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 100معلومة
طالمـــا تعامل األُدبـــاء والفنانون وأهل العلوم البشـــرية مع الرقـــم ( )100كأنه

عالمـــة تدل على كثـــرة العطـــاء وتقديم الخدمـــات ،فتارة تعلـــن مدينة باريس
مـــرور (100عام) علـــى عدم انطفـــاء التيـــار الكهربائـــي فيها ،وأخـــرى يعلن عن

أن اإلنســـان إذا بلـــغ (100عام)
أن الممثـــل الفالنـــي بلـــغ من العمـــر (100عام) أو ّ
صـــار مـــن المعرمين وغيـــر ذلك مـــن االهتمـــام بالرقـــم ( )100ونحـــن كذلك
نســـتطيع أن نقول للقـــارئ الكريم إنّنا بلغنـــا الرقم ( )100في تقديـــم المعلومة

الضروريـــة في الثقافـــة الدينية ،بذلنـــا الكثر مـــن الجهود وأعطينـــا الكثير من

الوقـــت للبحـــث عـــن المعلومـــة الدينية التـــي يحتاجهـــا القـــارئ الكريم في

مختلـــف العلـــوم اإللهيـــة ،فهنـــاك من يحـــرر فـــي العقائد وآخر فـــي األخالق
وثالـــث في الثقافة الحســـينية ورابع في رد الشـــبهات ،وهناك مـــن يخرج هذه
المجلـــة على ما هـــي عليه من ح ّلـــة جميلة ،وهنـــاك من يصمـــم ،وهناك من

يدقـــق التدقيـــق العلمـــي ،والتدقيـــق اللغوي لكي تصـــل هذه المجلـــة إلى ما
يجـــب أن تكون عليـــه ،إال أنّنـــا ال ندعي العصمـــة ألنها صفـــة المعصوم فقط

إذ ال معصـــوم إال المعصـــوم ،ولكـــن نســـتطيع القول إنّنـــا شـــاركنا الكثير من
قنـــوات المعرفة فـــي رفد الســـاحة اإلســـامية في العـــراق بالثقافـــة الدينية
والحســـينية على وجـــه الخصوص ،وتلقينا الشـــكر والتقدير مـــن بعض القراء،
والنقـــد البناء مـــن البعض اآلخـــر ،ونحن ماضون فـــي تقديم ما بدأنـــا به ،كما

أنّنـــا ندعو مـــن له الرغبـــة والقدرة على المشـــاركة فـــي ذلك .ســـائلين المولى
عز وجـــل أن يســـدد جميع األقالم التـــي تدفع الجهـــل ورد الشـــبهات وتغرس
المعرفـــة بما يخـــدم الدين اإلســـامي الحنيف.

المشرف العام

الثورة الحسينية

بطل ينصر بطال ً
هنـــاك أنـــاس يرتـــ ّدون األكفـــان البيضاء

مصبوغـــة بدمـــاء الذبيح.

أي نقاش
لم
َ
أي رد وال اعتـــراض وال ّ
أتلـــق ّ

حـــول ما طرحته فـــي موضوع (بطـــل ينصر
بطال ً فيســـقطان معاً).

والذي يـــدور حـــول رؤيـــة توراتيـــة قديمة

لنبـــوءة أيقظتها من ســـباتها الذي اســـتمر

أكثر مـــن أربعة آالف ســـنة.

عبر عنـــه أحد
فكل مـــا وردنـــي هو عتـــب ّ
ّ

اآلبـــاء بأنـــه( :هتـــك لخصوصيـــة النصوص
سيحاســـبني الرب عليه وســـأنال
المقدســـة ُ

جزائي فـــي يـــوم الدينونة حيث ال يشـــفع لي
الرب يســـوع).

في بحث بطال ً ينصر بطال ً صححت أشـــياء

مروع أشـــرت إلـــى مواضعه
لحقهـــا تحريف
ّ

وأوردت أقـــوال كبـــار القساوســـة الذي جانب

الحقيقـــة وســـار على أثـــر الماضيـــن ممن
شـــ ّ
ط به القلـــم فكتب ما كتـــب متحمال ً جزاء
ما وضعـــه للناس مـــن أباطيل.

فـــي هـــذه الحلقة ســـوف أســـ ّلط الضوء

علـــى نص شـــ ّدني بقـــوة ودفعنـــي للتمعن

فيـــه بإلحـــاح غريـــب وهـــو فـــي نفـــس
الســـفر الذي وجـــدت فيه نبوءة (الحســـين
والعبـــاس) أوالد القديـــس علـــي بـــن أبـــي
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القيام الحسيني
طالـــب عليـــه مراضـــي الرب.
ال يـــزول عجبـــي وأنا فـــي كل يوم أجـــد نصوصاً

تـــم إخفاؤها بعنايـــة بالغة بين الســـطور وكل هذه
النصوص تتعلق بمقدســـين على درجـــة كبيرة من

األهمية أولتهم الســـماء عنايتها حتـــى يخال إليك

كأن هـــذه الكتب إنمـــا نزلت فقط علـــى ذكرهم وما
دونهم مـــن العالمين هباء.

أن الكتـــاب المقدس لم
الذي أثـــار عجبـــي هـــو ّ

الكثير منه موجـــود في الطبعـــة العربية ووضعت
توضيحـــي عليه بيـــن خطين.

يقـــول يوحنا في رؤيـــاه( :هـــذان همـــا المنارتان

وإن كان أحـــد يريـــد أن
القائمتـــان أمـــام رب األرضْ .

يؤذيهما ،تخـــرج نار مـــن فمهما وتـــأكل أعداءهما.

وإن كان أحـــد يريد أن يؤذيهما ،فهكـــذا البد أنه يقتل.
أين أعداؤهم مـــن األولين واآلخريـــن .هذان لهما

الســـلطان أن يغلقا الســـماء ولهما ســـلطان على

ُيشـــر فقط إلى هؤالء المقدســـين بل شـــمل أيضاً

الميـــاه أن يحوالهـــا إلى دم  -لربما إشـــارة إلى مطر

ينطبـــق علـــى كثير من الحـــاالت التي نراهـــا يومياً

الصاعد مـــن الهاوية  -يزيد  -ســـيصنع معهما حرباً

يرتدونها أمـــام اللـــه والذبيح هي نفـــس المالبس

 .-وتكـــون جثتاهما على شـــارع المدينـــة العظيمة

إن وصفهم
أتباعهم وشـــيعتهم ومواليهم ،بحيـــث ّ
أمامنـــا فهـــل يـــا تـــرى أن المالبس البيـــض التي

إمـــا إلـــى أكفان
المضمخـــة بالـــدم والتـــي ترمـــز ّ
(المطبريـــن) أو أنّهـــا ترمز إلـــى كثرة القتـــل الذي

اســـتحر بشـــيعة هؤالء المقدســـين بحيـــث كانت
أكفـــان قتالهـــم أكثر مـــن كل موتـــى أعدائهم.
والمالحـــظ أنّـــه كلمـــا

اقتـــرب

زمـــن

نهايـــة

األحـــداث ولـــع الشـــيعة
بلبـــس األكفـــان.

طبعـــاً هـــي أشـــياء

محيـــرة جـــداً وتحتاج إلى
ّ

بحـــث وتدقيـــق للوصول

الســـماء دماً  -ومتـــى تمما شـــهادتهما ،فالوحش

ويغلبهمـــا ويقتلهما - .الحســـين وأخـــوه العباس
 الكوفـــة  -وينظـــر أنـــاس من الشـــعوب والقبائلواأللســـنة واألمم جثتيهمـــا ثالثة أيـــام ونصفاً ،وال

يدعـــون جثتيهمـــا توضعان فـــي قبور .ويشـــمت
بهما الســـاكنون على األرض ويتهللون ،ويرســـلون

وبقيت هذه األجساد ثالث أيام

تسفي عليها الرياح بال كفن وال
دفن ولكن في النهاية صعد
هذا الشهيدان إلى السماء

إلى أســـلم التفاســـير وهذا مـــا فعلته حيـــث إنّي
ومنـــذ أيـــام أعالـــج بهـــذا الموضوع ومـــن مصادر

أن أرجـــع إلـــى النصوص
كثيـــرة اضطـــررت فيهـــا ْ
األصلية التي ليـــس لها عالقة بالترجمـــات الحالية

البعيـــدة كل البعـــد عـــن النـــص األصلي.

الحسين والعباس عليهما السالم في
نص يوحنا
فـــي بدايـــة ســـفر رؤيـــا يوحنـــا ورد نـــص غريب

شـــرحنا نصفه في البحث الســـابق واليـــوم بعد أن

اتضحـــت الصـــورة وبانـــت معالمها نضع الشـــرح
أن
الثانـــي الـــذي أخذته مـــن النـــص العبري مـــع ّ

هدايـــا بعضهـــم لبعض.
 فـــي إشـــارة لربمـــا إلىأهل الشـــام وفلســـطين

الذيـــن اســـتهلوا وأهلوا
فرحـــاً وإلـــى هـــذا اليوم -

وســـمعوا صوتـــاً عظيماً
مـــن

الســـماء

قائـــا ً

لهمـــا :اصعدا إلـــى ههنا.

فصعـــدا إلـــى الســـماء فـــي الســـحابة ،ونظرهما
أعداؤهمـــا .وغضبت األمـــم ،فأتى غضبـــك وزمان

األمـــوات ليدانـــوا ،ولتعطى األجرة لعبيـــدك األنبياء

والقديســـين والخائفين اســـمك ،الصغـــار والكبار،
وليهلـــك الذيـــن كانوا يهلكـــون األرض)(.ســـفر رؤيا
يوحنـــا الالهوتـــي.8 :11فما)

إلـــى هنا انتهـــت المعركـــة الواقعة على شـــارع

المدينة العظيمـــة (الكوفة) وبقيت هذه األجســـاد

ثالثـــة أيام تســـفي عليهـــا الرياح بال كفـــن وال دفن
ولكـــن فـــي النهايـــة صعد هـــذان الشـــهيدان إلى

السنة العاشرة  /العدد 100
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الســـماء حيـــث محكمة الـــرب الكبرى فـــي انتظار

بعد ،ولن يعطشـــوا بعد ،وال تقع عليهم الشـــمس

وهنـــاك فـــي الســـماء حيـــث الملكـــوت األعلى

وســـط العرش يرعاهـــم ،ويقتادهم إلـــى ينابيع ماء

من يأتـــي مـــن المجرمين.

وحيـــث الجالـــس علـــى العـــرش الـــذي ال يظلم

عنـــده أحد تحـــدث يوحنا عـــن الفصـــل الثاني من
روايتـــه المأســـاوية المحزنـــة عن هذيـــن البطلين
إن هناك عـــدداً ال
الشـــهيدين العظيميـــن فقـــال ّ

ُيحصـــى من األُمـــم يرتـــدون المالبس
البيضـــاء

وهـــي

ملطخـــة

بالـــدم ،والمالئكـــة تحمل

أختامـــاً تختمهم على
نص
جباههـــم فـــي
ٍ

درامـــي ومشـــهد
رهيب قـــد ال تفي
الكلمات للتعبير

عنه .

يقـــول يوحنـــا:

(رأيت مـــاكاً طالعاً

من مشرق الشمس

معـــه ختم اللـــه الحي،

فنـــادى بصـــوت عظيم إلى

المالئكة األربعـــة ،الذين أعطوا أن

يضروا األرض والبحـــر ،قائال :ال تضروا األرض

وال البحر وال األشـــجار ،حتى نختم عبيـــد إلهنا على

جباههـــم .بعـــد هـــذا نظـــرت وإذا جمـــع كثير لم
يســـتطع أحد أن يعـــده ،مـــن كل األمـــم والقبائل
والشـــعوب واأللســـنة ،واقفون أمام العرش وأمام

الخـــروف (الذبيـــح) متســـربلين بثيـــاب بيض وفي
أيديهـــم ســـعف النخل وأجـــاب واحد من الشـــيوخ
قائال ً لـــي :هـــؤالء المتســـربلون بالثيـــاب البيض،

وال شـــيء من الحر ،ألن الخـــروف (الذبيح) الذي في

حية ،ويمســـح اللـــه كل دمعة من عيونهم)(.ســـفر
رؤيا يوحنـــا الالهوتي)1 :7

انتهـــى النص ولكـــن النـــص العربـــي بعيد كل

البعـــد عـــن النـــص العبري الـــذي لم يذكـــر كلمة
(الخـــروف) بل يضـــع مكانهـــا (الذبيح)
وإن كانـــت كلمـــة الخـــروف
تعطـــي التصـــور نفســـه
لحالـــة الذبيـــح ،ولكن
الـــذي ترجـــم هـــذا
النـــص

وضـــع

كلمـــة الخـــروف

عامـــداً متعمداً
لكـــي ينســـحب

النـــص

علـــى

يســـوع المســـيح

ولكـــن هـــذا يـــدل

علـــى جهـــل فاضـــح

إن يســـوع لـــم يكن
حيث ّ

مذبوحاً حســـب روايـــة اإلنجيل

بـــل كان مصلوبـــاً( .فأجـــاب المـــاك

وقـــال للمرأتين  :إني أعلـــم أنكما تطلبان يســـوع

المصلـــوب)( .إنجيـــل متـــى )5 :28

أن النص فيه تزويـــر وأنّه ليس
ويدلنـــا هذا علـــى ّ

نصاً ســـماوياً بـــل ســـماوي اختلط برغبة بشـــرية

غايتهـــا تحقيق أهداف مـــن وراء هـــذا التحريف هو

قـــول كاتب النص( :مـــن أجل ذلك هـــم أمام عرش
الله ،ويخدمونـــه (نهاراً وليال ً) فـــي هيكله).

مـــن هم؟ ومن أيـــن أتوا؟ فقلـــت له :يا ســـيد ،أنت

ففي هذا النص كشـــف كاتب الســـفر عن نفســـه

العظيمة ،وقد غســـلوا ثيابهم وبيضـــوا ثيابهم في

(ليـــل ونهار) فنســـي وذكرها كأنّه يتكلـــم عن ملك

عـــرش اللـــه ،ويخدمونه (نهـــاراً وليال ً) فـــي هيكله،

نهار ،ال يوجد ســـوى نـــور واحد هو نور الـــرب وحده.

تعلم .فقال لـــي :هؤالء هم الذين أتـــوا من الضيقة

من خـــال تأثـــره باألجـــواء األرضيـــة المحيطة به

دم الخـــروف (الذبيـــح) .مـــن أجـــل ذلك هـــم أمام

مـــن ملوك الدنيـــا ،ألنه ال يوجد في الســـماء ليل وال

والجالـــس على العـــرش يحل فوقهم .لـــن يجوعوا

بقلم :إيزابيل بنيامين ماما آشوري
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القيام الحسيني

إن
أال يا أهل العالم ّ
جدي الحسين عليه السالم
قتلـــــوه عطشـــاناً

إن األئمة عليهم السالم حسب مفهومنا يعلمون
ّ

الغيب.

فعلهم بالغيب بــإرادة إلهية ،كما ورد في روايات

مستفيضة.

يبين اإلمام أمير المؤمنين علي عليه السالم فضل
ّ

أهل البيت عليهم السالم وكرامتهم ومنزلتهم عند الله
تعالى ،والحديث طويل ومعروف ،في هذا الخصوص.
بل الروايات الواردة في فضلهم ال تعد وال تحصى.

ففي حديث طويل في باب معرفة األئمة صلوات الله

ومن ذلك :ما رواه جابر بن عبد الله عن أبي جعفر

حيِي
عليه السالم لسلمان المحمدي ولجندب...« :أَنَا أُ ْ

السالم:
قال :فقلت :وما البيان والمعاني؟ فقال عليه
ّ

وسالمه عليهم أجمعين بالنورانية قال أمير المؤمنين
ون
يت ب ِ ِإذ ِ
َوأُ ِم ُ
ْن َر ّبِيَ ،وأَنَا أُن َ ّب ِ ُئك ْ
ون َو َما ت َ َّد ِخ ُر َ
ُم ب ِ َما ت َ ْأ ُك ُل َ
ُم َوا َ
ألئِ َّمةُ
ْن َر ّبِيَ ،وأَنَا َعا ِل ٌم ب ِ َ
ُم ب ِ ِإذ ِ
ض َمائِ ِ
ر ُق ُلوبِك ْ
ِفي ُب ُيوتِك ْ

هذَا إِذَا
ون َ
ِم ْ
ون َو َيفْ َع ُل َ
ن أَ ْوال َ ِدي عليهم السالم َي ْع َل ُم َ
ح ُبوا َوأَ َرا ُدواَ ،
ح َّم ٌد َو ِ
ألنَّا ُك َّلنَا َو ِ
ح َّم ٌد
أَ َ
آخ ُرنَا ُم َ
اح ٌد أَ َّو ُلنَا ُم َ
َ
س ُ
ن
ح َّمدَ ،فال َ تَفَ َّر ُقوا َب ْينَنَاَ ،ون َ ْ
ح َّم ٌد َو ُك ُلنَا ُم َ
طنَا ُم َ
ح ُ
َوأ ْو َ
إِذَا ِ
ل
ر َه
اء
ش ْئنَا َ
ل ا ْل َو ْي ِ
هنَا َك ِ
الله َوإِذَا َك ِ
ُ
ُ
رْ
ش َ
ل ُك ُ
الله ا ْل َو ْي ُ

الله َر ُبنَا َ
ض َلنَا َوخُ ص ِ
وص َّيتَنَا َو َما أَ ْع َ
ن
طانَا
ن أَنْك ََر َف ْ
ُ
أل َّ
ِل َم ْ
ُ
ش ْيئاً ِم َّما أَ ْع َ
الله َفقَ ْد أَنْك ََر ُق ْد َرةَ الل ِه َع َّز
طانَا
ن أَنْك ََر َ
ُ
َم ْ
ل َو َم ِ
ش َّيتَ ُه ِفينَا(.»...بحار األنوار)7-6/26:
َو َ
ج َّ

السالم أنه قال« :يا جابر عليك بالبيان والمعاني»،
عليه ّ
«أما البيان فهو أن تعرف أن الله سبحانه ليس كمثله
ّ
شيء فتعبده وال تشرك به شيئا ،وأما المعاني فنحن

معانيه ونحن جنبه وأمــره وحكمه ،وكلمته وعلمه
وحقّ ه ،وإذا شئنا شاء الله ،و يريد الله ما نريده ،ونحن

ي
نبينا ،ونحن وجه الله الذ 
المثاني التي أعطى الله
ّ

ينقلب في األرض بين أظهركم ،فمن عرفنا فإمامه

اليقين ،ومن جهلنا فإمامه سجين ،ولو شئنا خرقنا
وإن إلينا إياب هذا الخلق ،ثم
األرض وصعدنا السماء،
ّ
إن علينا حسابهم»(.مشارق أنوار اليقين في أسرار
ّ

السنة العاشرة  /العدد 100
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القيام الحسيني
أمير المؤمنين عليه السالم)287:
وقــال صلى الله عليه وآلــه وسلم« :عن الله أروي

إن الله يقول :يابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي
حديثي ّ

تشاء لنفسك ما تشاء ،و بإرادتي كنت أنت الذي تريد

لنفسك ما تريد»( .التوحيد للصدوق ،344:باب ،55ح)13

ن
ت إِ ْذ َر َم ْي َ
{وما َر َم ْي َ
ت َول ِك َّ
فقوة العبد ظهور قوة الحق َ

إن الحسين عليه السالم لم يجمع الجيوش للحرب،
ّ

بل هو قد ترك مكة حتى ال يغتاله شياطين بني أمية،

وتهتك به حرمة البلد الحرام ،حين بلغه أن ثمة مؤامرة

تهدف إلى قتله.

والذين كانوا معه ،هم :عياله وأطفاله ،وأهل بيته،

وبعض األصحاب ،ولم يكن يزيد عدد هؤالء جميعاً على
بضعة عشرات ،وإذ به يواجه

الله َرمــى} فجميع الــذوات
َ

بألف فارس بقيادة الحر بن

والــصــفــات والــمــشــيــئــات

يزيد

واإلرادات واآلثــار والحركات

ويضيقون عليه ،ويمنعونه

من شؤون ذاته ،وظل صفة

مــن دخـــول الــكــوفــة ،حتى

مشيئته وإرادته ،وبروز نوره

اضطروه للنزول في كربالء،

وتجليه وكل جنوده ،ودرجات

ليواجه جيشاً جمعوه لحربه،

قدرته ،والحق حق والخلق

يصل عدده إلى ثالثين ألفاً

خلق ،وهو تعالى ظاهر فيها

أو أكثر من ذلك ..فهو يعلم

وهــي مرتبة ظهوره(.شرح

بأنه مقتول ،لكنه هــو لم

دعاء السحر)114:
وإن
ّ

سلسلة

يسهم في قتل نفسه ،بل

الــوجــود

ومــنــازل الغيب ومــراحــل

الشهود من تجليات قدرته
تــعــالــى ودرجــــــات بسط

سلطنته ومــالــكــيــتــه ،وال

ظهور لمقدرة إال ّ مقدرته ،وال

إرادة إال ّ إرادته ،بل ال وجود إال ّ

ظل
وجوده ،فالعالم كما أنه
ّ
ظل
وجوده ومرشحة جوده،
ّ

كمال وجــوده(.شــرح دعــاء

السحر)123:

أما الســـؤال هو :ألم يكن
ّ

حاول أن يختار المكان األقل

إن الحسين عليه السالم
ّ
لم يجمع الجيوش للحرب،
بــل هــو قــد تــرك مكة حتى
ال يــغــتــالــه شــيــاطــيــن بني

أمية ،وتهتك به حرمة البلد
الحرام ،حين بلغه أن ثمة
مؤامرة تهدف إلى قتله

باســـتطاعة اإلمام الحسين

عليه الســـام أن يعلـــم حاجته إلى الماء أثنـــاء القتال،

وأنّه ســـوف يموت عطشـــاناً ،وبهذا يستطيع أن يجمع

كمية مـــن الماء كافيـــة للمعركة؟! ثـــم :أليس توفير

الميـــاه أثناء القتـــال يدخل في باب األخذ باألســـباب؟!

والله يقول{ :وَ َأعِدُوا َلهُمْ مَا اسْـ ـ َت َطعْ ُتمْ مِنْ ُقـ ـوَّةٍ وَمِنْ ِربَاطِ
هلل وَعَدُو ُ
َّكـ ـمْ وَآخَ ِرينَ مِنْ دُونِ ِهمْ
الْ َخيْ ـ ِـل ُترْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ا ِ
َال تَعْ َلمُونَهُـ ـمُ ُ
هلل
يل ا ِ
اهلل يَعْ َلمُهُـ ـمْ وَمَ ــا ُتنْفِ ُق ــوا مِـ ـنْ شَـ ـيْءٍ فِ ــي سَـ ـبِ ِ
ْكمْ وَ َأنْ ُتـ ـمْ َ
ال ت ُْظ َلمُونَ}[.األنعام]60:
يُـ ـوَفَّ إِ َلي ُ
اإلجابة عن هذا التساؤل بما لي:

أوالً
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الرياحي

يحاصرونه،

ضرراً على أإلسالم وأهله.

فــا مـــورد للحديث عن

أن عــلــى الــحــســيــن عليه

السالم أن يبادر إلى اإلعداد
واالستعداد ،وتهيئة الماء

أليام الحصار ..وال لغير ذلك.

وأمـــا إرســـال مسلم بن

عقيل إلى الكوفة فلم يكن
لجمع الجيوش ،بل أرسله

لــيــنــظــر فـــي أمـــر الــنــاس

الذين ألحوا عليه بالقدوم

عليهم ،وهو إمامهم بنص الرسول صلى الله عليه

بأن األمر من بعده للحسن،
وآله ،وباعتراف معاوية:
ّ
ثم للحسين ،أو يرجع شــورى بين المسلمين ،األمر
الذي لم يلتزموا به بعد موت معاوية ،لعلمهم بأنهم

لو أرجعوا األمر شورى لما اختار الناس سوى الحسين
عليه السالم ،انصياعاً لآليات القرآنية ،ولألحاديث النبوية
الواردة في حقه عليه السالم.

ثانياً

إن علم األئمة عليهم السالم للغيب إنّما هو من
ّ

خالل االتصال بالرسول صلى الله عليه وآله ،الذي يتلقى

القيام الحسيني
علمه عن جبرئيل عن الله سبحانه وتعالى ،فهو علم

مكتسب من مصدر بعينه ..وليس علماً ذاتياً مستقال ً
به عن الله تعالى.

وكان يجب عليه صلوات الله وسالمه عليه أن يعامل

الناس وفق ما يظهرونه ،ويقولونه ويفعلونه ،ووفق

ما يصل إليه علمه باالستناد إلى الوسائل المتوفرة
له ولسائر الناس ،ال بعلم

الــغــيــب الــــذي ال يتيسر
لسواه.

أن ما
أن من الواضحّ :
على ّ

يصل من الغيب إلى األنبياء
واألوصــيــاء ،أو :ما يسعى

األنــبــيــاء واألوصـــيـــاء إلــى

معرفته من أمــور الغيب،
هــو خــصــوص مــا يتصل

بنيلهم الــمــقــامــات عند

الله ،ويزيد في معرفتهم،
ليزيد في تأكيد كماالتهم،
وتحقيق المزيد من القرب

منه تعالى ،وكذا إذا كان ذلك
يرتبط بمهماتهم الرسالية،

له أن يورد هذا السؤال ،إذ ال يمكن تحقق مفهوم االنتحار،

أن قضاء الله ال
فإنّه إذا علم بأنّه سيقتل عطشاً ،ويعلم ّ
ُير ُد ،فما فائدة ا ِّدخار الماء ،إذا كان القضاء قد سبق بعدم
الفائدة منه؟! ولن يغير هذا القضاء شيئاً؟!

خامساً

مع غض النظر عن جميع ما قدمناه ،مع أنّه هو

ما يصل من الغيب إلى

األنبياء واألوصياء ،أو :ما
يسعى األنبياء واألوصياء إلى

معرفته من أمور الغيب ،هو
خصوص ما يتصل بنيلهم
المقامات عند الله ،ويزيد في

معرفتهم ،ليزيد في تأكيد

كماالتهم ،وتحقيق المزيد

من القرب منه تعالى ،وكذا
إذا كان ذلك يرتبط بمهماتهم
الرسالية،

وبمسؤولياتهم

الحق الــذي ال محيد عنه،
فإن إصرار
وال مناص منه،
ّ
السائل على قوله يدعونا

إلى مجاراته في النقاش،

ومطالبته بالدليل على أن

النبي صلى الله عليه وآله
قــد أعــلــم الحسين عليه

الــســام باللحظة نفسها

فإن الله
التي يقتل فيها،
ّ
تعالى ،يقول :إنّه {َ ...ف ـاَ ي ُْظ ِهرُ

ـضــى مِنْ
ـن ارْتَـ َ
عَلَى َغيْبِهِ َأحَ ـدًا * إِ َّال مَـ ِ

رَسُو ٍل[.}...الجن]27-26:

إن
ولكـــن مـــن قـــالّ :

ذلك يشـــمل إعالم رســـله

بســـاعات وفياتهم ،السيما

مـــع قولـــه تعالـــى{ :إِنَّ
وبمسؤولياتهم في الحياة
اإلنسانية
الحياة
في
ا َ
هلل عِنْـ ـدَهُ عِ ْلـ ـمُ السَّ ــاعَةِ وَيُنَـ ـز ُِّل
اإلنسانية ،أما ما عداه مما
َ
ـام
يرتبط بأمورهم الشخصية
الْ َغيْـ ـثَ وَيَعْ َلـ ـمُ مَ ــا فِ ــي األرْحَ ـ ِ
َ
وأمور معيشتهم ،والصحة والمرض ،والبالء والعافية ،وَمَ ــا تَدْ ِري نَ ْفـ ـسٌ مَاذَا تَ ْ
كسِـ ـبُ َغدًا وَمَا تَـ ـدْ ِري نَ ْفسٌ بِأيِّ
ْض تَمُ ــوتُ إِنَّ ا َ
هلل عَلِيـ ـمٌ خَبِريٌ}[.لقمـــان]34:
وحياة اإلمام عليه السالم والنبي صلى الله عليه وآله َأر ٍ
وموته ،وما ال أثر له في حفظ الدين وأهله بصورة

فلعل هــذه اآليــة قــد قيدت اآليــة التي سبقتها،

في إيصال المخلوقات إلى الله ،وما يوجب كمالهم..

ولحظاتها ،أو أنّها خصصتها بحاالت العلم اإلجمالي

مباشرة ،وما ال رابط له برعاية ما يجب عليهم رعايته

وحصرتها بالغيوب التي ال تشمل موضوع اآلجــال،

أما ما عدا ذلك ،فإنهم ال يديرون له باال ً ،وليس له أي

دون التفصيلي الدقيق.

أهمية في حساباتهم.

ثالثاً

سجل لنا التاريخ أنّه عليه السالم قد أرسل أخاه
لقد
ّ

سادساً

أن الحسين عليه السالم ،قد علم أنّه
لنفترض ّ

سيقتل عطشاناً في كربالء ،ولكن ما عساه يفعل ،وقد

العباس ليأتيه بالماء ،فاستشهد قبل أن يتمكن من

ألجئ إلى الحضور إليها من قبل أعدائه ،السيما وأنه قد

حفر بعض اآلبــار ليستنبط منها الماء ،فتصدى له

خوض حرب مع أحد؟!

إيصاله إليه ..وفي الروايات :أنّه عليه السالم قد حاول

أعداؤه ومنعوه من ذلك.

رابعاً

بأن القدر هو الحاكم على العباد ،ليس
إن من يعتقد ّ
ّ

جاء إليها مع عياله ،ولم يجمع جيشاً ،ولم يكن بصدد
والحمد لله ،والصالة والسالم على محمد وآله

الطيبين الطاهرين

بقلم :السيد جعفر مرتضى العاملي

السنة العاشرة  /العدد 100
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الكلمة الحسينية

تضاعـــف درجـــات المؤمنيـــن
بواليــة أهــل البيــت عليهم الســام
أن اإلمـــام الحســـين عليه الســـام لما عزم
ُروي ّ

علـــى الخـــروج إلـــى العـــراق قـــام خطيبـــاً فقال:
ـــوةَ إِال َّ بِالل ِه،
شـــاء
ـــد للـــ ِه َومـــا
ُ
ح ْم ُ
اللـــه َوال ُق َّ
«ا ْل َ
َ

ســـ َّل َم خُ ـــ َّ
ت
َو َص َّلى
ط ا ْل َم ْو ُ
ُ
الله َع َلى َر ُ
ســـو ِل ِه َوآ ِل ِه َو َ
ط ا ْل ِقـــا َ َد ِة َع َلى ِجيـــ ِد ا ْلفَ تَ ِ
خ َّ
اةَ ،و َما
َع َلى ُو ْلـــ ِد آ َد َم َم َ

ـــف،
وس َ
أَ ْو َل َهنِي إِ َلى أَ ْســـا َِفي ْ
اشـــتِ َي َ
اق َي ْعقُ َ
وب إِ َلى ُي ُ

ـــر ٌع أَنَا ال َِقي ِه كَأَنِ ّـــي بِأَ ْو َصا ِلي تَقَ َّ
ط ُع َها
َوخُ ّيِ َر ِلي َمص ْ َ
يس َوك َْر َبـــا ََء َف َي ْم َ
ســـا َُن ا ْلفَ َل َو ِ
ن
ـــن الن َّ َوا ِو ِ
أل َّ
اتَ ،ب ْي َ
ُع ْ
َ
ـــغباً ال ً َم ِ
س ْ
ن
ح َ
ِمنِّي أَ ْك َراشـــاً ُ
يص َع ْ
جوفـــاًَ ،وأ ْج ِر َبةً ُ
َ
ـــو ٍم خُ ـــ َّ
ـــل ا ْل َب ْي ِ
ط بِا ْلقَ َل ِ
ت،
َي ْ
ـــمِ ،ر َضى اللـــ ِه ِر َضانَا أ ْه َ

شـــ َّذ
ن تَ ُ
ـــر َع َلى َبالَئِـــ ِه َو ُي َو ِ ّفينَا أُ ُ
ين َل ْ
ور الصَّاب ِ ِر َ
نَصْب ِ ُ
ج َ
ح َم ُ ِ
ي
ـــول الل ِه َص َّلى
س
ِ
ُ
اللـــه َع َل ْي ِه َوآ ِلـــ ِه ُل ْ
َع ْ
ن َر ُ
ته ه َ

ح ِ
ـــم َع ْين ُ ُه،
ظ
يـــر ِة ا ْلقُ ْد ِ
وعةٌ َل ُ
ج ُم َ
َم ْ
س تَقَ ّر ب ِ ِه ْ
ـــه ِفي َ
َ

جتَ ُه،
جـــ ُز َل ُه ْم َو ْع ُ
َو ُين َ َّ
ـــد ُهَ ،م ْ
َان َبـــا ِذال ً ِفينَـــا ُم ْه َ
نك َ

طنـــاً َع َلـــى ِلقَ ِ
َو ُم َو ِ ّ
ـــل َف ِإنِ ّي
س ُ
ـــهَ ،ف ْل َي ْر َ
ح ْ
اء اللـــ ِه نَفْ َ

َر ِ
ـــاء الله»(.نزهـــة الناظر وتنبيه
ل ُمصبِحاً ،إِ ْن َ
ش َ
اح ٌ
ْ
الخواطر)86 :
معان:
الرضا خالف السخط ،وله ع ّدة
ٍ
ّ

فيقال :رضي له
أوال ً :االختيـــارُ :

هذا العمـــل أي اختاره
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له ،ومنـــه قوله تعالـــىَ { :ف َلنُوَِّليَنَّـ ـكَ قِبْ َلـ ـ ًة تَرْضاها}.

[البقرة]144:

أي تختارها.

ثانيـــاً :الحب والقبول :ومنه قولـــه تعالى{ :رَضِيَ
ُ
اهلل عَنْهُمْ وَر َُضوا عَنْه}[.المائدة]119:
(الرضـــا) نريـــد أن نقف عند
وبنـــاء على معانـــي
ً
ّ

كلمة اإلمام الحســـين عليه الســـام ،فتـــارةً نفهم
ضـــي الـــذي يتع ّلق به
الم ْر
الرضـــا بمعنـــى األمـــر َ
ّ
ّ

أن ما اختاره اللـــه تعالى لنا
الرضا فيكـــون المعنى ّ
ّ

المحبة
الرضا نفســـه بمعنـــى
نختـــاره ،وتارةً نفهم ّ
ّ
حب اللـــه تعالى.
فيكـــون المعنـــى أنّنا
نحب مـــا ُي ّ
ّ

ثـــم الب ّد مـــن النظر إلى مـــا هو المبتـــدأ والخبر
ّ

فـــي الجملـــة فإنّـــه قد يكـــون (رضـــا اللـــه) مبتدأ
و(رضانـــا) خبـــره ،وقد يكـــون العكس.
كمـــا

أنّـــه

أن رضا
البـــ ّد مـــن توضيـــح ّ
اإلنســـان حالـــة نفســـية

توجـــب ســـرور القلـــب

وانبســـاطه وميله نحو اآلخر

المحبـــة والقبول ،ولكن
وتنم عن
ّ
ّ

الكلمة الحسينية
رضا الله تعالى وســـخطه

ليـــس حالـــة نفســـية بل
هو ثوابـــه وعقابـــه ،فعن
اإلمـــام الصـــادق عليـــه
الســـام أنّـــه قـــال...« :

ـــخ ُ
ط ُه
س َ
اب ُ
ِر َضـــا ُه ث ََو ُ
ـــهَ ،و َ
ابه(.»...الكافي
ِعقَ ُ

ا لشـــريف )2 7 1 /1 :
وبنـــاء علـــى مـــا تق ّدم
ً

يمكـــن أن نفهـــم عـــ ّدة
معـــان لخطبـــة اإلمـــام
ٍ

الحســـين عليه الســـام.

المعنى األول

قـــال اإلمـــام الحســـين

عليـــه الســـام فـــي خطبـــه
قبـــل خروجـــه إلـــى العـــراق:

«..الً َم ِ
ـــو ٍم
ح
َ
ـــن َي ْ
يـــص َع ْ
خُ ـــ َّ
ط بِا ْلقَ َل ِ
ـــمِ ،ر َضـــى اللـــ ِه

َ
ـــل ا ْل َب ْي ِ
ـــر
ـــت ،نَصْب ِ ُ
ِر َضانَـــا أ ْه َ
ـــور
َع َلـــى َبالَ ِئـــ ِه َو ُي َو ِ ّفينَـــا أُ ُ
ج َ
يـــن »...
الصا ب ِ ِر
َ
َّ

الرضا بمعنـــى األمر المرضـــي ،ويكون
أن يكـــون ّ

إن الذي يرضاه
(رضى اللـــه) مبتدأ ،فيكون المعنـــى ّ

اللـــه تعالـــى فنحـــن نرضـــاه ،ففـــي زيـــارة اإلمام

ك َيا
الصـــادق عليه الســـام يقـــول:
«الســـا َُم َع َل ْي َ
َّ

ـــخ ُ
ـــخ ِ
ط
س َ
س َ
ح َم ِ
الر ْ
ط ُه ِم ْ
ن ِر َضا ُه ِم ْ
َم ْ
ن ِر َضى َّ
ن َ
ن َو َ
ح َمن(.»...كامـــل الزيارات)213:
الر ْ
َّ
وهـــذا المعنـــى واضح

في األئمة عليهم الســـام
فقـــد كان محـــور حياتهم

رضا اللـــه تعالى.

عمـــار
ففـــي روايـــة
ّ

ان
فقـــال عليـــه الســـام« :ا َّل ِذ
يـــن ات َّ َب ُعـــوا ِر ْض َو َ
َ

ـــم ا َ
ه ْم َواللـــ ِه َيا
ألئِ َّمةُ عليهـــم الســـام َو ُ
اللـــ ِه ُ
ه ُ

ـــم َو َم ْع ِر َفتِ ِه ْم
ـــات ا ْل ُم ْؤ ِمن
ـــار َد َر َج
ُ
ِيـــن َوب ِ َوال ََيتِ ِه ْ
َ
َع َّم ُ
َ
ـــم ال َّد َر َج ِ
اع ُ
ات
ـــم َو َي ْر َف ُع
إِ َّيانَا ت ُ َ
ُ
ض َ
ـــف أ ْع َما ُل ُه ْ
الله َل ُه ُ
ا ْل ُع َلى»(.تأويـــل اآليات الظاهرة فـــي فضائل العترة
الطاهرة)129 :

ويتج ّلـــى هذا المعنـــى بوضوح في ســـيرة اإلمام

فقـــد رضـــي اإلمـــام

الحســـين عليه الســـام
بمشـــيئة اللـــه تعالـــى

باستشـــهاده

وبســـبي

عيالـــه ،بـــل إنّـــه عليـــه
الســـام كان يعجل لرضى

اللـــه تعالـــى ،كمـــا قـــال

تعالى...{ :وَع َِج ْلـ ـتُ إِ َليْكَ
رَبِّ لِ َترْضى}[.طـــه]84:

«هذي رجالي في رضاك ذبائح».

ولهذا فقـــد كان عليه الســـام النفـــس {راضِيَ ًة
مَرْضِيَّة} [.الفجر]28 :
المعنى الثاني

للنفـــس المطمئنـــة.

هلل
هلل َ
كمَـ ـنْ ب ــاءَ بِسَ ـ َـخطٍ مِـ ـنَ ا ِ
ـن َّاتبَـ ـعَ ِر ْض ــوانَ ا ِ
{ َأ َفمَ ـ ِ
هلل و ُ
َاهلل بَصريٌ
وَمَ ـ ْـأواهُ جَهَنَّـ ـمُ وَبِ ْئـ ـسَ الْمَصري* هُـ ـمْ دَرَجاتٌ عِنْـ ـدَ ا ِ
بِم ــا يَعْمَ ُل ــون}[.آل عمـــران]163-162:

ومواقفـــه.

كان هذا يرضيك فخـــذ حتّى ترضى».

الســـام هـــو أبـــرز مصـــداق

أبا عبـــد الله عليه الســـام عن قول اللـــه ع ّز وجل:

مـــن

خـــال

كلماتـــه

ولســـان حاله« :إلهي إن

إن اإلمـــام الحســـين عليـــه
ّ

الســـاباطي قال :ســـألت

الحســـين عليه الســـام،

الرضا بمعنى
أن يكـــون ّ

األمـــر المرضـــي ،ويكون

رضـــا اللـــه تعالـــى خبراً
مقدماً ،فيكـــون المعنى:

إن الذي نرضـــاه نحن أهل
ّ

البيـــت عليهـــم الســـام
يرضـــاه اللـــه تعالى ،ومن

هـــذا القبيل مـــا ورد عـــن رســـول الله صلـــى الله

عليه وآله وســـلم أنّه قـــالَ :
«ف ِ
اط َمةُ َب ْض َعـــةٌ ِمنِّي

ب
ـــد آذَانِي َي ْر َضى
اها َو َي ْغ َ
ُ
َاها َفقَ ْ
اللـــه ِل ِر َض َ
ن آذ َ
َم ْ
ض ُ
س ِ
ِ
ـــاء ا ْل َعا َل ِمين»(.إرشـــاد
ِلغَ َ
س ّ
ـــيِ َدةُ نِ َ
ي َ
ضب ِ َهـــا َوه َ
القلوب إلـــى الصـــواب)232/2:
وهنـــا يـــرد ســـؤال :كيف نرضـــي األئمـــة عليهم

الســـام لنصـــل إلى رضـــا اللـــه تعالى؟

الجـــواب :هو االقتـــداء بهـــم واتّباعهـــم في كل

أقوالهـــم وأفعالهم ،مهمـــا ك ّلف األمـــر ،وكما قال

ن
عليه الســـام...« :ال َّل ُه َّم إِن َّ َ
ـــك ت َ ْع َل ُم أَنِ ّي َل ْ
ـــو أَ ْع َل ُم أَ َّ
ـــي ِفي ِفي َب ْ
ـــاك أَ ْن أَ َض َع ُ
حن َِي
ِر َض
َ
طنِي ث َّ
ُـــم أَن ْ َ
س ْ
ظ َبةَ َ
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الكلمة الحسينية
ـــن َ
ظ ْهـــ ِري َلفَ َع ْلت(.»...وقعة
َع َل ْي َهـــا َ
ـــر َج ِم ْ
حتَّى َيخْ ُ

صفين )3 20 :

المعنى الثالث

ح ِكيم»(.ثواب
ن
َ
جن َّ ِة إِ َّ
اللـــه َع ِزيـــ ٌز َ
ـــن ا ْل َ
ِفـــي َد َر َجتِ ِه ِم َ
األعمال وعقـــاب األعمال)123:

بالرضا المعنـــى المطابقي ،وليس
أن يكون المـــراد
ّ

أن رضا اللـــه تعالى
األمـــر المرضـــي فيكون المعنـــى ّ
هـــو رضا أهـــل البيت عليهم الســـام ،وهـــذا المعنى

ْ
س
وعنـــه عليه الســـام أيضاً قـــال:
ـــورةَ
َ
«اق َر ُءوا ُ
ُـــم َون َ َو ِ
جـــ ِر ِفي َف َرائِ ِ
ُم
ا ْلفَ ْ
اف ِلك ْ
ضك ْ

ن ْب ِ ِ
ي
س
ـــي ِ
ـــورةُ ا ْل ُ
س ْ
َ
َف ِإن َّ َها ُ
ح َ
ن َعل ٍ ّ

فـــإن الله تعالى
صحيح ومطابـــق للقواعد العقائدية،
ّ

ارغَ ُبوا
عليهمـــا الســـام َو ْ

والغضـــب
أن
والمحبـــة واإلرادة وما أشـــبه ُيـــراد به ّ
ّ

ـــال
اللـــه»َ ،فقَ
ُ
َ
ُ
َ
ـــامةَ ،
س َ
َل ُه أ ُبو أ َ

الرضا
ليـــس محال ً للحـــوادث ،فما ُينســـب إليه مـــن ّ

اللـــه تعالى يجعل هـــذه الصفات في نفـــوس أوليائه،
فهـــم مظهر صفات اللـــه تعالى(.كشـــف المراد)294:

رضا أهل البيت عليهم السالم أولى من
رضا غيرهم
أشـــار اإلمـــام الحســـين

عليه الســـام في كلمته إلى

وجـــوب «رضـــى آل محمد

عليهـــم الســـام» وحرمـــة
إســـخاطهم ،ولكن (الناس)

عمومـــاً كانوا يريـــدون رضا
الســـلطان فأســـرعوا لحرب
ّ
اإلمـــام عليه الســـام ،وكان

مصيرهـــم الشـــقاء األبدي،
لمـــا بعـــث ابـــن زياد
ولـــذا ّ

يهـــا
ِف َ

َان
َوك َ

ُـــم
َر ِح َمك ُ

ح ِ
ـــر
َ
اض َ

ه ِذ ِه
ج ِل
ـــس :ك َْي َ
ـــار ْ
ِ
ت َ
ا ْل َم ْ
ـــف َص َ

ـــال عليه
الس
اصةً ؟ َفقَ
ن َ
ـــي ِ
خ َّ
ـــورةُ ِل ْل ُ
س ْ
َ
ُ
َ
ح َ
َ
ـــم ُع إِ َلـــى
س َ
الســـام« :أال َ ت َ ْ
َق ْو ِل ِه ت َ َعا َلى {ي ــا َأيَّ ُتهَ ــا النَّ ْفسُ
َ

ـهــا
إن قوله تعالى {يــا أ َّيـتُـ َ
ّ
س ا ْل ُم ْ
دليل على
ط َم ِئن َّ ُة}
ٌ
الن َّ ْف ُ

وصول النفس المطمئنة إلى
درجة عالية بحيث تستحق أن

ب مباشرة من
يخاطبها
ّ
الــر ّ
دون أي واسطة

بكتـــاب يأمـــر فيـــه اإلمام

عليـــه الســـام بالنـــزول على حكـــم يزيد قـــال عليه
ح َق ْو ٌم ْ
اشـــتَ َر ْوا َم ْر َضاةَ
الســـام رداً على كتابه« :ال َ أَ ْف َل َ

ـــخ ِ
خا ِلق(.»...بحـــار األنوار)383/44:
ط ا ْل َ
س َ
ا ْل َمخْ ُل ِ
وق ب ِ َ

اإلمام الحسين عليه السالم هو النفس
الراضية والمرضية
لقـــد رضي اإلمـــام الحســـين عليه الســـام بقضاء

الله وقـــدره ،ورضي اللـــه تعالى عنه ،فـــكان مصداقاً

لآليـــة المباركة{ :ي ــا َأيَّ ُتهَ ــا النَّ ْفـ ـسُ الْم ُْطمَئِنَّ ـ ُـة ( )27ار ِْجعي إِىل
رَبِّـ ـكِ راضِيَـ ـ ًة مَرْضِيَّـ ـ ًة ( )28فَادْخُل ــي يف عِب ــادي ( )29وَادْخُل ــي
جَنَّيت} [.الفجر]30-27:

ىل رَبِّـ ـكِ
الْم ُْطمَئِنَّ ـ ُـة * ار ِْجعِ ــي إِ 
راضِيَـ ـ ًة مَرْضِيَّـ ـ ًة * فَادْخُلِ ــي فِ ــي
عِب ــادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي} إِن َّ َما

ن ْب َ ِ
ي
َي ْعنِـــي ا ْل ُ
ـــي َ
س ْ
ح َ
ـــن َعل ٍ ّ
ـــو ذُو
عليهمـــا الســـام َف ُه َ

ـــس ا ْل ُم ْ
الر ِ
النَّفْ
اض َي ِة
ِ
ط َم ِئن َّ ِة َّ
ا ْل َم ْر ِ
ـــن
اب ُ
ـــه ِم ْ
ض َّيـــ ِة َوأَ ْص َ
ح ُ

ح َّمـــ ٍد صلـــى الله عليه
ِ
آل ُم َ

ـــن الل ِه َي ْو َم
الر ُ
ون َع ِ
اض َ
وآله َّ

ن
الس
ـــي ِ
ه َو َر ٍ
ام ِة َو ُ
اض َعنْ ُه ْم َو َ
ـــورةُ ِفي ا ْل ُ
ا ْل ِق َي َ
س ْ
َ
ه ِذ ِه ّ
ح َ
ْب ِ ِ
ـــيعتِ ِه َو ِ
ـــي َو ِ
ن
ش
ش
ح َّمـــ ٍد َ
ـــيع ِة ِ
خ َّ
َ
َ
اصةً َم ْ
آل ُم َ
ـــن َعل ٍ ّ
ن عليه الســـام
ـــي ِ
اءةَ ا ْلفَ ْ
َان َم َع ا ْل ُ
ج َر ك َ
ـــر َ
أَ ْد َم َ
س ْ
ن ِق َ
ح َ

ح ِكيم»(.تأويل
ن
َ
جنَّـــ ِة إِ َّ
الله َع ِزيـــ ٌز َ
ِفـــي َد َر َجتِ ِه ِفـــي ا ْل َ

اآليـــات الظاهـــرة في فضائـــل العترة الطاهـــرة)770:
وبيان ذلك:

إن قوله تعالى {يا َأيَّ ُتهَ ــا النَّ ْفسُ الْم ُْطمَئِنَّ ـ ُـة}
دليل على
ّ
ٌ

وصول النفـــس المطمئنـــة إلى درجـــة عالية بحيث
ب مباشـــرة مـــن دون أي
تســـتحق أن يخاطبهـــا ّ
الر ّ

واســـطة ،وهذا الخطاب الخاص ال يكـــون إال ّ لألوحدي

فعن أبـــي عبـــد الله الصـــادق عليـــه الســـام أنّه

من النـــاس ،وهذا الخطـــاب متحقق عنـــد االحتضار،

ن ْب ِ ِ
ن
س
ـــي ِ
ـــورةٌ ِل ْل ُ
ي عليهما الســـام َم ْ
س ْ
َ
َف ِإن َّ َها ُ
ح َ
ن َعل ٍ ّ

(خطـــاب ظرفه جميع يـــوم القيامة من لـــدن إحيائها

قالْ :
ُـــم َون َ َو ِ
جـــ ِر ِفي َف َرائِ ِ
ُم
س
ـــورةَ ا ْلفَ ْ
اف ِلك ْ
ضك ْ
َ
«اق َر ُءوا ُ
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ام ِة
ـــي ِ
َق َرأَ َ
ن عليه الســـام َي ْ
َان َم َع ا ْل ُ
ها ك َ
ـــو َم ا ْل ِق َي َ
س ْ
ح َ

صفر /1438تشرين الثاني2017

الســـيد الطباطبائي:
وفـــي يوم القيامـــة ،كما يقـــول
ّ

الكلمة الحسينية
إلـــى اســـتقرارها فـــي الجنّـــة ،بل مـــن حيـــن نزول
الموت إلـــى دخول جنّـــة الخلد)(.الميزان في تفســـير
القرآن)285 /2 :

ىل رَبِّـ ـكِ راضِيَـ ـ ًة
قولـــه تعالـــى{ :ار ِْجعِ ــي إِ 
أن
مَرْضِيَّـ ـةً} ،يوحـــي على ّ
النفـــس بعـــد أن كانـــت
في عالـــم ال ّدنيا،
ثـــم
ّ

ارتقـــت

واطمأنّت

ورضيـــت عـــن الله
تعالـــى ،ها هي

ولكن كيف؟

تعـــود

إليـــه،

راض عنها.
فهي راضية عن الله تعالى ،والله
ٍ

أن ُينادى مـــن قبل الله تعالى مباشـــرة بهـــذا النداء،
أن اللـــه يتو ّفى روح
وقـــد وردت الروايـــات الشـــريفة ّ
بســـيد الشـــهداء عليه
الشـــهيد بال واســـطة ،فكيف
ّ

الســـام؟ وهو الرجوع إليـــه تعالى راضياً بمـــا أع ّد الله

تعالى له مـــن الجزاء والثـــواب ،ومرضياً.
مرضياً؟
وأما كيف صار
ّ
ّ

إن اإلنســـان قـــد يعمل األعمـــال التي
فالجـــوابّ :

ترضـــي اللـــه تعالى ،كمـــا قـــال تعالـــى{ :وَرَضِـ ـيَ َلهُ
َقوْال}[.طـــه]109:
عامـــة ،ولكنّـــه إذا ّ
فـــإن ذاته
ترقى
وهـــذه درجـــة
ّ
ّ

تصبح مـــرآة لرضـــى الله تعالـــى ،فال يرضـــى إال ّ بما

أن رضى اللـــه تعالـــى يتحقّ ق به،
يرضـــاه الله ،كمـــا ّ

الرضـــا ،وهذا أعلـــى مقام
وبالتالـــي يكون هـــو عين ّ
لإلنســـان ،وبه ينال الفـــوز العظيم ،كما قـــال تعالى:

وقولـــه تعالى{ :فَادْخُلِي فِي عِب ــادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي} {رَضِـ ـيَ ُ
اهلل عَنْهُـ ـمْ وَر َُض ــوا عَنْهُ...ذلِـ ـكَ الْ َفـ ـوْزُ

يعنـــي بعبادي هنا غيـــر العباد الذيـــن يعملون عمال ً،

وهـــم العبـــاد المصطفون
مـــن بيـــن الخالئـــق الذين

تحقّ قـــت فيهـــم صفـــة
العبوديـــة بأكمـــل معانيها،
خاصون
بـــل هنـــاك عبـــاد
ّ
أي خـــواص الخـــواص ،وهم
أهـــل البيت عليهم الســـام

األربعة عشـــر.

الخاصـــة أيضاً،
والجنـــة
ّ

فهنـــاك (جنّتـــان) و(جنّات)،

وأمـــا هنـــا فـ(جنّتـــي) وهي
ّ

[المائدة]119:

قــال اإلمــام الــصــادق عليه

ْ
ج ِر
السالم:
ورةَ ا ْلفَ ْ
س َ
«اق َر ُءوا ُ
ـو ِ
ـرا ِئـ ِ
ـم
افـ ِلـ ُكـ ْ
ـضـ ُكـ ْ
ـم َونَـ َ
ِفــي َفـ َ
ي
ن ْب ِ
س ْي ِ
ورةُ ا ْل ُ
س َ
َف ِإن َّ َها ُ
ح َ
ن َع ِل ٍّ
يها
ارغَ ُبوا ِف َ
عليهما السالم َو ْ
الله»
َر ِح َم ُك ُم
ُ

(الرضـــوان).
خاصـــة للخـــواص ،وهي جنّـــة
ّ
ّ

توضيح

بعد هذا البيان نقول:

الْعَظِي ــم}.

وهذا مـــا تحقّ ق في اإلمام

الحســـين عليه السالم ،فقد
رضي اإلمـــام عليه الســـام

لمـــا أعطاه اللـــه تعالى بعد
عوضـــه الله
مماتـــه ،وقـــد ّ
خاصـــة فـــي الدنيا،
بأمـــور
ّ

فرفع ذكـــره ،وبقي نســـله،

ذريته،
وجعـــل األئمـــة مـــن ّ

واســـتجاب ال ّدعـــاء تحـــت

قبتـــه ،كما فـــي الروايات.
ّ

َـــر ِ
رو
ـــن َع ْمـــ ٍ
ام ْب ِ
َ
فع ْ
ـــن ك َّ

س ِ
ِ
ت أَ َبا
ا ْل َ
ح َّم ِد ْب ِ
ـــم ْع ُ
ن ُم َ
ـــيَ ،ع ْ
ن ُم ْ
ســـ ِل ٍمَ ،ق َ
الَ :
خث َْعم ِ ّ

ن
َج ْعفَ ٍ
الســـا َُم َيقُ وال َِن :إِ َّ
ن ُم َ
ـــر ْب َ
ر َو َج ْعفَ َ
ح َّم ٍد َع َل ْي ِه َما َّ
ـــن َقتْ ِل ِه
َ
الله ت َ َعا َلى َع َّو َض ا ْل ُ
الســـا َُم ِم ْ
ـــي َ
س ْ
ن َع َل ْي ِه َّ
ح َ

إن اإلمام الحســـين عليه الســـام هـــو أبرز مصداق
ّ

َ
اء ِفـــي ت ُ ْر َبتِ ِه،
امـــةَ ِفـــي ذ ّ ُِر َّيتِ ِهَ ،و ِ ّ
ـــل ا ِ
الشـــفَ َ
إل َم َ
أ ْن َج َع َ

وســـط أجواء الغضـــب ،والحيرة ،والخـــوف ،ومع ذلك

خاصة مع رســـول
وأمـــا في اآلخـــرة فله مقامـــات
ّ
ّ

للنفـــس المطمئنة ،فقـــد كان عليه الســـام يعيش
كان ثابـــت النفس ،مطمئناً ،قويـــاً ،راضياً ،بال تزلزل وال

ضعـــف وال اضطراب ،كما يقول العقّ اد( :ملك جأشـــه،

فصـــح أن يقال :إنّه
وكل شـــيء حوله يوهن الجأش)،
ّ

المصداق البـــارز للنفس المطمئنة ،ولذلك اســـتحق

الد َع ِ
ـــد َق ْب ِر ِه(.»...أمالي الطوســـي)317:
ابـــةَ ُ
اء ِعنْ َ
َوإِ َج َ

الله صلـــى الله عليـــه وآله وســـلم واألئمـــة األطهار
عليهم الســـام.

بقلم :حسين نجيب محمد
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الســر فــي
ّ
عاشــوراء..
بيــن العلم
والجهــــل

زلزال في نواميس الطبيعة ..هذا ما نعتقد أنه جرى

في يوم عاشوراء ،حيث اقشعرت أظلة العرش وبكت
وهيجت عاشوراء الحرارة في قلوب
السماوات واألرض!
ّ

المؤمنين ،وال تزال تنقلهم إلى عالم األلم والحزن
والبكاء.

ولطالما حاولنا فهم اليسير مما جرى في ذلك

اليوم الرهيب ..يــوم الحسين ..يــوم عــاشــوراء ..يوم
الكآبة والحزن عند المعصومين ،يوم الكرب والبالء..
الحب
وألن
خير محض..
بأن العلم والفهم
ّ
ألننا نؤمن ّ
ٌ
ّ
المقرون بالمعرفة أسمى وأشرف وأرفع.

فقطعنا أشواطاً في فهم ما بلغنا عن مفردات

عاشوراء ..وغصنا في قراءات تحليلية لكل محور من

وتمعننا في الظروف الموضوعية لتلك
محاورها..
ّ
األحداث ..ونشرنا ذلك في كتاباتنا ..ونطق به علماؤنا
ولهج به خطباؤنا وحفظه عامتنا عن ظهر قلب ..وال

فإن فيه تشجيعاً على
ينازعن عاقل في رجحان ذلك،
ّ
ّ
التعقّ ل والتفهم والتدبر والمعرفة.

أن فهمنا هذا إنّما هو
لكنه لم يغب عنّا يوماً ّ

فهم إنساني بحسبنا ،يتناسب مع مستوى
إدراكــنــا ،دون أن نبلغ حقائق األمور
التي ال يدركها إال المعصوم عليه
السالم!

وقـــــــــــراءة فــعــل

المعصوم بحسب
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األسرار اإللهية
المعطيات والظروف الموضوعية وإن كان يتناسب

الله
ان َوالل ِه َما َك َّل َف
ن
يم ِ
ُ
ُ
الله َق ْل َب ُه ل ِ
ن ْ
امتَ َ
ُم ْؤ ِم ٌ
إل َ
ح َ
حداً غَ ْي َرنَا(.»...الكافي
استَ ْع َب َد ب ِ َذ ِل َ
َذ ِل َ
ك أَ َ
ك أَ َ
حداً غَ ْي َرنَا َوال َ ْ

وأبعاد فعله بالكامل فهذا مما ال سبيل إلدراك شيء

ٍ
صنف أسمى من علومهم
أشار عليه السالم إلى

مع تعامل الشريعة بحسب الظواهر بال شك ،لكنه ال
ُيظهر لنا مالك تصرف المعصوم وال يكشف لنا أسرار

منه إال بتوسط المعصوم نفسه.

الشريف،402/1:ح)5

التي خصهم الله تعالى بها دون خلقه حتى مالئكته

رقون بين إدراك بعض المصالح من
فإن الناس ُيفَ ّ ِ
ّ

المقربين وأنبيائه المرسلين ،وتعبير اإلمام بالتكليف

يعرفه إال الله تعالى العالم المحيط باألمور أو من

الشرعية للخلق فتلك مما أمروا بتبليغه ،إنّما هي

أي عمل ،وبين الداعي والدافع لهذا العمل والذي ال
أطلعه الله عليه.

ونعتقد بأن الطريق الوحيد لمعرفة (ع ّلة) الحكم

بنص
الشرعي الثابت واإلحاطة بكل جهاته تنحصر
ّ

المعصوم على ذلك ..وإن ت َ َل َّمسنا بعض ِ
الحكَم واآلثار
ألي حكم شرعي وأدركوا توافقه مع الفطرة البشرية

والحاجة اإلنسانية على مر العصور.

وإذا كان ما ثبت بالنص هذا حاله ،ففعل المعصوم

(والــفــعــل صــامــت) أولــى

بعدم اإلحاطة بأبعاده ما لم

يخبر بها اإلمام.

وإذا كانت هــذه القرون

تتوالى ،ويغوص أساطين
الــمــذهــب وكــبــار علمائه
فـــي روايـــــات آل محمد

والعبادة (كلف ..استعبد) ال يعني ارتباطها باألحكام
ربهم ع ّز
علوم وتكاليف وعبادات خاصة بينهم وبين ّ

وجل تتناسب ومقامهم الشريف الذي ال يطمح له
طامح.

والصنف اآلخر من األســرار والعلوم هو ما أمروا

بتبليغه ،فإنّهم لم يجدوا له موضعاً حتى قال عليه

ن ِ
ن ِعنْ َدنَا ِ
ن
السالم:
«...وإِ َّ
س ّ ِر الل ِه َ -و ِع ْلماً ِم ْ
س ّراً ِم ْ
َ
الله بِتَ ْب ِل ِ
ل
ِع ْل ِم الل ِه أَ َم َرنَا
يغ ِه َف َب َّل ْغنَا َع ِ
ُ
ن الل ِه َع َّز َو َج َّ

ـن َأبِــي َع ْب ِد الل ِه الصادق
َعـ ْ
الِ « :إنَّا َلنَتَ َك َّل ُم
عليه السالم َق َ
ون َو ْجهاً َلنَا
س ْب ُع َ
بِا ْل َك ِل َم ِة ب ِ َها َ
ن ُك ِّل َها ا ْل َمخْ َر ُج»
ِم ْ

ليستخرجوا درراً من الجمع

بين (ظواهر) النصوص ،والتنبه إلى (بعض إشاراتها)،

فإنهم يقفون عند هذه الظواهر وال يزعمون أنهم
أحاطوا بحقائق األحكام وعللها ..إنما بما يعذرنا أمام

الله تعالى في امتثال أوامره عز وجل.

ان
ح َّم ِد ْب ِ
ولقد تظافر النقل في ذلكَ ،
ن ُ
ن ُم َ
فع ْ
ح ْم َر َ
ن أَبِي َع ْب ِد الل ِه الصادق عليه
ح َّم ِد ْب ِ
س ِل ٍم َع ْ
ن ُم َ
َع ْ
ن ُم ْ
ون َو ْجهاً َلنَا
س ْب ُع َ
السالم َق َ
ال« :إِنَّا َلنَتَ َك َّل ُم بِا ْل َك ِل َم ِة ب ِ َها َ
ن ُك ِّل َها ا ْل َمخْ َر ُج»(.بصائر الدرجات ج 1ص.)329
ِم ْ

ن
ن َع ْب ِد الل ِه ْب ِ
ان ْب ِ
ن َي ْ
ح َيى َع ْ
وقد روي َع ْ
ن َصفْ َو َ
ق َوأَبِي َب ِ
ال:
ن َع ْب ِد ا ْل َ
صي ٍ
ح َّم ِد ْب ِ
خا ِل ِ
ن ُم َ
َان َع ْ
سك َ
ُم ْ
ر َق َ
«يا أَ َبا
ال لي أَ ُبو َع ْب ِد الل ِه الصادق عليه السالمَ :
َق َ
ن ِ
ن ِعنْ َدنَا َوالل ِه ِ
ن ِع ْل ِم
ح َّم ٍد إِ َّ
س ّ ِر الل ِه َو ِع ْلماً ِم ْ
س ّراً ِم ْ
ُم َ

ل َوال َ
حتَ ِم ُل ُه َم َل ٌ
الل ِه َوالل ِه َما َي ْ
ك ُمقَ َّر ٌ
س ٌ
ي ُم ْر َ
ب َوال َ نَب ِ ٌ

َما أَ َم َرنَا بِتَ ْب ِل ِ
ج ْد
يغ ِه َف َل ْم ن َ ِ

ــه َم ْو ِ
ضعاً َوال َ أَ ْهـــا ً َوال َ
َل ُ

خ َل َق
حتَّى َ
ح َّما َلةً َي ْ
حتَ ِم ُلون َ ُه َ
َ
ن
الله ِل َذ ِل َ
ُ
ك أَ ْق َواماً خُ ِلقُ وا ِم ْ

ِ
طين َ ٍة خُ ِل َق ِمنْ َها»(.الكافي
الشريف)403/1:

ومــن ســوى هــذه القلة
َ

الــمــؤمــنــة ،فــقــال عليه

ج َهن َّ َم َوالـنَّــا ِر
ن
الله َ
َ
السالم...« :إِ َّ
ـوام ـاً ِل َ
خ َل َق أَ ْقـ َ
ك
اه ْم َو ْ
ن َذ ِل َ
َما َب َّل ْغن َ ُ
اش َمأَ ُزوا ِم ْ
َفأَ َم َرنَا أَ ْن ن ُ َب ِّلغَ ُه ْم ك َ

حتَ ِم ُلو ُه َو َكذ َُّبوا
َونَفَ َر ْ
وب ُه ْم َو َر ُدو ُه َع َل ْينَا َو َل ْم َي ْ
ت ُق ُل ُ
بِه(.»...الكافي الشريف)404/1:

إنه إذاً عالم األسرار!

فقسم من العلوم أمرهم الله ببالغها فقبلته فرقة
ٌ

واشمأزت منه أخــرى ..وقسم اختصهم الله تعالى
شأن من
به ،ضلت العقول وحارت األلباب عن وصف
ٍ
شأنه!

وكانوا أسراراً حملة لألسرار ..فورد في زيارة اإلمام

ك َيا ِ
س َّر الل ِه
الكاظم عليه السالم:
«...السال َُم َع َل ْي َ
َّ
ستَ ْو َدع(.»...بحار األنوار،16/99:ح)10
ا ْل ُم ْ

سر الله .وأنهم:
وأخبروا عن أنفسهم بأنهم :موضع ّ
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سر الله المكنون.
الباب المأمون على ّ

ن ِ
ال
ن ا ْل ُمفَ َّ
ض ِ
سن َ ٍ
ل ْب ِ
ان َع ِ
ح َّم ِد ْب ِ
َ
ن ُم َ
فع ْ
ن ُع َم َر َق َ
ِ
س ّيِ ِد ا ْل َعاب ِ ِد َ ِ
ن
س ْي ِ
ي ْب ِ
ح َّدثَنِي ث َاب ِ ٌ
ن ا ْل ُ
َ
ي َع ْ
ح َ
ن َ
ين َعل ِ ّ
ت الث َُمال ُ
ِ
ِ
اب
ح َّ
ن ُ
جتِه ِح َ
ن الله َو َب ْي َ
س َب ْي َ
ج ٌ
عليهما السالم َق َ
الَ « :ل ْي َ

ح ُ َ
الص َرا ُ
ن ِ
جتِ ِه ِ
ط
اب الل ِه َون َ ْ
ستْ ٌر ن َ ْ
ح َّ
ون ُ
َفال َ لل ِه ُد َ
ح ُ
ن أ ْب َو ُ
ّ
ن َع ْي َبةُ ِع ْل ِم ِه
يم َون َ ْ
ستَ ِق ُ
ح ُ
ا ْل ُم ْ
ن
ن ت َ َر ِ
اج َمةُ َو ْ
حيِ ِه َون َ ْ
َون َ ْ
ح ُ
ح ُ
ن َم ْو ِ
ض ُع
َان ت َ ْو ِحي ِد ِه َون َ ْ
أَ ْرك ُ
ح ُ
ِ
س ّ ِر ِه»(.معاني األخبار)35:

ثم ما لبث المؤمن أن رأى

ـب مغلقة
ـجـ ٍ
نفسه أمــام ُ
حـ ُ

فس َّل َم بأنه قرين المالئكة
َ
في لــزوم اإلقـــرار بالجهل..
أما المالئكة فلقوله تعالى:

{إِِّنـ ــي َأعْ ـ َل ـمُ مــا ال
[البقرة]33:

تَعْ َلمُون}.

وأمـــا اإلنــس فلقوله عز
ّ

ك
َن
َ
صر ِة أَ ْه ِل َ
ن َذ ِل َ
َ
ي ٌء ِم ْ
استَ ْأذ َ
ل ِفي ن ُ َ
ك إِال َّ ْ
الله َع َّز َو َج َّ
ش ْ

ين ا ْل َم ْ
ظ ُل ِ
ك َي ِ
ل
ينَ ...ف ِعنْ َد َذ ِل َ
ض ُ
وم َ
ستَ ْض َع ِف َ
ا ْل ُم ْ
ج ُك ُ
ات َوا َ
ن َ
أل َر ِ
او ِ
ك
ي ٍء ِفي
َ
ظ َل َم ِعتْ َرت َ َ
ين ب ِ َل ْع ِ
ن َم ْ
الس َم َ
ض َ
َّ
ش ْ

ك»(.كامل الزيارات)264:
ح ْر َمتَ َ
ل ُ
استَ َ
َو ْ
ح َّ

اض ِ
طفَ قَ ِ
اص َ
ْ
ار
اب َها َو ْ
ت ا ْلب ِ َ
ط َر ُ
ح ُ
اج ِ
ات
ت
ب ِ َأ ْم َو ِ
او ُ
الس َم َ
اج َها َو َم َ
َّ
ب ِ َأ ْه ِل َها غَ َ
ح َّم ُد
ضباً َل َ
ك َيا ُم َ

استِ ْع َ
ظاماً ِل َما
َو ِلـ ُذ ّ ِر َّيـتِـ َ
ـك َو ْ
ك
َينْتَ ِه ُ
ح ْر َمتِ َ
ن ُ
ك ِم ْ

فأنّى لنا أن نحيط خبراً بأسرار الله تعالى! أفال تكون

عاشوراء التي قلبت كل الموازين سراً من سر الله؟ أم

كيف يمكن أن نفهم مفردة من مفرداتها؟ حسبك ما
قاله جبرئيل لسيد الكائنات في وصف ما جرى يوم
عاشوراء..

ت ا َ
ن أَ ْق َ
فقال عليه السالم« :ت َ َز ْع َز َع ِ
ها
طا ِر َ
أل ْر ُض ِم ْ

اض ِ
اص َ
طفَ قَ ِ
َو َمــا َد ِ
ار
ال َو َكث َُر ْ
ت ا ْل ِ
اب َها َو ْ
ت ا ْلب ِ َ
ط َر ُ
ح ُ
ج َب ُ
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استِ ْع َ
كَ ...وال َ َي ْبقَ ى
ظاماً ِل َما َينْتَ ِه ُ
ح ْر َمتِ َ
َو ِلذ ّ ُِر َّيتِ َ
ن ُ
ك ِم ْ
ك َو ْ

ت َ َز ْع َز َع ِ
ن َأ ْق َ
طا ِر َها
ت األَ ْر ُض ِم ْ
ــــــاد ِ
ُــر
َو َم
ت ا ْل ِ
َ
ــال َو َكــث َ
ــب ُ
ــج َ

وجل{ :و ُ
َاهلل يَعْ َلمُ وَ َأنْ ُتمْ ال تَعْ َلمُون}[.آل عمران]66:
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اج ِ
ح َّم ُد
ات بِأَ ْه ِل َها غَ َ
بِأَ ْم َو ِ
ضباً َل َ
او ُ
ك َيا ُم َ
اج َها َو َم َ
الس َم َ
ت َّ

كيف لنا أن نتصور ذلك

على حقيقته فضال ً عن أن

نحيط بــه؟! األرض تتزعزع
من أقطارها ..والجبال تميد..

والسماوات تموج بأهلها..

غضباً لما جرى على الحسين

عليه الــســام!! الجمادات
تستأذن الله تعالى في نصرة

سيد الشهداء!! ولما لم يأتها
اإلذن ضجت باللعن على

ظالميه!!

ولئن أدركت عقولنا القاصرة شيئاً مما يصلح لتقريب

الصورة إلى الذهن ،وإقناع المخا َ
طب أو المستمع،

سيد الشهداء عليه
فأنّى لها أن تــدرك حقيقة قول
ّ

الس َم ِ
السالم:
اء
ن
س َ
ُن َ
ب إِ ْن تَك ْ
ت َعنَّا النَّص ْ َر ِم َ
{...ر ِّ
َ
َّ
ح َب ْ
ه ُؤال َِء ا ْلقَ ْو ِم
ه َو َ
ل َذ ِل َ
ك ِل َما ُ
ن َ
َف ْ
خ ْي ٌر َوانْتَ ِق ْم َلنَا ِم ْ
اج َع ْ
الـ َّ
ظــا ِلـ ِ
ـمــيــن(.»...اإلرشــاد في معرفة حجج الله على
العباد)108/2:

ـدم فهماً
تقر به قلوبهم وتطمئن به
نعم ال نُـ ْ
ـعـ َ
ّ

األسرار اإللهية
نفوسهم ،ويلجمون به عدوهم ،يستند إلى الحجة

جه
س ِّلمون لله ورسوله وعترته ..تن ّزهنا عما ن َ َه َ
إنّنا ُم َ

ت َ َل َّمسنا ِحكَماً من أفعال المعصوم عليه السالم وأدركنا

مصداقاً لقوله تعالىَ { :أمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ
ُ
ـضـلِـهِ َفـ َقـدْ آتَيْنا آلَ إِبْــراهِ ـي ـمَ الْـكِـتــابَ وَالْـحِـ ْ
ـكـمَـ َة
اهلل مِ ـنْ َفـ ْ

والبرهان التي توارثوها عن العترة الطاهرة ..فإننا
وجوهاً محتملة للكثير من تلك المفردات منها:

 .1إخراج النساء واألطفال إلى عاشوراء حيث تمت

الحجة بذلك وتكامل دور المأموم مع اإلمام.

األراذل حساد آل محمد عليهم السالم الذين صاروا

وَآتَيْناهُمْ مُ ْلك ًا عَظِيما}[.النساء]54:

بحب آل محمد عليهم السالم فيما
طهرنا قلوبنا
وقد ّ
ّ

 .2امتناع العباس عليه السالم عن شــرب الماء

دنّسها غيرنا بحسدهم ..فحمل الحسد وطلب الدنيا

 .3حمل الحسين عليه السالم الطفل الرضيع

فمنهم من لبس لباس العدو فكان قاتال ً للحسين

عطشاناً مواساةً إلمام زمانه.

واستسقاؤه له وإظهار خلو

القوم من اإلنسانية مطلقاً.

التصبر أمام
 .4التمييز بين
ّ

العدو الشامت تــارة ،وبين

إظهار الحزن والجزع وحتى

اإلدماء تارة أخرى.

وغــيــرهــا الــعــشــرات بل

المئات مما يعرفه أطفالنا
وعوامنا فضال ً عن علمائنا
إجــابــات متعددة عــن وجه

الحكمة فيها ولو على سبيل

أولئك على (الجحود واإلنكار).

ن
ي ْب ِ
َع ْ
س ّيِ ِد ا ْل َعاب ِ ِد َ
ن َ
ين َع ِل ِّ
ـن عليهما السالم
ـيـ ِ
ا ْلـ ُ
ـسـ ْ
حـ َ
ح ُ َ
ن
اب الل ِه َون َ ْ
ال« :ن َ ْ
ح ُ
ن أ ْب َو ُ
َق َ
ـرا ُ
الـ ِ
ن
يم َون َ ْ
ستَ ِق ُ
ح ُ
ط ا ْل ُم ْ
ـص ّـ َ
اج َم ُة
ن ت َ َر ِ
َع ْي َب ُة ِع ْل ِم ِه َون َ ْ
ح ُ
ــان ت َ ْو ِحي ِد ِه
َو ْ
حيِ ِه َون َ ْ
ن َأ ْر َك ُ
ح ُ
ن َم ْو ِ
ض ُع ِس ّ ِر ِه»
َون َ ْ
ح ُ

االحتمال.

فإنّنا لم ن ـ ّدع يوماً أنّنا نفهم هــذا فهم إحاطة ..

وكيف نحيط بأسرار الله تعالى؟! وكيف نقيس أفعال
المعصوم عليه السالم على أنفسنا؟!

عليه السالم ولشيعته على

مر التاريخ! ومنهم من لبس
لباس الصديق فسلك منهج

التشكيك بنهج محمد وآل

محمد!

وال نــزال نعيش آثــار يوم

الــطــف ،حينما قتلت أمة
الرسول سبطه فقال جبرئيل

الله
«ي ْض ِر ُب َها
ُ
عن هذه األمةَ :

بِاالخْ تِال ِ
وب ُه ْم».
َف َفتَخْ تَ ِل ُف ُق ُل ُ
(كامل الزيارات)61:

وقـــال أصـــدق مــن أق ّلت

ه ِذ ِه
ن
َ
س ْيفَ ُه َع َلى َ
الغبراء أبو ذر الغفاري« :إِ َّ
س َي ُ
س ُ
ل َ
الله َ
ن
األُ َّم ِة ال َ َي ْغ ِم ُد ُه أَ َبداً َو َي ْب َع ُ
ث َقائِماً ِم ْ
ن ذ ّ ُِر َّيتِ ِه َف َينْتَ ِق ُم ِم َ
اس»(.كامل الزيارات)74:
الن َّ ِ

اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من المنتقمين معه.

بقلم :شعيب العاملي
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أصحاب الحسين

عليهم السالم

الغريب
مسلم بن عقيل
الحديث عن مسلم بن عقيل رضــوان الله تعالى عليه

أول قضايا الحسين عليه السالم تقريباً ،فهناك
ٌ
حديث عن ّ

بعض األفكار واآلراء يمكن عرضها في العناوين التالية:

األخ ّوة

عين له أخاً؟ فقال:
علياً عليه السالم ،شكى إليه علي بأنّه لم ُي ّ
ّ
«جعلتك أخاً لنفسي»(.مناقب ابن شهر آشوب)2:
َ

باألخوة،
ومن هنا ور َد تشريفه بهذه الصفة بأنّه المخصوص
ّ

حين أرســل اإلمــام الحسين عليه السالم مسلم بن

أخوة
يعني مع رسول الله صلى الله عليه وآله ،وهذه ليست
ّ

عمي ،وثقتي من أهل بيتي،
ألهلها
ُ
ويصفه بأنّه« :أخي وابن ّ

أخوة
ومحل الشاهد من ذلك أنّنا نسأل :لماذا نحمل
ّ
ّ

عرفه
كتب
عقيل رضوان الله عليه إلى الكوفة،
ُ
معه كتاباً ُي ّ
َ
والمفضل عندي»(.إرشاد المفيد)204:
ّ
فهذه ع ّدة صفات:

ألن
عمه :فهو تعبير عن قرابته فعال ً؛
كونه ابن
أمــا
ُ
ّ
ّ
ّ

معنوية وحقيقية على المستوى اإللهي.
أخوة
مجازية بل
ّ
ّ
ّ

المعنوية ،وال
األخوة
رسول الله صلى الله عليه وآله على
ّ
ّ

أخوة الحسين عليه السالم على المضمون نفسه،
نحمل
ّ
وإما أن نحملهما
فإما أن نحملهما معاً على عا َلم المجازّ ،
ّ

علياً وعقيال ً سالم الله عليهما أخوان شقيقان ،وهما أبوا
ّ

يحق لنا أن نحمل بعضها هكذا
معاً على عا َلم المعنى ،وال
ّ

أهم هذه الصفات على
كونه أخاه :فهو على ما أعتقد
وأما
ُ
ّ
ّ

أخوة علي عليه السالم لرسول الله
تعين أن تكون
وحيث
ّ
ّ

الحسين ومسلم.

اإلطالق؛ ألنّه لم يكن أخاً شقيقاً حقيقة وال غير شقيق ،فالب ّد

إما المعنى المجازي ،أو المعنى
من َ
حمله على أحد معنيينّ :

المعنوي ،وال تنافي بينهما؛ ألنّه في الظاهر أخ مجازي وفي
الباطن أخ معنوي.

أن رسول الله صلى
وفي هذا الصدد ينبغي أن نلتفت إلى ّ

18

الله عليه وآله حين آخى بين أفراد المهاجرين واألنصار وترك
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وبعضها هكذا؟

أخوة
صلى الله عليه وآله معنوية ،كذلك ينبغي أن تكون
ّ

مسلم بن عقيل للحسين عليه السالم معنوية.

األخوتين :هو الفرق بين
أن الفرق بين
ّ
كل ما في األمر ّ
ّ

علياً ومسلماً من ناحية ،ورسول الله صلى
الشخصين أعني
ّ

األخوة أدنى
الله عليه وآله والحسين من ناحية ثانية ،فهذه
ّ

أصحاب الحسين
األخوة؛ ألنّها تختلف عنها باختالف الحسين عن رسول
من تلك
ّ

الله صلى الله عليه وآله ،ولكنّها مع ذلك شريفة وعظيمة
البشرية.
أخوة أخرى في
أي
ّ
ّ
ج ّداً ،بحيث ال تُقاس معها ّ

عليهم السالم

أراد تفضيله على اآلخرين ،فإنّما يريد غير المعصومين منهم

بطبيعة الحال.

المستوى الثاني

وأما قوله( :ثقتي من أهل بيتي) فهو واضح المعنى،
هذاّ ،

أن الحسين عليه السالم لماذا اختار مسلماً
أن ننظر إلى ّ

أن الوثاقة ال َمحالة تختلف ،فهناك الثقة،
الجهة األولىّ :

أجبنا أنّه هو الوحيد الصالح منهم للسفارة ،أمكننا عندئ ٍذ أن

أن مسلم
أما كالم اإلمام الحسين عليه السالم،
فيدل على ّ
ّ
ّ

والمهمة ،وعندئ ٍذ ال بأس أن
ممن هو صالح لهذه السفارة
ّ
ّ

أن فيه جهتين من الحديث.
غير ّ

وهناك األوثق ،وهناك األوثق منه ،وهكذا.

بن عقيل سالم الله عليه ثقة لإلمام المعصوم عليه السالم،

وهذه أعلى أشكال الوثاقة بعد العصمة.

أن في العبارة داللة أو
الجهة الثانية :أنّه قد يقع السؤالّ :

الهاشميين (من أهل بيتي)،
إشعاراً بأنّه أوثق من غيره من
ّ

ممن
وال يوجد َمن هو في مستواه ،مع ّ
أن فيهم الكثيرين ّ

وعلي بن الحسين
كالعباس بن علي،
يعدلونه في الوثاقة:
ُ
ّ
ّ
السجاد
اإلمام
عن
ال
فض
السبط،
الحسن
بن
والقاسم
األكبر،
ً
ّ
علي بن الحسين عليهما السالم ،وهو اإلمام المعصوم بعد
ّ
الحسين عليه السالم؟

وجواب ذلك على مستويين:

المستوى األول

أن ثقاته
إن قوله( :ثقتي من أهل بيتي) ،ال داللة فيه على ّ
ّ

أن أهل بيته عديدون ،فإذا
بالذات للسفارة عنه في الكوفة ،مع ّ
والمفضل عندي):
نفهم من العبارة أنّه (ثقتي من أهل بيتي،
ّ
يكون هو الوحيد الموصوف بها.

وعلينا اآلن استعراض بعض الموانع المحتملة التي كانت

المهمة:
تحول دون إرسال غيره في هذه
ّ

أوالً:

اجتماعياً للقيام
كان هناك جماعة ال يناسبهم العمر
ّ

شباناً
المهمة مهما كانوا علماء حكماء؛ ألنّهم كانوا
بهذه
ّ
ّ

السجاد عليه السالم،
صغاراً :كالقاسم بن الحسن ،واإلمام
ّ

علي بن الحسين األكبر على بعض الروايات(.مقتل
وكذلك
ّ
الخوارزمي)28:

ثانياً

كان هناك أكثر من واحد يتّصف بالعوق المانع عن أداء

المهمة :كالعمى في عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عليه
ّ

وإن غيره ليس من ثقاته ،أو
عليه السالم منحصرون فيه،
ّ

والضعف العام عن الحرب ،أو ُضعف الذراعين عن
السالم،
ُ

الوصف ،وهو باطل على ما هو المبرهن عليه هناك؛ فإنّك لو

طالب عليه السالم.

فإن هذه االستفادة وأمثالها من مفهوم
أدنى منه في وثاقته؛ ّ
أن اآلخرين ليسوا ُكرماء،
َ
وصفت شخصاً كريماً لم يكن معناه ّ

وخاصة إذا َفصلنا نقطة بين الصفتين:
أو ال يوجد كريم غيره،
ّ
َ
فإن
أعني (ثقتي) من ناحية ،و(من أهل بيتي) من ناحية أخرى؛ ّ

علي بن أبي
محمد ابن الحنفية وهو ابن
الضرب ،كما ور َد عن
ّ
ّ

ثالثاً

ب عن عم ٍد إيكال
يبدو ّ
أن اإلمام الحسين عليه السالم تجن ّ َ

أخرجها
المهمة إلى أوالد علي عليه السالم وأحفاده ،بل
ّ
َ

هذا المعنى يكون واضحاً ج ّداً ،وال دليل على ارتباطهما من

بغض
عن هذه العائلة تماماً ،والوجه الذي يبدو من ذلك -
ّ

حرفها
أي حال ،فلو كان ظاهر العبارة ذلك ،الب ّد من َ
وعلى ّ

ويمكن لكثيرين من غيرهم القيام بها ،وسيكون مسلم بن

هذه الناحية.

حجة مع عدم
ألن الظاهر إنّما يكون
ّ
عن ظاهرها وتأويلها؛ ّ
أن مثل
قيام الدليل على بطالنه ،ومن المعلوم بالضرورة ّ

مهم ٍة أدنى منها،
عما يأتي  :-هو إجالل هذه العائلة عن
ّ
النظر ّ

عقيل هو خير َمن يكون من خارج األسرة.

رابعاً

عما قلناه  -يكون غير ُمحتمل
هذا الظاهر  -بعد التن ّزل َجدال ً ّ

أن الحسين عليه السالم
ما يذكر ُه عدد من الخطباء :من ّ

وكل هذه المستويات من الكالم يمكن أن نقولها في
هذا،
ّ

وابنه األكبر وأضرابهم ،إنّما ذَخرها بذلك لنيل الشهادة معه

الصحة.
ّ

العباس عليه السالم،
المهمة ،أو َمنعها عن أخيه
جب
حين َ
ّ
ّ
ح َ

وتأمل،
(والمفضل عندي) ،فراجع
الصفة األخرى ،وهي قوله:
ّ
ّ

فإن مسلم بن عقيل
في كربالء ،وهو مقام أسمى وأعظم؛
ّ

وأما قياسه  -أعني مسلم بن عقيل عليه السالم باإلمام
ّ

أن الشهادة بين يدي الحسين وسمعه وبصره ،وألجل الدفاع
ّ

مضافاً إلى أنّها رواية غير معتبرة السند.

المعصوم عليه السالم  -فهو غير ُمحتمل أصال ً في ضمير

المؤمنين ووجدانهم ،وإنّما مراد الحسين عليه السالم لو

عليه السالم وإن كان من شهداء الحسين عليه السالم ،إال ّ
مهمة أعلى وأصفى وأقدس أمام الله ع ّز وجل،
المباشر عنه
ّ

عرفه اإلمام
أي حال مربوط بالعلم اإللهامي الذي ُي ّ ِ
وهذا على ّ
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عليهم السالم

الحسين عليه السالم من قضاء الله َ
وق َدره.

مسلم في الكوفة

أن مسلم بن عقيل لماذا
قد يخطر على البال السؤالّ :

عسكرياً ويسيطر على الحكم فيها،
لم يحتل الكوفة احتالال ً
ّ

تم لديه مبايعة اثني عشر ألفاً من أنصاره.
ّ
وخاصة بعد أن ّ
(مروج الذهب للمسعودي)66/3:

وقد ذكر أنّهم عشرون ألفاً(.مقتل الخوارزمي)20/1:

اإلرب
أمــا في تاريخ الطبري ،واإلرشــاد للمفيد ،ونهاية
ّ
َ

للنويري ،واإليقاد للعظيمي أنّهم ثمانية عشر ألفاً ،وقد ذَكر

ابن نما الح ّلي في ُمثير األحزان أنّهم أربعون ألفاً.

عمي وثقتي من أهل بيتي
والحق ،وأنا
ٌ
ّ
باعث لكم بأخي وابن ّ

إلي بحالكم وأمركم ورأيكم،
مسلم بن عقيل،
ُ
وأمرته أن يكتب ّ
اجتمع رأي َمألكم وذوي ِ
الحجى منكم
إلي أنّه قد
فإن
َ
َ
كتب ّ
على مثل ما قدمت به ُرسلكم وتواترت به كتبكم ،أق ِدم إليكم
وشيكاً إن شاء الله(.»...تاريخ الطبري:ج)198/6

خال من التخويل بالحرب ،كما هو
إلى آخر ما قال ،وهو
ٍ

واضح.

األمر الثاني

إن استالم حكم الكوفة من ِقبل مسلم بن عقيل إن
ّ

وعــدوا الحسين عليه السالم  -في
فقد كانوا َو َعــدوه أو َ

كان بدون حرب  -كما ُيشعر به كتاب أهلها الذي سمعناه

(ثم إنّه ليس علينا
الكوفة ممثّال ً عن الحاكم األموي ،وقالواّ :

أمكن القول شرعاً ،بأنّه تجب
لهان األمر ،بل
بكل سهولة -
َ
َ
ّ

بعض كتبهم إليه  -أن يطردوا النعمان بن بشير ،حاكم

الحق ،والنعمان
لعل الله يجمعنا بك على
إمام غيرك ،فأقبِل
ّ
ّ

ابن بشير في قصر اإلمارة ولسنا نجتمع معه في جمعة وال
جماعة وال عيد ،ولو َب َلغنا إقبالك إلينا ،أخرجناه حتّى نُلحقه

بالشام إن شاء الله تعالى)(.الكامل في التاريخ)266/3:

أن إقبال ُممث ّل الحسين ورسوله عليهم ،كإقبال
وواضحّ :
ٌ

ويتسببوا في أخذ
الحسين نفسه ،فلماذا لم يفعلوا ذلك،
ّ

زمام السلطة من ِقبل مسلم بن عقيل عليه السالم؟

عما قلناه في مق ّدمات
والجواب عن ذلك -
ّ
بغض النظر ّ
ُ

أوال ً،
أن عقولنا قد تقصر عن نيل الواقعيات ّ
هذا البحث من ّ

ممن
ّ
وأن هؤالء العظماء عند الله كأمثال مسلم بن عقيل ّ

ومعه ينس ّد
لهم التأييد والتسديد من الله سبحانه ثانياً،
ُ

السؤال عن ذلك وغيره  -يمكن بأمور:

األمر األ ّول

خوال ً من
إن مسلم بن عقيل سالم الله عليه لم يكن ُم ّ
ّ

ِقــبــل الحسين عليه السالم
بالحرب ،وال باستالم الحكم في

مخوال ً فقط
الكوفة؛ وإنّما كان
ّ
الستكشاف الحال في الكوفة
وإرســـال الخبر إلــى الحسين

أن
عليه السالم ،ومن المعلوم ّ

السيطرة على الكوفة تحتاج
مما لم يأذن به
إلى قتال ،وهو ّ
الحسين عليه السالم.

نــص جـــواب الحسين
فـــإن
ّ
ّ

«أمــا بعد،
عليه السالم يقول:
ّ

صفر /1438تشرين الثاني2017

حين يقولون عن حاكمها( :أخرجنا ُه وألحقناه بالشام) هكذا
أن األمر لم يكن كذلك جزماً،
السيطرة على الكوفة عندئ ٍذ ،إال ّ ّ
لع ّدة أمور منها:

أ ّوالً

وجود المنافقين والمعاندين في الكوفة بمقدار معت ٍّد

شك مستع ّدون للوقوف ض ّد هذا االتّجاه،
به ،وهم بال
ّ

سواء بالحرب لمنعه أو بالتآمر إلفشاله وإسقاطه
تم ،ومن هنا يصعب حصول األمر
لو ّ
بالنجاح التام والمستمر.

ثانياً

إن حاكم الكوفة يومئ ٍذ (النعمان بن
ّ

بشير) ،وإن كان حسب ما ور َد في التاريخ:

أنّه كان رجال ً متخاذال ً مشكّكاً
يحب العافية،
ّ

فضل الراحة والسالمة ،ولكنّه مع ذلك ورد
وي ّ
ُ

بأن استعمالهم للسالح ض ّده،
طب وه ّدد الكوفيين
أنّه َ
ّ
خ َ

إن وصــف اإلمــام الحسين
ّ
عليه السالم مسلماً
يدل على
ّ

أن مسلم بن عقيل سالم الله
ّ
عليه ثقة لإلمام المعصوم
عليه الــســام ،وهــذه أعلى
أشكال الوثاقة بعد العصمة.

كل الذي اقتصصتم وذَكرتم ،ومقالة ُج ّلكم :إنّه
فقد
ُ
فهمت ّ
َ
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لعل الله يجمعنا بك على الهدى
ليس علينا إمام فأقبِل
ّ

يعني استعماله ض ّدهم ،ولن

يستطيعوا أن يزيلوه بسهولة؛
وإنّما الب ّد من أن تنشب الحرب

بينهم ،وسيستعين في الوقت

نفسه بالمعاندين والمنافقين
والــفــســقــة الــذيــن هــم على

استعداد لمعونته جزماً(.إعالم

الورى للطبرسي)224:

ونسمعه يقول في خطبته:
ُ

(إنّــي ال أقاتل َمن لم يقاتلني،

علي...
وال أثب على َمن ال ي ِثب
ّ

ولكنّكم إن أبديتم صفحتكم ونكثتم بيعتكم وخالفتم

أصحاب الحسين

عليهم السالم

إمامكم (يعني الحاكم األموي) ،فو الذي ال إله غيره ألضربنكم

وهو:التناسل البشري  ،يعني احتمال والدة مؤمن من

ممن
أما إنّي أرجو أن يكون َمن يعرف
ّ
ُمعينّ ،
الحق منكم أكثر ّ

اإللهية َجزماً ،فيكون من الحكمة المحافظة على
الحكمة
ّ

ثبت قائمه بيدي ،ولو لم يكن لي منكم ناصر وال
بسيفي ما
َ

ُيرديه الباطل(.)...إرشاد المفيد)250:

ألف :مناجزتهم الحرب إذا هم حاربوا.

الحرية لهم في أن يفعلوا ما يشاءون ضمن
إعطاء
ّ

أن هذا من
التصرف السلمي غير القائم على السالح،
ُ
وأعتقد ّ
ّ

اإللهية على مسلم بن عقيل وأنصاره استطاعوا فيه
النِعم
ّ
تاماً.
أن ُيثبتوا وجودهم ّ

ويكفينا تقييماً للحالة ،لو
المقايسة

استطعنا

أصبح
بينها وبين ما
َ

حكم
عليه الحال عند ُ

ُعبيد الله بــن زيـــاد ،الــذي

عينه الحاكم األموي
ّ
بعد النعمان بن
بشير.

جيم:

جيل أو أجيال،
بعض النفوس ،لكي يوجد من ذراريها ولو بعد
ٍ
جماعة من المؤمنين الذين يعبدون الله وينصرون دين

وهذا يعني ع ّدة أمور:

باء:

مما يؤخذ في
مؤمن ،أو من كافر ،أو منافق ،غير ّ
أن هذا ّ

حرب مانعة عن ذلك  -والحرب
أي
ٍ
الله بإخالص ،وإذا كانت ّ
بطبيعتها مانعة عن ذلك  -إذاً فمن الضروري عدم وقوعها.
يفهم مما ورد بعض األمور منها ما يلي:

أوالً:

صرح
إن مسلم بن عقيل سالم الله عليه كما
ّ
ّ

قــال اإلمــام الحسين عليه

السالم واصفاً مسلماً« :أخي

عمي ،وثقتي من أهل
وابن ّ
ّ
والمفضل عندي».
بيتي،
ثانياً:

اإلمام الحسين عليه السالم

في قوله األخ وابن العم والثقة،

وهذا يدل على أنّه السفير عن

اإلمام الحسين عليه السالم

أن أهل
في الكوفة ،مع العلم ّ
الكوفة كانوا ال يتعاملون معه
باعتباره كسفير عن اإلمام عليه

السالم.

هناك أفراد من أهل بيت الحسين عليه السالم

تجاه

كانوا في المدينة وهم أعلى مقاماً وأرفع منزلة من مسلم

شرهم ،وإذا
شره ،فالالزم أن يكفّ وا عنه ّ
عنهم ّ

جيدة ،فال داعي لشخص
ابن عقيل سيؤدي عمله بصورة ّ

المسؤولية
ّ

األخالقية
ّ

النعمان بن بشير هذا ،من حيث إنّه ّ
كف

عزله والسيطرة على
لم يحاربوه ،لم يمكنهم
ُ

حال فقد استطاع النعمان
أي
ٍ
الحكم ،وعلى ّ

بن بشير بذلك أن يبقى هو الحاكم ما دام غير

سيده األصلي الحاكم األموي.
معزول من ِقبل ّ

األمر الثالث

أن قيام
إن مسلم بن عقيل عليه السالم
شعر ّ
ّ
َ

حرب واسعة في داخل المجتمع اإلسالمي الجديد ،الذي لم

األول ،سوف يكون كارثة على اإلسالم ك ّله،
يكن قد تجاوز َق ُ
رنه ّ
خاصة العدد
عامة ومن المخ ِلصين
ّ
وسيقتل من المسلمين ّ
ُ

الكثير ،وسيفتح ثغرة وفرصة ألعــداء اإلســام من الخارج

والداخل للسيطرة على المجتمع سيطرة كاملة ومحكمة.

اقتنع مسلم بكال األمرين وهما :تعذّر السيطرة
إذاً ،فقد
َ

سلمياً على الكوفة ،واآلخــر :عدم المصلحة في السيطرة
ّ

عسكرياً ،إذاً فال ضرورة إلى تلك السيطرة حتّى لو كان
عليها
ّ

مسموحاً له من ِقبل الحسين عليه السالم بها ما لم يكن
مأموراً بها ،وهو َجزماً لم يكن كذلك.

األمر الرابع

عامة الناس بنظر االعتبار،
إن هناك أمــراً ق ّلما يأخذ ُه
ّ
ّ

أن مسلم
أن اإلمام الحسين عليه السالم رأى ّ
ابن عقيل إال ّ ّ

كالعباس عليه السالم أو علي األكبر أو غيرهما بل هؤالء

مهمة
عليهم أن يكونوا إلى جنب اإلمام عليه السالم لتأدية
ّ
أكبر وأعظم من السفارة.

ثالثاً :تعامل مسلم بن عقيل بد ّقة تامة ونفّ ذ أوامر مواله

الحسين عليه السالم بالشكل الصحيح ،حيث لم يسبق
اإلمام بأي خطوة قبل وصول اإلمام عليه السالم.

رابعاً :اختيار مسلم رضوان الله عليه في أن يكون سفيراً

ليس تقليال ً من شأن باقي أهل البيت عليهم السالم ،بل هو

أن كل من كان له عالقة مع اإلمام
بيان واضح للناس على ّ
الحسين عليه السالم فله منزلة خاصة ومرتبة رفيعة ،فمع

بعد القرابة بين الحسين عليه السالم ومسلم إال ّ أنّه كان

مورد ثقة اإلمام عليه السالم.

خامساً:

إن استشهاد مسلم بن عقيل في الكوفة
ّ

بالطريقة المروية في كتب التاريخ ليس تنقيصا من
شخصيته المباركة أو تقليال ً من أهمية عمله الموكل به،

بل هو أول شهيد من أهل بيت الحسين عليه السالم الذي
استشهد في مسيرة الحسين عليه السالم ومن أجل الدفاع
عن اإلمام عليه السالم.

* السيد محمد الموسوي
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التوحيد

ظاهرة تفشي اإللحاد
في المجتمعات اإلسالمية
األسباب والعالج

اإللحاد وأسبابه

إن تعنّــت الملحديــن قبــال األديــان وخصوصــاً
ّ

الديــن اإلســامي يمكــن أن يكــون لــه أســباب مختلفــة
سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو ثقافيــة.

لكــن قبــل التعــرض تفصيــا ً لهــذه األســباب

وتحليــل كل منهــا علــى حــدة ،نــرى مــن المهــم

التأكيــد علــى أمريــن:

األمر األول

والمتدينيــن ضــد بعضهمــا
إن اصطفــاف الملحديــن
ّ
ّ

البعــض ليــس هــو باألمــر الجديــد ،فقــد كان ذلــك
معروفــاً مــن قبــل الجانبيــن علــى مــدى التاريــخ
وبطــرق وأنحــاء مختلفــة.

أن هــذه االصطفافــات فــي جميــع
ال ينبغــي ْ
أن يظــن ّ

مواردهــا هــي فــي قبــال حقيقــة الديــن واإلســام ،بــل

ربمــا كانــت تلــك المواقــف ردود أفعــال فــي قبــال الفهم

الخاطــئ للديــن أو األســلوب الخاطــئ فــي تعامــل
المتدينيــن مــع المجتمــع حيــث انعكــس صورة ســلبية
ّ
والمتدينيــن.
والتديــن
فــي ذهنيــة النــاس مــن الديــن
ّ
ّ

وفيمــا يلــي نتعــرض إلــى بعــض األســباب لحركــة

االنحــراف بنظــرة خاصــة إلــى الديــن اإلســامي باعتبــاره
أشــمل و أكمــل األديــان اإللهيــة.

بعض األسباب في ظهور ظاهرة اإللحاد

 .1األسباب السياسية

أن هــذا
وبنــاء علــى هــذا فينبغــي االلتفــات إلــى ّ
ً

إن التجــارب المــرة لبعــض الحكومــات المنتســبة
ّ

أن صــوت الملحديــن اليــوم قــد ارتفــع بأعلــى
لكــن يبــدو ّ

المســيحية فــي العالــم وعهــد الحــكام األموييــن

االصطفــاف لــم يكــن مــن جانــب الملحديــن فحســب،
ممــا كان عليــه فــي الســابق بســبب حصولهــم علــى
إمكانيــات تخريبيــة تكنلوجيــة إعالميــة وعســكرية.
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األمر الثاني
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للديــن علــى مــدى التاريــخ ومنهــا القــرون الوســطى
والعباســيين والعثمانييــن والطالبانييــن والحكومــات
اإلســامية فــي العالــم اإلســامي التــي كانــت تحــت

التوحيد
المتلبســين بالديــن،
ســلطة
ّ

إن اصطفاف
ال ينبغي ْ
أن يظن ّ

مــن النزاعــات والحــروب

جميع مواردها هي في قبال

كذلــك

القــوة

العظمــى

فــي العالــم ومــا صاحبهــا

المذهبيــة والطائفيــة فــي
داخــل األديــان ،قــدت حولــت

إلــى ذريعــة بأيــدي الملحديــن
لكــي يقومــوا بعــرض الديــن
فاشــلة

كأطروحــة

العــام

المســتوى

علــى
علــى

األقــل (السياســة واالجتمــاع)

وتعميــم هــذا الفشــل أحيان ـاً

إلــى المســتوى الخــاص أيض ـاً
ووصــف األديــان بأنّهــا ســبب

العنــف ونــزف الدمــاء ودمــار
البشــر واالختالفــات والحروب
بيــن الــدول.
ولقــد

كان

لظهــور

الملحدين ضد المتدينين في
حقيقة الدين واإلســـام ،بل

ربما كانت تلك المواقف ردود
أفعال في قبال الفهم الخاطئ
للدين أو األســلــوب الخاطئ

المتدينين مع
فــي تعامل
ّ
المجتمع حيث انعكس صورة

سلبية في ذهنية الناس من
والمتدينين
والتدين
الدين
ّ
ّ

الجماعــات السياســية المنحرفــة والمنتســبة

لإلســام والحــركات الســلفية التــي قــد تحمــل أفــكاراً

متلبســة بالديــن وتقــوم بالعمــل
منحرفــة لكــن
ّ
باســم الديــن أثــر مهــم فــي موجــة التخويــف مــن
اإلســام والهجمــات اإلعالميــة المكثفــة ضــد

اإلســام.

 .2األسباب االجتماعية

اإلســام.

فضـا ً عــن عدم االنســجام

الســلوكي الموجــود فــي

المجتمعــات

اإلســامية

التــي تحــاول الحفــاظ علــى
المظاهــر اإلســامية مــع

التلبــس بــروح الحداثــة ،أدى
بالنتيجــة إلــى دعــم الــرأي

إن
الباطــل الــذي يقــول ّ

الديــن اإلســامي التقدمــي
هــو ديــن رجعــي! أو علــى
األقــل ال ينفــع المجتمــع
المعاصــر.

إن هــذه الرؤيــة الخاطئــة
ّ

تســتند إلــى قلــب مفاهيــم

األلفــاظ بحيــث يعــد أي
انتقــاد أو تشــكيك فــي

للرجعيــة والتخلــف.

المثــل الحداثــوي مســاوياً

 .3األسباب االقتصادية

إن تبنــي االقتصــاد الرأســلمالي (الكابيتاليســم)
ّ

فــي الــدول اإلســامية فتــح الطريــق أمــام

االســتعمار الحديــث الــذي يقــوم بالتعــرض إلــى

المعتقــدات

اإلســامية.

إن النفــط باعتبــاره ثــروة كبيــرة موجــودة فــي
بحيــث ّ

إن توســع المجتمعــات المدنيــة والحيــاة الحديثــة
ّ

هــذه الــدول لــم يصبــح ســبباً للتقــدم  -وليــس هــذا

جنــة الطبيعــة التــي ورد وصفهــا فــي القــرآن والروايــات

اقتصاديـاً علــى الــدول الغربيــة ،وذلــك بمعونــة شــيوع

قــد أوجــد حيــاة مجتمعيــة جديــدة جعلــت فــي قبــال
اإلســامية ،وقــد أنجــز ذلــك إلــى التقابــل بديــن اإلســام

والحداثــة ،وقــد بقــي هــذا التقابــل قائمــاً رغــم كل

الجهــود الفكريــة للمثقفيــن المســلمين علــى مســتوى

التوفيــق بيــن اإلســام والحداثــة.

فحســب  -بــل إنّــه صــار ســبباً فــي اعتمــاد المســلمين

ثقافــة االســتهالك واالقتصــاد القائــم علــى أســاس
االســتهالك فــي المجتمعــات اإلســامية.

فحيــن يســتذوق المســلمون طعــم المنتجــات

والتكنلوجيــا الغربيــة فإنّهــم ســوف يســتنتجون

إن إخفــاق المثقفيــن المســلمين فــي رفــع هــذا
ّ

أن هــذا النــوع مــن االقتصــاد ال ينســجم
بالتدريــج ّ

إلــى اإلســام مــن اإلطــار الحداثــوي ،بمعنــى أنّهــم

إمــا أن يتركــوا هــذا النــوع مــن االقتصــاد
ولذلــك فهــم ّ

التقابــل يعــود إلــى أنّهــم فــي الغالــب ينظــرون
يســلمون أوال ً بحقانيــة الحداثــة ومــن ثــم يحاولــون

تطبيــق التعاليــم اإلســامية علــى المثــل الحداثويــة،
وهــذا أمــر خاطــئ.

وقــد تســبب هــذا الســعي العقيــم بهــم بالتالــي إلــى

الذهــاب للقــول بوجــوب إعــادة النظــر و العــدول عــن

مــع اإلســام.

ويحاولــون التحــرك نحــو االقتصــاد القائــم على أســاس
وإمــا أن يريحــوا أنفســهم ويتركــوا اإلســام
االنتــاجّ ،
ويخضعــوا بشــكل تــام لســيطرة الغــرب.

 .4األسباب الثقافية

يمكــن أن نذكــر هنــا أســباباً ثقافيــة مختلفــة ومنهــا
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التوحيد
القــراءة الســطحية للديــن مــن قبــل البعــض ،وينتــج

إن كل مــن آمــن بشــيء لــم يــره فقــد آمــن بالغيــب،
ّ

فهــم الدين بشــكل خاطــئ ،كذلــك االبتعاد بــل المعاداة

أشــياء ال يمكــن أن تنالهــا يــد التجربــة ،ويســتحي علــى

عــن ذلــك الدفــاع الســطحي والمتعصــب عــن الدين ،أي
اإلســامية

للمعــارف

الرفيعــة مــن قبــل هــؤالء
المدعيــن للدفــاع عــن الديــن،
وقــد أدى ذلــك إلــى فســح
المجــال أمــام االمبراطويــة
اإلعالميــة الغربيــة لكــي

إن عــدم فهم الدين بشكل

صــحــيــح ،أو فــهــم الــديــن
بالصورة السطحية إحــدى

أسباب تطور االلحاد ،فضال ً

تقــوم بتعظيــم مكانــة مثــل

عن القراءة السطحية للدين

لإلســام وبذلــك تعــرض

الدفاع السطحي والمتعصب

هــؤالء األشــخاص وإنّهــم
هــم الممثلــون الرســميون
مشــوهة

غيــر

إنســانية

وخرافيــة وغيــر عقالنيــة عــن

اإلســام والثقافة اإلســامية.

حقيقة اإليمان في
مقابل وهم اإللحاد
طـــرح

الملحـــدون

مجموعـــة من الشـــبهات ر ّد
عليهـــا علماؤنـــا األجالء في

كتبهـــم وبحوثهـــم ،فمـــن
الشـــبهات المثـــارة حـــول

الديـــن من قبـــل الملحدين
أو الحداثويين هو التشـــكيك
بوجود الخالق لعـــدم الرؤية.
فقــال الملحــدون :لقــد

آمــن باللــه مــن آمــن دون أن

من قبل البعض ،حيث أنتج
عن الدين ،وهذا هو االبتعاد

بـــل الـــمـــعـــاداة لــلــمــعــارف

اإلسالمية الرفيعة من قبل
هــؤالء المدعين للدفاع عن
الدين ،وقد أدى ذلك إلى فسح

المجال أمــام االمبراطوية
اإلعالمية الغربية لكي تقوم
بتعظيم االلحاد في أذهان

الناس وجعلها أمام اإلسالم
والثقافة اإلسالمية

الحــس أن يصــل إليهــا بأيــة

وســيلة مــن الوســائل.

ومــن ذلــك علــى ســبيل

المثــال

الجاذبيــة

فــي

المــادة ،أو المغناطيــس فــي
الحديــد ،أو وجــود إلكتــرون،
أو مــا يجــري فــي العقــل مــن

تفكيــر واســتنتاج ،ويرتســم
فــي الذهــن مــن صــور،

ويختلــج فــي القلــب مــن

ميــول ،ويرســخ فيــه مــن
إيمــان.

وكيــف تختــزن الذاكــرة

المعلومــات،

وتحتفــظ

بهــا لوقــت الحاجــة ..وقــد

حيــر لغــز الذاكــرة العلمــاء
ّ

أن فــي
بعــد أن اكتشــفوا ّ
طاقتهــا أن تســتوعب بالييــن

المعلومــات ،وأيضــاً يعتقــد
الماديــون بوجــود األثيــر
الــذي تألــف منــه الكــون دون
أن يقــع تحــت اختبارهــم.

أن أصــل
ومثلــه مــن زعــم ّ

اإلنســان قــرد.

أن عالــم الفلــك
هــذا ،إال ّ ّ

يــراه بحــس ،ويتناولــه بتجربــة ،وإنّمــا فــرض وجــوده

يؤمــن بوجــود كوكــب غائــب عنــه ويحــدد مكانــه مــن

العجــز عــن تفســيره بالعلــم ومنطــق الحــس ،زاعمــاً

نــوع المــرض مــن ظهــور آثــاره ،والقاضــي يحكــم

شــيء إال قــوة خارقــة فــوق المــادة والطبيعــة ..وهــذا

أن يــرى الجريمــة ويشــاهدها ،وصاحــب الحفريــات

ليفســر بــه الكــون ونظامــه الحكيــم الدقيــق بعــد
ُ

أن مثــل هــذا النظــام الكونــي ال يمكــن أن يصنعــه
ّ

أن النظــام
مــردود أوال ً ألنّــه إيمــان بالغيــب؛ وثانيــاً ّ

الكونــي تولــد مــن نفــس الكــون ال مــن قــوة خارجــة

عنــه ،وقــد أودعــت فيــه النظــام واالنســجام كمــا
ويعــرف هــذا العليــل بالتولــد الذاتــي
يدعــي المؤمنــون ُ

والتفســير الميكانيكــي.

حتمية اإليمان بالغيب
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والمنكــرون للقــوة الخارقــة المدبــرة يعتقــدون بوجــود
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حركــة كوكــب آخــر شــاهده وراءه ،والطبيــب يكتشــف
بالدمــاء واألمــوال مــن القرائــن القضائيــة وغيرهــا دون

يتحــدث عــن األمــم الماضيــة ،والقــرون الخاليــة مــن

مشــاهدة البقايــا والحطــام ،وكل النــاس يحكمــون
علــى اإلنســان مــن خــال ســلوكه دون أن يطلعــوا علــى

ســريرته ،بــل ومــن صفحــات وجهــه وفلتــات لســانه،
وأيضـاً يؤمنــون بصــدق المحــدث أو كذبــه مــن طبيعــة

كالمــه وســياق حديثــه ،بــل اتفــق العلمــاء والفالســفة
أن اإلنســان يســتحيل عليــه أن ُيــدرك
قــوال ً واحــداً علــى ّ

التوحيد
وإن كل
ذات األشــياء الموجــودة فــي الكــون وحقيقتهــا،
ّ

الحركــة الدائبــة وحتميــة تطــور المــادة تألــف هــذا

وظواهــره كل ذلــك وغيــره كثيــر إيمــان بمــا لــم تنلــه

وتخطيطــه ونظامــه وترتيبــه وانســجامه.

أي شــيء صغيــر وحقيــر هــو صفاتــه
مــا يعرفــه عــن ّ
يــد التجربــة وال يصــل إليــه الحــس.

فــإن الكــون يزخــر بالحقائــق الخفيــة التــي ال تُــرى
ّ

الكــون الموجــود اآلن بأرضــه وســمائه ،وجمالــه وبهائــه،
فنســأل الملحديــن :مــن أيــن جــاء العلــم بوجــود هــذا

األثيــر الــذي ســبق وجــود الكــون مــع القطــع واليقيــن

بالعيــن ذات الطاقــة المحــدودة ،ومــا مــن عاقــل علــى

بأنّــه لــم يقــع تحــت الحــس وال دلــت عليــه اآلثــار

ويــرى اإليمــان بهــا مــن الضــرورات األوليــة التــي ال مفــر

حركــه؟ وهــل الصدفــة والحركــة
أوجــده؟ ثــم مــن الــذي ّ

وجــه األرض إال ّ يؤمــن بالعديــد مــن هــذه الحقائــق،
منهــا ألحــد علــى اإلطــاق.

إذن فباألولــى أن يكــون اإليمــان باللــه ضروريــاً بعــد

ظهــور آثــاره فــي خلقــه الــذي تعجــز األوهــام واأللســن

والقرائــن؟ ولــو ســلمنا جــدال ً بوجــوده فمــن الذيــن
العشــوائية الهوجــاء تنتــج هــذا النظــام البديع الشــامل
ألفالكــه وكواكبــه وذراتــه ومجراتــه؟

عــن وصفــه.

وقــال بعــض الفالســفة( :حــد العقــل أن ينتقــل

اإلنســان مــن معلــوم إلــى مجهــول ،مــن شــاهد إلــى

غائــب ،مــن حاضــر إلــى مســتقبل لــم يحضــر بعــد
ـاض ذهــب وانقضــى ولــم يعــد
أمــام البصــر ،أو إلــى مـ
ٍ
مرئيـاً مشــهوداً ..فــإذا لــم يكــن ذلــك فــا عقل)(.تجديــد

الفكــر العربــي لزكــي نجيــب محمــود)

أن مــن ال يؤمــن باللــه ال لشــيء إال ّ
ومعنــى هــذا ّ

ألن مهمــة العقــل
ألنّــه لــم يــره بالــذات فــا عقــل لــهّ ،

أن يرشــدنا إلــى مــا ال يمكــن إدراكــه بالحــس والتجربــة،

وأن يحذرنــا ممــا تخبئــه األيــام ،وينفعنــا برؤيتــه
وموعظتــه ..والذكــي الالمــع هــو الــذي يفهــم مــن

اإلشــارة ،ويــدرك المغيبــات مــن القرائــن ،ويؤمــن بهــا
حتــى كأنّهــا مجســدة أمــام عينيــه.
وقال الشاعر:

األلمعــي الذي يظــن بك الظن

كأن قــد رأى وقــد ســمعا
ّ

خطأ التفسير الميكانيكي للكون

الجواب على االعتراض الثاني

وإذا وجــد الكــون بمــا فيــه ومــن فيــه مــن بــاب

الصدفــة فلمــاذا ال يكــون هــذا الزعــم صــادراً عــن غيــر

قصــد ..وكذلــك قفــز اإلنســان إلــى القمــر ،ووجــود

القــرى والمــدن ،والمصانــع والمعاهــد ،وجميــع
المخترعــات ،واألســفار واألشــعار ،كل ذلــك ومــا إليــه

مــا كان ويكــون مــن بــاب االتفــاق والصدفــة!

وكيــف ننســب الكــون ونظامــه العجيــب إلــى

الصدفــة ،وال نتــرك لهــا نحــن أتفــه األمــور؟ ثــم هــل
يســوغ لنــا أن نــذم ونعاقــب مــن أســاء وأجــرم ،ونمــدح

إن المــا ّدة جامــدة عميــاء ال روح فيهــا وال شــعور،
ّ

ونثيــب مــن أحســن وأنعــم ،ونحــن نؤمــن بنظريــة

وقــدرت كل شــيء فــي الكــون تقديــراً علــى ســنن ثابتــة

وهــل يقبــل العاقــل الخبيــر العليــم أن عقلــه

وال وعــي وال إدراك ،فكيــف نظمــت نفســها بنفســها،
ونواميــس محكمــة؟

االحتمــال وقانــون الصدفــة؟

وأن
وشــعوره تولــدا مــن مــادة ال عقــل لهــا وال شــعور،
ّ

لقــد حــاول الماديــون أو الكثيــر منهــم حــل هــذه

ســمعه وبصــره أوجدهمــا مــا ال يســمع وال يبصــر؟

وهــو أنّــه فــي بدايــة ذي بــدء وقبــل أن يوجــد الكــون

ومالمــح الوجــوه وروائــح األجســام قــد اختلفــت بيــن

المشــكلة بفــرض ضــروري عندهــم حدســاً وتخرصــاً،
علــى وضعــه الحالــي كان هنــاك أثيــر ســاكن راكــد يمــأ
أطــراف الفضــاء ..ثــم حدثــت حركــة قويــة فجــأة ومــن
بــاب الصدفــة ،واســتمرت مالييــن الســنين ،ومــن هــذه

وأيضــاً هــل يقبــل عقــل عاقــل أن بصمــات األصابــع

المالييــن مــن أبنــاء البشــر ،هــل يقبــل العقــل أن كل
ذلــك حــدث لمجــرد الصدفــة؟

* شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية /عن مصادر بتصرف
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وجودالخالقأصلح
من وجود الطبيعة
التشكيك في وجود الخالق أو اإلله أصبح لعبة بين

فضال ً عن حكمتها وكمالها ..ويكفي ما يشاهده اإلنسان

مهرب من االلتزام بالقوانين
إما أنّه يبحث عن
ٍ
الخالقّ ،

ويتأمل في الكون بما فيه من إنسان ،ونبات ،وحيوان،

األطفال ،إذ كل من جاء مال إلى التشكيك في وجود

والضوابط سواء كانت إسالمية أو غيرها والحصول
يعبر عنها البعض في الحياة لكي
على الحرية كما
ّ
يفعل ما يحلو له.

وإمــا للحصول على منافع ومصالح خاصة به
ّ

يــتــعــارض مـــع الــتــشــريــع
اإلسالمي والقوانين اإللهية.

فقاموا بــإيــراد األسئلة

السخيفة

الدين منها:

للتشكيك

في

س :لقد تم إثبات وجوب

أولوية خالق ،وتم بيان ذلك،
لكن ما وجه الحكمة على

أولوية وترجيح اإللــه على

وأبسط األمور تدل على حكمته ،في أبسط مخلوقاته.
فإذا تأملت حياتك فسوف ترى األنثى ترضع طفلها

من ثدييها بواسطة الحلمة التي يتدفق منها اللبن،

لين عظامه يتغذى على اللبن،
ولكنه لما يشتد عظمه يحتاج

إلى أسنان يستعين بها على
هضم الطعام الصلب

أن وجود الله أصلح من وجود الطبيعة،
ج :ال شك في ّ

وذلك لحكمته تعالى ،وكماله وعدم شعور الطبيعة
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وبحار.

ـأمــل الحكمة فــي خلقة
وتـ ّ
أسنان الطفل وغذائه ،فعند

الطبيعة؟
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من عجائب ويكتشف قدرته في مخلوقاته سبحانه،

ويتخللها ثــقــب ،أو عدة
ثقوب صغيرة.

بحيث يخرج اللبن بتوازن

بمقدار الحاجة ،فال ينصب

صباً ،فما وجدنا امــرأة قط
قد عانت في رضاعها من
انــغــاق فــي مجرى حلمة

يتعسر خروج
الثدي بحيث
ّ
الحليب إلى فم الرضيع.

بينما نــاحــظ ذلــك في

حياتنا اليومية ،فيما إذا كانت المرأة تستعمل الحليب
الرضاعة ،وتناوله للطفل بواسطة قنينة
الصناعي في
ّ

التوحيد
بالـ(الممة) ،وهي قنّينة تحوي برأسها
يسمى
أو ما
ّ
ّ

نقصان.

صماماً له فتحة يخرج منه اللبن؛ وهذا الصمام قد

كذلك نرى الموازنة في تكامل األعضاء؛ فعندما

فمرة تراه مسدوداً ال يخرج منه اللبن ،ومرة تراه

وانكماش فيحس بحاجته لذلك ،وكذا اإلفرازات األخرى.

يكون مسدوداً ،فنثقبه ،وقد يكون مفتوحاً.

مفتوحاً بصورة بحيث يتسرب منه اللبن بغزارة.

تلجأه الطبيعة إلى التبول يخرج منه البول بانبساط
شبر في كتابه
ويعضد قولنا تناول السيد عبد الله
ّ

ولو كانت المرأة من خلق الطبيعة ،لوجدنا امرأة

حق اليقين (وفكّر في األعضاء التي خلقت زوجاً وفرداً

يخرج من ثدييها شيء ،كما يحصل في الثدي الصناعي،

فائدة فيه بخالف اليدين والرجلين والعينين ونحوها

أن حلمتها مسدودة ،وال
يخرج منها اللبن بتدفق ،أو ّ
ولكان خلقها عشوائياً ،وهذا مثال من آالف األمثلة بل

إلى ما شاء الله.

كما نالحظ في صناعة المكائن التي تصب ،ونرى

في اإلنتاج عيوباً كاالنسداد ،أو توسع الفتحة ،فمن هنا

يجب علينا إرجاع األشياء ألصولها ،وخالقها ومدبرها.

فإن الرأس مثال ً لو كان زوجاً لكان كال ًّ على اإلنسان ال
ّ
وكان حكم تعددها ال يخفى(.)...حق اليقين)43/1:

ولــم نجد زيــادة في الجسم من وجــود تعدد في

األعضاء كوجود رأسين كما بينا ،أو ثالث أرجل ،لعدم
حاجته لها ،وال نجد نقصاناً بعضو من األعضاء كإنسان

مخلوق برجل واحدة ،أو يد ،أو عين واحتياجه ألخرى.

كذلك اإلنسان ،عندما يخ ّدر جسمه إلجراء عملية،

والحظ تركيب الجسم فال نرى األنف مفتوحاً لألعلى،

المسؤولة عن التنفس الــاإرادي لإلنسان ،ولو تخ ّدر

معامل كبرى أن تعمل عمل أصغر غدة في جسم

تخديراً عاماً ،فيتخ ّدر بأجمعه ما عدا بصيلة الدماغ
اإلنسان كله لتخ ّدر قلبه ومات.

ومكونات جسمه،
أيها السائل حياة الطفل
ّ
ّ
وتأمل ّ

فلو خلق متعقال ً ،لما كان اجتماعياً ،ولم يألف عائلته

وأخته لكونه معزوال ً عن أسرته ولم يرتبط بهم ،ولم

يتعايش معهم ،وإنما حصر بينهم للترابط ،ولحكمة ال
تستطيع الطبيعة تعقلها.

وتأمل الحكمة في خلقة أسنان الطفل وغذائه،
ّ

لكيال يدخل عليه الماء ،وأشياء أخــرى ،ال تستطيع
فإن
اإلنسان ،أبسطها عمل الكلى في جسم اإلنسان،
ّ
أن الكلى في جسم اإلنسان تعمل ما
األطباء اكتشفوا ّ

يعادل خمسين معمال ً صناعياً ،في آن واحد.

وتأمل الحيوان ،فالجمل يسير في الصحراء بدون

مخالب ،ولو كان من خلق الطبيعة لوجدنا فيه عبثاً،

كأن تظهر له مخالب مثال ً كاألسد ،فهل علمت الطبيعة

بعدم حاجته لالفتراس؟ فما هو جانب عظمة الخلق؟

فعند لين عظامه يتغذى

على اللبن ،ولكنه لما يشتد
عظمه يحتاج إلــى أسنان

يستعين بها على هضم
الطعام الصلب.

فلو كانت الطبيعة خالقة

لــلــزم مــن أحــدنــا انتظار
ظهور أسنانه الجل أن يأكل

بواسطتها.

وكذا المرأة ،عند الطلق

يخرج وليدها بعد تمامه بال

والحظ تركيب الجسم فال نرى

األنــف مفتوحا لألعلى ،لكيال

يدخل عليه الماء ،وأشياء أخرى،
ال تستطيع معامل كبرى أن

تعمل عمل أصغر غــدة في
جسم اإلنسان ،أبسطها عمل
الكلى في جسم اإلنسان

والحـــــظ الــحــيــوانــات

الــوحــشــيــة بــا وعـــي ،ولــو

أعطيت الــذهــن لهاجمت

الــبــشــر ،وتــــرى أصــنــاف
الماشية ليس لها يــدان
كاإلنسان تتناول بهما ما
تحتاجه من العلف ،فخلق
فمها لألسفل ليسهل عليها

ما تتناوله من المرعى.

واصغ إلى قوله في حق

اليقين (وانظر إلى قوائم
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الحيوان كيف جعلت أزواجاً ليتهيأ للمشي ولو كانت

أزواج ـاً لم تصلح لذلك ،فذو القائمتين ينقل واحدة

ويعتمد على األخرى ،وذوي األربع ينقل اثنتين ويعتمد
على اثنتين دون خالف ،بأن
ينقل اليمنى من مقاديمه

مــع اليسرى مــن مآخيره
ويثبت اآلخرين ليثبت على
األرض ،ولو نقل القائمتين

مــن أحــد جانبيه واعتمد
على الباقيتين من الجانب
اآلخـــر لــمــا ثــبــت(.)...حــق
اليقين)45/1:

وجـــعـــل لــهــا الــصــوف

حمراء ،ومن حيث األحجام ،فواحدة كبيرة ،وأخرى

كان زوجاً لكان كال ًّ على اإلنسان

ال فائدة فيه بخالف اليدين

والرجلين والعينين ونحوها
وكان حكم تعددها ال يخفى

بيده كما بينه السيد بقوله (ثم هذه الكسوة من شعر
ووبر وصوف ليقيها من الحر والبرد ومن األظالف
والحوافر لتقيها من الحفا ،إذا كان ال أيدي لها وال أكف

وال مالبس مهيأة للغزل والنسج فجعلت كسوتهم

في خلقتهم بانية عليهم ما بقوا(.)...حق اليقين)46/1:

فهل تعلم الطبيعة ذلك ،لتكون هي تهيأ له ،وتط ّلع

إلى النبات حيث نالحظ النخلة الواحدة تسقى من ماء

واحــد ،وثمرة واحــدة ،فيها أنــواع مختلفة من
التمور.

وهاك نوعاً آخر من فصيلة الحمضيات،

كالعنب لما نلمس فيه من دقة التوزيع

في سيقان هيكله وروعة نظام التغذية

فيها ،مما يدل على أنّه خاضع لرقيب

عتيد ،ال لطبيعة حمقاء كما يبدو

ذلك واضحاً ،كاختالف كيفيات حبات
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وكذلك االختالف في تعدد األلــوان من بيضاء إلى

وف ّكر في األعضاء التي خلقت
زوجاً وفرداً فان الرأس مثال ً لو

بعكس اإلنسان الذي ينسج
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العنقود الواحد.

صغيرة ،واختالف المذاق
فيها ،فمن حامض إلى حلو؛
وتسقى جميعها من ماء

واحد ،وأرض واحدة ،وشجرة
واحدة.

ولــو تأملنا البحر نجده

ينجمد بدرجة حرارة معينة

منخفضة

يتجمد

ظاهر

الماء ،ويبقى قاعه باألسفل
غير منجمد.

لكي تبقى حياة الحيوانات واألسماك التي تعيش في

قيعانه ،فهل علمت الطبيعة بوجود األسماك تحته،
أن الله أعطاها بحكمته
فخافت موتها من االنجماد ،أم ّ

وقدرته ما تحتاجه ،بهذه العظمة ،وكمال المعرفة،

وقدرته وحكمته.

ما لكم كيف تحكمون.
بقلم :مالك مهدي السويعدي

القرآن والتفسير

ســورة الحمــد
وعظمتــــــها
اهتم القرآن الكريم بسورة الحمد اهتماماً خاصاً ،حيث
ّ

عدال ً لباقي القرآن الكريم.
جعلها ْ

قال تعالى{ :وَ َلـ َقـدْ آتَي َ
ْناك سَبْع ًا مِـنَ الْمَثاني وَالْـ ُقـرْآنَ
الْعَظيم}[.الحجر]87:

والــمــراد من (السبع المثاني) كما جــاء في عــدد من

الروايات المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وأئمة أهل البيت عليهم السالم هي سورة الحمد.

لذا ورد التأكيد في روايات الفريقين أنّها أفضل سورة نزلت

على قلب محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

ول الل ِه صلى
فعن علي عليه السالم قال:
«...س ِم ْع ُ
ت َر ُ
س َ
َ

ح َّم ُد
ن
َ
ول إِ َّ
ال ِليَ :يا ُم َ
الله َع َّز َو َج َّ
الله عليه وآله َيقُ ُ
ل َق َ
آن ا ْل َع ِ
يم} َف َأ ْف َر َد
{و َلقَ ْد آت َ ْي َ
َ
ن ا ْل َمثانِي َوا ْلقُ ْر َ
ظ َ
ناك َس ْبعاً ِم َ
ِ
ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
آن ا ْل َع ِ
ظيمِ
َ
َ
ِ
حة الكتَ ِ
اب َو َج َعل َها ب ِ ِإ َزاء القُ ْر ِ
ْ
ي بِفَ ات َ
االمتن َ َ
ان َعل َّ
َ
الله َع َّز
ن
اب أ ْ
حةَ ا ْل ِكتَ ِ
ش َر ُف َما ِفي ُكنُو ِز ا ْل َع ْر ِ
َ
ش َوإِ َّ
َوإِ َّ
ن َفاتِ َ
ش َّر َف ُه ب ِ َها َو َل ْم
ح َّمداً صلى الله عليه وآله َو َ
ل َ
خ َّص ُم َ
َو َج َّ
ن أَنْب ِ َيائِه(.»...عيون أخبار الرضا
ُي ْ
ش ِر ْ
ك َم َع ُه ِف َ
يها أَ َ
حداً ِم ْ
عليه السالم،302/1:ح)60

وعن اإلمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السالم في

ول الل ِه صلى
س ِ
حديث طويل قالَ :
«ج َ
اء نَفَ ٌر ِم َ
ن ا ْل َي ُهو ِد إِ َلى َر ُ
يما َسأَ َل ُه
ن أَ ْ
سأَ َل ُه أَ ْع َل ُم ُه ْم َع ْ
اء َفك َ
ش َي َ
َان ِف َ
الله عليه وآله َف َ

ين َوأَ ْع َ
ال أَ ْع َ
طى
اك
ط َ
ن َس ْب ِع ِخص ٍ
ن َب ْي ِ
ُ
الله ِم ْ
أَخْ ب ِ ْرنَا َع ْ
ن النَّب ِ ّيِ َ
َ
ال النَّبِي :أَ ْع َ
ل
طانِي
أُ َّمتَ َ
ن َب ْي ِ
ُ
ك ِم ْ
الله َع َّز َو َج َّ
ن األُ َم ِم؟ َفقَ َ
ُ
اب َوا َ
ج ُم َع ِة
س ِ
حةَ ا ْل ِكتَ ِ
ج َم َ
ج ِد َو َي ْو َم ا ْل ُ
َفاتِ َ
َان َوا ْل َ
ألذ َ
اعةَ ِفي ا ْل َم ْ

ار ِفي ثَال َِث َص َل َو ٍ
الرخْ صةَ
جنَائِ ِز َوا ِ
َوالصَّال َةَ َع َلى ا ْل َ
ات َو ُ
إل ْج َه َ
َ
اعةَ َ
ألُ َّمتِي ِعنْ َد ا َ
ن
السفَ ِر َو َّ
ح ِ
أل ْم َر ِ
الشفَ َ
اب ا ْلك ََبائِ ِر ِم ْ
أل ْص َ
اض َو َّ
أُ َّمتِي(.»...الخصال)355/2:

ك
وعن جابر بن عبد الله األنصاري أنّه قال« :أَال َ أُ َع ِّل ُم َ

الله ِفي ِكتَاب ِ ِه؟» ،قلتَ :ب َلى بأبي أنت
ور ٍة أَن ْ َز َل َها
أَ ْف َ
ُ
س َ
ل ُ
ض َ
ِ
ي
وأمي يا رسول الله َع ِّل ْمن َ
ِيهاَ ،ف َع َّل َم ُه (ا ْل َ
ح ْم َد) ،ث َُّم َق َ
ال« :ه َ
ل َد ٍ
ِ
ت»(.هداية األمة
ام ا ْل َم ْو ُ
الس ُ
الس َ
اء ِم ْ
شفَ ٌ
امَ ،و َّ
اء إِال َّ َّ
ن ُك ِ ّ

إلى أحكام األئمة)80/3:

وحسنه النسائي وعبد الله
وأخرج الدارمي والترمذي
ّ

ابن أحمد بن حنبل في زوائد المسند ،وابن الضريس في

وصححه
(فضائل القرآن) ،وابن جرير وابن خزيمة والحاكم،
ّ

أبي بن كعب
من طريق العالء عن أبيه عن أبي هريرة عن ّ
قال( :قال رسول الله صلى الله عليه  -وآله  -وسلم« :ما
أنزل الله في التوراة وال في اإلنجيل وال في الزبور وال في
أم القرآن ،وهي السبع المثاني والقرآن
الفرقان مثل ّ

العظيم الذي أوتيت»)(.الدر المنثور)13/1:

حبان والحاكم عن ابن
وأخرج مسلم والنسائي وابن ّ

عباس قال( :بينما رسول الله صلى الله عليه  -وآله  -وسلم

جالس وعنده جبريل إذ سمع نقيضاً من السماء من فوق،

محمد هذا ملك
فرفع جبرئيل بصره إلى السماء فقال« :يا
ّ
قد نزل لم ينزل إلى األرض ق ّ
ط» ،قال :فأتى النبي صلى

الله عليه  -وآله  -وسلم فس ّلم عليه فقال :أبشر بنورين

نبي قبلك؛ فاتحة الكتاب وخواتيم
قد أوتيتهما لم يؤتهما
ّ

سورة البقرة)(.الدر المنثور)14/1:

وأخــرج أبو الشيخ في الثواب والطبراني وابن مردويه

والديلمي والضياء المقدسي في المختارة عن أبي أمامة
قال( :قال رسول الله صلى الله  -وآله  -وسلم« :أربع أنزلن من

أم الكتاب وآية
كنز تحت العرش لم ينزل منه شيء
غيرهنّ :
ّ
الكرسي وخواتيم سورة البقرة والكوثر»)(.الدر المنثور)16/1:

فضلت على
بل نجد في جملة من روايات الفريقين أنّها ّ

جميع القرآن.

أخرج أبو نعيم والديلمي عن أبي الدرداء قال( :قال رسول

الله صلى الله عليه  -وآله  -وسلم« :فاتحة الكتاب تجزي
أن فاتحة الكتاب ُجعلت
ما ال يجزي شيء من القرآن ،ولو ّ

لفضلت
وجعل القرآن في الكفّ ة األخرى،
ّ
في كفّ ة الميزان ُ
مرات»)(.جامع أحاديث
فاتحة الكتاب على القرآن سبع
ّ
الشيعة ،89/15:ح .224الدر المنثور)17/1:

* السيد محمد الهاشمي
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إحياء الدين

لقد اكتشفت السلطة وطالبها مبكراً دور الدين

أن ذلك يستوجب
معارضته أو التمرد عليه ،بحجة ّ

أن كل محاوالت إقصاء الدين
الجماهيري ،وغدا واضحاً ّ

فإن ما هدفت إليه هذه المحاوالت السلطوية هو
ّ

في الحياة االجتماعية وقدرته الهائلة على التأثير
عن واقع الحياة أو تصنيفه كمخد ٍر للشعوب لم تؤت

أكلها ولم تشكّل تنكّراً لهذا الدور بقدر ما هي اعتراف
صريح بــه ،وقــد أغــرت جاذبية الدين هــذه وسلطانه

المعنوي على النفوس طــاب السلطة فعملوا
على استغالله والتستر بشعاراته وتوظيف مقوالته

واستثمارها بما يخدم مصالحهم ،بل لم تتوان العقلية

السلطوية عن إلباس السلطان لبوس اإلله ،لتضفي
عليه  -أي السلطان  -قدسية تحول دون الجرأة على

30
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النقمة والغضب اإللهي ويستنزل العذاب!

تطويع األمة بسالح الدين إلرادة السلطان ،وتطويع

الدين ومقوالته بما يخدم مصالح السلطة ومآربها.

ولئن منيت السلطة بفشل ذريع وعجز كبير عن

احتواء األنبياء والرسل ،فإنّها لم تفشل في احتواء الكثير
من أتباعهم ،ولعل أقسى ضربة أصابت المؤسسة

الدينية في كل تاريخها هو محاولة تدجينها من قبل

السلطة ،ليغدو (رجل الدين) كاهناً أو فقيهاً موظفاً في

إحياء الدين
أن دوره الطبيعي هو
بالط السلطان سائراً في ركابه ،مع ّ
رصد سلوك السلطة والعمل على تقويمها وإرشادها

وتصحيح انحرافها.

المفاهيم المز ّورة

المزورة أو التي طالها التزوير
من هذه المفاهيم
ّ

تم إعطاؤه طابعاً
هو مفهوم السلطة نفسها ،فقد ّ

مواجهة الدين بالدين

غيبياً وإضفاء هالة من القداسة المصطنعة عليه ،في

وكما لم تفشل السلطة في استيعاب المؤسسة

اعتبار السلطان ممثال ً للرب على األرض ،فهو يد الله

أن أخطر تهديد واجه الدين هو
وتشويه مبادئه ،وال
ّ
شك ّ

والسلطان كذلك ،والله صاحب الجاللة وهو كذلك،

أن مواجهة الدين بالحرب
الهيئة الحاكمة ،عندما أدركت ّ

يكتمل التضليل إال ّ بإيجاد سند ديني لهذا المفهوم.

الدينية ،فإنّها لم تفشل في تحريف تعاليم الدين

وظله ،وصفاته هي عين صفات الله ،فالله هو الملك

محاوالت تحريفه التي اضطلعت بها أو أسهمت فيها

وإطاعته من إطاعة الله ،ومعصيته من معصيته ،وال

العلنية والمباشرة هي مجازفة غير مضمونة النتائج،

فاستعاضت عن ذلك بالمواجهة الخفية ،أي مواجهة
الدين بالدين من خالل التستر بشعارات الدين نفسه

وارتداء عباءته واالنقالب عليه من الداخل.

سجلته السلطة على حساب
إن هذا االختراق الذي
ّ
ّ

فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله:

«السلطان ظل الله على األرض(.»...كنز العمال)4/6:

لكن هذا الحديث على فرض صحته وتجاوز ما قيل

عن ضعفه  -راجع كشف الخفاء للعجلوني 213/1:في

هذا الخصوص  -فهو يرمي إلى ضرورة تخ ّلق السلطان

الدين لم يقتصر على دين دون ســواه ،بل شمل كل

بأخالق الله ،بتجسيد مبادئ العدل في الرعية واللطف

والحديث عن دور السلطة السياسية ومحاوالتها

أخرى لهذا الحديث« :السلطان العادل المتواضع ظل

(األديان) والشرائع السماوية ،بما في ذلك اإلسالم.

تشويه اإلسالم وتحريف تعاليمه ومفاهيمه اإلصالحية،

واالنقالب على كل اإلرث الرسالي ال ينبغي أن يستفز أحداً

التعسف والجور ،وهو ما جاء في رواية
بهم ،بعيداً عن
ّ

الله ورمحه في األرض»(.كشف الخفاء للعجلوني)456/1:
فإن الذي جرى أنّه قد أسيئ
ومع صرف النظر عن ذلك،
ّ

أن السلطة
فهو واقع وال مجال إلنكاره ،وهل
ينكرن أحد ّ
ّ

وفسر بشكل مغاير لمفاده
فهم الحديث وتطبيقه،
ّ

وتحيي أخرى ،وأنّها أغلقت باب االجتهاد.

غيبياً ربانياً يغدو الناس أمامها في موقع العبيد أمام

في اإلسالم استطاعت أن تميت فرقاً كالمية أو فقهية

ومراده ،فأعطيت السلطة  -وفق التفسير المزور  -بعداً

إن علينا متابعة رصدية آلثار ذلك وتداعياته على
أجل ّ

تفضل عليهم
فإن
سيدهم ومالكهم والمنعم عليهم،
ّ
ْ

ألن تعرض المنظومة المفاهيمية والعقدية
األمة؛ ّ
واقع ّ

ألية أمة للتزوير أو التحريف له تأثير مباشر على
تحديداً ّ

األمة التاريخي وموقعها
دور ّ
الحضاري.

أن
ال
ّ
شــــك إذن فـــي ّ

الــكــســرويــة اإلســامــيــة

اســتــطــاعــت تــزويــر جملة

مــن المفاهيم اإلسالمية
وتحريف البعض اآلخر منها

وإن أمسك ومنع فمن حقّ ه.
بشيء فمن منّه وكرمه،
ْ

أن هذا المقدار لم
ويبدو ّ

إن الوقوف بوجه السلطان
ّ
الجائر ومعارضته بالفعل
والقول هو خـ ّ
ط رســول الله
ومنهجه

يلب كل طموحات السلطة
ّ
الكسروية الجائرة ،باعتبار

أن التفسير المذكور قد ال
ّ
ينطلي على الكثيرين الذين
سيرون تنافياً واضحاً وعدم

انسجام بين ظ ّل ّية السلطان

لله سبحانه وبين انغماسه

بطريقة التفافية ذكية جانبت المواجهة المباشرة

في الشهوات وظلمه للعباد ،ولذا ابتدع العقل الكسروي

فلجأت إلى التزوير والتالعب في التفسير مع إيجاد

بالسلطة ،وهي فكرة (إطاعة السلطان ولو كان فاسقاً

وتعريها أمامه،
التي تجعلها في صدام مع الرأي العام
ّ

فكرة جديدة تبرر له انغماسه في الشهوات واستبداده

(مظلة شرعية) و(غطاء ديني) بمؤازرة جملة من وعاظ

وتم إسناد هذه الفكرة إلى رسول الله صلى الله
جائراً)،
ّ

السالطين وفقهاء البالط.

عليه وآله وسلم.
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إحياء الدين
روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال« :يكون

بعدي أئمة ال يهتدون بهداي وال يستنون بسنتي

ممن ثار
فقد روى أنّه جاء إلى عبد الله بن مطيع وهو ّ

جثمان إنس ،قلت :كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت

المدينة ثالثة أيام لجيشه وقتل فيها آالف المسلمين

مالك فاسمع(.»...صحيح مسلم)20/6:

عمر ،فقال :اطرحوا ألبي عبد الرحمن وسادة ،فقال :إنّي

وسيقوم فيهم رجــال قلوبهم قلوب الشياطين في

الحرة الفظيعة التي أباح فيها يزيد
على يزيد بعد وقعة
ّ

ذلك؟ قال :تسمع وتطيع لألمير ،وإن ضرب ظهرك وأخذ

وانتهكت أعراضهم وأراد ابن مطيع تكريم عبد الله بن

أن هذا المفهوم كان له تداعيات
واألمــر األكيد ّ

لم آتك ألجلس ،أتيتك ألح ّدثك حديثاً سمعت رسول

وشل إرادتها وقمع روح التغيير واإلصالح فيها ،كما

حجة له ،ومن مات
من طاعة لقي الله يوم القيامة ال
ّ

خطيرة على مستوى األمــة؛ ألنّــه استطاع تخديرها
مهد لقمع
أنّه أسهم في إنتاج الفكر االستبدادي ،بما ّ

المعارضة ،بل ومنع من تشكّل الفكر المعارض

الله صلى الله عليه  -وآله  -وسلم يقول« :من خلع يداً

وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»(.صحيح

مسلم)1478/3:

أية نواة للمعارضة كان يتم استئصالها
النقدي؛
ّ
ألن ّ

إن هــذا المفهوم ال يتوافق مع المنطق القرآني
ّ

ولذا لم يشهد تاريخنا اإلسالمي حركة معارضة جدية،

والفساد ،قال تعالى{ :وَال
ْكـنُــوا إ َلــى َّالــذيـنَ َظ َلمُوا
تَـر َ
َكمْ
َّكمُ الـنَّــارُ وَمــا ل ُ
َف َتمَس ُ
هلل مِنْ أوْلِياءَ ُثمَّ ال
ُون ا ِ
مِنْ د ِ
ُتنْصَرُون}[.هود]113:

(بحجة شرعية) وهي (وجوب إطاعة السلطان).

باستثناء ما جرى في عهد
اإلمــام علي عليه السالم

عندما سمح للرأي اآلخر أن

يعبر عن نفسه بحرية ،من
ّ

خالل حركة معارضة جريئة
هــي حركة الــخــوارج التي
لم تتوان عن تكفير اإلمام

الذي نهى في العديد من آياته عن إطاعة الظالمين
والفاسقين وأهل اإلثم

قــال اإلمـــام الحسين عليه
السالمِ « :إنَّــا لل ِه َو ِإنَّـــا ِإ َل ْي ِه
السال َُم
ِ
ون َو َع َلى ا ِ
راج ُع َ
إل ْسال َِم َّ
ِإ ْذ َق ْد ُب ِل َي ِ
ت األُ َّمـ ُ
ْل
اع ِمث ِ
ـر ٍ
ـة بِـ َ

نفسه دون أن يقمعها
أو يــواجــهــهــا أو ينتقص

َي ِزيد»

تحولت إلى حركة
من حقوقها ،إال ّ بعد أن
ّ
انشقاق وأخ ّلت باألمن العام لألمة،

حيث قيل لهم (كونوا حيث شئتم

[الشعراء]152-151:
وهكذا

وقــــــال أيــــضــــاً...{ :
وَال ُت ـطِ ـي ـعُــوا َأمْـ ـ ـرَ الْ ـمُ ـسْ ـ ِرفِ ـنَ
* َّال ـ ـذِي ـ ـنَ يُ ـ ـ ْف ـ ـسِ ـ ـدُونَ فِــي
ْض وَال يُصْلِحُون}.
ا َألر ِ

ـإن المستفاد من هدي رسول
فـ ّ
الــلــه صلى الــلــه عليه وآلــه

وبيننا وبينكم أن ال تسفكوا دماً

أن وظــيــفــة األمــة
وســلــم ّ

تظلموا أحــداً)(.ســبــل السالم

وإصالح أمره ،ورفض انحرافه

مفهـــوم إطاعـــة

ـإن «أفضل الجهاد
بالحق ،فـ ّ

حــرامـاً وال تقطعوا سبيال ً وال

للكحالني)258/3:

الســـلطان

طاولة النقد

علـــى

إن مــفــهــوم إطــاعــة
ّ

السلطان ولو كان جائراً

مــزور وغير
هو مفهوم
ّ
دقـــيـــق عــلــى الــرغــم

مـــن وجـــــود بعض
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تقويم السلطان إذا أخطأ،

وظلمه ،وضــرورة مواجهته

كلمة عدل أو حق عند سلطان

جائر»(.سنن أبي داوود)325/2:

أن مدرسة أهل البيت
وهكذا رأينا ّ
عليهم الــســام تــرفــض هــذه
الفكرة رفضاً قاطعاً وتعتبر

المسوغ
أن عدالة الحاكم هي
ّ
ّ
الشرعي لبقائه فــي الحكم،

إحياء الدين
وبفقدها يفقد شرعيته ،وهذا ما ُيستفاد من الكتاب

َنال عَهْدِي َّ
الكريم في قوله تعالى...{ :ال ي ُ
الظالِمِني}.
[البقرة]124:

ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في

قوله« :ال تصلح اإلمامة إال لرجل فيه ثالث خصال :ورع

يحجزه عن معاصي الله ،حلم يملك به غضبه ،وحسن

الوالية على من يلي(.»...الكافي الشريف)407/1:

وعن أمير المؤمنين علي عليه السالم أنّه قال« :إنّما

هلك الناس حين ساووا بين أئمة الهدى وأئمة الكفر
إن الطاعة ُمفترضة لكل من قام مقام النبي
فقالواّ :

صلى الله عليه وآله براً أو فاجراً ،فأتوا من قبل ذلك ،قال

تعالىَ { :أ َفنَجْع َُل الْمُسْلِمِنيَ
َكمْ
كالْمُجْ ِرمِنيَ * ما ل ُ
َ
ـكـمُــون}
ك ـيْ ـفَ تَـحْـ ُ
َ
(القلم(.)36-35:المحكم

والمتشابه)71:

وقــد ر ّكــز اإلمــام الحسن

عليه السالم على هذا المبدأ،

فقال في خطبة له بمحضر

على قتلى الطفوف)23:
ولنتأمل جيداً قوله عليه السالم« :ومثلي ال يبايع
ّ

أن القضية عند الحسين
مثله» ،فإنّنا نستفيد منه ّ

عليه السالم ليست قضية شخصية ،ولذا لم يقل وأنا

كل من كان
ال أبايعه ،وإنّما قال «ومثلي» ،ما يوحي ّ
بأن ّ
على نهج وخط الحسين عليه السالم وهو خط اإلسالم
ال يمكن أن يبايع «مثله» ،أي متّصفاً بصفات يزيد،

ون
ونحو ذلك قوله عليه السالم« :إِنَّا لل ِه َوإِنَّا إِ َل ْي ِه ِ
راج ُع َ
السال َُم إِ ْذ َق ْد ُب ِل َي ِ
ْل َي ِزيد».
اع ِمث ِ
ت األُ َّمةُ ب ِ َر ٍ
َو َع َلى ا ِ
إل ْسال َِم َّ
(اللهوف على قتلى الطفوف)24:

ومن أهم كلمات اإلمام عليه السالم وأوضحها في
هــذا المجال مــا ذكــره في

إن مفهوم إطاعة السلطان
ّ
ولــو كــان جــائــراً هــو مفهوم

مز ّور وغير دقيق على الرغم
من وجــود بعض المنظرين
والمروجين له

معاوية« :إنّما الخليفة من

نبيه وليس الخليفة من سار
وسنّة
ّ
سار بكتاب الله ُ

بالجوار»(.مقاتل الطالبيين)47:

جسد هذا
وأمــا اإلمــام الحسين عليه السالم فإنّه
ّ
ّ

المبدأ  -أعني عدم جواز الخضوع للسلطان الجائر -

فإن ثورته بوجه يزيد واختياره الشهادة
بفعله قبل قوله،
ّ
على البيعة هو خير برهان على رفض اإلسالم شرعية
السلطان الجائر وضرورة الخروج عليه ،كما إنّه عليه

السالم ر ّكز على هذا األمر في كل مراحل ثورته ،ففي

كتابه إلى أهل الكوفة يقول عليه السالمَ :
«ف َل َع ْم ِري َما

س ِ
ين
حا ِك ُم بِا ْل ِكتَ ِ
ن ب ِ ِد ِ
ا ِ
إل َم ُ
ام إِال َّ ا ْل َ
ط ال َّدائِ ُ
اب ا ْلقَ ائِ ُم بِا ْل ِق ْ
س ُه َع َلى ذ ِ
السال َُم»(.اإلرشاد
ح ِّ
ق ا ْل َ
ا ْل َ
َات الل ِه َو َّ
حاب ِ ُ
س نَفْ َ
في معرفة حجج الله على العباد)39/2:

وفي خطابه ألمير المدينة حين دعاه إلى بيعة يزيد

َ
قال عليه السالم...« :أَ ُي َها ا َ
ل َب ْي ِ
ت الن ُ ُب َّو ِة
أل ِم ُ
ير إِنَّا أ ْه ُ
الله َوبِنَا
ح
ن ِّ
ُ
َو َم ْع ِد ُ
سا َل ِة َو ُمخْ تَ َل ُف ا ْل َمالَئِ َك ِة َوبِنَا َفتَ َ
الر َ

ل َف ِ
س
ختَ َم
اس ٌق َ
ب ا ْل َ
َ
ل النَّفْ ِ
ُ
الله َو َي ِز ُ
يد َر ُ
شا ِر ُ
خ ْم ِر َقاتِ ُ
ج ٌ
ِ
ق َو ِمثْ ِلي ال َ ُي َبايِ ُع ِمثْ ِله»(.اللهوف
س ِ
ا ْل ُم َ
ح َّر َمة ُم ْع ِل ٌ
ن بِا ْل ِف ْ

كتابه إلــى أشــراف الكوفة:

«مــن رأى منكم سلطاناً

جائراً ،مستحال ً لحرم الله،
ناكثاً لعهده ،مخالفاً لسنة
رسول الله ،يعمل في عباد

الله باإلثم والعدوان ،ثم لم

يغيره بقول وال فعل كان
ّ
حقيقاً على الله أن يدخله

أن
مــدخــلــه ،وقــد علمتم ّ

هؤالء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة
الرحمن ،وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا
أحق بهذا
وحرموا حالله ،وإنّي
بالفيء ،وأحلوا حرام الله،
ّ
ّ
األمر»(.بحار األنوار)382/44:

أن الوقوف بوجه السلطان
فهذا النص صريح في ّ

الجائر ومعارضته بالفعل والقول هو خ ّ
ط رسول الله
ومنهجه ،وعليه فكل ما ينسب إليه عليه السالم وأنّه

نهى عن الخروج على السلطان الجائر ،ولزوم إطاعته
إما كالم مكذوب على رسول الله صلى
أو نحو ذلك ،هو ّ

الله عليه وآله ،أو أنّه ناظر إلى صورة ما إذا كان النهوض
لرص الصفوف الداخلية في
غير ُمج ٍد ،أو كانت األولوية ّ

مواجهة أخطار الخارج التي تحدث باإلسالم والمسلمين،
وذلك على قاعدة أمير المؤمنين عليه السالم« :ألسلمن

ما سلمت أمور المسلمين»(.نهج البالغة)124/1:

ارتدادات المفهوم

على الرغم من سلبيات المفهوم المشار إليه حول

ظ ّلية الحاكم لله ،فإنّه إلى اآلن لم ُيفنّد أو يرفض ،بل ال
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إحياء الدين
مستمرة وارتداداته قائمة ،فالحكم في بالد
تزال امتداداته
ّ

المسلمين ما زال حكراً على (العائالت المالكة) والحكومات
المستب ّدة ،وما فتئ وعاظ السالطين ين ّ
ظرون لثقافة
التسليم

واالنقياد

ألولياء

األمور والرضوخ لهم والدعاء

بأن يم ّد الله في أعمارهم،

وإنّها لداللة ذات مغزى أن
تجد

قواميسنا

السياسة

والدبلوماسية مألى بألقاب
الجاللة والفخامة والعظمة

والسمو والمعالي وألفاظ
االســتــرحــام

واالستعطاف

ومــا إلــى ذلـــك ،مما قــد ال
أن
تجده في لغة أخرى ،كما ّ
آداب

التخاطب

والتعارف

قــال اإلمـــام الحسين عليه
َ
السالمَ :
ل
«أ ُي َها األَ ِم ُ
ير ِإنَّا أ ْه ُ
َب ْي ِ
سا َل ِة
ن ِّ
ت الن ُ ُب َّو ِة َو َم ْع ِد ُ
الر َ
ح
َو ُمخْ تَ َل ُف ا ْل َمالَ ِئ َك ِة َوبِنَا َفتَ َ

ل
الله َوبِنَا خَ تَ َم
ُ
ُ
الله َو َي ِز ُ
يد َر ُ
ج ٌ
َف ِ
ل
اس ٌق َ
ب ا ْلخَ ْم ِر َقاتِ ُ
شــا ِر ُ
الـنَّـ ْ
ن
ـفـ ِ
ـمـ َ
ـر َم ـ ِة ُم ْع ِل ٌ
ـس ا ْلـ ُ
ـحـ َّ

ق َو ِمثْ ِليالَ ُي َبايِ ُعب ِ ِمثْ ِله»
س ِ
بِا ْل ِف ْ

مع السلطان تأخذنا طابع

أن
وربما األرجل ،هذا مع ّ
االنحناء والخضوع وتقبيل األيدي ّ
صفات العظمة والكبرياء التي يسبغها هؤالء الحكام على

أنفسهم أو نسبغها عليهم ال نرى لها ترجمة عملية في

األمة ومغتصبي أرضها ،وإنّما تتم ترجمتها
مواجهة أعداء ّ

األمــة ،ما يذ ّكرنا بما قاله
ونرى آثارها في مواجهة أبناء
ّ
بعض الشعراء في وصف أمراء األندلس وحكّامها:
مــمــا يــزهــدنــي فـــي أرض أنــدلــس
أســمــاء معتصم فــيــهــا ومعتضد
ألــقــاب مملكة فــي غــيــر موضعها

وقــد قــ ّدم اإلمــام علي عليه

الــســام مــث ـا ً أعــلــى فــي هــذا

المقام ،فإنّه اقتداء برسول الله

صلى الله عليه وآلــه أضفى

على السلطة بــعــداً إنسانياً
شعبياً ،نازعاً عنها هالة القداسة

والــغــيــبــيــة ،ووضــــع الــحــدود
الفاصلة بين السلطة الظالمة
والسلطة الشعبية ،قال عليه

السالمَ :
«فال َ ت ُ َك ِّل ُمونِي ب ِ َما ت ُ َك َّل ُم
حفَّ ُ
ظوا ِمنِّي ب ِ َما
ج َباب ِ َرةُ َوال َ تَتَ َ
ب ِ ِه ا ْل َ

حفَّ ُ
ل ا ْل َبا ِد َر ِة َوال َ
ظ ب ِ ِه ِعنْ َد أَ ْه ِ
ُيتَ َ
خا ِل ُ
طونِي بِا ْل ُمصان َ َع ِة َوال َ ت َ ُ
ظنُوا
تُ َ
َ
ظ ٍ
اس إِ ْع َ
ام ِلنَفْ ِ
سي ِل َما
ح ٍّ
استِثْقَ اال ً ِفي َ
بِي ْ
يل ِلي َوال َ ا ْلتِ َم َ
ق ِق َ
َ
ن استَثْقَ ل ا ْل َ َ
ل
ال َ َيص ْ ُل ُ
ح ِلي َف ِإن َّ ُه َم ِ ْ
ال َل ُه أ ِو ا ْل َع ْد َ
ح َّق أ ْن ُيقَ َ
َ
َ
ل َع َل ْي ِه َفال َ تَكُفُ وا َعنِّي
أَ ْن ُي ْع َر َض َع َل ْي ِه ك َ
َان ا ْل َع َم ُ
ل ب ِ ِه َما أث ْقَ َ
ورةً ب ِ َع ْدل(.»...الكافي الشريف)356/8:
ق أَ ْو َم ُ
ح ٍّ
َمقَ ا َلةً ب ِ َ
ش َ

إن السلطة التي ينشدها علي عليه السالم وفق النص
ّ

المذكور تختلف عن النهج الكسروي في الحكم بعدة أمور:
 .1على مستوى الخطاب «فال تكلموني بما تكلم به

الجبابرة» فال تبجيل وال تعظيم وال مبالغة في مخاطبة

الحاكم ،خالفاً لما هو الحال في النهج الكسروي.

 .2على المستوى النفسي «وال تتحفظوا مني بما

كالهر يحكي انتفاخاً صولة األســد
ّ

فإن
أما في النهج الكسروي،
ّ
يتحفظ به عند أهل البادرة» ّ

ّ
والرقية
إن القصة هي قصة هذا اإلدمان على العبودية
ّ

ويحترز كثيراً في أقواله وأفعاله ،خشية أن يبطش به

(سير أعالم النبالء)144/17:

تم
مما ال نجد تفسيراً له إال ّ في ثقافة االستعباد التي ّ
ّ

إدخالها في تكوين شخصية المسلم ،وتركت بصماتها

تم التعامل مع الفقيه عندما اعتلى
في الالوعي لديه ،ولذا ّ
عرش السلطة بالطريقة نفسها واآلداب والرسوم عينها
التي يتعامل بها مع السلطان من تقديم فروض الطاعة
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علـــي عليـــه الســـام فـــي مواجهـــة
ا لظا لميـــن

الخوف يتملك المرء عند مواجهة السلطان ،فيتحفظ
ويناله منه الضرر.

 .3على مستوى آداب التعامل «وال تخالطوني

بالمصانعة» فال تزلف وال تصنع خالفاً للنهج الكسروي

فإن المماألة والمصانعة هي أسلوب التعامل
في الحكم،
ّ

مع السلطان.

واالحترام له ،إلى إسباغ الهالة القدسية عليه ،بما يمنع

 .4على مستوى النقد والمحاسبة« ،وال تظنوا بي

اإلسالمي باعتبار الحاكم  -كما المحكوم  -تحت سقف

مشورة بعدل» ،فالنقد والمشورة حق لألمة في منظار

والتسديد والرقابة المستمرة لتصرفات الحاكم.

النقد تطاوال ً وتجريحاً ومساً بكرامة الحاكم.

من مناقشته ونقده ،في استبعاد واضح لكل المنطق

بحق أو
حق قيل لي ...فال تكفّ وا عني مقالة
ّ
استثقاال ً في ّ

القانون والمساءلة ،وفي الدعوة إلى قيام األمة بدور النقد

أما النهج الكسروي فإنّه يصادر هذا الحق ،ويعتبر
عليّ ،

بقلم :الشيخ حسين الخشن
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شبهات وردود

لوال أهل البيت عليهم السالم
ما ُعبد الله تعالى
يقول المدعو (الشيخ أكرم الماجد ومن يتبع رأيه)

بأن معرفة الله تنحصر بأهل البيت عليهم
إن القول
ّ
ّ

ان»(.الكافي الشريف)85/1:
َوا ْل َع ْد ِ
س ِ
ل َوا ِ
إل ْ
ح َ

ت َ
ألبِي َع ْب ِد الل ِه عليه
 .4عن منصور ابن حازم قالُ :ق ْل ُ

السالم يفضي إلى القول بالغل (قالت اليهود يد الله

السالم :إِنِ ّي نَا َ
جال َ ُل ُه
ن
ظ ْر ُ
ت َق ْوماً َفقُ ْل ُ
َ
ت َل ُه ْم :إِ َّ
ل َ
الله َ
ج َّ

وإن الوسيلة إلى الله
توسط أهل البيت عليهم السالم,
ّ

الله»(.الكافي الشريف)86/1:
ك
«ر ِح َم َ
ُ
الَ :
بِالل ِهَ ،فقَ َ

وإن معرفة الله مفتوحة لكل أحد حتّى بدون
مغلولة)
ّ

ال تنحصر بنبي أو إمام.
بداية نقول:

إن معرفة الله تعالى لها مستويان ال مستوى واحد.
ّ
األولية التي
المستوى األول هو المعرفة الفطرية
ّ

جبل الخلق على إدراكها ,وهذه يشترك فيها كل خلق
الله حتى إبليس فهو يعرف الله.

وعلى هذه المعرفة أدلة كثيرة من أهل البيت عليهم

السالم منها ما يلي:

ون
ن ُي ْع َر َف ب ِ َ
خ ْل ِق ِه َب ِ
ن أَ ْ
ل َوأَ َع ُز َوأَ ْك َر ُم ِم ْ
أَ َ
ل ا ْل ِع َبا ُد ُي ْع َر ُف َ
ج ُ
 .5في دعاء الصباح المروي عن أمير المؤمنين عليه

ل َع َلى ذَاتِ ِه بِذَاتِه»(.بحار
«يا َم ْ
السالم جاء قولهَ :
ن َد َّ
األنوار)339/84:

وبهذه المعرفة يحتج الله على خلقه كلهم.
أن
لكن بعد االعتراف بهذه المعرفة
فإن على المكلف ْ
ّ

يعرف ما يريده منه الله ويسعى إلى طاعة أوامر مواله

جل وعال.

فيبحث بعد ذلك عن الطريق التي رسمها له والباب

{اتُــقــوا ا َ
هلل
َّ

 .1قال اإلمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما

التي جعلها سبيال ً إليه ,وقد قال تعالى:

 .2قال اإلمام السجاد عليه السالم أيضاً...« :إِ َل ِهي

وقال تعالى{ :وَ َأنَّ هذا صِراطِي مُسْ َتقِيم ًا ف ََّاتبِعُوهُ وَال
َّق بِ ُ
كمْ عَنْ سَ ِبيلِه}[.األنعام]153:
تََّت ِبعُوا السُبُلَ َف َت َفر َ

ك َو َد َع ْوتَنِي
ت َد َل ْلتَنِي َع َل ْي َ
ك َع َر ْفتُ َ
السالم...« :ب ِ َ
ك َوأَن ْ َ
ت َل ْم أَ ْد ِر َما أَنْت(.»...إقبال األعمال)67/1:
إِ َل ْي َ
ك َو َل ْو ال َ أَن ْ َ
ت
سبِي ِل َ
ك َوب ِ َ
ك َع َر ْفتُ َ
س ّيِ ِدي ب ِ َ
ك ْ
اهتَ َد ْي ُ
ك َوأَن ْ َ
ت إِ َلى َ
َو َ

ك َوال َ
ر َفتِ َ
يد َ
يل َع َلى َم ْع ِ
ت َما َع َر ْف ُ
ك َو َل ْو ال َ أَن ْ َ
ت ت َ ْو ِح َ
َد ِل ٌ
ت إِ َلى ِع َبا َدتِك(.»...إقبال األعمال)149/1:
ت َوال َ ْ
اهتَ َد ْي ُ
َع َر ْف ُ
 .3عن اإلمام أبي عبد الله الصادق عليه السالم أنّه

قالَ :
الله
ر ُفوا
اع ِ
َ
ِين عليه السالمْ :
ير ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ال أَ ِم ُ
«ق َ
ر بِا َ
سا َل ِة َوأُو ِلي ا َ
ر بِا ْل َم ْع ُر ِ
وف
أل ْم ِ
أل ْم ِ
ول ب ِ ّ ِ
بِالل ِه َو َّ
الر ُ
س َ
الر َ

وَابْ َتغُ وا إِ َليْهِ الْوَسِيلَة}[.المائدة]35:

إن طرق معرفة الله بعدد
فأين قول من يقول ّ

أنفاس الخالئق؟

فمن هنا تبدأ المعرفة الثانية.
وهكذا نفهم المقصود في قول اإلمام عليه السالم:

س ِة
ل َع َلى ذَاتِــ ِه بِذَاتِ ِه َوتَن َ َّز َه َع ْ
«...يــا َم ْ
ن ُم َ
َ
ن َد َّ
جان َ َ
َمخْ ُل َ
ن
ب ِم ْ
ن ُمالَئ ََم ِة ك َْي ِف َّياتِ ِه َيا َم ْ
ل َع ْ
وقاتِ ِه َو َ
ج َّ
ن َق ُر َ
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شبهات وردود
ات ال ُ
خ َ
ح َ
ظ ِ
ط َر ِ
ون َو َع ِل َم ب ِ َما
َ
ات ا ْل ُع ُي ِ
ظن ُ ِ
ن َل َ
ون َو َب ُع َد َع ْ
َ
ن أَ ْر َق َدنِي ِفي ِم َها ِد أَ ْمنِ ِه َوأَ َمانِهِ
َ
لأ ْ
ُون َيا َم ْ
ن َيك َ
ك َ
َان ق ْب َ
َوأَ ْيقَ َ
حنِي
ظنِ 
ي إِ َلى َما َمن َ َ

ج َع َلنَا ِخ َزانَةً
ن َ
خ ْلقَ نَا َو َص َّو َرنَا َفأَ ْ
َفأَ ْ
ن ُص َو َرنَا َو َ
س َ
س َ
ح َ
ح َ
ض ِه َو َلنَا ن َ َ
طقَ ِ
س َمائِ ِه َوأَ ْر ِ
ج َرةُ َوب ِ ِع َبا َدتِنَا ُعب ِ َد
ت
َّ
الش َ
ِفي َ

ـوالَنَــا َما
ُ
ــل َو َلـ ْ
الله َع ـ َّز َو َ
ج َّ

ـســانِـ ِه
ــن ِمنَنِ ِه َوإِ ْ
بِــ ِه ِم ْ
حـ َ
ـسـ ِ
َـــف أَ ُك َّ
َوك َّ
ـوء َعنِّي
ـــف الـ ُ
س ْل َ
ل ال َّل ُه َّم
ب ِ َي ِد ِه َو ُ
طانِ ِه َص ِ ّ

الله»(.مسائل علي بن
ُعب ِ َد
ُ

جعفر)316:

 .3ورد فـــي الـــزيـــارة

ــك ِفي
ــي َ
ـد ِلــيـ ِ
َع ـ َلــى الـ َّ
ـل إِ َل ْ

الجامعة المروية عن اإلمام

ل ا َ
اس ِ
ـل َوا ْل َم ِ
ك
ـيـ ِ
ال َّل ْي ِ
أل ْلـ َ
ِم ْ َ
ـل
ـــبـــاب ِ َ
ـبـ ِ
ـــك بِـ َ
ـحـ ْ
س َ
ـــن أ ْ
ف ا َ
أل ْ
ل َوالن َّ ِ
الش َر ِ
اص ِع
َّ
ــو ِ
ط َ

ن
الرضا عليه السالم:
«...م ْ
َ
ح َد ُه
أَ َرا َد
َ
ن َو َّ
الله َب َدأَ بِك ْ
ُم َو َم ْ

ــن َقص َد ُه
ل َعنْك ْ
ُم َو َم ْ
َقب ِ َ
َ
ج َه إِ َل ْيكُم(.»...عيون أخبار
ت َ َو َّ

ب ِفي ِذ ْر َو ِة ا ْلك ِ
ل
س ِ
َاه ِ
ا ْل َ
ح َ
ا َ
ــل َوال ـثَّــابِـ ِ
ـد ِم
ــب ِ
ـت ا ْلــقَ ـ َ
أل ْع َ

الرضا)276/2:

حا ِل ِ
ن
يف َها ِفي ال َّز َم ِ
َع َلى َز َ

 .4عن اإلمام الرضا عليه

ل َو َعـ َلــى آ ِلــ ِه ا َ
ا َ
ـيــا ِر
أل َّو ِ
ألخْ ـ َ

السالم في حديث سلسلة

نا َ
ا ْل ُمص َ
أل ْب َرا ِر(.»...بحار
طفَ ْي َ
ْ
األنوار)340-339/84:

الذهب في حديث طويل

دل على ذاته بذاته
فالله ّ

إســحــاق بــن راهــويــه قــال:

يدل
لكنه جعل هناك من
ّ

ور َوأَ َرا َد
س ُ
اب َ
عليه السالم ن َ ْي َ
ون
ل ِمنْ َها إِ َلى ا ْل َم ْأ ُم ِ
أَ ْ
ن َي ْر َ
ح َ

عن يوسف بن عقيل عن

في مقام المعرفة األولى.

إليه  -ال عليه  -في ظلمات
التيه والضالل ,وهم محمد

وآلــه األطهار صلوات الله
وسالمه عليهم أجمعين.

 .1روي عـــن الــشــيــخ

الصدوق في كتابه (التوحيد)
عن ابن أبي يعفور قال :قال

أبو عبد الله عليه السالم:
الله َو ِ
ح ٌد
ن
َ
«إِ َّ
ح ٌد ُمتَ َو ِ ّ
اح ٌد أَ َ
ر ِه
ح َدانِ َّي ِة
ر ٌد بِأَ ْم ِ
ُمتَفَ ّ ِ
بِا ْل َو ْ

( َل َّما َو َ
الر َضا
ن ِّ
س ِ
افى أَ ُبو ا ْل َ
ح َ

قــال اإلمـــام زيــن العابدين
س ّيِ ِدي
عليه السالمِ « :إ َل ِهي َو َ
ت
ك َوب ِ َ
ـك َع َر ْفتُ َ
بِـ َ
ــك ْ
اهتَ َد ْي ُ
يل َع َلى
سبِي ِل َ
ك َو َأنْـ َ
ـت َد ِل ٌ
ِإ َلى َ
ت
َم ْع ِر َفتِ َ
ت َما َع َر ْف ُ
ك َو َل ْو الَ َأن ْ َ
ت
يد َ
ت َوالَ ْ
اهتَ َد ْي ُ
ك َوالَ َع َر ْف ُ
ت َ ْو ِح َ
ادتِك»
ِإ َلى ِع َب َ

خ ْلقاً َففَ َّو َض إِ َل ْي ِه ْم
خ َل َق َ
َ
جةُ الل ِه ِفي
ن ُ
ح َّ
ن أَبِي َي ْعفُ و ٍر ن َ ْ
أَ ْم َر ِدينِ ِه َفن َ ْ
ن ُ
ح ُ
ح ُ
ه ْمَ ،ي ْ
اب َ
خ ْل ِق ِه َوأُ َمن َ ُ
ش َه َد ُ
حيِ ِه َوخُ َّزان ُ ُه
ِع َبا ِد ِه َو ُ
اؤ ُه َع َلى َ
اؤ ُه َع َلى َو ْ

ر َّيتِ ِه
َع َلى ِع ْل ِم ِه َو َو ْج ُه ُه ا َّل ِذي ُي ْؤتَى ِمنْ ُه َو َع ْين ُ ُه ِفي َب ِ

سان ُ ُه الن َّ ِ
ون
ل َع َل ْي ِه ن َ ْ
ن ا ْل َعا ِل ُم َ
ح ُ
اط ُق َو َب ُ
اب ُه ا َّل ِذي َي ُد ُ
َو ِل َ
الله
الله َوبِنَا ُعب ِ َد
ر َف
سبِي ِل ِه بِنَا ُع ِ
بِأَ ْم ِ
ُ
ُ
ر ِه َو َّ
الد ُ
اع َ
ون إِ َلى َ
نا َ
الله»(.التوحيد)152:
أل ِدال َُّء َع َلى الل ِه َو َل ْوالَنَا َما ُعب ِ َد
ُ
نَ ْ
ح ُ

 .2روي عن علي بن جعفر عن ابن اإلمــام جعفر

خ َلقَ نَا
ن
ل َ
َ
الصادق عليه السالم أنّه قال« :إِ َّ
الله َع َّز َو َ
ج َّ
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ــاب
ــم َ
ْ
ـــيـــ ِه أَ ْص َ
اجــتَ َ
ــع إِ َل ْ
ــح ُ

ح ِد ِ
ن
يث َفقَ ا ُلوا َل ُ
ا ْل َ
ــهَ :ي ْ
اب َ
ل َعنَّا َوال َ
س ِ
ــول الل ِه ت َ ْر َ
َر ُ
ح ُ
ح ِد ٍ
يد ُه
ستَ ِف َ
ح ِّدثُنَا ب ِ َ
تُ َ
يث َفن َ ْ

َــان َق َع َد ِفي
ِمنْ َ
كَ ،و َق ْ
ــد ك َ
ْ
ا ْل َع َّما ِر َّي ِة َفأَ ْ
س ُه َو َقال:
ط َل َع َرأ َ
«س ِم ْع ُ َ
ن
وسى ْب َ
ت أبِــي ُم َ
َ
َ
ِ
ت أبِي
ج ْعفَ ٍ
سم ْع ُ
َ
ر َيقُ ُ
ولَ :

ول:
ـن ُم َ
َ
ج ْعفَ َر ْبـ َ
ح َّم ٍد َيقُ ُ
ح َّم َد ْب َ ِ
ي
س ِم ْع ُ
ت أَبِي ُم َ
َ
ن َعل ٍ ّ
َيقُ ول :س ِم ْع ُ َ
ْ
ِ
ِ
قُ
ت أَبِي
ع
م
س
:
ول
ي
ن
ي
س
ح
ل
ْ ُ
ي ْب َ
نا ُ َ ْ ِ َ
ُ َ
ُ َ
ت أبِي َعل َّ
َ
َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِين
سم ْع ُ
ا ْل ُ
ير ال ُمؤمن َ
ن ْب َ
س ْي َ
ت أبِي أم َ
ي َيقُ ُ
ولَ :
ح َ
ن َعل ٍ ّ

ن أَبِي َ
ِ
ول
طا ِل ٍ
س ِم ْع ُ
ي ْب َ
ب عليه السالم َيقُ ُ
ت َر ُ
س َ
ولَ :
َعل َّ
ول:
س ِم ْع ُ
ت َ
يل َيقُ ُ
الل ِه صلى الله عليه وآله َيقُ ُ
ولَ :
ج ْب َرئِ َ

ن
ول :ال إِ َل َه إِال َّ
ت
ُ
س ِم ْع ُ
َ
الله ِحصْنِي َف َم ْ
الله َع َّز َو َ
ج َّ
ل َيقُ ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الراحلَةُ نَا َدانَا:
َد َ
نم ْ
ل حصْنِي أم َ
ن َعذَابِي» ،فل َّما َم َّرت َّ
خ َ
َ
ش ُر ِ
ش ُر ِ
وط َها»)(.أمالي الصدوق)235:
ن ُ
«ب ِ ُ
وط َها َوأنَا ِم ْ

فمن ال يعرف اإلمــام الرضا عليه السالم فضال ً

شبهات وردود
عن باقي األئمة أو كلهم ال يعد موحداً
وإن عرف الله
ْ

بالمعرفة األولى.

 .5روى الشيخ الصدوق

بإسناده قال« :قال رسول
الله صلى الله عليه وآله:

«ا َ
ن
س ْي ِ
ن ُو ْل ِد ا ْل ُ
ألئِ َّمةُ ِم ْ
ح َ
ن أَ َ
اع ُه ْم
ط َ
عليه السالم َم ْ
َفقَ ْد أَ
اه ْم
طاع
َ
َ
ن َعص ُ
الله َو َم ْ
َ

ـل
َفقَ ْد َعصى
َ
الله َعـ َّز َو َ
جـ َّ
َ
ـم
ـر َوةُ ا ْل ُوث ْقَ ى َو ُ
ُ
ـم ا ْلـ ُ
هـ ُ
هـ ُ
ـعـ ْ

ا ْل َو ِ
ل».
سيلَةُ إِ َلى الل ِه َع َّز َو َ
ج َّ

(عيون أخبار الرضا عليه
السالم)58/2:

لذلك تجد أهــل البيت

ك َمن َِّيتَ ُه بِالت َّ ْو َب ِة،
ار ُ
َيـ ْ
ج ٍ
ل َي ْو ٍم إِ ْ
ساناًَ ،و َر ُ
ل َيتَ َد َ
ـز َدا ُد ُك َّ
ح َ
حتَّى َينْقَ ِ
ط َع ُعنُقُ ُه َما
َوأَنَّى َل ُه بِالت َّ ْو َب ِة َوالل ِه إِ ْ
ج َد َ
س َ
ن َ

عــن الــصــادق عليه السالم
الدن ْ َيا ِإال َّ
أنّه قال« :الَ خَ ْي َر ِفي ُ
ل َي ْو ٍم
ج ٍ
ج َل ْي ِ
نَ ،ر ُ
ح ِد َر ُ
ألَ َ
ل َي ْز َدا ُد ُك َّ
ك َمنِ َّيتَ ُه
ار ُ
ج ٍ
ِإ ْ
ساناًَ ،و َر ُ
ل َيتَ َد َ
ح َ
بِالت َّ ْو َب ِةَ ،و َأنَّى َل ُه بِالت َّ ْو َب ِة َوالل ِه
حتَّى َينْقَ ِ
ط َع ُعن ُ ُق ُه َما
ج َد َ
س َ
ِإ ْن َ
َ
ل
ل
ُ
الله ِمنْ ُه ِإال َّ ب ِ َوال ََيتِنَا أ ْه َ
َقب ِ َ
ا ْل َب ْي ِ
ت»

بأن
عليهم السالم يصرحون ّ

العمل بدون معرفتهم ال قيمة له.
فقد ورد في الكافي الشريف للشيخ الكليني رضوان

ن َ
ن ِ
الله تعالى عليه:
حةَ
سن َ ٍ
ح َّم ِد ْب ِ
َ
ط ْل َ
ان َع ْ
ن ُم َ
«ع ْ
ن َز ْي ٍد َقال :س ِم ْع ُ َ
ول:
اب ِ
ْ
ت أ َبا َع ْب ِد الل ِه عليه السالم َيقُ ُ
َ َ

الله ِمنْ ُه إِال َّ ب ِ َوال ََيتِنَا
ل
ُ
َقب ِ َ
ا ْل َب ْي ِ
ت(.»...تفسير
ـــل
أَ ْ
ه َ

القمي)243/1:

صـــــدق مــــــوالي أمــيــر

المؤمنين

عليه

السالم،

والله لو سجد حتى ينقطع

عنقه ما قبل الله منه إال ّ
بواليتهم أهل البيت عليهم
السالم ,وهل يسجد إال ّ إذا

كان يعرف الله؟ فلماذا لم
تنفعه معرفته تلك؟

وليس هــذا الساجد بال

معرفتهم وواليتهم إال ّ من

أشارت إليه الرواية التي وردت عن أهل البيت عليهم

السالم ،فعن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال:

ُم
ن َ
خا َلفَ ك ْ
«م ْ
سمعت أبا عبد الله عليه السالم يقولَ :

ر ال َّ
«ا ْل َع ِ
ر َب ِ
يق ال َ
ط ِ
ر َع َلى غَ ْي ِ
َالسائِ ِ
ل َع َلى غَ ْي ِ
ر ِ
ص َ
ير ٍة ك َّ
ام ُ

اآليـ ِة {وُجُــو ٌه
هـ ِذ ِه
وب إِ َلى َ
ن ت َ َع َّب َد َو ْ
َوإِ ْ
َ
س ٌ
اجتَ َه َد َمنْ ُ
يَـوْمَـئِـذٍ خــاشِـعَـ ٌـة * عــامِـ َلـ ٌـة نــاصِـبَـ ٌـة * تَصْلى ن ــار ًا حامِيَةً}

إن المعرفة الحقيقية التي بها الثواب وعليها
بل ّ

فهؤالء يجعل الله أعمالهم هباء منثوراً ألنّهم كما

س ْر َعةُ
ر إِال َّ ُب ْعداً»(.الكافي الشريف)43/1:
الس ْي ِ
َي ِ
ز ُ
َّ
يد ُه ُ
العقاب هي معرفة اإلمام
عليه السالم وطاعته ,وقد

ورد فــي الكافي الشريف
يسى
ح َّما ِد ْب ِ
ن َ
أيضاًَ :ع ْ
ن ِع َ

ن
حـ ِ
ري ـ ٍ
ــن َ
ارةَ َع ْ
ز َع ْ
َع ْ
ــن ُز َر َ
ر عليه السالم
ج ْعفَ ٍ
أَبِــي َ

الِ « :ذ ْر َوةُ ا َ
ام ُه
أل ْم ِ
سن َ ُ
َق َ
ر َو َ

ـــاب ا َ
ـيـ ِ
ـاء
أل ْ
َو ِمفْ تَ ُ
شـ َ
اح ُه َو َب ُ

[الغاشية(.»]4-2:بحار األنوار)168/27:

قــال اإلمـــام الــصــادق عليه
السالم« :ا ْل َع ِ
ل َع َلى غَ ْي ِر
ام ُ

َب ِ
السا ِئ ِر َع َلى غَ ْي ِر
ير ٍة َك َّ
ص َ
ال َّ
الس ْي ِر
ط ِر ِ
يق الَ َي ِز ُ
س ْر َع ُة َّ
يد ُه ُ
ِإال َّ ُب ْعداً»

ك َوت َ َعا َلى
ار 
ح َم ِ
الر ْ
َو ِر َضا َّ
ن ت َ َب َ

إل َم ِ
ال َّ
ك
ن
ار َ
ام َب ْع َد َم ْع ِ
َ
اعةُ ل ِ
ط َ
ال« :إِ َّ
الله ت َ َب َ
ر َفتِ ِه» ،ث َُّم َق َ
الرسول َفقَ ْد أَ
ن ُي ِ
ن
طاع
َ
َ
الله َو َم ْ
{م ْ
ولَ :
َوت َ َعا َلى َيقُ ُ
ط ِع َّ ُ َ
َ
ح ِفيظاً}[النساء(.»]80:الكافي
س ْل َ
ناك َع َل ْي ِه ْم َ
ت َ َو َّلى َفما أ ْر َ
الشريف)186/1:

وجاء في أمالي الصدوق :عن العطار عن سعد عن

األصبهاني عن المنقري عن حفص عن الصادق عليه

أن
هو حال إبليس يريدون ْ
يعبدوا الله على هواهم,

أن ُيعبد كما يريد
والله يريد ْ
هو ال كما يريد المخ ّلون,

ومعرفة هــؤالء لله نفس
معرفة إبليس الــذي عبد

الله ستة آالف سنة ولم
تنفعه ألنّــه رفض الدخول

من الباب التي أرادها الله.

إن الــطــرق إلــى الله بعدد أنفاس
وأمــا مقولةّ :

الخالئق فهي مقولة صوفية يلوكها المتصوفة وأهل

العرفانيات ,يعارضها قوله تعالى{ :وَإنَّ هذا صِراطى
كم عَنْ
َّق بِ ُ
مُسْ َتقيم ًا ف ََّاتبِعُوهُ وَال تَتبِعُوا السُبُلَ َف َت َفر َ
سَبيلِه}[.األنعام]153:

الدن ْ َيا إِال َّ َ
ل
السالم أنّه قال« :ال َ َ
ج ٍ
ج َل ْي ِ
خ ْي َر ِفي ُ
نَ ،ر ُ
ح ِد َر ُ
أل َ
بقلم :حسين علي الطفيلي
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لماذا لم يلطم
النبي صلــى الله عليــه وآله
وال عل ــي علي ــه الس ــام؟

اإلجابة عن هذا السؤال بما يلي:

إن إبراهيم لم يقطع بالسيوف ولم يطعن
أوال ًّ :

بالرماح ،ولم تسحق عظامه بحوافر الخيل ،ولم يقطع
رأسه ويطاف به في البالد ،ولم يجر عليه سبي ،وال أي

وآله على فرد من أفراد لسائر الناس ،ألنه يراعي

المصالح المترتبة على هذا األمر من

موقعه كنبي ،أو إمام.

وقــــد قــــال عليه

شيء آخر مما يعتبر هتكاً لحرمة اإلسالم واستذالال ً

السالم فيما يرتبط

الله بمودتهم ،فمع ذلك بكى النبي صلى الله عليه وآله

معاوية،

لرسول الله صلى الله عليه وآله ،وألهل بيته الذين أمرنا

فــإذا كــان الموت بالمسلم

ألجل معاهدة سلبت حجلها،

أو قلبها ،فما بالك بما جرى
على اإلمـــام الحسين عليه

بما فعله جنود

الذين أغاروا
على

أطراف

بالده:

«ولقد

الــســام وبــنــات رســـول الله

صلى الله عليه وآله في كربالء،

فهل يستكثر اللطم وضرب

السالسل ،أو اإلدماء من أجل
تلك الجرائم النكراء

عليه وحزن على فراقه.
ثانياً :ليس اللطم من الواجبات ،وإنّما هو أمر اختياري

يختار ما يناسبه ،ويليق بحاله ،فالمأموم يلطم على
إمامه ونبيه ويبكيه ،ويقيم له العزاء المناسب.

ولكن ليس بالضرورة أن يلطم النبي صلى الله عليه

38
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بلغني:

أن الرجل منهم كان يدخل

على الــمــرأة المسلمة،

شبهات وردود
واألخرى المعاهدة ،فينتزع حجلها ،وقلبها ،وقالئدها،
ورعاثها ما تمنع منه إال باالسترجاع واالسترحام ،ثم
انصرفوا وافرين ،ما نال رجال ً منهم كلم ،وال أريق لهم

دم؛ فلو أن امرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان

به ملوماً ،بل كان به عندي جديراً»(.نهج البالغة)64/1:

فإذا كان الموت بالمسلم ألجل معاهدة سلبت

حجلها ،أو قلبها ،فما بالك بما جــرى على اإلمــام
الحسين عليه السالم وبنات رسول الله صلى الله
عليه وآله في كربالء ،فهل يستكثر اللطم وضرب

السالسل ،أو اإلدماء من أجل تلك الجرائم النكراء.

إن الشيعة ال يقولون بوجوب اللطم ،بل هم
ثالثاًّ :

ال يمنعون منه من أراده ،ألن المطلوب
هو إظهار الحزن ،وإدانــة هذه
الفجائع ،واالعتراض على
الــنــهــج الــعــدوانــي،
الــــذي بــلــغ إلــى
هـــذه الــحــدود
المخيفة

والخطرة
على

الدين

لدى كل عاقل وغيور على اإلسالم وأهله.
وكل إنسان يختار من وسائل إظهار هذا الغضب ما

يناسب حاله وإمكاناته.

ليس اللطم من الواجبات،

وإنّما هو أمر اختياري يختار
مــا يناسبه ،ويليق بحاله،
فالمأموم يلطم على إمامه

ونبيه ويبكيه ،ويقيم له العزاء
المناسب

إن أحــداً ال يستطيع نفي حصول أمــر من
رابــعـاًّ :

شخص بضرس قاطع إال إن كان نبياً ،وقد جاءه الوحي

بذلك ،أو يكون الشخص نفسه قد أخبر عن نفسه بأنه
لم يفعل ،أو أن يكون مطلعاً على كل لحظات حياة

ذلك الشخص ،ولم يخف عليه شيء منها ،فما معنى
نفي حصول اللطم والبكاء من النبي صلى الله عليه
وآله أو من غيره بهذه الصورة الجازمة والحتمية.

غاية ما هناك :أن يقول القائل :لم يبلغني ،أو لم أره

فعل كذا.

فإذا وجدنا أن عائشة ونساء الصحابة يفعلن هذا

األمــر ،حين توفي رســول الله صلى الله عليه وآله،

فإن ذلك يقوي احتمال أن يكون جواز هذا
ويخبرن عنه،
ّ

الفعل هو المرتكز في األذهان في ذلك الزمان.

ويعبر عن هذا االرتكاز قول دعبل في رثاء اإلمام

الحسين عليه السالم ،وإنشاده ذلك بحضرة اإلمام
الرضا عليه السالم:

أفــاطــم لــو خلت الحسين مجدال ً
وقــد مــات عطشاناً بشط فــرات
وأهله ،والتي يصبح

غال ونفيس
بذل كل
ٍ

فــي مواجهتها أمـــراً

مرضياً ،بل حتماً مقضياً

إذن للطمت الــخــد فــاطــم عنده
وأجريت دمــع العين في الوجنات
إن
ولم يعترض اإلمام الرضا عليه السالم ،وال قال لهّ :

اللطم حرام لم تفعله الزهراء عليها السالم.

بقلم :السيد جعفر مرتضى العاملي
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لمـــاذا نبكـــي علـــى
الحســين عليــه الســام؟

هناك من يقول :لماذا تبكون على الحسين عليه

أن النبي صلى الله عليه وآله قد نهى عن
السالم مع ّ

أن الشيعة يقومون في
البكاء والنياحة؟ إنّنا نجد ّ

موسم محرم بذلك مع أنه غير مشروع؟

الجواب :بالنسبة إلى مسألة البكاء سوف ننقل ـ مع

شيء من الترتيب ـ في البداية رأي أحد علماء العامة

وهو ابن قدامة المقدسي ـ حنبلي المذهب ـ من كتابه
المغني فقد كتب( :والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه
ندب وال نياحة) ،أما البكاء بمجرده فال يكره في حال.

40

تدمعان.

وقبل النبي صلى الله عليه  -وآله  -وسلم عثمان بن
ّ

مظعون وهو ميت ورفع رأسه وعيناه تهراقان.

وقال أنس :قال رسول الله صلى الله عليه  -وآله -

وسلم (أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب

وإن عيني رسول
ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب
ّ

الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان.)...

وإنّــه دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه

فجعلت عينا رســول الله صلى الله عليه  -وآلــه -

وقال الشافعي :يباح إلى أن تخرج الروح .ولنا (في أن

وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف :وأنت

الله صلى الله عليه  -وآله  -وسلم ورسول الله صلى

«إن العين تدمع والقلب يحزن
اتبعها بأخرى فقال:
ّ

البكاء غير مكروه) ما روى أنس قال شهدنا بنت رسول

يا رســول الله؟ فقال« :يابن عوف إنّها رحمة» ثم

الله عليه  -وآله  -وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه

وال نقول إال ّ ما يرضى ربنا ،وإنّا بفراقك يا إبراهيم
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شبهات وردود
لمحزونون» متفق عليهما.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أبو موسى ّ

وأما الندب فهو تعداد محاسن الميت وما يلقون
ّ

بفقده بلفظ النداء ألنّه يكون بالواو مكان الياء وربما
زيدت فيه األلف والهاء مثل قولهم وا رجاله وا جباله

وانقطاع ظهراه وأشباه هذا والنياحة وخمش الوجوه
وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور،
فقال بعض أصحابنا هو

(ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول وا جباله وا
سنداه ونحو ذلك إال وكل الله به ملكين يلهزانه أهكذا
كنت؟) قال الترمذي هذا حديث حسن.

«إن الميت يعذب ببكاء أهله
وروي عن النبي أنّه قال:
ّ

عليه» ،وأنكرت عائشة حمل هذا الحديث على ظاهره
ووافقها ابن عباس ،فقال:

مــكــروه ،ونــقــل حـــرب عن

إن األئمة عليهم السالم بكوا
ّ

ألن واثلة
الخالل وصاحبه
ّ

الظاهر عند الناس كيوسف

أحــمــد كــام ـاً فيه احتمال

إباحة النوح والندب اختاره

ابــن األسقع وأبــا وائــل كانا

يستمعان النوح ويبكيان.

وقـــال أحــمــد :إذا ذكــرت

الــمــرأة مثل مــا حكي عن

فاطمة في مثل الــدعــاء ال

يكون مثل النوح يعني ال
بــأس ،به وروي عن فاطمة

 عليها السالم  -أنّها قالت:«يا أبتاه ،من ربه ما أدناه ،يا

أبتاه إلى جبريل أنعاه ،يا أبتاه

أجاب رباً دعاه».

وروي عــن علي  -عليه

أن فاطمة  -عليها
السالم ّ -

على أمواتهم ـ ولــو بحسب
ـ إذ بكى نبي الله يعقوب على

يوسف ،وواقعا كبكاء باقي
المعصومين :فقد بكى النبي
صلى الــلــه عليه وآلـــه على

إبراهيم ابنه ،وعلى أمه عندما

زار قبرها فبكى وأبكى ،وأمر أن
يبكى على حمزة سيد الشهداء

بعد واقعة أحد ،وأظهر تأسفه
على أن حمزة ال بواكي له

السالم  -أخــذت قبضة من

تراب قبر النبي صلى الله عليه  -وآله  -وسلم فوضعتها
على عينها ثم قالت:

ماذا على مشتم تربة أحمد
أن ال يشم مدى الزمان غواليا
صبت علي مصيبة لو أنها
ّ

صبت على األيـام عدن لياليا

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال

(إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه) وفي لفظ
ّ
(إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) وروي ذلك عن عمر
ّ

وابنه والمغيرة ،وهي أحاديث متفق عليها .واختلف
أهل العلم في معناها فحملها قوم على ظواهرها

وقالوا يتصرف في خلقه بما شاء ،وأيدوا ذلك بما روى

يلهزانه أهكذا كنت)؟

ذكرت ذلك لعائشة فقالت:
...ما حدث رسول الله صلى

الله عليه  -وآلــه  -وسلم
«إن الله ليعذب المؤمن
ّ

ببكاء أهله عليه» ولكن
رسول الله صلى الله عليه
 -وآلــه  -وسلم قــال« :إن

الله ليزيد الكافر عذاباً

ببكاء أهله عليه»(.صحيح
مسلم)641/2:

فتحصل أن استداللهم

على عدم جواز الندب:

 .1بما رووه من أن الميت

يعذب ببكاء أهله عليه،
ويعضده ما روي (ما من

ميت يموت فيقوم باكيهم
فيقول وا جباله وا سنداه

إال ّ و ّكــل الله بــه ملكين

 .2بما ذكروه من لعن النبي النائحة والمستمعة.
 .3وبأنه يشبه التظلم واالستغاثة والسخط بقضاء

الله.

وال يخفى على المتأمل ما فيها ،فأما ما ذكر من أن

الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقد كفانا مؤونةَ رده،
ما قالته عائشة ..وأن معناه غير مقبول من الناحية

فإما أن يكون راويه واهماً
اإلسالمية ومخالف للقرآن
ّ
في النقل أو االحتمال اآلخر ..كما أن مقتضاه أن يعذب

ـ والعياذ بالله ـ مثل الشهيد جعفر بن أبي طالب

الطيار ألجل بكاء النبي صلى الله عليه وآله عليه؟ أو

يعذب النبي ـ والعياذ بالله ـ وهو سيد الخالئق ببكاء
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شبهات وردود
الصديقة الزهراء عليها السالم عليه؟

على أمواتهم ـ ولو بحسب الظاهر عند الناس كيوسف

بل يستطيع ـ على هذا ـ شخص من األحياء أن يزيد

في عذاب ميت من أقاربه كان يعاديه بأن ينوح عليه
حتى يكثر عذابه ،ويزيد ..وهو كما ترى!

وأما ما ذكر من لعن النائحة لو ثبت فهذا يفسره
ّ

ما رووه (ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول)...

ومعناه لو تم صدوره عن النبي أن النياحة بالكذب غير
جائز ،باعتبار أن الكذب غير جائز سواء كان بنحو النياحة

أو الفرح أو الحديث العادي ،فهنا ال موضوعية للنياحة
وإنّما النهي منصب على موضوع الكذب فيها.

والشاهد فيه قول الملكين :يلهزانه :أهكذا كنت؟

فإن كانت النياحة والندب بالصدق فال معنى للهز
المالئكة ..ألنّه ليس بكذب! وما ذكر في تفسير اآلية

{ ...و ََل يَعْصِينَكَ فِي مَ ـعْ ـرُوفٍ}...
النوح ..ونقول هو ُيحمل

عــلــى الـــنـــوح بــالــبــاطــل
والكذب.

وأمــا أنه يشبه التظلم

واالســتــغــاثــة والــســخــط
بقضاء الــلــه ،فبين هذا
وبين النياحة عموم من
وجــه ،أي قد يكون تظلم

وسخط بقضاء الله من

غير نياحة ،وقد تكون نياحة
مــن غير تسخط بقضاء
الله ،وقد تكون نياحة مع

الــتــســخــط ..وهــنــا ال يتم
االســتــدالل بالمنع إال في
مــورد االجتماع ال عموم

قال أحمد هو

وآلــه على إبراهيم ابنه ،وعلى أمه عندما زار قبرها

فبكى وأبكى ،وأمر أن يبكى على حمزة سيد الشهداء
بعد واقعة أحد ،وأظهر تأسفه على أن حمزة ال بواكي

له(.تاريخ الطبري)210/2:

مر رسول الله صلى الله عليه  -وآله -
قال الطبريّ :

وسلم بدار من دور األنصار من بني عبد األشهل وبني

ظفر فسمع البكاء والنوائح على قتالهم فذرفت عينا

رسول الله صلى الله عليه  -وآله  -وسلم فبكى ثم قال:
«لكن حمزة ال بواكي له» ،فلما رجع سعد بن معاذ

وأسيد بن حضير إلى دار بني عبد األشهل أمرا نساءهم

أن يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله صلى

أمه فاطمة
عليه السالم على ّ
بنت أســـد ،وبــكــت فاطمة
الزهراء عليها السالم على
أبيها صلى الله عليه وآله

وسلم ،وبكى علي والحسنان
على الزهراء عليهم السالم،

وبكى علي بن الحسين على
أبيه الحسين وأهــل بيته
الشهداء عليهم السالم

هذا عند جمهور المسلمين ،وأما عند أتباع أهل

البيت عليهم السالم فيجوز البكاء والنياحة على
الميت ،ويستدل عليه:

 .1بأصل اإلباحة فإنّه مع الشك في أن البكاء أو

النياحة حرام يأتي أصل اإلباحة فضال ً عما سيأتي من
األدلة على الجواز بل االستحباب في بعض الحاالت.

 .2بسيرة المعصومين عليهم السالم فإنهم بكوا
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باقي المعصومين :فقد بكى النبي صلى الله عليه

بكى علي أمير المؤمنين

النياحة كما هو واضح.

صفر /1438تشرين الثاني2017

ـ إذ بكى نبي الله يعقوب على يوسف ،وواقعاً كبكاء

الله عليه  -وآلــه – وسلم.

(تاريخ الطبري)211/2:

فلما رأت نساء األنصار

ذلــك كن ال يبكين قتالهن
حتى يبدأن بحمزة ،تقول أم

سعد :إلى يومنا هذا.

وبكى علي أمير المؤمنين

أمه فاطمة
عليه السالم على ّ
بنت أســـد ،وبــكــت فاطمة

الزهراء عليها السالم على
أبيها صلى الله عليه وآله

وسلم ،وبكى علي والحسنان
على الزهراء عليهم السالم،
وعلي بن الحسين على أبيه

الحسين عليهم السالم.

وباقي األئمة المعصومين عليهم السالم على

ج ّدهم الحسين بن علي عليهما السالم مما يجده

المتتبع لحياتهم صلوات الله عليهم.

 .3بسيرة المتشرعة المتصلة والممضاة من قبل

المعصومين عليهم السالم ،فقد بكت الفاطميات
وناحت على الحسين عليه السالم ،بمسمع ومرأى من

زين العابدين عليه السالم ،وأنشدت الرباب الشعر في
رثاء الحسين عليه السالم ،وهو يسمع.

شبهات وردود
وإنشاد الشعر من قبل الشعراء أمام األئمة في حق

الحسين عليه السالم كثير ويمكن مراجعته في باب
 104من أبواب المزار في الوسائل ،منها ما يلي:
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ج ْعفَ ِ
ر ْب ِ
ال ِل َ
ن َعفَّ َ
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ول
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بكت

جواز النياحة ،ولكنها كما ذكر الكثير دعوى غير مقبولة
وتعجب بعضهم من دعــوى الشيخ االجــمــاع على

المسألة ..نعم لو أراد النياحة المذكورة التي تنتهي إلى
الكذب ،فال مانع من ذلك لكن المدعى غيرها.

 .2منها ما في جملة من األخبار الناهية عن النياحة

والجزع ففي رواية جابر (...ومن أقام النواحة فقد ترك
الصبر وأخذ في غير طريقه) وفي رواية أخرى (النياحة

من عمل الجاهلية) وما ورد من اإليصاء بأن (ال تخمشي
علي وجهاً وال تشقي علي ثوباً) وقد نقل هذا المضمون

الفاطميات

وناحت

على الحسين عليه السالم،

بمسمع ومـــرأى مــن زيــن
الــعــابــديــن عليه الــســام،

وأنشدت الرباب الشعر في
رثاء الحسين عليه السالم،
وهو يسمع
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السالم.

والجواب عنها أن األولى

ناظرة إلى النياحة الكاذبة

الــتــي كــانــت عــلــى زمـــان
الجاهلية ،والثانية بأن بين
مــا ذكــر (خــمــش الــوجــوه
وشق الثياب) وبين النياحة
عموماً من وجــه ،والكالم
هو في النياحة التي ال يوجد
فيها تلك األمور.

(وسائل الشيعة)594/14:

ب :قال عليه السالم ألبي هارون في حديث طول:

عن النبي والحسين عليهما

 .3منها حسنة معاوية

ابن وهب (لجهة أبي محمد األنصاري فإنه لم يوثق

بتوثيق خاص لكن مدحه محمد بن عبد الجبار في
ج َز ِع َوا ْل ُبك ِ
ْرو ٌه ِ
س َوى
ل ا ْل َ
َاء َمك ُ
رواية أمالي الطوسي)ُ « :ك ُ

ج َز ِع َوا ْل ُبك ِ
السال َُم»(.أمالي
ن َع َل ْي ِه
س ْي ِ
َاء َع َلى ا ْل ُ
ا ْل َ
َّ
ح َ
الطوسي)162:

فإنها بعمومها تدل على منع الجزع والبكاء مطلقاً،

جن َّ ِة».
ذ َُب ٍ
اب ُه َع َلى الل ِه َو َل ْم َي ْر َض َل ُه ب ِ ُد ِ
ون ا ْل َ
اب ك َ
َان ث ََو ُ

ويستثنى من ذلك الجزع والبكاء على الحسين عليه

بل ورد أنه ال مانع من البكاء حتى على غير المؤمن

بتوجيهات مختلفة مثل أن (مكروه) هل هي بمعنى

على مصيرهم .مما ال يعد تأييداً لطريقتهم كما في

المكروه هو مجموع البكاء والجزع ..أو غيرها ،ومحلها

(وسائل الشيعة)595/14:

الضالل ،إذا كان على وجه الرقة والحزن واألسف
من ُ

باب  89من الوسائل ،وعليه يحمل ما فعله بعض أجلة

العلماء مثل الشريف الرضي والمرتضى مع صاحبهما
أبي إسحاق الصابي حيث رثاه كل منهما بقصيدة غراء.
نعم قد يعارضه أمور:
 .1منها ما في دعوى (المبسوط)  5اإلجماع على عدم

وأما ما عداه فيبقى تحت المنع ..وقد وجهت
السالم،
ّ

الكراهة االصطالحي أو بما يشمل الممنوع؟ أو أن
في الفقه حيث ال يتسع المقام لبسط الكالم فيه.

أما النياحة والندبة على اإلمام الحسين عليه السالم

فيمكن االستدالل عليها:

أوال :بما سبق من األدلة الدالة على جواز البكاء والنياحة

على المؤمن فكيف برأس اإليمان وإمام المؤمنين؟
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شبهات وردود
ثانيا :بما ورد من الروايات في خصوص هذا الموضوع:

خ ِ
ط النَّا ِر»(.ثواب األعمال وعقاب
س َ
ام ِة ِم ْ
َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ن َ

ومنها :صحيحة الفضيل بن يسار :من ذكرنا عنده

ثالثاً :بأن البكاء والنياحة على الحسين عليه السالم

فمنها حسنة معاوية.

ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر الله ذنوبه
ولو كانت مثل زبد البحر.

ـمـ ٍد،
ـــن َبــكْــ ِ
ر ْب ِ
ـحـ َّ
ـــن ُمـ َ
َع ْ

ــن أَبِــي َع ْب ِد الل ِه َع َل ْي ِه
َع ْ
ل:
ال ِلفُ َ
ض ْي ٍ
َّ
الَ :ق َ
السال َُم َق َ
ِ
ِ
ُون؟»،
ث
د
ح
ت
و
ون
س
ل
ج
َ ُ َ ّ َ
«ت َ ْ ُ َ
اك.
ـد َ
ج ِع ْل ُ
ت ِفـ َ
ـال :ن َ َع ْمُ ،
َقـ َ

س
ن تِ ْل َ
ال« :إِ َّ
ك ا ْل َم َ
َق َ
جا ِل َ
ُ
َ
ـرنَــا َيا
ـبـ َ
ـهــاَ ،فــأَ ْ
حـ ُ
أ ِحـ ُ
ـيــوا أ ْمـ َ
ح َيا
لَ ،ف َر ِح َم
ُف َ
ُ
ن أَ ْ
الله َم ْ
ض ْي ُ

ن َذك ََرنَا
أَ ْم َرنَاَ ،يا ُف َ
لَ ،م ْ
ض ْي ُ
ن
أَ ْو ُذ ِك ْرنَا ِعنْ َد ُه َف َ
خ َر َج ِم ْ
اب،
اح الذ َُب ِ
جن َ ِ
ْل َ
َع ْينِ ِه ِمث ُ

ـو
غَ فَ َر
ـوبـ ُ
الله َلـ ُ
ُ
ـه َو َلـ ْ
ـه ُذنُـ َ
ر».
ح ِ
كَان َ ْ
ن َز َب ِد ا ْل َب ْ
ت أَ ْكث ََر ِم ْ
(قــرب اإلســنــاد .36:كامل
الزيارات)104:

وفي هذه الرواية إضافة

إلى ذكر الثواب الكثير على

األعمال)83:

مما ينطبق عليه عنوان إحياء الدين ،وأمر أهل البيت
عليهم السالم وهو في أدنى درجاته مستحب.

ـب ـ ِد الــلـ ِه َع َل ْي ِه
َع ْ
ــن َأبِـــي َعـ ْ
ال ِل ُف َ
ل:
ض ْي ٍ
َّ
ـالَ :ق َ
السال َُم َقـ َ

ـحـ ِّ
ـون؟»،
ون
«ت َ ْ
َوتُـ َ
ـدثُـ َ
س َ
ج ِل ُ
اك.
ــد َ
ج ِع ْل ُ
ت ِف َ
ــال :نَـ َ
ـعـ ْ
ـمُ ،
َق َ
س
ن تِ ْل َ
ــالِ « :إ َّ
ك ا ْل َم َ
َق َ
جا ِل َ
ُ
َ
ـهــاَ ،فـ َ
ــرنَــا َيا
ـبـ َ
ـأ ْ
حـ ُ
ـيــوا أ ْم َ
أ ِحـ ُ
ُف َ
ح َيا
لَ ،ف َر ِح َم
ُ
ن َأ ْ
الله َم ْ
ض ْي ُ
َأ ْم َرنَاَ ،يا ُف َ
ن َذ َك َرنَا َأ ْو
لَ ،م ْ
ض ْي ُ
ن َع ْينِ ِه
ُذ ِك ْرنَا ِعنْ َد ُه َفخَ َر َج ِم ْ

اب ،غَ فَ َر
الله
اح ال ُذ َب ِ
ُ
ْل َجن َ ِ
ِمث ُ
ن
وب ُه َو َل ْو َكان َ ْ
ت َأ ْكث ََر ِم ْ
َل ُه ُذن ُ َ
ح ِر
َز َب ِد ا ْل َب ْ

واستحباب ذكر الذاكر لألئمة عموما وليس الحسين
عليه السالم فقط.

ومنها :صحيحة محمد بن مسلم.
ر ا ْل ِ
ح َم َد َو َع ْب ِد
ح ْم َي ِ
ج ْعفَ ٍ
ن أَ ْ
ي َع ْ
ن َ
فعن َع ْب ُد الل ِه ْب ُ
ر ُ
ن
ح ُب ٍ
وب َع ِ
ن ْب ِ
س ِ
يسى َع ِ
ح َّم ِد ْب ِ
ن َم ْ
ن ا ْل َ
ي ُم َ
الل ِه ْ
ح َ
ن ِع َ
ابن َ ْ
ر عليه
ج ْعفَ ٍ
ح َّم ِد ْب ِ
ا ْل َعال َِء ْب ِ
ن َر ِز ٍ
ن أَبِي َ
س ِل ٍم َع ْ
ن ُم َ
ين َع ْ
ن ُم ْ

ِ
ن عليهما السالم
س ْي ِ
ن ا ْل ُ
ال« :ك َ
ي ْب ُ
السالم َق َ
ح َ
َان َعل ُ
ن عليه
ت َع ْينَا ُه ِلقَ تْ ِ
س ْي ِ
ول :أَ ُي َما ُم ْؤ ِم ٍ
ن َد َم َع ْ
ل ا ْل ُ
َيقُ ُ
ح َ

حتَّى ت َ ِ
الله ت َ َعا َلى ب ِ َها ِفي
خ ِّد ِه َب َّوأَ ُه
يل َع َلى َ
ُ
السالم َ
س َ
َ
َ
ت َع ْينَا ُه
حقَ اباً َوأ ُي َما ُم ْؤ ِم ٍ
ن َد َم َع ْ
س ُكن ُ َها أ ْ
ا ْل َ
جن َّ ِة غُ َرفاً َي ْ
نا َ
حتَّى ت َ ِ
ن َع ُد ِّونَا
يل َع َلى َ
َ
ألذَى ِم ْ
سنَا ِم َ
خ َّد ْي ِه ِف َ
يما َم َّ
س َ

ل ِ
س ُه
ـوأَ ُه
الله َمنْ ِ
ق َوأَ ُي َما ُم ْؤ ِم ٍ
ُ
ص ْد ٍ
ِفي ُ
الدن ْ َيا َبـ َّ
ن َم َّ
ز َ
حتَّى ت َ ِ
ن
يل َع َلى َ
أَذًى ِفينَا َف َد َم َع ْ
ت َع ْينَا ُه َ
خـ ِّد ِه ِم ْ
س َ

ن َو ْج ِه ِه ا َ
آمن َ ُه
اض ٍة أَ ْو أَذًى ِفينَا َص َر َف
ض َ
َم َ
ُ
الله ِم ْ
ألذَى َو َ
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وقـــد تــقــدم شــطــر منها

(تجلسون وتتحدثون؟ قلت

نعم ،فقال :إن تلك المجالس

أحبها فأحيوا أمرنا).

هـــل يختص البكاء
والندبة بوقت؟

إن عمومات جــواز البكاء
ّ

والــنــيــاحــة عــلــى المؤمن
فضال ً عــن الحسين عليه

السالم

واستحبابه

عليه،

ال تختص بوقت دون آخر،
نعم لو كانت مجددة للحزن

على قريب الميت ،وداعية
إلى تأثره وتألمه فال ينبغي

ذلك بالنسبة للمؤمن ،وأما
بالنسبة إلى اإلمام الحسين

البكاء مما يفيد ما هو أكثر

من مجرد الجواز بل االستحباب ،يستفاد منها جواز

فمنها صحيحة الفضيل

عليه الــســام ،فلما كانت

تجديدا للعهد ،وداعية للتذكر ،وباعثة على االقتداء
والتأسي ،كان من المستحب االستمرار عليها.

إن البكاء على الحسين عليه الــســام (وسائر
ّ

المعصومين عليهم السالم) له فوائد متعددة منها ما
يلي:

 .1يمثل إعالن موقف انسجام ،وانتماء ،للحسين

عليه السالم ولخطه ،ومواساة لرسول الله صلى الله
عليه وآله ،وأهل البيت عليهم السالم.

ولعل فقرة الزيارة المشهورة (لبيك داعي الله إن كان

لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك
فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري) فيها إشارة إلى هذا
المعنى واستمراره.

 .2هو صرخة رفض للطغيان في التاريخ ،وتحديد

لمسؤولية المنحرفين فيه ،وأن تقادم األيام ال يمحو
عبثهم بقيم الدين ،وبمصالح اإلســام ،وال يمحو

شبهات وردود
جرائمهم بل يبقى هذا السجل األســود يالحقهم

بالدمع ،وإال لما كان هذا اإلنسان سويا.

بلعنة الالعنين وأســى المؤمنين على مصائب

بل يجد اإلنسان أنه يتأثر حتى لحال الحيوان ..فما

وفي هذا شيء من الردع للظالمين الالحقين لكيال

إال بأنبل الدوافع وأطهر األهــداف ،وضحوا بأنفسهم

الحرث والنسل ثم ينس ّلون من صفحة الحياة بعد ما

قوم خيرهم ربهم تشريعا بين البقاء
وكرامة اإلنسان..
ٌ

الطيبين الطاهرين.

يظنوا أن بإمكانهم أن يفسدوا في األرض ويهلكوا
صفو حياتهم
ملؤوها ظلماً وجوراً ،من دون أن يعكر
َ
شيء ..كال ..إن لعنة المؤمنين والذكر السيئ المقرون
ٌ

باالشمئزاز والتنفر ليالحقانهم في البرزخ إلى يوم

ظنك بسادة البشر؟ الذين إنما تحركوا في تلك الواقعة

وأموالهم وبنيهم وأصحابهم ،من أجل حياة الدين

وفي مقابله انهدام الدين واللقاء به باذلين مضحين:
فرأيت أن لقاء ربك باذال للنفس خير من بقاء ضنين.

هلل ُقـضِـيَ بِــالْـحَـقِّ وَخَـسِـرَ
القيامة إذا { ...جَــاءَ َأمْــرُ ا ِ
هُنَالِكَ الْمُبْطِ ُلونَ}[.غافر]40:

كما أنّه موقف طبيعي لإلنسان الطبيعي ..فإن من

يقرأ الحوادث التأريخية ويكون سوياً ،فالبد أن يتفاعل
معها بحسب ما يتطلبه الموقف ،والحدث الذي يقرأ

عنه ،وإال كان عديم اإلحساس ،بل لم يعد من الناس.

فإن من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله ،وال

يتفاعل معها في المواقف المختلفة مستحسناً عمل
النبي وسيرته تارة ،ومتأسفاً على جحود أعدائه لدعوته

أخرى ،ومسترقاً خاضعاً من مناجاته لربه ثالثة ،وحزيناً
تغرورق عيناه بالدمع على رحيله مريضاً رابعة ..من ال

يكون كذلك البد أن ُيشك في كونه طبيعيا!! وهذا ال

يرتبط بكون القارئ مسلماً بل بكونه إنساناً ،فإذا لم

تؤثر المواقف اإلنسانية النبيلة في عواطفه ،فقد خرج

عن الحالة اإلنسانية السوية.

وإذا تطلع إنسان إلى القضية الحسينية وما جرى

ونساء
في معركة عــاشــوراء على أبطالها ،رجــاال ً
ً

وأطفاال ً من القتل والذبح والتمثيل والتنكيل،
والسبي واإليذاء بكل صوره المتوقعة ..فال بد
أن يتأثر ويتفاعل معها ،ولو لم يحصل له

أدنى مقدار من التفاعل فال بد أن نشكك
في إنسانيته وفي كونه سوياً على الفطرة

البشرية ،والخلقة اإللهية.

ولعل هذا ما يشير إليه حديث رسول

الله صلى الله عليه وآلــه في تأبين

ابنه إبراهيم (إن العين لتدمع وإن

القلب ليحزن) أي إن القلب السوي ال

بد أن يتأثر ويتحرك وأن العين الطبيعية

ال بد أن ينعكس عليها تأثر الداخل فتفيض
بقلم :الشيخ فوزي ال سيف
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األدب

أين الحسين
وقتلــى مــن بني حســن
ِ
ِ
ـر
أنـــت م ـنِ ّــي وال
مــا
ربــعــاك لــي وطـ ُ
ن َد ْمــعــاً
فـــاض ُم ـنْـتَـ ِثــراً
َ
َ
وراعــهــا َأ َّ

ِ
َّ
والف َك ُر
ــو ُق
ــك بي
ـم َأ ْمــ َل ُ
الـ َ
والــش ْ
ـهـ ُ
تنتثر
لــلــحــزن
أو تـــرى كــبــدي
ِ
ال ْ
ُ

الحسين بــأي ـ ٍد فــي مغائظها
مــات
َ
ُ
در األعـــــادي عــنــدمــا وتـــروا
ال َّ
در ُ
ُ
ـرقـ ِ
ر َض ًة
لما َر َأوا
ر ُم ْع ِ
ـات الص ْب ِ
َّ
طـ ُ
َّ
ــف ِ
قــالــوا ألَن ْ ُ
ـل
ــس
ــبــذا نَـ َ
ْ
ــهــم :يــا َ
ح َّ
ـهـ ٌ
آل فـ ِ
ـم ـ ٍة
ِر ُدوا َ
ـاطـ َ
هــنــيــئـاً مــريــئ ـاً َ

َ
ل عليه وفــي ْ
إشفاقها ِقص ُر
ط ْ
ـــو ٌ
َ
ود َّر َد ُر ِ
ــر
َ
ك َمـــا ت َ ْ
يــن يــا ُ
ــحــ ِو َ
حــفَ ُ
ٍ
لــقــاء ولــقــيــا رحــمــ ٍة صــبــروا
إلـــى

حسن
الحسين وقتلى من بني
ـن
ٍ
ُ
أيـ َ
والحجر
البيت
ـن إليها
ُ
قتلى يــحـ ُ
ُ

ـحـ ُ
ـم
ـو ُضـ ُ
ـد ُ
جـ ُ
ـم ،والــجـ ُ
حـ ْ
ـوض َ
هـ ُ
ـهـ ُ
ا ْلـ َ
ـد َ
ـم
َأ ْبكي ُك ُم يا َبني الت َّ ْقوى وأُ ْع ـ ِو ُل ـ ُكـ ْ
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ــر
ر
ٍ
وجــعــفــ ٍ
وعــقــيــل غــا َل ُ
ــهــم ُع َ
ــم ُ
ــو ُر
اآليـــات
وتبكيه ُم
ــوقــاً،
َ
ُ
ُ
ش ْ
والــس َ
ُ

صــــدر
وعــــلــــي بــــعــــد ُه
مـــحـــمـــد
ٌ
ُ
ُ
الردىفارت َ َ
َ
بالقتل واصطبروا
ضوا
ِ
حوض َ

خــلــقــ ِ
ِ
ـر
ــــهــــم فـــي
رب ِ
َ
ُ
وعـــنـــد ّ
ه غــيـ ُ
َ
وأ ْ
بر
اب والص َّ ُ
شـ َ
ب الص َّ ْب َر وهو الص َّ ُ
ـر ُ

األدب

أبكيكم يــا بني بــنـ ِ
الــرســول وال
ـت
ِ
ُ
ٍ
رهـــم
ــــــوم
كــــل َي
فـــي
ِ
مــــن تـــذ ُكـــ ِ
ْ

ـر
ْ
عــفــت مــح ـ َّلــكـ ُ
ـم األنـــــوا ُء والــمــطـ ُ
ريــبـ ٌ
تَـ ْ
ـر
ـغ ـ ِ
ــد ْمــعــي ِم ـنْـ ُ
ـة َو ِل َ
ـهـ ُ
ســفَ ـ ُ
ـم َ

ِ
ـد الـــغُ
ـــواة له
ـيــا وتــفــنــيـ َ
أنــســى عــلـ َّ

ُ
واألشـــر
ـــــاك
يــعــرف األ َّف
وفـــي غـــ ٍد
ُ
ُ
ب ْ
ـر؟
إذ نـــادا ُه والـ َ
ـحـ َ
وســ َّل َ
ــم الــتُ ْ
ـجـ ُ
ــر ُ
َ

ٍ
بـــهـــامـــات مفلق ٍة
مـــوتـــاً وقـــتـــا ً
َ
ن َأنَــــــاةَ الـــلـــ ِ
ه ِ
ـــع ٌ
ـــة
كــفــى
واق َ
بـــــأ َّ

والشجر؟
البيد
مته
من ذا الــذي ك َّل ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ن
حــيــا ُء مــن َي َم ٍ
ــر األَ ْ
حتى إذا أ ْبــص َ َ
ِ
دونهم
السبق
قصبات
أم من حوى
ِ
ْ
ُ
كــــان ِ
ــعــه
ـــلـــي
ر َع
ـــيـــ ِ
ـــب َ
راف َ
َ
ـــع غَ ْ
َأ َض ْ
ٍّ

ٌ
واضــحــة
واألعــــــام
أبـــلـــج
الـــحـــق
ُ
ُ
ُ
دعــوا التخب َ
ـواء ُمظلم ٍة
ط في عــشـ َ

غاب َعنْها النَّص ُر وال َّ
ِ
ظفَ ُر
هاش ٍم
ن
ِم ْ
َ
ْ
الــــو َرى ن َـ َ
ـر
هـــذا
ــومــاً ،ولــلــه فــي َ
َي ْ
َ
ظـ ُ

بــرهــانــه آمــنــوا مــن بــعــدمــا كــفــروا
ُ

ِ
يــوم الـ ُ
زور
أعناقهم
ـب وفــي
ـيـ ِ
ـق ـ َلـ ْ
ُ
ح َّم ُد الخَ ْي ِ َ
ح ُم ُر
ل ال ُ
ُم َ
ر أ ْم ال ت َ ْع ِق ُ
آمن َ ْ َ
ين َأ ْو ن َ َ
َّ
ظ ُروا
س
الشانِ َ
لو َ
ت أن ْ ُف ُ
قمر
كــوكــب فيها وال
ـد ال
لــم يــبـ ُ
ُ
ٌ
* الشاعر عبد السالم بن رغبان الكلبي
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الــشــعــائــر
الحسينيــــة
فيالثقافـــة
الــمــهــدويــة
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يقف الليل دائماً وهو ينتظر رؤية النهار ،ويقف

النهار ينتظر وصــول الليل ،ولكن لسوء حظهما

فإنهما عادة يذهبان بمجرد وصول أحدهما.

فترى أن الليل يتعب من االنتظار فيذهب في

اللحظة نفسها التي يأتي فيها النهار ،وهكذا النهار

ينفد صبره ويرحل في نفس لحظة هبوط الليل،

واقعاً أنها حياة غريبة يعيشها األخ مع أخوه.

والغريب وعلى الرغم من كونهما إخوة إال ّ أنهما لم

ير أحدهما اآلخر أبداً وكانت وسيلة االتصال الوحيدة
َ

بينهما هي دقائق بسيطة حين الفجر والغروب

األدب
وتكون بواسطة حاجز دخاني كبير.
ذات يوم استغل الليل هذه الدقائق في طرح بعض

األسئلة على النهار!

فقال له وكانت أيام محرم الحرام هي الحاكمة على

الكون!

فقال له :أخي العزيز ما هي فائدة محرم؟ وما هي

الحكمة منه؟

بعبارة أخرى ما موقعية محرم في الواقع الديني؟
فقال النهار :ال فائدة فيه!
فقال

النهار:

كنت أمزح معك فقط!

أن محرم هو
الحقيقة
ّ

المشروع اإللهي األكبر من
أجل المحافظة على جوهر

الدين.

وباختصار شديد

تريد التأسيس لمشروع معين وتريد إقناع المجتمع

البشري به فإنّها تركز على الجانب العاطفي باألساس!

والسماء أيضاً استخدمت هذا المبدأ نفسه في

تجييش المجتمع!

فإن مشروع السماء األكبر هو الدولة المهدوية كما
ّ

هو واضح وهذه الدولة المهدوية بحاجة إلى تأسيس

وإلى مقبولية مجتمعية وإلى دعم إنساني كبير وهنا
تكمن مهمة عاشوراء في هذا البعد منها!

فإذا كان الحسين مظلوماً والذي يطلب بثأره هو

فقال الليل :ماذا؟
مبتسماً

وهي العاطفة ولهذا السبب نرى أن الدول اآلن حين

ولده الحجة فإن كل المشاعر الجياشة والحرقة

الشـــعائر الحسينية مسمار

يثبت العقيدة فـــي الوجدان
ا لشيعي .

إن محرم يمثل الجامعة التي
ّ

يتخرج منها المهدويون!

القلبية الــتــي زرعـــت في

الـــوجـــدان الــشــيــعــي تقود
المجتمع نحو اإلمام المهدي

باعتباره الجهة التي تمثل
الحسين عليه السالم وفي

تطلب ثأره.

الــوقــت نفسه الجهة التي

وهذا بالضبط ما خالصته أن مشروع السماء يطير

بجناحي الظالمة واألمل!

فقال الليل :وكيف هذا؟
قال النهار :محرم الحرام وقضية سيد الشهداء

فالظالمة جوهرها الحسين عليه السالم ،واألمل

الخط األول هو خط المشاعر والبعد العاطفي فهو

فقال الليل :نعم نعم نعم لقد فهمت اآلن قصدك

منذ كانت وهي تعمل في خطين متوازيين!

خط يعمل على تجييش المشاعر التي بدورها تقود

اإلنسان إلى الخط الثاني وهو العمل بما يناسب هذه

المشاعر!

وحقيقة هــذا هو السر

اإللــهــي الـــذي بــه عاشت
وترعرعت قضية الحسين

عليه السالم في المجتمع!

قال الليل :هل يمكن أن

جوهره المهدي صلوات الله وسالمه عليهما!

ولكن سؤالي األخير هو كيف تستثمر هذه المشاعر
ّ
في قضية مشروع السماء والدولة المهدوية؟

أن الشـــعائر الحسينية هو
ّ
المشـــروع اإللهـــي األكبـــر

من أجـــل المحافظـــة على
جوهـــر الدين.

تشرح لي أكثر؟

أجاب النهار :نعم بكل سرور!
إن الله خلق اإلنسان وجعل المحرك الرئيسي الذي
ّ

يقوم بتحريك اإلنسان هو البعد العاطفي!

فالعاطفة المحرك الرئيسي لإلنسان ،فترى أن

اإلنسان يقرر ويعمل ويفكر وكل ذلك له مادة أساس

قال النهار :الطرق كثيرة

وهي بالفعل بعدد أنفاس

الخلق فكل إنسان يتفاعل

مع تلك الظالمة بما يناسبه

ولكن هنالك عنواناً يجمع
ّ
كل تلك الطرق وهو عنوان

(الشعائر الحسينية).

فما هي الشعائر الحسينية؟ وما مدخليتها في

إنجاز مشروع السماء؟

وهــذا الــســؤال بعد تلك المقدمة أصبح جوابه

واضحاً جداً!

الشعائر الحسينية هي ممارسات خارجية يقوم بها
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المتأثر بالقضية الحسينية بشكل فردي أو بشكل

مجموعات بطريقة تتناسب وتتالءم مع عقلية الفرد
والمجتمع!

ولما كانت العقول متباينة في إدراكــهــا وفي
ّ

فإن تفاعلها مع القضية
حدودها وفي معرفتها
ّ
الحسينية

سيكون

أيضاً

متبايناً بحسب عقل الفرد
وتوجه المجتمع.

أما كيف تسهم الشعائر
بمختلف

الــحــســيــنــيــة

أشــكــالــهــا فـــي التمهيد
لمشروع السماء؟

ـإن الجواب أيضاً بعد
فـ ّ

تلك المقدمة واضــح جداً
وهو أن الشعائر في بعدها
الخارجي والتطبيقي تشبه

المسمار الذي يثبت ألواح
السفينة.

فالشعائر مسمار يثبت

الــعــقــيــدة فــي الــوجــدان
الشيعي.

هذه!
فقال النهار :سوف أكتب الجواب لك اآلن وأضعه

في صندوق المعلومات فأنا غداً سأكون مشغوال ً

في إعادة هيكلة الفصول الفكرية األربعة.

أمــا موقع األنبياء من قضية الحسين فليس

فاألنبياء في جوهر دعوتهم

تجد الحجة المنتظر والحجة
المنتظر في جوهر مشروعه

تــجــد

الحسين

والحسين

فــي بــعــده التطبيقي تجد
الشعائر

الحسينية

التي

بــدورهــا تــخــرج الممهدين

للمشروع السماوي األكبر
أال وهو نصرة اإلمام المهدي

المنتظر عجل الله تعالى
فرجه الشريف

يــزيــد مــن تــوهــج الجمرة

فالشعائر

تعمل

عمل

المنفاخ الذي يزيد من توهج

شعلة االقتداء بالحسين

وطلب ثــأره مع ولــي دمه
وهــو الحجة صلوات الله
وسالمه عليهما.

ومن هذا الباب ستكون

الشعائر الحسينية جامعة

يتخرج

منها

الممهدون

لمشروع السماء األزلــي

إن مثل الشعائر الحسينية

والـــديـــن كــمــثــل البيضة،

فالنواة هو الدين والشعائر
هــو قشر الــخــارجــي ،ومن

وظــائــفــه حــمــايــة الــديــن

وحفظه مــن الــدنــس ،فلو

كسرنا القشر ال فائدة من
النواة أبداً.

الذي سعى كل األنبياء لتهيئة األرضية المناسبة له.
فقال الليل :أشكرك جدا أخي العزيز فإن الوقت قد

حان لكي اذهب وغدا سوف نتكلم عن مسألة األنبياء

المجتمع فإن األنبياء كلهم
شــاركــوا بشكل أو بآخر
في قضية إحياء أمر سيد
الشهداء وليس كالمي اآلن

بهذه النقطة بل إن كالمي
هو حول الهدف منها.

كــلــنــا نــعــرف أن هــدف

األنبياء هو هداية الخلق

وإقامة المشروع السماوي.
وكلنا نــعــرف أيــض ـاً أن

األنــبــيــاء لــم يحققوا هذه
الغاية.

إذاً مـــا الــــذي قـــام به

األنبياء؟

الــجــواب :إنّــهــم مهدوا

بل وأكثر من ذلك فهي

تشبه ذلك المنفاخ الذي

أمراً خفياً عن الناس وعن

للنبي الخاتم الــذي بدوره
مهد لمشروع دولــة ولده

الحجة المنتظر عن طريق
مشروع الغدير الذي بسبب

خــيــانــة األمـــة لــه تأسس
مشروع الطف وبدأ مشروع
الحسين.

فــاألنــبــيــاء فـــي جــوهــر

دعــوتــهــم تــجــد الــحــجــة
المنتظر والحجة المنتظر
في جوهر مشروعه تجد
الحسين

والحسين

في

بــعــده الــتــطــبــيــقــي تجد

الشعائر الحسينية التي بدورها تخرج الممهدين

للمشروع السماوي األكبر أال وهو نصرة اإلمام

المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.

بقلم :حيدر الوائلي
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األعالم

المفضل التلميذ المفضل
ألهل البيت عليهم السالم
اسمه ونسبه

هو المفضل بن عمر الجعفي الكوفي يكنى بأبي عبد

الله وأبي محمد ،وجعفى هي حي في اليمن سميت
على اسم صاحب القبيلة جعفي بن سعد العشيرة

ابن مذحج كما ذكرها ابن منظور ،والمفضل هو فقيه

ومحدث ومصنف وتابعي لم تسهب المصادر في نسبه
ولم يعرف بغير هذا االسم(.الفهرست للطوسي)197:

والدته ونشأته

ولد في الكوفه في فترة إمامة اإلمام الباقر عليه

السالم ومن هنا يستفاد في االستدالل على تاريخ

والدته التقريبي الذي ذكرته المصادر حيث كانت فترة
حياة اإلمام الباقر عليه السالم ( )114-95للهجرة ويكون

زمــان تاريخ والدتــه التقريبي في نهاية القرن األول
الهجري في مدينة الكوفة.

نشأ المفضل بن عمر الجعفي في الكوفة في وقت

كان فيه الجو السياسي مضطربا وكانت األحــزاب

السياسية منتشرة في جميع أنحاء العالم اإلسالمي

وخصوصاً بالكوفة فقد كانت مصدر انطالق هذه
األحزاب.

وقد اتصل بآل البيت عليهم السالم اتصاال ً وثيقاً

وكان مصاحباً لإلمام الصادق واإلمام الكاظم واإلمام

الرضا عليهم السالم(.حياة المفضل)39:

وكان ينوب عن األئمة في استالم الحقوق الشرعية

وصرفها في مواردها وهناك الكثير من الروايات التي

تدل على حب أهل البيت عليهم السالم له من جملتها

قول اإلمام الصادق بحقه «مفضل أنيسي وصاحبي
وأنــا أشعر بالراحة عنده»(.الثقات األخيار من رواة
األخبار)378:

أن المفضل بن عمر زار
ويذكر أنّه في أحد األيــام ّ

اإلمــام الصادق عليه السالم فقال له« :يا مفضل
أقسم بالله إنّي أحبك وأحب من يحبك يا مفضل لو

أن جميع أصحابي كانوا يعلمون ما تعلم لما اختلف
ّ

اثنان منهم» ،فقال المفضل يا بن رسول الله أظنك قد

جعلتني في درجة أعلى مما أستحق فقال اإلمام عليه
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السالم« :بل جعلتك في مرتبة قد خصك الله بها».
وكان له ولد اسمه محمد قد ذكره الشيخ الطوسي

وع ّده من أصحاب اإلمامين الكاظم والرضا عليهما
السالم.

أقوال العلماء فيه

إلى هجمة كبيرة من قبل البعض حيث اتهم بالغلو

وفساد العقيدة وهذه االتهامات قد تعرض لها الكثير
من علماء اإلمامية على مر العصور وكان الغرض من
وراء هذه األقاويل هو تشويه صورة المذهب بتشويه

أن علماء مدرسة أهل البيت عليهم
صورة أعالمه إال ّ ّ
السالم قد وثقوا هذه الشخصيات باألدلة والروايات

المستفيضة التي تثبت ثقة هذه الشخصيات فقد
وثقه الشيخ المفيد رضوان الله عليه وع ّده من أصحاب

اإلمام الصادق عليه السالم المقربين وروى رواية تؤكد
على حب اإلمام للمفضل بن عمر.

أمــا بالنسبة للسيد الخوئي فقد وثقه وع ـ ّده من
ّ

أصحاب اإلمام المقربين المخلصين المعتمد عليهم
في تلك الظروف الحرجة لإلمام وذكر السيد الخوئي
أن الروايات الواردة في ذم المفضل بن عمر غير تامة
ّ
السند سوى ثالث روايات إال ّ أنّه قال ينبغي رد علمها إلى

أهلها ألنّها تسقط أمام الكم الهائل من الروايات التي

تدل على وثاقة المفضل بن عمر ويكفي في المفضل
ابن عمر الجعفي تخصيص

الذي سماه النجاشي بكتاب
(فكر) وهــذا الكتاب دليل
أن المفضل بن عمر
على ّ

كـــان مــن خـــواص اإلمـــام

ومـــورد عنايته وقــد روى
الشيخ الصدوق روايات عن

المفضل بن عمر الجعفي
عن اإلمــام الــصــادق وعده

أنّه يستفاد من تاريخ والدته التقريبي أنّه عاش حوالي

 80سنة وبهذا يكون من أعالم القرن الثاني الهجري
حيث كانت والدته في أواخر القرن األول الهجري خالل
فترة إمامة اإلمام الباقر عليه السالم وعاصر ثالثة

من األئمة الهداة عليهم السالم اإلمام الصادق عليه
السالم ( 148-80هـ)؛ واإلمام الكاظم عليه السالم (-128
183هـ)؛ واإلمام الرضا عليه السالم ( 203-148هـ).

وعندما وصل خبر وفاته إلى اإلمــام الرضا عليه

السالم قال« :لقد نال المفضل الروح والراحة»(.رجال
الكشي)111/1:

وفي رواية أخرى قال« :رحمه الله لقد كان الوالد بعد

الوالد ،إما إنّه قد استراح»(.رجال الكشي)112/1:

مؤلفاته

 .1كتاب التوحيد
وهو كتاب الهوتي أماله اإلمام الصادق عليه السالم

على المفضل ابن عمر الجعفي وكانت شهرته بهذا

الكتاب(.رجال الخوئي).

وكــان سبب هــذا الكتاب كما ذكــره المفضل بن

السالم قال« :لقد نال المفضل

الروح والراحة ...رحمه الله لقد
كان الوالد بعد الوالد ،أما إنّه قد
استراح»

وقد ذكره الشيخ النورسي فقال من أجـا ّء الرواة

وثــقــات األئــمــة الــهــداة عليهم السالم(.مستدرك
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الحديث)317/7:

وعــنــدمــا وصـــل خبر وفــاة

من الفقهاء(.معجم رجال

الوسائل)95/4:

صحيح االعتقاد ،فقيه ،جليل(.مستدرك علم رجال

لم تحدد المصادر وفاة المفضل بن عمر الجعفي إال ّ

لقد تعرض المفضل بن عمر رضــوان الله عليه

اإلمــام له بكتاب التوحيد

وقـــال فيه الشيخ علي الــنــمــازي الــشــاهــرودي

عمر هو ذهابه لزيارة قبر

الرسول وفي أثناء جلوسه
بالقرب من القبر الشريف
إذ دخل عبد الكريم بن أبي

العوجاء  -وهــو من أوائــل
الزنادقة

والملحدين

في

تاريخ اإلسالم كعبد الله بن

المقفع ،ولــه مناظرة مع
اإلمام جعفر الصادق حول

إثبات وجود الله جل وعال

 فكان بصحبة رجل فاستقر حديثهم حول الرسولاألكــرم على أنّــه كان فيلسوفاً حیث ادعــى المرتبة

العظمى والمنزلة الكبرى وأتى على ذلك بمعجزات

بهرت العقول وضلت فيها األحالم وغاصت األلباب على

العالم وما فيها من ذاتها وغير ذلك من التشكيكات
عدو الله
في وجود الخالق ،فغضب المفضل وقال :يا
ّ

ألحدت في دين الله فأجابوا :إن كنت من أصحاب جعفر

الصادق فما هكذا تخاطبنا ،فخرج محزوناً وذهب إلى
اإلمام جعفر الصادق :فقال له« :آتيني غداً ألكلكمك

عن تكوين العالم وحكمة الباري» ،فجالس اإلمام أربعة
مجالس(.توحيد المفضل)12:

ويتكون الكتاب من أربعة أجــزاء فكل جزء يشكل

مجلساً من مجالسه مع اإلمام جعفر الصادق عليه

السالم.

فالمجلس األول ،تحدث اإلمــام عليه السالم فيه

عن إنكار بعض الجهلة لوجود الله وجهلهم ألسباب

الخلقة وحكمة خلق العالم وخلق اإلنسان وأعضاء

الجسم كجهاز الهضم والحواس الخمس ،ويستدل
بتلك على حكمة خالقها وقدرته وعلمه.

أما المجلس الثاني فتكلم عليه السالم به عن عجاب
ّ

خلق الحيوانات.

والمجلس الــثــالــث تــحــدث عــن عجائب الكون

والسماوات واألرض وتدبير الله في الفصول واألزمنة.

والمجلس الرابع تحدث فيه عن اآلفات التي تصيب

الناس والموت والفناء(.انظر توحيد المفضل)

 .2اإلهليلجية

وهو كتاب أماله اإلمام الصادق عليه السالم أيضاً

بنفسه ودفعه إلى المفضل بن عمر وكان سببه هو
أن الفتوحات اإلسالمية التي قام بها المسلمون أ ّدت
ّ

إلى انتشار معارف اإلســام ومعتقادته إلى العالم
في مختلف األديــان والملل وكــان على هذه الملل

المختلفة البحث عن أجوبة حول الشكوك التي تعتريها
إما لغرض االستفادة بعد اإليمان بتعالم اإلسالم أو
لبث الشبهات حول اإلسالم لتسقيطه وكان الدفاع

عن اإلسالم ومقدساته عمل األئمة سالم الله عليهم

ابتداء من اإلمام علي سيد
في كافة مراحل إمامتهم
ً

األوصــيــاء عليه السالم وصــوال ً إلــى اإلمــام المهدي

المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.

ألن الذين ادعوا الرئاسة في اإلسالم والحق في تسلم
ّ

زمام األمور ليس لهم القابلية على الدفاع عن الدين

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

بأن ال صانع لهذا العالم وتكوين
طلب علمها ...وزعم
ّ

استبيان
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ا�ستبيان

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

األعالم

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

لكثير من األسئلة التي قدمت إليهم بالخصوص التي
كانت في الفترة األولى بعد رحيل النبي األكرم صلى
الله عليه وآله.

فبعد وصول األخبار إلى اإلمام الصادق عليه السالم

من فساد عقيدة البعض قام بإمالء هذه الرسالة

وسميت
وتقديمها إلى المفضل بن عمر الجعفي
ّ
باإلهليلجية.

واإلهليلجة اسم لشجرة تنبت في الصين وكابل

والهند ،ثمرها على هيئة حب الصنوبر الكبار(.لسان
العرب)392/2:

كون الطبيب الهندي الذي حضر عند اإلمام عليه

ٍ
مناف
السالم كان يدق هذا الدواء لإلمام إذ بدأ بكالم

للعقيدة الصحيحة فبدأ استدالل اإلمــام سالم الله
عليه بهذه الشجرة نفسها (اإلهليلجية) إلثبات وجود
الخالق سبحانه وتعالى(.حديث اإلهليلجة)70:

 .3كتاب الوصية

وهو كتاب فيه مجموعة من األخبار جمعها عن

اإلمــام الصادق عليه السالم في شؤون المسلمين

وحياتهم ،وطلباتهم ،وأحــداث المستقبل ،وأســرار
العالم السفلي والعلوي.

 .3كتاب اليوم والليلة

وهو كتاب يذكر فيه ما رواه عن األئمة عليهم السالم

بخصوص النوافل واألدعية.

 .4كتاب علل الشرائع

وهو كتاب يشرح األحكام الشرعية ،والفوائد والمنافع

المترتبة عليها.

النتيجة

يتّضـــح مما تقـــ ّدم نبذة فـــي ســـيرة المفضل بن

عمـــر رضوان الله عليـــه إخالصه ووالئـــه ألهل البيت

وأن األئمـــة المعصوميـــن عليهم
عليهـــم الســـام
ّ
الســـام قد اعتمدوا على هذه الشـــخصية بالتصرف

فـــي الحقوق الشـــرعية فضال ً عـــن ائتمانـــه العقائد
البحتـــة كالتوحيـــد والمعـــاد والعـــدل باإلضافة إلى

النبـــوة واإلمامة.

بقلم :علي جواد عباس

حديث الشهر

عبدالرحمن بن كثير مولى أبي جعفر ،عن أبي عبدالله عليه السالم
عن
َّ
علي عليهما السالم
ثم لم َي ُز ِر الحسين بن
«قال  :لو َّ
حج َد ْهره ّ ،
أن أحدكم ّ
ِّ

لكان تاركاً ّ
حقا ِمن حقوق الله وحقوق َرسول الله ص ّلى الله عليه وآله
ٌ
كل مسلم» .
حق الحسين َف ِريضة ِمن الل ِه ،
ألن َّ
وس ّلم َّ ،
واجبة على ِ ّ
كامل الزيارت؛ ابن قولويه القمي ،ص132
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