  بالذليلة  بال�سوء 
ويرى  النا�س،  اأم��ام  متوا�سعًا  يكون  اأن  وعليه  يرتفع، 

اأحد. اأقل من كل  نف�سه 
امل��ق��د���س��ة،  ل��روح��ه  ذل��ي��ل��ة  االأم����ارة  نف�سه  ف��امل��وؤم��ن 
النف�س  اإذالل  وهدفه  �سعاره،  االأمارة  للنف�س  وخمالفته 
والكربياء  الرفعة  تطلب  التي  وه��ي  بال�سوء،  االأم���ارة 

التوا�سع. وعدم 
نف�س  ف��اإّن  ال�سام  عليه  املوؤمنن  اأم��ر  لكام  وطبقًا 
بال�سوء، فهي  اأّمارة  فاإّنها  اأذل ما يف داخله،  املوؤمن هي 

تتنافى مع اإميانه واعتقاده باهلل تعاىل.
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اإّن االآيات التي وردت يف باب العفو على اأق�سام خمتلفة، قد 
اإجمايل  تو�سيح  هناك  لكْن  ال�سابقن،  العددين  يف  ذكرناها 
حول العفو االإلهي لاإن�سان و�سموليته بهذا العفو يف دار ال�سام.

    اأوًل: امل�شيئة الإلهية
اإّن املدار على ح�سب فهمنا  يف اجلمع بن االآيات الكرمية 
اإذا  املقيد  على  املطلق  وحمل  اخلا�س  على  العام  حمل  هو 
اأحدهما  كان  باأن  االآخر  مع  اأحدهما  الظاهر  بح�سب  تنافيا 
ثبتًا واالآخر منفيًا الظاهر ال اإ�سكال وال خاف يف احلمل على 

هذه ال�سورة يف اجلملة.
ككونهما  منافاة  الظاهر  بح�سب  بينهما  يكن  مل  اإذا  واأم��ا 
اأي�سًا  املحققن  بع�س  الظاهر من  هو  كما  فالتحقيق  مثبتن 
فاعتق  ظاهرت  اإن  قيل  اإذا  كما  املقّيد  على  املطلق  حمل  هو 
رقبة واإن ظاهرت فاعتق رقبة موؤمنة، فالازم هو عتق الرقبة 
املوؤمنة وعدم كفاية مطلب الرقبة، واأما يف العام واخلا�س يف 
اأكرم  قيل  اإذا  كما  بالعموم  العمل  فالظاهر هو  الفر�س  هذا 

العلماء واأكرم الفقهاء فابد من االأخذ بالعموم والعمل على 
مورد  يف  احلكم  تاأكد  به  القول  من  ال��ازم  ك��ان  واإن  وفقه 

اخلا�س، ومتام الكام موقوف اإىل حمله.
فاإنه البد يف املقام من تقييد االآيات املطلقة مثل قوله تعاىل: 
}إِنَّ اهلَل َغُفورٌ رَحِيمٌ{]البقرة:173[، باملقّيدات مثل قوله 
تعاىل: }يَْخَتصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ{]اآل عمران:74[، وقوله 
يَتَُّقونَ{]االأعراف:156[،  ذِينَ  لِلَّ }َفسََأْكُتبُهَا  تعاىل: 
}وَبَشِِّر الْمُؤْمِنِنيَ{]التوبة:112[؛ ونحوها ملا  وقوله تعاىل: 

مّر من اأّن التحقيق هو حمل املطلق على املقّيد.
ُنوبَ  ومن تخ�سي�س عموم قوله تعاىل: }إِنَّ اهلَل يَْغفِرُ الذُّ
جَمِيعًا{]الزمر:53[(، به خ�سو�س قوله تعاىل: }إِنَّ اهلَل 
اَل يَْغفِرُ َأنْ يُشْرََك بِهِ وَيَْغفِرُ مَا دُونَ َذلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ{

]الن�ساء:48[، لوجود التنايف بن ظاهرهما.
وقد  ال�ّسرك  حّتى  الذنوب  اأ�سناف  جلميع  �سامل  فالعموم 
اَل  اهلَل  }إِنَّ  �ساأنه:  جّل  بقوله  عنه  املغفرة  تعاىل  اهلل  نفى 
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يَْغفِرُ َأنْ يُشْرََك بِهِ{، فعلى هذا �سار النتيجة من اجلمعن 
مقّيدة  ولكن  ال�سرك  دون  مبا  تعاىل  اهلل  مغفرة  يف  املرجّو 
بامل�سيئة اإذ االآيات املقّيدة واخلا�سة يف كلتا الطائفتن مقّيدة 
بامل�سيئة واآية العموم واإن مل تكن مقّيدة بها ولكن ملّا كانت من 
تخ�سي�سها  اإىل  م�سافًا  فالازم  اأي�سًا  مطلقة  اجلهة  هذه 
مفاد  �سار  احلمل  قاعدة  فعلى  اأي�سًا  باملقّيدات  تقييدها 

املجموع اإّن اهلل يغفر ما دون ال�سرك ملن ي�ساء كما عرفت.
كذلك يف العفو االإلهي واملغفرة الربانية امل�سيئة لها الدور 
الكبر، فاإن �ساء غفر اهلل للمذنب حتى لو كانت ذنوبه مبقدار 

زبد البحر كما جاء يف الرواية ال�سريفة.
َقاَل:  ال�سام  عليه  اهلِل  َعْبِد  اأَِب��ي  َعْن  ٍد  مَّ حُمَ ْبِن  َبْكِر  َعْن 
َجَناِح  ِمْثُل  َدْمٌع  َعْيِنِه  ِمْن  َفَخَرَج  ِعْنَدُه  ُذِكْرَنا  اأَْو  َذَكَرَنا  »َمْن 
اْلَبْحِر«. َزَب���ِد  ِم��ْث��َل  َك��اَن��ْت  َوَل���ْو  ُذُن��وَب��ُه  َل��ُه  اهلُل  َغ��َف��َر  ٍة  َبُعو�سَ

)املحا�سن:63/1(
هناك  كان  اإذا  االإن�سان  ت�سمل  والعفو  االإلهية  املغفرة  فاإّن 
بالنبي  املتمثلة  اأر���س��ه  يف  تعاىل  اهلل  خليفة  الأوام���ر  اإط��اع��ة 
االأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وباأمر املوؤمنن علي بن اأبي 
طالب عليه ال�سام وال�سديقة فاطمة الزهراء عليها ال�سام 
واأوالدهما املع�سومن االأئمة الذي هم حجج اهلل على العباد 
الرحمة  ت�سملنا  ومواالتهم  وحمبتهم  فباإطاعتهم  اأر�سه،  يف 

االإلهية والعفو الربان واملغفرة.
    ثانيًا: اأن�اع العبادة

واخل�سو�س  والعموم  والتقييد  االإط��اق  عن  الّنظر  بغ�س 
اأن ما كان اجلامع بن االأدلة هو ثبوت الغفران الأهل املعا�سي 
ل�سمول  قابًا  يكن  مل  املوؤمن  غر  اأي  االإمي��ان،  ب�سرط  ولكن 
رحمته تعاىل الأّنه معاند الأ�سا�س اخللقة، اإذ قال تعاىل: }وَمَا 

خََلْقتُ الِْجنَّ وَاإِلنْسَ إاِلَّ لِيَعْبُدُوِن{.]الذاريات:56[
اإط��ار  يف  هي  بل  وال�سوم،  ال�ساة  فقط  لي�ست  العبادة 

اإطاعة اهلل ور�سوله واأهل بيته عليهم ال�سام.
واخللقة مع ما فيها من الرحمة كانت على اأ�سا�س املعرفة 
والعبودية، وال معرفة وال عبودية مع ال�ّسرك ولكن قوله تعاىل: 
تَْقنَُطوا مِنْ  َأنُْفسِِهمْ اَل  َأسْرَُفوا عََلى  الَّذِينَ  يَا عِبَادِيَ  }ُقْل 
ُنوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الَْغُفورُ الرَّحِيمُ{ رَحْمَةِ اهلِل إِنَّ اهلَل يَْغفِرُ الذُّ
تعاىل  اهلل  اإىل  العباد  ترغيب  مقام  يف  كانت  ]الزمر:53[، 

وعدم قنوطهم من رحمته عّز وجل، الأنه هو الغفور الرحيم.
اأما قوله تعاىل: }يَا َأيُّهَا الَّذِينَ ُأوُتوا الْكَِتابَ َآمِنُوا بِمَا 
نَزَّلْنَا مُصَدًِّقا لِمَا مَعَُكمْ مِنْ َقبِْل َأنْ نَْطمِسَ وُجُوهًا َفنَرُدَّهَا 

عََلى َأدْبَاِرهَا َأوْ نَْلعَنَهُمْ َكمَا َلعَنَّا َأصْحَابَ السَّبْتِ وََكانَ 
هَ اَل يَْغفِرُ َأنْ يُشْرََك بِهِ وَيَْغفِرُ مَا  هِ مَْفعُواًل )47( إِنَّ اللَّ َأمْرُ اللَّ
هِ َفَقدِ اْفَترَى إِثْمًا  دُونَ َذلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشِْرْك بِاللَّ
عَظِيمًا{]الن�ساء:47-48[، كانت يف مقام دفع توّهم اأّن اهلل 
نّبه بذلك  نّزله،  اآمن مبا  ولو من غر من  ويغفر  يعفو  تعاىل 
بعد توعيدهم يف اآية )47( من �سورة الن�ساء، فهنا به تغير 
النفو�س )اأي الت�سرف فيها بحيث يوجب تغير طباعها عن 
وهو  الباطل  اّتباع  اإىل  الباطل(  وجتّنب  احلّق  مطاوعة  عدم 
املراد بالطم�س )اأو به تغير اخللقة اأي تغيرهم من اخللقة 
موؤّكدًا  غفرانهم  بعدم  االآي��ة  هذه  يف  غ��ره(،  اإىل  االإن�سانية 
َأنْ  يَْغفِرُ  اَل  اهلَل  }إِنَّ  تعاىل:  قوله  )اأي  اال�سمّية  بجملة 

يُشْرََك بِهِ{(.
    ثالثاً: معنى امل�شيئة

اختيار  عن  عبارة  وا�سطاحًا  لغة  كانت  ملا  امل�سيئة  اإّن 
يعقل  ال  اأّنه  ال�ّسيء مبعنى  لذلك  قدرة  له  كان  بعدما  ال�ّسيء 
حتقق امل�سيئة بالن�سبة اإىل �سيء اإاّل اأن يكون فاعله قادرًا على 
ذلك فكلمة امل�سيئة يف كلماته تعاىل كانت عبارة عن اختياره 
تعاىل وم�سّية اهلل بنحو االإطاق كانت اإ�سارة اإىل �سعة وجوده 
كّل  واإّن��ه عا  له  له وذليل  �سواه خا�سع  واإن ما  وكمال قدرته 
�سيء وملا ثبت يف حمّله اأّن هذه الهوّية ثابتة له بالّذات اأ�سار 
به  خطابه  وم��ربم  ال��ك��رمي  كتابه  يف  م�ساديقها  بع�س  اإىل 

منا�سبات خمتلفة.
منها يف قوله تعاىل: }الْحَمْدُ هلِل َفاطِِر السَّمَاوَاتِ وَاأَلرِْض 
وَرُبَــاعَ  وَُثــالَثَ  مَْثنَى  َأجْنِحَةٍ  ُأولِــي  رُسُالً  الْمَالَئَِكةِ  جَاعِِل 
يَشَاءُ إِنَّ اهلَل عََلى ُكلِّ شَيْءٍ َقدِيرٌ{ الَْخْلِق مَا  يَِزيدُ فِي 
}ما  لقوله  مربوط  االآي��ة  يف  التعليل  والظاهر  ]فاطر:1[، 

يشاء{ وهو دليل ملا ذكرناه.
ال�سام  عليه  ال�سادق  االإم��ام  عن  القمي  تف�سر  يف  جاء 
َتِلَفًة  خُمْ امْلََاِئَكَة  اهلُل  »َخَلَق  ق��ال:  اأّن��ه  االآي��ة  هذه  تف�سر  يف 
ِئيَل َوَلُه �ِستُِّماَئِة  َوَقْد َراأَى َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه واآله َجرْبَ
َبْنَ  َما  َماأَ  َقْد  اْلَبْقِل  َعَلى  اْلَقْطِر  ِمْثُل  رُّ  الدُّ �َساِقِه  َعَلى  َجَناٍح 
ِميَكاِئيَل  اهلُل  اأََمَر  اإَِذا  ال�سام:  َوَقاَل عليه   ،» َواالأَْر���سِ َماِء  ال�سَّ
اِبَعِة  ال�سَّ َماِء  ال�سَّ يِف  اْلُيْمَنى  ِرْجُلُه  اَرْت  ْنَيا �سَ الدُّ اإِىَل  ِباْلُهُبوِط 
ِمْن  اُفُهْم  اأَْن�سَ َمَاِئَكًة  هلِل  نَّ  َواإِ اِبَعِة  ال�سَّ االأَْر���سِ  يِف  َواالأُْخ��َرى 
ْت  اِر َثبِّ ِد َوالنَّ فًا َبْنَ اْلرَبْ اُفُهْم ِمْن َناٍر َيُقوُلوَن َيا ُموؤَلِّ َبْرٍد َواأَْن�سَ
�َسْحَمِة  َبْنَ  َما  ُبْعُد  َمَلكًا  لِها  »اإِنَّ  َوَقاَل:  َطاَعِتَك«،  َعَلى  ُقُلوَبَنا 
«، َوَقاَل:  ْرِ اأُُذَنْيِه اإِىَل َعْيَنْيِه َم�ِسَرُة َخْم�ِسِماَئِة َعاٍم َخَفَقاَن الطَّ
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ا َيِعي�ُسوَن  َ »اإِنَّ امْلََاِئَكَة اَل َياأُْكُلوَن َواَل َي�ْسَرُبوَن َواَل َيْنِكُحوَن َواإِمنَّ
عًا اإِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة، َواإِنَّ هلِل  ِبَن�ِسيِم اْلَعْر�ِس، َواإِنَّ هلِل َمَاِئَكًة ُركَّ
عليه  اهلِل  َعْبِد  اأَُبو  َقاَل  ُثمَّ  اْلِقَياَمِة«،  َيْوِم  اإِىَل  دًا  �ُسجَّ َمَاِئَكًة 
�َسْيٍء  ِمْن  َما  واآله:  عليه  اهلِل �سلى اهلل  َر�ُسوُل  »َقاَل  ال�سام: 
ُه َلَيْهِبُط يِف ُكلِّ َيْوٍم اأَْو يِف ُكلِّ  ا َخَلَق اهلُل اأَْكَرَ ِمَن امْلََاِئَكِة َواإِنَّ مِمَّ
ِبِه ُثمَّ  َفَيُطوُفوَن  َراَم  َفَياأُْتوَن اْلَبْيَت احْلَ اأَْلَف َمَلٍك  َلْيَلٍة �َسْبُعوَن 
َياأُْتوَن َر�ُسوَل اهلِل �سلى اهلل عليه واآله ُثمَّ َياأُْتوَن اأَِمَر امْلُوؤِْمِنَن 
ال�سام  �َسْنَ عليه  احْلُ َياأُْتوَن  ُثمَّ  َعَلْيِه  َفُي�َسلُِّموَن  ال�سام  عليه 
ىَل  اإِ ِمْعَراٌج  َلُهْم  َع  ُو�سِ َحِر  ال�سَّ ِعْنَد  َكاَن  َفاإَِذا  ِعْنَدُه،  َفُيِقيُموَن 

َماِء ُثمَّ اَل َيُعوُدوَن اأََبدًا«.)تف�سر القمي:206/2( ال�سَّ
املائكة  خلق  اخ��ت��اف  اإىل  ت�سر  ال�سريفة  ال��رواي��ة  اإّن 
�سوؤونًا،  اأّن هلل يف خلقه  على  بيان  وهذا  والكيفية،  الهيئة  يف 
قادرة على  الكمالية  فقدرته  �سيء  كل  باإرادته  اهلل  لقد خلق 
اإعادة اخللق بعد  اأن يخلق كل �سيء ويفني كل �سيء، كذلك 

الفناء، وبعد انق�ساء مّدته، فهو الذي خلقه من ال �سيء.
والكاملة  التامة  القدرة  هلل  اأّن  اإىل  ت�سر  املباركة  واالآية 
اأمور  بيده جميع  اأّن  ونق�سانه، ف�سًا عن  ازدياد اخللق  يف 

الب�سر وغره.
وجاءت االآية االأخرى لتبّن اأّن اهلل تبارك وتعاىل با�ستطاعته 
اأن يذهب بجميع اخللق با ا�ستثناء وياأتي بخلق جديد، يقول 
عّز وجل يف كتابه الكرمي: }َأَلمْ تَرَ َأنَّ اهلَل خََلقَ السَّماواتِ 
وَاأَلرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَْأ يُْذهِبُْكمْ وَيَْأتِ بَِخْلٍق جَديد{.

]اإبراهيم:19[
خَــَلــقَ  اهلَل  َأنَّ  ــرَ  تـَ }َأَلــــمْ  االآي����ة:  ه��ذه  تف�سر  يف  ج��اء 
والغر�س  باحلكمة  اأي:  ــحَــِق{  ــالْ بِ وَاأَلرْضَ  ــمــاواتِ  الــسَّ
ال�سموات،  خالق  وق��رئ  باطًا  عبثًا  يخلقها  ومل  ال�سحيح 
}إِنْ يَشَْأ يُْذهِبُْكمْ وَيَْأتِ بَِخْلٍق جَدِيدٍ{، اأي: يعدمكم 
ويخلق مكانكم خلقًا اآخرين، }وَما ذلِكَ عََلى اهلِل بِعَِزيٍز{، 

اأي: مبتعّذر اأو متع�ّسر.)تف�سر ال�سايف:83/3(
إِنَّ  ــوَاتُ  ــ اأَلمْ وَاَل  ــاءُ  ــيَ اأَلحْ يَسَْتِوي  }وَمَــا  تعاىل:  وق��ال 
الُْقبُوِر{. فِي  مَــنْ  بِمُسْمٍِع  َأنْــتَ  ــا  وَمَ يَشَاءُ  مَــنْ  يُسْمِعُ  اهلَل 

]فاطر:21[

اإّن اهلل تبارك وتعاىل مل يخلق النا�س مب�ستوى واحد، فهناك 
اختاف بن الب�سر ف�سًا عن االختاف املوجود بن املخلوقات، 
وهنا اختاف بن احلي وامليت، واملق�سود هنا بامليت هو املخلوق 
الذي ال يدرك �سيئًا من هذه الدنيا وال يعلم وال يعرف اأي �سيء 

عن من خلقه ومن اأجل ما خلق، وما هي نهايته.

وقد �سّبه القراآن الكرمي البعيد عن اهلل تبارك وتعاىل وعن 
ال�سريعة والدين بامليت الأّن امليت ال ميكنه ال�سمع وال الب�سر وال 
التفكر، فحلقة االرتباط بينه وبن االآخرين مقطوعة، وال ميكنه 

التوا�سل مع غره، ف�سًا عن التوا�سل مع اهلل تبارك وتعاىل.
ــَتــِوي  ��ا���ٍس  يِف َق���ْوِل اهلِل َت��َع��اىَل: }وَمـــا يَــسْ ف��َع��ِن اْب���ِن َع��بَّ
اأَلعْمى{ َقاَل: اأَُبو َجْهِل ْبُن ِه�َسامٍ  }وَالْبَصِريُ{ َقاَل: َعِليُّ ْبُن 
ُلماتُ{ َيْعِني اأبو َجْهٍل امْلُْظِلَم  اأَِبي َطاِلٍب، ُثمَّ َقاَل: }وَاَل الظُّ
ْرِك  }وَاَل النُّورُ{ َيْعِني َقْلَب َعِليٍّ امْلَْمُلوَء ِمَن النُّوِر،  َقْلُبُه ِبال�سِّ
ِة  نَّ اجْلَ ]يِف [  َعِلٍيّ  ُم�ْسَتَقرَّ  ِبَذِلَك  َيْعِني   } لُّ الظِّ }وَاَل  َقاَل:  ُثمَّ 
َم، ُثمَّ  }وَاَل الْحَرُورُ{ َيْعِني ]ِبهِ [ ُم�ْسَتَقرَّ اأَِبي َجْهٍل ]يِف [ َجَهنَّ
َجَمَعُهْم َفَقاَل: }وَما يَسَْتِوي اأَلحْياءُ{ َعِليٌّ َوَحْمَزُة َوَجْعَفٌر 
َة. اُر َمكَّ َوَح�َسٌن َوُح�َسْنٌ َوَفاِطَمُة َوَخِديَجُة }وَاَل اأَلمْواتُ{ ُكفَّ

)�سواهد التنزيل:154/2(
تبارك  باهلل  املرتبطون  ال�سام هم  عليهم  البيت  اأهل  فاإّن 
وتعاىل ف�سًا عن النبي االأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم الذي 
اأو اأدن��ى، عرج اإىل امللكوت حتى و�سل اإىل درجة  قاب قو�سن 
اأعلى واأعظم من اخللق اأجمعن من املائكة واالإن�س وغرهما.

فمن اهتدى بهدي الر�سول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم واأهل 
بيته الكرام عليهم ال�سام فهو احلي ومن مل يهتد بهم عليهم 
الدنيا  هذه  القراآن  �سبه  وقد  القرب،  يف  كامليت  فهو  ال�سام 

للميت كالقرب.
َفاسَْتبَُقوا  َأعْيُنِِهمْ  عََلى  َلَطمَسْنَا  نَشَاءُ  }وََلــوْ  تعاىل:  وقال 
ــاءُ َلــمَــسَــْخــنَــاهُــمْ  ــشَ ــوْ نَ ــ ــى يُــبْــصِــرُونَ )66( وََل ــَأنَّ الـــصِّـــرَاَط َف
يَرِْجعُونَ{. وَاَل  مُضِيًّا  اسَْتَطاعُوا  َفمَا  مََكانَتِِهمْ  عََلى 

]ي�س:66-65[
اأي:  َأعْيُنِِهمْ{،  عَلى  َلَطمَسْنا  نَشاءُ  ــوْ  }وََل تعاىل:  وقوله 
مل�سحنا اأعينهم حّتى ت�سر مم�سوحة }َفاسَْتبَُقوا الصِّراَط{ 
}َفــَأنَّــى  �سلوكه  اع��ت��ادوا  ال��ذي  الطريق  اإىل  فا�ستبقوا  اأي: 
ال�سلوك  وجهة  الطريق  يب�سرون  كيف  اأي:  ــبْــصِــرُونَ{  يُ
ف�سًا عن غره. }وََلوْ نَشاءُ َلمَسَْخناهُمْ{ بتغير �سورهم 
واإبطال قواهم  }عَلى مَكانَتِِهمْ{ مكانهم بحيث يخمدون 
}َفمَا  مكاناتهم  وق��رئ  الدنيا  يف  يعني  القمي:  ق��ال  فيه. 
اسَْتطاعُوا مُضِيًّا{ ذهابًا }وَال يَرِْجعُونَ{ وال رجوعًا اأو ال 

يرجعون عن تكذيبهم.)تف�سر ال�سايف:259/4(
تغير  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  ق��درة  على  دال��ة  االآي��ة  فهذه 
�سبحانه  ي�ساء  ما  حيث  خلقته  وكيفية  وهيئته  الب�سر  �سورة 

وتعاىل، ومتى ما �ساء عّز وجل، كذلك على مكانتهم.
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بقلم: مهدي االجلوئيان

الــرُّوحَ  يُْلقِي  الْــعَــرِْش  ُذو  ــاتِ  الــدَّرَجَ }رَفِــيــعُ  تعاىل:  وقوله 
التَّالَقِ{. يَوْمَ  لِيُنْذِرَ  عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  عََلى  َأمِْرهِ  مِنْ 

]غافر:15[

فَعْن َحْف�سِ ْبِن ِغَياٍث َعْن اأَِبي َعْبِد اهلِل عليه ال�سام َقاَل: 
َماِء َواأَْهُل االأَْر�ِس }وَيَوْمَ  »}يَوْمَ التَّالقِ{ َيْوُم َيْلَتِقي اأَْهُل ال�سَّ
ِة }َأنْ َأفِيُضوا عََليْنا  نَّ اِر اأَْهَل اجْلَ نادِ{ َيْوُم ُيَناِدي اأَْهُل النَّ التَّ
مِنَ الْماءِ َأوْ مِمَّا رََزَقُكمُ اهلُل{} يَوْمُ التَّغابُِن{ َيْوُم َيْغنِبُ 
ِبامْلَْوِت  ُيوؤَْتى  َي��ْوُم  الْحَسْرَةِ{  ــوْمَ  اِر }وَيَ النَّ اأَْه��َل  ِة  نَّ اجْلَ اأَْه��ُل 

َفُيْذَبُح«.)معان االأخبار:156(
عنه،  يعفو  اأن  تعاىل  �ساء  م��ن  ي�سمل  االإل��ه��ي  العفو  ف���اإّن 
االإلهي،  العفو  ل�سمول  وو�سائل  اأّن هناك طرقًا  اإىل  باالإ�سافة 
الأّن اهلل تعاىل برحمته وعدله جعل لنا طرقًا خمتلفة للو�سول 

اإىل العفو االإلهي واملغفرة الربانية.
والو�سيلة الوحيدة لقبول التوبة واحل�سول على العفو هم اأهل 
البيت عليهم ال�سام املتمثلون بالنبي االأكرم �سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم �سيد اخلائق اأجمعن، واأمر املوؤمنن علي عليه ال�سام 
�سيدي  وولديهما  ال�سام  عليها  فاطمة  ال��زه��راء  وال�سديقة 
�سباب اأهل اجلنة عليهما ال�سام واالأئمة املع�سومن الت�سعة من 
ذرية �سيد ال�سهداء عليه ال�سام، ال�سيما اإمام زماننا احلجة بن 

احل�سن املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف.
اهلِل  َعْبِد  اأََب��ا  �َسِمْعُت  َق��اَل:  ْهِديِّ  النَّ َطْلَحَة  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن 
َاُم َيُقوُل َو�َساأََلُه َذِريٌح، َفَقاَل َلُه: َجَعَلِنَي اهلُل ِفَداَك يِل  َعَلْيِه ال�سَّ
اَء  اإَِلْيَك َحاَجٌة َفَقاَل: »َيا َذِريُح! َهاِت َحاَجَتَك؛ َفَما اأََحبَّ اإيَِلَّ َق�سَ
َتاُجوَن اإىَِل  ِن َهْل حَتْ َحاَجِتَك!«، َفَقاَل: َجَعَلِنَي اهلُل ِفَداَك اأَْخرِبْ
َثْبٌت ِمْن َر�ُسوِل  َلْي�َس َيُكوُن ِعْنَدُكْم ِفيِه  ا ُت�ْساأَُلوَن َعْنُه  �َسْيٍء مِمَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َواآِلِه َحتَّى َتْنُظُروَن اإىَِل َما ِعْنَدُكْم ِمَن اْلُكُتِب؟  اهلِل �سَ

ا ُنَزاُد الأَْنَفْدَنا«. َقاَل: »َيا َذِريُح! اأََما َواهلِل َلْو اَل اأَنَّ
؟  ِبيِّ َقاَل َعْبُد اهلِل ْبُن َطْلَحَة: َفُقْلُت َلُه: ُتَزاُدوَن َما َلْي�َس ِعْنَد النَّ
َواإِنَّ �ُسَلْيَماَن َوِرَث َداُوَد  َن َوَزاَدُه اهلُل،  ِبيِّ َقاَل: »اإِنَّ َداُوَد َوِرَث النَّ
ا َوِرْثَنا  دًا َوِرَث �ُسَلْيَماَن َوَداُوَد َوَزاَدُه اهلُل َواإِنَّ مَّ َوَزاَدُه اهلُل َواإِنَّ حُمَ
ا َل�ْسَنا ُنَزاُد �َسْيئًا اإاِلَّ �َسْيٌء  لَّى اهلُل َعَلْيِه َواآِلِه َوَزاَدَنا اهلُل اإِنَّ ِبيَّ �سَ النَّ
اإِنَّ  َيُقوُل:  اأَِبي  اأََو َما �َسِمْعَت  َواآِلِه؛  َعَلْيِه  لَّى اهلُل  ٌد �سَ مَّ َيْعَلُمُه حُمَ
ُكلَّ  َواآِل��ِه  َعَلْيِه  لَّى اهلُل  َر�ُسوِل اهلِل �سَ َعَلى  ُتْعَر�ُس  اْلِعَباِد  اأَْعَماَل 
َخِمي�ٍس، َفَيْنُظُر ِفيَها َوَيْعَلُم َما َيُكوُن ِمْنَها، َفَل�ْسَنا ُنَزاُد �َسْيئًا اإاِلَّ 

�َسْيئًا َيْعَلُمُه ُهَو«.)االأ�سول ال�ستة ع�سر:240(
عليه  اهلِل  َعْبِد  اأَِب��ي  َع��ْن  اِر  فَّ ال�سَّ �َسِن  احْلَ ْب��ِن  ِد  مَّ حُمَ وَع��ْن 
ال�سام َقاَل: »اإِنَّ اأَْعَماَل اْلِعَباِد ُتْعَر�ُس َعَلى َر�ُسوِل اهلِل �سلى اهلل 

َحُدُكْم  اِرَها َفاْحَذُروا َفْلَي�ْسَتْحِي اأَ َباٍح اأَْبَراِرَها َوُفجَّ عليه واآله ُكلَّ �سَ
ِه اْلَعَمَل اْلَقِبيح«.)تف�سر القمي:305/1( اأَْن َيْعِر�َس َعَلى َنِبيِّ

االإمام  قال  قال:  مهران  بن  �سماعة  اأخ��رى عن  رواي��ة  ويف 
ال�سادق عليه ال�سام: »ما لكم ت�سووؤون ر�سول اهلل �سلى اهلل 
لتعر�س  اأعمالكم  »اإّن  قال:  �سيدي؟  قلت: كيف  واآل��ه؟«،  عليه 

عليه فاإذا راأى �سيئة �ساءه ذلك«.)ب�سائر الدرجات:446(
اإّن اأعمال االإن�سان تعر�س على خليفة اهلل يف اأر�سه و�سمائه 
وكذلك من بعده تعر�س على اآبائه الطيبن الطاهرين حتى اأن 

ي�سل اإىل النبي االأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.
}وَُقِل  تعاىل  قوله  ال�سام  يف  عليه  ال�سادق  االإمام  فعن 
قال:   } وَالْمُؤْمِنُونََ وَرَسُوُلهُ  عَمََلُكمْ  اهلُل  َفسَيَرَى  اعْمَُلوا 
واآله، واإن  اآل حممد �سلى اهلل عليه  »املوؤمنون هم االأئمة من 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  على  تعر�س  كانت  اأعمالكم 

وعلى االإمام من بعده«.)مناقب اآل اأبي طالب:504/3(
�سينالها  واملغفرة  والرحمة  العفو  ي�ستحق  العبد  كان  فاإن 
�سلوات  البيت  فاأهل  ال�سام،  عليهم  البيت  اأهل  بوا�سطة 
اإىل  للدخول  الو�سطاء  هم  اأجمعن  عليهم  و�سامه  اهلل 

رحمة اهلل تعاىل.
وحّث  التوبة  يف  االإ�سراع  على  لاإن�سان  االإلهي  االإن��ذار  اإّن 
النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم واأهل بيته عليهم ال�سام على 
التوجه اإىل اأعمالنا هو من اأجل يوم التاق ويوم التناد ويوم 

احل�سرة، اأي يوم القيامة.
وقد عرّب عنه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم بقوله: 
َعَمل«.)اإر�ساد  ِبَا  ِح�َساٌب  َوَغدًا  ِح�َساٍب  ِبَا  َعَمٌل  اْلَيْوَم  »اإِنَّ 

القلوب:191/1(

٢7

هلل
ة ا

رف
مع



    ثقة املع�ش�م
)اأبو  العمري  �سعيد  بن  عثمان  بن  حممد  اجلليل  ال�سيخ 
الع�سكري  االإم��ام  من  بن�س  اأبيه  بعد  ال�سفارة  توىّل  جعفر( 
اأن عثمان بن �سعيد  ال�سام حيث قال: »وا�سهدوا علّي  عليه 

وكيلي واأن ابنه وكيل ابني مهديكم«.)بحار االأنوا:345/51(
ويف ن�س اآخر قال عليه ال�سام: »العمري وابنه ثقتان فما 
اأّديا فعني يوؤديان وما قاال فعني يقوالن فا�سمع لهما واأطعهما 

فاإنَّهما الثقتان املاأمونان«.)الغيبة للطو�سي:147(
»واأّما حممد بن عثمان  ال�سام:  ويف ن�س ثالث قال عليه 
فاإّنه ثقتي وكتابه  اأبيه من قبل  العمري ر�سي اهلل عنه وعن 

كتابي«.)البحار:181/53(
اهلل  عجل  املهدي  االإم��ام  قبل  من  تعيينه  تقدم  اأن  و�سبق 

تعاىل فرجه ال�سريف يف كتاب تعزيته بوفاة والده.
عامًا  اأربعن  قرابة  عثمان  بن  حممد  �سفارة  وا�ستمرت 
عا�سر فيها خافة املعتمد العبا�سي وخافة املعت�سد وخافة 
املكتفي وع�سر �سنوات من خافة املقتدر، وتويف �سنة 305ه�.

    عدالته ر�ش�ان اهلل عليه
واأمانته،  وثقته  املوالن جمتمعن على عدالته  وكان جميع 
ال�سام فيه مت�سافرة فقد كان  املهدي عليه  االإمام  وكلمات 
ُيثني عليه الثناء العاطر وي�سّجعه وهو يف اأول اأيام ا�سطاعه 

مبهمته الكربى.

التوقيعات تخرج على يده من االإمام املهدي عجل  وكانت 
الذي  باخلط  حياته  ط��ول  املهمات  يف  ال�سريف  فرجه  اهلل 

كانت تخرج يف حياة اأبيه.
اأحد  اإىل  ُيرجع  وال  االأمر غره  ال�سيعة يف هذا  يعرف  ال 
�سواه وقد نقلت عنه دالئل كثرة ومعجزات االإمام ظهرت 
االأمر  هذا  يف  زادتهم  عنه  بها  اأخربهم  واأم��ور  يده  على 

ب�سرة.
�سنة  اأربعن  من  نحوًا  ال�سفارة  مب�سوؤولية  م�سطلعًا  وبقي 
توفيقًا  واأكرهم  ال�سفارة  يف  بقاء  ال�سفراء  اأطول  كان  حيث 
يف تلقي التعاليم من االإمام املهدي عجل اهلل فرجه ال�سريف 
واأو�سعهم تاأثرًا يف الو�سط الذي عا�س فيه والذي كان ماأمورًا 

بقيادته وتدبر �سوؤونه.
االإم��ام  عن  �سمعه  مما  الفقه  يف  م�سّنفة  كتب  له  وك��ان 
املهدي عجل اهلل فرجه  االإمام  ال�سام ومن  الع�سكري عليه 
والهادي  الع�سكري  االإمامن  عن  عثمان  اأبيه  ومن  ال�سريف 

عليهما ال�سام.
    علمه من املع�ش�م

امل��ه��دي عجل اهلل فرجه  االإم���ام  م��ن  ب��اإر���س��اد  يعلم  ك��ان 
ال�سريف بزمان موته اإذ حفر لنف�سه قربًا و�سّواه بال�ساج.

يقول الراوي ف�ساألته عن ذلك فقال: اأُمرت اأن اأجمع اأمري، 
فمات بعد ذلك ب�سهرين.

كذب ال�ّقات�ن
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القراآن  من  اآيات  عليها  نق�س  �ساجة  لنف�سه  اأعدَّ  قد  وكان 
الكرمي واأ�سماء االأئمة عليهم ال�سام على حوا�سيها.

قال الراوي ف�ساألته عنها فقال: هذه لقربي تكون فيه اأُو�سع 
عليها واأنا يف كل يوم اأنزل فيه اأقراأ جزءًا من القراآن واأ�سعد 
واإذا كان يوم كذا وكذا من �سهر كذا من �سنة كذا �سرت اإىل 

اهلل تعاىل عّز وجّل.
اليوم  يف  فمات  اعتّل  حتى  االأم��ر  تاأّخر  وما  ال��راوي:  قال 

الذي ذكره من ال�سهر وال�سنة التي ذكرها.
اأن  عليه  تعاىل  اهلل  ر�سوان  العمري  جعفر  اأب��و  يفت  ومل 
من  باأمر  روح  بن  احل�سن  الثالث  ال�سفر  خلفه  اإىل  يو�سي 
احلجة عجل اهلل فرجه ال�سريف وعندما ُتويّف ُدفن يف �سارع 

باب الكوفة يف املو�سع الذي كانت دوره ومنازله فيه.
    كذب الت�قيت

للقاء  اال�ستعداد  حالة  دائمًا  يعي�س  اأن  للموؤمن  ينبغي 
واأن  ال�سريف  وظهوره  ال�سريف  فرجه  اهلل  عجل  االإم��ام 
العهد:  دع��اء  يف  ج��اء  كما  ي�ستبعده  وال  ذل��ك  ي�ستقرب 
اأن  عليه  املقابل  يف  ولكن  قريبًا«  ونراه  بعيدًا  يرونه  »اإنهم 
ال�سريف  فرجه  اهلل  عجل  االإم��ام  نهانا  حمذور  يف  يقع  ال 
وهو  اأال  فيه  الوقوع  عن  ال�سام  عليهم  الطاهرون  واآب��اوؤه 

والتحديد. التوقيت 
عليه  ال�سادق  االإم��ام  يقول 
ب�سر  اأب����ا  ال�����س��ام جم��ي��ب��ًا 
عجل  القائم  عن  �ساأله  حينما 
اهلل ف��رج��ه ال�����س��ري��ف: »ك��ذب 
���ات���ون، اإن����ا اأه����ل ب��ي��ت ال  ال���وّقّ
ن���وّق���ت«، ث��م ق����ال: »اأب����ى اهلل 
تن«. املوّقّ وق��ت  يخلف  اأن  اإاّل 

)الغيبة للنعمان:293(
ق��ال عليه  اآخ���ر  ويف ح��دي��ث 
اأخ����ربك عّنا  ال�����س��ام: »م���ن 
توقيتًا فا تهابّن اأن تكّذبه فاإّنا 

ال نوّقت الأحٍد وقتًا«.)الغيبة للنعمان:289(5.
ويف حديث ثالث جاء عنه عليه ال�سام: »يا اأبا حممد اإّنا 
اأهل بيت ال نوّقت وقد قال حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: 
ك��ذب ال��وّق��ات��ون، ي��ا اأب��ا حممد اإن ق���ّدام ه��ذا االأم���ر خم�س 
عامات: اأوالهن النداء يف �سهر رم�سان، وخروج ال�سفيان، 

وخروج اخلرا�سان، وقتل النف�س الزكية، وخ�سف بالبيداء«.
)الغيبة للنعمان:290(

    النتيجة
امل�ستفاد من جميع ما تقدم اأن اأهل البيت عليهم ال�سام 
نقله  يف  �سواء  اخلطر  املو�سوع  هذا  اأم��ام  الباب  اأقفلوا  قد 
عنهم باأنهم وّقتوا اأو يف اّدعاء اإن�سان لذلك ابتداًء من نف�سه، 
ولي�س خفيًا ما يرتكه عدم االلتزام بهذا االأمر من اآثار غر 
مر�سية ومل يكن ذلك غائبًا يف و�سايا �ساحب الع�سر االإمام 
املهدي روحي واأرواح العاملن لرتاب مقدمه الفداء، املوّجهة 
اإلينا يف جملة من كتبه ل�سفرائه ومنهم ال�سفر الثان حممد 

ابن عثمان.
اهلل  اأر�سدك  عنه،  �ساألَت  ما  ��ا  »اأمَّ له:  كتاب  يف  جاء  فقد 
تَك ووقاك من اأمر املُنِكرين يل من اأهل بيتنا وَبني عمنا،  وثبَّ
ق��راب��ة، وَمن  اأح��ٍد  وب��ن  لي�س بن اهلل ع��زَّ وج��لَّ  ��ه  اأنَّ فاعلْم 
ي  ا �سبيل عمِّ ي، و�سبيُله �سبيُل ابِن نوح! واأمَّ اأنَكَرن فلي�َس منِّ
َنقبلها  اأموالكم فا  واأّما  يو�سف،  اإخوة  ف�سبيُل  وُوْلده،  جعفر 
اإال لتطُهروا، فمن �ساء منكم َفْلَي�سل، ومن �ساء َفْلَيقطع، وما 
اهلل،  اإىل  فاإنه  الَفَرج  ظهور  اأما  اآتاكم،  مما  خٌر  اهلل  اآتانا 

اتون«.)ك�سف الغمة:321/3( وكذب الوقَّ
    مما قال ر�ش�ان اهلل تعاىل عليه

)واهلل  الثان:  ال�سفر  قال 
ليح�سر  االأمر  اإن �ساحب هذا 
النا�س  ي��رى  �سنة  ك��ل  املو�سم 
ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه(.

)ح�سائل الفكر:79(
ه��ل  م������رة:  ذات  و����س���ئ���ل 
ق��ال:  االأم���ر؟  �ساحب  ي��ت  راأ
)ن����ع����م واآخ��������ر ع����ه����دي ب��ه 
وهو  احل���رام  اهلل  بيت  عند 
اأن���ز يل ما  »ال��ل��ه��م  ي��ق��ول: 
متعلقًا  ي���ت���ه  وراأ وع��دت��ن��ي«، 
من  بي  انتقم  »اللهم  يقول:  امل�ستجار  يف  الكعبة  باأ�ستار 

الفكر:80( اأعدائك«(.)ح�سائل 
منه:  ي���وم  ك��ل  يف  ي��ق��راأ  رج���ب  �سهر  يف  دع���اء  روي  وق���د 
اأمرك  والة  به  يدعوك  ما  جميع  مبعان  اأ�ساألك  اإن  »اللهم 

املاأمونون...«.)ح�سائل الفكر:81(
 الشيخ أحمد الجمري
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�سفن من اأهم املعارك التي خا�سها جي�س احلق بقيادة اأمر 
املوؤمنن علي عليه ال�سام بوجه جي�س البغي بقيادة معاوية بن 

اأبي �سفيان لعنه اهلل يف االأول من �سفر عام 39ه�.
ملا انتهت غزوة اجلمل يف الب�سرة وو�سعت احلرب اأوزارها، 
بعث  من�سورًا،  الكوفة مظفرًا  اإىل  ال�سام  عليه  االإم��ام  رجع 
وبعث  ال�سام،  عليه  له  البيعة  باأخذ  ياأمره  معاوية  اإىل  كتابًا 
الكتاب بيد رجل اإىل ال�سام، وجمع معاوية بع�س م�ساهر ال�سام 
واأمرهم باإ�ساعة هذا اخلرب واإذاعته فيما بن النا�س: )اأّن عليًا 
قتل عثمان، ومعاوية ويل دم عثمان، فيجب الطلب بثاأر عثمان 

ودمه(.)االإمامة وال�سيا�سة:109/1(
على  وا�سرتط  العا�س  بن  عمرو  الفكرة  ه��ذه  على  واأع��ان��ه 
املوؤمنن  اأمر  االإم��ام  واأعانه على حرب  بايعه  اإذا  اأّنه  معاوية 
املوؤمنن  اأمر  �سلطة  واأخرجوا م�سر من حتت  ال�سام  عليه 
عليه ال�سام يكون عمرو بن العا�س واليًا واأمرًا على م�سر، 

فبايعه على ذلك وبايع اأهل ال�سام معاوية اأي�سًا.
    و�ش�ل وابتداء

وهي  )�سفن(،  اإىل  واأقبل  اجل��رار  بجي�سه  معاوية  نه�س 
اأمر  االإمام  للقتال ونه�س  اأر�س كبرة وا�سعة، م�ستعدًا  ا�سم 
اأيام من  املوؤمنن عليه ال�سام بع�سكره اإىل ذلك املكان وبعد 
و�سوله ا�ستعرت نار احلرب فيما بن الفريقن وجرت اأنهار من 

الّدماء، وتكوّنت اأتال وجبال من اأج�ساد القتلى من الفريقن.
فقد و�سل اأبو االأعور ال�سلمي وهو على مقدمة جي�س معاوية 
اإىل منطقة �سفن، الكائنة بالقرب من مدينة الرقة يف �سوريا، 

ونزال منزاًل اختاروه وا�سعًا وا�ستولوا على �سريعة الفرات.
مقدمة  وهم  رجل  اآالف  اأربعة  ومعه  االأ�سرت  مالك  فو�سل 
عن  واأزال��وه��م  االأع���ور  ب��اأب��ي  فا�سطدموا  العلوي،  اجلي�س 
الفرات، فو�سل معاوية مع اجلي�س اجلرار، فان�سحب االأ�سرت 
عن الفرات، فا�ستوىل معاوية واأ�سحابه على �ساطئ الفرات 
ال�سام  املوؤمنن عليه  اأمر  االإمام  لديهم فو�سل  املاء  و�سار 
اأن  اجلي�س  االإم��ام  فاأمر  وي��زي��دون،  اإن�سان  األ��ف  مائة  ومعه 
ينزلوا وي�سعوا اأثقالهم واأحمالهم، وت�سرع بع�سهم اإىل ناحية 

معاوية واقتتلوا قتااًل قليًا.
    دناءة معاوية

وتقدم طائفة من النا�س اإىل الفرات لي�ستقوا فمنعهم اأهل 
اإىل  ال�سام فاأر�سل االإمام عليه ال�سام �سع�سعة بن �سوحان 
معاوية ر�سواًل يعاتبه على ت�سرعه باال�ستياء على املاء وجرى 

كام طويل يف ذلك.
عندما ا�ستوىل اأ�سحاب معاوية ا�ستياًء تامًا على الفرات، 
قال: )يا اأهل ال�سام هذا اأول الظفر، ال �سقان اهلل وال اأبا �سفيان 

اإن �سربوا منه حتى يقتلوا باأجمعهم(.)وقعة �سفن:163(

�ــــــشــــــفــــــني مـــــعـــــركـــــة 
ــد الـــبـــغـــي ــ ــشـ ــ احلـــــــــق �ـ
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وتبا�سر اأهل ال�سام من هذه الب�سرى ال�سارة وهي التغلب على 
العدو عن طريق حب�س املاء، فقام رجل من اأهل ال�سام همدان 
متعبد وقال: يا معاوية �سبحان اهلل �سبقتم القوم اإىل الفرات 
ومتنعونهم املاء؟ اأما اهلل لو �سبقوكم اإليه ل�سقوكم منه، األي�س 
اأما تعلمون  اأعظم ما تنالون من القوم اأن متنعوهم الفرات؟ 
اأن فيهم العبد واالأمة واالأجر وال�سعيف ومن ال ذنب له؟؟ هذا 

واهلل اأول اجلور.
فاأغلظ له معاوية يف الكام وقال لعمرو: اكفني �سديقك، 
فاأتاه عمرو وقابله بالكام اخل�سن، ف�سار الهمذان يف �سواد 
الليل حتى حلق بعلي عليه ال�سام.)�سرح نهج الباغة:320/3(

    مع�شكر احلق
يومًا  ال�سام  عليه  علي  املوؤمنن  اأم��ر  اأ�سحاب  مكث 
عط�س  م��ن  ال�سام  عليه  االإم���ام  واغ��ت��م  م��اء،  بغر  وليلة 
اأ�سحابه، الأّنهم باتوا يف الرّب عطا�سى، قد حيل بينهم وبن 
اإّن عليًا ال  اإىل املاء، فقال عمرو بن العا�س ملعاوية:  الورود 
على  و�سيوفهم  العراق  اأهل  من  وت�سعون  هو  عط�سًا،  ميوت 

عواتقهم، ولكن دعهم ي�سربون وت�سرب.
فقال معاوية: ال واهلل اأو ميوتون عط�سًا كما مات عثمان.

وخرج االإمام يف تلك الليلة يدور يف ع�سكره ف�سمع قائًا يقول:
اأمي��ن�����ع��ن��ا ال��ق��وم م���اء ال��ف��رات؟ 

وف��ي��������ن��ا ع���ل���يٌّ وف���ي���ن���ا ال���ه���دى
ال�سيام  وف��ي��ن��ا  ال�����س��اة  وف��ي��ن��ا 

وف��ي��ن��ا امل��ن��اج��ون حت���ت ال��دج��ى
ثم مّر باآخر ف�سمعه يقول:

اأمي��ن��ع��ن��ا ال���ق���وم م���اء ال���ف���رات؟ 
وف��ي��ن��ا ال���رم���اح وف��ي��ن��ا احل��ج��ف

وف����ي����ن����ا ع�����ل�����يٌّ ل������ه ����س�����������ول���ة 
يخف مل  ال������ردى  خ�������وف���وه  اإذا 

ون���ح���ن غ������داة ل��ق��ي��ن��ا ال��زب��ي�����ر 
وط��ل�����ح��ة خ�����س��ن��ا غ���م���ار ال��ت��ل��ف

ف��م��ا ب��ال��ن��ا اأم�����س اأ���س��د ال��ع��ري��ن 
وم����ا ب��ال��ن��ا ال���ي���وم ����س���اء عجف
واألقي على االأ�سعث رقعة فيها �سعر، فلما قراأها هاجت فيه 

احلمية، ودخل على االإمام.
فقال: يا اأمر املوؤمنن اأمينعنا القوم ماء الفرات واأنت فينا 

وال�سيوف يف اأيدينا؟ خل عّنا وعن القوم، فواهلل ال نرجع حتى 
نرده اأو منوت.

    جي�س الإمام وال�شيطرة على الفرات
رجع االأ�سعث فنادى يف النا�س: من يريد املاء اأو املوت فميعاده 

مو�سع كذا، فاإن ناه�س.
فخرج اثنا ع�سر األف رجل من قبيلة كندة وغرهم، وا�سعي 
على  فحملوا  بخيله  االأ�سرت  واأقبل  عواتقهم،  على  �سيوفهم 
الفرات حملة رجل واحد واأخذت ال�سيوف اأهل ال�سام، فولوا 
مدبرين حتى غم�ست خيل اأمر املوؤمنن �سنابكها يف الفرات 
ال�سريعة وغرقوا  االأعور عن  اأبا  واأزال��وا  املاء،  وا�ستولوا على 
منهم ب�سرًا وخيًا، وارحتل معاوية عن ذلك املو�سع، وملا �سار 
اأمر  اإليهم  فاأر�سل  ن�سقيهم،  ال  واهلل  ال  قالوا:  باأيدهم  املاء 
املوؤمنن: اأن خذوا حاجتكم من املاء وارجعوا اإىل مع�سكركم، 
وخلوا بينكم وبن املاء فاإّن اهلل قد ن�سركم عليهم بظلمهم 
وبغيهم، وقالوا له: اأمنعهم املاء كما منعوك، فقال: ال، خلوا 
بينهم وبينه، ال اأفعل ما فعله اجلاهلون، وا�ستاأذنه معاوية يف 

وروده امل�سرعة فاأباح االإمام له ذلك.
كان االإمام عليه ال�سام يحاول املحافظة على ال�سلم وال�سام 
واالأمان كما فعل يوم اجلمل فلم يزل ير�سل االأفراد اإىل معاوية 
للتفاهم وح�سم النزاع وكان معاوية م�سرًا على احلرب والقتال.

فزحف  الع�سكران،  وا�سطدم  احلرب  نار  ا�ستعلت  واأخ��رًا 
فنيت،  حتى  واحلجارة  بالنبال  وتراموا  بع�س،  على  بع�سهم 
اإىل بع�س  بالرماح حتى تك�سرت وم�سى بع�سهم  ثم تطاعنوا 
ال�سيوف وعمد احلديد، فلم ي�سمع ال�سامعون اإاّل وقع احلديد 
دمًا،  ال�سماء  واأمطرت  ال�سم�س  وانك�سفت  بع�س،  على  بع�سه 

وحملت االأفواج على االأفواج.
    اإنهدام و�شيك

كل  اأراد  الفريقن  على  طالت  قد  كانت  احل��رب  اإنَّ  وحيث 
اإىل  تبادروا  ولهذا  هناك،  البقاء  و�سئموا  االأم��ر  اإنهاء  جانب 
القتال وا�ستمرت احلرب �ستًا وثاثن �ساعة، واقرتب اجلي�س 
فر�سًا  معاوية  وطلب  االأُم���وي  اجلي�س  قيادة  مقر  من  العلوي 
لينهزم، وكان اأهل ال�سام ينادون: يا مع�سر العرب: اهلل اهلل يف 
احلرمات من الن�ساء والبنات، اهلل اهلل يف البقية، لقد فنيت 

العرب... الخ.
    كلمة حق يراد بها باطل

اقرتب اجلي�س العلوي من الفتح، والح لهم الظفر والن�سر 
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اإاّل عن طريق  وتوجه اخلطر اإىل معاوية ومل ي�ستطع املقاومة 
اخلدعة واملكر، فاأمر معاوية اأ�سحابه يف جوف الليل اأن يربطوا 
باأهل  واإذا  ال�سباح  واأ�سبح  الرماح،  روؤو���س  على  امل�ساحف 
العراق ي�ساهدون خم�سمائة م�سحف على روؤو�س الرماح واأهل 
ال�سام ينادون مبا تقدم من كامهم، وي�ستعطفون اأهل العراق 
ويطلبون منهم ترك احلرب، وكان اآخر كامهم: هذا كتاب اهلل 

بيننا وبينكم.
فقال االإمام: اللهم اإنك تعلم اأنهم ما الكتاب يريدون.

ومن هنا اختلف اأ�سحاب علي عليه ال�سام، فطائفة قالت: 
القتال، وطائفة قالت: املحاكمة اإىل الكتاب، وال يحل لنا احلرب 

وقد دعينا اإىل حكم الكتاب.
فعند ذلك بطلت احلرب وو�سعت اأوزاره��ا، وكان عدي بن 
االإم��ام  ويطلب من  اق��رتب،  قد  والن�سر  الفتح  اأن  يرى  حامت 
اإدامة احلرب، وقام عمرو بن احلمق وطلب من االإمام اأن يعمل 
مبا يرى، فقام االأ�سعث بن قي�س وقابل هوؤالء بالكام اخل�سن 

وطلب كف القتال.
ولكن  اهلل،  كتاب  اإىل  اأج��اب  من  اأح��ق  اإن  االإم���ام:  فقال 
معاوية وعمرو بن العا�س وابن اأبي معيط وابن اأبي �سرح وابن 
م�سلمة لي�سوا باأ�سحاب دين وال قراآن، واإن اأعرف بهم منكم، 

�سحبتهم �سغارًا ورجااًل فكانوا �سر �سغار و�سر رجال!!
رفعوها  ما  اإنهم  الباطل،  بها  ي��راد  حق  كلمة  اإّنها  ويحكم! 
اأنهم يعرفونها ويعملون بها، ولكنها اخلديعة والوهن واملكيدة، 
بلغ احلق  اأع��رون �سواعدكم وجماجمكم �ساعة واحدة فقد 

مقطعه، ومل يبق اإاّل اأن يقطع دابر الذين ظلموا.
ا�ستمرت احلرب من يوم �سروعها اإىل �سبيحة ليلة الهرير 
مائة وع�سرة اأيام وبلغ عدد القتلى من اأهل ال�سام ت�سعن األفًا 
ومن اأهل العراق ع�سرين األفًا واملجموع مائة وع�سرة اآالف كما 

ذكره امل�سعودي.
    تخاذل اخل�ارج

يف  مقنَّعن  األفا  ع�سرين  زه��اء  اأ�سحابه  من  االإم��ام  فجاء 
ت جباههم  احلديد حاملي �سيوفهم على عواتقهم، وقد ا�سودَّ
من كرة ال�سجود، وهم الذين �ساروا بعد ذلك خوارج، فنادوا 
االإمام با�سمه ال باإمرة املوؤمنن وقالوا: يا علي اأجب القوم اإىل 
كتاب اهلل اإذا دعيت اإليه، واإاّل قتلناك كما قتلنا ابن عفان، فو 

اهلل لنفعلها اإن مل جتبهم.
فقال االإمام عليه ال�سام: ويحكم!! اأّنا اأّول من دعا اإىل كتاب 

اهلل، واأول من اأجاب... ولكني قد اأعلمتكم اأّنهم قد كادوكم، 
واأّنهم لي�س العمل بالقراآن يريدون.

كان مالك االأ�سرت يف تلك ال�ساعة يقاتل ويتقدم حلظة بعد 
حلظة، وجي�س معاوية كان ين�سحب وينقر�س �ساعة بعد �ساعة 

ولو اأمهلوا االأ�سرت �ساعة واحدة النتهت احلرب.
ف�ساح هوؤالء: يا اأمر املوؤمنن ابعث اإىل االأ�سرت لياأتيك.

فبعث االإمام رجًا اإىل االأ�سرت: اأن ائتني.
فقال االأ�سرت: لي�س هذه بال�ساعة التي ينبغي لك اأن تزيلني 

عن موقفي، اإّن قد رجوت الفتح فا تعجلني.
    اإ�شرار على اخلذلن

رجع الر�سول فاأخرب االإمام، وحمل االأ�سرت على اأهل ال�سام 
وظهرت عامات الفتح، ولكن القوم قالوا: يا اأمر املوؤمنن ما 

نراك اإاّل اأمرته بالقتال.
اإمنا  األي�س  اإليه؟  ر�سويل  �ساورت  اأراأيتمون  االإم��ام:  فقال 
كلمته على روؤو�سكم عانية واأنتم ت�سمعون؟ فقالوا: ابعث اإليه، 
واإاّل فواهلل اعتزلناك!! فذهب الر�سول اإىل االأ�سرت واأخربه عن 
القتال  مغادرة جبهة  يحب  االأ�سرت  كان  وما  القوم،  اختاف 
يف تلك ال�ساعة احلرجة فقال له الر�سول: اأحتّب اأّنك ظفرت 
عنه  يفرج  فيه  هو  ال��ذي  مبكانه  املوؤمنن  اأم��ر  واأّن  ههنا، 
واهلل،  ال  اهلل!!  �سبحان  االأ�سرت:  فقال  ع��دوه؟؟،  اإىل  وي�سلم 
لرت�سلّن  عليه  حلفوا  قد  فاإّنهم  الر�سول:  فقال  ذلك  اأحب  ال 
عثمان  قتلنا  كما  باأ�سيافنا  لنقتلّنك  اأو  فلياأتيك  االأ�سرت  اإىل 
اأقبل االأ�سرت مغ�سبًا و�ساح بالقوم:  اأو لن�سلمك اإىل عدوك!! 
اأّنكم قاهرون  يا اأهل الذّل والوهن اأحن علومت القوم وظنوا 
جتيبوهم،  فا  فيها...  ما  اإىل  يدعونكم  امل�ساحف  رفعوا 

اأمهلون فاإن قد اأح�س�ست بالفتح. قالوا: ال منهلك.
    عتاب واختالف

جرى كام طويل وعتاب بن االأ�سرت والقوم واآل االأمر اإىل 
ال�سام،  عليه  االإم��ام  بهم  ف�ساح  وال�سياح،  وال�ستم  ال�سب 
فكفوا، ف�ساح القوم: اإّن اأمر املوؤمنن قد ر�سي املحاكمة بحكم 

القراآن.
كان االإمام �ساكتًا ال يتكلم، والقوم يتكلمون، وملا �سكتوا قال 
االإمام: اأيها النا�س اإن اأمري مل يزل معكم على ما اأحب اإىل اأن 
اأخذت منكم احلرب... اأال: اإّن كنت اأمر املوؤمنن فاأ�سبحت 
اليوم ماأمورًا وكنت ناهيًا فاأ�سبحت منهيًا، وقد اأحببتم البقاء 

ولي�س يل اأن اأحملكم على ما تكرهون.
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الروؤ�ساء وتكلموا مبا تكلموا  اأقوال الرجال وقام  ا�سطربت 
جن  من املوافقة على راأي االإمام ورف�س املحاكمة، ولكن املهرِّ

ن�سروا هذه الكلمة: اإن اأمر املوؤمنن ر�سي التحكيم.
ودخل االأ�سعث بن قي�س - راأ�س الف�ساد - وا�ستاأذن من االإمام 
ليكون ر�سواًل اإىل معاوية فاأذن له االإمام، فجاء االأ�سعث ودخل 
فقال  امل�ساحف؟  ه��ذه  رفعتم  �سيء  الأّي  وق��ال:  معاوية  على 
اأمر اهلل به فيها، فابعثوا رجًا منكم  اإىل ما  معاوية: لرنجع 
تر�سون به، ونبعث رجًا مّنا، وناأخذ عليهما اأن يعما مبا يف 

كتاب اهلل، وال يعدوانه، ثم نتبع ما اتفقنا عليه.
    انتخاب احلكمني

اأ�سحاب  من  وجماعة  االإم���ام  اأ�سحاب  من  جماعة  اأقبل 
معاوية واجتمعوا بن ال�سفن وتذاكروا حول انتخاب )احلكم( 
فانتخب اأهل ال�سام عمرو بن العا�س، وانتخب االأ�سعث ونظراوؤه 
اأبا مو�سى االأ�سعري فرف�س االإمام اأبا مو�سى ومل ير�س به، وقال 
االأ�سعث وجماعة: ال نر�سى اإاّل به، فلم يوافق االإمام وانتخب 
ابن عبا�س ليكون )حكمًا( فلم ير�س االأ�سعث بابن عبا�س الأّنه 

من اأقارب االإمام فاختار االأ�سرت فلم ير�سوا به.
االإم��ام  على  ورّد  و�سافة،  وقاحة  بكل  االأ�سعث  ج��ادل 
االإمام:  االأ�سعري، فقال  جميع مقرتحاته وبقي م�سرًا على 
عجبًا!  يا  ويقول:  بيديه  ي�سفق  وك��ان  �سئتم!  ما  فا�سنعوا 

اأُع�سى ويطاع معاوية؟!
مع�سكر  اإىل  فجاء  ال�سام  وك��ان يف  مو�سى  اأب��ي  اإىل  اأر�سلوا 
وجاء  احلكم،  هو  ليكون  نف�سه  ور�سح  االأ�سرت  فجاء  االإم���ام، 
االأحنف بن قي�س وحّذر االإم��ام من االأ�سعري وعجزه و�سعف 
نف�سه ور�سح نف�سه للحكم فوافق االإمام على ذلك، ولكن النا�س 

رف�سوا وقالوا: ال يكون اإال اأبا مو�سى.
    كتاب واختالف

عليه  تقا�سى  ما  هذا  �سورته:  وهذه  املوادعة  كتاب  وكتبوا 
علي اأمر املوؤمنن معاوية بن اأبي �سفيان... فلما قراأ معاوية 

املوؤمنن ثم  اأمر  اأنه  اأقررت  اإن  اأنا  الكتاب قال: بئ�س الرجل 
قاتلته!! اأعيد الكتاب اإىل االإم��ام واأخ��ربوه فاأمر االإم��ام مبحو 
كلمة )اأمر املوؤمنن( فنهاه االأحنف عن ذلك، فقال االأ�سعث: 
اأمح هذا اال�سم...!! فقال االإمام: اإن هذا اليوم كيوم احلديبية 
حن كتب الكتاب عن ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه واآله: هذا ما 
�سالح عليه حممد ر�سول اهلل �سهيل بن عمرو... فقال �سهيل: 
لو اأعلم اأنك ر�سول اهلل مل اأقاتلك ومل اأخالفك، اإن اإذن لظامل 

لك... ولكن اأكتب: حممد بن عبد اهلل.
فقال ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه واآله: يا علي اإن لر�سول اهلل 
واأنا حممد بن عبد اهلل، ولن ميحو عني الر�سالة كتابي لهم. 
اإن ذلك الكتاب اأنا كتبته بيننا وبن امل�سركن، واليوم اأكتبه اإىل 

اأبنائهم كما كان ر�سول اهلل كتبه اإىل اآبائهم �سبهًا ومثًا.
فقال عمرو بن العا�س: �سبحان اهلل! اأت�سبهنا بالكفار ونحن 
م�سلمون؟ فقال االإمام: يا بن النابغة ومتى مل تكن للكافرين 

وليًا وللم�سلمن عدوًا؟
وملا اأرادوا تنظيم الكتاب �ساألوا االإمام: اأتقر اأنهم م�سلمون 
موؤمنون؟ فقال االإمام: ما اأقّر ملعاوية وال الأ�سحابه اأّنهم موؤمنون 
وال م�سلمون ولكن يكتب معاوية ما �ساء ويقر مبا �ساء لنف�سه 

والأ�سحابه وي�سمي نف�سه مبا �ساء واأ�سحابه.
فكتبوا الكتاب، وكان يف اأعلى الكتاب خامت اأمر املوؤمنن ويف 
اأ�سفله خامت معاوية و�سهد ال�سهود عليها وخرج االأ�سعث بالكتاب 
وقراأه على اأهل العراق فهاج النا�س وظهرت الفتنة واالنق�سام 
والتفرقة وتكونت اخلوارج و�ساحوا: ال حكم اإال هلل. فاأين قتانا 

يا اأ�سعث؟ وحمل بع�سهم على االأ�سعث ليقتله.
من  وطلبوا  للحكومة  م�ستنكرين  االإم��ام  اإىل  النا�س  واأقبل 
االإمام نق�س العهد والرجوع اإىل احلرب فقال االإمام: ويحكم! 
اأبعد الر�سا وامليثاق والعهد نرجع؟ األي�س اهلل تعاىل قد قال: 
وَاَل  إَِذا عَاهَدتُّمْ  اهلِل  بِعَهْدِ  بِالْعُُقودِ{؟ وقال: }وََأوُْفوا  }َأوُْفوا 
تَنُقُضوا اأَليْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وََقدْ جَعَْلُتمُ اهلَل عََليُْكمْ 

َكفِيالً إِنَّ اهلَل يَعَْلمُ مَا تَْفعَُلونَ{.]النحل:91[
ف���رباأ اخل����وارج م��ن االإم����ام وب���راأ 
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بالهجوم على معاوية  االإم��ام  ي�ستاأذنون  واأقبل اجلي�س  منهم، 
و�سطر  املعاهدة  قبل  كان هذا  لو  ال�سام:  عليه  االإم��ام  فقال 

ال�سحيفة الأزلتهم عن ع�سكرهم.
    اجتماع احلكمني

فحذره  للمحاكمة،  العا�س  بابن  لاجتماع  االأ�سعري  توجه 
النا�س عن ابن العا�س وغدره ومكيدته و�سوء �سوابقه حتى يتخذ 
التدابر الازمة ويكون على ب�سرة من اأمره، ولكن كان كل 

هذا با جدوى بل كانت النتيجة 
معكو�سة.

املكان  يف  احلكمان  اجتمع 
املعد لهما فقال عمرو: تكلم يا 
بل  االأ�سعري:  فقال  مو�سى  اأب��ا 
اأنت تكلم. فقال عمرو: ما كنت 
الأفعل واأقدم نف�سي قبلك، ولك 
حقوق كلها واجبة... فتكلم اأبو 
للكام  اإن  عمرو:  فقال  مو�سى 
اأواًل واآخرًا ومتى تنازعنا الكام 

مل نبلغ اآخره حتى نن�سى اأوله، فاجعل ما كان من كام بيننا 
يف كتاب ي�سر اإليه اأمرنا؟ فقال اأبو مو�سى: اكتب، دعى عمرو 

ب�سحيفة وكاتب.
وبعد �سوؤال وجواب وخداع وتزوير قال االأ�سعري: قد علمت اأن 
اأهل العراق ال يحبون معاوية اأبدًا، واأّن اأهل ال�سام ال يحبون عليًا 

اأبدًا، فهلم نخلعهما ون�ستخلف عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب.
فقال عمرو: اأيفعل ابن عمر؟ قال: نعم، اإذا حمله النا�س على 
فعل ذلك فعل. فقال عمرو: فهل لك يف �سعد بن اأبي وقا�س؟ 
واالأ�سعري ال ير�سى بهم.  العا�س جماعة  ابن  قال: ال. فذكر 
واخطب  اأن��ت  قم  االأ�سعري:  فقال  واخطب.  قم  عمرو:  فقال 
فامتنع ابن العا�س وقام االأ�سعري وخرج من اخليمة وقد اجتمع 
اأربعمائة رجل من اأ�سحاب االإمام ومثلهم من اأ�سحاب معاوية.

    خطبة املنخدع
فقام االأ�سعري وخطب خطبة وقال: اأيها النا�س اإّنا نظرنا يف 
اأمرنا فراأينا اأقرب ما يح�سرنا من االأمن وال�ساح ومل ال�سعث 
وحقن الدماء وجمع االألفة خلعنا عليًا ومعاوية، وقد خلعت عليًا 

كما خلعت عمامتي هذه، وخلع عمامته.

وقام عمرو وقال: اأيها النا�س اإّن اأبا مو�سى عبد اهلل بن قي�س 
قد خلع عليًا واأخرجه من هذا االأمر الذي يطلب، وهو اأعلم به، 

اأال واأّن خلعت عليًا واأثبت معاوية علّي وعليكم.
فقال االأ�سعري كذب عمرو ومل ن�ستخلف معاوية ولكّنا خلعنا 
معاوية وعليًا! فقال عمرو: بل كذب عبد اهلل بن قي�س قد خلع 

عليًا ومل اأخلع معاوية.
فقال االأ�سعري: ما لك؟ ال وفقك اهلل غدرت وفجرت، اإمّنا 
حتمل  اإن  الكلب  كمثل  مثلك 

عليه يلهث اأو ترتكه يلهث.
يلعن  اإي��اك  بل  عمرو:  فقال 
اهلل، كذبت وغدرت اإمّنا مثلك 

كمثل احلمار يحمل اأ�سفارًا.
اأب����ا مو�سى  ف�����س��رب ع��م��رو 
عمرًا  �سريح  و���س��رب  ف�سقط 
ب��ال�����س��وط، ف��رك��ب االأ���س��ع��ري 
وحلف  مكة  اإىل  وتوجه  راحلته 

اأن ال ينظر يف وجه علي.
    مظل�م التاريخ عليه ال�شالم

اأمر املوؤمنن عليًا عليه ال�سام ظلم من بع�س  اأّن  ال �سّك 
ال�سحابة ف�سًا عن مظلوميته بعد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

واآله وبعد زوجته الطاهرة ال�سديقة فاطمة عليها ال�سام.
�سبب  ال�سام  عليه  املوؤمنن  الأم��ر  اجلي�س  انقياد  فعدم 
الفتنة، فا يكون اجلند منقادًا لقائده اإذا مل يوؤمن باأّن قائده 
يقاتل من اأجل احلق، فاإميان اجلند بالقائد هو اإميان قلبي كما 

اأّن اجلند يوؤمن باهلل تبارك وتعاىل بقلبه ولي�س بل�سانه فقط.
مل يعرفوا اإمامهم وقائدهم كما عرفوه حواريو اأمر املوؤمنن 
علي عليه ال�سام كمالك االأ�سرت وعمار بن يا�سر وغرهما ممن 
باأّنه خليفة  واآم��ن  ال�سام،  املوؤمنن عليه  اأمر  قاتل يف جنب 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله باحلق، وهو اإمام االأمة ومفرت�س 

الطاعة.
فعلينا اأن نعرف اإمام زماننا عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف 
لكي ال نقع يف الفنت، باالإ�سافة اإىل ن�سرته وعدم خذالنه، اإّنه 
اأ�سحابًا كمالك  اأنظارنا لكنه ينتظر  ال�سام غائب عن  عليه 

االأ�سرت وعمار بن يا�سر.

السيد عيل العلوي
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ال�شالم  عليه  طالب  اأبــ� 
فـــرعـــ�ن اآل  ــ�ؤمـــن  ــمـ كـ

عليه  طالب  اأبي  ومواقف  الدعوة،  �سر  تتبعنا  اإذا  اإننا 
اإميانه،  يكتم  بدء  ذي  بادئ  كان  اأّن��ه  ند:  فاإّننا  ال�سام 
يظهر  ا�ستمر  قد  اأنه  والظاهر  فرعون،  اآل  كموؤمن  متامًا 
يف  الها�سميون  ُح�سر  اأن  اإىل  اأُخ��رى  ويخفيه  ت��ارة،  ذلك 

ال�سعب، ف�سار يكر من اإظهار ذلك واإعانه.
»اإّن  قوله:  ال�سام  عليه  ال�سادق  االإم��ام  عن  ورد  وقد 
االإمي���ان،  اأ���س��ّروا  الكهف  اأ���س��ح��اب  مثل  طالب  اأب��ي  مثل 
مرتن«.)اأمايل  اأجرهم  اهلل  فاآتاهم  ال�سرك،  واأظ��ه��روا 

ال�سدوق:551. اأ�سول الكايف:373/1(
ال�سام  عليه  املوؤمنن  اأمر  عن  يرفعه،  ال�سعبي،  وعن 
اأبو طالب بن عبد املطلب بن عبد مناف  قال: »كان واهلل 
اأن  ها�سم  بني  على  خمافة  اإميانه؛  يكتم  م�سلمًا،  موؤمنًا 

تنابذها قري�س«.)الغدير:388/7. اأمايل ال�سدوق:550(

ومن املعلوم اأّن حممد ابن احلنفية حمل يف حرب اجلمل 
اأنا  ق��ال:  غ�سيته  فلما  ق��ال:  الب�سرة،  اأه��ل  من  رجل  على 
عنه. كففت  اأراد  الذي  عرفت  فلما  طالب،  اأبي  دين  على 

)الطبقات الكربى البن �سعد:67/5(
املعنى ال جمال  ب��ه��ذا  ع��دي��دة  اأُخ����رى  اأح��ادي��ث  وث��م��ة 
املختارة:80.  الف�سول  الغدير:338/7.  لذكرها.)راجع: 

اإكمال الدين:103(
    لبد من كتمان الإميان

عليه  طالب  اأب��ي  اإمي��ان  كتمان  اإّن  نقول:  اأن  ون�ستطيع 
ال�سام كانت �سرورة البد منها؛ الأّن الدعوة كانت بحاجة 
على  وحت��اف��ظ  تدعمها،  قوية  اجتماعية  �سخ�سية  اإىل 
من  فتتكلم  النزاع،  يف  طرفًا  تكون  ال  اأن  �سرط  قائدها، 
مركز القوة لتتمكن الدعوة من احلركة، مع عدم مواجهة 
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�سغط كبر ي�سل حركتها، ويحد من فاعليتها.
قال ابن كثر وغره: )اإذ لو كان اأ�سلم اأبو طالب - ونحن 
نقول البن كثر: اإنه قد اأ�سلم، ولكنه كتم اإميانه واإ�سامه 
مدة - ملا كان له عند م�سركي قري�س وجاهة، وال كلمة، وال 
اأيديهم  يهابونه ويحرتمونه، والجرتوؤوا عليه، وملدوا  كانوا 
واأل�سنتهم بال�سوء اإليه(.)البداية والنهاية:41/3. ال�سرة 

النبوية لدحان:46/1(
ة     مفارقات حمريِّ

كيف يحكمون لزيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن 
اخلطاب، ولولده �سعيد بن زيد، ولورقة بن نوفل، وق�س بن 
�ساعدة، والأبي �سفيان الذي ما فتئ كهفًا للمنافقن، والذي 
اأُحد. )ال�سحيح  ذكرت ت�سريحاتهم ومواقفهم يف غزوة 

من �سرة النبي االأعظم �سلى اهلل عليه واآله:252/4(
عنه  ي��روون  بل  باالإ�سام؟!  لهوؤالء  يحكمون  كيف  اإذن، 
�سلى اهلل عليه واآله: اأنه قال عن اأُمية بن اأبي ال�سلت: اأّنه 

كاد اأن ي�سلم يف �سعره.)�سحيح م�سلم:48/7(
ال  كاأنه  )وك��ان  اأُمية:  بن  �سفوان  عن  ال�سافعي  ويقول 
ي�سك يف اإ�سامه(، الأّنه حن �َسمع يوم حنن قائًا يقول: 
غلبت هوازن، وُقتل حممد، قال له: )بفيك احلجر، فواهلل، 
لرب قري�س اأحب اإيل من رب هوازن(.)االأغان:190/3(

فكيف يحكمون لكل هوؤالء باالإ�سام، اأو باالقرتاب منه، 
وهم مل يدركوا االإ�سام، اأو اأدركوه ومل ي�سلموا، اأو اأظهروا 

االإ�سام، واأبطنوا الكفر؟
ثم يحكمون بالكفر على اأبي طالب عليه ال�سام، الذي 
ما فتئ يف الفرتة االأخرة، رمبا بعد الهجرة اإىل احلب�سة 
يوؤكد وي�سرح ع�سرات املرات يف اأقواله ويف اأفعاله، ويعلن 
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  ولنبيه  بالوحدانية،  هلل  بال�سهادة 

بالنبوة والر�سالة؟! ما لهم كيف يحكمون!
    ما ه� ذنب اأبي طالب ر�ش�ان اهلل عليه؟

طالب  اأب��ي  على  يوؤخذ  اإّن��ه  نقول:  ذلك  كل  رغم  ولكننا 
واأعظم  الذنوب،  اأكرب  من  هو  واح��د،  �سيء  ال�سام  عليه 
اأم  �ساء  بها -  يتلب�س  ي�ستحق من  التي  والعيوب،  ئات  ال�سيِّ
كل  من  الأجلها  يحرم  اأن  بد  وال  الع�سر،  احل�ساب   - اأبى 

امتياز، وي�سلب منه كل و�سام.

لذلك  اأب��ًا  كان  اأن��ه  هو  واجل�سيم  العظيم  الذنب  وه��ذا 
وي�سنوؤه  احل��ك��ام،  ويبغ�سه  قري�س،  تكرهه  ال��ذي  الرجل 
وكل  �سوء،  كل  له  يتمنون  زال��وا  وما  وكانوا  الباطل..  اأهل 
�ساأنه،  من  للحط  وجهدوا  رحمه،  قطعوا  وقد  ي�سوء،  ما 
قتل  قد  كان  اأن��ه  �سوى  ل�سيء  ال  منزلته،  عظيم  روا  و�سغَّ
اآباءهم واإخوانهم على ال�سرك والكفر، وهو يدافع عن دين 
اهلل �سبحانه، ويجاهد يف �سبيل اهلل، بن يدي ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه واآله.
وهذا الرجل هو - ب�سراحة - ابن عم ر�سول اهلل �سلى 
امل�سمى  وهو  �سبطيه،  واأب��و  ابنته،  وزوج  واآل��ه،  عليه  اهلل 
ال��ذي  ال��ف��ج��رة،  ال���ربرة، وق��ات��ل الكفرة  اأم��ر  ب���)ع��ل��ي( 
الويل  وكان  واآله،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  علم  مدينة  كان 
وعلى  اأب��ي��ه،  وعلى  عليه  و�سامه  اهلل  �سلوات  والو�سي 

االأئمة االأطهار من بنيه.
فكان البد - بنظرهم - من ن�سبة كل عظيمة اإليه، واإىل 
اأبيه اأبي طالب عليه ال�سام، وو�سع االأحاديث املكذوبة يف 

حقهما، وتزوير تاريخهما، ما وجدوا اإىل ذلك �سبيًا.
من  باألوان  والتاريخية  احلديثية  جماميعهم  فحفلت 
الدجل والتزوير، واأفانن من الكذب والبهتان، واالأفائك 
ال�سام  عليه  طالب  اأبي  اإىل  ن�سبوا  لقد  حتى  واالأباطيل، 
من  اأعظم  �سيء  ثمة  ك��ان  ول��و   - ب��اهلل  والعياذ   - الكفر 
لعلي،  منهم  ك��ي��دًا  ب��ه،  وو���س��م��وه  اإل��ي��ه،  لن�سبوه  الكفر 
يزال  وال  كان  الذي  وهو  مقامه،  من  للنيل  منهم  و�سعيًا 
وجميع  والزبرين،  االأُموين،  اأعن  يف  اجلارحة  ال�سوكة 
من  اأن��واع  منهم  فظهرت  واأه��ل��ه،  احل��ق  على  احلاقدين 
طالب،  اأبي  واأبيه  جعفر،  اأخيه  وعلى  عليه،  االف��رتاءات 

وعلى كل �سيعتهم وحمبيهم، واملدافعن عنهم.
اأن ذلك ال ي�سفي �سدورهم �سفعوه بنوع  وحن بدا لهم 
اأعدائه،  اإط��راء  اإىل  �سعوا  حن  والتجني،  الكيد  من  اآخر 
اأولياء  واأعداء احلق، فن�سبوا ف�سائل  اأعداء اهلل ور�سوله، 
ثبتت  تكاد جتد ف�سيلة  اإنك ال  اأع��داء اهلل، حتى  اإىل  اهلل 
الفرق  خمتلف  عند  �سحيح  ب�سند  ال�سام  عليه  لعلي 
االإ�سامية، اإال ولها نظر يف خمالفيه، ومناوئيه، واملعتدين 
عليه، ولكنها - يف االأكر وهلل احلمد - قد جاءت باأ�سانيد 
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�سعيفة وموهونة، حتى عند وا�سعيها.
اأبي  الظاملة يف حق  االأف��ائ��ك  ه��ذه  اأن  وي��اح��ظ:  ه��ذا، 
من  ال�سنن  ع�سرات  بعد  ظهرت  قد  ال�سام  عليه  ط�الب 
املدافع  كان  ال��ذي  واآل��ه،  عليه  اهلل  �سلى  ر�سول اهلل  وف��اة 
يظهر  كما  عليه،  تعاىل  اهلل  ر�سوان  طالب  اأبي  عن  االأول 
من كثر من املواقف له �سلى اهلل عليه واآله، حدثنا عنها 

والرواية،  احلديث  كتب  لنا  وحفظتها  التاريخ، 
رغ��م م��ا ب��ذل��ه احل��اق��دون م��ن جهود 

من  ���س��واه��ا  وط��م�����س  لطم�سها، 
احلقائق النا�سعة، وال�سواهد 

والرباهن ال�ساطعة.
طالب  اأب����ا  اأن  ول���و 

تعاىل  اهلل  ر���س��وان 
اأب��ًا  ك��ان  عليه 

مثًا،  ملعاوية 
مل������روان،  اأو 
م��ن  الأي  اأو 

ت�سدوا  ال��ذي��ن 
للحكم من املناوئن 

اأه��ل  ع��ن  واملنحرفن 
ال�سام،  عليهم  البيت 

ومنهجهم،  خطهم  وع���ن 
الثناء  اآي��ات  راأي��ت من  لراأيت ثم 

واأط��راف  الليل،  اآن��اء  يتلى  ما  عليه 
وتنهال  تاحقه،  االأو�سمة  ول��وج��دت  النهار، 

عليه من كل حدب و�سوب، وبا كتاب وال ح�ساب، والألفيت 
ويرمونه  واالأب��اط��ي��ل،  االأك��اذي��ب  بتلكم  ينبزونه  ال��ذي��ن 
والتبجيل،  التعظيم  راي��ات  حملة  اأنف�سهم  هم  بالبهتان، 

والتكبر والتهليل له رحمه اهلل.
له  وم��ا  ومناقبه  ف�سائله  يف  االأح��ادي��ث  م��ن  ول��وج��دت 
يفوق حد  ما  اآخ��رة،  واإن  دنيا،  اإن  و�سفاعات  كرامات  من 
احل�سر، وما يزيد ويت�ساعف باطراد يف كل ع�سر وم�سر.
قد  ال�سام  عليه  طالب  اأبا  اأن  عي:  يدَّ من  جتد  ولرمبا 
واآل��ه، كما  يبعث �سلى اهلل عليه  اأن  قبل  بالنبي حتى  اآمن 

عوه لبع�س من يوالونهم ويحبونهم!! ادَّ
ولعل بع�سهم يذهب اإىل ما هو اأبعد من ذلك، فيقول فيه 
كما قالوه يف بع�س اأ�سافهم: لو مل اأبعث فيكم لبعث فان!! 

اأو ما �ساكل ذلك.
اأعظم من  هو  ما  اأو  النبوة،  مقام  له  عوا  يدَّ اإن مل  هذا 
عوا ذلك ليزيد لعنه اهلل، قاتل االإمام احل�سن  ذلك كما ادَّ

عليه ال�سام، وهادم الكعبة.
    الق�ل ال�شحيح

قد  ال�سام  عليه  طالب  اأب��ا  اإن 
ك��ان حم��ظ��وظ��ًا ج���دًا، حيث 
مل يكن قريبًا لهوؤالء، وال ملن 
من  فنجا  ه���وؤالء،  يتواله 
ف�سائل  اإليه  تن�سب  اأن 
م��ك��ذوب��ة، وم��ن 
ي���ع���ط���ى  اأن 
اأو�������س������م������ة ال 
ح��ق��ي��ق��ة ل��ه��ا، 
ه��ذا  ي��ك��ف��ي  اإذ 
الف�سائل  م��ن  ال��رج��ل 
واالأو���س��م��ة م��ا ك���ان قد 
وا�ستحقاق  ناله عن جدارة 
وبعمله  وباإخا�سه،  بجهاده، 
اهلل  ر�سا  ب��ه  ن��ال  ال��ذي  ال�سالح 
العظيم،  الف�سل  هو  وذل��ك  �سبحانه، 

واحلظ االأ�سعد، واملقام االأجمد.
    مفارقات.. ذات دللة

الغريب يف االأمر: اأن من هوؤالء القوم، من يرى اأن قاتل 
عمار بن يا�سر من اأهل اجلنة، واأن ابن ملجم جمتهد يف 
ال�سام، ثم هم يدافعون عن يزيد  االإمام عليًا عليه  قتله 
عى  ابن معاوية لعنه اهلل، ويعتربونه من اأهل اجلنة، بل ادَّ

له بع�سهم النبوة قبحهم اهلل واإياه.
كما اأن البع�س كابن عربي يرى: اأن فرعون موؤمن، واأّن 
عبدة العجل موحدون موؤمنون، اإىل غر ذلك من ترهات 

واأباطيل واأ�ساليل.
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النار  الطائي يدخل  اإن حامت  قالوا:  اأنهم  هذا عدا عن 
لكنه ال يعذب بها جلوده، واأن ك�سرى ال يعذب لعدله، واأن 
اأبا �سفيان، اأبا معاوية الذي يقول لعثمان حينما �سارت اإليه 
اخلافة: قد �سارت اإليك بعد تيم وعدي، فاأدرها كالكرة، 
واجعل اأوتادها بني اأُمية، فاإمنا هو امللك، وال اأدري ما جنة 

وال نار.)النزاع والتخا�سم:20(
واأن  مع�سوم،  ع��ادل،  تقي  موؤمن  هذا،  �سفيان  اأبا  اإن 
عليه  علي  االإم��ام  اأبو  فقل:  اأو   - ال�سام  عليه  طالب  اأبا 
يبلغ  ن��ار،  من  �سح�ساح  ويف  م�سرك،  كافر   - ال�سام 

كعبه، ويغلي منه دماغه!!
نعم.. ما ع�ست اأراك الدهر عجبًا!!

    حال اأبي طالب ر�ش�ان اهلل عليه حال 
ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله

ف����اإّن ح���ال اأب���ي ط��ال��ب ع��ل��ي��ه ال�����س��ام م��ع االأُم���وي���ن 
عليه  علي  بولده  منه  بغ�سًا  عليه  افرتى  ومن  واأ�سياعهم، 
النبي �سلى اهلل عليه  اإىل حد كبر حال  ي�سبه  ال�سام.. 
بقوله:  حالهم  القراآن  حكى  الذين  امل�سركن،  مع  واآل��ه 
}وََقاُلوا َلنْ ُنؤْمِنَ َلكَ حَتَّىٰ تَْفجُرَ َلنَا مِنَ اأَلرِْض يَنْبُوعًا 
اأَلنْهَارَ  َفُتَفجِّرَ  وَعِنٍَب  نَخِيٍل  مِنْ  جَنٌَّة  تَُكونَ َلكَ  َأوْ   *
عََليْنَا  َزعَــمْــتَ  َكمَا  السَّمَاءَ  ُتسْقَِط  َأوْ   * تَْفِجريًا  خِالََلهَا 
يَُكونَ  َأوْ   * َقِبيالً  وَالْمَالَئَِكةِ  بِــاهلِل  تَــْأتِــيَ  َأوْ  كِسًَفا 
ُنؤْمِنَ  وََلــنْ  السَّمَاءِ  فِي  تَرَْقىٰ  َأوْ  ُزخْــرُفٍ  مِنْ  بَيْتٌ  َلكَ 
رَبِّي  سُبْحَانَ  ُقْل  نَْقرَؤُهُ  كَِتابًا  عََليْنَا  ُتنَزَِّل  حَتَّىٰ  لِرُقِيِّكَ 

هَْل ُكنْتُ إِالَّ بَشَرًا رَسُواًلْ{.]االإ�سراء:17[

هذا  ب��اإمي��ان  نقر  ل��ن  يقولون:  طالب  اأب��ي  مبغ�سي  اإن 
الرجل، ولو ت�سافرت على ذلك كل االأدلة وال�سواهد، وحتى 

لو ن�س اهلل ور�سوله عليه.
الزبرين  ومن  واأ�سياعهم،  االأُموين  من  اخللف  فبئ�س 
لِبئ�س  ل�ساأنه،  وم�سغر  لعلي،  �سانئ  كل  ومن  واأتباعهم، 
ال�سلف من طواغيت اجلاهلية وعتاتها، ومن قتلة االأنبياء 

وفراعنة االأر�س، وجبابرتها.
    م�قف اأبي لهب من دع�ة 
النبي �شلى اهلل عليه واآله

بعد  اأّن��ه  ي��ذك��رون:  اأنهم  اإىل  هنا  اأي�سًا  ن�سر  اإننا  ثم 
ا�ستعداده  لهب  اأبو  اأعلن  ال�سام  عليه  طالب  اأبو  تويف  اأن 

لن�سرة النبي �سلى اهلل عليه واآله.
عبد  اأب���اك  اإن  ي��ق��ول:  اأن��ه  فاأخربته  قري�س،  فاحتالت 
ما  طابق  مبا  فاأخربه  ذلك،  عن  ف�ساأله  النار،  يف  املطلب 
اأخربوه به؛ فتخلى عن ن�سرته، وانقلب ليكون عدوًا له ما 

عا�س.)البداية والنهاية:134/3(
    نق�ل

اإننا ال ن�سك يف كذب هذه الق�سية.
اأواًل: كيف مل يعلم اأبو لهب طيلة ع�سر �سنن من عدائه 
للنبي، وحماربته له: اأن هذا هو راأيه �سلى اهلل عليه واآله 
وراأي االإ�سام يف كل من ميوت م�سركًا باهلل تعاىل؟! وعلى 

اأي �سيء كان يحاربه طيلة هذه املدة اإذن؟!
التي  القوية  ال�سخ�سيات  اأهم  من  كان  لهب  اأبا  اإن  بل 
ونبيه  العظيم،  االإ�سام  �سد  ال�سراع  حركة  تدير  كانت 
هذا  ال�سرك  ل��واء  حملة  يجهل  اأن  ميكن  فكيف  ال��ك��رمي، 

االأمر، ويعرفه غرهم؟!
ال�سام، ثم  اأبي طالب عليه  ثانيًا: ملاذا عاداه يف حياة 

عاد اإىل حمايته ون�سرته بعد وفاته؟!
اأو ملاذا مل يفعل اأبو لهب مثل فعل اأبي طالب عليه ال�سام؟!

ثالثًا: قد اأ�سلفنا اأن عبد املطلب مل يكن م�سركًا، بل كان 
على دين احلنيفية موؤمنًا �سادق االإميان.

    �شر افتعال الرواية

ولعل �سر افتعال هذه الرواية هنا هو اإظهار: اأن حماية 
اأبي طالب عليه ال�سام للر�سول قد كانت بدافع الع�سبية 

واحلمية القبلية، اأو احلب الطبيعي.
ولكن اأين كانت حمية وع�سبية اأبي لهب قبل هذا الوقت، 

واأين كان حبه الطبيعي البن اأخيه؟
ال�سعب،  يف  الها�سمين  قري�س  ح�سرت  حينما  وال�سيما 

وكادوا يهلكون جوعًا؟!
واأين ذهبت حميته بعد ذلك؟

واآله  النبي حممدًا �سلى اهلل عليه  يتتبع  وهو الذي كان 
من مكان اإىل مكان يوؤذيه، وي�سد النا�س عنه ما ا�ستطاع 

اإىل ذلك �سبيًا.

السيد جعفر مرتىض العاميل
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الدين  حفظ  يف  الكبر  االأث��ر  للعلماء  اأّن  الوا�سح  من 
الرد  عن  ف�سًا  ال�سام  عليهم  البيت  اأه��ل  تعاليم  ون�سر 

على ال�سبهات التي تثار من قبل املخالفن واملغر�سن.
فعن االإمام الهادي عليه ال�سام اأّنه قال: »َلْواَل َمْن َيْبَقى 
اإَِلْيِه  اِعَن  الدَّ اْلُعَلَماِء  ِمَن  ال�سام  عليه  َقاِئِمُكْم  َغْيَبِة  َبْعَد 
َوامْلُْنِقِذيَن  اهلِل  ِبُحَجِج  ِديِنِه  َعْن  َن  ابِّ َوالذَّ َعَلْيِه  َن  الِّ َوالدَّ
ِفَخاِخ  َوِمْن  َوَمَرَدِتِه  اإِْبِلي�َس  �ِسَباِك  ِمْن  اهلِل  ِعَباِد  َعَفاِء  ِل�سُ
ِذيَن  ُهُم الَّ ِب مَلَا َبِقَي اأََحٌد اإِالَّ اْرَتدَّ َعْن ِديِن اهلِل َوَلِكنَّ َوا�سِ النَّ
اِحُب  �سَ �ِسُك  مُيْ َكَما  يَعِة  ال�سِّ َعَفاِء  �سُ ُقُلوِب  ��َة  اأَِزمَّ �ِسُكوَن  مُيْ

ُلوَن ِعْنَد اهلِل َعزَّ َوَجل«. اَنَها اأُوَلِئَك ُهُم االأَْف�سَ ِفيَنِة �ُسكَّ ال�سَّ
فمن اأراد البلوغ اإىل الغاية من وجوده وح�سول مر�ساة 
اهلل �سبحانه وتعاىل عليه اأن يّتبع العلماء فيما اأوردوه عن 

اأئمة اأهل البيت عليهم ال�سام.
    العالمة ابن فهد احللي

من اأكابر علماء االإمامية يف فرتة القرن التا�سع الهجري 
ولد يف احللة  �سره،  ابن فهد احللي قد�س  العامة  ال�سيخ 
اإىل  كرباء  اإىل  انتقاله  اأّدى  حتى  �سبابه  مّدة  بها  وعا�س 

انتقال املرجعية معه.
قد�س  حياته  اأّن  وجدت  التاريخ  كتب  يف  البحث  بعد 
ال��دي��ن  خ��دم��ة  يف  ق�ساها  م��راح��ل  اإىل  مق�سمة  ���س��ّره 
وقد  ل��ب��ن��ان،  يف  وب��ع��ده��ا  وك��رب��اء  احل��ل��ة  يف  مع�سمها 

لبنان يف مهمة علمية. اإىل  هاجر 
    ا�شمه ون�شبه

هو ال�سيخ العامة جمال الدين اأحمد بن �سم�س الدين 
ابن حممد بن فهد احللي االأ�سدي.)الر�سائل الع�سر:5(

ب��ن فهد بن  اأح��م��د  ال��دي��ن  �سهاب  ال��ع��ّام��ة  وه��و غ��ر 
االأح�سائي. اإدري�س 

واإن اتفق توافقهما يف الع�سر واال�سم والن�سبة اإىل فهد 
الذي هو جد يف االأول واأب يف الثان، وهو غر اأبي العبا�س 

احلنفي املتوفى �سنة 672.)عدة الداعي:2(
    ولدته ون�شاأته

يف  وت��رتع  ون�ساأ  757ه����  �سنة  يف  اأح��م��د  العامة  ول��د 
معظم  اأم�سى  وقد  والتقوى  والف�سيلة  بالعلم  مفعم  بيت 
من  اجلائريون  حكم  حيث  اجلائري  العهد  يف  عمره 
ال�سيخ ح�سن  االأ�سرة هو  �سنة 740 -813 ه� وزعيم هذه 
ال�سلطان  وبعده  وي�س  ال�سلطان  اأعقبه  ثم  اجل��ائ��ري، 

اأحمد. وال�سلطان  ح�سن 
وقد عا�س اأحمد بن فهد احللي 56 �سنة من عمره الذي 
الع�سر  والثمانن يف مدينة احللة وذلك يف  الرابعة  ناهز 

اجلائري.)جتارب العلماء يف ع�سور الغيبة:371/1(
وكانت من اأهم مدن العراق املزدحمة بالعلماء واملدار�س 
وكانت  اآنذاك،  ال�سيعية  للطائفة  العلمية  واملعاهد  الدينية 

العالمة اأحمد ابن فهد احللي
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ع�سرها.)نبذة  يف  والعلمية  الثقافية  املراكز  طليعة  من 
عن حياة العامة احللي:4(

القراءة  بتعلم  ال�سيخ  �سرع  املائمة  الظروف  هذه  يف 
والكتابة واأخذ بالذهاب اإىل الكتاتيب مع اأقرانه.)جتارب 

العلماء يف ع�سور الغيبة:372/1(
    هجرته اإىل كربالء

اإىل  املرجعية  وانتقلت معه  املقد�سة  اإىل كرباء  هاجر 
حوزة كرباء العلمية حيث ازدهرت احلوزة بطلبة العلوم 
الدينية والف�ساء والفقهاء الذين وفدوا اإىل كرباء من 
خمتلف االأقاليم االإ�سامية ك�)اإيران والهند واأذربيجان( 

وغرها من املناطق االإ�سامية.
وقد اأ�سار بن بطوطة يف رحلته اإىل كرباء املقد�سة �سنة 
737ه� اإىل وجود مدر�سة علمية كبرة اإىل جانب ال�سريح 
املقد�س لاإمام احل�سن عليه ال�سام، فمن هنا يظهر دور 

ال�سيخ احللي يف تن�سيط احلركة العلمية يف كرباء.
اأن  بعد  ال�سيعة  عند  علميًا  مركزًا  كرباء  فاأ�سبحت 
تراجع دور جبل عامل ال�ست�سهاد ال�سهيد االأول. )نبذة عن 

حياة العامة احللي:4(
    هجرته اإىل لبنان

علمية  مهمة  يف  عامل  جبل  اإىل  احللي  العامة  �سافر 
كتاب  ن�سخ  بع�س  على  اطلع  حيث  االأول  بال�سهيد  والتقى 

االأربعن لل�سهيد االأول.)اأعيان ال�سيعة:512/4(
    مناظراته

ك���ان ال��ع��ام��ة اب���ن ف��ه��د احل��ل��ي م��ت��ب��ح��رًا وق���دي���رًا يف 
اأتباع  مع  عديدة  مناظرات  وله  والنقا�س  العلمي  البحث 
املخالفن خ�سو�سًا يف املوا�سيع العقائدية ك�)اإمامة اأهل 
ال�سنة  ناق�س علماء  وقد  وواليتهم(  ال�سام  البيت عليهم 
بن قرا  )اأ�سبان  اآنذاك  العراق  اأمر  وبح�سور وطلب من 
يو�سف( وكان �سببًا يف اعتناقه مذهب اأهل البيت عليهم 
املوؤمنن  اأمر  با�سم  اخلطبة  االأم��ر  األقى  حيث  ال�سام 
واأوالده املع�سومن عليهم ال�سام و�سرب با�سمهم النقود 
اأن  بعد  ع��ام836ه���  املناق�سة  فجرت  اآن���ذاك  احلديدية 
�سقطت الدولة اجلائرية باحتال االأمر اأ�سبان للحلة يف 

العام نف�سه.)اأعيان ال�سيعة:520/4(

    اأ�شاتذته
واأ�ساتذة  علماء  يد  على  وتتلمذ  احللي  العامة  در���س 
تامذة  من  وك��ان  احلائري  اخل��ازن  بن  علي  منهم  عدة 
ال�سيخ العامة علي بن هال اجلزائري وكان يروي عن 
املحققن  فخر  وتامذة  االأول  ال�سهيد  تامذة  من  جملة 
ومنهم املقداد ال�سيوري وابن املتوج البحران وابن ال�سيد 
املرت�سى بهاء الدين علي بن عبد الكرمي بن عبد احلميد 
بن  علي  الدين  نظام  وال�سيخ  النجفي  احل�سيني  الن�ساب 
عبد احلميد النيلي احلائري عن فخر الدين ولد العامة 

وال�سيخ �سياء الدين اأبواحل�سن علي بن ال�سهيد االأول.
ووجد على ظهر بع�س ن�سخ االأربعن لل�سهيد منقواًل عن 
ال�سيخ  االأحاديث  بهذه  حدثني  �سورته  ما  فهد  ابن  خط 
االإم��ام  ال�سيخ  بن  علي  احل�سن  اأب��و  الدين  �سياء  الفقيه 
ال�سهيد  اأبي عبد اهلل  �سم�س الدين حممد بن مكي جامع 
هذه االأحاديث قد�س اهلل �سره بقرية جزين حر�سها اهلل 
تعاىل من النوائب يف 11 من �سهر حمرم احلرام افتتاح 
�سنة 824 ه� واأجاز يل روايتها باالأ�سانيد املذكورة ورواية 

غرها من م�سنفات والده.)اأعيان ال�سيعة:515/4(
�ساه  �سرف  بن  اهلل  عبد  الدين  ج��ال  م�سايخه  وم��ن 
الدين علي بن  االأ�سدي، و�سياء  ال�سميع بن فيا�س  وعبد 
بن  املطلب  عبد  بن  حممد  الدين  وجمال  االأول  ال�سهيد 

االعرج احل�سيني.)مو�سوعة طبقات الفقهاء:64/9(
    تالمذته

من تامذته ال�سيخ عز الدين ح�سن بن علي بن اأحمد 
ابن يو�سف املعروف بابن الع�سرة الكركي العاملي، وال�سيخ 
ظهر الدين بن علي بن زين العابدين بن احل�سام العاملي 
اجلزائري  هال  بن  علي  الدين  زين  وال�سيخ  العيناثي، 

�ساحب كتاب الدر الفريد يف التوحيد.
عبد  وال�سيخ  الكركي،  ال��ع��ايل  عبد  ب��ن  علي  وال�سيخ 
اأ�سول  يف  الطالبن  حتفة  كتاب  �ساحب  احللي  ال�سميع 
وال�سيخ حممد  املو�سوي،  وال�سيد حممد بن فاح  الدين، 
وال�سيخ  طي،  ابن  م�سائل  كتاب  موؤلف  العاملي  طي  ابن 
زين  وال�سيخ  القطيفي  را�سد  بابن  ال�سهر  الدين  ر�سي 
الدين علي بن حممد بن علي العاملي وقيل من تامذته 
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حممد نور بخ�س.)نبذة عن حياة العامة احللي:9(
    م�ؤلفاته

اأودع  الفقه  يف  اأغلبها  كثرة  ت�سانيف  العامة  لل�سيخ 
للفقهاء  وم�ستندًا  علميًا  اأ�سبحت مرجعًا  التي  اآراءه  فيها 
النافع  املخت�سر  �سرح  يف  ال��ب��ارع  )امل��ه��ذب  كتبه،  فمن 
املخت�سر(،  ���س��رح  م��ن  و)املقت�سر  احل��ل��ي(،  للمحقق 
واخلمول(،  العزلة  من  العارفن  �سفات  يف  و)التح�سن 
يف  ال�ساعي  ون��اح  الداعي  و)ع��دة  التحرير(،  و)كتاب 
اآداب الدعاء( وهو من اأ�سهر كتبه، و)�سرح االألفية يف فقه 
االأئمة  ال�سرعية عن  االأول(، و)التواريخ  لل�سهيد  ال�ساة 
املوجز  و)ي�سم  الع�سرة(،  الر�سائل  و)كتاب  املهدية(، 
احلاوي لتحرير الفتاوى(، و)املحرر يف الفتوى(، وكتاب 
)الّلمعة اجللية يف معرفة النية(، وكتاب )م�سباح املبتدي 
وهداية املقتدي(، وكتاب )غاية االإيجاز خلائف االأعواز(، 
و)ر�سالة  احل��اج(،  منا�سك  اآىل  املحتاج  )كفاية  وكتاب 
وج��ي��زة يف واج��ب��ات احل���ج(، وك��ت��اب )ج��واب��ات امل�سائل 
البحرانية(،  امل�سائل  )جوابات  وكتاب  االأوىل(،  ال�سامية 
وهي  الداعي(  اآداب  من  البد  فيما  الباغي  )نبذة  وكتاب 
ال�ساة(،  )اأ���س��رار  وكتاب   ، ال��داع��ي(  )لعدة  تلخي�س 
يف  )امل�سباح  وكتاب  اخلم�س(،  العبادات  يف  و)ر�سالة 
وجبات ال�ساة(، وكتاب )الف�سول يف الدعوات(، وكتاب 

)االأدعية واخلتوم(. )مو�سوعة طبقات الفقهاء:66/9(
    اأق�ال العلماء فيه

فهد  اب��ن  ال�سيخ  مكانة  الدين  علماء  من  الكثر  ذك��ر 
)اأم��ل  كتابه  يف  العاملي  احل��ر  العامة  ذك��ره  ما  ومنهم 
ورع  عابد  زاهد  ثقة  فا�سل  )عامل  اإنه  قال  حيث  االأم��ل( 

جليل القدر... �سدوقًا(.)تكملة الرجال(
الفا�سل  )العامل  العلماء(:  )ريا�س  كتاب  يف  وج��اء 
ال��ورع  العابد  ال��زاه��د  اجلليل  الثقة  الفهامة  العامة 

القدر(. العظيم 
ويف تكملة الرجال لل�سيخ عبد النبي الكاظمي نزيل جبل 
بن  اأحمد  العبا�س  اأبو  الزاهد  العامل  )ال�سيخ  قال:  عامل 
ال�سهيد  تلميذ  اخل��ازن  ابن  ال�سيخ  عن  يروي  احللي  فهد 

االأول وكان زاهدًا عابدًا(.)اأعيان ال�سيعة:520/4(

)الفوائد  كتابه  يف  العلوم  بحر  مهدي  ال�سيد  وذك��ره 
الرجالية( نقًا عن العامة املجل�سي يروي عن ال�سيخ ابن 

اخلازن تلميذ ال�سهيد االأول: وكان زاهدًا عابدًا.
املقال(:  )طرائف  كتابه  يف  الربوجردي  علي  وال�سيد 

فا�سل فقيه جمتهد كامل زاهد عابد ورع تقي.
وقد ذكره ال�سيد اخلوئي يف كتابه معجم رجال احلديث 

فقال فيه: فا�سل عامل زاهد ورع جليل القدر.
    وفاته

تعاىل  اهلل  ر�سوان  احللي  فهد  بن  اأحمد  العامة  تويف 
عليه يف �سنة 841ه� وهو يبلغ من العمر 85 �سنة  يف مدينة 
كرباء املقد�سة ودفن يف ب�ستان بالقرب من �سريح االإمام 
االإمام  قبلة  �سارع  االآن يف  ومرقده  ال�سام  عليه  احل�سن 

عليه ال�سام.

عيل جواد عباس
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يذكر يف التاريخ اأّن االإمام الع�سكري عليه ال�سام ولد يف 
ومائتن  وثاثن  اثنتن  �سنة  االآخ��ر،  ربيع  اأو  رم�سان  �سهر 
لياٍل  لثمان  يوم اجلمعة،  رّبه يف  اإىل جوار  وانتقل  للهجرة، 

خلون من �سهر ربيع االأّول �سنة �سّتن ومائتن.
كان من اأ�سغر االأئّمة عليهم ال�سام عمرًا، فقد كان عمره 
اإليه  ا�ست�سهاده م�سمومًا ب�سم د�س  ثمانيًا وع�سرين �سنة يوم 

عند معتمد العبا�سي لعنه اهلل.
وقد ا�ستفا�س املوؤرخون يف ذكر ف�سله، حيث يقول ال�سيخ 
اأبي احل�سن علّي بن حمّمد عليهما  املفيد: )كان االإمام بعد 
خال  الجتماع  ع��ل��ّي،  ب��ن  احل�سن  حممٍد  اأب��ا  ابنه  ال�سام 
يف  ع�س�ره  اأهل  كاّفة  على  وتقّدِمِه  فيه،  الف�سل  )خ�سال( 
ما ُيوجُب له االإمامة ويقت�سي له الرئا�سة، من العلم والزهد 
االأعمال  وك��رة  والكرم  وال�سجاعة  والع�سمة  العقل  وكمال 

املقّربة اإىل اهلل(.)االإر�ساد:313(
    لّقب بالع�شكري

فيها،  ُيقيم  كان  التي  البلد  اإىل  فن�سبًة  )الع�سكري(  َلَقُب 
وهي التي ت�سّمى االآن )�سامّراء(اأو )�ُسرَّ َمْن راأى(، وقد بنى 
فيها،  اجلند  الإقامة  وذلك  العبا�سّيون،  احلّكام  املدينة  هذه 
ُيطلق  املدينة  هذه  يقطنون  كانوا  الذين  الّنا�س  اأغلب  ف��اإنَّ 

عليهم لقب )الع�سكرّي(.
اأهل  اأئمة  من  كاآبائه  كان  ال�سام  عليه  الع�سكري  واالإمام 
البيت عليهم ال�سام يف موقع االإمامة من اأجل اإر�ساد الّنا�س 
به  جاء  الذي  االأ�سيل  االإ�سام  على  وعقولهم  قلوبهم  وفتح 
البيت  اأهل  اأئمة  فيه  و�سار  واآل��ه،  عليه  �سلى اهلل  ر�سول اهلل 
عليهم ال�سام، باعتبار اأّنهم اأمناء اهلل على الر�سالة، والأنهم 
خلفاء اهلل يف اأر�سه وحججه على عباده، وقد تتلمذ على يد 
والعلماء،  ال��رواة  من  الكثر  ال�سام  عليه  الع�سكري  االإم��ام 
تاأثرًا كبرًا  �سنه  بالرغم من حداثة  اأّثره يف جمتمعه  وكان 
به  له  ي�سهد  مبا  له  ي�سهدون  كانوا  اأع���داءه  اأنَّ  حتى  ج���ّدًا، 

اأولياوؤه.
فعلى الرغم من اأنَّه كان اأ�سغر االأئمة عمرًا، لكّنه ا�ستطاع 
م على �سيوخ بني  اأن ي�ستويل على ثقة املجتمع كلِّه، وكان ُيَقدَّ
علمه  باجتاه  ويتحّرك  به  ويثُق  يقّدمه  كلُّه  واملجتمع  ها�سم، 

واإمامته.
واإذ نتحدث يف هذه االأ�سطر عن االإمام احل�سن الع�سكرّي 
القليل  اأنَّ  القيمة يف هذا احلديث، هي  ال�سام، حيث  عليه 
ة  النا�س من يعرفون ب�سكل وا�سح خ�سائ�س حياة االأئمَّ من 
املتاأّخرين عليهم ال�سام واأفكارهم وموقعهم، ومنهم االإمام 

ــك يــا  ــ ــي ــ ــل ــ الـــــ�ـــــشـــــالم ع
ــا احلــــّجــــة املــنــتــظــر ــ ــ اأبـ
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الع�سكرّي عليه ال�سام.
    مكانتـه يف املجتمـع الإ�شالمّي

نقله كّتاب �سرته من  اأن نطّل على ما  البداية، نحّب  ويف 
ميلك  كان  اإّن��ه  حيث  اآن��ذاك،  االإ�سامّي  املجتمع  يف  مكانته 
امتدادًا من الّتعظيم واالإجال يف مواقع املجتمع كّلها، مبا يف 
ذلك الوزراء والقادة وطبقات املجتمع، حتى اإنَّ بع�س الَّذين 

كانوا ين�سبون له العداء ي�سهدون بذلك.
ة تنقل هذا اجلّو من بع�س اأوالد رجال  وهناك وثيقة تاريخيَّ
الّدولة، حيث يروي )اأحمد بن عبيد اهلل بن خاقان(، وكان 
ياع واخلراج، اأّنه جرى  اأبوه وزيرًا للمعتمد العبا�سي على ال�سّ
عليه  علّي  االإمام  اإىل  املنت�سبن  اأي  العلوّية،  يف جمل�سه ذكر 
ال�سام ومذاهبهم، وكان �سديد النَّ�سب، اأي �سديد العداوة 
الأهل البيت عليهم ال�سام، فقال: )ما راأيت وال عرفت ب�سّر 
من راأى - اأي �سامراء -، رجًا من العلوّية، مثل احل�سن بن 
ونبله  وعفافه  و�سكونه  هديه  يف  الّر�سا،  بن  حمّمد  بن  علي 
اإّياه على ذوي  وكرمه عند اأهل بيته وبني ها�سم، وتقدميهم 
�سّن  كان يف  فلقد  الكبر،  املوقع  اأي   - واخلطر  منهم  ال�سّن 
يقّدمونه  وكانوا  ها�سم،  بني  من  �سيوخ  هناك  وكان  باب  ال�سَّ
الّنا�س(.)بحار  وعاّمة  وال���وزراء  القادة  وكذلك   - عليهم 

االأنوار:321/50(
خّط  يف  اإن�سان  يبلغ  كيف  اإذ  التاأّمل،  على  يبعث  ما  وهذا 
م�ساّد ملوقع اخلافة احلاكمة هذه املنزلة العالية، الأنَّ هناك 
اأحّق  النا�س ممن كان يعترب االإمام عليه ال�سام  الكثر من 
اأي��ن  فمن  العّبا�س؟  بني  ع��ن  ابتعدت  كانت  ل��و  باخلافة، 
ميتلئ  اّل��ذي  الواقع  هذا  ويف  ال�سّن،  هذه  يف  اإن�سان  يح�سل 
على  ال�سام،  عليهم  البيت  الأهل  العداوة  ين�سبون  باّلذين 

هذه املكانة؟
ورمّبا نقراأ يف اأكر من حديٍث من اأحاديث االإمام الع�سكرّي 
عليه ال�سام، حديثه عن نا�سبي العداء لهم الَّذين كروا يف 
االإم��ام  جعل  ما  اأ�سلوب،  من  باأكر  يتحركون  وكانوا  عهده، 
عليه ال�سام يرّكز على �سرورة توعية ال�ّسائرين يف خّط اأهل 
البيت عليهم ال�سام، حتى ال يثر هوؤالء اأمامهم ال�ّسبهات، 
فا بدَّ من اأن يكون االإمام عليه ال�سام قد �سيطر على الواقع 
من خال الثقافة اّلتي كان يحّركها يف ذلك الواقع، وال�ّسمّو 
بامل�ستوى  والّن�ساط احلركّي يف املجتمع،  الروحّي واالأخاقّي 
الذي مل ي�ستطع اأّي اأحد اأن ي�سّجل عليه اأّية نقطة �سعف، ما 

جعله يفر�س نف�سه على الواقع كّله.
اأبيه  عن  ينقل  ��ذي  الَّ خ��اق��ان(  بن  )اأح��م��د  حديث  ونتابع 
الَّذي كان من ال�ّسخ�سّيات املربزة يف الّدولة، فيقول: )فاإن 
اإذ  للّنا�س،  جمل�سه  يوم  وهو  اأبي  راأ�س  على  قائمًا  يومًا  كنت 
دخل عليه حّجابه، فقالوا: اأبو حممد بن الر�سا يف الباب - 
ونعرف من هذا اأّن االأئّمة عليهم ال�سام كانوا يلتقون بع�س 
القيام  اأجل  من  وذلك  ويزورونهم،  الّدولة  يف  ال�ّسخ�سّيات 
ببع�س م�سالح امل�سلمن، ومراعاة الّظروف احلرجة املحيطة 
�سمعت  مما  فتعّجبت  له،  ائذنوا  ع��اٍل:  ب�سوٍت  فقال   - بهم 
منهم اأنهم ج�سروا - )اأي جتّراأوا( - يكّنون رجًا على اأبي 
بح�سرته، ومل يكن عنده اإال خليفة، اأو ويّل عهد، اأو من اأمر 
ال�ّسلطان، اأن يكّنى - فاأن تذكر �سخ�سًا بكنيته، فهذا مظهر 

من مظاهر التكرمي، كما قال ال�ّساعر:
اأك��ّن��ي�����ه ح���ن اأن���ادي�������ه الأك��رم�����ه 

ال��ّل��ق��ب ����واأة  وال���������سّ األ��ّق��ب�����ه  وال 
جّيد  الوجه،  جميل  القامة،  ح�سن  اأ�سمر،  رجل  فدخل   -
البدن، حديث ال�سّن، له داللة وهيبة، فلّما نظر اإليه اأبي، قام 
بني ها�سم  باأحد من  اأعلمه فعل هذا  وال  اإليه خطى،  مي�سي 
والقّواد، فلّما دنا منه، عانقه وقّبل وجهه و�سدره، واأخذ بيده، 
واأجل�سه على م�سّاه الَّذي كان عليه، وجل�س اإىل جنبه مقبًا 
متعّجب مما  واأنا  بنف�سه،  ويفّديه  يكّلمه  بوجهه، وجعل  عليه 
اأرى منه، اإذ دخل عليه احلاجب، فقال: )املوّفق( - وهو اأخو 
اأبي،  املعتمد العبا�سي - قد جاء؛ وكان املوّفق اإذا دخل على 
تقّدم حّجابه، فقاموا بن جمل�س اأبي وبن باب الّدار �سماطن 
يزل  فلم  ويخرج،  يدخل  اأن  اإىل   - متقابلن(  )اأي �سفن   -
غلمان  اإىل  نظر  حتى  يحّدثه،  حممد  اأب��ي  على  مقبًا  اأب��ي 
)اأي   - �سئت  اإذا  حينئٍذ:  قال   - املوّفق  خدم  اأي   - ة  اخلا�سَّ
به  ثم قال حلّجابه: خذوا  اأن تذهب( - جعلني اهلل فداك؛ 
خلف ال�ّسماطن حتى ال يراه هذا - يعني املوّفق - فقام، وقام 
اب اأبي وغلمانه: ويلكم، َمن  اأبي وعانقه وم�سى، فقلت حلجَّ
هذا الذي كّنيتموه على اأبي وفعل به اأبي هذا الفعل؟ فقالوا: 
الّر�سا،  بابن  يعرف  علّي،  بن  احل�سن  له  يقال  علوّي  ه��ذا 
فازددت تعّجبًا، ومل اأزل يومي ذلك قلقًا متفّكرًا يف اأمره واأمر 
اأن ي�سّلي  الّليل، وكانت عادته  اأبي، وما راأيت فيه حتى كان 
العتمة - )اأي الع�ساء( - ثم يجل�س، فينظر فيما يحتاج اإليه 
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من املوؤامرات - )اأي املراجعات( - وما يرفعه اإىل ال�ّسلطان، 
فلّما �سلَّى وجل�س، جئت فجل�ست بن يديه ولي�س عنده اأحد، 
اأذنت  اأبه، فاإن  اأحمد، لك حاجة؟ قلت: نعم يا  فقال يل: يا 
يل �ساألتك عنها، فقال: قد اأذنت لك يا بنّي، فُقل ما اأحببت، 
قلت: يا اأبه، َمن الّرجل اّلذي راأيتك بالغداة فعلت به ما فعلت 
واأبويك،  بنف�سك  وفديته  والتَّبجيل،  والكرامة  االإج��ال  من 
- ذلك  ال�سيعة(  )اأي   - الراف�سة  اإمام  ذاك  بنّي،  يا  فقال: 
احل�سن بن علي املعروف بابن الّر�سا، ف�سكت �ساعًة، ثم قال: 
يا بنّي، لو زالت االإمامة عن خلفاء بني العّبا�س، ما ا�ستحّقها 
اأحد من بني ها�سم غر هذا، واإنَّ هذا لي�ستحّقها يف ف�سله، 
وعفافه، وهديه، و�سيانته، وزهده، وعبادته، وجميل اأخاقه، 

و�ساحه(.)بحار االأنوار:375/50(
نراه  اخل��اف��ة،  وزراء  من  وزي��ر  هو  ال��ّرج��ل  ه��ذا  اأنَّ  فمع 
يحمل هذا التَّقدير والتعظيم الكبرين لاإمام عليه ال�سام، 
الهادي عليه  االإم��ام  اأي   - اأباه  راأيت  قائًا: )ولو  ثم مي�سي 
نبيًا   - العطاء  �سخّي  اأي   - ج��زاًل  رج��ًا  راأي��ت   - ال�سام 
�سمعت  وما  اأبي  على  وغيظًا  وتفّكرًا  قلقًا  ف��ازددت  فا�سًا؛ 
منه، وا�ستزدته يف قوله وفعله فيه ما قال، فلم يكن يل هّمة 
بعد ذلك اإال ال�ّسوؤال عن خربه والبحث عن اأمره - فلقد بداأت 
بعد هذه املعلومات عنه، اأتفّح�س حقيقة هذا الرجل العظيم 
- فما �ساألت اأحدًا من بني ها�سم والقادة والق�ساة والفقهاء 
اإال وجدته عنده يف غاية االإجال واالإعظام،  و�سائر النا�س، 
واملحّل الّرفيع، والقول اجلميل، والتقدمي له على جميع اأهل 
بيته وم�سايخه، فعظم قدره عندي، اإذ مل اأَر له ولّيًا وال عدّوًا 

اإال وهو يح�سن القول فيه والّثناء عليه(. )الكايف:503/1(
ة تدّل على مدى مكانة  اإنَّ هذا الّن�ّس يعترب وثيقة تاريخيَّ
يدين  من  عند  �سواء  كّله،  املجتمع  يف  ال�سام  عليه  االإم��ام 
اأو عند من يعار�سها، ولي�س لذلك من تف�سر �سوى  باإمامته 
اأنَّ االإمام عليه ال�سام ا�ستطاع اأن يفر�س نف�سه على املجتمع 
كّله، من خال امللكات القد�سّية اّلتي كان يتمّتع بها يف جميع 

اح واخللق الرفيع. جوانب املعرفة والروحانّية وال�سَّ
    �شجـن الإمـام عليه ال�شالم

املعتمد  اأّن  ال�سام  عليه  الع�سكرّي  االإم��ام  �سرة  يف  ذكر 
العبا�سي حب�سه، ونحن نعرف اأّن االأئّمة عليهم ال�سام كانوا 
ُي�سجنون يف عهد بني العّبا�س، حيث كان هوؤالء يعرفون اأّن االأئمة 
ينفتح  روحّيًا  امتدادًا  ال�سام ميلكون  البيت عليهم  اأهل  من 

ع����ل����ى ام����ت����داد 
معريّف،  �سيا�سّي 
ي��ح��م��ل��ه ال��ّن��ا���س 
الأهل  نفو�سهم  يف 

ال���ب���ي���ت ع��ل��ي��ه��م 
ال�������س���ام، الأن��ه��م 
ي���ع���ت���ربون���ه���م يف 
م���وق���ع االإم����ام����ة، 
اأّن  ي����رون  ورمّب����ا 
يف  ال�سرعّية  لهم 
ال�ّسلطة،  م��وق��ع 
خمابراتهم ول����ذل����ك، ك��ان��وا  عنا�سر  يوّكلون 

انفتاحه  خمافة  حما�سرته،  بغية  اإم��ام،  ك��ّل  حركة  لر�سد 
على املجتمع، وتخويف الّنا�س من الّلقاء به، ورمّبا كانوا بن 
اأو ذاك، بزّجه يف  اإيذاء هذا االإمام  وقت واآخر يعملون على 

ال�ّسجن.
وهنا، ينقل الّتاريخ لنا كيف كان تاأثر االإمام عليه ال�سام 
حممد  ع��ن  حممد  ب��ن  علّي  ع��ن  ال��ّرواي��ة  ففي  جن،  ال�سِّ يف 
بن  اأبو حممد عند علي  قال: )حب�س  العلوي،  اإ�سماعيل  ابن 
نارم�س، وهو اأن�سب النا�س واأ�سّدهم على اآل اأبي طالب، وقيل 
له: افعل به وافعل، فما اأقام عنده اإال يومًا حتى و�سع خّديه 
له - كناية عن اخل�سوع والتذّلل - وكان ال يرفع ب�سره اإليه 
اإجااًل واإعظامًا، فخرج من عنده وهو اأح�سن الّنا�س ب�سرًة، 

واأح�سنهم فيه قواًل(.)الكايف:508/1(
الّروحّي يف  ال�سام  الع�سكرّي عليه  االإمام  تاأثر  كان  وقد 
هذا الّرجل قوّيًا، وو�سل اإىل درجة اأّنه ا�ستطاع فيها اأن يقلب 
اإىل  ل من عدوٍّ لدود  به يتحوَّ واإذا  كّله،  كّله ووجدانه  تفكره 

ل اإىل داعية اإىل االإمام عليه ال�سام. �سديق حميم، بل حتوَّ
ويف رواية اأخرى: )دخل العبا�سّيون على �سالح بن و�سيف 
علّي  بن  �سالح  ودخ��ل   - االإم���ام  �سجن  يتوىّل  اّل��ذي  وه��و   -
ة من  وغره من املنحرفن عن هذه الّناحية - اأي ناحية االأئمَّ
خمالفيهم - على �سالح بن و�سيف عندما حب�س اأبا حممد 
ال�سام  االإمام عليه  الّت�سييق على  ي�سّجعونه على  وكاأنهم   -
- فقال لهم �سالح: وما اأ�سنع - فلقد اأعيتني الو�سائل كّلها - 
وقد وّكلت به رجلن من اأ�سّر من قدرت عليه، فقد �سارا من 
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اة  وال�سَّ العبادة 
اإىل  ���ي���ام  وال�������سّ
فقلت  عظيم،  اأمر 
ل���ه���م���ا م�����ا ف���ي���ه؟ 
ف���ق���اال: م���ا ت��ق��ول 
ي�����س��وم  رج�����ٍل  يف 
الّنهار ويقوم الّليل 
ي��ت��ك��ّل��م،  ال  ك���ّل���ه، 
ي��ت�����س��اغ��ل،  وال 
ن���ظ���رن���ا  واإذا 
اإل����ي����ه ارت����ع����دت 

ال  ما  ويداخلنا  اأنف�سنا، فرائ�سنا،  منلكه من 
ا �سمعوا ذلك، ان�سرفوا خائبن(.)الكايف:512/1( فلمَّ

فهذا يدّل على مدى قّوة الّتاأثر الروحّي اّلذي كان االإمام 
مع  يتكّلم  اأن  دون  م��ن  ب��ه،  يتمّتع  ال�سام  عليه  الع�سكري 
ة  وتلك هي خ�سو�سيَّ اأيِّ حوار،  معهم يف  يدخل  اأو  االآخرين 
ة  اأهل البيت عليهم ال�سام، الَّذين ميلكون من امللكات القد�سيَّ
اّلتي حباهم اهلل اإّياها، ما يفي�سون به على كلِّ الّنا�س الَّذين 
العايل  واخللق  والّروحانّية  هلل  املعرفة  بكّل  معهم  يعي�سون 
ميّثلونه،  اّلذي  االأ�سيل  اخلّط  اإىل  به  الّنا�س  يجتذبون  اّلذي 

وهو خّط االإ�سام يف منهج اأهل البيت عليهم ال�سام.
    حماولة بني العبا�ـــس للتخّل�س من ذرية ر�شـــ�ل اهلل 

�شلى اهلل عليه واآله
بعد اأن اأّدى االإمام الع�سكري عليه ال�سام م�سوؤوليته ب�سكل 
واآل��ه وول��ده عليه  واأّم��ة جده �سلى اهلل عليه  كامل جتاه دينه 
روع  يهّدئ  واأخذ  ومئتن،  �ستن  �سنة  قبل  نف�سه  نعى  ال�سام 
اأم��ر اهلل ال جت��زع��ي...،  وق��وع  بد من  ال  لها:  قائًا  وال��دت��ه 
ونزلت الكارثة كما قال، والتحق بالرفيق االأعلى بعد اأن اعتّل 
عليه ال�سام يف اأّول يوم من �سهر ربيع االأول من ذلك العام.

)االإر�ساد:336/2(
ومل تزل العلة تزيد فيه واملر�س يثقل عليه حتى ا�ست�سهد 
واغتيل  �ُسم  قد  اأنه  اأي�سًا  وروي  ال�سهر،  الثامن من ذلك  يف 
الذي  العبا�سي  املعتمد  له  ال�سم  د�س  حيث  ال�سلطة  قبل  من 
كان قد اأزعجه تعظيم االأمة لاإمام الع�سكري وتقدميهم له 
على جميع الها�سمين من علوين وعبا�سين فاأجمع راأيه على 

الفتك به.)ال�سواعق املحرقة:314(

اهلل  عجل  )احلجة  املنتظر  املهدي  ول��ده  غر  يخلف  ومل 
اآنذاك خم�س �سنن وقد  ال�سريف( وكان عمره  تعاىل فرجه 

اآتاه اهلل احلكمة وف�سل اخلطاب.)االإر�ساد:339/2(
جانب  اإىل  ال�سام  عليه  الع�سكري  احل�سن  االإم��ام  فدفن 
اأبيه االإمام الهادي عليه ال�سام يف �سامراء، وقد ذكر اأغلب 
مكان  اإىل  واأ�ساروا  )260ه���(  كانت  وفاته  �سنة  اأّن  املوؤرخن 

دفنه، دون اإي�ساح ل�سبب وفاته.)تاريخ الطربي:136/7(
اأّنه  اأحمد بن عبيد اهلل بن خاقان  وروى ابن ال�سباغ عن 
بن علي  بعث جعفر  ال�سام،  الر�سا عليه  ابن  اعتل  ملا  قال: 
اأبي  فركب  اعتل  قد  ال�سام  عليه  الر�سا  ابن  اأن  اأب��ي:  اإىل 
من �ساعته مبادرًا اإىل دار اخلافة: ثم رجع م�ستعجًا ومعه 
دولته  ورج��ال  ثقاته  من  كلهم  اخلليفة  نفر من خدم  خم�سة 
وتعّرف  علي  بن  احل�سن  دار  بلزوم  واأمرهم  نحرير،  وفيهم 
خربه وحاله، وبعث اإىل نفر من املتطببن واأمرهم باالختاف 
بيومن  بعدها  كان  فلما  وامل�ساء،  ال�سباح  يف  وتعاهده  اإليه 
اأمر  اإليه ثم  بّكر  اأّنه قد �سعف فركب حتى  اأخربه  جاءه من 
املتطببن بلزومه وبعث اإىل قا�سي الق�ساة فاأح�سره جمل�سه 
دينه  به يف  يوثق  ع�سرة ممن  اأ�سحابه  من  يختار  اأن  واأم��ره 
عليه  احل�سن  دار  اإىل  بهم  وبعث  فاأح�سرهم  وورعه  واأمانته 
ال�سام واأمرهم بلزوم داره ليًا ونهارًا فلم يزالوا هناك حتى 
تويف الأّيام م�ست من �سهر ربيع االأول من �سنة �ستن ومائن.

)الف�سول املهمة:271(
عليه  الع�سكري  االإم��ام  تاريخ  متابعة  لنا من خال  يت�سح 
للتخّل�س  حماولة  اأّن  منه  العبا�سية  ال�سلطة  وموقف  ال�سام 
خ�سو�سًا  العبا�سين  اخللفاء  قبل  من  دّبرت  قد  االإم��ام  من 
اإذا ما اأخذنا بنظر االعتبار �سل�سلة االإجراءات التي اتخذتها 
ما  ثم  اأّواًل،  ال�سام  عليه  الهادي  علي  االإم��ام  اإزاء  ال�سلطة 
عليه  الع�سكري  احل�سن  االإم��ام  �سد  اإج���راءات  من  اتخذته 
املراقبة  عن  ف�سًا  مرات  عّدة  ب�سجنه  قامت  فقد  ال�سام، 
امل�سددة على بيته، كما حاولت نفيه اإىل الكوفة، وغرها من 
االإجراءات التع�ّسفّية �سّده و�سد �سيعته و�سد العلوين، ووفقًا 
لذلك وب�سم رواية اأحمد بن عبيد اهلل بن خاقان والذي كان 
اأبوه اأحد اأبرز رجاالت الدولة، يتاأّكد لنا اأّن ا�ست�سهاد االإمام 
الع�سكري عليه ال�سام كانت وراءه اأيدي ال�سلطة االآثمة دون 

اأدنى �سك.
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ما ه���و الطري���ق الناج���ح لدع���وة النا����س اإىل ال�ساة 
بالوج���ه املطلوب ف���ُرّب عائل���ٍة ي�سّل���ي االأب دون االأم، اأو 
بالعك����س، ورمبا الول���د ي�سّلي دون والديهما اأو بالعك����س، 
وهك���ذا يف كل طبق���ات املجتمع واأ�سنافه���م، فكيف نعل 
ال�س���اة واإقامته���ا يف جمتمعاتنا االإ�س���امية هي الطابع 
االإ�س���امي  بالدي���ن  ال���ذي يحك���ي ع���ن مت�س���كهم  االأّول 
َأَقامُـــوا  اأَلرِْض  فِـــي  نَّاهُـــمْ  إِنْ مَكَّ }الَّذِيـــنَ  احلني���ف؟ 

الصَّالةَ{.]احل���ج:41[

والعرتة  الكرمي  القراآن  ت�سريعنا  اإىل م�سدر  رجعنا  لو 
اأنه  نرى  ال�ساة  خ�سو�س  يف  ال�سام  عليهم  الطاهرة 

يذكر بع�س العّلل، منها ما يلي:
    اأوًل: اإنها كبرية اإّل على اخلا�شعني

ق���ال اهلل تب���ارك وتع���اىل يف كتاب���ه الك���رمي: }وَإِنَّهَـــا 
الَْخاشِـــعِنيَ{.]البقرة:45[ عََلـــى  إِالَّ  َلَكِبـــريَةٌ 

ي�ستعمل  ما  واأكر  وال�سراعة  القلب  لن  هو  واخل�سوع 
ما  اأك��ر  وال�سراعة  اجل��وارح،  على  يوجد  فيما  اخل�سوع 

ت�ستعمل فيما يوجد يف القلب.
ق��ول��ه:  واآل����ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  ع��ن  وروي 
اأحاديث  اجلوارح«.)تخريج  خ�سعت  القلب  �سرع  »اإذا 

االإحياء:339/1(
خُشُـــوعًا{ }وَيَِزيدُهُـــمْ  وتع���اىل:  �س���بحانه  وق���ال 
]االإ�س���راء:109[، اأو يق���ول: }الَّذِيـــنَ هُـــمْ فِـــي صَالتِِهـــمْ 
َلنَـــا  }وََكاُنـــوا  وقول���ه:  خَاشِـــعُونَ{]املوؤمنون:2[، 

}وَخَشَـــعَتْ  تع���اىل:  وق���ال  خَاشِـــعِنيَ{]االأنبياء:90[، 
}خَاشِـــعًَة  وج���ل:  ع���ّز  وق���ال  اأَلصْوَاتُ{]ط���ه:108[، 

]44 رُهُمْ{.]املع���ارج: بْصَا َأ

فاّبد اأن تكون ال�ساة بقلب خا�سع ومت�سّرع ولّن.
    �ش�ؤال

كيف نعل قلوبنا لّينة؟
    اجل�اب

يك���ون  حت���ى  والظل���م  بالذن���وب  يق�س���و  القل���ب  اإّن 
كاحلجارة اأو اأ�س���ّد، كما يلن بالتوبة والبكاء واال�س���تغفار 
واالإمي���ان، ومن اأه���م الطرق للن القلب م���ا يذكر يف هذا 
ال�س���بيل اأن نذّكر من ق�س���ي قلبه بِنع���َم اهلل واآالئه، كاالأُم 
التي تذّكر �س���هر لياليه���ا واألطافها وحمّبته���ا لبنتها حتى 
يل���ن قلبه���ا، وكذل���ك االأب عندم���ا يذك���ر حّب���ه لولده يف 
طفولت���ه، فاإّنه يك�س���ب بذل���ك لن قلب وال���ده يف اإطاعته.

ويف ه���ذا ال�س���ياق ترى الق���راآن الكرمي يذك���ر خدمات 
االأُم للول���د يف مقام بّره باأُّمه باأّنه حملته عدة اأ�س���هر وهنًا 
عل���ى وهن، واأر�سعته وكان احلم���ل والر�ساعة يف حولن، 
قول���ه تع���اىل: }وَوَصَّيْنَـــا اإِلنسَـــانَ بِوَالِدَيْـــهِ حَمََلْتـــهُ ُأمُّـــهُ 

وَهٍْن{.]لقمان:14[ عََلـــى  وَهْنـــًا 
وقال تع���اىل: }حَمََلْتهُ ُأمُّـــهُ ُكرْهًا وَوََضعَْتـــهُ ُكرْهًا 

وَحَمُْلهُ وَفِصَاُلهُ ثاَلُثونَ شَـــهْرًا{.]االأحقاف:15[

االإلهي  الّلطف  بهذا  يتفاعل  عندما  الولد  قلب  فيلن 

الدعــ�ة لإقـــــــامة ال�شـالة
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يف   Rم��ودوع وه��ذا  ولطفها،  االأRم  حنان  يف  متّثل  ال��ذي 
فطرة االإن�سان احلّب للجمال والكمال، فاإنه عندما ُيذّكر 
فمن  اإليهم،  بالن�سبة  قلبه  يلن  فاإنه  االآخرين  برحمات 
قلبه،  يلن  فاإّنه  حُت�سى  وال  تّعد  ال  التي  اهلل  ِنَعم  يذكر 
فيحب رّبه، كما قال �سبحانه ملو�سى على نبّينا واآله وعليه 
مو�سى:  فقال  النا�س«،  اإىل  وحبّبني  »اأحببني  ال�سام: 
النا�س؟«،  اإىل  اأحببك  كيف  ولكن  اأحبك  كيف  »عرفت 

فقال تعاىل: »ذّكرهم باآالئي ونعمائي«.
فحينئٍذ علينا ملن ال ي�سّلي اأو يتهاون بها ويتكا�سل عنها 
اأو مل يوؤّدها بالنحو املطلوب ب�سرائطها واآدابها اأن نذّكره 
بنعم اهلل عليه، كاأن يذكر له فوائد العن والب�سر، فاإنه 
كما روي اأن الأهداب ورمو�س العن اأربعة اآالف فائدة، وملا 
وقف على ذلك نّبي من اأنبياء اهلل اأُوحي اإليه اأنك وقفت 
االأهداب  يف  هذا  االأه��داب؟!  فوائد  بحر  من  قطرة  على 
بالك  فما  االإن�سان؟  بج�سم  بالك  فما  بالعن  بالك  فما 
قليًا،  اإاّل  العلم  من  اأوتيتم  وما  الكون؟!  هذا  يف  ما  بكل 
واأحلقني  علمًا  زدن  رب  فقل  عليم،  علم  ذي  كل  وف��وق 

بال�ساحلن.

�ساعات،  اأو  ل�ساعة  �سخ�س  مع  تكلمنا  اإذا  ُترى  يا  ثم 
اإّما اأن ال نتكّلم معه وال ن�سّلي،  ولكن مع اهلل يف �ساتنا 
احلبيب  م��ع  احل��دي��ث  ل���ّذة  دون  م��ن  �سريعًا  ن�سّلي  اأو 
اهلل  حّق  من  وحينئٍذ  اجلميل،  الّرحيم  الكرمي  اهلل  ومع 
�سبحانه وتعاىل اأن يعاتبنا ويقول لنا ما اأن�سفتمون اأيها 
تاأخذ  )كامرة(  مثل  هدية  اإليكم  يهدي  من  فاإّنه  العباد، 
اإليكم  اأهديت  وقد  كثرًا،  ت�سكرونه  فاإنكم  معدودة  �سور 
كامرة العن تاأخذ لكم ال�سور باملاين يف كّل يوم وليلة.
حّبًا  واإمّن��ا  �ساتكم  عن  غني  واإن  �سكرمتون؟  فهّا 
امللزمة  امل�سالح  من  فيها  جعلت  ملا  بال�ساة  اأم��رت  بكم 

والفوائد العظيمة التي ترجع اإليكم فمنكم واإليكم وال اأريد 
بكم اإاّل الي�سر واخلر وال�سعادة، فما لكم كيف حتكمون؟!

ف���اإّن م���ن فوائد ال�س���اة �س���كر املنعم، وحتكي���م ُعلقة 
احل���ّب وامل���ودة وال���والء ب���ن العبد رّب���ه فم���ن يتوجه اإىل 
الّنعم االإلهية يخ�س���ع قلبه، ويلن وتخ�سع جوارحه، فيقيم 
ال�س���اة بخ�س���وع قلبي حمي���د، وخ�س���وع جوارحي فريد، 
ومن هذا املنطلق فاإّن اهلل �س���بحانه اأي�سًا يذّكر االإن�س���ان 
واجلزئي���ة،  الكّلي���ة  والباطني���ة،  الظاهري���ة  اهلل  بنَع���م 
الفردي���ة واالجتماعي���ة كما يف قوله تع���اىل: }َأَلـــمْ نَجْعَْل 
َلـــهُ عَيْنَيْـــِن * وَلِسَـــانًا وَشَـــَفَتيِْن * وَهَدَيْنَـــاهُ النَّجْدَيْـــِن{.

]10 �8 لبل���د: ا [
وقول���ه تع���اىل: }َأَلـــمْ نَجْعَـــْل اأَلرْضَ مِهَـــادًا * وَالِْجبَـــاَل 
ــادًا * وَخََلْقنَاُكـــمْ َأْزوَاجـــًا * وَجَعَْلنَـــا نَوْمَُكمْ سُـــبَاتًا  َأوْتـَ
يْـــَل لِبَاســـًا * وَجَعَْلنَـــا النَّهَـــارَ مَعَاشـــًا * وَبَنَيْنَـــا  * وَجَعَْلنَـــا اللَّ
َفوَْقُكـــمْ سَـــبْعًا شِـــدَادًا * وَجَعَْلنَا سِـــرَاجًا وَهَّاجـــًا * وََأنزَلْنَا 
مِـــنْ الْمُعْصِـــرَاتِ مَـــاءً ثَجَّاجـــًا * لِنُْخـــِرجَ بِـــهِ حَبّـــًا وَنَبَاتـــًا * 

وَجَنَّـــاتٍ َألَْفافًا{.]النب���اأ:16-6[
وََذاتَ  الْيَمِـــنيِ  َذاتَ  بُهُـــمْ  }وَُنَقلِّ تع���اىل:  وقول���ه 

]1 8 : لكهف ا [ . } ِل لشِّـــمَا ا

الّنوم،  حن  وال�سمال  اليمن  اإىل  التقلب  يكن  مل  فلو 
النعم  هذه  فمثل  الن�سفي،  بال�سلل  االإن�سان  يبتلي  فاإّنه 
اأو يذّكر  اأو يتذّكرها هو بنف�سه  عندما يذّكر بها االإن�سان 
هلل  حبًا  وي��زداد  حينئٍذ  القلوب  تلن  فاإّنه  االآخرين،  بها 
�سبحانه، واإّن وجدانه و�سمره يوؤنبه لو مل ي�سكر �ساحب 
فاإّنك ال حمالة عقًا  وردة،  اإليك  يهدي  فاإنه من  الِنّعم، 
بالك  فما  ذل��ك،  على  ت�سكره  ووج��دان��ًا  وعقائيًا  ونقًا 
باهلل الذي اأنعم عليك مبا ال يقا�س بالوردة بنعم عظيمة 
لواحد  ميكن  هذا  بعد  فهل  حت�سى،  وال  تعّد  ال  وج�سيمة 

مّنا اأن يتهاون ب�ساته؟!
قات���ل اهلل االإن�س���ان فم���ا اأكف���ره، وم���ا اأك���ره وقاح���ًة، 
ف���اإّن الكلب لو األقى اإليه عظٌم، فاإّنه يحرك ذنبه �س���اكرًا، 
فهل ي�سل باالإن�س���ان الذي هو اأ�س���رف املخلوقات اأن يكون 
كاالأنع���ام ب���ل اأ�سل �س���بيًا، فما ه���ذه الغفل���ة والغفات: 
ــا لِجَهَنَّـــمَ َكثِـــريًا مِـــنْ الِْجنِّ وَاإِلنـــِس َلهُمْ  }وََلَقـــدْ َذرَأْنـَ
ُقُلـــوبٌ ال يَْفَقهُـــونَ بِهَا وََلهُـــمْ َأعْيُنٌ ال يُبْصِـــرُونَ بِهَا وََلهُمْ 
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آَذانٌ ال يَسْـــمَعُونَ بِهَـــا ُأوَْلئِكَ َكاأَلنْعَـــاِم بَْل هُمْ َأَضلُّ 
ُأوَْلئِـــكَ هُـــمْ الَْغافُِلونَ{.]االأع���راف:179[

وم���ن النا����س كبلع���م اب���ن باع���ورا واإن كان عامل���ًا بل 
يع���رف اال�س���م االأعظ���م اإاّل اأّن ح���ّب الدنيا اأخ���ذ بقلبه، 
وح���ّب الدني���ا راأ����س كل خطيئ���ة، فمّثله الق���راآن الكرمي 
ـــذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا  بالكل���ب قال تعاىل: }وَاتْـــُل عََليِْهمْ نَبََأ الَّ
َفانسَـــَلخَ مِنْهَـــا َفَأتْبَعَـــهُ الشَّـــيَْطانُ َفَكانَ مِـــنْ الَْغاِوينَ 
* وََلـــوْ شِـــْئنَا َلرََفعْنَاهُ بِهَـــا وََلكِنَّهُ َأخَْلدَ إَِلـــى اأَلرِْض وَاتَّبَعَ 
هَـــوَاهُ َفمََثُلـــهُ َكمََثـــِل الَْكْلـــِب إِنْ تَحْمِـــْل عََليْـــهِ يَْلهَثْ 
بُـــوا  َأوْ تَْترُْكـــهُ يَْلهَـــثْ َذلِـــكَ مََثـــُل الَْقـــوِْم الَّذِيـــنَ َكذَّ
ـــرُونَ{. يََتَفكَّ هُـــمْ  َلعَلَّ الَْقصَـــصَ  َفاْقصُـــصْ  بِآيَاتِنَـــا 

]176 ع���راف: ]االأ
اأ�سدقائه  اأو  اأقربائه  من  والأحد  لنف�سه  ير�سى  فمن 
الكربى  ال�ساة  باآية  يكذب  فمن  كالكلب؟!  يكون  اأن 
فاإّنه كالكلب اإّن حتمل عليه يلهث، اأو ترتكه يلهث فكيف 
مع  اأي  ي�سل  زوج مل  مع  امل�سلية  املوؤمنة  الزوجة  تعي�س 

كلب وكيف للزوج اأن يعي�س وينام مع كلبة مل ت�سّل؟!
    ثانيًا: ذكر اأ�شرار وف�ائد ال�شالة

وف��وائ��د  ب��اأ���س��رار  ال��ن��ا���س  ون��ذّك��ر  اأنف�سنا  ن��ذّك��ر  اأن 
ال�ساة، فاإّنها بالع�سرات بل باملئات، وقد ُذِكَرْت جملة 
من فوائد ال�ساة يف اأحاديث اأهل البيت عليهم ال�سام 
امل�ستفي�سة التي وردت يف كتب مدر�سة اأهل البيت عليهم 

ال�سام واأبناء العامة.
باملح�سو�س  العقول  ت�سبيه  باب  من  املح�سو�س  واملثال 
اإليها  ي�ستاق  فاإنه  ومنافعها  ال�ساة  اأ�سرار  يعرف  ملن 
اأكر فاأكر، كالب�سل فاإن الطفل يرميه جانبًا وال يرغب 
اأهله  اإىل  ويحمله  ال�سوق  من  ي�سرتيه  والده  ولكن  اإليه، 

الأنه يعرف نفع الب�سل و�سّره وفوائده.
فمن جهل قيمة ال�ساة، ال يتفاعل معها ويرميها وراء 
ظهره ولكن من عرفها وراأى جمالها وجالها وكمالها، 
اأحلك  يف  حتى  يقيمها  بل  اأجلها،  من  نف�سه  يفدي  فاإّنه 
الظروف ولو كان يف حال الغرق وبن املوت واحلياة، ولو 
والّنبال  ال�سهام  وتاأتيه  والقتال  �ساحات احلرب  كان يف 
كما اأقامها �سيد ال�سهداء موالنا احل�سن بن علي عليهما 

واأ�سحابه  وال�ّسهام ترتى عليه  ال�سام يف يوم عا�سوراء 
حتى �سقط �سهيدًا من كان تر�سًا ودرعًا له.

وكان االإمام احل�سن روحي له الفداء يقول: »اإّن اهلل 
يف  ولو  ال�سام  عليه  فاأقامها  ال�ساة«،  اأحّب  اأن  يعلم 

القتال. ميدان 
يرتك  ال  فاإّنه  حقيقة  ح�سينيًا  وك��ان  به  يقتدي  فمن 
�ساته مطلقًا، الأنها ال ترتك على اأي حال، فاإّنها عمود 

الدين اإن قبلت قبل ما �سواها واإن رّدت رّد ما �سواها.
    ثالثًا: كيفية �شالة الأب�ين

لو كان الوالدان ي�سليان بكل اآداب واحرتام لل�ساة، 
ال�ساة  بزينة  ل�ساتها  م��ث��ًا  االأُم  تزينت  ل��و  كما 
حينئٍذ  وتتاأ�سى  ب��ذل��ك،  تتاأثر  الفتاة  ف���اإّن  وحجابها، 
بالن�سبة  اإقامة ال�ساة، وهكذا املعلم  باأُمها يف  وتقتدي 
واملدير  اإىل عّماله،  بالن�سبة  املعمل  اإىل تامذته ومدير 
يف االإدارة بالن�سبة اإىل املوظفن، وقائد اجلي�س بالن�سبة 

اإىل جنوده وع�سكره.
وه���ذا من اأف�سل م�ساديق الّتع���اون على الرّب والّتقوى 
ْقوَى{. كم���ا قال �س���بحانه: }وَتَعَاوَُنـــوا عََلـــى الِْبـــرِّ وَالتَّ

]املائدة:2[
املنا�س���ب  امل���كان  االإ�س���امي جتهي���ز  التع���اون  وم���ن 
لل�س���اة، كامل�س���جد وامل�سّل���ى يف كل م���كان، حت���ى يف 
ال���دار، فاإنه ي�س���تحب للم�سلي اأن يتخذ م���ن بيته وداره 
مكانًا ل�ساته، ثم ياأخذ زينته عند كل م�س���جد }خُُذوا 

مَسْـــِجدٍ{.]االأعراف:31[ ُكلِّ  عِنْـــدَ  ِزينََتُكـــمْ 

وكان الر�سول االأكرم حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
واالأولياء  االأنبياء  من  اأربعة  كان  كما  الأ�سحابه،  يتّزين 
واإ�سماعيل  اخلليل  اإبراهيم  وهم  امل�سجد،  خدمة  من 
الذبيح وزكريا من الرجال، ومرمي العذراء من الن�ساء، 
فاّبد حينئٍذ من م�سوقات وجاذبيات لدعوة النا�س اإىل 
والب�سارة  التب�سر  من  وهذا  ال�سباب،  وال�سيما  ال�ساة 

واأّن ر�سول اهلل كان مب�سرًا ونذيرًا.
نع���م رّب �س���ال وم�سل ال ينفع���ه ال���كام وال يوؤثر فيه 
امل�س���وقات والب�س���ائر، الأنه م�س���تكرب ومعاند وكان مّمن 
وْا َفـــِإنَّ اهلَل ال  قال عنهم �س���بحانه وتع���اىل: }َفـــِإنْ تَوَلَّ
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يُحِـــبُّ الَْكافِِريـــنَ{.]اآل عم���ران:32[
َأخَـــافُ عََليُْكـــمْ  َفِإنِّـــي  ـــوْا  تَوَلَّ وق���ال تع���اىل: }وَإِنْ 

عَـــَذابَ يَـــوْمٍ َكِبريٍ{.]ه���ود:3[
ـــوْا َفَقـــدْ َأبَْلْغُتُكمْ مَا ُأرْسِـــْلتُ  وق���ال تعاىل: }َفـــِإنْ تَوَلَّ

إَِليُْكمْ{.]هود:57[ بِهِ 
حُمِّـــَل  مَـــا  عََليْـــهِ  َفِإنَّمَـــا  ـــوا  تَوَلَّ }َفـــِإنْ  تع���اىل:  وق���ال 

حُمِّْلُتمْ{.]الن���ور:54[ مَـــا  وَعََليُْكـــمْ 

اإذن: النا�س يف دعوتهم اإىل ال�ساة على �سنفن:
اإّما اأّنه نائم ونريد اإيقاظه، فمنهم من ي�ستيقظ بنداء 
ذلك،  من  باأكر  ي�ستيقظ  من  ومنهم  نداء،  وباأول  واحد 

هذا فيما اإذا كان نائمًا حقيقية.
واإّما من يتمّثل بالنوم وال يريد اأن ي�ستيقظ عنادًا، فاإّنه 

لو ناديته مئات املرات ال يجيب وال ي�ستجيب.
فهو  والن�سيحة  املوعظة  تنفعه  ال  هكذا  ك��ان  فمن 
الن�سائح  ن��ق��ّدم  اهلل  اإىل  م��ع��ذرة  ول��ك��ن  ت��وّل��وا،  مم��ن 

احلجة. والإمتام 
فال�ساة ثقيلة وكبرة اإاّل على اخلا�سعن، ومن كان لّن 
بفل�سفة  عارفًا  كان  كما  �سبحانه،  اهلل  بنعم  وعاملًا  القلب 
ال�ساة وحكمها وفوائدها واأ�سرارها يف الفرد واملجتمع، 
مع  امل�ستقيم  ال�سراط  يكون يف  فاإّنه  واالآخرة،  الدنيا  يف 
الذين اأنعم اهلل عليهم من النبين وال�سديقن وال�سهداء 

وال�ساحلن وح�سن اأولئك رفيقًا يف الدنيا واالآخرة.
اأو  كاحلج���ارة  وكان  وخ�س���ن  قلب���ه  ق�س���ى  م���ن  واأّم���ا 
اأ�س���د ق�س���وة من كرة الذن���وب واملعا�سي وم���ن دون توبة 
وا�س���تغفار، فاإّنه من ال�سع���ب اأن ينقاد اإىل ال�ساة، قال 
تع���اىل: }ُثمَّ َكانَ عَاقِبََة الَّذِينَ َأسَـــاءُوا السُّـــوءَى َأنْ 

بِآيَـــاتِ اهلِل{.]ال���روم:10[ بُـــوا  َكذَّ

يهدي  فاإّنه  ورحمته،  اهلل  روح  من  نياأ�س  ال  اأن  فعلينا 
يدي  ب��ن  امل��وؤم��ن  وقلب  القلوب،  مقّلب  واإّن���ه  ي�ساء  م��ن 
الرحمن جّل وعا، فعلى االإن�سان اأن يدعو اإىل �سبيله ربه 
كل  يدعو  اأن  االإن�سان  وعلى  احل�سنة،  واملوعظة  باحلكمة 
اأنه  كما  املطلوب،  بالنحو  ال�ساة  اإقامة  اإىل  يعرفه  من 
به  اهلل  اأولياء  اأقامها  مثلما  واإقامتها  معرفتها  يف  يزداد 

حّق معرفته.
    رابعًا: التخ�يف من العق�بة

اإح���دى الطرق االأخرى ا�س���تخدمها الق���راآن الكرمي يف 
دعوة النا����س اإىل ال�س���اة هو االإن���ذار والتخويف، فذّكر 
عّز وج���ل من مل ي�سل اأو يتهاون ب�ساته بعذابه يف قوله: 

}مَـــا سَـــَلَكُكمْ فِي سَـــَقرَ{.]املدثر:42[
و�س���قر طبق���ة م���ن طبق���ات جهن���م يف ي���وم القيام���ة، 
فاملائك���ة ت�س���األ من كان فيها: ملاذا اأنتم يف �س���قر؟، قال 
ــكُ مِـــنَ الْمُصَلِّنيَ{.]املدثر:43[ َلـــمْ نـَ تع���اىل: }َقاُلـــوا 

املح�سن  يكونن  »ال  ال�سريف:  احل��دي��ث  يف  ورد  وق��د 
وامل�سيء عندك �سواء«.)نهج الباغة:430(

فت���ارة بالب�س���ارة والقول الّلن والت�س���ويق ندعو النا����س 
اإىل ال�س���اة، واأخرى باالإن���ذار والتخوي���ف، قوله تعاىل: 

عََليِْهمْ{.]التوب���ة:73[ }وَاْغُلـــْظ 

واإنه ي�سرب ملن ترك �ساته.
والناجح  املبّلغ  وال��راع��ي  وال��ع��ادل،  احلكيم  فالعاقل 
وبع�س  بالب�سارة  فبع�س  مو�سعها  يف  االأ�سياء  ي�سع  من 
مو�سوعية  ورزان��ة  دقيق  ت�سخي�س  من  فاّبد  ب��االإن��ذار، 

وميدانية واهلل من وراء الق�سد.

السيد عادل العلوي
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كبرة  اأهمية  ل��ه  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  يف  ال��وق��ت  مو�سوع  اإّن 
االإ�سامي  والتاريخ  عام  ب�سكل  الب�سرية  تاريخ  يف  وعظيمة 

ب�سكل خا�س.
الفلك  علماء  عند  ال��راب��ع  الُبعد  ميّثل  ال��وق��ت  اإّن  حيث 
والفيزياء، وملا كانت االأبعاد الثاثة والتي هي متثل )الطول 
العليم  قبل  م��ن  خملوقة  كلها  وه��ذه  واالرت��ف��اع(  والعر�س 
اأي�سًا  )الوقت(  الرابع  الُبعد  فاإّن  كذلك  جاله  جّل  اخلبر 

هو خملوق.
ف��ه��و مي��ّث��ل اأع��ج��ب اخل��ائ��ق وال���ذي ي��دل ع��ل��ى ب��راع��ة 
جميع  حّر  قد  الزمان  اأو  الوقت  اإّ  حيث  واخلالق  ال�سانع 
يف  يحرهم  فهو  وكذلك  احلا�سر  ويف  املا�سي  يف  العلماء 
املعروفة  نظريته  اأن�ستاين  و�سع  اأن  بعد  وخا�سة  امل�ستقبل 

الن�سبية(. )النظرية 
اإّن العاق���ة بن الزمان واملكان هي عاقة ترادف وتا�سق 
ف���ا ميكن الف�سل بينهم���ا فاأينما وجد امل���كان وجد الزمان، 
يِْل  والوق���ت اخلا�س به لقوله تع���اىل: }إِنَّ فِي اخْتِـــالَفِ اللَّ
وَالنَّهَـــاِر وَمَـــا خََلـــقَ اهلُل فِـــي السَّـــمَاوَاتِ وَاأَلرِْض آَليَـــاتٍ لَِقوْمٍ 

يَتَُّقونَ{.]يون�س:6[
    ال�قت واأهميته

لقد جعل اهلل �سبحانه وتعاىل الوقت من �سروط ال�ساة 
ويف مقّدمتها ملا له من اأهمية كبرة بالن�سبة للمكلف البالغ 
ويف  الواجبة  اليومية  ال�ساة  مواقيت  �سبط  يف  العاقل 
�ساة  �سبط  وكذلك  والعمرة  للحج  الطواف  �ساة  �سبط 
ال�سبح  ونافلة  الليل  نافلة  مثل  امل�ستحبة  وال�ساة  االآيات 
ربط  وتعاىل  �سبحانه  اإّن��ه  حيث  وغرها،  الغفيلة  و�ساة 
اأو  املكلف  الذي يجب على  باملكان  اأي  بالقبلة  وقت ال�ساة 

امل�سّلي اأن يتجه اإليه.
ال�ساة  فر�س  اإىل  ت�سر  التي  االآي��ات  من  الكثر  وهناك 

على االإن�سان امل�سلم منها:
إَِلـــى  الشَّـــمِْس  لِدُُلـــوكِ  الصَّـــالَةَ  }َأقِـــِم  تع���اىل:  ق���ال 
يْـــِل وَُقـــرَْآنَ الَْفجْـــِر إِنَّ ُقـــرَْآنَ الَْفجْـــِر َكانَ  َغسَـــِق اللَّ

مَشْهُودًا{.]االإ�س���راء:78[
وق���ال تع���اىل اأي�س���ًا: }وََأقِـــِم الصَّـــالَةَ َطرََفـــِي النَّهَـــاِر وَُزَلًفا 
يِْل إِنَّ الْحَسَـــنَاتِ يُْذهِبْنَ السَّـــيَِّئاتِ َذلِكَ ذِْكرَى  مِنَ اللَّ

اكِِرينَ{.]هود:114[ لِلذَّ
اأما بالن�سبة اإىل ال�سوم فقد ق�ّسمه علماء الفقه من حيث 

حكمه اإىل اأربعة اأق�سام:
واجب.

ال�قت خمل�ق عجيب
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م�ستحب.
مكروه.

حم�سور.
ولكل واحد منها وقت مرتبط به ارتباطًا وثيقًا، فمثًا:
�سوم �سهر رم�سان هو )واجب( ووقته معلوم للم�سلم.

اأما �سوم الليايل الثاث واملعروفة بالليايل البي�س من كل 
�سهر هو )م�ستحب( ووقته معروف اأي�سًا.

فهو  م�ستحبًا  ك��ان  اإن  زوج��ه��ا  اإذن  بغر  ال��زوج��ة  و���س��وم 
)مكروه( وهذا اأي�سًا وقته معلوم.

اأما �سوم امل�سافر يف �سهر رم�سان فهو )حم�سور( ووقته 
معلوم.

اإّن االإرادة االإلهي���ة يف جعل هذا االرتب���اط الوثيق والعاقة 
ب���ن الوق���ت وال�س���اة وال�س���وم م���ن واجب وم�س���تحب يرى 
الباح���ث يف حكمتها وجهن والعلم عن���د اهلل تعاىل، حيث ما 
اأتى به االإن�س���ان من العلم اإال القليل بدليل قوله تعاىل: }وَمَا 

ُأوتِيُتـــمْ مِـــنَ الْعِْلـــِم إِالَّ َقلِيالً{.]االإ�س���راء:85[
    ال�جه الأول

ات�سال  على  يكون  اأن  العلم  من  تريد  االإلهية  احلكمة  اإّن 
مبا�سر مع اهلل وعلى مدى االأوق��ات واالأزم��ان فالوقت يربط 
العبد باملوىل ارتباطًا وثيقًا َعرب ال�ساة وال�سوم والعبادات 

املفرو�سة.
على �سبيل املثال اإذا اأ�سقط وقت من اأوقات ال�ساة، يعني 
اإ�سقاط فر�س من الفرائ�س  اأ�سقطت �ساته، والنتيجة هي 

مع ال�ساة، ماذا يحدث للعبد؟
يحدث خل���ٌل يف العاقة الرابطة ما ب���ن العبد ومواله، الأّن 
اإ�س���قاط فر�ٍس بوقته هذا يعني االبتعاد بالوقت بن الفرو�س 
االأخ���رى، مما ي���وؤدي بالعب���د اإىل االبتعاد يف جم���اورة املوىل 
حَبْـــِل  مِـــنْ  إَِليْـــهِ  َأْقـــرَبُ  }وَنَحْـــنُ  تع���اىل:  ق���ال  خالق���ه، 

الْوَِريـــدِ{.]ق:16[
جم��اورة  ه��ي  الدنيا  يف  االأوىل  بنوعن  ب��امل��ج��اورة  ونعني 

اخلالق للعبد والثانية يف االآخرة هي جماورة العبد للخالق.
ففي االأوىل االإن�سان خمر يف حياته العلمية اإن �ساء ين�سفها 

اأو يبقى على هذه املجاورة، ،اأما الثانية فا خيار له فيها.
قائمة  الب�سرية  النف�س  طبيعة  )اإّن  املفكرين  اأح��د  قال 
على اأ�سا�س التفاهم بن نزعة اخلر ونزعة ال�سر واالإن�سان 
العقل  االأحيان(.)مهزلة  اأغلب  يف  بظرفه  ومدفوع  م�سّر 

الب�سري، علي الوردي(
فال�س���اة وال�س���وم هي م���ن الفرائ����س الت���ي جعلها اهلل 
تعاىل للفرد امل�س���لم الأّنه تعاىل قد خلق هذه النف����س الب�سرية 
وه���و يعلم ما ي���دور فيها من �سراعات ونزعات و�س���هوات وما 
فيه���ا م���ن البداوة احلقيقي���ة ال�س���لبية والتي جلبها االإن�س���ان 
لنف�س���ه بي���ده ولذل���ك لطمع���ه يف ح���ب الدنيا واحلي���اة، قال 
تع���اىل: }وَنَْفٍس وَمَـــا سَـــوَّاهَا * َفَألْهَمَهَا ُفجُورَهَـــا وَتَْقوَاهَا{.

]ال�سم�س:8-7[
حي���ث اإّن اهلل تع���اىل ق���د ج���اور النف����س الب�س���رية بقوله: 

الْوَِريـــدِ{. حَبْـــِل  مِـــنْ  إَِليْـــهِ  َأْقـــرَبُ  }وَنَحْـــنُ 
والنف�س الب�سرية ال تريد ذلك ملا فيها من تلك ال�سراعات 
ال�سلبية، ولكي ال يكون  ونزعات و�سهوات والبداوة احلقيقية 
ب��اأوق��ات  ال�ساة  ل��ه  فجعل  تعاىل  امل��وىل  على  حجة  للعبد 
فاإ�سقاط  ومعروفة  معلومة  العبد  لدى  وهي  ودقيقة  حمدودة 
اإىل  وجيدة  كبرة  طاقة  اأعطيت  قد  يعني  بوقته  فر�س  اأي 
تتغلب  اأن  ت�ستطيع  وبالتايل  الب�سرية  النف�س  يف  ال�سر  نزعة 
على نزعة اخلر ب�سهولة ودليل الباحث على ذلك هو اأّن نزعة 
اخلر يف الفرد امل�سلم بال�سلوات اخلم�س واأوقاتها تغلب على 

نزعة ال�سر خال حياته ب�سكل كبر وكثر.
    ال�جه الثاين

اإّن احلكمة االإلهية تريد من العبد امل�سلم اأن يكون مطيعًا 
واحرتامه  ووقتها  بال�ساة  التزامه  تعاىل من خال  للموىل 
يلتزم  اأن  العبد  من  اأراد  فاملوىل  امل��وىل،  اح��رتام  يعني  لهما 
ال�ساة  العجيب )الوقت( غر فر�س  املخلوق  ويحرتم هذا 
ولكي يكون منظمًا يف حياته العملية الدنيوية وال يكون فو�سويًا 
وتعم الفو�سى حياته، فاإ�سقاط اأي فر�س يعني اإ�سقاط جميع 
عارمة  فو�سى  يف  املكلف  ي�سبح  عندئذ  واأوقاتها  الفرائ�س 
الطاعة  وهي  وقتها  يف  تعاىل  للموىل  املكلف  العبد  فاإطاعة 
املجتمع  على  تعك�سها  واالأُ���س��رة  اأُ�سرته  على  يعك�سها  التي 

واملجتمع يعك�سها على االأُمة.
اأن�اع ال�قت يف القراآن الكرمي

الوقت على  العزيز  لقد بّن اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه 
نوعن:

    ال�قت املبا�شر
ذكر القراآن الكرمي هذا النوع من الوقت ب�سورته املبا�سرة 

وهنالك العديد من االآيات التي وردت يف ذلك منها:
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قوله تع���اىل: }َليَْلـــُة الَْقدِْر خَيْـــرٌ مِنْ َألْفِ شَـــهٍْر{.
]القدر:3[

وقول���ه تع���اىل: }َقـــاَل َقائِـــٌل مِنْهُـــمْ َكـــمْ َلِبْثُتـــمْ َقاُلـــوا 
َلِبْثنَـــا يَوْمًـــا َأوْ بَعْـــضَ يَوْمٍ َقاُلـــوا رَبُُّكـــمْ َأعَْلمُ بِمَـــا َلِبْثُتمْ{.

]19 ]الكه���ف:
مَِئـــةٍ  ــالَثَ  ثـَ َكهْفِِهـــمْ  فِـــي  }وََلِبُثـــوا  تع���اىل:  وقول���ه 

تِسْـــعًا{.]الكهف:25[ وَاْزدَادُوا  سِـــنِنيَ 
وَاأَلرْضَ  السَّـــمَاوَاتِ  خََلـــقَ  ـــذِي  }الَّ تع���اىل:  قول���ه 
ةِ َأيَّـــامٍ ُثـــمَّ اسْـــَتوَى عََلـــى الْعَـــرِْش{. وَمَـــا بَيْنَهُمَـــا فِـــي سِـــتَّ

]الفرقان:59[
رَبِّـــكَ َكَألْـــفِ  عِنْـــدَ  يَوْمًـــا  وق���ال تع���اىل: }وَإِنَّ 

تَعُدُّونَ{.]احل���ج:47[ مِمَّـــا  سَـــنَةٍ 
    ال�قت غري املبا�شر

ل��ق��د ذك���ر ال���ق���راآن ال��ك��رمي ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��وق��ت 
ب�سورته الغر مبا�سرة وهنالك العديد من االآيات تذكر 

هذا النوع منها:
نَافَِلـــًة  بِـــهِ  َفَتهَجَّـــدْ  يْـــِل  اللَّ }وَمِـــنَ  تع���اىل:  قول���ه 
مَحْمُـــودًا{. مََقامًـــا  رَبُّـــكَ  يَبْعََثـــكَ  َأنْ  عَسَـــى  َلـــكَ 

]االإ�س���راء:80[ 
وَالصَّـــالَةِ  الصََّلـــوَاتِ  عََلـــى  }حَافُِظـــوا  تع���اىل:  وق���ال 

َقانِتِنيَ{.]البق���رة:238[ هلِل  وَُقومُـــوا  الْوُسْـــَطى 
يَْأتِينِـــي  َأيُُّكـــمْ  َأيُّهَـــا الْمَـــأُل  يَـــا  َقـــاَل  قول���ه تع���اىل: } 
بِعَرْشِـــهَا َقبْـــَل َأنْ يَْأُتونِـــي مُسْـــلِمِنيَ * َقـــاَل عِْفريـــتٌ مِـــنَ 
ــا َآتِيكَ بِـــهِ َقبْـــَل َأنْ تَُقومَ مِـــنْ مََقامِـــكَ وَإِنِّي  الِْجـــنِّ َأنـَ

َأمِنيٌ{.]النم���ل:39-38[ َلَقـــِويٌّ  عََليْـــهِ 
إَِلـــى  وق���ال تع���اىل: }َأقِـــِم الصَّـــالَةَ لِدُُلـــوكِ الشَّـــمِْس 
يْـــِل وَُقرَْآنَ الَْفجْـــِر إِنَّ ُقـــرَْآنَ الَْفجِْر َكانَ  َغسَـــِق اللَّ

]78 �س���راء: مَشْهُودًا{.]االإ
اإىل  االإ�سارة  فيه  يكون  الكرمي قد  القراآن  املق�سود يف 
مكان ما، اأو اإىل �سرعة خا�سة، اأو االإ�سارة اإىل مدة زمنية 

ا�ستغرقت اأو قد ت�ستغرق.
فمثًا يف �س���وؤال نبي اهلل �س���ليمان على نبّينا واآله وعليه 
ال�سام عندما �ساأل اخلائق التي �سخرها اهلل حتت اأمره 
من االإن�س واجلان واحليوانات وغرها يف زمانه ف�ساألهم: 

}َأيُُّكـــمْ يَْأتِينِـــي بِعَرْشِـــهَا َقبْـــَل َأنْ يَْأُتونِي مُسْـــلِمِنيَ{.
]النمل:38[

باأ�سرع  بلقي�س  امللكة  بعر�س  ياأتوه  اأن  حيث طلب منهم 
وقت، وهنا ما دام قد طلب ال�سرعة يف امل�سافة فاإّن الوقت 

يكون اأق�سر مما هو عليه.
الع�سر  يف  الفيزياء  يف  ال�سرعة  قانون  ح�سب  حيث 

احلديث والذي ين�س على اأّن
ال�سرعة = )امل�سافة على الزمن(

الزمن وطرديًا مع  تتنا�سب عك�سيًا مع  ال�سرعة  اأّن  اأي 
امل�سافة حيث كلما زادت ال�سرعة قّل الزمن.

وعليه  واآل���ه  نبّينا  على  �سليمان  اهلل  نبي  ف���اإّن  لذلك 
ال�سام قال قبل اأن ياأتون م�سلمن وحيث اإّنه اختار الذي 
عنده علم من الكتاب ومل يخرت عفريت اجلن وال�سبب يف 
ذلك هو اأّن، الذي عنده علم من الكتاب اأ�سرع من عفريت 
اجلن، ذلك اأّن ارتداد طرف العن اأ�سرع واأقل زمنًا من 
ال�سام من  واآله وعليه  نبّينا  �سليمان على  قيام نبي اهلل 

مقامه.
    ال�قت يف ليلة الإ�شراء واملعراج ونظرية اأن�شتاين

وتع���اىل:  �س���بحانه  قول���ه  الك���رمي  الق���راآن  يف  ورد 
ـــذِي َأسْـــرَى بِعَبْـــدِهِ َليْـــالً مِـــنَ الْمَسْـــِجدِ  }سُـــبْحَانَ الَّ
ـــذِي بَارَْكنَـــا حَوَْلـــهُ  الْحَـــرَاِم إَِلـــى الْمَسْـــِجدِ اأَلْقصَـــى الَّ
لِنُِريَـــهُ مِـــنْ َآيَاتِنَـــا إِنَّه هُوَ السَّـــمِيعُ الْبَصِريُ{.]االإ�س���راء:1[

يبّن  الوقت دورًا مهمًا حيث  االآية قد لعب  اإّن يف هذه 
اهلل تعاىل اأّن الوقت:

اأوًل: خمل�ق.
خا�س  وزمــان  ووقت  مرحلة  عامل  لكل  ثانيًا: 

به.
ثالثًا: اإّن ال�قت ميكن اأن يك�ن �شالبًا وم�جبًا.

ومن خال ذلك للباحث راأي يف هذا ال�سدد وما توفيق 
الباحث اإاّل باهلل.

اأول: ال�قت ه� البعد الرابع
اأّن الوقت هو البعد الرابع وهو خملوق حاله حال  بّينا 
ال  باملكان، حيث  الت�ساقه  االأُخرى ومدى  الثاثة  االأبعاد 

وجود للمكان دون الزمان مطلقًا.
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ثانيًا: مراحل الزمن وع�امله
اإّن الزمن مير مبراحل ابتداًء منذ بداأ اخلليقة والكون 
وهذا  خا�س  ظ��رف  له  ال��زم��ان  اإّن  حيث  ه��ذا  يومنا  اإىل 
يكون  وك��ذل��ك  احل��ال  بطبيعة  ل��ه  مائمًا  يكون  ال��ظ��رف 
الزمان مائمًا للمكان وطبيعته ولكل عامل زمان خا�س به 

والظروف املختلفة املائمة لهذا العامل.
متّر  التي  العوامل(  اأو  )املراحل  ح�سب  الوقت  فينق�سم 

على االإن�سان اإىل ما يلي:
اأوًل: مرحلة عامل الأرحام

مع  الذكر  من  احليمن  التقاء  منذ  تبداأ  املرحلة  هذه 
حيث  بة  املخ�سّ البوي�سة  وتكوين  االأُن��ث��ى  من  البي�سة 
ذلك  له  حم�سوبية  ال  ّن��ه  اأ اإاّل  بالعد  الوقت  عندها  يبداأ 
الأّن ال روح فيه كونه عبارة عن مادة ال روح فيها، فيبداأ 
الوقت وحم�سوبيته واأهميته ما بعد بث الروح يف اجلنن 
بالن�سبة لاإن�سان والأجل ذلك حّرم  اأ�سهر  اأربعة  بعد  اأي 
اأُّمه بعد اأربع اأ�سهر وذلك  اهلل قتل اجلنن وهو يف رحم 
ل��دخ��ول ال���روح يف اجل��ن��ن وي��ب��داأ ال��وق��ت وال��زم��ان يف 

الأهميته. املح�سوبية 
بالن�سبة  له  قيمة  وال  حم�سوبية  با  الوقت  ي�سبح  اإذن 

لاإن�سان اإذا كان مادة با روح.
وي�سبح الوقت مبح�سوبية وقيمة له اإذا كان )مادة + روح(.
اأقول: هذه املرحلة اأي )مرحلة االأرحام( لها زمن خا�س 
اجلنن  خروج  حتى  بالبي�سة(  )احليمن  التقاء  من  يبداأ 
من بطن اأُّمه اإىل عامٍل اآخر ما ي�سّمى عامل )الدنيا(، اإذن 

اأ�سبح هناك مرحلة اأو عامل له زمن خا�س بحّد ذاته.

ثانيًا: مرحلة عامل الدنيا
وهذه املرحلة تبداأ من اللحظة التي يخرج فيها اجلنن 
املرحلة حتى  الوقت يف هذه  بها  يبداأ  اأُّم��ه حيث  من بطن 
اآخر حلظة يف حياة ذلك اجلنن حيث ينتهي معها الوقت 

وهذه املرحلة تكون بالرتتيب االآتي:
1. مرحلة الر�ساعة.

2. مرحلة الطفولة.
3. مرحلة املراهقة.

4. مرحلة ال�سباب والقوة.
5. مرحلة الرجولة.

6. مرحلة الكهولة والهرم.
7. مرحلة اأرذل العمر.

فمما ياحظ يف املرحلتن )االأرحام والدنيا( اأّن الوقت 
فهي  نف�سه،  والقيا�س  وباحل�ساب  متداخل  املرحلتن  يف 
اأثناء الوجود واحلياة الدنيا اأما مرحلة ما بعد الدنيا وهي 

بعد املوت وخروج الروح عن ج�سد االإن�سان فهو كاالآتي.
ثالثًا: مرحلة عامل الربزخ

اأما يف هذه املرحلة فالوقت يبداأ منذ اللحظة االأُوىل التي 
تنتزع الروح من ج�سد االإن�سان حيث يكون للوقت والزمن 
ح�ساب ومقيا�س ال ن�ستطيع اأن نح�سبه اأو نقي�سه باآلة معينة 
اأّنه ال يوجد بيننا من النا�س من  اأهمها  والأ�سباب عديدة، 
ذلك  يف  �ساهد  عما  ليخربنا  موته  بعد  اإلينا  وع��اد  م��ات 
العامل املجهول وا�ستطاع اأن يح�سب ويقي�س الزمن والوقت 
مرحلة  يف  الدخول  عند  مبرحلته  العامل  هذا  ينتهي  حيث 
اأي مرحلة  االأج����داث،  م��ن  اخل���روج  وه��ي مرحلة  اأُخ���رى 

احل�ساب ويوم القيامة.
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مِـــنَ  هُـــمْ  َفـــِإَذا  الصُّـــوِر  فِـــي  }وَُنفِـــخَ  تع���اىل:  ق���ال 
يَنْسُِلونَ{.]ي����س:51[ رَبِِّهـــمْ  إَِلـــى  اأَلجْـــدَاثِ 

علمًا باأن عامل الدنيا مير مبرحلتيه )االأرحام والدنيا( 
متداخل مع عامل الربزخ كون عامل الدنيا ي�سر بوقته على 
االأحياء وعامل الربزخ ي�سر بوقته مع االأموات، لكْن هناك 

اختاف بن زمن الدنيا ووقته وبن زمن الربزخ ووقته.
رابعًا: مرحلة عامل القيامة

وهذا اليوم ميّر ويح�سب فيه الوقت ولكن ال اأحد يعلم 
متى يبداأ هذا اليوم ومتى ينتهي وكيف يكون الوقت وكيف 

يح�سب وباأي ح�ساب واآلة.
خام�سًا: مرحلة عامل اليوم االآخر

قال تع���اىل يف حمكم كتاب���ه الكرمي: }مَـــنْ َكانَ 
َلـــهُ  يَجْعَـــْل  اهلَل  ـــِق  يَتَّ بِـــاهلِل وَالْيَـــوِْم اآَلخِـــِر وَمَـــنْ  يُؤْمِـــنُ 

مَْخرَجًا{.]الط���اق:2[
وقد  بيوم  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  جعله  كله  العامل  هذا 
اليوم  يبداأ هذا  متى  نعلم  وال  )االآخ��ر(  اليوم  �سمي هذا 
يكون ح�سابه  وكيف  الوقت  فيه  يكون  وكيف  ينتهي  ومتى 

واالآلة التي يتم فيها حما�سبة الوقت هناك.
ن�س���تخل�س من ذلك باأّن الوقت ي�س���ر على االإن�سان يف 
جميع مراحله ويف جميع اأزمانه واإن اختلف من مرحلة اإىل 
اأخ���رى وكذلك واإن اختلفت طريقة وكيفية ح�س���ابه واالآلة 
التي يقا����س بها ولكن النكتة املهمة هي، اأّن الوقت خملوق 
قد جعله اهلل تعاىل يف الكون باأجمعه وباختافه يف جميع 
مراحل���ه فاإن���ه )ال يتوقف اأبدًا( اإال يف حال���ة واحدة فقط 
قد ذكرها القراآن الكرمي وعند توقفه يقف بذلك الزمان 
باأ�سره وهذه احلالة هي عند دخول املرء اإما اإىل اجلنة اأو 
دخول���ه اإىل النار )والعياذ باهلل( حيث قال تعاىل: }بََلى 
َفُأوَلئِـــكَ  بِـــهِ خَطِيَئُتـــهُ  وََأحَاَطـــتْ  مَـــنْ َكسَـــبَ سَـــيَِّئًة 
َأصْحَـــابُ النَّـــاِر هُـــمْ فِيهَـــا خَالِـــدُونَ )81( وَالَّذِيـــنَ َآمَنُـــوا 
وَعَمُِلـــوا الصَّالِحَـــاتِ ُأوَلئِـــكَ َأصْحَـــابُ الْجَنَّـــةِ هُـــمْ فِيهَـــا 

خَالِدُونَ{.]البق���رة:82-81[
)خالدون(  بكلمة  الكرمي  ال��ق��راآن  ياأتي  عندما  وهنا 
حت�سل  والتي  والثبات  اال�ستقرار  حالة  منه  يفهم  ما  اأي 
اأو النار( حيث �سبقتها  لاإن�سان بعد دخوله اإىل )اجلنة 

حالة مرور االإن�سان بجميع تلك املراحل التي مّر بها من 
حتى  واالآخ��رة  والقيامة  وال��ربزخ  والدنيا  االأرح��ام  عامل 

و�سل اإىل )اخللد(.
اأي اأن كلمة )خالدون( قد تدل على توقف الوقت الأّن 
بها  واالإذن  الدخول  عملية  بعد  له  معنى  ال  الوقت  وجود 

واهلل مل يخلق �سيئًا عبثًا اأو لعبًا. 
باالإ�سافة اإىل ذلك مب���ا اأّن الوقت اأي�سًا من املخلوقن، 
فاب���د اأن جت���ري عل���ى املخلوق م���ا اأمره الق���راآن الكرمي 
بقوله تع���اىل: }ُكلُّ مَـــنْ عََليْهَا َفـــاٍن * وَيَبَْقـــى وَجْهُ 
رَبُِّكمَـــا  َآالءِ  َفِبـــَأيِّ   * وَاإِلْكـــرَاِم  الْجَـــالَِل  ُذو  رَبِّـــكَ 

بَاِن{.]الرحم���ن:28-26[ ُتَكذِّ
بكلمة  يفنى  كذلك  فالزمان  ُفني  قد  املكان  كان  فلما 

)خالدون(.
    النتيجة

اإّن الكون باأ�سره وبجميع خملوقاته واأوقاته وعوامله قد 
فيكون(  وهي )كن  وجل  عّز  اهلل  واح��دة من  بكلمة  خلق 
االإن�سان  على  ي�سري  فهو  والزمان  للوقت  تعاىل  وخلقه 
وع��ا،  ج��ّل  اهلل  على  ي�سري  وال  االأخ����رى  وامل��خ��ل��وق��ات 

فاملخلوق ال ي�سري على خالقه.
    �ش�ؤال

هن���اك اآية تدل على بدء اخللق يف �س���تة اأيام يف القراآن 
الك���رمي وكذلك فاإن كتب الت���وراة واالإنيل حتّدثت اأي�سًا 
ع���ن بدء اخللقة قوله تع���اىل: }إِنَّ رَبَُّكـــمُ اهلُل الَّذِي 
اسْـــَتوَى  ُثـــمَّ  َأيَّـــامٍ  ةِ  سِـــتَّ فِـــي  وَاأَلرْضَ  السَّـــمَاوَاتِ  خََلـــقَ 
يَْل النَّهَـــارَ يَْطُلبُـــهُ حَثِيًثا وَالشَّـــمْسَ  عََلـــى الْعَـــرِْش يُْغشِـــي اللَّ
رَاتٍ بَِأمْـــِرهِ َأاَل َلهُ الَْخْلـــقُ وَاأَلمْرُ  وَالَْقمَـــرَ وَالنُّجُـــومَ مُسَـــخَّ
تَبَـــارََك اهلُل رَبُّ الْعَاَلمِنيَ{]االأعراف:54[،فم���ا تف�س���ر 

الوقت؟ هذا 
    اجل�اب

يف  ذك��ره��ا  مت  ال��ت��ي  وق�����ات  واالأ ي����ام  االأ ه���ذه  ّن  اإ
تبّن  االأُخ���رى  ال�����س��م��اوي��ة  وال��ك��ت��ب  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
ولي�ست  املخلوق  ح�ساب  يف  والزمان  يام  واالأ االأوقات 
ي�سري  ال  املخلوق  كون  والدليل  اخلالق،  ح�ساب  يف 
ال  واخل��ال��ق  ومكان  زم��ان  له  واملخلوق  اخلالق  على 

اإطاقًا. يحدده  مكان  ال  حيث  له  زمان 

بقلم: سعد محسن خميس
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روى احلم�يني باإ�شناده عن اأبي هريرة عن النبي �شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم اأّنه قال: »ملّا خلق اهلل 
تعاىل اآدم اأبا الب�شر ونفخ فيه من روحه التفت اآدم مينة العر�س، فاإذا يف الن�ر خم�شة اأ�شباح �شّجدًا 
ورّكعًا، قال اآدم: يا رب هل خلقت اأحدًا من طني قبلي؟ قال: ل يا اآدم قال: فمن ه�ؤلء اخلم�شة 
الأ�شباح الذين اأراهم يف هيئتي و�ش�رتي؟ قال: ه�ؤلء خم�شة من ولدك، ل�لهم ما خلقتك، ه�ؤلء 
خم�شة �شققت لهم خم�شة اأ�شماء من اأ�شمائي، ل�لهم ما خلقت اجلنة ول النار ول العر�س ول الكر�شي 
ول ال�شماء ول الأر�س ول املالئكة ول الإن�س ول اجلّن، فاأنا املحم�د وهذا حمّمد، واأنا العايل وهذا 
علّي، واأنا الفاطر وهذه فاطمة واأنا الإح�شان وهذا احل�شن واأنا املح�شن وهذا احل�شني، اآليت بعزتي 
اأنه ل ياأتيني اأحد مبثقال ذّرة من خردل من بغ�س اأحدهم اإل اأدخلته ناري ول اأُبايل، يا اآدم ه�ؤلء 
�شف�تي من خلقي بهم اأجُني وبهم اأُهلك، فاإذا كان لك اإيّل حاجة فبه�ؤلء ت��شل، فقال النبي �شّلى 
اهلل عليه واآله و�شّلم: نحن �شفينة النجاة من تعّلق بها جنا ومن حاد عنها هلك، فمن كان له اإىل اهلل 

حاجة فلي�شاأل بنا اأهل البيت«)فرائد ال�شمطني، ج١ ،�س٣٦(.
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الن�شـخة  علـى  للح�شـ�ل 
الرقميـــــــــــــة للمجلــــــة 
الكـــــــــ�د هـذا  ام�شـــــــح 

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

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

يرجى ار�شال العمال على الربيد اللكرتوين التايل:

Email: dirasatislamia@gmail.com

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


