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وان  الإلهي،  القرب  درجات  اىل  ي�صلوا  اأن  لهم  واأراد  عباده،  تعاىل  اهلل  خلق 
على  وال�صري  ال�صالم،  عليهم  والر�صل  النبياء  بعثة  خالل  من  لهم  كما  ينالوا 
على  املداومة  هو  واأو�صيائهم  النبياء  اإليه  اأر�صد  ومما  وار�صاداتهم،  هديهم 
واآله  ال�صالح وان كان ذلك قلياًل فلذا ورد عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه  العمل 
من  العاقبة  يف  عنده  وانفع  هلل  اأر�صى  قل،  وان  وال�صنن  الآثار  اتباع  )يف  و�صلم: 

الأهواء(. واتباع  البدع  الجتهاد يف 
كان  لو  حتى  العمل  على  املداومة  ب�صرورة  �صريحة  ا�صارة  احلديث  هذا  ففي 
اأر�صد  احلديث  اأن  كما  مثال،  الوالدين  لرب  ركعتني  ك�صالة  قلياًل  العمل  ذلك 
او  النبي  فيها ن�ص �صادر عن  لي�ص  اعمال  بالراأي يف اخرتاع  الجتهاد  ترك  اىل 

الو�صي احلق ملا يف ذلك من ابتداع يف الدين.
املعنى  هذا  توؤكد  ال�صالم  عليهم  البيت  اهل  اأئمة  عن  الروايات  بع�ص  ووردت 

كما يف: 
وان  اأدومه  العمال  )اف�صل  و�صلم:  واآله  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  قول   .  1

قل(.
حملول  كثري  من  اأرجى  عليه،  تدوم  )قليل  ال�صالم:  عليه  علي  المام  قول   .  2

منه(.
داوم  ما  العمال اىل اهلل عز وجل  اأحب  ال�صالم:  عليه  الباقر  المام  قول   .  3

وان قل. العبد،  عليه 
4 . قول المام ال�صادق عليه ال�صالم: العمل الدائم القليل على اليقني، اف�صل 

الكثري غري يقني. العمل  عند اهلل من 
العمل  يف  ال�صتمرار  ان  اىل  ت�صري  التي  والروايات  الحاديث  من  كثري  وهناك 
النقطاع،  ثم  النفور  فيك  يبعث  الذي  الكثري  العمل  من  خري  القليل  ال�صالح 
ان  بالعامل  ينبغي  التي  املدة  اىل  ال�صالم  عليه  ال�صادق  المام  ار�صد  ولذلك 
اخلري  اعمال  من  عماًل  عمل  )من  ال�صالم:  عليه  فقال  فيها  القليل  العمل  يكرر 

دونها(. يطعه  ول  �صنة،  عليه  فليدم 
فلهذه الن�صيحة ينبغي باملوؤمن ان يجعل لنف�صه وردًا يعمل به ملدة �صنة اأو اأكرث 
القدر  ليلة  جميئ  عند  ل�صيما  العمل  هذا  اأهل  من  تعاىل  اهلل  عند  ي�صجل  لكي 

به. يعمل  وهو 
العام امل�صرف 

المداومة  فضل 
الصالح العمل  على 
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تغ���رّيت الأو�ص���اع يف الكوف���ة بع���د جميء عبي���د اهلل بن 
زي���اد، فاّتهت نحو م���ا فيه �صرر لل�ص���يعة. قّرر عبيد اهلل 
التخّل����ص م���ن م�ص���لم واأتباعه، ف�ص���جن عددًا كب���ريًا من 
ال�ص���خ�صّيات ال�ص���يعّية)1(. وعل���ى الرغم م���ن اأّن امل�صادر 
التاريخّية املعتربة مل يتحّدث اأّي منها عن وجود �ص���ليمان، 
وامل�ص���ّيب، ورفاع���ة والق���ادة الآخري���ن م���ن التّواب���ني يف 
ال�ص���جن، اإّل اأّن بع����ص علم���اء ال�ص���يعة يعتق���د ب���اأّن اأمثال 
�ص���ليمان مل يتمّكن���وا من ن�صرة م�ص���لم، ب�ص���بب وجودهم 
يف ال�ص���جن، وبذل���ك مل يتمّكنوا من احل�ص���ور يف كربالء. 
ويقول بع�ص الباحثني يف تاريخ ال�ص���يعة: "ومن َثّم تد قّلة 
يف اأن�صاره مع كرثة ال�ص���يعة بالكوفة، ولقد كان يف حب�ص���ه 
اثنا ع�ص���ر األفًا كما قيل، وما اأكرث الوجوه والزعماء فيهم، 
اأمثال املختار، و�ص���ليمان بن �صرد اخلزاعي، وامل�ص���ّيب بن 
جنبة، ورفاعة بن �ص���ّداد، واإبراهيم بن مالك الأ�ص���رت")2(.
ويوؤّيد هذا الإحتمال جمموعة من ال�ص���واهد التاريخّية:

         اأ- اإذا اأخذن���ا بع���ني العتب���ار التاري���خ امل�ص���ّرف 
له���وؤلء العظم���اء، بالأخ�ّص يف مالزمتهم لأئّمة ال�ص���يعة، 
وح�صوره���م البارز يف ال�ص���احات الع�ص���كرّية، بل والثبات 

العظيم لبع�صهم يف ميادين القتال- كما �ص���بق واأ�ص���رنا، 
وق���د تّل���ى ذل���ك بو�ص���وح يف ث���ورة التّواب���ني الدامية- 
فم���ن البعي���د ج���ّدًا اأن يكونوا قد �ص���معوا ن���داء مظلومّية 
وا�ص���تغاثة �ص���ّيد ال�صهداء و�ص���فرائه، ثّم، وب�صبب اخلوف 
اأو ال���رتّدد، ترك���وا اإمامهم وحي���دًا مع اأّنه���م اأ�صّروا على 

دعوت���ه يف بادئ الأمر.
       ب- عندم���ا توّق���ف الإم���ام احل�ص���ني عليه ال�ص���الم 
يف كربالء، خاطب ابن زياد النا����ص يف الكوفة طالبًا منهم 
امل�ص���ري نحو كربالء، لقتال الإمام احل�ص���ني عليه ال�ص���الم 
وهّدده���م قائ���اًل: "فاأّي���ا رج���ل وجدن���اه بع���د يومنا هذا 

متخّلفًا عن الع�ص���كر برئت من���ه الذّمة")3(.
ويق�ص���د م���ن ه���ذا ال���كالم اأّن كّل م���ن مل يلتح���ق ب���ه 
�ص���يقتل، لذلك اأم���ر ابن زي���اد القعقاع بن �ص���ويد التجّول 
يف املدينة ومراقبة من تخّلف عن الع�ص���كر. واأثناء تواله 
وجد �ص���خ�صًا من قبيلة همدان قدم الكوفة طلبًا لإرث له. 
اأخ���ذه اإىل عبي���د اهلل فاأمر بقتل���ه، فلم ُير بال���ٌغ يتجّول يف 
الكوف���ة بعد ذلك اإّل وق���د التحق مبع�ص���كر الكوفة، اأي اأّنه 

ذه���ب اإىل النخيلة)4(.
بناًء على م���ا تقّدم، فاأهل الكوفة مل يكن با�ص���تطاعتهم 
عدم الذهاب اإىل كربالء؛ لأّن عدم ذهابهم يعني مقتلهم. 

١ـ  و�شع قادة ال�شيعة يف ال�شج�ن, منذ حتّرك 
م�شلم اإىل ما بعد عا�ش�راء: 

اأ�شباب عدم ح�ش�ر 
�شليمان يف واقعة عا�ش�راء
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اأّما ال�ص���يعة الذين كان���وا يرف�صون الإلتحاق بجي����ص عبيد 
اهلل بن زياد، فكان اأمامهم طريقان: اإّما اللتحاق بالإمام 
�صّرًا، اأو الهروب من الكوفة. ومبا اأّن �صليمان واأ�صحابه مل 
يكون���وا يف كرب���الء، ومل يتح���ّدث اأحد ع���ن هروبهم حيث 
اإّن الهروب ل يتنا�صب مع �صجاعتهم وقدراتهم الع�صكرّية، 

لذلك فالحتمال الأقوى اأن يكونوا يف ال�ص���جن.
      ج � خاط���ب الإم���ام احل�ص���ني علي���ه ال�ص���الم ي���وم 
عا�ص���وراء ع���ددًا كبريًا من الذين اأر�ص���لوا اإليه بالر�ص���ائل 
وعاتبه���م كي���ف دع���وه للمج���يء ث���ّم خذل���وه)5(. اإّل اأّنه مل 
���روا يف حّق  ي���اأت على ذك���ر كبار ال�ص���يعة، فل���و كانوا ق�صّ
الإمام، لكانوا ي�ص���تحّقون العتاب اأكرث من الآخرين. وهذا 
يعني اأّن اأمثال �ص���ليمان قطعًا كانت لهم اأعذارهم يف عدم 
التحاقه���م بالإم���ام. اإّل اأّنه، وكما اأ�ص���رنا �ص���ابقًا، فاإّن اأّيًا 
م���ن امل�صادر التاريخّية املعت���ربة ل يوؤّيد ذلك. ي�صاف اإىل 
ذل���ك اأّن بع�ص عظماء ال�ص���يعة الآخرين اأمث���ال حبيب بن 
مظاه���ر مل يكون���وا يف ال�ص���جن، م���ع اأّنهم كان���وا من قادة 
ال�ص���يعة املعروفني، ومن الذين دعوا الإمام احل�ص���ني عليه 
ال�صالم للقدوم، فاإذا كان الكالم يف اأّن قادة ال�صيعة كانوا 

م�ص���جونني لكان يج���ب وجود حبيب ب���ن مظاهر معهم.

لق���د اتخذ عبي���د اهلل بن زي���اد العديد م���ن الإجراءات 
الت���ي من �ص���اأنها منع النا����ص م���ن اللتحاق بالإم���ام عليه 
ال�ص���الم. و�صع الكوفة حتت مراقبة م�صّددة)6(، واعترب اأّن 
النقب���اء)7( ه���م امل�ص���وؤولون ع���ن كّل ما يج���ري يف الكوفة، 
وهّدده���م ب���اأّن كّل من يخفي عنه �ص���يئًا ف�ص���يكون م�صريه 
الإع���دام. وح���ّذر النا����ص ب���اأّن كّل م���ن ي�ص���تبه بتعاونه مع 
الإمام احل�ص���ني عليه ال�ص���الم فاإّن م�صريه القتل من دون 
حماكمة و�صيحرق منزله وت�صادر اأمواله)8(. واأ�ّص�ص جلانًا 
ة �ص���ّددت اخلناق على الداخ���ل واخلارج اإىل  اأمنّي���ة خا�صّ
الكوف���ة. واأمر احل�صني بن منري مبراقب���ة املنطقة املمتّدة 
بني القاد�ص���ّية وقطقطان���ة واأن ينع من يري���د العبور اإىل 
ناحي���ة احلجاز حّتى ل يلتحق بالإم���ام)9(. وكتب اإىل واليه 
عل���ى الب�صرة ياأمره ببّث العي���ون ومراقبة الطرق واعتقال 
كّل م���ن يع���رب عنه���ا)10(. وكذلك اأمر مبراقب���ة الطرق بني 
الواق�ص���ة نح���و ال�ص���ام اإىل طري���ق الب�صرة واأن ل ي�ص���مح 
لأحد بالعبور يف تلك املنطقة)11(. ومّما يذكر اأّن حبيب بن 

مظاه���ر، دعا بني اأ�ص���د الذين كانوا ي�ص���كنون بالقرب من 
تل���ك املنطقة، اإىل ن�صرة الإمام احل�ص���ني عليه ال�ص���الم. 
اإّل اأّن جي����ص عبيد اهلل منع �ص���بعني �ص���خ�صًا منهم اأرادوا 
الو�صول اإىل كرب���الء واللتحاق بالإمام عليه ال�ص���الم)12(.

بن���اًء عل���ى م���ا تق���ّدم كي���ف يك���ن لل�ص���يعة اللتح���اق 
بالإم���ام ون�صرت���ه؟ وم���ن الوا�ص���ح اأّن هذا اجلواب لي����ص 
�صحيح���ًا ول كافيًا، لأّنه- كما اأ�ص���رنا- وبرغم ال�صعوبات 
واملراقب���ة ال�ص���ديدة، فقد متّك���ن بع�ص الأ�ص���خا�ص اأمثال 
حبي���ب ب���ن مظاه���ر وم�ص���لم ب���ن عو�ص���جة واآخري���ن م���ن 

بالإم���ام)13(. اللتحاق 

اإىل  ال�ص���الم  علي���ه  احل�ص���ني  الإم���ام  و�ص���ل  اأن  من���ذ 
كرب���الء، كان قد بقي اإىل اليوم العا�ص���ر من حمّرم ثمانية 
اأّي���ام. خ���الل تل���ك امل���ّدة، مل يكن اأحد م���ن النا����ص يتوّقع 
ح�صول احل���رب والقتل، وكانوا يعتربون جي����ص عبيد اهلل 
ب���ن زياد ه���و اأقرب اإىل اأن يك���ون تهديدًا ع�ص���كرّيًا من اأن 
يرتك���ب فاجع���ة اأو مذبح���ة قتالّي���ة. حّت���ى اأنَّ بع����ص قادة 
مع�ص���كر عبي���د اهلل ب���ن زياد كاحل���ّر بن يزي���د تعّجب يوم 
العا�ص���ر من �صدور الأمر بقتل الإمام، فبعد اأن وجد الأمر 
جّدي���ًا يف قت���ال وقت���ل اأه���ل البيت عليه���م ال�ص���الم التحق 
بالإم���ام عليه ال�ص���الم)14(. حتّدث احلّر م���ع الإمام بحالة 
م���ن اخلجل وقال ل���ه: "واهلل الذي ل اإل���ه اإّل هو ما ظننت 
اأّن القوم يرّدون عليك م���ا عر�صت عليهم اأبدًا، ول يبلغون 
منك هذه املنزلة، فقلت يف نف�ص���ي ل اأبايل اأن اأطيع القوم 
يف بع����ص اأمرهم ول ي���رون اأّن خرجت ع���ن طاعتهم")15(.
الظاه���ر اأّن الكث���ري م���ن ال�ص���يعة كان���وا يعتق���دون باأّن 
اخل���الف بني الإمام عليه ال�ص���الم وبني اأمّي���ة يكن حّله 
م���ن خ���الل ال�صلح واحلوار وكان���وا ل يتوّقع���ون اأن ت�صل 
دن���اءة يزي���د وانحطاطه اإىل م�ص���توى اإراقة دم���اء اأف�صل 
عب���اد اهلل وبقّية ر�ص���ول اهلل �صل���ى اهلل عليه واله و�ص���لم 
الوحي���د على الأر�ص، وذلك يف �ص���هر يح���رم فيه القتال، 
�ص���واء كان يف العادات العربّية القدية، اأو طبقًا لأحكام 

وتعاليم الإ�ص���الم.
وكان ال�ص���يعة قبل ذلك قد �ص���اهدوا ال�صلح بني الإمام 
احل�ص���ن عليه ال�ص���الم ومعاوية وح�صروا ق�صّي���ة التحكيم 
ب���ني الإمام اأم���ري املوؤمنني عليه ال�ص���الم ومعاوي���ة، فكانوا 

٢- وج�د مانع لعدم احل�ش�ر يف كربالء:

٣- عدم ت�ّقع �شهادة الإمام احل�شني عليه ال�شالم:
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يتوّقع���ون اأي�صًا حّل هذا اخلالف طبق الأ�ص���لوب ال�ص���ابق، 
ولكّنه���م غفلوا عن اأن يزيد مل يكن كمعاوية، واأّن الظروف 
احلاكمة يف هذه املرحلة ل ت�ص���به تل���ك التي كانت يف زمن 

الأئّمة عليهم ال�ص���الم ال�صابقني.
الحتم���ال  ه���ذا  اأّن  �صحي���ح 
بالحتم���الت  مقارنت���ه  عن���د 
الأخرى يبدو هو الأقرب، اإّل اأّنه 
لي����ص تاّمًا اأي�ص���ًا؛ لأّننا جند اأّن 
الكثريين قد ح���ّذروا من التوّجه 
بخ���داع  وذّك���روه  الكوف���ة  نح���و 
الكوفّيني، وتوّقعوا �صهادة الإمام 
اأّن  اإىل  بالإ�صاف�����ة  واأ�صحاب�����ه، 
الإم���ام عليه ال�ص���الم ق���د اأخرب 

م���رارًا ع���ن �ص���هادته يف هذا ال�ص���فر. بناًء عل���ى هذا فاإّن 
�صهادة الإمام عليه ال�صالم مل تكن خافية على كّل �صاحب 
ب�صرية يف ظّل الظروف والقرائن والأجواء احلاكمة على 
الع���راق من قب���ل يزيد، ويف اأق���ّل الحتم���الت كان هناك 
احتم���ال وجود خط���ر يتهّدد الإمام عليه ال�ص���الم من قبل 
جي����ص يزيد املجرم الذي مل يك���ن مقّيدًا باأي من الأحكام 
ًا من  والقي���م الإ�ص���المّية، وهذا يتطّل���ب ا�ص���تعدادًا خا�صّ
قبل ال�ص���يعة. وقد مّت اختبار هوؤلء النا�ص يف ق�صّية م�صلم 
فكان���ت الفر�ص���ة موؤاتي���ة للوف���اء بوعوده���م ودعواته���م، 
ولك���ن مل يظهر منه���م اأّي عمل موؤّثر. لذل���ك يكن القول 
اإّن ال�ص���يعة يف تل���ك املرحلة كانوا يعي�ص���ون حال���ة انعداٍم 
ل���الإرادة وحالة حرية وفق���دان للقائد املفّكر ال�ص���جاع يف 
الكوف���ة، وال���ذي يكنه اإيج���اد حالة الحتاد والن�ص���جام 
ب���ني ال�ص���يعة، بالأخ����صّ بع���د �ص���هادة م�ص���لم ب���ن عقي���ل 
وفق���دان القائ���د ال���ذي يكنه تو�صي���ح التوّجه ال�صيا�ص���ّي 
لهم يف تلك املرحلة احل�ّصا�ص���ة، وهذا ما دفع بال�صيعة اإىل 
مواجه���ة اأزم���ة كبرية. يف الواقع فاإّن ال�ص���يعة ق���د اّتبعوا، 
يف هذه املرحلة، �صيا�ص���ة ال�ص���كوت والنتظار وال�صت�صالم 
للق���در. واملالح���ظ اأّن كب���ار ال�ص���يعة، يف الكوف���ة، تخّلفوا 
عن م�ص���لم عند قدومه اإليها، ولع���ّل ذلك كان بحّجة اأّنهم 
بايعوا الإمام عليه ال�ص���الم ووع���دوه بالن�صرة ومل يبايعوا 

م�ص���لمًا! لذلك امتنعوا ع���ن ن�صرته)16(.
اإّن ق�ص���اوة عبي���د اهلل ب���ن زي���اد كم���ا ذكرن���ا وت�صييقه 
على ال�ص���يعة و�صهادة �صفريالإمام عليه ال�صالم يف الكوفة، 

�ص���اهم يف وجود خطر حقيق���ّي يهّدد حي���اة الإمام، لذلك 
كان يتوّق���ع م���ن ال�ص���يعة اللتح���اق بالإم���ام ون�صرته عند 
ب���روز اخلط���ر ومل يك���ن يتوّقع منه���م ال�ص���كوت والنتظار 
وال�صت�ص���الم للق���در. ولع���ّل هذا 
ال�ص���كوت هو ال���ذي اأحي���ا التوبة 
والن���دم والإح�صا����ص بالذنب بني 
ال�ص���يعة. ونقلت بع����ص امل�صادر 
اأّن بع����ص اأهل الكوف���ة كان، يوم 
العا�ص���ر، يعتل���ي اجلب���ل ويتوّجه 
اإىل اهلل تعاىل بالدع���اء: "اللهم 
وق���د  ن�ص���رك",  علي���ه  اأن���زل 
باأنف�ص���هم غربة ووحدة  �صاهدوا 

.)17 مامهم) اإ
�������������������������������������������������������������������������������

1- اتفق���ت الآراء ح���ول بع����ص الأفراد اأمث���ال ميثم التّم���ار وعبد اهلل بن 
احلارث واملختار، على الرغم من اأّن ميثم قد ا�صت�ص���هد قبل حادثة عا�ص���وراء.

2- حمّمد ح�ص���ني املظّفر، تاريخ ال�صيعة، �ص 42.
3- اأب���و حنيفة الدينورّي، الأخبار الطوال، �ص 254 � 255.

4- مرت�صى الع�ص���كرّي، معامل املدر�صتني، ج 3، �ص 83.
5- خاطب الإمام احل�ص���ني يوم عا�ص���وراء جي����ص عمر بن �صعد فقال: "... 
يا �صبث بن ربعّي يا حّجار بن اأبجر ويا قي�ص بن الأ�صعث ويا يزيد بن احلارث 
اأمل تكتب���وا اإيّل اأن قد اأينعت الثمار واخ�ص���ّرت اجلنات وطّمت اجلمام واإمّنا 
تق���دم على جند لك جمند فاقبل". قالوا له: "مل نفعل..." )اأبو خمنف، مقتل 

احل�صني �ص 118(.
6- الط���ربّي، تاريخ الأمم وامللوك، ج 4، �ص 263.

7- النقب���اء ه���م املكّلف���ون مالحق���ة ومراقبة اأم���ور القبيل���ة والعالقة بني 
القبيل���ة واحلكومة حي���ث يتوىّل احلاكم النظارة على القبيلة بوا�ص���طته )ابن 
الأثري، النهاية يف غريب احلديث والأثر، ج 5، �ص 101/ ابن منظور، ل�ص���ان 

العرب، ج 5، �ص 769(.
8- امل�صدر نف�صه، ج 4، �ص 267.

9- اأب���و حنيفة الدينورّي، الأخبار الطوال، �ص 243.
10- الط���ربّي، تاريخ الأمم وامللوك، ج 5، �ص 263.

11- امل�صدر نف�صه، �ص 295.
12- الب���الذرّي، اأن�ص���اب الأ�ص���راف، ج 3، ����ص 180/ ابن اأعث���م الكويّف، 

الفت���وح، ج 5، �ص 159.
13- ابن قتيبة الدينورّي، الإمامة وال�صيا�ص���ة، ج 2، �ص 7.

14- اأحمد بن حمّمد م�ص���كويه، تارب الأمم، ج 2، �ص 70.
15- اأب���و خمنف، مقتل احل�ص���ني، �ص 121/ ال�ص���يخ املفيد، الإر�ص���اد، ج 

2، �ص 99.
16- حمّم���د �ص���رور مولئ���ّي، �ص���ّيد ال�ص���هداء، برواي���ة الطربّي واإن�ص���اء 

البلعم���ّي، �ص 13.
17- الط���ربّي، تاريخ الأمم وامللوك، ج 4، �ص 295.

* بقلم محمد فاضل محمد
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قـــدم ر�شـــ�ل اهلل �شلـــى اهلل عليه واله و�شـــلم اإىل 
املدينة مهاجرًا يف الثاين ع�شـــر من �شـــهر ربيع الأول 
مع زوال ال�شم�س, ونزل بـ)قبا( وقال �شلى اهلل عليه 
واله و�شـــلم: »اللهم حّبـــب اإلينا املدينـــة كما حّببت 
اإلينا مكة واأ�شـــّد وبارك يف �شياعها ومدها«.)و�شائل 

ال�شـــيعة للعاملي:١٤/ ٣٤8(
وروي عـــن علـــي عليه ال�شـــالم يف خطبـــة له قال: 
»قال ر�شـــ�ل اهلل �شلى اهلل عليه واله و�شلم: املدينة 
حـــرم مـــا بني عـــر اإىل ث�ر فمـــن اأحدث فيـــه حدثًا 
اأو اآوى حمدثـــًا فعليـــه لعنـــة اهلل واملالئكة والنا�ـــس 
اأجمعـــني, ل يقبل اهلل منه �شرفـــًا ول عدًل«.)بحار 

)٣٧8 الأن�ار:٩٦/ 

احلّرة: بفتح احلاء وت�شـــديد الـــراء مبعنى الأر�س 
ذات احلجارة ال�شـــ�د النخرات كاأنَّهـــا اأحرقت بالنار, 
واحلرة من الأرا�شـــي ال�شلبة الغليظة التي األب�شـــتها 
حجارة �ش�د نخرة كاأنها مطرت واجلمع حّرات وحرار. 

)١١٦ العرب:٣/  )ل�شان 
وت�شـــمية وقعة احلرة تع�د اإىل املجزرة التاريخية 
التـــي ارتكبهـــا يزيـــد بن معاويـــة يف تلـــك البقعة من 
املدينـــة املن�رة, حيـــث اإّنها تقع بظاهـــر املدينة, وقد 

جـــرت اأحداث هـــذه ال�اقعة يف ذي احلجة من �شـــنة 
العرب:١١٧( )ل�شـــان  و�شتني.  ثالث 

يعـــ�د اأ�شـــباب وقـــ�ع املجـــزرة اإىل ع�امـــل عـــّدة 
: ها ز بر اأ

اأوًل: عندمـــا وىّل يزيـــد عثمـــان بـــن اأبي �شـــفيان 
املدينـــة, فاأتـــاه ابـــن مينـــا, عامـــل �شـــ�ايف معاوية, 
فاأعلمـــه اأنَّـــه اأراد حمـــل مـــا كان يحمله يف كلِّ �شـــنة 
مـــن تلـــك ال�شـــ�ايف مـــن احلنطـــة والتمـــر, واأنَّ اأهل 
املدينـــة منع�ه من ذلك, فاأر�شـــل عثمـــان اإىل جماعة 
منهـــم, فكلَّمهـــم بكالم غليـــظ, ف�ثب�ا بـــه ومبن كان 
معه يف املدينة مـــن بني اأمية واأخرج�هم من املدينة 
بع�هـــم يرجم�نهم باحلجارة. )تاريخ:٢/ ١٦٤( واتَّ
واعتـــر ذلك ع�شيانًا ومتردًا مـــن اأهل املدينة على 

حكم يزيد ول بّد له من عقاب. 
ثانيـــًا: انت�شـــر يف املدينـــة اأن يزيـــد بـــن معاويـــة 
ي�شرب اخلمر ويرتك ال�شالة وذلك بعد زيارة قام بها 
اأ�شـــراف املدينة اإىل دار اخلالفة يف ال�شـــام, وعاين�ا 
عبث وف�شـــاد يزيد عـــن قرب, عندهـــا اجتمع�ا على 
خلعـــه, وبايعـــ�ا عبد اهلل بـــن حنظلة الغ�شـــيل على 

)٢٣٦ والنهاية:8/  )البدايـــة  امل�ت. 

احلّرة

اأ�شباب حدوث املجزرة  

ماأ�شــاة يف حــرم  وقعــة احلــّرة 
الر�ش�ل �شلى اهلل عليه واله و�شلم
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ثالثًا: اإن ابن جرير الطـــري يف تاريخه مل يذكر 
اأ�شـــبابًا لل�اقعـــة واكتفى ببيان اإخـــراج اأهل املدينة 
لـــ�ايل يزيد عليهـــا ثم ذكر مـــا ه� قريب مـــن كتاب 

الأمم. جتارب 
وقـــد نقـــل بالن�ـــس الر�شـــالة مـــن احلا�شرين اإىل 
يزيـــد حيث جاء فيها: )اأما بعـــد فقد ُح�شرنا يف دار 
مروان بـــن احلكم وَمَنَعنـــا العذاب وُرمينـــا باحلب�ب 
فيـــا غ�ثاه يا غ�ثـــاه. وقال حبيب بـــن كرة فاأخذت 
الكتاب وم�شيت به حتى قدمت على يزيد وه� جال�س 
على كر�شـــي وا�شع قدميه يف ماء ط�شت من وجع كان 
يجده فيهما ويقال كان به النقر�س, فقراأه(. )تاريخ 

)٣٧٠ الطري:٤/ 

مـــا ذكر رمبا ه� ذرائع ملـــا اأراد اأن يق�م به يزيد من 
عمل �شد املدينة املن�رة.

واأما ال�شـــبب الرئي�ـــس فاإّنـــه اأبعد من ذلـــك بكثر 
اإذ اإّنـــه لطاملا مل يعتقد بنبـــ�ة النبي حممد �شلى اهلل 

عليه واله و�شـــلم كاأبيه وجده.
والذي ي�ؤمن به اأنه امللك الذي لعبت به بن� ها�شـــم 
فـــال قراآن ول وحي نزل, م�شافًا اإىل اأنه يريد اأن يثاأر 
لأ�شـــياخه الذين قتلهـــم النبي �شلـــى اهلل عليه واله 
و�شـــلم يف معركة بدر, وقد حان ال�قت لي�شـــتفرغ �شم 
حقده بعد الق�شاء علـــى احلامي وال�ايل يف كربالء, 
وقد ظهر ذلك على فلتات ل�شـــانه ول�شان اأبيه حينما 
كانا يعـــّران دومـــًا عن املدينـــة باخلبيثـــة والنتنة 
مقابل ت�شـــميتها من قبل الر�ش�ل �شلى اهلل عليه واله 

و�شـــلم بالطيبة. )تاريخ الطري:٤/ ٦٣(
فاحلـــرب ظاهـــرًا �شـــد اأهـــل املدينـــة واأمـــا باطنًا 

والنب�ة.  النبـــي  �شـــد  فكانت 

جهَّز م�شـــلم بن عقبة جي�شـــًا كبـــرًا واإن اختلف يف 
عدده, ففي تاريخ اليعق�بي كان ق�امه خم�شـــة اآلف 

)١٦5 اليعق�بي:٢/  رجل. )تاريخ 
ويف جتارب الأمم قال: فانتدب له اإثنا ع�شـــر األف 

رجل. )جتارب الأمم:٧٧/٢(
ووافقه الطري يف تاريخه. )تاريخ الطري:٤/ ٣٧١(

واإّنهـــم واإن اختلفـــ�ا يف عدد اجلي�ـــس وق�امه اإل 

اأنهـــم قـــد اتفقت كلمتهـــم على اأن قائد اجلي�ـــس ه� 
م�شـــرف بن عقبة.   م�شلم 

وم�شـــلم بن عقبة املّري قد اأطلق عليه لقب م�شرف 
وجمرم بـــن عقبة نتيجة ما ح�شـــل يف وقعة احلرة. 

الأمم:٧٧/٢( )جتارب 
انتدابـــه  مت  وقـــد  مري�شـــًا,  كبـــرًا  �شـــيخًا  وكان 
تنفيـــذًا ل��شيـــة معاويـــة لبنـــه يزيد حيـــث و�شاه 
بق�لـــه: )اإذا اأرابـــك من اأهـــل املدينة ريـــب, فارمهم 

مب�شـــلم بن عقبـــة(. )تاريـــخ الطـــري:٤/ ٣٧٢(
عليـــك  انتق�ـــس  )اأو  ق�لـــه:  تيمّيـــة  ابـــن  وزاد 
منهم اأحـــد, فعليك باأع�ر بني م�شـــّرة, فا�شت�شـــره(, 
يعنـــي م�شـــلم بن عقبة, فلمـــا كانت تلـــك الليلة قال 
يزيـــد: )اأين م�شـــلم بن عقبـــة؟ فقام فقـــال: ها اأنا 
ذا. قـــال: هيـــئ ثالثني األفـــًا من اخليـــل. )الإمامة 

)١٤ وال�شيا�شـــة:٢/ 
وقـــد و�شاه اإذا ظفـــر بهم اأن ينهـــب املدينة ثالثة 
اأيـــام, وقـــال لـــه: )اإن حدث بـــك حدث فا�شـــتخلف 
على اجلي�ـــس احل�شني بن منر ال�شـــك�ين(. )جتارب 

)٧٧ الأمم:٢/ 
وقبـــل خروجـــه اإىل املدينة مر�س م�شـــلم فاأدنف 
حتـــى دخل عليه يزيـــد يع�ده, قال لـــه: )قد كنت 
هتـــك لهـــذا البعـــث وكان معاوية اأو�شـــاين فيك  وجَّ
واأراك مدنفـــًا لي�ـــس فيـــك �شـــفر, فقـــال: يـــا اأمـــر 
امل�ؤمنـــني اأن�شـــدك اهلل اأن ل حترمنـــي اأجرًا �شـــاقه 
ـــا اأنا امروؤ لي�ـــس بي باأ�ـــس, قـــال: فلم  اهلل اإيّل, اإمنَّ
يطـــق مـــن ال�جع اأن يركـــب بعرًا ول دابـــة, ف��شع 
على �شـــرير وحمله الرجال على اأعناقهم و�شاروا به 
حتى حاجزة فنزلـــ�ا بها, فاأر�شـــل اإىل اأهل املدينة 
ي�عظهـــم ويعدهـــم باإرجاع العطـــاءات التي اأخذها 
عمـــرو بن �شـــعيد منهم وا�شـــرتى بها عبيدًا لنف�شـــه, 
فاأجابـــ�ه: نخلع يزيـــد كما نخلـــع عمائمنـــا ونخلع 

)١٣ وال�شيا�شـــة:٢/  )الإمامة  نعالنـــا(. 

التقى م�شـــلم بعبد امللـــك بن مروان وا�شـــتخر منه 
حـــال النا�ـــس وقال لـــه: )كيف تـــرى؟ قال لـــه عبد 
امللـــك: اأرى اأن ت�شـــر مبن معك, فرتكب هـــذا الطريق 
اإىل املدينـــة, حتى اإذا انتهيت اإىل اأدنى نخل بها نزلت 
فا�شـــتظل النا�س بظله, واأكل�ا من �شف�ه, حتى اإذا كان 

حقائق املجزرة

م�شلم بن عقبة  لعنه اهلل

التخطيط للمجزرة  

8

ية
يخ

تار
ئع 

وقا



الليـــل, اأذكيت احلر�ـــس الليل كله, حتـــى اإذا اأ�شبحت 
و�شليت ال�شبح م�شيت بهم, وتركت املدينة ذات الي�شار 
ثم اأدرت املدينة حتى تاأتيهم من قبل احلرة م�شـــرقًا, 
ثم ت�شـــتقبل الق�م, فاإذا ا�شـــتقبلتهم اأ�شرقت ال�شم�س 
عليهم وطلعت من اأكتـــاف اأ�شحابك, فال ت�ؤذيهم وتقع 
يف وج�ههـــم فت�ؤذيهـــم ويـــرون ما دمتم م�شـــرقني مل 
يتالق بي�شكم وحرابكم واأل�شـــنة رماحكم و�شـــي�فكم 
ودروعكـــم, و�شـــ�اعدكم مـــا ل ترونه اأنتم ل�شـــيء من 
�شـــالحهم ما دام�ا مّغربـــني, ثم قاتلهم وا�شـــتعن اهلل 
عليهم, فقـــال له م�شـــلم: هلل اأب�ك, اأي امـــرئ ولد اإذ 
ولدك؟ لقد راأى بك خلفـــا(. )جتارب الأمم:٢/ ٧٧(

وقـــد عمـــل بـــراأي عبـــد امللـــك, وعندما بلـــغ اأهل 
املدينة جميء م�شـــلم بن عقبة وثب�ا على دار مروان 
وح�شروهـــم وقالـــ�ا واهلل ل نك�شـــف عنكـــم حتـــى 
ن�شـــتنزلكم ون�شـــرب اأعناقكـــم اأو تعط�نـــا عهد اهلل 
وميثاقه ل تبغ�نا غائلة ول تدل�ا لنا على ع�رة ول 
تظاهروا علينـــا عدوًا فنكف عنكـــم ونخرجكم عنا, 
فاأعط�هم عهد اهلل وميثاقه على ذلكم, فاأخرج�هم 
من املدينة باأثقالهم حتى لق�ا م�شلمًا. )الطري:٤/ 

)٣٧٤

ملـــا و�شل جي�ـــس يزيد بقيادة م�شـــلم بـــن عقبة اإىل 
احلرة قال: )يا اأهل املدينة اإن اأمر امل�ؤمنني يزيد بن 
معاوية يزعـــم اأنكم الأ�شل واإين اأكـــره اإراقة دمائكم 
واإين اأوؤجلكـــم ثالثـــًا فمن ارع�ى وراجـــع احلق قبلنا 
منه وان�شرفت عنكم, واإن اأبيتم كنا قد اأعذرنا اإليكم, 
وملا م�شت الثالثة اأيـــام قال: يا اأهل املدينة قد م�شت 
الأيـــام الثالثة فمـــا ت�شنع�ن اأت�شـــامل�ن اأم حتارب�ن؟ 
فقال�ا: بل نحارب؛ واتخذوا خندقًا يف جانب املدينة 
ونزله جمـــع منهم عظيـــم وعلى راأ�شـــهم عبد اهلل بن 
حنظلـــة الغ�شـــيل الأن�شـــاري, ثـــم دارت املعركة بني 
م�شلم واأهل املدينة واقتتل�ا اأ�شد القتال ثم انهزم اأهل 

املدينة و�شيطر م�شـــلم عليها(. )الطري:٤/ ٣٧٧(

اأّوًل: القتل وال�شلب 
اأباح م�شـــلم املدينـــة جلي�شـــه ثالثة اأيـــام يقتل�ن 

النا�ـــس وياأخـــذون اأم�الهم. )الطـــري:٤/ ٣٧٧(
ونقـــل عن ابن قتيبة اأنه بلغ عـــدد قتلى احلرة من 

املهاجرين والأن�شـــار وال�جهاء األفًا و�شـــبع مئة ومن 
�شـــائر النا�س ع�شـــرة اآلف �شـــ�ى ال�شبيان والن�شاء. 

)الإمامة وال�شيا�شـــة:١/ ١8٤(
الن�شاء   ا�شتباحة  ثانيًا: 

نقـــل يف الإمامة وال�شيا�شـــة عـــن معجـــم البلدان, 
اأنه قد ا�شـــتبيحت الفـــروج وحملت منهـــم ثمان مئة 
حرة وولدن وكان يقال لأولئك الأولد اأولد احلرة. 

)معجـــم البلدان:٢/ ٢٤٩(
وبعـــد م�شـــي الثالثة انتقـــل م�شـــلم اإىل ق�شر بني 
عامـــر بـ)دومـــة( فدعا اأهـــل املدينة من بقـــي منهم 
للبيعـــة ولكن باأ�شـــل�ب جديـــد وبدعة جديـــدة, اأي 
البيعـــة علـــى اأنهم خ�ل واأرقـــاء وعبيـــد ليزيد واإل 

فلي�ـــس اأمامهـــم اإل القتل. 

بعـــد اأن فـــرغ هـــذا املجـــرم مـــن ا�شـــتباحة املدينة 
وهتـــك حرمها, قرر الت�جـــه اإىل مكة لقتال عبد اهلل 
ابن الزبر بعد اأن ا�شـــتخلف علـــى املدينة املجروحة 
روح بـــن زنباع, فلمـــا كان يف بع�س الطريـــق هلك وكان 

ذلك اآخر املحرم �شـــنة اأربع و�شـــتني. 
وبنـــاء على ما ذكـــر من اأنه دخـــل املدينة يف اآخر 
ذي احلجـــة فيعنـــي ذلك اأنـــه بني مـــا اقرتفت يداه 

وم�ته اأقل من �شـــهر.
ومل مت�ـــسِ فـــرتة قليلة حتـــى قتل يزيـــد يف العام 
نف�شه اأي�شًا, وهذا جزاء من يهتك حرم اهلل ور�ش�له, 
وذكـــر اليعق�بي اأنه ملـــا بلـــغ بَثْنيه عقبة )امل�شـــَلْل( 
احت�شر وا�شـــتخلف على اجلي�ـــس احل�شني وقال حني 
الحت�شـــار: )اللهم اإن عذبتني بعد طاعتي خلليفتك 
يزيد بن معاوية وقتل اأهل احلرة فاإين اإذًا ل�شـــقي(. 

)١5 )الغارات:٢٢/ 
ثـــم خرجـــت نف�شـــه ودفن فيهـــا, وجـــاءت اأم ولد 
يزيـــد بن عبد اهلل بـــن زمعة فنب�شـــته و�شلبته على 
امل�شـــلل وجاء النا�ـــس فرجمـــ�ه وبلغ ذلـــك احل�شني 
ابـــن منـــر فرجـــع فدفنـــه وقتـــل جماعة مـــن اأهل 
ذلـــك امل��شـــع وقيل مل يـــدع منهـــم اأحـــدًا. )تاريخ 

)١8٠ اليعق�بـــي:٢/ 

م�شلم يف احلرة  

ح�شيلة ما جرى  

م�ت م�شلم  
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رمب���ا يظ���ن البع�ص جه���اًل اأو تهي���اًل اأَنَّ القائ���د الأموي 
عب���د الرحم���ن ب���ن معاوي���ة الأم���وي )ت 172 ه�( ال�ص���هري 
بالداخ���ل، هو م���ن فتح الأندل����ص من اأي���دي الن�صارى، وبه 
يب���داأ ع�صر الإ�ص���الم يف الأندل����ص بتاأ�صي����ص الدولة الأموية 
يف املغ���رب الإ�ص���المي يف العام 138 ه�، بعد اأْن �ص���قطت يف 
امل�ص���رق الإ�ص���المي يف الع���ام 132 ه����، ولك���ن ال�صحيح اأن 
الإ�صالم دخل الأندل�ص نهاية القرن الأول الهجري وخ�صعت 
اإداريًا خالل 45 عامًا ل�)22( واليًا، ثم تولها فيما بعد عبد 

الداخل. الرحمن 

قل���ب كل  عل���ى  ال�ص���الم  علي���ه  الإم���ام احل�ص���ني  يرتب���ع 
م�ص���لم، بل وكل حر من اأحرار الب�ص���رية ناهيك عن جن�ص���ه 
ومعتق���ده، ولذلك كرثت الرايات التي ترفع الإمام احل�ص���ني 
علي���ه ال�ص���الم �ص���عارًا يف حركته���ا التحرري���ة اأو الثوري���ة اأو 
الت�صحيحي���ة، �ص���لمية كان���ت اأو م�ص���لحة، بغ����ص النظر عن 
النواي���ا والأه���داف امل�صمرة، ومل تكن الأندل����ص ببعيدة عن 
ه���ذه الرايات، ولذل���ك فاإنَّ الدكت���ور كاظم �ص���مهود طاهر 
يوؤي���د راأي املحق���ق الكربا�ص���ي اأن الإ�ص���الم دخل الأندل����ص 
ودخل معه الت�ص���يع والولء لأه���ل البيت )ع( من طرق عدة، 

اأهمها عرب اجلي����ص الإ�صالمي الفاحت، الذي كان فيه: "عدد 
كب���ري من العوائ���ل العربية الت���ي تدين بن�ص���رة اأهل البيت، 
وكان معظمه���ا من العراق واليمن"، منهم القائد ح�ص���ني بن 
عب���د اهلل بن حنظلة ال�صنعان امل�ص���هور بحن����ص ال�صنعان 
)ت 100 ه�(، والقائد عبد اهلل بن �ص���عد بن عمار بن يا�صر 
)ت 143 ه�(، والقائد احل�ص���ني بن يحي���ى اخلزرجي )كان 
حيًا عام 165 ه�(، ف�صاًل عن اأن مو�ص���ى بن ن�صري كان من 
املوالني لأهل البيت )ع(، وكان هذا الولء اأحد اأ�صباب خلعه 
يف الع���ام 96 ه� من قبل �ص���ليمان بن عب���د امللك الأموي )ت 
99 ه����(، ث���م اعتقاله والتنكيل به وتعذيب���ه وتريده من كل 

املنقولة. وغ���ري  املنقولة  ممتلكاته 
اأفريقي���ا  �ص���مال  يف  الربب���ر  قبائ���ل  اأن  املع���د  وي���رى 
والأندل����ص كان���ت حماًل خ�صبًا للت�ص���يع، بخا�ص���ة واأنَّ بع�ص 
القبائ���ل العربية وبخا�صة ال�ص���لطات الأموية مار�ص���ت معها 
الع�صبي���ة القبلية والقومية مما دفعها اىل املعار�صة والثورة 
على الواقع ال�ص���يئ، ولذلك: "تردد لأول مرة �صدى الت�ص���يع 
يف الأندل����ص بني �صف���وف الرببر، وكانت املناط���ق الرببرية 
ميدان���ا جلميع الثورات ال�ص���يعية يف الأندل����ص، يدها ذلك 
الطوف���ان الهائل للت�ص���يع الذي �ص���مل جميع �ص���مال اأفريقيا 

احل�شني يف الأندل�س:

ال�شــيعة يف الندل�ــس
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خا�ص���ة بع���د تاأ�صي����ص اأول دول علوية يف املغرب الإ�ص���المي 
وهي دولة الأدار�ص���ة �ص���نة 173 ه�، وقد اعتنق الت�صيع قبائل 
بربري���ة كب���رية معروف���ة كان لها امت���داد وا�ص���ع يف املغرب 
والأندل����ص، منها بنو حماد وبنو زي���ري وقبيلة ال�صنهاجيني 

كتامة". وقبائل 
وبتقدير املوؤلف فاإنَّ الإ�ص���الم ال�ص���يعي دخل اىل الأندل�ص 

من طريقني:
امل�ص���رق  اىل  رحل���وا  الذي���ن  الأندل�ص���يني  ع���رب  الأول: 
ث���م  الإ�ص���المي وبالأخ����ص اىل الع���راق وم�ص���ر واملغ���رب 
ع���ادوا متاأثرين بثقافة اأهل البيت عليهم ال�ص���الم، وكان يف 
مقدمته���م حمم���د بن عي�ص���ى القرطب���ي ال���ذي كان حيًا يف 

الع���ام 221 ه�.
الث���ان: عرب عدد م���ن علماء امل�ص���رق الإ�ص���المي الذين 
با�ص���روا بن�ص���ر ثقافة اأهل البيت عليهم ال�صالم، ومنهم اأبو 
الي�ص���ر الريا�ص���ي اإبراهي���م ب���ن حممد ال�ص���يبان )ت 317 
ه����(، البغ���دادي الن�ص���اأة وال���ذي ت���ول وعم���ل يف املغ���رب 

والأندل�ص. الإ�ص���المي 
وكان للقمع الذي مور����ص بحق اأهل البيت عليهم ال�ص���الم 
واملوالني لهم يف امل�ص���رق الإ�ص���المي من الأ�ص���باب الداعية 

اىل هجرة رجالت الإ�صالم 
اىل املغرب الإ�ص���المي ومنه 
اىل الأندل����ص، ومنهم ن�ص���ل 
عل���ي  ب���ن  احل�ص���ن  الإم���ام 
عليهما ال�ص���الم )ت50ه�(، 
الدكت���ور  تعب���ري  وح�ص���ب 
ه���وؤلء  "مترك���ز  طاه���ر: 
العلوي���ون يف �ص���مال اأفريقيا 
ث���م عربوا اىل �ص���به جزيرة 
اأيربي���ا، وكان لهم دور كبري 

ومه���م يف ن�ص���ر الثقاف���ة ال�ص���يعية يف الأندل����ص"، كم���ا كان 
لهجرة اأبناء ال�صحابي اجلليل عمار بن يا�ص���ر )ت 37 ه�(، 
واأحفاد ال�صحابي اجلليل مالك بن احلارث النخعي الأ�صرت 
)ت 39 ه�( اىل الأندل����ص دور كبري يف ن�صر الإ�صالم يف هذه 
الب���الد، وح�ص���ب تعبري املحق���ق الكربا�ص���ي: "اإنَّ املهاجرين 
اأو الداخل���ني اىل الأندل����ص من ال�ص���يعة كانوا م���ن البيوتات 

الت���ي تعترب يف حينها اأعمدة واأ�ص���اطني الت�ص���يع، وهذا يعني 
اأنه���م وج���دوا لأنف�ص���هم يف الأندل����ص اأر�صية منا�ص���بة رغم 

وج���ود احلكم الأم���وي هناك". 
وعل���ى الرغ���م م���ن ال�صراع���ات ب���ني الإم���ارات وظه���ور 
ث���ورات بال�ص���د م���ن احلك���م الأم���وي وقمعها، حت���ى عدها 
البع����ص بنح���و 14 ث���ورة، مث���ل ثورة �ص���قيا بن عب���د الواحد 
املكنا�ص���ي )ت 160 ه����(، ف���اإن الكربا�ص���ي يوؤك���د: "رغ���م 
كل ال�صراعات فاإنَّ الت�ص���يع �ص���رى يف تلك البالد حتى �صاع 
وظه���ر بحي���ث اأ�صبح���ت الق�صية احل�ص���ينية والت���ي هي من 
اأقوى ظواهر الت�ص���يع فا�ص���ية يف الأندل����ص، وقد برز �صعراء 
عدة وهم يرثون الإمام اأبا عبد اهلل احل�صني )ع( كما جرت 
الطقو����ص وال�ص���عائر احل�ص���ينية يف عا�ص���وراء، وظل���ت حتى 

نهاي���ة احلكم الإ�ص���المي يف الأندل����ص ع���ام 898 ه�". 
وم���ع نهاي���ة الق���رن الع�ص���رين وبداي���ة الق���رن احل���ايل، 
تع���ززت مدر�ص���ة اأه���ل البيت يف اإ�ص���بانيا من خ���الل هجرة 
الباك�ص���تانيني واللبنانيني للعمل يف اإ�ص���بانيا كما �صاعد قيام 
اجلمهوري���ة الإ�ص���المية يف اإيران يف الع���ام 1979م وهجرة 
العراقي���ني يف عه���د نظ���ام �ص���دام )ت 2006 م( اىل زيادة 
امل�ص���اريع احل�ص���ينية، وتوؤ�ص���ر الأرق���ام اأن: "اأول ح�ص���ينية 
م���ن  اإ�ص���بانيا  يف  تاأ�ص�ص���ت 
التاريخ الإ�ص���المي احلديث 
يف  الأم���ة  ح�ص���ينية  ه���ي 
مدين���ة غرناط���ة وكان م���ن 
جمموع���ة  تاأ�صي�ص���ها  وراء 
الإيراني���ني  الط���الب  م���ن 
كان���وا  الذي���ن  واللبناني���ني 
جامع���ة  يف  يدر�ص���ون 
تع���رف  وكان���ت  غرناط���ة، 
فاأطلق  بالأمة  هذه اجلالي���ة 
ال�ص���م على احل�صينية اأي�صا 
وتاريخه���ا يعود اىل �ص���نة 1406 ه����- 1986م"، على اأنَّ اأول 
م�ص���جد ل�ص���يعة اأهل البيت )ع( يف الع�صر احلديث اأقيم يف 
العام 1376 ه� با�صم م�صجد اأهل البيت يف بر�صلونة، كما ان 
حمب���ي اأهل البيت )ع( متكنوا ولأول مرة يف تاريخ اإ�ص���بانيا 
احلديثة يف يوم العا�ص���ر من �صهر حمرم العام 1426 ه� من 

تنظي���م م�ص���رية ح�ص���ينية حا�ص���دة يف مدين���ة بر�ص���لونة.
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وج���اء يف مق���ال ن�ص���رته جملة اله���ادي ال�ص���ادرة يف قم 
باإيران باللغة العربية يف عددها الثان ل�صنتها الأوىل املوؤرخ 
ذي القعدة 1391 ه� بقلم الدكتور عبد اللطيف ال�ص���عدان ، 
بفا����ص » املغرب « حتت عنوان : » حركات الت�ص���يع يف املغرب 
ومظاه���ره « م�ص���ريًا اىل اأث���ر الت�ص���يع يف الأندل����ص ، واإقامة 
املاأمت على المام احل�ص���ني ال�صهيد عليه ال�صالم فيما ن�صه : 
» وم���ن ح�ص���ن حّظنا هذه امل���رة اأن اأحد اأع���الم املفكرين 
يف الق���رن الثام���ن الهجري ، ل�ص���ان الدين اب���ن اخلطيب ، 
اأ�ص���عفنا باإ�ص���ارة ذات اأهمية ك���ربى ، والف�صل يف ذلك يعود 
اىل اإحدى الن�ص���خ اخلطي���ة الفريدة من موؤلف���ه التاريخي » 
اأع���الم الأعالم فيمن بوي���ع باخلالفة قبل الحت���الم « التي 
حفظته���ا لن���ا خزانة جامع���ة القرويني مبدينة » فا����ص « من 

 . الزمن  عاديات 
وبهذه الإ�ص���ارة تنحل العقدة امل�ص���تع�صية ، وينك�ص���ف لنا 
م���ا كان غام�صًا من قبل ، مما اأغفل احلديث عنه املوؤرخون 
مم���ا كان يج���ري يف الأندل����ص م���ن اأث���ر الت�ص���يع ، ذلك اأن 
اب���ن اخلطيب عند حديث���ه عن دولة يزيد ب���ن معاوية انتقل 
ب���ه احلديث اىل ذكر ع���ادات الأندل�ص���يني خا�صة يف ذكرى 
مقتل �ص���يدنا احل�ص���ني من التمثيل باإقامة اجلنائز ، واإن�صاد 
املراثي ، وق���د اأفادنا عظيم الفائدة حيث و�صف اإحدى هذه 
املرا�ص���يم و�صف���ًا حيًا �ص���يقًا ، حت���ى ليخيل اأننا ن���رى اإحياء 
ه���ذه الذك���رى يف بلد �ص���يعي ، وذكر اأن هذه املراثي ت�ص���مى 
احل�ص���ينية ، واأن املحفظ���ة عليه���ا بقيت من قب���ل تاريخ ابن 
اخلطي���ب اىل اأيام���ه ونبادر الآن اىل نقل ه���ذا الو�صف على 

 : �صاحبه  ل�صان 
» ومل ي���زل احلزن مت�صاًل على احل�ص���ني ، وامل���اآمت قائمة 
يف الب���الد ، يجتمع لها النا����ص ويحتفلون لذلك ليلة يوم قتل 
في���ه ، بع���د الأم���ان من نك���ري دول قتلته ، ول �ص���يما ب�ص���رق 
الأندل����ص . فكانوا على ما حدثنا به �صيوخنا من اأهل امل�صرق 
� يعني م�ص���رق الأندل�ص � يقيمون ر�صم اجلنازة حتى يف �صكل 
من الثياب ، ي�ص���تجنى خلف �صرتة يف بع�ص البيت ، ويحتفل 
بالأطعم���ة ، ويجل���ب الق���راء املح�ص���نون ، ويوق���د البخ���ور ، 

ويتغنى باملراثي احل�ص���نة « . 
ويف عه���د اب���ن اخلطيب كان م���ا يزال لهذه املراثي �ص���اأن 
اأي�صًا ؛ فاإنه يف �ص���ياق حديثه ال�ص���ابق زادن���ا تف�صياًل وبيانًا 

عن احل�ص���ينية وطقو�صها ، فقال : 
 ، امل�ص���معون  الي���وم  ي�ص���تعملها اىل  الت���ي  واحل�ص���ينية   «
فيل���وون له���ا العمائ���م امللونة ، ويبدل���ون الأث���واب ، كاأنهم 
ي�ص���قون الأعلى عن الأ�ص���فل بقي���ة من ه���ذا مل تنقطع بعد 
، واإن �صعف���ت . ومهم���ا قي���ل احل�ص���ينية اأو ال�صف���ة مل يدر 

الي���وم اأ�صلها . 
ويف املغ���رب الي���وم م���ا ل ي���زال اأولئ���ك امل�ص���معون الذين 
اأ�ص���ار اليهم ابن اخلطيب يعرفون بهذا ال�ص���م ، وين�ص���دون 
، وكرثت يف اإن�ص���ادهم على الأخ�ص املدائح النبوية ، كما اأن 
الأغنية الأندل�ص���ية ال�ص���ائعة اليوم يف بالد املغرب ت�صتمل يف 
اأكرثها على املدائح النبوية اأي�صًا « انتهى كالم ال�ص���عدان . 
اأق���ول : ويظهر م���ن هذا الو�ص���ف اأن النياحة عل���ى الإمام 
احل�صني عليه ال�صالم واإقامة �صعائر احلزن والأ�صى عليه ، قد 
تداوله امل�ص���لمون يف الأندل����ص منذ اأن وطئت اأقدام امل�صلمني 
اأر�ص الأندل����ص وبقيت هذه التقاليد يف هذه البالد الإ�صالمية 
النائي���ة حتى الق���رن الثامن الهجري � كما ي�ص���تبان من كالم 
ابن اخلطيب - وي�ص���تنتج من ا�ص���تعمال كلمة احل�صينية التي 
ا�ص���تعملها امل�ص���لمون هناك لإقامة العزاء احل�ص���يني واإن�صاد 

املراثي فيها اأنه كان لل�ص���يعة �ص���اأن يذكر يف الأندل�ص. 
ه���ذا وق���د ن�ص���رت املجل���ة ال�ص���الفة الذك���ر يف عدده���ا 
الثال���ث ل�ص���نتها الأوىل امل���وؤرخ �صف���ر 1392 ه���� تتمة مقال 
الأ�ص���تاذ ال�ص���عدان، ال���ذي نق���ل في���ه بع�ص املراث���ي على 
الإم���ام ال�ص���هيدعليه ال�ص���الم، تل���ك املراثي الت���ي اإن دلت 
على �ص���يء فاإمنا تدل على تغلغل املذهب ال�ص���يعي يف بع�ص 
طبقات ال�ص���عب يف الأندل����ص واملغرب العربي، وعلى �ص���دة 
تعلقهم باحل�صني ال�ص���هيدعليه ال�صالم، وقيامهم مبرا�صيم 

الن���وح عليه يف ذك���راه الأليمة . 

الأندل����ص  اإىل  العربي���ة  البي���وت  بع����ص  دخ���ول  اأوًل:- 
والت���ي كان���ت تدين بن�ص���رة اآل علي م���ن قبل فظل���ت فيها 
ه���ذه النزع���ة متوارث���ة وامللفت للنظ���ر ب���اأن الداخلني اإىل 
الأندل����ص من ال�صيعة كانوا من البيوتات التي تعد يف حينها 
اأعمدة واأ�ص���اطني الت�صيع يف امل�صرق واأن دل هذا على �صيء 
فاإمن���ا ي���دل عل���ى اعتقادهم ب���اأن هن���اك اأر�صية منا�ص���بة 

وانتقلت الثقافة ال�شيعية اإىل الأندل�س بعدة 
طرق منها:-
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عل���ى الرغم م���ن وجود احلكم الأموي بقرطبة ومن اأ�ص���هر 
الداخلني اإىل الأندل����ص هو ه�ص���ام بن احل�صني بن اإبراهيم 
اب���ن الإم���ام جعفر ال�صادق)عليه ال�ص���الم( �صاد����ص اأئمة 
اأهل البيت)عليهم ال�ص���الم( الذي نزل مدينة لبلة وتعرف 
منازله���م فيها منازل الها�ص���مي ويكن اأن نت�ص���اءل ما هي 
الأ�ص���باب الت���ي دفعت ه���ذه ال�ص���خ�صية العلوي���ة اأن يرتك 

الأندل����ص؟. نحو  ويتوجه  وطنه 
عند ا�ص���تقراء الن�صو�ص التاريخية لبد واأن تكون الأو�صاع 
ال�صيا�ص���ية يف امل�ص���رق غري موؤاتية لبقاء اأهل البيت والعلويني 
فيه���ا خا�ص���ة واأن العبا�ص���يني ا�صطهدوا الأموي���ني والعلويني 

على حد �صواء كذلك اأدرك 
ها�ص���م اأن اأو�صاع الأندل�ص 
منا�ص���بة ل�ص���تقراره فيه���ا 
كذلك دخل الأندل����ص اأبناء 
الأ�ص���رت،  مال���ك  واأحف���اد 
اأبناء عمار بن يا�صر، اأبناء 
واأحفاد قي����ص بن �ص���عد بن 
ال���ذي  الأن�ص���اري  عب���ادة 
كان والي���ًا لالإم���ام علي بن 
اأبي طالب)عليه ال�ص���الم( 
وغريه���م.  م�ص���ر  عل���ى 

وكان لدخول هذه العوائل اأكرب الأثر يف ات�ص���اع دائرة الت�ص���يع 
الأندل�ص. وانت�ص���اره يف 

ثاني���ًا: القبائ���ل الرببري���ة:- كان املغ���رب ترب���ة خ�صب���ة 
للدعوات ال�ص���يعية، وقد تردد �صدى الت�صيع يف الأندل�ص لأول 
م���رة بني �صف���وف الرببر الذين �ص���اركوا الع���رب يف الفتح، 
وا�ص���تاأثر دونه���م الع���رب مبغ���امن النت�ص���ار وثمرات���ه، وقد 
ا�ص���توطن الرببر على الأغل���ب يف املناطق اجلبلية واله�صاب 
املرتفعة ل�ص���يما املمتدة يف و�صط �ص���به اجلزيرة، وهي التي 
كان���ت تعرف "اجل���وف" وكذلك املناط���ق اجلبلية يف جنوب 
�ص���رق الأندل����ص يف ك���ورة الب���رية، يف ح���ني ن���زل العرب يف 
الودي���ان اخل�صبة وال�ص���هول، وق���د كانت املناط���ق الرببرية 
ميدان���ًا جلمي���ع الثورات ال�ص���يعية الت���ي عرفتها الأندل����ص. 
وم���ن اأ�ص���هر القبائ���ل الرببري���ة )املغاربية( والتي ت�ص���يعت 
ه���ي كتام���ة، نف���زه، �صنهاجه وغريه���ا. وكان لظه���ور دولة 
الأدار�ص���ة )172ه����/789م( والدول���ة الفاطمي���ة باملغ���رب 

)296ه����/909م( الأثر الكبري يف نقل الثقافة ال�ص���يعية اإىل 
الأندل����ص حيث �ص���يتم التحدث عن دورهما يف هذا البحث.

ينق�ص���م الربب���ر ح�ص���ب الن�ص���ابة – نق���اًل ع���ن الدكت���ور 
ال�ص���يد عب���د العزي���ز �ص���امل- اىل ق�ص���مني رئي�ص���يني هم���ا 
الربان����ص والب���رت، ف���الأول ينتمي اإىل برن����ص بن بر ف�ص���ّموا 
الربان����ص، والثان ينتمي اإىل مادغي�ص بن بر امللقب بالأبرت 

البرت. ف�ص���ّموا 
وينق�ص���م الربان����ص اىل �ص���بعة قبائ���ل واأك���رب قبائلها هي 
�صنهاج���ة وه���ي اأك���رب قبائل الرببر التي ت�ص���يعت و�ص���اندت 
الفاطمي���ة ومنهم  الدول���ة 
�ص���يعية  اإم���ارة  ك���ّون  م���ن 
ع�ص���ر  يف  غرناط���ة  يف 

الطوائ���ف. 
علم���اء  اأه���م  واأح���د 
الرببر ال�صيعة يف الأندل�ص 
نا�ص���ح  ب���ن  عبا����ص  ه���و 
امل�صم���ودي الذي ينت�ص���ب 
اىل قبيل���ة م�صم���ودة التي 
اجلزي���رة  ا�ص���توطنت 
وي�ص���ميه  اخل�ص���راء. 
البع�ص عبا����ص بن نا�صح الثقفي، وقد اأ�صبح قا�صيًا ل�ص���ذونه 
واجلزيرة اخل�صراء يف اأثناء عهد احلكم الأول )180 – 206 
ه�( وكان هذا العامل اجلليل �ص���اعرًا مرموقًا، اأر�صله اخلليفة 
الأندل�ص���ي اإىل العراق يف التما����ص الكتب القدية، ثم در����ص 
هناك و�صاحب بع�ص العلماء والفقهاء وتاأثر بالفكر ال�ص���يعي 
ثم رجع اىل الندل�ص وهو يدّر�ص تالميذه الفقه ال�صيعي، وقد 

اأث���ر عل���ى كث���رٍي من اأبن���اء عمومت���ه م���ن م�صمودة.
ويف ع�ص���ر املل���وك والطوائف يف الأندل����ص اجتم���ع زعماء 
قبائل الرببر والعرب يف باب ال�ص���دة يف ق�صر قرطبة وبايعوا 
علي ب���ن حمود باخلالف���ة، يف 23 حمرم �ص���نة 407ه� وتلقب 
بالنا�صر لدين اهلل، وبذلك مت تاأ�صي����ص اأول دولة �صيعية علوية 
يف الأندل�ص يخطب با�صمها على منابر الأندل�ص وقد �صيطرت 
عل���ى معظ���م الب���الد وبايعته���ا غالبي���ة الفرق���اء م���ن العرب 
والربب���ر. وكان احلمودي���ون يع���ودون يف ن�ص���بهم اإىل ال�ص���يد 

اإدري����ص بن احل�ص���ن موؤ�ص�ص دولة الأدار�ص���ة يف املغرب.

ت�شيع الربر
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القراآن الكرمي جعل للنف����ص الإن�ص���انية مراتب وهي ب�صكل 
خمت�صر كالتايل:

1. النف�ص الأّمارة.

2. النف�ص اللّوامة.
3. النف�ص املطمئنة.

4. النف�ص الرا�صية املر�صية.

اإّن النف����ص بطبعه���ا تدع���و اإىل م�ص���تهياتها من ال�ص���يئات، 
فلي����ص لالإن�صان اأن يرّبئ نف�ص���ه من امليل اإىل ال�صوء، واإمّنا له 
اأن يكف عن اأمرها بال�ص���وء ودعوتها اإىل ال�ص���ر وذلك برحمة 
من اهلل �ص���بحانه، يقول عّز وج���ل: }وَمَا ُأبَرِّئُ نَْفسِـــي إِنَّ 
مَّـــارَةٌ بِالسُّـــوءِ إِلَّ مَـــا رَحِـــمَ رَبِّـــي إِنَّ رَبِّـــي َغُفـــورٌ  النَّْفـــسَ َلَ

رَحِيمٌ{.)يو�ص���ف/53(
فما بّراأ يو�ص���ف نف�ص���ه عن اأمرها بال�ص���وء، واإمّنا كّفها عن 
ارتكاب ال�ص���وء؛ لأّن النف����ص طبعت على حب ال�ص���هوات التي 

ت���دور عليها رحى احلياة.
والأخ���الق ج���اءت لتعدي���ل ذلك املي���ل، وجعلها يف م�ص���ري 
ال�ص���عادة وحفظها ع���ن الإف���راط والتفري���ط، فاملادية نادت 
بالن�صي���اع لرغب���ات الّلذات مهم���ا اأمك���ن، والرهبانية نادت 

بكبح جماح اللذات وال�صهوات والعزوف عن احلياة واللوذ يف 
الكهوف والأديرة، ولكن الإ�ص���الم راح يدعو اإىل منهج و�ص���ط 
بينهم���ا، فف���ي الوقت ال���ذي يدع���و اإىل اأكل الطّيب���ات وينّدد 
تِي َأخْرَجَ  مب���ن يحّرمها، ويقول: }ُقْل مَنْ حَـــرَّمَ ِزينََة اهلِل الَّ
يِّبَـــاتِ مِنَ الـــرِّْزقِ{ )الأع���راف/32( ياأمر  لِعِبَـــادِهِ وَالطَّ
بكب���ح جماح النف����ص عن ارت���كاب املعا�ص���ي وال�ص���يئات التي 
توجب الفو�صى يف املجتمع وت�ص���وقه اإىل النحالل الأخالقي.

النف����ص اللوام���ة وه���ي ال�صمري ال���ذي يوؤّنب الإن�ص���ان على 
م���ا اقرتفه من ال�ص���يئات والآث���ام خ�صو�صًا بع���د ما يفيق من 
�ص���كراتها فيجد نف�ص���ه تنحدر يف دوامة الندم على ما ارتكبه 
واإناب���ة اإىل احل���ّق، وهذا يدل على اأّن النف����ص ممزوجة بامليل 
اإىل ال�ص���هوات، ويف الوقت نف�ص���ه فيها ميل اإىل احلّق والعدل، 
ول���كّل تّل خا�ص، فاإنَّ غلبة ال�ص���هوات يح���ول دون ظهور نور 
العق���ل فيق���رتف املعا�صي والآثام، ولكّنه ما اإن تخمد �ص���هوته 
حينه���ا ي�صفو اأمامه جم���ال احلياة وتنك�ص���ف م�صرات الّلذة 
فت�ص���تيقظ النف����ص اللوامة وتاأخذ باللوم والعذل اإىل حد رمبا 
تدفع ب�صاحبها اإىل النتحار؛ لعدم حتمله وطاأة تلك اجلرية 
وه���ذه النف����ص حّية يقظة ل تت�صدع بك���رثة الذنوب واإن كانت 

مبمار�صتها. ت�صعف 

٢. النف�س اللّ�امة١. النف�س الأّمارة

مراتـــب النفــ�س فــــــــي القـــران الكـــــرمي
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وهي النف����ص التي تو�صلها النف�ص اللّوامة اإىل حد ل تع�صف 
بها عوا�صف ال�ص���هوة، وتطمئن برحمة الرب وحت�ص بامل�صوؤولية 
املو�صوعة على عاتقها اأمام اهلل واأمام املجتمع، يقول �ص���بحانه 
وتع���اىل: }يَا َأيَُّتهَـــا النَّْفسُ الْمُْطمَئِنَّـــُة * ارِْجعِـــي إَِلى رَبِّكِ 
رَاضِيَـــًة مَرْضِيَّـــًة{ )الفجر/27-28( ف�صاحب هذه النف����ص 
يتل���ئ بال�ص���رور والفرح عن���د الطاعة وت���د يف �صميمها لذة 

للطاعة وحالوة للعبادة ل يكن و�صفها بالقلم والل�ص���ان.
وبعب���ارة اأُخرى: )النف����ص املطمئّن���ة( هي التي ت�ص���كن اإىل 
ربها وتر�صى مبا ر�صي به، فرتى نف�ص���ها عبدًا ل يلك لنف�ص���ه 
�صيئًا من خري اأو �صر اأو نفع اأو �صر، ويرى الدنيا دار جماز، وما 
ي�ص���تقبله فيها من غنى اأو فقر اأو اأي نفع و�صر  ابتالء وامتحانًا 
اإلهيًا، فال يدعوه تواتر النعم عليه اإىل الطغيان، واإكثار الف�صاد، 
والعلو وال�ص���تكبار، ول يوقعه الفقر والفق���دان يف الكفر وترك 
ال�ص���كر؛ بل هو يف م�صتقر من العبودية ل ينحرف عن م�صتقيم 

�صراطه باإفراط اأو تفريط.)تف�ص���ري امليزان:20/ 278(
وهن���اك كلمة قيم���ة للحكيم )حممد مه���دي الرناقي( حول 
واقع النفو����ص الثالث يقول: )واحلّق اإّنها اأو�صاف ثالثة للنف�ص 
بح�صب اختالف اأحوالها، فاإذا غلبت قوتها العاقلة على الثالثة 
الأخ���ر، و�ص���ارت منقادة لها مقه���ورة منه���ا، وزال ا�صطرابها 
احلا�ص���ل من مدافعتها �ص���ّميت )مطمئنة(؛ ل�ص���كونها حينئٍذ 
حت���ت الأوامر والنواه���ي، وميلها اإىل مالئماته���ا التي تقت�صي 
جبلته���ا، واإذا مل تتم غلبته���ا وكان بينها تن���ازع وتدافع، وكلما 
�ص���ارت مغلوبة عنه���ا بارت���كاب املعا�صي ح�صلت للنف����ص لوم 
وندام���ة �ص���ّميت )لوامة( واإذا �صارت مغلوب���ة منها مذعنة لها 
من دون دفاع �صميت )اأّمارة بال�صوء(؛  لأّنه ملا ا�صمحلت قوتها 
العاقلة واأذعنت للقوى ال�صيطانية من دون مدافعة، فكاأمّنا هي 

الآمرة بال�صوء.)جامع ال�ص���عادات:1/ 64-63(

وه���ي النف����ص املتكامل���ة الرا�صية م���ن رّبه���ا ر�صى الرب 
منها، واطمئنانها اإىل رّبها ي�ص���تلزم ر�صاها مبا قّدر وق�صى 
تكوينًا اأو حكم به ت�ص���ريعًا، فال ت�ص���خطها �صانحة ول تزيغها 
مع�صي���ة، واإذا ر�صى العبد من رّب���ه، ر�صى الرب منه، اإذ ل 
ي�ص���خطه تعاىل اإّل خروج العبد م���ن زي العبودية، فاإذا لزم 
طري���ق العبودية ا�ص���توجب ذلك ر�صى رّب���ه ولذا عقب قوله: 

)مر�صية(. بقوله:  )را�صية( 

وَادْخُلِـــي   * عِبَـــادِي  فِـــي  }َفادْخُلِـــي  تع���اىل:  قول���ه 
جَنَّتِـــي{ )الفج���ر/29-30( تفري���ع عل���ى قول���ه: )اْرِجِعي 
���ِك(، وفيه دلل���ة على اأّن �صاحب النف����ص املطمئّنة يف  اإِىَل َربِّ
زم���رة عب���اد اهلل حائز مق���ام العبودية، وذلك اإّن���ه ملا اطماأّن 
اإىل رّبه انقطع عن دعوى ال�ص���تقالل ور�صى مبا هو احلّق من 
رّب���ه فراأى ذاته و�صفاته واأفعاله ملكًا طلقًا لرّبه فلم يرد فيما 
ق���در وق�صى، ول فيما اأمر ونهى  اإّل ما اأراده رّبه، وهذا ظهور 
العبودي���ة التامة يف العب���د، ففي قوله: )َفاْدُخِل���ي يِف ِعَباِدي( 

تقرير ملق���ام عبوديتها.
ويف قول���ه: }وَادْخُلِـــي جَنَّتِـــي{ تعي���ني مل�ص���تقرها، ويف 
اإ�صاف���ة اجلنة اإىل �صمري املتكلم ت�ص���ريف خا�ص، ول يوجد يف 
كالمه تعاىل اإ�صافة اجلنة اإىل نف�صه تعاىل وتقد�ص اإّل يف هذه 

الآية )تف�ص���ري امليزان: 20/ 286(، هذا كّله حول املق�صم به.
واأّم���ا املق�ص���م علي���ه فه���و حم���ذوف معل���وم بالقرين���ة اأي 
)لتبعث���ّن( واإمّن���ا ح���ذف للدللة عل���ى تفخيم الي���وم وعظمة 
اأم���ره، ق���ال تع���اىل: }ثَُقَلـــتْ فِـــي السَّـــمَاوَاتِ وَاْلَرِْض َل 
}إِنَّ  وق���ال:  )الأع���راف/187(  بَْغَتـــًة{  إِلَّ  تَْأتِيُكـــمْ 
السَّـــاعََة آتِيَـــٌة َأَكادُ ُأخْفِيهَـــا لُِتجْـــزَى ُكلُّ نَْفـــٍس بِمَـــا 
تَسْـــعَى{ )طه/15(، وق���ال: {عَمَّ يََتسَـــاءَُلونَ * عَِن النَّبَِإ 
)104  /20 املي���زان:  ]النباأ/1-2(.)تف�ص���ري  الْعَظِيـــِم{ 

واأّم���ا وج���ه ال�صلة بني املق�ص���م به واملق�ص���م علي���ه فوا�صح 
فاإّن الإن�ص���ان اإذا بعث يوم القيامة يلوم نف�صه لأجل ما اقرتف 
من املعا�صي اإذ يف ذلك املوقف احلرج تنك�صف احلجب ويقف 
الإن�صان على ما اقرتف من املعا�صي واخلطايا فيندم على ما 
�صدر منه قال �ص���بحانه: }وََلـــوْ َأنَّ لُِكلِّ نَْفـــٍس َظَلمَتْ 
مَـــا فِي اْلَرِْض َلْفَتدَتْ بِهِ وََأسَـــرُّوا النَّدَامََة َلمَّـــا رََأوُا الْعََذابَ 
وَُقضِـــيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْـــطِ وَهُمْ َل يُْظَلمُونَ{ )يون����ص/54(، 
ذِيـــنَ  لِلَّ اسْـــُتْضعُِفوا  الَّذِيـــنَ  }وََقـــاَل  �ص���بحانه:  وق���ال 
يْـــِل وَالنَّهَـــاِر إِْذ تَْأمُرُونَنَـــا َأنْ  اسْـــَتْكبَرُوا بَـــْل مَْكـــرُ اللَّ
ـــهِ وَنَجْعََل َلـــهُ َأنْدَادًا وََأسَـــرُّوا النَّدَامَـــَة َلمَّا رََأوُا  نَْكُفـــرَ بِاللَّ
ْغـــاََل فِـــي َأعْنَـــاقِ الَّذِيـــنَ َكَفرُوا  الْعَـــَذابَ وَجَعَْلنَـــا اْلَ
هَـــْل يُجْـــزَوْنَ إِلَّ مَـــا َكاُنـــوا يَعْمَُلـــونَ{ )�ص���باأ/33( 
وباجلملة فيوم القيامة يوم الندم واملالمة، ولت حني منا�ص.

٣. النف�س املطمئّنة

٤. النف�س الرا�شية املر�شية

بقلم: الشيخ جعفر السبحاين 
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)العف���و( كلم���ة ي���دل اأ�ص���ل معناهاعل���ى املحو الطم����ص، 
يق���ال: عفت الريح الأثر اإذا حمته وطم�ص���ته، وعفا ال�ص���يء 
اأحم���ى ومل يبق له اأثر، والعفو ا�صطالح���ًا هو حمو الذنوب، 
وكل م���ن ا�ص���تحق عقوبة فرتكت���ه فقد عفوت عن���ه.. ويقال: 
عف���ا اهلل عن���ك، اأي حم���ا اهلل عن���ك، فعف���و اهلل ه���و حموه 

الذنوب ع���ن العبد.
وقي���ل اإن العف���و معن���اه ال���رتك، فعف���و اهلل اإذًا ه���و ترك���ه 
العقوب���ة عل���ى الذن���ب، ويف الدع���اء املاأث���ور: )اأ�ص���األك العفو 
والعافي���ة( اأي اأ�ص���األك ت���رك العقوبة وحتقيق ال�ص���المة، لأن 
العافي���ة ه���ي ال�صحة، وهي اأن ت�ص���لم من الأ�ص���قام والباليا.

والعف���و ب�ص���م الف���اء وت�ص���ديد ال���واو ه���و الكث���ري العف���و، 
فالكلمة �صيغة مبالغة على وزن فعول، وهي ا�ص���م من اأ�ص���ماء 

اهلل ع���ز وج���ل التي تكرر ذكره���ا يف الق���راآن الكرمي.
و)املعاف���اة( مفاعل���ة م���ن العف���و، ب���اأن يعفو الإن�ص���ان عن 

النا����ص، ويعفو النا����ص عنه.
وقي���ل ه���ي اأن يعافيك اهلل م���ن النا����ص، ويعافيهم منك، 
اأي يغني���ك عنه���م ويفنيهم عن���ك، وي�ص���رف اأذاهم عنك، 

عنهم. واأذاك 
وحقيق���ة العفو اأن يخطئ معك اإن�ص���ان، وتك���ون قادرًا على 
معاقبت���ه وموؤاخذت���ه، ولكن���ك تعر�ص وت�صف���ح، ولذلك قيل: 

املقدرة. عند  العفو 
وقي���ل: ل يظهر العف���و اإّل مع القتدار. وقيل ما قرن �ص���يء 

اإىل �ص���يء اأزين من حلم اإىل علم، ومن عفو اإىل قدرة.

والعف���و خلق من اأخ���الق القراآن الكرمي الت���ي كرر ذكرها، 
ورف���ع قدره���ا، ولعل مم���ا يزين هذا الق���در الرفي���ع للعفو اأن 
الق���راآن املجي���د جعله �صفة م���ن �صفات اهلل عز وجل واأ�ص���ار 
اإىل ذل���ك يف طائفة من الآيات، ففي �ص���ورة البقرة يقول اهلل 
ُكمْ  ــا عَنُْكمْ مِنْ بَعْـــدِ َذلِكَ َلعَلَّ تع���اىل: }...ُثمَّ عََفوْنـَ

)52 لبقرة: تَشْـــُكرُونَ{.)ا
َأنَُّكـــمْ  ـــهُ  اللَّ }...عَلِـــمَ  يق���ول  اأي�ص���ا  وفيه���ا 
وَعََفـــا  عََليُْكـــمْ  َفَتـــابَ  َأنُْفسَـــُكمْ  تَْخَتاُنـــونَ  ُكنُْتـــمْ 

)1 8 7 : ة لبق���ر ا ( . } . . عَنُْكمْ.
ويف �ص���ورة اآل عم���ران اأي�صا يق���ول: }...ُثـــمَّ صَرََفُكمْ 
ـــهُ ُذو َفْضٍل عََلى  عَنْهُـــمْ لِيَبَْتلِيَُكـــمْ وََلَقـــدْ عََفا عَنُْكمْ وَاللَّ

عم���ران:152( الْمُؤْمِنِـــنَ{.)اآل 
ـــهَ َغُفورٌ  ـــهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّ وفيه���ا اأي�صًا: }...وََلَقـــدْ عََفا اللَّ

عمران:155( حَلِيمٌ{.)اآل 
مِـــنْ  َأصَابَُكـــمْ  }وَمَـــا  اأي�ص���ًا:  ال�ص���ورى  �ص���ورة  ويف 
مُصِيبَـــةٍ َفِبمَا َكسَـــبَتْ َأيْدِيُكمْ وَيَعُْفـــو عَنْ َكثِريٍ{.

)ال�صورى:30(
وْبَـــَة عَـــنْ عِبَادِهِ  ـــذِي يَْقبَـــُل التَّ وفيه���ا اأي�ص���ًا: }وَهُـــوَ الَّ

وَيَعُْفـــو عَـــِن السَّيَِّئاتِ{.)ال�ص���ورى:25(
وَيَعْـــفُ  بِمَـــا َكسَـــبُوا  يُوبِْقهُـــنَّ  }َأوْ  اأي�ص���ًا:  وفيه���ا 

َكثِريٍ{.)ال�ص���ورى:34( عَـــنْ 
وهك���ذا جن���د اأن كت���اب اهلل ع���ز وج���ل ق���د ن�ص���ب �صف���ة 
)العفو( اإىل رب العزة واجلالل اأكرث من ع�ص���ر مرات، ونرى 

الذنـــ�ب  عـــن  يعفـــ�  اهلل  اإّن 
اأي ميحـــ� الذنـــ�ب عـــن العبد

16

الق
لأخ

ا



اأن اهلل تعاىل يعفو ويف الوقت نف�ص���ه يهدد باملوؤاخذة من يعود 
اأو ي�ص���ر، وهو يعفو عن طائفة ت�ص���تحق العفو، ويعاقب من ل 
ي�صتحق العفو، وهو يحث على التاه اإىل الأ�صباب التي تعل 

الإن�ص���ان م�صتحقًا لعفو ربه.
وجن���د اأكرث من هذا وهو اأن القراآن ي�صف اهلل عز وجل باأّنه 
)العفو( يف مواطن، فيقول يف �ص���ورة الن�صاء: }...وََكانَ 
ـــهُ عَُفوًّا َغُفورًا{.)الن�ص���اء:99( وفيها كذل���ك: }...َفِإنَّ  اللَّ
ـــهَ َكانَ عَُفـــوًّا َقدِيرًا{.)الن�ص���اء:149(.. ويف �ص���ورة  اللَّ
ـــهَ َلعَُفوٌّ َغُفورٌ{.)احلج:60( ويف �ص���ورة  احل���ج: }...إِنَّ اللَّ

ـــهَ َلعَُفـــوٌّ َغُفـــورٌ{. )املجادلة:2( املجادل���ة: }...وَإِنَّ اللَّ
وم���ا دام العف���و �صف���ة من �صف���ات اهلل التي توؤكده���ا اآيات 
القراآن، فاإّنه مما يزكي الإن�صان وي�صمو بقدره عند اهلل وعند 
النا�ص اأن يتخلق بهذا اخللق الكرمي النبيل ولذلك دعا القراآن 
اإىل العف���و وحث عليه ونّوه به يف اأ�ص���اليب خمتلفة فرناه مثاًل 
يف �ص���ورة البقرة يق���ول: }وَجَزَاءُ سَـــيَِّئةٍ سَـــيَِّئٌة مِْثُلهَا َفمَنْ 
الِمِنَ{. ـــهُ َل يُحِـــبُّ الظَّ ـــهِ إِنَّ عََفـــا وََأصَْلـــحَ َفَأجْـــرُهُ عََلى اللَّ

)ال�صورى:40(
فلي����ص هناك مانع م���ن مقابلة ال�ص���يئة بجزائها، ومواجهة 
امل���وؤدي اإىل الإ�صالح واخلري اأجم���ل واأكمل، وثواب هذا العفو 
النبي���ل ل ي�صيع عند اهلل الذي يقول: }وَإِنْ عَاَقبُْتمْ َفعَاقِبُوا 
بِمِْثِل مَـــا عُوقِبُْتمْ بِهِ وََلئِنْ صَبَرُْتمْ َلهُـــوَ خَيْرٌ لِلصَّابِِرينَ{.

)النحل: 126(
وَتَصَْفحُـــوا  تَعُْفـــوا  }وَإِنْ  التغاب���ن:  �ص���ورة  يف  ويق���ول 

)14 )التغاب���ن:  رَحِيـــمٌ{.  َغُفـــورٌ  ـــهَ  اللَّ َفـــِإنَّ  وَتَْغفِـــرُوا 
ويق���ول يف �ص���ورة الن�ص���اء: }إِنْ ُتبْـــدُوا خَيْـــرًا َأوْ ُتْخُفوهُ 
ـــهَ َكانَ عَُفـــوًّا َقدِيـــرًا{.  َأوْ تَعُْفـــوا عَـــنْ سُـــوءٍ َفـــِإنَّ اللَّ

)149 )الن�ص���اء:
وه���ذا تاأكيد للحث على التجمل بالعف���و، وتذكري باأن ثوابه 
اإذا اأح�ص���ن �صاحب���ه التحلي به ومل يخ���رج فيه عن مواطنه ل 

ي�صيع عند اهلل عّز وجل.
والق���راآن الك���رمي يح����ص النا����ص على الرتق���ي يف درجات 
ال�صف���ح والعف���و والغفران والت�ص���امح م���ع النا����ص فيقول يف 
�ص���ورة اآل عم���ران: }وَسَـــاِرعُوا إَِلى مَْغفِـــرَةٍ مِـــنْ رَبُِّكمْ 
قِنَ )133(  وَجَنَّـــةٍ عَرُْضهَـــا السَّـــمَاوَاتُ وَاْلَرْضُ ُأعِـــدَّتْ لِْلمُتَّ
ـــرَّاءِ وَالَْكاظِمِنَ الَْغيَْظ  الَّذِيـــنَ يُنْفُِقونَ فِي السَّـــرَّاءِ وَالضَّ
الْمُحْسِـــنِنَ{. )اآل  يُحِـــبُّ  ـــهُ  النَّـــاِس وَاللَّ عَـــِن  وَالْعَافِـــنَ 

)134-133 عم���ران: 
وكظ���م الغيظ ه���و كت���م الغ�صب وع���دم العم���ل مبقت�صاه، 

والعفو ه���و ترك العقوبة، والإح�ص���ان ه���و التف�صل باخلري.
وقي���ل عن الإم���ام زين العابدي���ن عليه ال�ص���الم: اإن جارية 
ل���ه كانت قائمة عليه تو�صوؤه، ف�ص���قط الإبري���ق من يدها على 
وجه���ه، ف�ص���جه، فنظ���ر اإليها، فقال���ت: يا م���ولي اإن اهلل عز 
وجل يق���ول: }والكاظمن الغيظ{. قال عليه ال�ص���الم: 
»كظمت غيظي«. قالت: ويق���ول: }والعافن عن الناس{. 
ق���ال عليه ال�ص���الم: »قد عفوت عن���ك«. قالت: يق���ول: »واهلل 
يحب املح�ص���نني«. قال عليه ال�ص���الم: »اأنت ح���رة لوجه اهلل.

)�ص���رح الأخبار:3/ 259(
واإذا كان الر�ص���ول الأعظ���م حمم���د �صل���ى اهلل علي���ه واآله 
و�ص���لم  ه���و املثل الأعلى لكل م�ص���لم، فاإن اأخالق���ه كذلك هي 
الق���دوة ال�ص���امية التي ل ت�ص���بهها ق���دوة يف م���كارم الأخالق 

ال�صيم. وف�صائل 
ولق���د �صرب ر�ص���ول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�ص���لم اأروع 
املث���ل واحلل���م وال�صفح، حت���ى رووا اأّن���ه كان اأحلم النا����ص 
واأرغبهم يف العفو مع القدرة، ولقد جاء يف �ص���ريته العاطرة 
اأّنه كان يق�ص���م للنا�ص ذات يوم، فقال رجل من اأهل البادية 
في���ه فظاظ���ة: ي���ا حمم���د واهلل لئ���ن اأم���رك اهلل اأن تع���دل، 
فم���ا اأراك تعدل، فاأج���اب النبي: »ويحك فم���ن يعدل عليك 
بع���دي؟«، وان�ص���رف الرجل فقال ر�ص���ول اهلل يف عفو رائع: 

»ردوه عل���ّي رويدًا«.
وق�ص���م النب���ي ذات ي���وم ق�ص���مة فق���ال رجل، هذه ق�ص���مة 
ما اأريد بها وجه اهلل، وملا �ص���مع النبي ذلك قال: »رحم اهلل 

اأخي مو�ص���ى فقد اأوذي باأكرث م���ن ذلك ف�صرب«.
يبل���ى،  ول  ين�ص���ى  ل  موق���ف  الر�ص���ول  عف���و  تاري���خ  ويف 
فذل���ك يوم فتح اهلل عليه مكة، وانت�ص���ر على اأعدائه الذين 
اآذوه وا�صطه���دوه واأخرجوه، فاإّنه ق���ال لهم:»ما تظّنون اأّن 
فاع���ل بك���م؟«، فاأجابوا: خ���ريًا، اأٍخ كرمي واب���ن اأخي كرمي، 

فق���ال: »اذهبوا فاأنت���م الطلقاء«.
ومل يكت���ب القراآن الكرمي بتعطري �ص���رية الوف���اء فيه، ول 
بطلب���ه من الر�ص���ول ليكون ق���دوة بل طلبه اأي�ص���ًا من العباد 
فقال تعاىل يف �ص���ورة الن���ور: }...وَلْيَعُْفـــوا وَلْيَصَْفحُوا َأَل 

ـــهُ َلُكمْ...{.)الن���ور:22( ُتحِبُّـــونَ َأنْ يَْغفِـــرَ اللَّ
ه���ذا ولقد قال ر�ص���ول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�ص���لم يف 
العفو: »ما زاد اهلل رجاًل يعفو اإّل عزًا«، وقال �صلى اهلل عليه 

واآله و�ص���لم: »ما عفا رجل عن مظلم���ة اإل زاده اهلل عزًا«.
فالعف���و خلق م���ن اأخ���الق الق���راآن فليحر�ص علي���ه اأبناء 

القراآن، لي�ص���تحقوا عف���و الرحمن.

بقلم: الدكتور الرشبايص
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عندم���ا جنحت بطون قري����ص يف انقالبها ال���ذي قاده �صهرا 
النبي، وا�ص���تولت بالقوة والتغلب والقه���ر على من�صب اخلالفة 
اتخ���ذت �صل�ص���ة م���ن التدابري والق���رارات املوؤمل���ة، جنحت، من 
خاللها، باإلغاء النهج العام الذي ر�ص���مه النبي للت�ص���يع لعلي بن 

اأب���ي طالب بخا�صة واأهل بي���ت النبوة بعامة.
مل���ا اأراد النب���ي اأن يكتب توجيهاته النهائية، وهو على فرا����ص 
امل���وت وجد نف�ص���ه وجه���ًا لوجه اأم���ام بطون قري����ص: مهاجرها 
وطليقها، ومن خلف البط���ون املنافقون واملرتزقة من الأعراب! 
وج���د نف�ص���ه اأم���ام حزب منظ���م وقوي يق���وده �صه���ره عمر بن 
اخلط���اب، فم���ا اأن قال النبي: قربوا اأكتب لك���م كتابًا لن ت�صلوا 
بعده اأبدًا، حتى قال عمر بن اخلطاب: اإن النبي يهجر، ح�ص���بنا 
كت���اب اهلل! وعلى الفور رددت البط���ون وحلفاوؤها: القول ما قال 
عمر! اإن النبي يهجر! وجنحوا يف احليلولة بني النبي وبني كتابة 

اأراد. ما 
لق���د تيق���ن النبي والقل���ة املوؤمن���ة الت���ي ا�صطفاها لت�ص���هد 
كتاب���ة توجيهات���ه النهائي���ة، اإنه���م اأم���ام الفتن���ة بعينه���ا، واإن 
بط���ون قري����ص التي هزمه���ا النبي، وهي على ال�ص���رك، جاءت 
لتهزم النبي حتت مظلة الإ�ص���الم! واإنها تهدف اإىل هدم كافة 
الرتتيب���ات الإلهية املتعلقة بالإمام���ة والقيادة والولية من بعد 
النب���ي، واأنَّها ت�ص���تعد لغ�صب حق اأهل بيت النبوة ال�ص���رعي يف 
القي���ادة، وال�ص���تيالء عليها بالق���وة والتغل���ب والقهر، وتقدمي 

الدين عل���ى طريقة البطون.
لق���د ق���درت البطون ودب���رت فاأحكم���ت التدبري، فل���و اأ�صر 

النب���ي على كتاب���ة توجيهاته لأ�ص���رت البط���ون وحلفاوؤها على 
هج���ر النبي �صلى اهلل عليه واآل���ه ويف ذلك هدم للدين واإبقاوؤه 
طريقًا مللك البطون، وقدر النب���ي اأن عهوده ومواثيقه اللفظية 
وتاأكيداته التي تكررت تكفي املوؤمنني ليحموا ال�صرعية الإلهية 
ب�ص���واعدهم، ف���اإن تخاذلوا ع���ن حمايتها ف�ص���يذلوا ويحرموا 

نعمة هذه ال�ص���رعية الإلهية، و�ص���يتفرقوا.
واإن تفرق���وا لن يجتمع���وا اإل بالعودة اإىل هذه ال�ص���رعية بعد 
اأن ي�ص���هم ال�صيطان بن�صب وعذاب. وخرجت البطون من بيت 
النبي منت�ص���رة، واغتنمت فر�صة ان�ص���غال اأه���ل بيته بتجهيزه 
وتكفينه، ون�صبت خليفة، وبايعته بطون قري�ص، وبايعه املنافقون 
واملرتزقة من الأعراب، واأ�صحاب امل�صالح من الأن�صار، وعزل 
اأهل بيت النبوة وبنو ها�ص���م والقلة املوؤمنة و�صاروا اأقلة كما كان 

و�صعهم يف مكة قبل الهجرة.
وواج���ه الإمام علي واأهل البيت والفئة املوؤمنة واقعًا �صيا�ص���يًا 

ل طاقة لهم مبواجهته.

عندم���ا جنحت بطون قري����ص يف انقالبها ال���ذي قاده �صهرا 
النبي، وا�ص���تولت بالقوة والتغلب والقه���ر على من�صب اخلالفة 
اتخ���ذت �صل�ص���ة م���ن التدابري والق���رارات املوؤمل���ة، جنحت، من 
خاللها، باإلغاء النهج العام الذي ر�ص���مه النبي للت�ص���يع لعلي بن 
اأبي طالب بخا�صة واأهل بيت النبوة بعامة، فبدلت ر�صميًا واجب 
ال���ولء لأهل بيت النبوة بالولء لقري����ص، وجعل���ت الولء خلليفة 

اإلغاء النهج العام للت�شيع وجتميده

ــف  ــ�ين بكت اأكتـــــب لكـــــــمايت
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البط���ون بدياًل من ال���ولء لعلي بن اأبي طالب، وجمدت الت�ص���يع 
تميدًا كام���اًل من عدة طرق هي:

1. من���ع رواية الأحادي���ث النبوية املتعلقة بالت�ص���يع لأهل بيت 
النبوة بعامة ولعل���ي بخا�صة وكتابتها، وحرق املكتوب منها.

2. حتطيم الرموز التي ينبغي �صرعًا على النا�ص اأن يوالوها.
فق���د ج���ر اخلليف���ة الأول الإم���ام علي ب���ن اأبي طال���ب جرًا، 
وهدد بالقتل اإن مل يبايع، و�ص���رع جي����ص اخلليف���ة يف حرق بيت 
فاطمة بنت الر�ص���ول حممد على من فيه، وفيه فاطمة واحل�صن 

واحل�صني �ص���بطا الر�صول.
3. حرم���ان اأه���ل بي���ت النبوة م���ن حقهم يف م���رياث النبي، 
وم�صادرة املنح التي اأعطاها لهم النبي حال حياته! وحرمانهم 

من حقهم يف اخلم����ص الوارد يف اآية حمكمة.
4. حرم���ان اأه���ل بي���ت النب���وة م���ن ت���ويل الوظائ���ف العامة 
واأو�صح���ت البط���ون لهم باأنه اإذا م���ا اأرادوا العي����ص فاإن عليهم 
اأن يقف���وا اأذلة اأم���ام بيت اخلليفة لياأخ���ذوا حاجتهم من املاأكل 
وامل�صرب! وا�ص���تعملت �صلطات الدولة ونفوذها ل�صد النا�ص عن 

م���والة عل���ي واأهل بيت النب���وة وجنحت يف ذلك.
فمن خالل هذه التدابري املوؤملة ا�ص���تطاعت دولة البطون اأن 
تعزل عليًا واأه���ل بيت النبوة اجتماعيًا و�صيا�ص���يًا واقت�صاديًا، 
واأن تذله���م اإذلًل بالغًا، واأن تظهرهم يف مظهر الذين ل حول 

لهم ول قوة.
وم���ا يعنين���ا اأن دولة البط���ون األفت، ر�ص���ميًا وعملي���ًا، النهج 
الع���ام للت�ص���يع ال���ذي ر�ص���مه النبي، وجم���دت الت�ص���يع تميدًا 
تام���ًا، والقل���ة التي اختارت الوف���اء بعهد اهلل ور�ص���وله، والبقاء 
على ولئها وت�ص���يعها لعلي خا�صة واأه���ل بيت النبوة عامة كتمت 
ولءه���ا وت�ص���يعها، وتظاه���رت بتقبل م���ا حدث حفظ���ًا حلياتها 
وم�صاحلها، وبقيت عقيدتها بالت�ص���يع على ب�صاطتها التي كانت 
�ص���ائدة يف زمن الر�ص���ول، فهي توؤمن بالقراآن وبيان النبي لهذا 
القراآن قانونًا اأبديًا لالأمة، وتوؤمن بعلي بن اأبي طالب واأئمة اأهل 
بي���ت النبوة قيادة اأبدية لالأمة م���ن بعد النبي، ولكنها ا�صطرت 

الإيان. هذا  لإخفاء 
مبعن���ى اأن���ه مل يك���ن لل�ص���يعة فرق يف ه���ذا العهد اإمن���ا كانوا 

واحدة. فرقة 

بعد مقتل خليفة بطون قري����ص الثالث عثمان، وت�ص���لم الإمام 
عل���ي من�صب اخلالفة، رفع جميع القي���ود التي و�صعها اخللفاء 
الثالثة، واأخذ يك�صف النقاب ويذكر الأمة بالن�صو�ص ال�صرعية 

الت���ي عاجلت من�صب القيادة من بعد النبي.
ومل مت����ص اآون���ة ب�ص���يطة عل���ى حكمه حت���ى اأدرك���ت الأكرثية 

ال�ص���احقة من امل�ص���لمني، اأن املياه ق���د ع���ادت اإىل جماريها، واأن 
احلق ق���د عاد اإىل �صاحبه، و�ص���عرت كاأنها ا�ص���تفاقت من حلم، 
واأعلنت الفئ���ة املوؤمنة حقيقة اإيانها وفت���ح الإمام بع�ص مغاليق 
علمه بالق���در الذي تتحمله العامة، وعادت �ص���رية البطل لت�ص���ق 
طريقها اإىل الأ�ص���ماع من دون قيود، وبهر اجلميع مب�صلك الإمام 
ال�ص���خ�صي وعدله وجالل قدره، فالتفت حول���ه قلوب املخل�صني 

فت�ص���يعوا له ولأهل بيته، وت�ص���يعت البقية اأو تظاهرت بالت�صيع.
و�ص���ار الت�ص���يع لأه���ل بي���ت النب���وة النه���ج الع���ام للمجتمع، 
بعد الق�صاء على حزب عائ�ص���ة وطلح���ة والزبري، ودانت البالد 
الإ�ص���المية حلك���م الإمام وقيادته ومل تبق اإل ولية ال�ص���ام التي 

اأعلن���ت ع�صيانها له بقيادة معاوية بن اأبي �ص���فيان.
خالل ه���ذه احلقبة كان���ت ال�ص���يعة فرقة واح���دة ولعقيدتها 
الب�ص���اطة التي كانت �ص���ائدة يف عهد النبي وتقوم هذه العقيدة 
على حديث الثقلني الذي يوؤكد اأن قيادة الأمة حق خال�ص لأئمة 

اأهل بيت النبوة.

وق���ف ال�صحاب���ة املخل�ص���ون جميعه���م م���ع الإم���ام علي يف 
�ص���لمه وحرب���ه ومعهم عام���ة امل�ص���لمني، ووقفت بطون قري����ص 
ومعها املنافقون واملرتزقة من الأعراب واأهل ال�صام مع معاوية، 
الذي ا�ص���تعد لهذه املواجهة طوال مدة حكمه لوليته ال�صام التي 

امتدت قرابة ع�ص���رين عامًا.
كان���ت مواجه���ة بني الق���وة وال�ص���رعية، لقد اأنهك���ت احلرب 
مع�ص���كر الإمام وحدث���ت معركة �صف���ني، ورجحت كف���ة الإمام 
ومع�ص���كره، ولحت بوادر هزية معاوية وجي�صه فاخرتع معاوية 
واب���ن العا�ص خدعة رفع امل�صاحف على الرماح، و�ص���عار )هذا 
كت���اب اهلل بين���ا وبينك���م(، ودب اخل���الف يف مع�ص���كر الإمام، 
فمنهم من يقول: ه���ذا كتاب اهلل، ومنهم من يقول: تلك خدعة 

من رجل���ني ل يعرفان كتاب اهلل.
وتوق���ف القتال، وا�ص���تد اخلالف يف مع�ص���كر الإمام، و�صار 
الإم���ام نف�ص���ه ماأم���ورًا بع���د اأن كان اآم���رًا، ووج���دت الأكرثية 
فر�ص���ة للقعود والدعة، وتهياأ املناخ لن�ص���وء الفرق والأحزاب، 
الفئ���ة املوؤمن���ة، وهي قلة بقي���ت على ولئها للح���ق مل تتزعزع، 
والأكرثية ال�ص���احقة فتحت اآذانها ملا يق���ال وهو كثري، وفتحت 
قلوبها لله���وى الذي انفلت من حواجزه، وتبعرثت وت�ص���رذمت 

الك���رثة طرائق بددًا.
كان ه���م الإم���ام اأن يعي���د الك���رثة اإىل خ���ط القل���ة املوؤمنة، 
وكانت املهمة ع�ص���رية اإن مل تكن م�ص���تحيلة، فقد األقى اخلالف 
اأجرانه يف مع�صكر الإمام واأفلتت اأزمة الأمور من يده، وعرب عن 

واقع احلال بقول���ه: )ل راأي ملن ل يطاع(.

ع�دة النهج العام للت�شيع

الختالف ون�ش�ء الفرق

بقلم: أحمد يعقوب
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نق���ل اب���ن �صهراآ�ص���وب يف )املناق���ب( ع���ن اأبي القا�ص���م 
الك���ويف يف كت���اب )التبدي���ل( روايات ت���دّل عل���ى اأن الإمام 
الع�ص���كري )عليه ال�ص���الم( كان يالحق التط���ّور الثقايف يف 
مواجه���ة الفك���ر الإ�ص���المي، بحي���ث كان يالح���ق املفكرين 
يف زمان���ه، وخ�صو�ص���ًا الذي���ن يعمل���ون على تهدمي الأ�ص����ص 
العقيدي���ة والثقافي���ة لالإ�ص���الم، ومنه���م فيل�ص���وف العراق، 
اإ�ص���حاق  ب���ن  )يعق���وب  الع���رب  فيل�ص���وف  اأي�ص���ًا  وُيق���ال 
الكن���دي(، ف���ريوي اب���ن �صهراآ�ص���وب ع���ن الكن���دي: "اأخذ 
يف تاألي���ف تناق����ص الق���راآن و�ص���غل نف�ص���ه بذلك وتف���ّرد به 
يف منزل���ه، واأنَّ بع����ص تالمذت���ه دخ���ل يوم���ًا على احل�ص���ن 
الع�ص���كري، فقال له اأبو حممد )عليه ال�ص���الم(: "اأما فيكم 
رجل ر�صيد يردع اأ�صتاذكم الكندي عّما اأخذ فيه من ت�صاغله 
بالق���راآن؟ فقال التلميذ: نحن م���ن تالمذته، كيف يجوز مّنا 
العرتا����ص علي���ه يف ه���ذا اأو يف غ���ريه؟ فقال ل���ه اأبو حممد 
)عليه ال�صالم(: اأتوؤدي اإليه ما األقيه اإليك؟ قال: نعم، قال: 
���ْر اإليه وتلّطف يف موؤان�ص���ته ومعونته على ما هو ب�ص���بيله  َف�صِ

� فال�ص���رط الأول اأن تدخ���ل قلب���ه لت�ص���تطيع اأن تدخل عقله، 
وهذا اأ�ص���لوب من اأ�ص���اليب احلوار يف القران، وهو اأنك اإذا 
اأردت اأن تدخل يف حوار فكري مع �ص���خ�ص اآخر تختلف معه 
لتقنع���ه مب���ا اأنت فيه، اأو لتناق�ص���ه فيما هو في���ه، فعليك اأوًل 
اأن تفت���ح قلبه بالكلم���ة احللوة والإطاللة احللوة والأ�ص���لوب 
احلل���و، ل اأن تكّفره وتزندقه وتّهله {وَجَادِلْهُم بِاّليت هِيَ 
أحْسَـــن}،)النحل:125(، {وَُقْل لِعِبَـــادِي يَُقوُلوا اّلتِي 

أحْسَن}،)الإ�ص���راء:53(. هِـــيَ 
ف���اإذا وقعت الأن�ص���ة يف ذلك، فق���ل: قد ح�صرن م�ص���األة 
اأ�ص���األك عنه���ا، فاإنه ي�ص���تدعي ذلك، فقل ل���ه: اإن اأتاك هذا 
املتكّل���م بالق���راآن )اأي ال���ذي يوحي لك به���ذه الأفكار(، هل 
يجوز اأن يكون مراده مبا تكّلم به غري املعان التي قد ظننت 
اأّنك قد ذهبت اإليها؟ فاإّنه �صيقول: اإنه من اجلائز، لأّنه رجل 
يفهم اإذا �ص���مع � وعظمة اأهل البيت )عليهم ال�ص���الم( اأنهم 
ل ينك���رون على الذي���ن يختلفون معهم �صفاته���م الإيجابية، 

مالحقة الأفكار املنحرفة و ردها من قبل 
الإمام احل�شــن الع�شكري )عليه ال�شالم(
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خالف���ًا مل���ا هو دائ���ر بينن���ا، ف���اإذا اختلفنا مع �ص���خ�ص فال 
نتحّدث عنه بخري ولو بن�ص���بة واح���د باملائة، فمع اأن الكندي 
اأّل���ف كتاب���ًا يف تناق�ص القراآن وهو اأمر خط���ري، لكن الإمام 
)عليه ال�ص���الم( يق���ول لتلميذه اإنه �ص���يقول لك من اجلائز، 
لأن���ه رجل مفّكر، ولأنه رجل من�ص���جم مع نف�ص���ه، فاإذا جئته 
ب يف  بفك���رة معقول���ة، فاإنها �ص���وف تدخ���ل عقل���ه ول يتع�صّ
رف�صه���ا ويت�ص���ّبث بقناعاته � ف���اإذا اأوجب ذلك � ف���اإذا راأيته 
ا�ص���تجاب للم�ص���األة � فقل له: فما يدري���ك، لعّله قد اأراد غري 

الذي ذهبت اأن���ت اإليه فيكون وا�صع���ًا لغري معانيه.
ف�ص���ار الرج���ل اإىل الكن���دي، وتلّط���ف اإىل اأن األق���ى هذه 
امل�ص���األة، فق���ال له: اأعد علّي، فاأعاد عليه، فتفّكر يف نف�ص���ه، 
وراأى اأّن ذل���ك حمتم���ٌل يف اللغ���ة و�ص���ائٌغ يف النظ���ر � فاللغة 
العربية مرنة متحّركة، فقد يفهم بع�ص النا����ص الكالم على 
اأن���ه احلقيقة وهو من املجاز، وق���د يفهم اأن املراد هو املعنى 

اللغوي واملق�صود ه���و املعنى الكنائي.
فق���ال: اأق�ص���مت علي���ك اإل اأخربتني من اأين ل���ك؟ فقال: 
اإنه �ص���ي ء عر�ص بقلبي فاأوردته عليك، فقال: كاّل، ما مثلك 
م���ن اهتدى اإىل ه���ذا، ول من بلغ هذه املنزل���ة، فعّرفني من 
اأي���ن لك هذا؟ فقال: اأمرن به اأبو حممد )عليه ال�ص���الم(، 
فق���ال: الآن جئت به، وم���ا كان ليخرج مثل هذا الأمر اإل من 
ذل���ك البيت "ال���ذي زّق اأهل���ه العلم زق���ًا � والذين يعي�ص���ون 
�صفاء احلقيقة وا�صتقامة التفكري واجلدل من اأجل الو�صول 
اإىل احلقيق���ة � ثم اإنه دعا بالنار واأحرق جميع ما كان اأّلفه" 

����ص:459(. )املناق���ب، ج:3، 
فالإم���ام الع�ص���كري )علي���ه ال�ص���الم( كان يتاب���ع بدّق���ة 
م���ا يجري على ال�ص���احة الفكرية يف عهده، ويناق����ص الأفكار 
املنحرف���ة التي ُتطرح هن���ا وهن���اك، وكان يواجهها باحلّجة 
وبالأ�ص���لوب العلم���ي، لأن���ه يعرف اأّن �ص���خ�صًا مث���ل الكندي 
ال���ذي هو فيل�ص���وف العراق، ل يك���ن اأن ترّده عّم���ا هو فيه 
بالأ�ص���اليب ال�ص���لبية كال�ص���تائم والتكفري والت�صليل وما اإىل 
ذلك، مما ي�ص���تخدمه املتفل�ص���فون الذي���ن ل يلكون احلّجة 

عل���ى ما يواجه���ون به الذي���ن يختلفون معهم.
وهن���اك حديث اآخ���ر اأي�صًا يحاول الإمام )عليه ال�ص���الم( 
اأن ي���رّد في���ه بع����ص ال�ص���بهات. فع���ن الكلين���ي باإ�ص���ناده عن 
اإ�ص���حاق بن حمم���د النخعي، قال: "�ص���األ الفهفكي اأبا حممد 

)عليه ال�ص���الم( ال�ص���وؤال املط���روح دائمًا: )للذك���ر مثل حّظ 
الأنثي���ني(، )الن�ص���اء:11(، فلم���اذا جعل اهلل امل���راأة الطرف 
ال�صعي���ف واأنق����ص م���ن حقها وجع���ل الرجل الط���رف القوّي 
وجعل له احلّظ الأوفر، ما بال املراأة امل�ص���كينة ال�صعيفة تاأخذ 
�ص���همًا واحدًا وياأخذ الرجل �ص���همني؟! فقال اأبو حممد )عليه 
ال�ص���الم(: "اإّن امل���راأة لي����ص عليها جهاد � بينم���ا الرجل عليه 
جهاد، وكان الرجل يف اجلهاد ياأخذ �صالحه، فلم تكن الدولة 
تعطي املقاتل �صالحًا، بل ي�صرتيه ويحمل معه موؤونته وراحلته 
� ول نفقة للمراأة � فال يجب عليها اأن تنفق على الرجل ول على 
اأولده���ا، بل الرجل هو الذي ينفق عليه���ا � ول عليها معقلة" � 
فاإذا قتل �ص���خ�ص اإن�ص���انًا خطاأ، فاإّن الدي���ة تتحملها العاقلة، 
وهي الرجال من الأقرباء، اأما الن�صاء فال يدفعن الدية، فاهلل 
عندم���ا اأعطى الرجل اأعطاه مبقدار م���ا اأخذ منه، فقد حّمله 
م�صوؤولية اجلهاد ونفقة العائلة ونفقة الزوجة، وجعله م�صاركًا 
يف الدي���ة الت���ي تكون على العائل���ة، اأما امل���راأة فاإنه مل يلزمها 
بذلك، ومعنى ذل���ك اأّن ح�صة املراأة اأ�صبحت اأكرث من ح�صة 
الرجل، وكاأنَّ الإمام )عليه ال�ص���الم( يريد اأن يقول له: لي�صت 
امل�ص���األة هي اأنه كم اأعطاك، لك���ن كم اأخذ منك، َفَمِن الرابح 
لة؟ اإنَّ امل���راأة اإذا تزوجت تاأخذ مهرًا  يف الطرف���ني يف املح�صّ
وتاأخ���ذ النفقة، فال تنفق من مالها، ث���م اإنَّ نفقة الأولد على 

الرجل اأي�صًا، فماله���ا يبقى ثابتًا ل يتحّرك.
يق���ول � فقلت يف نف�ص���ي ق���د قي���ل يل اإن ابن اأب���ي العوجاء 
قد �ص���األ اأبا عبد اهلل )عليه ال�ص���الم( فاأجابه بهذا اجلواب � 
والإمام الع�ص���كري )عليه ال�ص���الم( التقط ما يف نف�ص���ه قبل 
اأن يتحّدث به � فاأقبل اأبو حممد )عليه ال�صالم(، فقال: «نعم، 
هذه امل�ص���األة م�ص���األة ابن اأب���ي العوجاء واجل���واب مّنا واحد � 
فنحن ل نختلف "والإمام ال�صادق )عليه ال�ص���الم(، فجوابنا 
واح���د اإذا كان معن���ى امل�ص���األة واحدًا � ج���رى لآخرنا ما جرى 
لأولنا؛ واأّولنا واآخرنا يف العلم �ص���واء � لي�ص هناك اإمام اأف�صل 
من اإمام � ولر�صول اهلل)�ص( ولأمري املوؤمنني )عليه ال�صالم( 

ف�صلهما" )ال���كايف، ج:7، �ص:114(.
وه���ذه حقيقة اإيانية ل بّد اأن ننتب���ه اإليها، وهي اأن الإمام 
)علي���ه ال�ص���الم( يوؤك���د يف ه���ذه الرواي���ة اأنَّ الأئمة)عليه���م 
ال�ص���الم( حتى لو �ص���در من بع�صهم ومل ي�ص���در من البع�ص 
الآخ���ر اإل اأقل من ذلك ب�ص���بب الظ���روف التي تت�ص���ع لبع�ص 
وت�صي���ق عن اآخر، اإل اأن قاعدة العل���م واحدة لالأول ولالآخر.

بقلم: محمد فاضل محمد
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مبق���دور املتتبع اأن يتخذ من و�صف �صرار بن �صمرة لأمري 
املوؤمنني عليه ال�صالم منطلقًا للدخول يف عامله الرحيب.

فق���د دخ���ل �صرار عل���ى معاوية لعن���ه اهلل - اأيام ا�ص���تكان 
النا����ص واأ�ص���لموا ملعاوية القياد - فاألح على الرجل اأن ي�صف 
له عليًا عليه ال�ص���الم فرتدد �صرار كثريًا، فلما م�صى معاوية 
يف اإ�ص���راره قال �صرار: اأما اإذا لبد )فكان واهلل بعيد املدى، 
�ص���ديد القوى - يقول ف�صاًل، ويحكم عدًل، يتفجر العلم من 
جوانب���ه، وتنطق احلكمة م���ن نواحيه، ي�صتوح����ص من الدنيا 
وزهرتها، ي�صتاأن����ص بالليل وظلمت���ه؛ كان واهلل غزير الدمعة، 
كثري الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نف�ص���ه، يعجبه من اللبا����ص 
ما خ�ص���ن، ومن الطعام ما ج�صب؛ كان واهلل كاأحدنا، يجيبنا 
اإذا �ص���األناه، ويبتدوؤن���ا اإذا اأتيناه، وياأتين���ا اإذا دعوناه؛ ونحن 
واهلل م���ع قرب���ه منا، ودنوه اإلينا ل نكلم���ه هيبة له، ول نبتديه 
لعظمت���ه، فاإن تب�ص���م فع���ن مثل اللوؤل���وؤ املنظ���وم؛ يعظم اأهل 
الدين، ويحب امل�ص���اكني، ول يطمع القوي يف باطله، ول يياأ�ص 
ال�صعيف من عدله؛ فاأ�ص���هد باهلل لقد راأيته يف بع�ص مواقفه 
ليلة، وقد اأرخى الليل �صدوله، وغارت جنومه، وقد مثل قائمًا 
يف حمراب���ه قاب�صًا على حليته يتململ متلمل ال�ص���ليم، ويبكي 

بكاء احلزين، وكاأن اأ�ص���معه وهو يقول:
»ي���ا دني���ا غ���ري غ���ريي اأب���ي تعر�ص���ت اأم اإيل ت�ص���وقت، 

هيه���ات، هيهات!! قد اأبنتك ثالث���ًا ل رجعة يل فيك، فعمرك 
ق�صري وعي�ص���ك حقري وخطرك كبري.. اآه من قلة الزاد وبعد 

ال�ص���فر ووح�ص���ة الطريق«. )تذكرة اخلوا�ص:127(
وه���ذا الو�صف لالإمام عليه ال�ص���الم على وجازته يك�ص���ف 
بعمق عن الإطار العام ل�صخ�صية الإمام عليه ال�صالم يف �صتى 
مالحمه���ا يف احلقل الروحي والجتماع���ي، يف عالقته بربه، 

وعالقته مع نف�ص���ه، وكيفية تعامله مع النا�ص من حوله.
ف���اإن حدي���ث �ص���رار ي�ص���ع يف اأيدينا راأ����ص اخلي���ط الذي 
يو�صلن���ا اإىل طبيع���ة العالقات الجتماعية التي �ص���لكها اأمري 
املوؤمن���ني يف حيات���ه )كان واهلل كاأحدن���ا يجيبنا اإذا �ص���األناه 
ويبتدوؤن���ا اإذا اأتيناه، وياأتين���ا اإذا دنوناه، ونحن واهلل مع قربه 
ودن���وه اإلينا ل نكلمه هيبة له، ول نبتديه لعظمته.. يعظم اأهل 
الدين، ويحب امل�ص���اكني، ول يطمع القوي يف باطله، ول يياأ�ص 

عدله..(. من  ال�صعيف 
ويب���دو اأن ه���ذا الل���ون م���ن عالق���ة اأم���ري املوؤمن���ني علي���ه 
ال�ص���الم م���ع قومه اإمن���ا كان يف اأيام حكمه، مم���ا يطرح بني 
اأيدينا ت�صورًا نا�صجًا عن عظمة اأمري املوؤمنني عليه ال�ص���الم 

وبلوغه القم���ة يف مدارج الكم���ال والف�صيلة.
فم���ع اأن الإمام عليه ال�ص���الم كان يحتل موق���ع القيادة يف 
دنيا النا����ص وبيده اأزمة حياتهم الفكري���ة والجتماعية، نراه 

الأخــالق الجتماعيــة عند 
الإمــام علــي عليــه ال�شــالم
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كواحد م���ن عامة النا����ص، وكاأن موقعه لي����ص يف اأعلى مركز 
قيادي فهو يلغي احلواجز والألقاب، ويعامل الأمة كما لو كان 
واحدًا من عامتها بقلب حان، ونف����ص متوا�صعة، وحب �صادق 

عميق.
وه���ي روح مل ياألفها التاريخ الإن�ص���ان من���ذ الآماد املوغلة 
يف القدم حتى اليوم يف قيادة غري قيادة ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه واآله وو�صيه علي عليه ال�صالم.
وق���د وف���ق الإمام عليه ال�ص���الم توفيق���ًا عظيم���ًا يف قيادة 

الواع���ني لأهمي���ة قيادته يف دنيا امل�ص���لمني على الأقل.
فق���د كانت قيادته مبنية على احل���ب والإجالل معًا فبقدر 
ما كان يبذل من دفء وده لالأمة، كان اأتباعه ينحونه الكثري 

من الود والتعظيم..
الأم���ر الذي يذكرنا ب�صيا�ص���ة ر�ص���ول اهلل �صل���ى اهلل عليه 
واآله ويطرحها واقعًا حيًا يف دنيا النا����ص؛ فالتجربة واحدة يف 

هذا امل�صمار و�ص���واه، واإن تغري املوقع التاريخي.
ورح���م اهلل �صع�صع���ة بن �صوح���ان حيث يق���ول يف و�صفه 
لالإم���ام علي���ه ال�ص���الم )كان فين���ا كاأحدن���ا يف ل���ني جانب، 
و�صدة توا�ص������ع، و�صهولة قي������اد، وكنا نهاب����ه، مهابة الأ�صري 
املربوط لل�ص���ياف الواقف على راأ�ص���ه(. )�صرح نهج البالغة 

للمعت���زيل:1/ 25(
اأخالق���ه  يف  ال�ص���الم  علي���ه  الإم���ام  عظم���ة  وتتجل���ى 

الآتي���ة: املب���ادئ  خ���الل  م���ن  الجتماعي���ة 

ج���اءت اخلالف���ة لالإم���ام عليه ال�ص���الم يف ظ���روف بالغة 
اخلط���ورة والتعقي���د، ف���ذوو النف���وذ م���ن النا����ص ق���د األفوا 
ال�صتئثار وا�ص���رتاحوا اإليه، ولي�ص ي�صريًا اأبدًا اأن يذعنوا لأية 

حماول���ة اإ�صالحي���ة ت�صر مب�صاحله���م الذاتية.
ث���م اإن املطامع قد تنبه���ت لدى الكثري من الرجال، بعد اأن 
اأ�صبحت اخلالفة مغنمًا ل م�صوؤولية حلماية ال�صريعة والأمة، 
ولقد كان الإمام عليه ال�صالم مدركًا حلقيقة املوقف بدقائقه 
وخفاياه ب�ص���كل جعله يعتذر عن قب���ول اخلالفة حني اأجمعت 
الأم���ة عل���ى بيعته بعد مقت���ل اخلليفة عثمان قائ���اًل: »دعون 
والتم�ص���وا غريي فاإنا م�صتقبلون اأمرًا له وجوه واألوان، ل تقوم 
ل���ه القل���وب، ول تثب���ت عليه العق���ول، واإن الآفاق ق���د اأغامت 

واملحجة تنك���رت...«. )نهج البالغة: 136(
ولك���ن جماه���ري املدين���ة املن���ورة، وجماه���ري الث���وار م���ن 

الع���راق وم�صر اأ�صروا على ا�ص���تخالفه عليهم، فنزل الإمام 
عن���د رغبتهم، ولكن وفقًا ل�ص���روطه اخلا�ص���ة - هو »واعلموا 
اأّن اإن اأجبتك���م ركبت بكم ما اأعلم، ومل اأ�صغ اإىل قول القائل 

وعتب العاتب«. )نه���ج البالغة: 137(
ولق���د كان���ت اأوىل مه���ام الإمام عليه ال�ص���الم اأن يج�ص���د 
العدالة الجتماعية يف دنيا النا����ص وينح املنهج الإ�ص���المي 
فر�ص���ة يف البن���اء والتغي���ري عل���ى �ص���تى الأ�صعدة، فق���د بداأ 
عليه ال�ص���الم خطط���ه الإ�صالحي���ة، باإلغاء ال�صيا�ص���ة املالية 
والجتماعي���ة والإداري���ة الت���ي كان معم���وًل به���ا ليوفر اجلو 
املنا�ص���ب لتطبيق املخطط الإ�صالمي يف العدالة الجتماعية:
اأ: ا�ص���رتجاع الأم���وال الت���ي ت�ص���رف بها بن���و اأمية من 

املال. بيت 
اأ�ص���اوؤوا  الذي���ن  ال���ولة  م���ن  كث���ري  ع���ن  ال�ص���تغناء  ب: 
الت�ص���رف، وخالفوا اأمر اهلل تعاىل، وتخط���وا منهجه الأقوم 

ال���ذي ارت�ص���اه لعباده.
ج: املب���ادرة اإىل تبن���ي �صيا�ص���ة امل�ص���اواة يف توزي���ع امل���ال 

واحلق���وق، منهيًا بذل���ك دور الطبقي���ة والتميي���ز والأثرة.
فقال عليه ال�ص���الم: »املال مال اهلل، يق�صم بينكم بال�صوية 

ل ف�صل فيه لأحد على اأحد«. )نهج البالغة: 138(
وقول���ه علي���ه ال�ص���الم: »األ ل يقولن رجال منك���م غدًا قد 
غمرته���م الدني���ا فامتلكوا العق���ار، وفجروا الأنه���ار، وركبوا 
اخلي���ل، واتخ���ذوا الو�صائف املرقق���ة، اإذا منعته���م ما كانوا 
يخو�صون فيه، واأ�صرته���م اإىل حقوقهم التي يعلمون، حرمنا 

اب���ن اأبي طال���ب حقوقنا !«. )نه���ج البالغة: 139(

- يف معاملة اأفراد الأمة.
- يف منهج احلقوق.

- يف توزيع امل�صوؤوليات.
وكان منه���ج الإم���ام عليه ال�ص���الم يف الع���دل ل يناظره اإل 
منه���ج ر�ص���ول اهلل �صلى اهلل علي���ه واآله اإن مل نق���ل اأنه منهج 

الر�ص���ول �صلى اهلل علي���ه واآله بالذات.
فق���ال علي���ه ال�ص���الم: »...واهلل لئ���ن اأبي���ت عل���ى ح�ص���ك 
ال�ص���عدان م�ص���هدًا، واأجر يف الأغالل م�صفدًا، اأحب اإيل من 
اأن األقى اهلل ور�صوله يوم القيامة ظاملًا لبع�ص العباد، غا�صبًا 
ل�ص���يء من احلطام... واهلل لو اأعطيت الأقاليم ال�ص���بعة مبا 
حتت اأفالكها على اأن اأع�صي اهلل يف منلة اأ�صلبها جلب �صعرية 

اأوًل: اإ�شاعة العدل الجتماعي بني النا�س

تبنى الإمام �شيا�شة العدل ال�شامل
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م���ا فعلت، واأن دنياك���م عندي لأهون من ورق���ة يف فم جرادة 
تق�صمه���ا، ما لعلي، ونعيم يفن���ى ولذة ل تبقى، نعوذ باهلل من 
�ص���بات العقل وقبح الزلل وبه ن�صتعني«. )نهج البالغة: 224(

وقال عليه ال�ص���الم: »الذليل عن���دي عزيز حتى اآخذ احلق 
له«. )روائع من نهج البالغة: 123(

وقول���ه علي���ه ال�ص���الم: »واأمي اهلل لأن�صف���ن املظل���وم م���ن 
ظامل���ه، ولأقودن الظامل بخزامته حت���ى اأورده منهل احلق واإن 

كان كاره���ًا...«. )نه���ج البالغة: 136(
ومل تك���ن ه���ذه املب���ادئ الت���ي يتحدث عنه���ا الإم���ام عليه 

ال�ص���الم ذاته، اأمني���ات واأفكارًا 
طرحها يف دنيا املبادئ والأفكار، 
واإمنا ج�ص���دها واقعًا حيًا قبل اأن 

فكرًا. يطرحها 
م���ن  خ�صي�ص���ة  وه���ي 
خ�صائ����ص عل���ي عليه ال�ص���الم 
فالق���ول عن���ده يعق���ب العم���ل اأو 

طبيعت���ه. م���ن  يج���ري 
وم���ن اأجل ذل���ك م���الأ الإمام 
امل�ص���لمني  دني���ا  ال�ص���الم  علي���ه 
ق�ص���طًا وعدًل وحق���ق انقالبًا يف 
واق���ع امل�ص���لمني عل���ى ال�صعي���د 
والقت�ص���ادي  الجتماع���ي 
ملقت�صي���ات  وفق���ًا  وال�صيا�ص���ي 
العدل الإلهي فاأع���اد بذلك اأيام 
ر�ص���ول اهلل �صل���ى اهلل عليه واآله 
واإ�ص���راقها وعدلها  يف �صفائه���ا 

ال�ص���امل.
فح�ص���بك اأن اأم���ري املوؤمن���ني علي���ه ال�ص���الم كان يرت���دي 
القمي����ص املرق���وع ويبال���غ يف رقع مدرعته كلم���ا متزق جانب 
منه���ا حتى يبل���غ الأمر بالإمام عليه ال�ص���الم اأن ي�ص���تحي من 

راقعه���ا. )تذكرة اخلوا����ص: 125(
وكان يخ���رج اإىل ال�ص���وق ليبي���ع �ص���يفه كي ي�ص���رتي بثمنه 
اأزرارًا وه���و يف علو �ص���اأنه وعظمة مركزه ال���ذي يحتل يف دنيا 
امل�صلمني حيث تبى اإليه الأموال من اأقاليم الدولة الإ�صالمية 
جميعها، وثروات الدولة حتت ت�صرفه. )�ص���رح نهج البالغة: 

)200 /2

وكان ي���اأكل خبز ال�ص���عري بنخالته وكان غال���ب اأدامه اللنب 
اأو امللح واملاء.

ومل يك���ن لالإمام عليه ال�ص���الم غري قمي����ص واحد ل يجد 
غريه عند غ�ص���له. )مناقب اآل اأبي طالب: 2/ 97(

ومع �ص���دة زه���د الإمام عليه ال�ص���الم يف الدني���ا، فقد كان 
حري�ص���ا ً على توفري الرف���اه القت�صادي لالأم���ة التي ا�صطلع 
بقيادتها، فكان يق�ص���م الذهب والف�صة بني النا�ص، ويطعمهم 
اللحم واخلبز ويعمل كل ما يف و�صعه لرفع غائلة الفقر عنهم. 

)بحار الأنوار: 40/ 330(
وكان بي���ت امل���ال ل ي���كاد ترد 
اإلي���ه الأموال حتى يب���ادر الإمام 
علي���ه ال�ص���الم اإىل توزيعها على 
ح���ق  ذي  كل  لإعط���اء  النا����ص، 

. حقه
وكان منهاج���ه يف توزي���ع املال 

التزام اأق�صى درجات العدالة.
الزب���ري  يخاط���ب  ه���و  فه���ا 
وطلحة حينما كرب عليهما منهاج 
امل�ص���اواة يف العط���اء »...فواهلل 
ما اأن���ا واأجريي ه���ذا اإل مبنزلة 
واحدة«. )مناقب اآل اأبي طالب: 

)378  /1
وه���ا ه���و �ص���هل ب���ن حني���ف 
يخاطبه: يا اأمري قد اأعتقت هذا 
الغ���الم، فاأعط���اه ثالث���ة دنانري 
مثل ما اأعطى �ص���هل بن حنيف«. 

)مناق���ب اآل اأبي طال���ب: 1/ 379(
وياأتيه عا�صم بن ميثم - وكان الإمام عليه ال�ص���الم يق�ص���م 
اأمواًل - فقال: يا اأمري املوؤمنني اإن �ص���يخ مثقل، فقال الإمام 
عليه ال�ص���الم: »واهلل ما هي بكد ي���دي ول برتاثي عن والدي، 

ولكنها اأمانة اأوعيتها«. )مناقب اآل اأبي طالب: 1/ 377(
وج���اءه عبد اهلل بن زمع���ة - وهو من �ص���يعته - يطلب منه 
ماًل، فقال له الإمام عليه ال�ص���الم: »اإن هذا املال لي�ص يل ول 
لك، واإمنا هو يفء امل�ص���لمني وجلب اأ�ص���يافم، فاإن �صركتهم يف 
حربه���م كان لك مثل حظهم، واإل فجناة اأيديهم ل تكون لغري 

اأفواههم«. )بح���ار الأنوار: 41/ 115. نهج البالغة: 232(
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ويدخ���ل عليه عمرو بن العا�ص ليلة وه���و يف بيت املال يتوىل 
بع�ص �صوؤون امل�صلمني، فاأطفاأ الإمام عليه ال�صالم ال�صراج وجل�ص 
يف �صوء القمر، فال�صراج ملك الأمة، فال ي�صح اأن ي�صت�صيء به 

ابن العا�ص، وهو يف زيارة خا�صة لالإمام عليه ال�صالم!
حر�ص فريد على اأموال الأمة، و�ص���هر دائم على م�صلحتها 

وعمل دائم من اأجل اإ�صعادها وهدايتها واإ�صالح �صاأنها.

عل���ى اأن تعاه���د اأم���ر الأم���ة م���ن لدن عل���ي عليه ال�ص���الم 
لي����ص حم�صورًا يف اإطار املال وتوزيعه واإمنا يتد لكي ي�ص���عر 
الإن�صان بكرامته ويعيد وعيه بحقه يف احلياة احلرة الكرية، 

ويعلم���ه اأن يتمرد على الظلم والكبت و�ص���لب الإرادة.
وق���ال علي���ه ال�ص���الم: »لتك���ن عب���د غريك وق���د جعلك 
اهلل ح���رًا«. وقوله عليه ال�ص���الم: »اأنه ل ينبغي اأن يكون الوايل 
على الفروج والدماء واملغامن والأحكام واإمامة امل�صلمني البخيل، 
فتكون يف اأموالهم نهمته، ول اجلاهل في�صلهم بجهله ول اجلايف 
فيقطعهم بجفائه، ول احلائف للدول، فيتخذ قومًا دون قوم، ول 
املرت�صي يف احلكم، فيذهب باحلقوق، ويقف بها دون املقاطع، 

ول املعطل لل�صنة فيهلك الأمة«. )نهج البالغة: 131(
وقال عليه ال�ص���الم: »فال تكلمون مب���ا تكلم اجلبابرة، ول 
تتحفظوا مني مبا يتحفظ به عند اأهل البادرة، ول تخالطون 
بامل�صانع���ة، ول تظنوا بي ا�ص���تثقاًل يف حق قي���ل يل، فاإنه من 
ا�ص���تثقل احلق اأن يقال له اأو العدل اأن يعر�ص عليه كان العمل 
بهم���ا اأثقل عليه! فال تكفوا عن مقالة بحق اأو م�ص���ورة بعدل«. 

)نهج البالغة: 216(
املوؤمن���ني علي���ه  اأم���ري  العدال���ة يف عه���د  ومتت���د ظ���الل 
ال�ص���الم فريع���ى اأ�ص���واقهم من ناحي���ة املكايي���ل واملعرو�ص 

من ال�ص���لع وطبيعة املعام���الت فيها، فيخ���رج كل يوم يتفقد 
اأ�صواق امل�ص���لمني بنف�صه فري�صد ال�صال، ويهدي املق�صر اإىل 
طريق احلق، وياأم���ر بكل معروف، وينهى عن املنكر. )بحار 

الأن���وار: 41/ 104(
ول�ص���دة حر����ص الإم���ام اأمري املوؤمن���ني علي عليه ال�ص���الم 
على تطبيق العدالة الإ�ص���المية باأروع �صورها يف دنيا النا�ص، 
وعل���ى �ص���تى الأ�صع���دة اأنه وجد درع���ه عند رج���ل ن�صران، 

فوق���ف معه اأم���ام القا�ص���ي ليقا�صي���ه يف الأمر.
فق���ال الإم���ام علي���ه ال�ص���الم: »اإنه���ا درع���ي، ومل اأبع، ومل 

اأهب«.
ف�ص���األ القا�ص���ي الرج���ل الن�ص���ران: ما تق���ول فيما يقول 

املوؤمنني؟ اأمري 
ق���ال الرجل: ما ال���درع اإل درعي وما اأم���ري املوؤمنني عندي 

بكاذب.
فالتف���ت القا�صي لالإمام عليه ال�ص���الم: طالبًا بينة ت�ص���هد 

اأن له الدرع.
ف�صح���ك الإمام عليه ال�ص���الم معلنًا اأن���ه ل يلك بينة من 

النوع. ذلك 
فق�صى القا�ص���ي باأن الدرع للن�ص���ران، فاأخذها وم�صى، 

والإمام ينظر اإليه.
اإل اأن الرج���ل ع���اد وه���و يق���ول: اأم���ا اأن���ا فاأ�ص���هد اأن هذه 
اأحكام اأنبي���اء، اأمري املوؤمنني يدينن���ي اإىل قا�ص يق�صي عليه 
- الدرع  واهلل - درعك يا اأمري املوؤمنني، وقد كنت كاذبًا فيما 

اّدعيت. )علي وحقوق الإن�ص���ان جل���ورج جرداق: 87(
وح�صيل���ة الأم���ر اأن يعل���ن الرج���ل اإ�ص���المه ويخل����ص يف 
الوقوف حتت راية الإمام عليه ال�ص���الم موؤمنًا جماهدًا ذائدًا 

عن ر�ص���الة الهدى.
وبق���در ما كان الإمام عليه ال�ص���الم حري�صًا على ت�ص���يد 
روح العدال���ة الت���ي �صدع بها ر�ص���ول اهلل �صل���ى اهلل عليه واآله 
لإخ���راج الإن�ص���ان م���ن ظ���الم الظلم والقه���ر والكب���ت، كان 
حري�ص���ًا كذل���ك على اإل���زام ولت���ه وق�صاته وقادة جيو�ص���ه، 
وجباة الأموال بالتزام العدل يف معاملة النا�ص، وحتري احلق 
يف احلك���م والق�ص���اء واإعطاء احلقوق، ويف جم���ع املال وحتى 

يف حالت احلرب و�ص���واها.

بقلم: محمد محمد عيل
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التكنلوج���ي  التط���ور  وم���ع  الأخ���رية  الآون���ة  يف  ال�ص���وؤال: 
احلا�ص���ل يف العامل من �ص���بكات التوا�صل العاملية )من خالل 
النرتن���ت( نوّد اأن نط���رح على جنابكم املوّقر الأ�ص���ئلة الآتية 
الت���ي ابتلين���ا بها نحن العوائل امل�ص���لمة من اأتب���اع اأهل البيت 

عليهم ال�ص���الم، والأ�ص���ئلة هي:
1( ه���ل يجوز للمراأة مرا�ص���لة اأي فرد عل���ى الإطالق ومن 
دون عل���م زوجها اأو اأبيها، وكذا احلال بالن�ص���بة لالأبناء حيث 

الإناث؟ يرا�صلون 
2( عن���د طل���ب الرج���ل معرف���ة م���ا يح�ص���ل من مرا�ص���لة 
الزوج���ة اأو البن���ت اأو الب���ن اأو الأخ���ت يقول���ون: )هذا لي����ص 
م���ن �ص���اأنك ول يح���ق لك الّط���الع عل���ى ذلك لأّن���ه خمالف 

للخ�صو�صي���ة ال�ص���خ�صية(، فه���ل ه���ذا �صحيح؟
3( هل يحق للزوج اأو الأب حما�ص���بة الزوجة اأو الأولد اإذا 
ا�صتمر التوا�صل مع الآخرين خ�صو�صًا اإذا كان ذلك التوا�صل 
خمف���ي ومث���ري للريبة وال�ص���ك بوجود عالقات غري �ص���رعية، 
وبتعبري اآخر ما ه���ي وظيفة الزوج تاه زوجته، ووظيفة الأب 

تاه ابنته اأو ابنه؟
اجل���واب: ل يجوز للم���راأة التوا�ص���ل مع الرجل باملرا�ص���لة 
الكتبي���ة اأو ال�صوتي���ة فيم���ا ل يجوز بامل�ص���افهة ب���ال فرق. ول 
ينبغي لها الت�صّرف على وجه يثري ريبة زوجها اأو اأبيها بل قد 
يحرم ذلك يف جملة من املوارد كما لو كان الت�صّرف من ِقَبل 

الزوجة مريبًا عقاًل، بحيث يعّد منافيًا ملا يلزمها رعايته تاه 
زوجه���ا اأو كان الت�ص���رف من البن���ت مما يوج���ب اأذّية الأب 
�ص���فقة عليها، وكذلك احلال يف البن بالن�صبة اإىل اأبيه، واإذا 
توّقف رفع الإ�ص���كال على اّطالع الزوج اأو الوالد على م�صمون 
املرا�صالت تعنّي ذلك اإذا مل يرتتب حمذور اآخر. وعلى العموم 

فاإّن للزوج والوالد وظيفة يف �ص���اأن الزوجة والولد.
ق���ال اهلل تع���اىل: {يَـــا أيُّهَـــا اّلذِيـــنَ آمَنُـــوا ُقـــوا َأنُْفسَـــُكم 
ــارًا وَُقودُهَـــا النَّـــاسُ وَالْحِجَـــارَةِ عََليْهَـــا مَاَئَِكٌة  وََأهْلِيُكـــم نـَ
مَـــا  وَيَْفعَُلـــونَ  أمَرَهُـــم  مَـــا  اهلل  يَعْصُـــونَ  َل  شِـــدَادٌ  غِـــاٌَظ 

)6 يُؤْمَرُون}.)التح���رمي:
فعل���ى الزوج���ة والأولد اأن يكون���وا عون���ًا لهم���ا يف القي���ام 
به���ذه الوظيفة على ما اأم���ر اهلل تعاىل به، ولهما يف حال عدم 
ال�ص���تجابة لذلك القيام بوظيف���ة الأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر يف مورده ح�ص���ب ال�صوابط ال�ص���رعّية واهلل العا�صم.
ال�ص���وؤال: نقل البع�ص عن �ص���ماحة ال�ص���يد ال�صي�صتان دام 
ظل���ه اأنه ل حترم املفاكهة م���ع الأجنبية مطلقًا واإمنا يعترب اأن 
يكون حدود احلديث لغر�ص �صحيح وخاليًا من اللغو والباطل 
م���ن دون اأن تعم���د املراأة اإىل ترقيق �صوتها وحت�ص���ينه بق�صد 
اإغ���راء الرج���ل وفتنت���ه واأم���ا جم���رد املحادثة بينهم���ا ملجرد 
املحادثة والأن�ص بحديثها واملكث معها وممازحتها فهو مكروه 

ــي ــل الجتماع ــه الت�ا�ش فق
مطابق لفتاوى �شماحة ال�شيد علي ال�شي�شتاين دام ظله
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اإذا مل ي�ص���تمل على الريبة والفتنة والفتتان والتلذذ فهل هذا 
امل�صم���ون موافق عليه اأم ل؟

اجل���واب: ل حترم جمرد املحادث���ة مع رعاية الآداب وعدم 
ترقي���ق ال�ص���وت وع���دم التط���رق اإىل موا�صيع غري منا�ص���بة 
ب���ني الرجل وامل���راأة الأجنبية واملق�ص���ود باملمازحة واملفاكهة 

املحّرمة ما ا�ص���تمل على ما اأ�ص���ري اإليه.
ال�ص���وؤال: م���ا ه���و احلك���م يف التعام���ل بطري���ق الت�ص���ويق 
ال�صبكي عرب الأنرتنت حيث يتم الت�صويق ملنتجات غري حمّرمة 
لبع�ص ال�صركات الإنتاجية ويح�صل امل�صّوق على عمولة يف بيع 
كل �ص���لعة وذلك بر�ص���ى طريف املعاملة وه���ل اأن بذل العمولة 

يكون م���ن قبيل اجلعالة؟
اجلواب: �ص���ماحة ال�ص���يد ل ي�صّحح هك���ذا معاملة ويكن 

الرجوع اإىل الغري لت�صحيحه���ا مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
ال�ص���وؤال: هل يجوز ا�ص���تخدام ال�صباب وال�ص���ابات لو�صائل 
التوا�صل الجتماعي كتبادل الر�ص���ائل الألكرتونية والتكلم مع 

بع�صهم يف الأنرتنت وغريها؟
اجل���واب: ل يج���وز اإل مع الأمن من الجن���رار اإىل احلرام 
واملف�صدة ولو بالجنرار اإليها �صيئًا ف�صيئًا وعليهم �صدق النية 
ورعاية العفة والحت�ص���ام والتجنب عن الت�صريح مبا ي�صتقبح 

الت�صريح به.
ال�ص���وؤال: ما هو احلكم ال�ص���رعي يف املحادثة التي تتم عن 
طريق الأنرتنت بني ال�صاب وال�صابة فقط كتابيًا ولي�ص �صوتيًا.

اجلواب: ل يجوز مع خوف الوقوع يف احلرام.
ال���ذي  البالت���وك  ال�ص���وؤال: يوج���د يف الأنرتن���ت برنام���ج 
ي�صم خمتلف الفئات التي تتناق����ص يف موا�صيع �صتى. �صوؤايل 
ل�ص���ماحتكم م���ا راأيك���م بالتح���دث ب���ني ال�ص���باب )الفتي���ات 

والفتي���ان( يف ه���ذا الربنامج؟

اجلواب: ل يجوز ملا فيه من خوف الوقوع يف احلرام.
ال�ص���وؤال: عن���دي خ���ط اأنرتنت ول���و اأعطيت اجل���ريان من 
دون علم املقهى ول �صرر على املقهى ما هو راأي �ص���ماحتكم؟

اجلواب: ل يجوز من دون اإذن اأ�صحاب ال�صركة.
ال�ص���وؤال: م���ا راأيكم يف تكوين عالق���ات اأو �صداقات اأو حب 

بني املراأة والرجل عرب الأنرتنت؟
اجلواب: ل يجوز.

ال�ص���وؤال: هل يج���وز املحادثة الكتابية ع���ن طريق الأنرتنت 
)الدرد�ص���ة( مع الولد اأو البنت يف الأم���ور الدينية اأو الن�صح 
الجتماعي اأو الأمر باملعروف والنهي عن املنكر مع الثقة بعد 

الوقوع يف احلرام؟
اجل���واب: ل يج���وز م���ع خ���وف الوق���وع يف احل���رام ول���و 
بالجنرار اإليه �ص���يئًا ف�ص���يئًا قال تعاىل: {بَِل اإِلنْسَـــانُ عََلى 

)15-14 مَعَاذِيْرَه}.)القيام���ة:  َألَْقـــى  وََلـــوْ   - بَصِـــريَة  نَْفسِـــهِ 
ال�صوؤال: هل العمل مبقاهي النرتنت جائز؟
اجلواب: يجوز اإل اأن يرتتب عليه املف�صدة.

ال�صوؤال: ما حكم امل�صاركة يف املنتديات؟
اجل���واب: يج���وز يف ح���د ذات���ه ورمب���ا يعر����ص م���ا يوجب 

حرمت���ه كم���ا ه���و احل���ال يف كل حمادثة.
ال�ص���وؤال: ي�ص���اع الي���وم الزواج ع���ن طريق النرتنت �ص���واء 
كان دائم���ي اأو منقط���ع فم���ا �صح���ة هك���ذا زواج م���ن ناحي���ة 

الإ�صالمية؟ ال�ص���ريعة 
اجل���واب: ل ي�صح بالكت���اب على الأح���وط، وي�صح بالعقد 
اللفظ���ي ولكن لب���د من تع���رف كل من الزوج���ني على الآخر 
ملعرفة تواجد ال�صروط. ومن �صروطه اإذن الويل اإن كانت بكرًا 

غري م�ص���تقلة، بل حتى امل�ص���تقلة على الأحوط وجوبًا.
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اأ�ص���ل  تثب���ت  عدي���دة  اآي���ات  هن���اك 
اأّن هن���اك  كم���ا  القيام���ة؛  ال�ص���فاعة يف 

رواي���ات كث���رية توؤّك���د ه���ذه احلقيق���ة.
على هذا الأ�صا�ص فاإّنه من الالزم هنا:

الطوائ���ف  ومناق�ص���ة  درا�ص���ة  اأّوًل: 
املختلف���ة لآيات ال�ص���فاعة ك���ي يتبنّي كون 
اأ�صل ال�صفاعة حّقًا ولكي تّت�صح حدودها 
)كم���ا قد مّت ذك���ره باإجم���ال يف املباحث 
بي���ان تف�صيل���ّي  م���ع  لالآي���ة  التف�ص���ريّية 

وماهّيتها(. ال�ص���فاعة  لتعري���ف 
ثاني���ًا: التط���ّرق اإىل �صف���ات ال�ص���افع 

له. وامل�صفوع 
ال�ص���بهات  عل���ى  الإجاب���ة  ثالث���ًا: 
والإ�صكالت املطروحة يف بحث ال�صفاعة.

فاآي���ات ال�ص���فاعة تنق�ص���م اإىل ثالث 
طوائف:

الطائف���ة الأوىل: تنفي ال�ص���فاعة على 
نح���و مطلق، مثل: }يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا 
َأنْفُِقـــوا مِمَّـــا رََزْقنَاُكـــمْ مِنْ َقبْـــِل َأنْ 
ٌة وََل شَـــَفاعٌَة  يَْأتِـــيَ يَوْمٌ َل بَيْعٌ فِيهِ وََل خُلَّ

الِمُـــونَ{.  الظَّ هُـــمُ  وَالَْكافِـــرُونَ 
)254 )البق���رة:

تنف���ي  فه���ي  الثاني���ة:  الطائف���ة  اأّم���ا 
النتفاع من ال�صفاعة بالن�صبة للمجرمني؛ 
نظ���ري الآية م���ورد البح���ث: }ول يُقبل 
قبي���ل:  م���ن  واآي���ات  شـــفاعة{  منهـــا 
 )42( سَـــَقرَ  فِـــي  سَـــَلَكُكمْ  }مَـــا 
ـــنَ )43( وََلمْ  َقاُلـــوا َلمْ نَكُ مِـــنَ الْمُصَلِّ
ــكُ ُنْطعِـــمُ الْمِسْـــكِنَ )44( وَُكنَّا  نـَ
وَُكنَّـــا   )45( الَْخائِضِـــنَ  مَـــعَ  نَُخـــوضُ 
ـــى  حَتَّ  )46( الدِّيـــِن  بِيَـــوِْم  بُ  ُنَكـــذِّ
ــا الْيَقِـــنُ )47( َفمَـــا تَنَْفعُهُـــمْ شَـــَفاعَُة  َأتَانـَ

)املّدث���ر:48-42( الشَّـــافِعِنَ{. 
حتّق���ق  اأّن  توؤّك���د  الثالث���ة:  والطائف���ة 
تع���اىل،  اهلل  ب���اإذن  من���وط  ال�ص���فاعة 
فهي ت�ص���تثني ما ي���وؤّذن به منه���ا، نظري: 
ـــذِي يَشْـــَفعُ عِنْـــدَهُ إِلَّ  }...مَـــنْ َذا الَّ
وقول���ه:   ،)255 )البق���رة:  بِِإْذنِـــهِ...{ 

بَعْـــدِ  مِـــنْ  إِلَّ  شَـــفِيٍع  مِـــنْ  }...مَـــا 
إِْذنِهِ...{ )يون����ص:3(، والآية التي تقول 
مَـــا  }...يَعَْلـــمُ  للمالئك���ة:  يف تعريفه���ا 
بَيْنَ َأيْدِيِهمْ وَمَا خَْلَفهُمْ وََل يَشْـــَفعُونَ 
إِلَّ لِمَـــِن ارْتََضى...{.)الأنبي���اء:28(
ال�ص���فاعة يقولون:  فاملتم�ّص���كون بنفي 
م���ن اجلل���ّي اأّن���ه ل يك���ن اإثب���ات اأحقّية 
اأ�ص���ل ال�ص���فاعة م���ن خ���الل الطائفت���ني 
الأوىل والثاني���ة م���ن الآي���ات الت���ي تنفي 
اأ�صل ال�ص���فاعة اأو تنفي نفعها، كما اأّنه ل 
يكن ال�صتدلل بالطائفة الثالثة؛ وذلك 
لأّن ال�ص���تدلل بها �ص���وف يبتني على اأّن 
ال�ص���تثناء فيها ه���و ا�ص���تثناء حقيقة كي 
يك���ون مقّي���دًا لإطالق الطائفت���ني الأوىل 
والثاني���ة، واحل���ال اأّن���ه يحتم���ل اأن يكون 
ال�ص���تثناء املذك���ور ه���و من قبي���ل تاأكيد 

للخال�س  ال�حيد  ال�شبيل 
مـــن عـــذاب يـــ�م القيامة
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النف���ي، نظري ما قيل يف اآي���ات من قبيل: 
}سَـــنُْقِرُئكَ َفاَ تَنْسَـــى )6( إِلَّ مَا شَاءَ 

)الأعل���ى:7-6( ـــهُ...{.  اللَّ
اأّن���ه مل  لي����ص  الأوىل  الآي���ة  حي���ث يف 
ُت�ص���تثن م�صونّي���ة النبي �صل���ى اهلل عليه 
واآله و�ص���لم من الن�ص���يان فح�صب، بل اإّنه 
مّت التاأكيد على م�صونّيته منه اأي�صًا، ويف 
الثاني���ة لي����ص اأّن���ه ل ت�ص���وب خل���ود اأهل 
اجلّنة فيها اأّي �ص���ائبة فقط، ب���ل اإّنه اأّكد 
على خلودهم فيها؛ وذلك لأّن الآية تكون 
مبعنى: اإّنه ل �ص���بيل عل���ى الإطالق اأمام 
اأ�صحاب اجلّنة للخروج منها اإّل اأن ي�صاء 
اهلل، وما دام اهلل قد وعد بخلودهم فيها، 

فهو ل���ن يخلف الوعد.
حواراتن���ا  يف  ي���دور  م���ا  ب���ه  و�ص���بيه 
العرفّية حني يقول متويّل امل�صجد املت�صّرع 
واملتعّب���د: )ل جمال لغ���ري املتطّهرين يف 
هذا امل�ص���جد اإّل اأن اأ�صاء اأنا( حيث يكون 
الق�صد: اأنا فقط الذي ي�ص���تطيع ال�صماح 
لغ���ري املتطّهري���ن لدخول امل�ص���جد واإّنني 
لن اأ�ص���مح اإّل للمتطّهرين بدخوله، حيث 
ال�ص���تثناء هن���ا ه���و مبثاب���ة التاأكيد على 
امل�ص���تثنى منه، ولي����ص التقطي���ع واإخراج 

منه. �صيء 
ومن املحتم���ل اأن تكون اآي���ات الطائفة 
الثالثة من ه���ذا القبيل اأي�صًا؛ اأي اأنَّها يف 
مقام التاأكيد على نفي ال�صفاعة، ويف هذه 
احلالة فاإّنها لي�ص فقط ل تقّيد اإطالقات 
الطائفتني الأوىل والثانية بل اإّنها ت�ص���ّكل 

تاأييدًا لها وتاأكيدًا عليها اأي�صًا.
عل���ى  الإجاب���ة  املمك���ن  م���ن  لع���ّل 
الحتمال املذكور باأّن ذلك يكون تاّمًا اإذا 
كان���ت الطائفة الثاني���ة يف حكم الطائفة 
ه���ا تنف���ي ال�ص���فاعة ب�ص���كل  الأوىل، اأي اأنَّ
مطل���ق واحل���ال اأّن الأم���ر لي����ص كذلك؛ 
لأّن���ه - كما م���ّر - فاإّن الآي���ات التي تنفي 
منفع���ة ال�ص���فاعة ل تنح�صر يف اآيات من 

قبي���ل: }ل تنفعهـــا شـــفاعة{ اأو }ل 
يقبـــل منها شـــفاعة{، ب���ل اإّن من جملة 
هذه الطائفة هي اآية �صورة )املدّثر( التي 
ج���اء التعبري فيها بقول���ه: }فما تنفعهم 

الشـــافعن{. شـــفاعة 
يظه���ر  اإمّن���ا  التعب���ري  ه���ذا  ومث���ل 
وجود �ص���افعني يف ي���وم القيام���ة و�صلت 
فه���م  الفعلّي���ة  مرتب���ة  اإىل  �ص���فاعتهم 
�ص���افعون بالفع���ل، كم���ا اأّنها تب���نّي كون 
�ص���فاعة هذه اجلماعة لي����ص لها اأّي نفع 

حل���ال كّف���ار وجمرم���ني معّين���ني.
بالطبع �ص���يطرح هنا ال�ص���وؤال التايل: 
اأّي م���ن  بنف���ع  �ص���فاعة ه���وؤلء  اأّن  وه���و 

الأ�ص���خا�ص �ص���تكون؟
واجل���واب: يك���ون يف الطائف���ة الثالثة 
وه���و اأّن �ص���فاعة ه���وؤلء اإمّن���ا تنفع الذي 
يك���ون مرت�ص���ًى عن���د اهلل جّل �ص���اأنه، اأو 
ماأذون���ًا ل���ه م���ن قبل���ه، ومن يك���ون دينه 
مر�صّي���ًا عند اهلل تعاىل؛ وبتعبري اآخر هو 
ذلك ال�صخ�ص الذي تكون ال�صفاعة بحّقه 
ماأذونًا به���ا من قبل اهلل عّز وجّل، ويكون 
كالم ال�ص���فيع بحّق���ه مر�صّي���ًا لدى اهلل: 
}ول يشـــفعون إل ملـــن ارتضـــى{، 
مـــن  إل  الشـــفاعة  تنفـــع  ل  }يومئـــذ 
أذن لـــه الرمحن ورضـــي له قول{.
�ص���يح�صل  فاإّن���ه  البي���ان  ه���ذا  بع���د 
تغي���ري يف الن�ص���بة بني الطوائ���ف الثالث 
م���ن الآي���ات؛ حي���ث �ص���ينخف�ص النف���ي 
املطل���ق للطائفة الثانية و�ص���تكون الرابط 
ب���ني الطائفت���ني الأوىل والثالث���ة؛ مبعنى 
اأّن���ه بع���د اأن نف���ت الطائف���ة الأوىل اأ�صل 
ال�ص���فاعة نفي���ًا �ص���ديدًا تاأت���ي الطائف���ة 
الثاني���ة لتخّفف من ه���ذه ال�ص���ّدة قائلة: 
هناك �ص���فاعة و�ص���فعاء يف اجلملة اإّل اأّن 
املجرم���ني املكّذبني بالقيام���ة حمرومون 
من �ص���فاعة ه���وؤلء، اأّما الطائف���ة الثالثة 
فه���ي تبنّي �ص���روط ال�ص���افعني و�ص���روط 

امل�ص���تفيدين من ال�ص���فاعة.
فهناك وج���وه حلّل التعار����ص املتوّهم 
بني اأدلة ال�ص���فاعة، ن�ص���ري هنا اإىل الآراء 

منها: املهّمة 
1. التعار����ص بلح���اظ الإيان والكفر؛ 
اأي اأنَّ اأدّلة اإثبات ال�صفاعة اإمّنا هي ناظرة 
اإىل ثبوته���ا بح���ّق املوؤمن الفا�ص���د، واأدّلة 
نفيه���ا هي بحّق غري املوؤمن���ني الذين هم 
اأعّم من امللحدين، وامل�ص���ركني، والكّفار، 

واملنافق���ني، والنوا�صب، و... الخ.
2. بلح���اظ الإذن وعدم���ه؛ اأي اأَنَّ اأدّلة 
الإثب���ات ترجع اإىل ال�ص���فاعة املاأذون بها 
واأدّلة النفي راجعة اإىل ال�صفاعة امل�صتقّلة 

لالإذن. والفاقدة 
3. م���ن باب التح���ّول الباطني وعدمه؛ 
يعن���ي اأَنَّ اأدّلة الإثبات ناظ���رة اإىل املورد 
الذي يح�صل فيه حتّول يف ذات امل�ص���فوع 
له، واإن كان من خالل اإفا�صة اأولياء اهلل، 
واأدّل���ة النفي ناظ���رة اإىل امل���ورد الذي ل 
حت�ص���ل فيه مثل ه���ذه احلال���ة يف باطن 

الإن�صان. مثل هذا 
4. بلح���اظ مواق���ف املع���اد املتع���ّددة؛ 
مبعنى اأّن اأدّل���ة الإثبات ناظرة اإىل بع�ص 
مواق���ف املعاد بينما تنظر اأدّلة النفي اإىل 

منها. الآخر  البع�ص 
5. م���ن ناحي���ة زم���ان امل���وت واأحداث 
املع���اد؛ اأي اأَنَّ اأدّل���ة الإثب���ات ناظرة اإىل 
م�صهد املعاد واأدّلة النفي راجعة اإىل حني 
املوت؛ كما �صُي�ص���ار اإىل ذل���ك يف البحث 

الروائّي.
واجلم���ع بني النف���ي والإثب���ات بلحاظ 
ال�ص���تقالل وكون ال�صفاعة ماأذونًا بها هو 
م���ن اأف�صل طرق اجلمع بي���د اأّنه ل ينايف 
اخت�صا�ص ال�صفاعة بالتحّول الباطنّي يف 
نف�ص امل�صفوع له، بل اإّنها منا�صبة له، على 
الرغ���م من اأّن هذا التحّول ل يح�صل عن 

طريق الك�صب الختيارّي.

بقلم: الشيخ جوادي اآلميل
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يف  َخِط���ري  َدوٌر  واآل���ه  علي���ه  اهلل  �صّل���ى  الر�ص���ول  لآل 
خُمتلف �ص���وؤون القراآن الكرمي، يف تف�صريه وتاأويله، وتبيني 
بطه  معانيه، والإحاطة مبباني���ه... َكَدوِرهم يف ِحفظه و�صَ

وِحرا�ص���ته عن ال�صي���اع والتغيري طول عمر الإ�ص���الم.
كان الإم���ام عل���ّي علي���ه ال�ص���الم راأ����صُ َكَتَب���ة الوح���ي، 
واأْجَمعه���م للق���راآن، واأعَرِفه���م بالتنزيل والتاأوي���ل، واأعلم 
ده وَمراِميه،  ال�صحابة مبع���ان القراآن والإحاط���ة مَبقا�صِ
واأحر�صه���م على ِحفظه وِحرا�ص���ته، �ص���هد بذل���ك التاأريخ 

وُكُت���ب احلديث.
وق���د م�ص���ى �ص���طٌر من احلدي���ث ع���ن مواق���ف الإمام 
اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم، من القراآن الكرمي يف خمتلف 
اأط���واره واأدواره ُمن���ذ عهد الر�ص���ول �صّل���ى اهلل عليه واآله 

اأّي���ام حياته الكرية. فاإىل اآخر 
وكان علي���ه ال�ص���الم ِمث���ل النب���ّي �صّل���ى اهلل علي���ه واآله 
وَمَثله الظاهر، بل وَنْف�ُص���ه الكرية، املتمّثل فيها �صخ�صّية 
الر�صول الكاملة، �صوى اأّنه لي�ص بنبّي... وقد قال له ر�صول 

اهلل �صّلى اهلل عليه واآله:
»اإّن���َك َت�ْص���َمع ما اأ�ْص���َمع، وَترى م���ا اأَرى، اإّل اأّنَك َل�ْص���َت 

ِبنبّي...«.)اخلطب���ة القا�صع���ة:192(
ومعن���ى ذل���ك اأّن���ه علي���ه ال�ص���الم كان له ذلك احل����صّ 
املُره���ف الرقي���ق ال���ذي كان يوؤّهل���ه لال�ص���تماع اإىل امل���الأ 

الأعل���ى كم���ا يف الأنبي���اء عليهم ال�ص���الم.
ق���ال الإم���ام اأب���و جعف���ر حمّم���د بن عل���ّي الباق���ر عليه 
ال�ص���الم: »اإّن الِعل���م ال���ذي َنَزل م���ع اآدم عليه ال�ص���الم مل 
ُيرف���ع، والِعلم ُيَتوارث، وكان علّي عليه ال�ص���الم عامل هذِه 
الأّم���ة، واإّنه مل يهلك مّنا عامِلٌ ق���ّط اإّل َخَلفه ِمن اأهله َمن 

َعِل���م مثل ِعْلَمه اأو ما �ص���اء اهلل...«.
ق���ال الإم���ام اأم���ري املوؤمنني عليه ال�ص���الم: »اإّن���ا - اأهُل 
���ع الر�ص���الة، وخُمتَل���ف  البي���ت - �ص���جرُة الُنب���ّوة، وَمو�صِ
املالئك���ة، وبيُت الرحم���ة، وَمع���ِدن الِعلم...«.)الكايف:1/ 

)221
نع���م، اإّنهم عليهم ال�ص���الم ُفروع تلك ال�ص���جرة الطّيبة 

دور اأهل البيت عليهم ال�شالم
يف القراآن
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الت���ي اأ�صُله���ا ثابت - هو مقام النبّوة ومو�صع الر�ص���الة... 
اعد يف ال�ص���ماء، }إِنَّا َأعَْطيْنَاَك  - وَفرعه���ا ل يزال َيَت�صَ
الَْكوْثَرَ{، ُتوؤتي اأُُكلها كّل حني باإذن رّبها؛ يوؤتي احلكمة 

َمن ي�ص���اء، وُمن ُيوؤَت احلكمة فقد اأوتي خريًا كثريًا... .
ق���ال ر�ص���ول اهلل �صّل���ى اهلل عليه واآل���ه: »اإّن لعل���ّي ِعْلمًا 
بكت���اب اهلل و�ص���ّنتي لي����ص لأح���ٍد ِمن اأّمت���ي، َيْعَل���م جميع 
ِعلم���ي؛ اإّن اهلل عّلمن���ي ِعلم���ًا ل َيعَلُمه غ���ريي، واأمرن اأْن 
ل  اأعّلم���ه علّي���ا ففعل���ُت...، واإّن اهلل عّلم���ه احلكم���ة وَف�صْ

اخلطاب...«.)كت���اب �ص���ليم بن قي����ص:71(
حكمت���ه. ومفا����ص  النب���ّي  عل���م  ب���اب  كان  ث���ّم  وِم���ن 

)124 الو�ص���ائل:3/  )م�ص���تدرك 
وق���د عّلمه األَف ب���اٍب ِمن العلم ينفتح ِم���ن كّل باب األف 

باب.)بحار الأنوار:89/ 104(
ق���ال الإم���ام اأمري املوؤمن���ني عليه ال�ص���الم: »ولي����ص كّل 
اأ�صحاب ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله كان ي�صاأله َفَيْفَهم، 
وكان منهم َمن ي�ص���األه ول ي�ص���تفهم...، وكنت اأدخل عليه 

كّل ي���وم دخلة، فيخلين���ي فيها اأدور معه حيث دار.
وق���د عل���م اأ�صح���اب ر�ص���ول اهلل اأّن���ه مل يك���ن ي�صن���ع 
ذل���ك باأحٍد غريي...؛ اإذا اأ�ص���األه اأجابني، واإذا �ص���كتُّ اأو 
نفَدت م�ص���ائلي ابتداأن، فم���ا َنَزَلت عليه اآي���ة من القراآن 
اإّل اأقراأنيه���ا واأماله���ا عَل���ّي، فكتْبُته���ا بخّط���ي، ودعا اهلل 
اأْن يفهمن���ي اإّياه���ا ويحّفظن���ي؛ فما ن�ص���يت اآي���ة من كتاب 
اهلل ُمن���ذ حفظته���ا وعّلمني تاأويله���ا، فحفظته واأماله علّي 
���ع يده على �صدري ودع���ا اهلل اأْن يالأ  فكتبت���ه...؛ ثّم و�صَ
قلب���ي علمًا وفهم���ًا وفقهًا وحكم���ًا ون���ورًا، واأْن يعّلمني فال 
اأجهل، واأْن يحّفظني فال اأن�ص���ى...«.)كتاب �ص���ليم:106(
اإذن، ف���ال غ���رو اأْن يك���ون علي���ه ال�ص���الم اأْعَل���م الأُّم���ة 

بالق���راآن تنزيل���ه وتاأويل���ه... .
اأب���ي  اإىل  بالإ�ص���ناد  تاأريخ���ه  ع�ص���اكر يف  اب���ن  اأخ���رج 
الُطَفي���ل ق���ال: �َص���ِمْعت علّي���ًا علي���ه ال�ص���الم وه���و َيخطب 
النا����ص، فقال: »يا اأيها النا����ص! �ص���لون؛ فاإّنكم ل تدون 
اأح���دًا بعدي هو اأعلم مبا بني الّلوحني مّني، ف�ص���لون...«.
وق���د عق���د ابن ع�ص���اكر بابًا َذَك���ر فيه اأّن���ه مل يقل اأحٌد 
عل���ى املنرب �ص���لون عن ب���ني الّلوح���ني... اإّل عل���ّي بن اأبي 

طالب.)تاري���خ دم�ص���ق:2/ 22، ح1040(
وامل���راد مبا ب���ني الّلوحني ما ب���ني دّفت���ّي امل�صحف، كما 
يف رواي���ة اأُخرى عنه ق���ال: اأقبل علّي بن اأب���ي طالب عليه 
ال�ص���الم ذات ي���وم حّت���ى �صعد املن���رب، فحم���د اهلل واأثنى 
عليه، ثّم قال: »يا اأّيها النا����ص! �ص���لون قبل اأْن تفقدون، 
فو اهلل ما بني لوحّي امل�صحف اآية تخفى علّي، فيما اأُنزلت 
ول اأي���ن نزل���ت ول م���ا ُعِن���ي بها...«.)تاري���خ دم�ص���ق:2/ 

ح1036(  ،20
اأْن  �ص���لون قب���ل  ال�ص���الم  املوؤمن���ني علي���ه  اأم���ري  ق���ال 
تفق���دون، فو اهلل ما بني لوح���ّي امل�صحف اآية تخفى علّي، 
فيم���ا اأُنزل���ت ول اأين نزلت ول ما ُعِني بها، قال �ُص���َليم بن 
قي����ص الهاليل: )َجل�صت اإىل علّي عليه ال�صالم بالكوفة يف 
امل�صجد والنا����ص حوله، فقال: »�ص���لون قبل اأْن تفقدون، 
�ص���لون عن كتاب اهلل، ف���و اهلل ما نزلت اآية ِمن كتاب اهلل 
اإّل وق���د اأقراأنيها ر�ص���ول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�ص���ّلم، 

وعّلمن���ي تاأويلها...«.
فق���ال اب���ن الك���ّوا: فم���ا كان ين���زل عليه واأن���ت غائب؟ 
ق���ال: »بل���ى، يحفظ علّي م���ا ِغبت عنه، ف���اإذا قِدمت عليه 
ق���ال يل: يا عل���ّي! اأَنزل اهلل بعَدك ك���ذا وك���ذا فُيْقُروؤنيه، 

وتاأويله ك���ذا وك���ذا فُيعّلمنيه...«.)كتاب �ص���ليم:212(
فق���د كان �صّلى اهلل عليه واآله و�ص���ّلم يحف���ظ على اأمري 
املوؤمنني عليه ال�ص���الم م���ا فاته من نزول الق���راآن فيقروؤه 
اإّياه���ا ويعّلم���ه تاأويله���ا...؛ الأمر ال���ذي ُينبئك ع���ن مبلغ 
حر����ص النبّي على تربي���ة علّي وتعليم���ه الكتاب واحلكمة، 
مّما مل يحَظ بِه غريه من الأ�صحاب...، ومن ثّم كان اأقراأ 
اأ�صحاب النبّي واأعلمهم بالتنزيل والتاأويل، واأ�صبح مرجع 
ال�صحابة، �َص���واء على عهده �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم اأم 

وفاته. بعد 
ُيح���ّدث اأبو بكر بن عّيا����ص ع���ن ابن م�ص���عود اأّن رُجَلني 
على عهد ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله قرءا اآيًا ِمن �صورة 
الأحق���اف، فاختلفا يف القراءة...، قال: فَذَهْبُت بهما اإىل 
ب، وعل���ّي عنده...، فقال علّي: »ر�ص���ول اهلل  النب���ّي، فغ�صِ

ياأمركم اأْن تقرُءوا كم���ا ُعّلمتم...«.)املناقب:2/ 42(
وع���ن زي���د بن اأرق���م قال: ج���اء رج���ٌل اإىل ر�ص���ول اهلل 
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�صّل���ى اهلل عليه واآله فقال: اأقراأن عبد اهلل بن م�ص���عود 
وزي���د بن ثابت واأَُبي بن كعب، فاختلفت قراءتهم بقراءة 
اأّيه���م اآخ���ذ؟ ق���ال: ف�َص���َكَت ر�ص���ول اهلل �صّل���ى اهلل عليه 
واآله و�صّلم وعليٌّ عليه ال�صالم اإىل َجنبه، فقال علّي عليه 
ال�ص���الم: »ليق���راأ كّل اإن�ص���ان كما ُعّلم، كّل ح�ص���ن جميل 

«.)تف�ص���ري الطربي:1/ 10(
ويف حدي���ث عبداهلل بن م�ص���عود: اإّن ر�ص���ول اهلل �صّلى 
: »اإّن  اهلل عليه واآله اأ�صّر اإىل علّي عليه ال�صالم، فقال عليُّ
ر�ص���ول اهلل ياأمركم اأْن يقراأ كّل رجٍل منكم كما ُعّلم...«، 
ق���ال: فانطلقن���ا وكّل رج���ل مّنا يق���راأ حروف���ًا ل يقروؤها 

�صاحبه...، 
احلاك���م:  ق���ال 
حدي���ث  ه���ذا 
الإ�صناد. �صحيح 

)م�صتدرك 
احلاكم:2/ 

)2 2 3
رواي���ة  ويف 
جعف���ر  اأب���ي 
باإ�صناده  ي  الَطرَبَ
ب���ن  زّر  ع���ن 
حبي����ص، عن ابن 
ق���ال:  م�ص���عود، 

متارينا يف �ص���ورٍة من الق���راآن...، فانطلقنا اإىل ر�ص���ول 
اهلل �صّل���ى اهلل عليه واآله و�ص���ّلم فوجدنا علّيًا يناجيه...، 
فقلن���ا: اإّن���ا اختلفنا يف الق���راءة...، فاحّمر وجه ر�ص���ول 
اهلل �صّلى اهلل عليه واآله وقال: »اإمّنا هَلك َمن كان قبلكم 
باختالفهم بينهم...«، ثّم اأ�ص���ّر اإىل علّي �صيئًا، فقال لنا 
عل���ّي: »اإّن ر�ص���ول اهلل �صّل���ى اهلل عليه واآل���ه ياأمركم اأْن 
)12/1 الط���ربي:  ُعّلمتم...«.)تف�ص���ري  كم���ا  تق���روؤوا 
الأم���ر ال���ذي يدّلك على م���دى ُقرب منزل���ة علّي عليه 
ال�ص���الم ِمن النبي �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم كان مو�صَع 
جن���واه، ول�ص���اَنه الناط���ق بعلمه وباَب حكمت���ه... وهكذا 
�َص���ِهد ِكب���ار ال�صحاب���ة �ص���هادتهم ب�ص���اأن الإم���ام اأم���ري 

املوؤمنني عليه ال�صالم: )كان الرجل الأّول يف العهد الأّول 
بع���د ر�ص���ول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�ص���ّلم، كان مو�صع 
�ص���ّره وعيب���ة علمه، كان اأقراأهم لكت���اب اهلل، واأحفظهم 

لآيات���ه الكرية، واأعلمهم بتف�ص���ريه وتاأويله...(.
فق���د اأخ���رج اب���ن ع�ص���اكر باإ�ص���ناده اإىل �ص���قيق، عن 
عبد اهلل بن م�ص���عود، ق���ال: اإّن القراآن اأُنزل على �ص���بعة 
اأحرف، م���ا منها حرف اإّل له ظهر وبط���ن، واإّن علّي بن 

اأب���ي طالب عن���ده منه علم الظاه���ر والباطن... .
واأخ���رج ع���ن عبي���دة ال�ص���لمان، ق���ال: ق���ال عب���د 
اهلل ب���ن م�ص���عود: لو اأعلم اأحدًا اأعل���م بكتاب اهلل مّني 
تبلغ���ه املطايا...، فقال له رج���ل: فاأين اأنت عن علّي؟ 
ق���ال: به بداأت، اإّن 

عليه. قراأت 
وع���ن زاذان ع���ن 
قال:  م�ص���عود،  اب���ن 
ق���راأت عل���ى ر�ص���ول 
اهلل �صّل���ى اهلل عليه 
واآله ت�ص���عني �ص���ورة، 
على  القراآن  وختمت 
بعده،  النا����ص  خ���ري 
فقي���ل ل���ه: َم���ن هو؟ 
ق���ال: »علّي ب���ن اأبي 

طالب«.)ترجمة 
اأم���ري املوؤمن���ني عليه 

ال�ص���الم م���ن تاري���خ دم�ص���ق:3/ 25(
واأخ���رج اأب���و جعفر الطو�ص���ي عن���ه، قال: ق���راأت على 
ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله �صبعني �صورة من القراآن، 
اأخذتها ِمن ِفيه...، وقراأت �ص���ائر القراآن على خري هذه 
الأّمة و اأق�صاهم بع���د نبّيهم، علّي بن اأبي طالب �صلوات 

)219 الطو�صي:2/  عليه.)اأمايل  اهلل 
���َور املّكية ل تعدو �ص���ّتًا وثمانني  واإذ م���ا عرفن���ا اأّن ال�صِّ
�ص���ورة، نع���رف الوق���ت ال���ذي بداأ اب���ن م�ص���عود يف تعّلم 
الق���راآن ِمن علّي عليه ال�ص���الم كان وقت���ًا مبّكرًا يوم كان 
النب���ّي �صّلى اهلل عليه واآله و�ص���ّلم مبّكة ُقبيل هجرته اإىل 

املدين���ة اأو بعدها بقليل... وهو وق���ت مبّكر جّدًا... .

بقلم: الشيخ محّمد هادي معرفة
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ذلك���م ه���و يف ع���امل اجل���الل اخلا�ص���ع والبه���اء ال�صارع، 
يف ج���وار اهلل و�ص���بحاته – معنى عظي���م – يقود ركب املعان 
العظيم���ة الت���ي كانت قبل كل �ص���يء لأّنها الأ�ص���مى، يعبد اهلل 
ويّج���ده، ويب�صر الزمان يطوي مبا يجي����ص ب���ه من اأحداثه، 
مرتب�ص���ًا حينه ال���ذي يجعل���ه اهلل فيه حقيقة ماثل���ة يف واقع 
الب�صر، �صم�صًا م�صرقة يف غمرات الليل الأيهم، وفي�صًا حمييًا 

يف فيايف اجل���دب واخلواء.
ذل���ك هو فل���ذة من كبد الكربياء والت�ص���امي، و�ص���نجة من 
كي���ان املجد والفخ���ار، حبا اهلل بها معمورته م���ن لطٍف باهر 
وب���ٍر غام���ر، فحّلت فيها كما حت���ل هذه النظائ���ر من اخللق، 
وم�ص���ت على ركب النامو�ص، فا�ص���تقرت ماًء مهينًا يف �صلب، 
ثم نطفة اأم�ص���اٍج يف رحم، واأف�صحت عظمة بالغة عن نف�صها 
يف هيئ���ة اإن�ص���ان �ص���وي، وا�ص���تبان روح ُعْلوي باإه���اب خملوق 

زكي، وت�ّص���د كمال اأّخاذ �ص���احر يف وليد بهي زاهر.
ذلك���م هو يف �صفح���ة التقدي���ر احلكيم كلمة �ص���امية، ويف 
ذروة ال�صطف���اء الكرمي نف����ص عالية، ويف علي���اء احلق وجه 

�ص���اطع، ويف �ص���جل الف�صيلة عنوان لمع.
اإّن���ه حمّمد، جمم���ع املحام���د واملفاخ���ر، وربي���ع الف�صائل 
واملاآثر، �ص���اهد احلكمة، و�صهيد الأمة، �ص���ّيد النبيني، وخامت 

املر�صلني.
�صحك���ت اأزاه���ري ال�ص���باب عباق���ة يف ميعة العم���ر الندي 

الفين���ان لذلك الفت���ى الطاهر النجي���ب عبد اهلل.
اأبي���ه �ص���يخ قري����ص  والتمع���ت �صفح���ة رجولت���ه يف ع���ني 
و�صّيدها الذي غمرته حنيفية جّده اإبراهيم ب�صحرها العجيب 
خ�صاًل زاهرة، و�صجايا باهرة، وخلقًا عظيمًا، وطبعًا كريًا، 
فتاألقت به يف عليائها �صمو����ص الف�صيلة واملعايل، تزينه اأبراد 

م�لــد النــ�ر
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امل���كارم، وحتّفه هال���ة التحميد والتمجي���د. وراح عبد املطلب 
يجوب بباله اللّماح اأف�صية املُثل واملحا�صن التي ين�صدها فيمن 
يختارها من بني هذه البيوتات ال�ص���اخمة، زوجًا ر�صية لأثريه 
احلبي���ب عبد اهلل، لت�صح���ك منها يف دنياه مباهج ال�ص���رور، 
وتنت�ص���ي بها حناياه بالِب�ص���ر الطافح، وينطلق معها يف م�صار 

احلياة على ال���درب املمهدة بالهناء الوافر.
خي���ال �ص���يخ البطح���اء بات يح���وم يف �ص���ماء بن���ي زهرة، 
ويح���ط يف فناء وه���ب اأبي تلك الفت���اة الطاه���رة التي مالأت 
اأ�ص���ماع النا����ص بالكلمات احل�ص���ان عن تلك ال�صرية ال�صرود، 
وذل���ك اجلي���ب النق���ي، وتلك ال���روح الزكي���ة ال�صافي���ة التي 

ت�ّصدت �صفحة نا�صعة من 
املحا�ص���ن، مل ت�ص���بها مثلبة 
ق���ط حتط من �ص���موخها يف 
اأو  الرذائ���ل،  ع���ن  ترّفعه���ا 
ت�صني علو قدرها يف نزاهتها 

عن الأدنا����ص.
فا�صتب�ص���ر،  ال�ص���يخ  مَلَ���ح 
وع���زم عل���ى اأن ي�ص���ري على 
اأن  ع�ص���ى  اإليه���ا،  الطري���ق 
الِق���ران  رو�ص���ة  حتت�ص���ن 
وهدي���ل  بلبل���ه  ت�ص���جيع 
احلمام���ة املرتقب���ة يف حياة 
ناعم���ة ندية، واإّن���ه لريى اأّن 
عّمه���ا وكافلها ل���ن يرّده عن 
ما متّن���اه، وكيف ذاك وعبد 
جم���د  �صان���ع  ه���و  املطل���ب 
�صرحه���ا،  وب���ان  قري����ص، 

و�ص���ادن بيته���ا؟
وم�ص���ى عب���د املطلب يف اأم���ره فما اعت���وره في���ه مانع، ول 
وقف���ت يف وجهه دونه العقابيل، ومّت له ما اأراد، وراح عبد اهلل 

ينعم يف ظالل اآمنة بالأن����ص واحلبور.
و�ص���اءت ال�ص���ماء من���ذ الأزل اأن يحل يف بطن ه���ذه الفتاة 
طاه���رة الذي���ل اأعظم خمل���وق عرفته احلياة، وه���ا هو جنني 
ت���دب فيه اإرادة اهلل رويدًا، وما ا�صطم عليه الرحم ليتمّخ�ص 
عند جديٍد مل يكن �ص���يئًا مذكورًا، بل كان �ص���يئًا واأّيا �ص���يء، 
كان كلم���ة بهية تزينت بها ال�ص���ماوات واإّنه ليق���ول: كنت نبيًا 

واآدم بني الروح واجل�ص���د.
ث���م عاد ي�ص���ي يف ركب النامو����ص، فينح���در يف الأ�صالب 
الطاهرة حتى يحل يف غيهب البطن نطفة يف رحم، حملته اأمه 
اأن�ص���ًا وطيبًا ولطفًا، مل يج�ص���مها الذي تلق���اه ذوات الأحمال، 
فما اأرّقه يف بطنها لكاأّنه الن�صيم! وما اأطيبه لكاأّنه العبري! واإّن 
اآمن���ة اخل���ري لتحّدث عن حملها به فتق���ول: لقد علقت به فما 

وجدت له م�صقة حتى و�صعته.
عب���د اهلل الذي انطوت يف �صلبه اأك���رم لكمة، زوج �صاحبة 
القرار املكني الذي حّلت فيه، يرى اأّنه يكاد اأن يلق، ويو�ص���ك 
اأن تتفت���ح اأكم���ام الإرادة ع���ن وليده وهو مع���دم، فاأوىل له ثم 
اأوىل اأن ي�ص���لك ال�صبيل واإن 
كانت م�ص���ت�صعبة اإىل الغنى 
وح�ص���ن احل���ال، ف���ال يفتح 
ابنه عيني���ه اإّل يف بيت رافل 
بالنعم���ى، فق���ام ي�ص���عى يف 
ت���ارة اإىل ال�ص���ام اأّم���ل اأن 
يعود منها وقد فاز بال�ص���هم 
الغام���رة،  والنعم���ة  الواف���ر 
وليحتمل م���ن اأجل ذلك كل 
الأتع���اب، فعّما قريب يجيء 
وليده املاأمول فتقّر به العني، 

ويبته���ج له اخلاطر.
الطموح  الرج���ل  وم�ص���ى 
يف تارت���ه، ون���ال منه���ا ما 
اأرج���اوؤه  فاأزه���رت  متّن���ى، 
العودة  و�ص���رع يف  ببهجت���ه، 
وه���و ي���ود اأن ل���و كان ط���ريًا 
في�ص���رع الأوب���ة اإىل زوجه الزكي���ة لرييها ن�ص���رة حاله ووفرة 

اء. مال���ه، مرتقب���ًا واإياه���ا مطلع ال�ص���راء م���ن اأفقه���ا الو�صّ
الق���در  كان  فق���د  الإي���اب،  املحب���ور رحل���ة  ي�ص���تكمل  ومل 
ير�ص���د له على الطريق عادية الردى، حت���ى اإذا قاربه حّل به 
فاأ�ص���قمه، واأجلاأه اإىل بني النجار يف ي���رثب ليخرتمه هناك، 
حي���ث ذوت مع الرجل الذي �ص���طت به يد املنون فاأب�ص���لته كل 
�صحكات الآمال التي ح���ّف÷ بها قلب اآمنة الكبري، وغدا 
اجلنني الذي �صمّنت عليه يتيمًا، وانك�ص���رت اأمه التي ح�صبت 
اأن �ص���يعود بعله���ا الكرمي باخلري، ويوؤوب م���ن رحلته بالنعمة، 
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فيرتب�ص قلياًل بحامل���ة وديعته حتى ت�صعها بني يديه، لتغمر 
قلبه الذي اأجهده ال�ص���فر واأ�صنته الرم�صاء بالِب�ص���ر والدعة 

واحلب���ور، فيغفو يف ح�صن الرخ���اء قريرًا اآمنًا.
م���ات عب���د اهلل فهّب���ت يف نف����ص اأبي���ه وزوج���ه اأعا�ص���ري 
ال�ص���جن، وتغ�ّص���تهما اأ�ص���داف الهم���وم والآلم، فاأبوه مل يزل 
يرع���ى خطوات���ه، ويح�ص���ي اأيامه، موؤّم���اًل اأن ي���راه رّب بيت 
رفيع العماد، ذائع ال�صداد، ينهج به احلنيفية على خطى اأبيه 

الكرمي. ال�صيخ 
وهذه زوج���ه الأيكة العاطرة اآملها اأن ل تراه يف مديد عمره 
وقد غمرته بلذة التطواف يف اأكنافها، واأذاقته ن�ص���وة النعيم 
يف اأفيائه���ا احلامل���ة، كالهم���ا متاث���ال يف لوع���ة الفق���دان، 

وائتلفا يف �ص���طوة الأحزان.
اأي���ام  باجلن���ني  ومت�ص���ي 
مي���الده،  �ص���اعة  اإىل  حمل���ه 
وت���روح عني اخلل���ود حتدث يف 
تلك الدار م���ن ديار اأم القرى، 
حي���ث ولي���د اآمنة يتنف����ص عن 
ن�صيم احلياة، فتمتلئ رئة الأم 
بالعب���ق، وناظرتاه���ا بال�ص���نا، 
وه���ا ه���و يط���وي له���ا الأبعاد، 
ويجم���ع له���ا الدني���ا يف قب�صة 
ك���ف، حتدثنا من كان���ت معها 
�ص���اعة املي���الد ع���ن عجب من 
ه���ا بناب  الأمر حريه���ا، وع�صّ
الده�ص���ة: ما من �ص���يء اأنظره 

يف البي���ت اإّل نور، واإّن اأنظر اإىل النجوم تدنو حتى اأّن اأنظر 
اإىل النج���وم تدن���و حت���ى اأّن لأق���ول: لتقع���ن علّي.

لق���د اأطرب اأم���ه مقدمه، وغمرها بال�ص���مرة اأم���ره، حتى 
كاد ين�ص���يها لوعة الأم����ص مب�صابها بعب���د اهلل الذي افتقدت 
فيه فتى الأحالم، ولكن �ص���رعان ما األوت تع�صف يف اأنحائها 
رعدة الأ�ص���ى وهزة احلزن، واأح�ّص���ت بالرتم���ل يعود جديدًا، 
اإذ اأجنب���ت يتيم���ًا �ص���وف لن ترى له اأبًا ياأن����ص به اأن����ص اأمه، 
وي�ص���اطرها حبورها، وبعد اأن ي�ص���ّنف اأذنيه���ا باأنغام تهانيه 
له���ا بالوليد احلبيب، حيث مل يعّم���ر معها من راأت يف ظالله 
اأطياف الهناء، وتو�ّص���مت فيه معينًا للخري والرواء، اإّل كفواق 
ناقة ثم فارقها، واأم�ص���ى ابنها هذا يتيمًا، قد غربت عنه تلك 

النف����ص التي عّج���ت بها الآمال عنده، ومتّن���ت اأن تراه وتذوق 
اأهناأ العي����ص يف مراآه.

حاول���ت اآمن���ة اأن تدف���ن الأ�ص���ى يف اأعماقه���ا، واأن تكت���م 
اأنفا����ص ال�صجا، ففعلت وما كادت، واأر�ص���لت اإىل جده املاجد 
فهّب كاأمّنا �صيح به عن نوم، وانتف�ص م�ص���رعًا نحوه عّله يرى 
بني عينيه �صورة العظيم الذي تعالت با�ص���مه ال�صيحات على 
مّر ال�صنني، و�صورة ابنه الراحل، وما كادت قدماه حتمالنه، 
وما كان يظن اأن �صي�صله ويتمّلى بروؤية جبينه، ولكّنه عجالن 
ما و�صل، فاحتمل ال�صغري بني يديه، واأو�ص���عه �ص���ّمًا وتقبياًل، 
ث���م غدا به على البيت العتيق ي�ص���األ من اأعط���اه اأن ل ياأخذه 
كما اأخذ اأباه بالأم�ص، واأن ل يفجع به اأمه وجده، واأن ي�صونه 
ويرع���اه، فلع���ل ب���ه اأن ينطف���ئ 
الغلي���ل، ويب���ل ال�ص���دى، وينقع 
ج���ده ال�صام���ئ، وترت���وي اأم���ه 

ال�صاحية.
البي���ت  ح���ول  ب���ه  وط���اف 
ذاه���اًل ع���ن دني���اه يف غم���رات 
ليعل���و  �صوت���ه  واإّن  فرحت���ه، 
بالدعاء تارة وبالن�ص���يد اأخرى، 
حت���ى اإذا اطماأن���ت نف�ص���ه عاد 
ب���ه اإىل اأم���ه الت���ي اأ�ص���لمته اإىل 
ثويب���ة تر�صع���ه، مرتب�ص���ة ب���ه 
جم���يء املر�صعات م���ن البادية 
لتعطي���ه اأمه اإحداه���ن، فتخرج 
ب���ه اإىل دنيا الطالقة وال�صفاء، 
ليلدا لهذا ال�صغري ل�صانًا نقيًا، وج�صمًا �صحيحًا، وقلبًا نابهًا، 
ولبًا راجحًا، ومل ين����ص ال�صيخ اأن يالأ �صمع حا�صنته اأم اأين 
بو�صيت���ه ب���ه خريًا: ي���ا بركة ل تغف���ي عن ابني ه���ذا، اإّن اأهل 

الكت���اب يزعم���ون اأّن ابني ه���ذا نبي ه���ذه الأمة.
 فلم���ا م�ص���ت اأيام���ه ال�ص���بعة ع���ّق عن���ه، ودع���ا قري�ص���ًا 
لوليمت���ه، حتى اإذا احت�ص���د �ص���امرهم، ون���دت اأفواههم عن 
كلم���ات التربيك وعبائ���ر التهنئة والدعاء بال�ص���المة، وهّموا 
اأن ينّف�ص���وا، انطل���ق �ص���وت اإىل �ص���مع ال�ص���يخ: اأراأيت ابنك 
هذا ال���ذي اأكرمتنا على وجهه ما �ص���ّميته؟ �ص���ّميته حمّمدًا. 
فَلم رغبت به عن اأ�ص���ماء اأه���ل بيته؟ اأردت اأن يحمده اهلل يف 

ال�ص���ماء، وخلق���ه يف الأر�ص.

بقلم: السيد فاضل املوسوي
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اللع���ب ه���و ذل���ك العم���ل امل�صح���وب باحلركة والن�ص���اط 
وبذل اجلهد والطاقة حيث ي�ص���غل اللعب حيزًا مهمًا يف حياة 

الطفل ويرتبط برتبيت���ه ارتباطًا وثيقًا.
ويعت���رب اللع���ب عام���اًل مهم���ًا للطف���ل يف بنائ���ه ج�ص���ميًا 
ونف�ص���يًا وعقليًا واجتماعيًا، وينحه الكفاءة واخلربة والقوة 
وامله���ارات، يف مراحل ن�ص���اأته املختلفة ويفتح له باب الإبداع 
خ�صو�ص���ًا عندم���ا ي���درك الآب���اء واملرب���ون اأن اللعب يكن 
ا�ص���تثماره جّيدًا لتنتج عنه �صخ�صية متكاملة و�صوية للطفل.

للع���ب دور كب���ري يف حي���اة الأطفال والتعبري عن امل�ص���اعر 
حي���ث يحت���ل م�ص���احة وا�ص���عة يف حياته���م وعامله���م، لأن���ه 
الأداة الت���ي ي�ص���تطيع به���ا الطفل اأن يعرّب عن ذات���ه، ويتعّلم 
الت�ص���ال م���ع الآخري���ن والتفاع���ل م���ع املوج���ودات، لذلك 
يوؤك���د علماء النف����ص والرتبية اأن لل�صغ���ار عماًل يقومون به، 
وهو اللع���ب، فعن طريقه يكت�ص���فون الع���امل ويتعلمون كل ما 
حتتاجه احلياة، لذلك ُيع���دُّ حاجة �صرورية لنموهم وتكوين 
قدراتهم اجل�ص���دية والعقلية والنف�ص���ية، وخل���ق اأجواء املتعة 

يف نفو�ص���هم، ويكن لنا اأن نخت�صر الكالم باأن اللعب لي����ص 
م�صيع���ة للوق���ت وه���درًا للحياة كم���ا يعتقد البع����ص، بل هو 

حاج���ة �صرورية.
اإن اللع���ب ي�ص���اعد عل���ى من���و الطف���ل يف جمي���ع النواحي 
اجل�ص���مية واملعرفي���ة والنفعالية والجتماعية، كما ي�ص���اعد 
عل���ى التخل����ص م���ن انفعالت���ه و�صراعات���ه، وعل���ى اإع���ادة 
التكّي���ف مع الع���امل املحيط به، اأهم الوظائ���ف التي يحققها 

هي: اللعب 

يق���وم اللع���ب ب���اأداء دور مه���م و�ص���روري عل���ى م�ص���توى 
الن�ص���اط احلركي، فاللعب عندما يخ�ص���ع للتنظيم املالئم، 
فاإن���ه ي�ص���اعد على منو الأ�ص���كال املختلفة للن�ص���اط احلركي 
عن���د الطفل، ومن خالل اللعب ي�ص���توعب املهارات احلركية 

املعّق���دة ويعمل جاهدًا على حت�ص���ينها.
)بع���د الأ�ص���هر الأوىل م���ن احلياة ن���رى الطف���ل الر�صيع 
يبداأ بتحريك يديه ورجليه، يحاول اللعب مبا ت�صل اإليه يده، 
ومع منو قدراته تنمو قدرته على اللعب بالأ�ص���ياء التي حوله: 

١. الناحية احلركيةاأهمية اللعب

الرتبيــة مــن خــالل اللعــب
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اأدوات املنزل، الكر�ص���ي، الدمى، الألعاب... م�ص���تخدمًا كل 
ما لديه من حوا����ص واأع�صاء واأجهزة، ل�صتك�ص���اف حميطه 

وما فيه من األوان واأ�ص���كال واأ�صوات.
بع���د الثالثة ت���زداد ق���درات الطف���ل اجل�ص���دية، في�صبح 
ق���ادرًا على الرك�ص والقفز والت�ص���لق، والر�ص���م... وهذا ما 
يتيح له الفر�صة ل�ص���تكمال قدراته اجلديدة يف اأحب �ص���يء 

لدي���ه وهو اللعب(.
)فبع����ص امله���ارات احلركي���ة ينبغ���ي اأن يتخ���ذ طابعه���ا 
املتكامل يف الأ�ص���هر وال�صنني الأوىل مثل: الزحف، اجللو�ص، 
الوقوف، امل�ص���ي وما اإليه���ا وبع�صها الآخ���ر يختربها الطفل 
يف ال�ص���نني الالحقة من حياته(. )علم نف����ص اللعب:135(

يق���وم اللعب بدوٍر كب���رٍي يف منو الن�ص���اط العقلي واملعريف 
للطف���ل، حيث يكت�ص���ف الألعاب التي 
ُتَل���ب اإلي���ه، فم���ن خالل ممار�ص���ة 
الأ�ص���كال  عل���ى  �ص���يتعرف  اللع���ب 
والألوان والأحج���ام وغريها فاللعبة 
تث���ري يف داخل���ه روح ا�صتك�ص���اف ما 

ي���دور حوله.
)ويك���ن الق���ول اإن���ه كلم���ا جم���ع 
الطف���ل معلوم���ات م���ن خ���الل لعبه 
ال�ص���تطالعي، كلم���ا ازداد اكتم���ال 
ال�ص���ور الذهني���ة ع���ن اللعب���ة التي 
ي�ص���تخدمها كذلك كلما كانت اللعبة 
اأك���رث تعقي���دًا، كلم���ا ازدادت فر�ص 
ازدادت  عنه���ا،  املعلوم���ات  جم���ع 
بالت���ايل اهتمامات الطفل بها؛ وهذا 

ي���وؤدي اإىل تنمية الق���درات واخلربات املعرفي���ة، والإبداعية 
عند الطفل(.)علم نف����ص الطفل النمو النف�ص���ي والنفعايل 

للطف���ل: 143(
مي���دان  يف  احلديث���ة  الدرا�ص���ات  اأظه���رت  هن���ا  وم���ن 
الطفول���ة: )اأن للع���ب اإ�ص���هامات وا�صح���ة يف من���و الأطفال 
وبن���اء �ص���خ�صياتهم، ويّكنهم من اكت�ص���اب قي���م ومهارات 
واتاهات �صرورية للنمو الجتماعي ال�ص���ليم، كما ي�ص���اعد 
عل���ى �صب���ط النفع���الت والتنفي����ص عن كثري م���ن خماوف 

الطفل(.)م���ا ل نعّلم���ه لأولدن���ا: 222(

الطف���ل  عن���د  التح���رر  فر����ص  بتهيئ���ة  اللع���ب  يق���وم 
وا�ص���تقالله من الأوامر والنواهي واللتزامات، والإحباط، 
باأحداثه���ا  يعي�ص���ها  اأن  يرغ���ب  كم���ا  حيات���ه  يعي����ص  لك���ي 
املر�ص���ومة. )فاللع���ب يف ه���ذه املرحل���ة ي���وؤدي اإىل تفري���غ 
ال�ص���حنات النفعالية وامل�ص���اعر املحيطة الت���ي يعان منها 
الطف���ل والتي مل َتلَق اإ�ص���باعًا لها يف الواق���ع؛ وبذلك يحقق 
الطف���ل ذات���ه وقدرت���ه و�ص���يطرته عل���ى البيئ���ة م���ن خالل 

اللعب(.)عل���م نف����ص الطف���ل: 144(

ي���وؤدي اللع���ب دورًا اأ�صا�ص���يًا يف ن�صوج الطف���ل اجتماعيًا، 
فمن خ���الل لعبه م���ع الآخرين �ص���يتعلم التعاون وامل�ص���اركة 
داخ���ل  مقبول���ة  مكان���ة  واكت�ص���اب 
داخ���ل  انخ���رط  واإذا  املجتم���ع، 
املجموعة يف اأن�صطة اللعب اجلماعي 
اأنانيته ونزعة التمركز حول  �صتخف 

ذاته.
ي�ص���عر  اللع���ب  اأج���واء  فف���ي 
الآخري���ن  م���ع  الت�صام���ن  ب�ص���رورة 
يتع���رف  كم���ا  املعرك���ة،  لك�ص���ب 
الأم���ر، وال�ص���تجابة  كي���ف ي�ص���در 
الطف���ل:  نف����ص  للتوجيهات.)عل���م 

)1 4 5
اإن الأطف���ال وم���ن خ���الل تقلي���د 
الكب���ار اأثناء اللعب ل يتمر�ص���ون يف 
ال�ص���لوكيات الجتماعي���ة فق���ط، بل 
تتوفر لديهم فر�صة الإ�صالح وتو�ص���يع اأمناطهم ال�ص���لوكية، 
فم���ن خ���الل اللع���ب اجلماعي يكت�ص���ب الطفل اجل���راأة على 
الن�صمام اإىل املجموعة وتعلم اأ�ص���اليب التعاي�ص مع املجتمع 
ومواجه���ة امل�ص���اكل ع���رب ط���رق �ص���ليمة للحل.)عل���م نف����ص 

)191 اللعب: 

اأن���واع م���ن الألع���اب املوؤث���رة يف حي���اة الطف���ل،  هن���اك 
م���ن حي���ث اأ�ص���كالها وم�صامينه���ا، تتوق���ف يف تنوعه���ا على 

٢. الناحية املعرفية

٣. الناحية النفعالية

٤. الناحية الجتماعية

اأن�اع اللعب عند الأطفال
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خ�صائ����ص وم�ص���تويات النم���و عن���د الأطف���ال يف املراح���ل 
املختلف���ة م���ن اأعماره���م، ويك���ن اأن ن�صن���ف اللع���ب عن���د 

الأطف���ال اإىل الأن���واع التالي���ة:

هو م���ن اأول اأنواع اللعب املعتمدة عل���ى التنظيم الإدراكي 
للخ���ربات احل�ص���ية، حي���ث يبداأ الطف���ل اأوًل بعملي���ة اإدراك 

ال�ص���كل ب�صورة بارزة.
)اإن اأول م���ا يجذب انتب���اه الوليد هو عنا�صر ب�ص���يطة يف 
املجال احل�صي ي�صتجيب لها كاأ�صكال حمددة ل معنى لها ثم 
تنمو بعد ذلك قدرته على اإدراك الأ�ص���كال الأكرث تعقيدًا(.

)تربي���ة وتعليم الطفل من خالل اللعب(
اإن الأ�ص���كال املتغرية يف ال�صكل واحلركة اأكرث من الأ�صياء 
الثابتة وامل�ص���تقيمة، وامللل واحلرية هما يدفعان بالطفل اإىل 

ويثريانه  وال�صتك�صاف اجلديد  البحث 
الطف���ل  )اإن  ال�ص���تطالع:  ح���ب  اإىل 
من خالل لعبه يك�ص���ف عن �ص���خ�صيته 
فيتب���نّي هل هو قائد اأو مقود، �صبور اأم 
عجول، ه���ادئ اأم حاد املزاج، ن�ص���يط 
اأم ك�ص���ول، �صعي���ف اأم ق���وي، كفوء اأم 
فا�ص���ل، قل���ق اأم م�ص���تقر، ع���دوان اأم 
م�ص���امل، وهل يحمل اأف���كارًا جميلة اأم 

ل...(.)دور الأب يف الرتبي���ة: 170(

وه���و لعب �ص���ائع عن���د الأطفال ففي���ه يتعام���ل الطفل من 
خالل اللغة اأو ال�ص���لوك ال�صريح مع املواد اأو املواقف وكاأنها 
حتم���ل خ�صائ����ص اأكرث مم���ا ه���ي يف الواق���ع، ويعتمد هذا 
الن���وع من اللعب على اخليال الوا�ص���ع، مث���ل مداعبة الطفلة 
لعرو�ص���ها وكاأنها ابنتها؛ ت�صربها تارًة وتاأمرها تارًة اأخرى، 

ومث���ل متثيل الولد دور والده يف قيادة ال�ص���يارة.
)ويحق���ق اللع���ب الإيهام���ي وظائ���ف كث���رية: فه���و ينم���ي 
ق���درة الطفل على ت���اوز الواقع والغو����ص يف اخليال، مما 
ي�ص���اعد عل���ى تنمية التفك���ري البتكاري، ويّك���ن الطفل من 
حتقي���ق رغبات���ه وحاجات���ه بطريق���ة تعوي�صية، مم���ا يخفف 
القل���ق والتوت���ر عنده، وي�ص���ود ه���ذا النوع م���ن اللعب ما بني 

)2-4( �ص���نوات(.)ما ل نعّلم���ه لأولده���ا: 228(

)اإن الطف���ل يف ه���ذه املرحل���ة يق�ص���ي معظ���م اأوقات���ه يف 
اللع���ب الإيهامي، وهذا النوع م���ن اللعب يوؤدي دورًا هامًا يف 
النمو املعريف، والجتماعي للطفل، ويك�ص���ف اأي�صًا عن خبايا 
كثرية يف حياة الطفل النف�ص���ية(.)علم نف�ص الطفل: 146(

ويعتم���د ه���ذا الن���وع م���ن اللعب عل���ى الرتكي���ب البنائي، 
حيث يقوم الطفل بجمع الأ�ص���ياء وتركيبها ب�صكل معنّي، مثل 
جم���ع املكعبات واإن�ص���اء بي���ت اأو مزرع���ة...، واللعب بالطني 
والرم���ل ومواد الق�ص والل�صق والطبا�ص���ري، و�صنع اأ�ص���كال 
متعددة، مثل: اجلبال وعمل الأنهار وا�ص���تخدام ال�ص���يارات 
والطائرات وال�صفن لإن�ص���اء اأ�صكال معينة، )وي�صتخدم هذه 
املواد لعمل اأ�ص���ياء له���ا معنى حمدد، وهذا الن�ص���اط يت�صح 
لدى الطفل منذ �ص���ن الثالثة حينما يبدي رغبته يف اأن يقوم 
بجمع الأ�ص���ياء التي تث���ري اهتمامه يف 

معني. موقف 
ولك���ن من���ذ �ص���ن ال�صاد�ص���ة ين���زع 
جم���ع  بن�ص���اط  القي���ام  اإىل  الطف���ل 
الأ�ص���ياء الأك���رث تعقي���دًا م���ع انتقائ���ه 
لأ�ص���ياء متعددة، ويف كل هذه الأ�صكال 
الرتكيب���ي  اللع���ب  يت�ص���ف  املختلف���ة، 
للطفل(. العقلي���ة  القدرات  با�ص���تثارة 

)عل���م نف����ص الطف���ل: 148(
يلع���ب الطفل م���ن مرحل���ة الر�صاعة 
اإىل �ص���ن الثالثة لعبًا فرديًا ا�ص���تجابة حلاجة الطفل ورغبته، 
ويف �ص���ن )3-4( �ص���نوات يلعب الطفل بنف�ص���ه مع نف�صه ومع 
الآخري���ن يف بع����ص الأحي���ان )ولك���ن ل يوجد اأثٌر للمناف�ص���ة 
ول للتع���اون(. ثم يبداأ الطفل بالت���درج بجمع اأ�صدقاء للعب، 
ومن هنا تظهر الأهمي���ة الجتماعية للعب، حيث يتعلم بع�ص 
الع���ادات الجتماعي���ة كاأ�ص���ول اللع���ب، ومراع���اة الآخرين، 
واح���رتام اأفكاره���م، ويتعل���م روح التعاون، ويك���ّون �صداقات 
جديدة ويتعرف على املي���زات الجتماعية التي تتخلل اللعب، 
ويقال لعبه مع نف�صه، وينف�صل لعب الذكور مع الإناث.)تربية 

وتعليم الطفل من خ���الل اللعب: 15(
وترى هاي���دة موثق���ي: )اأن الطفل ياألف بوا�ص���طة التعاون 
م���ع اأع�ص���اء املجموع���ة، ويكت�ص���ب طاب���ع اح���رتام القوان���ني 
وال�صواب���ط واملبادئ الجتماعية والن�صي���اع لها، كما ويّطلع 

اأوًل: اللعب ال�شتطالعي

ثانيًا: اللعب التخليلي اأو الإيهامي

ثالثًا: اللعب الإن�شائي اأو الرتكيبي
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عل���ى اآراء ومي���ول الآخري���ن، ويتعل���م منهم الح���رتام وتقّبل 
القرتاح���ات املنطقي���ة، وبعد مرحل���ة التعرف على امل�ص���اكل 
اجلماعي���ة وال�صراع���ات الداخلي���ة يف املجموع���ة، يتنام���ى 
الوع���ي الجتماعي ل���دى الطفل مما يعده لتقبل امل�ص���وؤوليات 

الجتماعي���ة الكبرية.)عل���م نف����ص اللعب: 292(

اإذا كان الطفل بني ١-٦ اأ�شهر
 يج���ب اأن تك���ون لعب���ة الطفل كب���رية احلجم، غري ه�ص���ة، 
خالية من اأي اأنواع الطالء الذي يحتوي على املواد الكيمياوية 

ال�صارة. اأو 
ويك���ن اختيار هذه الألعاب: قطع متحركة تعلق يف �ص���قف 
احلجرة ف���وق )املهد( كالبالونات وغريها خمتلفة الأ�ص���كال 

ي�صتطيع الإم�صاك بها.
اإذا كان الطفل بني ٦- ١٢ �شهرًا

يك���ن ا�ص���تخدام الألع���اب اللين���ة كاملط���اط اأو القما����ص، 
األعاب خ�ص���بية اأو بال�صيتيكية على اأ�ص���كال احليوانات، يكن 
�ص���راء )لعبة الهاتف( لأنه ي�ص���اعده على النطق، ويف املرحلة 
التي يحاول بها امل�صي يجب ت�صجيعه على اللعب بالألعاب التي 

الدواليب. تري على 
اإذا كان الطفل يف ال�شنة الثانية

يك���ن ا�ص���تخدام عرب���ات ولع���ب تتح���رك عل���ى عجالت 
ي�ص���تطيع جره���ا اأو دفعه���ا، اأوان طب���خ كاأك���واب ومالع���ق 
بال�ص���تيكية، األع���اب تعتمد على التاأليف ب���ني الألوان، األعاب 
يكن نزعها وتركيبها، عربة ذات اأربع عجالت، كرا����ص فيه 
مل�صق���ات ل�ص���ور حمببة وغ���ري معّقدة، كرة ملون���ة، األعاب 
املاء )ر�صا�ص���ات، اأنابيب مطاطية، اأواٍن(، مناذج �ص���يارات 

حمرك. بغري 
اإذا كان الطفل يف ال�شنة الثالثة

يف ه���ذا العمر يك���ون الطفل كثري احلركة بحيث ي�ص���تطيع 
فتح الأب���واب وفك اأغطي���ة الأوان، فعليه يت���م اختيار األعاب 
تنمي هذه القدرة ب�ص���كل �صليم، فيمكن �صراء مكعبات ويكن 
تثبي���ت بع�صه���ا ببع����ص، اأوان طب���خ اأو اأطقم �ص���اي، تلفون، 

مكواة، اأقالم واألواح وطبا�ص���ي وكرا�ص���ات، ورق.
ففي هذه ال�ص���ن تبداأ الرغبة يف ت�ص���كيل الأ�ص���ياء والر�صم 
والت�صوي���ر، واأدوات حديق���ة، اآلت منا�ص���بة له���واء الطل���ق 
كالدراج���ة ذات العج���الت الأرب���ع، فرا����ص للعرو����ص اأو بيت 

الدمي���ة فاإنه ي�ص���اعده على تنمي���ة اخليال.
اإذا كان الطفل يف ال�شنة الرابعة

يكن ا�ص���تخدام مكعبات اأكرب حجمًا واأكرث عددًا، دراجة، 
اأدوات ر�ص���م و�ص���مع، األع���اب فق���ز، وت�ص���ّلق ورك�ص، جمالت 
وق�ص�ص واقعية اإن�صانية وخيالية، لعب تعلمه الأرقام، وبع�ص 

الكلمات الب�ص���يطة، وعربات نقل واأدوات بناء لل�صبيان.
 اإذا كان الطفل يف ال�شنة اخلام�شة

املكعب���ات، الدراج���ة، لع���ب مكونة م���ن عدة اأج���زاء يكن 
فكها وتركيبها، األعاب احلروب لل�صبيان والدمى والعرائ����ص 
للبن���ات، اأرجوح���ة، �ص���لم ت�ص���لق، اأدوات مهاري���ة كاخلياطة 

للبن���ات، والنجارة للفتيان، �ص���ماع احلكاي���ات والق�ص�ص.
اإذا كان الطفل يف ال�شنة ال�شاد�شة

بالإ�صاف���ة اإىل الألع���اب املتقدم���ة يف ال�ص���نة اخلام�ص���ة، 
ي�ص���اف األعاب بهلوانية، الكرة، حبل القفز، واأي�صًا م�ص���اعدة 

املنزل. يف  الأم 
اإذا كان الطفل يف ال�شنة ال�شابعة

لعب���ة ال�ص���هم، األع���اب الكرة، م�ص���اعدة الأه���ل يف املنزل، 
النزهات، الكتب امل�ص���لية وامل�صحكة، اأ�صغال يدوية، طائرات 

الورق، ت�صميم الأزي���اء للبنات، التمثيل.
اإذا كان الطفل يف ال�شنة الثامنة

األع���اب جماعية، ج���ري وم�صارعة ومط���اردة، األعاب كرة، 
�ص���باحة، األعاب �صعبة، بداية الهتم���ام للطبخ عند الفتيات، 
األع���اب ك���رة واأجه���زة علمي���ة، األعاب ت�ص���اعد عل���ى املهارات 

اليدوي���ة والعقلي���ة، طيارات ال���ورق، األع���اب ميكانيكية.
اإذا كان الطفل يف ال�شنة التا�شعة

األع���اب املباري���ات، األع���اب جماعي���ة من ج���ري وم�صارعة 
مطاردة، ك���رة، دراجة، قوارب �ص���راعية، تزلج على اجلليد، 
قبق���اب ذو العج���ل، ال�ص���باحة، دم���ى للبن���ات، جم���ع ال�صور 

والق�صا�ص���ات، الهتم���ام باخلرائط.
اإذا كان الطفل يف ال�شنة العا�شرة

الجتماعي���ة  الألع���اب  م���ن  تق���دم  م���ا  اإىل  بالإ�صاف���ة 
املختلف���ة، ي�ص���اف اإليه���ا: النزه���ات، ال�ص���ينما، التمثي���ل، 
الأن�ص���طة الريا�صي���ة املختلفة.)تربي���ة وتعلي���م الطف���ل من 

اللع���ب:206( خ���الل 

الألعاب واأدوات الأطفال

بقلم: عالء الفاضيل
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الثن���اء  درج���ات  ح���ازوا  الذي���ن  وه���م 
وامل���دح يف ل�ص���ان الق���راآن الكرمي وال�ص���ّنة 
املبارك���ة، وم���ّر ذكر �صفاته���م ومقاماتهم 

عن���د اهلّل �ص���بحانه وتع���اىل.
ه���م اأّول َمْن يبايع���ون املهدي بني الركن 
واملقام، وهم الذين ي�ص���ّكلون اأركان جي����ص 
الإمام، والقيادات امليدانّية واحلّكام الذين 
يدي���رون الدولة العاملّي���ة العادلة، فلهم من 
الكرامات م���ا يوؤّهلهم للقيام به���ذه املهّمة 

الكبرية.

ي�صفه���م اأمرياملوؤمن���ني  علي���ه ال�ص���الم 
قائاًل: »كاأّنهم لي���وث قد خرجوا من غاب، 
قلوبهم مث���ل زبر احلدي���د، لو اأّنه���م هّموا 
باإزال���ة اجلب���ال الروا�ص���ي لأزالوه���ا ع���ن 
موا�صعه���ا، فه���م الذي���ن وّح���دوا اهلّل حّق 
توحي���ده، له���م باللي���ل اأ�ص���وات كاأ�ص���وات 
الث���واكل خوف���ًا، وخ�ص���يًة م���ن اهلّل تعاىل، 
قّوام الليل، �صّوام النهار، كاأمّنا رّباهم اأب 
واحد واأُّم واح���دة، قلوبهم جممعة باملحّبة 
والن�صيح���ة«. )اإلزام النا�ص���ب: 174/2(

ي�صفه���م الإمام ال�صادق عليه ال�ص���الم  
يف قوله: »...يتم�ّص���حون ب�صرج الإمام عليه 
ال�ص���الم ، يطلبون بذلك الربك���ة، ويحّفون 
به يقونه باأنف�ص���هم يف احلروب ويكفونه ما 

يريد...«. )بح���ار الأنوار: 308/52(
وهوؤلء ينق�صمون اإىل ق�صمني:

الق�ص���م الأّول: وه���م الأحي���اء الذي���ن 
تكتمل عّدتهم قبل قيامه عليه ال�ص���الم ، 
حيث يخرجهم اهلّل م���ن اأ�صالب اآبائهم 
وهم الذخائ���ر والودائع الذين اختارهم 
ليكون���وا م���ن اأن�ص���ار �صاح���ب الزم���ان 

عليه ال�ص���الم .
فع���ن اإبراهيم الكرخي، ق���ال: قلت لأبي 
عب���داهلّل عليه ال�ص���الم : اأ�صلحك اهلّل، اأمل 
يك���ن علّي عليه ال�ص���الم  قوّي���ًا يف دين اهلّل 
ع���ّز وجّل؟ ق���ال: »بلى«، ق���ال: فكيف ظهر 
علي���ه الق���وم، وكيف مل يدفعه���م وما منعه 
من ذلك؟ قال عليه ال�صالم : »اآية يف كتاب 
اهلّل عّزوج���ّل منعت���ه«. قال: قل���ت: واأّي اآية 
بْنَا  ه���ي؟ قال: قوله تعاىل:  }َلوْ تَزَيَُّلوا َلعَذَّ
الَّذِيـــنَ َكَفرُوْا مِنْهُـــمْ عََذابـــًا َألِيمًا { 
)الفت���ح/25( اإّن���ه كان هلّل ع���ّز وجّل ودائع 
موؤمنني يف اأ�صالب قوم كافرين ومنافقني، 
فل���م يكن علّي عليه ال�ص���الم  ليقت���ل الآباء 
حّت���ى يخرج الودائع، فلّم���ا خرجت الودائع 
ظهر عل���ى من ظهر فقاتله، وكذلك قائمنا 
اأهل البيت لن يظهر اأبدًا حّتى تظهر ودائع 
اهلّل ع���ّز وجّل، فاإذا ظه���رت ظهر على من 

ظهر فقتله«. )علل ال�ص���رائع: 147/1(
والق�ص���م الثان: وه���م الأم���وات الذين 
�َص  يبعثه���م اهلّل من قبورهم وه���م َمْن حَمَ

الإيان حم�ص���ًا وهم �صنفان:
م���ن  امل�ص���ّجلون  ه���م  الأّول:  ال�صن���ف 
اأن�ص���اره وقد ولدوا ث���ّم ماتوا ولكن يبعثهم 

اهلّل يف جي�ص���ه.
���ل ب���ن عم���ر، ق���ال: ذكرنا  فع���ن املف�صّ
القائم عليه ال�صالم  وَمْن مات من اأ�صحابنا 
ينتظره فقال لنا اأبو عبداهلّل عليه ال�صالم : 
»اإذا ق���ام اأُتي املوؤمن يف ق���ربه فُيقال له: يا 
هذا، اإّنه قدظهر �صاحبك فاإن ت�ص���اأ تلحق 
به فاحلق، واإن ت�صاأ اأن تقيم يف كرامة رّبك 

فاأقم«. )الغيبة للطو�صي: 459(
وع���ن اأب���ي عب���داهلّل علي���ه ال�ص���الم  يف 
ـــهِ  تاأوي���ل قول���ه تع���اىل:  }وََأْقسَـــمُوا بِاللَّ
ـــهُ مَن يَمُوتُ  جَهْـــدَ َأيْمَانِِهـــمْ َل يَبْعَثُ اللَّ
بََلى وَعْـــداً عََليْهِ حَّقًا وَلكِـــنَّ َأْكَثرَ 
)النح���ل/83(   } يَعَْلمُـــونَ  َل  النَّـــاِس 
ق���ال: »لو قد قام قائمنا بعث اهلّل اإليه قومًا 
من �صيعتنا قبايع �ص���يوفهم على عواتقهم، 
فيبل���غ ذلك قوم���ًا م���ن �ص���يعتنا مل يوتوا 
فيقولون: ُبعث فالن وفالن من قبورهم مع 

القائم«. )تف�ص���ري العّيا�ص���ي: 259/2(
وع���ن اأمرياملوؤمنني عليه ال�ص���الم  قال: 
»العج���ب كّل العجب بني جم���ادى ورجب«، 
فق���ام رجل وقال: ي���ا اأمرياملوؤمنني، ما هذا 
العج���ب ال���ذي ل تزال تتعّج���ب منه؟ فقال 
علي���ه ال�ص���الم : »ثكلت���ك اأُّم���ك واأّي عجب 
اأعج���ب من اأم���وات ي�ص����ربون كّل عدّو هلّل 

رهبان الليل وفر�شان النهار

عالقتهم وحّبهم لالإمام عليه ال�شالم

اأ�شحــاب الإمــام املهــدي عليــه ال�شــالم 
ــ�ن الثالثمائــة والثالثــة ع�شــر اخلا�شّ
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ولر�ص���وله ولأه���ل بيت���ه، وذل���ك تاأويل هذه 
وْا  الآي���ة  }يَـــا َأيُّهَـــا الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا َل تََتوَلَّ
هُ عََليِْهـــمْ َقدْ يَئِســـوا مِنَ  َقوْمـــًا َغضِـــبَ اللَّ
مِـــنْ  ـــارُ  يَئِـــسَ الُْكفَّ اْلخِـــرَةِ َكمـــا 
)املمتحن���ة/13(«.  الُْقبُـــوِر{   َأصْحَـــاِب 

الأن���وار: 60/53( )بحار 
ورمّب���ا تفيد بع����ص الرواي���ات اأّنه يكن 
للموؤمن ال�صعي حّتى يكون من امل�صّجلني يف 
قائم���ة الأن�صار ول يكون ذل���ك اإّل بالإيان 
املح�ص والتقوى والت�ص���ليم لأمر اأهل البيت 
عليهم ال�ص���الم والعقيدة الرا�ص���خة بقيام 
الإم���ام والدع���اء يف ذل���ك حّت���ى يكون من 
الأن�ص���ار، فقد ورد يف الرواية عن ال�صادق 
علي���ه ال�ص���الم  اأّنه قال: »من دع���ا اإىل اهلّل 
اأربعني �صباح���ًا بهذا العهد كان من اأن�صار 
قائمنا، فاإن مات قبله اأخرجه اهلّل من قربه 
واأعطاه بكّل كلمة األف ح�صنة وحما عنه األف 

�ص���ّيئة«. )املزار للم�صهدي:663(
وق���د وردت عب���ارة يف الدع���اء املذك���ور 
توؤّك���د م���ا ج���اء يف الرواي���ة وه���ي: »الّلُه���مَّ 
اْجَعْلِني ِمْن اأَْن�ص���اِرِه َواأَْعواِن���ِه... الّلُهمَّ اإِْن 
���ِذي َجَعْلَتُه َعَلى  ح���اَل َبْيِن���ي َوَبْيَنُه امْلَ���ْوُت الَّ
ي  ّيًا َفاأَْخِرْجِني ِمْن َقرْبِ ِعباِدَك َحْتم���ًا َمْق�صِ
دًا َقناِتي  رِّ ُموؤَْتِزرًا َكَفِني �ص���اِهرًا �َصْيِفي جُمَ
اِع���ي...«. )ينظ���ر: املزار  ي���ًا َدْع���َوَة الدَّ ُمَلبِّ

للم�ص���هدي: 663(
يبع���ث يف  اهلّل  ف���اإّن  الث���ان:  ال�صن���ف 
الرجع���ة اأقوام���ًا كانوا يف زمان �ص���ابق على 
الإ�ص���الم وك���ذا يف �ص���در الإ�ص���الم - مثل 
اأ�صحاب الكهف، وبع�ص اأ�صحاب عي�ص���ى، 
وبع�ص الأنبياء، وبع�ص اأ�صحاب ر�صول اهلّل 
واأمرياملوؤمنني واأ�صحاب الإمام احل�صني يف 
كرب�الء...  فعن الأ�صبغ بن نباتة يف حديث 
طويل عن اأمرياملوؤمنني عليه ال�ص���الم  قال 
في���ه عن قيام اأهل الكه���ف مع املهدي عليه 
ال�ص���الم : »فيبع���ث اهلّل الفتي���ة من كهفهم 
مع كلبهم، منهم رجل يقال له مليخا، واآخر 
خمالها، وهما ال�صاهدان امل�صلمان للقائم 
عليه ال�ص���الم«. )بحار الأنوار: 52/ 275(

���ل بن عم���ر، ق���ال: قال يل  وع���ن املف�صّ

ل، اأنت  اأبو عبداهلّل عليه ال�صالم : »يا مف�صّ
واأربعة واأربعون رجاًل حت�ص���رون مع القائم، 
اأنت على يني القائم تاأمر وتنهى، والنا�ص 
اإذ ذاك اأط���وع ل���ك منه���م الي���وم«. )دلئل 

)464 الإمامة: 
وع���ن ال�ص���ادق علي���ه ال�ص���الم  ق���ال: 
»ويقب���ل احل�ص���ني يف اأ�صحاب���ه الذين قتلوا 
معه، ومعه �صبعون نبّيًا كما ُبعثوا مع مو�صى 
ابن عم���ران، فيدف���ع اإليه القائ���م اخلامت، 
فيك���ون احل�ص���ني عليه ال�ص���الم  ه���و الذي 
يل���ي غ�ص���له وكفن���ه وحنوط���ه ويواري���ه يف 
حفرته«. )خمت�صر ب�صائر الدرجات:  48(

ل بن عم���ر، عن اأبي عبداهلّل  وعن املف�صّ
عليه ال�صالم  قال: »اإذا قام قائم اآل حمّمد 
ا�صتخرج من ظهر الكعبة �صبعة وع�ص����رين 
رجاًل؛ خم�صة ع�ص����ر من قوم مو�صى الذين 
يق�ص���ون باحل���ّق وب���ه يعدلون، و�ص���بعة من 
اأ�صح���اب الكه���ف، ويو�ص���ع و�صي مو�ص���ى، 
وموؤمن اآل فرعون، و�ص���لمان الفار�صي، واأبا 
دجانة الأن�صاري، ومالك الأ�صرت« )تف�صري 
يدي���ه  ب���ني  فيكون���ون  العّيا�ص���ي: 2/ 32( 

وحّكامًا. اأن�صارًا 
وه���ذا الأم���ر م���ن اأعج���ب العج���ب كما 
ذكره اأمرياملوؤمنني »العجب كّل العجب بني 
جمادى ورجب« ثّم قال: »واأّي العجب اأعجب 
من اأم���وات ي�صربون كّل عدّو هلّل ولر�ص���وله 

بيته«. ولأهل 
مل���اذا؟ لأّن �صع���اف الإي���ان والعقول ل 
يعتق���دون برجوع الأم���وات اإىل عامل الدنيا 
جلهلهم بق���درة اهلّل �ص���بحانه وتعاىل، كما 
ذكر اهلّل �ص���بحانه يف كتابه:  }وََأْقسَـــمُوا 
ـــهُ مَن  ـــهِ جَهْـــدَ َأيْمَانِِهـــمْ َل يَبْعَـــثُ اللَّ بِاللَّ
يَمُـــوتُ بََلـــى وَعْـــداً عََليْـــهِ حَّقـــًا وَلكِنَّ 
يَعَْلمُـــونَ{.  َل  النَّـــاِس  َأْكَثـــرَ 

)3 8 / لنح���ل ا (
وقوله تع���اىل:  }يَـــا َأيُّهَا الَّذِيـــنَ آمَنُوا 
هُ عََليِْهمْ َقدْ يَئِســـوا  وْا َقوْمًا َغضِبَ اللَّ َل تََتوَلَّ
ارُ مِنْ  مِنَ اْلخِـــرَةِ َكما يَئِسَ الُْكفَّ

الُْقبُوِر{. َأصْحَاِب 
العقائ���د  يف  ثاب���ت  الرجع���ة  ومو�ص���وع 

الإمامّي���ة وق���د تناوله���ا العلم���اء يف كتبهم 
بالتف�صي���ل، مث���ل »الإيق���اظ م���ن الهجعة 
بالربه���ان عل���ى الرجع���ة« للح���ّر العاملي، 
و»حّق اليقني« لل�ص���ّيد عبداهلّل �صرّب، وكتاب 

)الرجع���ة( لال�ص���رتاآبادي، وغريه���ا.
وهنال���ك مرات���ب ودرج���ات وت�صنيفات 

لالأ�صحاب.
منه���م: اأب���دال ال�ص���ام، وجنب���اء م�صر، 

العراق: واأخبار 
يف اأم���ايل املفي���د )�ص30( ع���ن حمّمد 
ابن �ص���ويد الأ�صعري، قال: دخلت اأنا وفطر 
اب���ن خليف���ة عل���ى جعفر ب���ن حمّم���د عليه 
ال�ص���الم ، فقّرب اإلينا مت���رًا فاأكلنا، وجعل 
يناول فطرًا منه ثّم قال له: »كيف احلديث 
الذي حّدثتني عن اأبي الطفيل يف الأبدال؟« 
فقال فطر: �صمعت اأبا الطفيل يقول: �صمعت 
علّي���ًا اأم���ري املوؤمن���ني عليه ال�ص���الم  يقول: 
»الأبدال من اأهل ال�صام، والنجباء من اأهل 
الكوفة يجمعهم اهلّل ل�صّر يوم لعدّونا«. فقال 
جعفر ال�صادق عليه ال�صالم : »رحمكم اهلّل، 
بنا يبداأ البالء ثّم بكم، وبنا يبداأ الرخاء ثّم 
بكم، رح���م اهلّل من حّببنا اإىل النا����ص ومل 
يكرهنا اإليهم«. )بح���ار الأنوار: 347/52(
ع���ن  )����ص477(  الطو�ص���ي  غيب���ة  ويف 
جاب���ر اجلعف���ي قال: ق���ال اأبو جعف���ر عليه 
ال�ص���الم : »يبايع القائم ب���ني الركن واملقام 
ثالثمائة ونّيف عّدة اأهل بدر، فيهم النجباء 
من اأه���ل م�صر، والأبدال من اأهل ال�ص���ام، 
والأخيار من اأهل العراق، فيقيم ما�صاء اهلّل 

اأن يقي���م«. )اإثبات اله���داة 3: 517(
ويف تاري���خ مدينة دم�ص���ق لبن ع�ص���اكر 
)1: 296( عن علّي: »قّبة الإ�صالم بالكوفة، 
مب�ص���ر،  والنجب���اء  باملدين���ة،  والهج���رة 

والأب���دال بال�ص���ام وهم قليل«.
وع���ن اأب���ي الطفي���ل ق���ال: خطبن���ا علّي 
– علي���ه ال�ص���الم - فذكر اخل���وارج، فقام 
رجل فلعن اأهل ال�ص���ام، فقال له: »ويحك ل 
تع���ّم، اإن كنت لعنًا ففالن���ًا ]يعني معاوية[ 
ومنك���م  الأب���دال  منه���م  ف���اإّن  واأ�ص���ياعه، 
الع�صب«. )تاريخ مدينة دم�ص���ق: 297/1(
بقلم: السيد هادي املوسوي
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ه���ذا ال�ص���وؤال رمب���ا خط���ر عل���ى ذهن 
بع�ص الق���راء، اأو رمبا ه���و مل يخطر على 
ذه���ن البع����ص الآخ���ر، لن اجل���واب عند 
البع�ص ممن قراأوا كتب التاريخ، وال�صرية 

وا�صح���ًا. كان  النبوي���ة 
ب���ل رمب���ا اأن الإجابة على هذا ال�ص���وؤال 
كانت عند البع�ص من امل�ص���لمات! وحينئذ 

ل داعي لطرح مثل هذا ال�ص���وؤال.
لك���ن نح���ن طرحنا ه���ذا ال�ص���وؤال على 
مائدة البحث العلمي واملو�صوعي فوجدنا، 
اأن الإجاب���ة ه���ي: عك����ص ما ذكرت���ه كتب 
التاريخ وال�صرية من خالل امل�صائل الآتية:

املوؤرخ���ني  اأق���وال  اإىل  الرج���وع  اإّن 
وحف���اظ امل�ص���لمني الذي���ن ذك���روا �ص���اأن 
»كل   : واأنَّ مك���ة،  يف  ومكانته���ا  خديج���ة 
قومه���ا كان حري�صًا عل���ى القرتان بها لو 
قدر عليه«. ورف�صها ل�ص���خ�صيات قري����ص 
وتاره���ا مع بذلهم الأم���وال الكثرية لها.

تن�ص���جم  اأن  يك���ن  ل  الأق���وال  فه���ذه 
م���ع ما جاءت به بع����ص امل�صادر لتخربنا: 
اأن »�صيدة قري����ص« »الطاهرة« قد تزوجت 
م���ن رجلني من الأعراب هم���ا: )عتيق بن 
عائ���ذ بن عبد اهلل املخزومي( و)اأبو هالة 
التميم���ي( واأن خلديج���ة عليه���ا ال�ص���الم 

اأولدًا. منهما 
تع���د  ومل  عليهم���ا  ال�ص���تار  تن���زل  ث���م 
تذكرهم���ا يف اأي م���كان، ومل تبني اأي حال 
من اأحوالهما! فلعلنا نلم�ص من خالل هذا 

احلال، امل���ربر والدافع له���ذا الزواج؟
لك���ن يب���دو اأن الغر����ص املق�ص���ود من 
ه���ذه الرواية هو الإ�ص���ارة اإىل اأن خديجة 
باك���رًا عندم���ا  تك���ن  ال�ص���الم مل  عليه���ا 

تزوجه���ا النبي الأكرم �صلى اهلل عليه واآله 
و�ص���لم فتحظ���ى غريها به���ذه املنقبة؟

املقرب���ني  م���ن  كان  ال���راوي  لع���ل  اأو 
م���ن اأهل ال�صا�ص���ة ف���اأراد ك�ص���ب مودتهم 
واإر�صاءهم! واأيًا كان هو الغر�ص فاإن هذه 
امل�صادر ما اأن�صف���ت اأم املوؤمنني خديجة 

كتاباته���ا. يف  ال�ص���الم  عليه���ا 

الرواي���ات  يف  الكب���ري  الخت���الف  اإّن 
التي حتدثت عن هذين الرجلني يدعو اإىل 
العتقاد باأن هذين الرجلني هما من ن�صج 
خيال بع�ص الرواة، فقد اختلف ابن حجر 
والزبيدي واحللبي واملامقان، وابن �صعد، 
والط���ربان يف �صحة ا�ص���م اأحدهما، ومل 
يعل����م اأيهما قد تزوجت ب���ه خديجة عليها 
ال�ص���الم قبل الآخر، ومل يتاأكد عندهم اأن 
املدع���و: هند، هو ابن هذا الزوج اأو الزوج 
الآخ���ر، وهل هو ذكر اأو بن���ت؟ )الإ�صابة: 

)612-611  /3
اأم���ا اب���ن ح���زم الأندل�ص���ي فلق���د ذكر 
اأن له���ا م���ن عتي���ق بن عائ���ذ ولدًا ا�ص���مه 
)عب���د اهلل( ومن اأبي هال���ة ثالثة: ولدين 
وهما )هند واحل���ارث وبنتًا وهي زينب(. 

)جامع ال�ص���رية النبوي���ة: �ص30(

اعرت�ص اأبو القا�ص���م الك���ويف )املتوفى 
�ص���نة 352( على هذه املقول���ة وعدها من 
الفظائ���ع مع ا�ص���تحالة وقوعه���ا عند اأهل 
العق���ل والتمييز، فق���ال: »اإن الإجماع من 
اخلا����ص والع���ام، م���ن اأه���ل الآث���ار ونقلة 
الأخبار: على اأنه مل يبَق من اأ�صراف قري�ص 
ومن �صاداتهم وذوي النجدة منهم اإل من 

خطب خديج���ة ورام تزويجه���ا، فامتنعت 
عل���ى جميعه���م من ذل���ك، فلم���ا تزوجها 
ر�ص���ول اهلل �صل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ص���لم 
غ�صب عليها ن�صاء قري�ص وهجرنها، وقلن 
لها: خطبك اأ�صراف قري�ص واأمراوؤهم فلم 
تتزوج���ي اأح���دًا منهم، وتزوج���ت حممدًا 

يتي���م اأبي طالب، فق���ريًا ل مال له؟!
فكي���ف يج���وز يف نظ���ر اأهل الفه���م اأن 
تكون خديجة، يتزوجها اأعرابي من متيم، 
ومتتنع من �صادات قري�ص، واأ�صرافها على 
ما و�صفناه؟! األ يعلم ذوو التمييز والنظر: 
اأن���ه م���ن اأب���ني املح���ال واأفظع املق���ال«؟! 

)70 )ال�صتغاثة:1/ 

اأحم���د  وروى  اهلل:  رحم���ه  فق���ال 
يف  الك���ويف  القا�ص���م  واأب���و  الب���الذري، 
كتابيهم���ا، واملرت�ص���ى يف ال�ص���ايف، واأب���و 
جعف���ر يف التلخي����ص: اأن النبي �صلى اهلل 
عليه واآله و�ص���لم تزوج بها، وكانت عذراء. 

اأب���ي طال���ب:1/ 159( اآل  )مناق���ب 

الزه���راء  فاطم���ة  اخت�صا����ص  اإن 
عليه���ا ال�ص���الم باآي���ة التطهري في���ه دللة 
على ع���دم زواج خديجة باأح���ٍد قبل النبي 
�صلى اهلل عليه واآله و�صلم وذلك مبقت�صى 
الآي���ة  عنه���ا  املخ���ربة  الرباني���ة،  الإرادة 
يف قول���ه تع���اىل: }إمنـــا يريـــد اهلل{. 

)3 3 / ب ا ح���ز لأ ا (
ه���ذه الإرادة حفظ���ت خديج���ة م���ن اأن 
مت�صها يد ال�ص���رك، اأو تدن�صها الأرجا�ص.

لأن رحمه���ا الطاهر اأُعد لكي ي�ص���تقبل 

اإعرا�شها عن الزواج

الختالف يف حتديد ه�ية الرجلني

اعرتا�س اأبي القا�شم الك�يف

عند )ابن �شهر( اخلر اليقني

دللة اآية التطهر على عدم زواجها 
قبل النبي �شلى اهلل عليه واآله

ال�شــالم عليهــا  خديجــة  زواج 
من الر�ش�ل �شلى اهلل عليه واآله
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الطه���ر �صل���ى اهلل عليه واآله و�ص���لم فتولد 
املطهرة فاطمة �صل���وات اهلل عليها وهكذا 
هي �ص���نة اهلل مع اأنبيائه عليهم ال�ص���الم، 
فكم���ا اأنَّ اهلل قد ربط على قلب اأم مو�ص���ى 
اإذ كادت لتب���دي به فحفظه���ا وحفظ نبيه 
الكلي���م �� علي���ه ال�ص���الم �� ث���م حفظه وهو 
طفل ر�صيع مو�صوع يف تابوت مقفل تقذفه 

الأم���واج كما �ص���اءت اإرادة اهلل تعاىل.
الإلهي���ة،  بالعناي���ة  حمفوظ���ًا  ف���كان 
�ص���ائرًا مبقت�ص���ى الإرادة الرباني���ة، حتى 
اأرجع���ه اهلل اإىل اأمه كي تقر عينها، كذلك 
هو احل���ال مع خديجة فقد كانت حمفوظة 
من الأرجا����ص، م�ص���مولة بلطف الرحمن، 
�ص���ائرة بعني اهلل، م�صونة مبقت�صى اإرادة 

�صكل اهلل م���ن اأن يتعر����ص له���ا اأي 
م���ن اأ�ص���كال الدن����ص، 
حتى لقبت ب���ني قومها 

ب�)الطاهرة( قبل اأن تزف 
اإىل الطه���ر الطاه���ر املطهر خ���ري الورى 
و�صيد الب�صر لتحمل ب�صيدة الن�صاء فاطمة 
الزه���راء عليه���ا ال�ص���الم، فتك���ون وع���اًء 
لالإمامة واأمًا حلجج اهلل على خلقه وحملة 

�ص���رعه. )تاريخ دم�ص���ق:3/ 193(

ويف ق���ول الإم���ام اأب���ي عب���د اهلل جعفر 
اب���ن حمم���د ال�ص���ادق عليه ال�ص���الم وهو 
يخاط���ب ج���ده الإم���ام احل�ص���ني ب���ن علي 
عليهما ال�ص���الم �ص���يد �ص���باب اأهل اجلنة 
بهذه الكلمات: »اأ�ص���هد اأن���ك كنت نورًا يف 
الأ�صالب ال�ص���اخمة والأرحام املطهرة مل 
تنج�ص���ك اجلاهلية باأجنا�صها ومل تلب�صك 

ثيابها«. مدلهم���ات  من 
وهذا قول ماأخوذ م���ن الزيارة املعروفة 
بزي���ارة وارث من زيارات �ص���يد ال�ص���هداء 
ال�ص���يخ  اأورده���ا  وق���د  علي���ه  اهلل  �ص���الم 
الطو�ص���ي يف امل�صب���اح، وورد ذكره���ا يف 

كت���اب املزار لب���ن قولويه.
دلل���ة اأخ���رى ت�ص���ري جنب���ًا اإىل جن���ب 

م���ع الق���راآن لتبني ح�صان���ة خديجة عليها 
ال�ص���الم من الأرجا����ص بدلل���ة قوله عليه 

املطهرة«. »والأرح���ام  ال�ص���الم: 
ومناه���ج  الأولي���اء،  �ص���رية  واملتتب���ع 
الأنبي���اء، يجد ال�ص���واهد الكثرية يف جناة 
عباد اهلل املخل�صني وبخا�صة عندما يكون 
الأم���ر متعلق���ًا بعنا�ص���ر تكوين الر�ص���الة، 

وبقي���ة النبوة.

ولعل 
م���ن  كث���ريًا 
يج���د  ل  النا����ص 
اأهمية لهذه الق�صية 
من حيث اإن خديجة 
ال�ص���الم  عليه���ا 
قب���ل  تزوج���ت 
النب���ي �صل���ى اهلل علي���ه واآله و�ص���لم اأم مل 

فنق���ول: تت���زوج 
اإن اهلل �ص���بحانه وتع���اىل عندم���ا �ص���ن 
ال�ص���نن، وق���در املق���دورات، جع���ل هن���اك 
ثوابت من خاللها تري الأمور، ف�ص���جرة 
الليم���ون ل يك���ن اأن تعطين���ا التف���اح مع 
اأن ال�ص���جرتني تزرع���ان يف نف����ص الرتبة! 

وال�ص���بب: ه���و اأنَّ ال�ص���نن والقوان���ني التي 
ركب���ت يف اجلين���ات الوراثية له���ذه النبتة 
اأو تل���ك ل تتغري، فكانت من �صمن الثوابت 
التي جعلها اهلل يف خلقها؛ ولكن لو فر�صنا 
اأنَّ تغريًا حدث يف ال�ص���ريط الوراثي الذي 
حتمله هذه اجلينة فاإنه ل يكن اأن نح�صل 
عل���ى ثمرة الليم���ون ب�ص���كلها وهياأتها التي 
خلقه���ا اهلل، م���ع حفظ النتائ���ج الإيجابية 

الت���ي قدرها اهلل له���ذه الثمرة.
فكي���ف اإذا كان الأم���ر متعلق���ًا بالنب���وة 
والأنبي���اء الذي���ن جعله���م اهلل اخللفاء يف 
الأر�ص.  ق���ال عز وجل: }إني جاعل يف 
)البق���رة/30( خليفـــة{.  الرض 
ولك���ي حتفظ ه���ذه املنزلة 
ثواب���َت  له���ا  ف���اإن اهلل جع���ل 
و�ص���ننًا ل يك���ن تاوزه���ا 
لأن  تغيريه���ا،  اأو 
ه���ذه  يف  التغي���ري 
ال�ص���نن ل���و ح�صل جمازًا ب�ص���بب 
عوامل دخيل���ة فاإن���ه ل يكن اأن 
تتحقق النتائ���ج املطلوبة املتمثلة 
يف اخلالف���ة الإلهي���ة على الأر����ص. وذلك 
م���ن خالل ت�ص���يد ال�ص���رع الإلهي يف تلك 

امل�صطف���اة. ال�ص���خو�ص 
النتائ���ج  ه���ذه  عل���ى  ولأج���ل احلف���اظ 
جعل اهلل قان���ون »حفظ الأ�صالب وطهارة 
عوام���ل  دخ���ول  دون  للحيلول���ة  الأرح���ام« 
�ص���لبية توؤثر على التكوين اخللقي واخُللقي 
لأ�صحاب هذه املنزلة، وكلما كانت املنزلة 
اأكرب كلم���ا كانت القوانني وال�ص���نن الإلهية 

الت���ي حتيط به���ا اأكرث واأدق. 
وعلي���ه: فاإننا عندم���ا ناأتي اإىل م�ص���األة 
اأن  جن���د  ال�ص���الم  عليه���ا  خديج���ة  زواج 
هناك �ص���ننًا وقوانني اأحاطت هذه ال�صيدة 
العظيمة عليها ال�صالم، لأنها املو�صع الذي 
اختاره اهلل لكي حتمل ثمرة النبوة... لكي 
حتمل ب�صيدة ن�ص���اء العاملني... لكي حتمل 
بفاطم���ة �صل���وات اهلل عليه���ا ولأج���ل هذا 

اأجرى اهلل �ص���نته يف حفظ ه���ذا الرحم.

خديجة عليها ال�شالم من الأرحام املطهرة
ال�شنن الك�نية تنفي زواجها قبل 

النبي �شلى اهلل عليه واآله

بقلم: سيد نبيل الحسني
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اإّن �ص���رف القراآن وعلّو �ص���اأنه وعظمته مم���ا ل يخفى على 
اأحد مم���ن انتهل العل���م والأدب من اأّية �ص���ريعة ومّلة، ف�صاًل 
عن امل�ص���لمني، فلو كانوا �ص���اّكني فيه ل تنق�ص���وه، اأو انتق�صوه 
وعار�ص���وه باآي���ة من مثل���ه )ومل يكون���وا يتحّمل���ون يف القرون 
املتمادي���ة، امل�ص���اّق يف ب���ذل النقود الكث���رية ج���ّدًا، والغارات 
العديدة، واحلروب املت�ص���ّتتة، والط���رق املختلفة الأخرى على 
الإ�ص���الم وامل�صلمني، يف �ص���بل معار�صة القراآن الكرمي(، كما 
قال اهلل تع���اىل: }وَإِنْ ُكنُْتـــمْ فِي رَيٍْب مِمَّـــا نَزَّلْنَا عََلى 
ــا َفْأُتـــوا بِسُـــورَةٍ مِـــنْ مِْثلِـــهِ وَادْعُـــوا شُـــهَدَاءَُكمْ مِنْ  عَبْدِنـَ
دُوِن اهلِل إِنْ ُكنُْتـــمْ صَادِقِـــنَ * َفـــِإنْ َلـــمْ تَْفعَُلـــوا وََلنْ 
تِـــي وَُقودُهَا النَّـــاسُ وَالْحِجَـــارَةُ ُأعِدَّتْ  تَْفعَُلـــوا َفاتَُّقـــوا النَّـــارَ الَّ

لِْلَكافِِرينَ{.)البق���رة:24-23(
وق���د ثبت اأن الق���راآن معجزة اإلهية �ص���ماوية، نزل من عند 
اخلالق  الباري تعاىل – العامل بجميع ما خلق يف عامَل الوجود 
– جام���ع ملا يحتاجه الإن�ص���ان يف �ص���وؤونه الثقافّي���ة والعبادّية 
والجتماعّية وال�صيا�ص���ّية وغريها، واأّنه اأّم القوانني والعناوين 
يف الأم���ور املختلف���ة، كما ق���ال �ص���بحانه وتع���اىل: }وَعِنْدَهُ 
مََفاتِـــحُ الَْغيْـــِب َل يَعَْلمُهَـــا إِلَّ هُوَ وَيَعَْلـــمُ مَا فِي الْبَـــرِّ وَالْبَحِْر 
وَمَـــا تَسْـــُقُط مِـــنْ وَرََقـــةٍ إِلَّ يَعَْلمُهَـــا وََل حَبَّـــةٍ فِـــي ُظُلمَاتِ 
اْلَرِْض وََل رَْطـــٍب وََل يَابِـــٍس إِلَّ فِـــي كَِتـــاٍب مُِبـــنٍ{. 

)الأنعام:59(

فهو هادي املوؤمنني واملّتق���ني، كما قال عّز وجّل: }َذلِكَ 
قِنَ )2( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ  الْكَِتـــابُ َل رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِْلمُتَّ
بِالَْغيْـــِب وَيُقِيمُـــونَ الصَّـــاَةَ وَمِمَّـــا رََزْقنَاهُـــمْ يُنْفُِقـــونَ )3( 
وَالَّذِيـــنَ يُؤْمِنُـــونَ بِمَا ُأنْـــِزَل إَِليْكَ وَمَا ُأنْـــِزَل مِنْ َقبْلِكَ 
خِـــرَةِ هُـــمْ يُوقِنُـــونَ )4( ُأوَلئِـــكَ عََلـــى هُـــدًى مِـــنْ  وَبِاْلَ

رَبِِّهمْ وَُأوَلئِـــكَ هُـــمُ الْمُْفلِحُونَ{.)البقرة:5-2(
واإّن يف الق���راآن الرتي���اق الأك���رب والكربي���ت الأحم���ر، ويف 
اآياته���ا اخلوا����صّ العجيب���ة واملعج���زات الغريبة، فهو �ص���فاء 
لكّل داء، كما روى العيا�ص���ي عن الإم���ام جعفر ال�صادق عليه 
ال�ص���الم عن اآبائه عليهم ال�ص���الم يرفعه اإىل النبي �صلى اهلل 
عليه واآله و�صلم اأنه �صكا اإليه رجل وجعًا يف �صدره، فقال �صلى 
اهلل عليه واآله و�ص���لم: »ا�صت�ص���ف بالقراآن، ف���اإّن اهلل عّز وجّل 
يقول: }وشـــفاء ملـــا يف الصدور{)يون����ص:57(«. )تف�ص���ري 

)125 العيا�صي:2/ 

روى ال�ص���يخ ال�صدوق يف حديث طويل، عن عبيد بن عمري 
الليث���ي، ع���ن اأب���ي ذّر رحمة اهلل علي���ه، اأّنه ق���ال: دخلت على 
ر�ص���ول اهلل �صلى اهلل عليه واآله وهو جال�ص يف امل�صجد وحده، 
فاغتنمت خلوته، فقال يل: »يا اأبا ذّر! للم�ص���جد حتّية«، قلت: 
وم���ا حتّيته؟ قال: »ركعت���ان تركعهما«، فقلت: يا ر�ص���ول اهلل! 
اإّن���ك اأمرتني بال�ص���الة، فما ال�صالة؟ ق���ال: »خري مو�صوع، 

القراآن و�شائر الكتب

و�شــائر  القــراآن 
الكتب ال�شماوية
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فمن �ص���اء اأقّل ومن �صاء اأكرث«.
قل���ت: يا ر�ص���ول اهلل! اأّي الأعمال اأح���ّب اإىل اهلل عّز وجل؟ 

فقال: »اإيان باهلل، وجهاد يف �صبيله«.
قلت: فاأّي وقت الليل اأف�صل؟ قال: »جوف الليل الغابر«.

قلت: فاأّي ال�صالة اأف�صل؟ قال: »طول القنوت«.
قلت: واأّي ال�صدقة اأف�ص���ل؟ قال: »جهد من مقّل اإىل فقري 

ذي �صّن«.
قل���ت: م���ا ال�ص���وم؟ ق���ال: »فر����ص جم���زي وعن���د اهلل 

اأ�صع���اف كث���رية«.
قل���ت: فاأّي الرق���اب اأف�صل؟ ق���ال: »اأغالها ثمنًا واأنف�ص���ها 

اأهلها«. عند 
قل���ت: ف���اأّي اجله���اد اأف�ص���ل؟ ق���ال: »م���ن عق���ر ج���واده 

دمه«. واأهري���ق 
قل���ت: ف���اأّي اآي���ة اأنزله���ا اهلل علي���ك اأعظ���م؟ ق���ال: »اآي���ة 
الكر�صي«، ثم قال: »يا اأبا ذّر! ما ال�صماوات ال�صبع يف الكر�صي 
اإّل كحلقة ملقاة يف اأر�ص فالة، وف�صل العر����ص على الكر�ص���ي 

كف�صل الفالة عل���ى تلك احللقة«.
قل���ت: يا ر�ص���ول اهلل! كم النبّيون؟ قال: »مائ���ة األف واأربعة 

وع�صرون األف نبّي«.
قل���ت: كم املر�ص���لون منهم؟ ق���ال: »ثالثمائة وثالثة ع�ص���ر 

غفريًا«. جّماء 
قلت: من كان اأّول الأنبياء؟ قال: »اآدم«.

قل���ت: وكان م���ن الأنبياء مر�ص���اًل؟ قال: »نع���م، خلقه اهلل 
بي���ده ونفخ فيه من روح«، ثم قال �صلى اهلل عليه واآله و�ص���لم: 
»يا اأبا ذّر! اأربعة من الأنبياء �ص���ريانّيون، اآدم و�ص���يث واأخنوخ 
وهو اإدري����ص وهو اأّول من خ���ّط بالقلم ونوح عليهم ال�ص���الم، 
واأربع���ة من الأنبياء م���ن العرب: هود و�صالح و�ص���عيب ونبّيك 
حممد، واأّول نبّي من بني اإ�ص���رائيل مو�ص���ى واآخرهم عي�ص���ى 

نبّي«. و�صّتمائة 
قل���ت: يا ر�ص���ول اهلل! كم اأنزل اهلل من كت���اب؟ قال: »مائة 
كت���اب واأربع���ة كتب، اأنزل اهلل على �ص���يث خم�ص���ني �صحيفة، 
وعل���ى اإدري����ص ثالث���ني �صحيف���ة، وعل���ى اإبراهي���م ع�ص���رين 

�صحيف���ة، واأن���زل الت���وراة والإجنيل والزب���ور والفرقان«.
قل���ت: يا ر�ص���ول اهلل! فم���ا كانت �صح���ف اإبراهي���م؟ قال: 
»كانت اأمثاًل كّلها وكان فيها: اأّيها امللك املبتلى املغرور! اإّن مل 
اأبعثك لتجمع الدنيا بع�صها اإىل بع�ص، ولكن بعثتك لرتّد عّني 
دعوة املظلوم، فاإّن ل اأرّدها واإن كانت من كافر، وعلى العاقل 
ما مل يكن مغلوبًا على عقله اأن يكون له �صاعات؛ �صاعة يناجي 

فيها رّبه عّز وجّل، و�ص���اعة يحا�صب نف�صه، و�صاعة يتفّكر فيما 
�صن���ع اهلل عّز وجّل اإليه، و�ص���اعة يخلو فيها بحّظ نف�ص���ه من 
احلالل، فاإّن هذه ال�ص���اعة عون لتلك ال�ص���اعات وا�ص���تجمام 
للقل���وب وتوزي���ع لها، وعلى العاق���ل اأن يكون ب�ص���ريًا بزمانه، 
مقباًل على �ص���اأنه، حافظًا لل�ص���انه فاإّن من ح�ص���ب كالمه من 
عمل���ه قّل كالم���ه اإّل فيما يعنيه، وعلى العاق���ل اأن يكون طالبًا 
لثالث: مرّمة ملعا����ص، اأو ت���زّود ملعاد، اأو تلّذذ يف غري حمّرم«.

قل���ت: ي���ا ر�ص���ول اهلل! فم���ا كان���ت �صح���ف مو�ص���ى؟ قال: 
»كان���ت عربانّي���ة كّله���ا وفيها: عجب���ت ملن اأيق���ن باملوت كيف 
يفرح، وملن اأيق���ن بالنار مل )كيف( ي�صحك، وملن يرى الدنيا 
وتقّلبه���ا باأهله���ا مل )كيف( يطمئّن اإليها، ومل���ن يوؤمن بالقدر 

كي���ف ين�صب، ومل���ن اأيقن باحل�ص���اب مِلَ ل يعمل«.
قل���ت: يا ر�ص���ول اهلل! ه���ل يف اأيدينا مّما اأن���زل اهلل عليك 
�ص���يء مّم���ا كان يف �صح���ف اإبراهيم ومو�ص���ى؟ ق���ال: »يا اأبا 
ـــى * وََذَكرَ اسْـــمَ رَبِّهِ  ذّر! اق���راأ }َقـــدْ َأْفَلـــحَ مَـــنْ تَزَكَّ
ـــى * بَْل ُتؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَـــا * وَاْلَخِرَةُ خَيْرٌ وََأبَْقى  َفصَلَّ
وَلـــى * صُحُـــفِ إِبْرَاهِيمَ  * إِنَّ هَـــَذا َلفِـــي الصُّحُـــفِ اْلُ

وَمُوسَـــى{.)الأعلى:19-14(«.
قلت: ي���ا ر�ص���ول اهلل! اأو�صني، ق���ال: »اأو�صي���ك بتقوى اهلل، 
فاإّنه راأ����ص الأمر كّله«، قل���ت: زدن، قال: »عليك بتالوة القراآن 
وذك���ر اهلل كث���ريًا، فاإّن���ه ذك���ر ل���ك يف ال�ص���ماء ون���ور ل���ك يف 
الأر�ص«، قلت: زدن، قال: »عليك بطول ال�صمت، فاإّنه مطردة 
لل�ص���ياطني وعون لك على اأمر دينك«، قلت: زدن، قال: »اإّياك 

وك���رثة ال�صحك، فاإّنه ييت القلب ويذه���ب بنور الوجه«.
قل���ت: ي���ا ر�ص���ول اهلل! زدن، ق���ال: »انظ���ر اإىل م���ن ه���و 
حتت���ك ول تنظر اإىل من ه���و فوقك، فاإّنه اأجدر اأن ل تزدري 

نعم���ة اهلل عليك«.
ي���ا ر�ص���ول اهلل! زدن: ق���ال: »�ص���ل قرابت���ك واإن  قل���ت: 
قطع���وك«، قلت: زدن: قال: »اأحّب امل�ص���اكني وجمال�ص���تهم«، 
قل���ت: زدن، قال: »قل احلّق واإن كان مّرًا«، قلت: زدن: قال: 
»ل تخف يف اهلل لومة لئم«، قلت: زدن، قال: »ليحجزك عن 

النا����ص ما تعلم من نف�ص���ك ول تد عليهم فيما تاأتي مثله«.
ث���ّم ق���ال �صلى اهلل عليه واآله و�ص���لم: »كفى بامل���رء عيبًا اأن 
يكون فيه ثالث خ�صال: يعرف من النا�ص ما يجهل من نف�صه، 

وي�ص���تحيي لهم مّما هو فيه، ويوؤذي جلي�ص���ه مبا ل يعنيه«.
ث���م ق���ال �صلى اهلل عليه واآله و�ص���لم: »ل عق���ل كالتدبري، ول 
ورع كالكّف، ول حب كح�صن اخللق«.)اخل�صال:2/ 523، ح13(

بقلم: الشيخ عبد الله الصالحي
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بع���د ا�صت�ص���هاد الإم���ام اأم���ري املوؤمن���ني عل���ي ب���ن اأبي 
طال���ب عليه ال�ص���الم بيد اب���ن ملجم لعن���ه اهلل بينما كان 
الإم���ام ي�ص���تعد لأداء ال�صالة يف �صبيحة اأحد اأيام �ص���هر 
رم�صان كان �ص���يف الغدر، بيد اأ�ص���قاها اب���ن ملجم، وما 
اأن دلف الإمام اإىل امل�ص���جد حتى هوى ال�ص���يف على راأ�ص 
اأتقاه���ا، وم���ات اأف�صل امل�ص���لمني بع���د النبي، فبق���ي عليه 
ال�ص���الم يوم���ان يف فرا����ص املر����ص وقب�ص���ه اهلل اإلي���ه يف 

احل���ادي الع�ص���رون من �ص���هر رم�صان ع���ام 40 للهجرة.
وبايع���ت القل���ة املوؤمنة احل�ص���ن علي���ه ال�ص���الم، وتبعهم 
الذي���ن بايعوا اأباه، على اأن يكون اخلليفة من بعد اأبيه عليه 
ال�ص���الم، لكن يد الغدر واخليان���ة اأطالت يف خالفة الإمام 
احل�ص���ن املجتبى عليه ال�ص���الم حت���ى اأّنه و�ص���ل احلد اإىل 

اغتيال الإمام يف م�ص���جد الكوفة.
فق���د جه���ز الإم���ام احل�ص���ن علي���ه ال�ص���الم عل���ى الفور 
جي�ص���ًا ملقاتلة معاوية، و�ص���ار اجلي����ص بقيادة عبيد اهلل بن 
العبا�ص، ومن دون علم الإمام جرت مفاو�صات بني معاوية 
وب���ني عبي���د اهلل اأ�ص���فرت عن ح�ص���ول الأخري على ر�ص���وة 

كب���رية من معاوي���ة فالتحق ومعه ثلث اجلي����ص مبعاوية.
ومل ي�صت�ص���لم الإم���ام اإمنا خ���رج ومعه فئة م���ن املوؤمنني 

لين�صم���وا اإىل م���ا تبق���ى م���ن اجلي����ص، وليقاتل���وا معاوية، 
ففجع قلب الإمام ال�ص���ريف عندما اكت�ص���ف اأن فرقة ممن 
تبقى من جي�ص���ه كان���ت تخطط للقب�ص عليه وت�ص���ليمه حيًا 
ملعاوية مقابل مبلغ من النقود، واأن هذه الفرقة قد �ص���رعت 

يف ذل���ك وطعنته وهجمت على ف�ص���طاطه ونهبته!
عندئ���ذ تيقن الإم���ام اأن ال�ص���تمرار يف مواجهة معاوية 
ع�ص���كريًا يف هذه الظروف �ص���يوؤدي حتم���ًا اإىل اإبادة الفئة 
املوؤمن���ة اإبادة تامة، وخلو ال�ص���احة م���ن املوؤمنني، وهذا ما 
يتمناه معاوية وبطون قري����ص، وبالنتيجة �صينت�صر معاوية.
لذل���ك، وحر�ص���ًا م���ن الإم���ام عل���ى م���ا تبقى م���ن الفئة 
املوؤمن���ة وم���ن اأهل بي���ت النب���وة، ق���رر اأن ي�صال���ح معاوية، 
وج���رت مفاو�صات، وقبل معاوية ب�ص���روط الإمام، ووقع على 
التزامه بها، فجرى ال�صلح بني الإمام احل�صن عليه ال�صالم 
ومعاوية، و�صار معاوية بالقوة والقهر خليفة جميع امل�ص���لمني 
ب�ص���روط مدّونة يف معاهدة ال�صلح، وبع���د اأن مت له ما اأراد، 
مل يف بعهد اهلل، ومل يحرتم توقيعه على �ص���روط احل�ص���ن، 
فنق�ص معاوية املعاهدة بعد ا�صت�ص���هاد الإمام احل�ص���ن عليه 

ال�ص���الم، بعدما اغتاله بيد زوجته جعدة بنت الأ�ص���عث.
وظه���ر معاوي���ة عل���ى حقيقته ل مطم���ع ل���ه اإل امللك، وما 

معانــاة ال�شــيعة يف زمــن اخللفــاء
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كانت ال�صعارات التي رفعها �صوى �صتار يخفي حتته اأطماعه.
وبع���د اأن ا�ص���تهل معاوي���ة عه���ده اجلديد، اأخذ النا����ص 
يقارنون بني عهده وعهد علي، و�صريته و�صرية علي، وعدله 
وعدل علي، وعلمه وعلم عل���ي، واأ�صله واأ�صل علي، فندموا 
وتباك���وا على الإمام وعلى كل م���ا كان يرمز له )ولت حني 
من���دم( وا�صطروا اإىل مواجهة ع�ص���ف املل���ك الذي اأقاموا 

ملك���ه باأيديهم واأعمالهم!
اأما الفئة التي ت�ص���يعت هلل ولر�ص���وله ولأه���ل بيته بقيت 
عل���ى عه���د اهلل مل تتغ���ري، ومل تهت���ز قناعاتها ب���اأن قيادة 
الأم���ة ح���ق خال�ص لأه���ل بيت النب���وة، ولكنه���ا ا�صطرت 
اأن تخف���ي ه���ذه القناع���ات متام���ًا كم���ا اأخفته���ا يف عه���د 
اخللف���اء الثالث���ة حر�ص���ًا منها عل���ى حياته���ا وم�صاحلها 

الهزيل���ة، وه���وؤلء الباق���ون على عهد اهلل هم ال�ص���يعة.
والفئ���ات الت���ي تباك���ت من ظل���م معاوية وولت���ه وفقدت 
ع���دل الإمام و�ص���ريته، ب���داأت م���ن ال�صفر واأخ���ذت تكون 
لنف�ص���ها قناعات خمتلط���ة تت�صمن نوعًا م���ن املوالة لأهل 
بيت النبوة، ولكنها لي�ص���ت املوالة ال�صرعية اإمنا هي تعبري 

عن املعاناة، اأولئك لي�ص���وا �ص���يعة.

بعد اأن ا�ص���تقام الأمر ملعاوية ولبطون قري����ص، وان�ص���بوا 
اأظفاره���م يف اأعن���اق امل�ص���لمني وقلوبهم مل يكتف���وا باإلغاء 
النهج العام للت�ص���يع الذي كان �ص���ائدًا زم���ن النبي، وزمن 
عل���ي، ومل يكتف���وا بطم����ص الن�صو�ص ال�ص���رعية التي تربز 
عليًا واأهل بيت النبوة وتوؤك���د حقهم يف القيادة واملرجعية، 
بل �ص���خروا كل اإمكانيات الدولة وطاقاتها الهائلة للت�صكيك 
يف هذه الن�صو�ص ال�ص���رعية، ولخت���الق ف�صائل ون�صو�ص 
نبوي���ة ملعاوية وقادة البطون ما اأنزل اهلل بها من �ص���لطان، 
وفر�ص ه���ذه الف�صائ���ل والن�صو����ص املختلفة على النا����ص 

وجعلها منهاج���ًا تربويًا وتعليميًا لرعاي���ا دولة معاوية.
واأبعد من ذل���ك فاإن معاوية وقادة البط���ون �صوروا علُي 
ابن اأبي طالب يف �صورة ال�ص���يطان )حا�صاه( وفر�صوا على 
الرعية لعنه و�ص���به والتربوؤ منه ومن اأهل بيت النبوة، فكان 
عل���ي بن اأبي طالب عليه ال�ص���الم ي�ص���ب عل���ى املنابر طيلة 

عامًا. �صبعني 

واأ�صدر معاوية، بو�صفه �ص���لطان امل�ص���لمني، �صل�ص���لة من 
)املرا�ص���يم امللكية( عممت على كافة ولته، ويف كل اأقاليم 
دولت���ه، اأمره���م فيها باأن يحوا من دي���وان العطاء كل من 
ي�ص���تبهوا مبوالته لعلي بن اأبي طالب واأهل بيت النبوة، واأل 
يقبل���وا له �ص���هادة، واإن ظنوا باأن اأحدًا من امل�ص���لمني يحب 
علي���ًا واأهل بي���ت النبوة فعليهم اأن يهدم���وا داره واأن يقتلوه 

الفور. على 
ف�ص���ارت كلمت���ا الكفر والزندق���ة اأخف مبلي���ون مرة من 
كلمة الت�ص���يع، و�صار الكفرة والزنادقة ملوكًا اإذا ما قي�ص���وا 
بال�ص���يعة، و�صارت النتماء اإىل ال�صيعة من اجلرائم الكربى 
التي تعر�ص مرتكبها للقتل من دون حماكمة، وعلى ال�صبهة!
و�ص���ارت هذه )املرا�ص���يم( ج���زءًا من املنه���اج الرتبوي 
والتعليم���ي للدولة الأموية يتناقلها النا����ص، جياًل بعد جيل.
وم���ا يعنين���ا اأن الفئة املوؤمنة بحق اأهل بي���ت النبوة عليهم 
ال�صالم بقيادة الأئمة بقيت على اإيانها، ولكنها اأخفت هذا 
الإي���ان يف حرز مني���ع، وكان هم ال�ص���يعة من�صبًا بالدرجة 

الأوىل والأخ���رية على املحافظة على احلياة.
فل���م يعد بو�ص���ع اأح���د منهم اأن يق���ول خلادم���ه باأنه من 
ال�ص���يعة، ك���م كان الواحد منهم يت�ص���رت عل���ى اإيانه متامًا 
كت�صرت موؤمن اآل فرعون بل واأ�صد ت�صرتًا، لأن البديل الآخر 
هو املوت، وتركت ال�ص���احة ملعاوية ولبطون قري�ص لينجحوا 

يف حتريف احلقائق بقوة الدولة و�ص���لطانها!
لذلك ت�ص���بثت ال�ص���يعة باحلي���اة ل حر�ص���ًا عليها، ولكن 
طمع���ًا بنق���ل احلقيق���ة من جي���ل اإىل جيل وبيانها للنا����ص، 

وف���اء مبا اأخذه اهلل عل���ى العلماء.

بال�صاحل���ات  وليت���م  اأجل���ه،  بدن���و  معاوي���ة  �ص���عر  مل���ا 
اأعمال���ه، اأخذ يع���د العدة لي�ص���تخلف ابنه يزي���د من بعده، 
و�ص���جعه على ذل���ك تاأيي���د البط���ون واملنافق���ني واملرتزقة 
وجن���د ال�ص���ام املجندة حت���ت اأمرت���ه، وخرياته���ا املكنوزة 

ال�ص���خ�صية. حلاجات���ه 
وع���دم  بخالعت���ه  امل�ص���هور  ال�ص���كري  الرج���ل  ويزي���د 
اللتزام بالدين وجمونه وتفاهته، ولكن وكما فر�ص نف�ص���ه 
عل���ى الأمة بالتغلب والقهر، اأراد اأن يورثها لبنه باعتبارها 
جزءًا م���ن ممتلكاته اخلا�صة، وقدر معاوية اأن اأهل املدينة 

الت�شيع, من منظ�ر ال�شلطان, جرمية تف�ق 
جرمية الكفر

املذبحة الكرى

47

ع�ا
�شي

ا ت
كذ

ه



الذين يعرفون يزيد لن يقبلوه، وبالتايل ف�ص���تكون الفر�صة 
ذهبي���ة للق�صاء التام على ما تبق���ى من املوؤمنني.

وبع���د اأن ا�ص���تخلف يزيد وعه���د اإليه; اأو�صاه باأن ير�ص���ل 
م�ص���لم بن عقب���ة اإىل املدينة اإذا ثار اأهله���ا، ويبدو وا�صحًا 
اأن معاوية قد تفاهم مع م�صلم بن عقبة على ما ينبغي فعله 

املدينة. باأهل 
اخلليف���ة  بيع���ة  )مرا�ص���يم(  وج���رت  معاوي���ة  م���ات 
اجلدي���د يزيد مع مرا�ص���يم العزاء مب���وت اخلليفة القدمي 
معاوي���ة، وطل���ب من احل�ص���ني عليه ال�ص���الم �ص���بط النبي 
�صل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ص���لم واب���ن عل���ي بن اأب���ي طالب 

عليهم���ا ال�ص���الم، اأن يباي���ع يزي���د 
ليك���ون حاكم���ه واإمام���ه وقائده!

ل  يتفرج���ون  املدين���ة  واأه���ل 
يدفع���ون ه���ذا احل���رج ع���ن �ص���بط 
فوع���د  بل�ص���ان،  ول  بي���د  ل  النب���ي 
الإم���ام اأن ينظ���ر يف الطل���ب، ومل���ا 
اأرخ���ى الليل �ص���دوله ودع احل�ص���ني 
ج���ده، وخرج باأهله وم���ن اتبعه من 
ذرية اأخيه واأبناء عمومته اإىل مكة.
واأحي���ط اأه���ل مك���ة علم���ًا بقدوم 
احل�ص���ني واأهله، وباإ�صرار ولة يزيد 

عل���ى اأخذ البيعة من���ه فلم يحركوا �ص���اكنًا، بل نظ���روا اإليه 
كزائر من زوار بيت اهلل احلرام، واأم�صى احل�ص���ني اأيامًا يف 

مكة ثم توج���ه اإىل العراق.
ويف كرب���الء كان جي����ص يزي���د بانتظ���اره هو واأه���ل بيته، 
كان جي����ص )اخلالفة( قد تلقى اأمرًا حا�ص���مًا باحليلولة بني 
احل�ص���ني واأه���ل بيته ومن معه وبني املاء حت���ى يوتوا جميعًا 
عط�ص���ًا متام���ًا وولة الع���راق، وقادة جي����ص اخلالف���ة الذي 
نهد ليذبح �ص���بط النب���ي واأهل بيت النبوة اأق���ل واأذل من اأن 
ي�صدروا اأمرًا بهذه اخلطورة واأن ينفذوه على م�ص���وؤوليتهم، 
مبعنى اأن اخلليفة اجلديد �صالع من املوؤامرة واملذبحة مثلما 

كان اأبوه �صالعًا بها و�ص���ارك فيها الذين كتبوا للح�ص���ني!
وم���ا ي���دل ذلك اأن���ه مل تكن هنال���ك �صرورة ع�ص���كرية 
للقت���ال، فيمك���ن جلي����ص قوامه ع�ص���رون األ���ف مقاتل، اأو 
اأربع���ة اآلف مقاتل، اأن ياأ�ص���ر، وبكل �ص���هولة، رجاًل ومعه 
اثنان و�صبعون �ص���خ�صًا من اأهل بيته و�صيعته. لكن الوايل 
واجلي����ص واخلليفة اجلدي���د والقدمي �صالع���ون باملذبحة، 

وق���د اتخذوا قراره���ا، وهم ينفذونه���ا ف�صاًل ف�صاًل.
وبعد ح�صار طويل وبعد اأن اأ�ص���رف احل�ص���ني واأهل بيت 
النب���وة واأطفال النبي وبناته على املوت عط�ص���ًا، �ص���ن عمر 
ابن �ص���عد بن اأبي وقا����ص هجومًا �ص���اماًل واجنلى الهجوم 
ع���ن قتل احل�ص���ني واأه���ل بي���ت النبوة واأ�ص���ر بن���ات النبي 

واأطفاله.
ومل يكت���ف ابن �ص���عد بذلك بل اأم���ر كوكبة م���ن خيالته باأن 
يطاأوا بخيولهم جثة بدن احل�صني عليه ال�صالم واأهل بيت النبوة 
وم���ن معهم، واأن يقطعوا روؤو����ص القتلى ويحملوها على الرماح 
حتى ي���رى وايل الع���راق واخلليفة اأفعال عمر بن �ص���عد وبالءه 
املجيد يف �ص���بيل عر�ص معاوية وابنه!

ورفعت الروؤو����ص، و�ص���يقت بنات 
النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم، ومل 
تقع املذبحة اإل بعد اأن اأقام احل�صني 
احلجة على القوم وبان لكل ذي عقل 
اأن القوم اأ�ص���فل من الكف���رة، واأنها 
اأحقاد على حممد وعلي وبني ها�صم 
وعملية ثاأر لقتلى الأمويني يف معركة 

بدر، ولكن حتت خيمة الإ�صالم.
و�ص���دم الع���امل الإ�ص���المي م���ن 
ه���ول ما جرى يف كرب���الء، وانزعج 

اأه���ل املدينة، ومت���ردوا على يزيد.
وعم���اًل بو�صي���ة معاوي���ة، جه���ز اخلليفة جي�ص���ًا من اأهل 
ال�ص���ام و�ص���لم قيادت���ه مل�ص���لم بن عقب���ة، و�صل م�ص���لم اإىل 
املدينة، ويف يوم واحد، هو )يوم احلرة( قتل ع�ص���رة اآلف 
م�ص���لم واأب���اح املدينة ثالثة اأيام جلي�ص���ه ورب���ط خيوله يف 
م�ص���جد النبي، وختم اأعناق ال�صحاب���ة، واأخذ البيعة ممن 
تبق���ى من اأه���ل املدينة على اأنهم قول لأم���ري املوؤمنني يزيد 
يت�صرف بهم كما يت�صرف ال�ص���يد بعبيده، اإن �صاء باعهم، 
واإن �ص���اء ا�صتخدمهم واإن �ص���اء قتلهم، يفعل بهم ما ي�صاء!

ا�صت�ص���لمت الأم���ة لآل اأب���ي �ص���فيان بخا�صة ولبن���ي اأمية 
بعام���ة، وذاقت وب���ال اأمره���ا مبع�صيتها لنبيه���ا وخذلنها 
اأه���ل بيت���ه الذي���ن اأمره���ا اهلل بتقديه���م فذب���ح الطغ���اة 

�ص���اداتها، ثم ذبح���وا عامتها.
ودخ���ل حفيد اأبي �ص���فيان املدين���ة ردًا على دخول حممد 

ملكة، ولكن حتت مظلة الإ�صالم!

بقلم: أحمد حسني
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هناك هجمة عنيفة على معتقداتنا وموروثاتنا والت�ص���كيك 
فيه���ا من قب���ل ال�ص���لفيني والنوا�صب، واأخرى م���ن قبل بع�ص 
م���ن يدعي الت�ص���ّيع، فال�ص���يعي وخ�صو�صًا يف ب���الد الغربة ل 
ي�ص���تطيع مقاومة ذلك، اأوًل لعدم توفر امل�صادر التي ي�ص���تقي 

منه���ا معلوماته؛ وثانيًا ل�صخام���ة الهجمة التي تواجههه.
خ�صو�ص���ًا واأن خط���ورة الذي���ن يدع���ون الت�ص���ّيع اأكرب من 
خط���ورة ال�ص���لفيني والنوا�ص���ب، لأّن هوؤلء يقوم���ون بني فرتة 
واأخ���رى بزيارات له���ذه الب���الد ويحا�صرون يف احل�ص���ينيات 
وامل�ص���اجد واملراك���ز ال�ص���يعية اأو ياأتي من ين���وب عنهم ليقوم 
بدور الت�ص���كيك بكل �صيء بلغة �صيعية وبروايات عن اأئمة اأهل 

البيت عليهم ال�ص���الم.
ومن اأبرز هذه الإ�صكالت الت�صكيك بالزيارات والأدعية.

فهن���اك روايات عن اأئمة اأهل البيت عليهم ال�ص���الم وردت 
يف الزيارات املخ�صو�صة والعامة من جملتها:

1. زيارة عا�صوراء.
2. زيارة اجلامعة الكبرية.
3. زيارة الناحية املقد�صة.

4. زيارة وارث.
5. دعاء التو�صل.

6. دعاء ال�صمات.
7. دعاء الندبة.
8. دعاء العهد. 
9. دعاء الفرج.

لكن ال�ص���وؤال املط���روح هو هل اأن م�ص���انيد ه���ذه الزيارات 

�شبهات املخالفني يف ما يخ�ّس
زيــــــــــــــــــــارة عا�شـــــــــــ�راء
والزيــارة اجلامعــة وغرهمــا
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والأدعي���ة ت�صل اإىل املع�صومني، وهل اأن يف �ص���ندها �صعف؟
اجل���واب: قب���ل اخلو����ص يف الإجابة عن ال�ص���وؤال لب���ّد اأن 

يلتف���ت الأخوة اىل النق���اط التالية:
والأدعي���ة ل يقت�ص���ر ورود  الزي���ارات  اإّن م�صاأم���ني  اأوًل: 

الزي���ارات  تل���ك  عل���ى  م�صمونه���ا 
م���ن  العدي���د  فهن���اك  والأدعي���ة 
الزيارات الأخرى والأدعية الأخرى 
باأ�ص���انيد اأخ���رى قريب���ة امل�صمون 
معنًى ولفظًا لقطع���ات من الأوىل، 
كم���ا اأن ه���ذه الزي���ارات والأدعية 
ق���د ورد كث���ري م���ن م�صامينه���ا يف 
الروايات الواردة يف املعارف، وهي 
يف كثري من طوائفها م�صتفي�صة بل 
بع�صها متوات���ر معنوي اأو اإجمايل، 
وعلى ه���ذا فالدغدغة يف اأ�ص���انيد 

ه���ذه الزي���ارة اأو تلك اأو هذا الدع���اء وذاك تنطوي على عدم 
اإملام بهذه احلقيق���ة العلمية املرتبطة بعلم احلديث والرواية.
ثانيًا: اإن الزيارات والأدعية لي�ص���ت معلم���ًا عباديًا بحتًا بل 
ه���ي معلٌم علمٌي ومعريٌف مهم للدي���ن، فهي عبادة علمية ومن 
ث���م تنطوي ه���ي على معارف جّمة وتكون مبثاب���ة تربية علمية 
يف ثوب العب���ادة، ومن املعلوم اأنَّ اأف�ص���ل العبادات هي عبادة 
الع���امل، والعب���ادة العلمي���ة اأي: املندجم���ة مع العل���م، وهكذا 
احلال يف ه���ذه الزيارات والأدعية، وبذل���ك يتبني اأن ما وراء 
الت�ص���كيك واملواجهة للزيارات والأدعية هو ت�صكيك ومواجهة 

للمعارف.
ثالث���ًا: اإّن ه���ذه الزي���ارات والأدعي���ة كف���ى به���ا اعتم���ادًا 
مواظبة اأكابر علماء الطائفة الإمامية على اإتيانها يف القرون 
املتالحق���ة، وه���ذا مبج���رده كاف للب�ص���ري بحقاني���ة املذهب 

وعلمائ���ه يف توثي���ق هذه الزي���ارات والأدعية.

اأم���ا زيارة عا�ص���وراء فقد رواها ال�ص���يخ الطو�ص���ي �ص���يخ 
الطائف���ة يف كتابه املعتمد لدى الطائفة الإمامية وعلمائها - 
م�صباح املتهجد - عن حممد بن اإ�ص���ماعيل بن بزيع - الذي 
هو من اأ�صحاب الإمام الر�صا عليه ال�صالم الأجاّلء الفقهاء 
وعي���ون اأ�صحابه، وطريق ال�ص���يخ اىل بن بزي���ع �صحيح، كما 
ذكر ذلك يف الفهر�ص���ت والتهذيب والذي يروي الزيارة عن 

عدة طرق ع���ن الإمامني ال�صادق والباقر عليهما ال�ص���الم؛ 
فق���د رواها عن �صالح بن عقبة، عن اأبيه، عن الإمام الباقر 

ال�صالم. عليه 
وعن �ص���يف بن عمرية، عن علقمة ب���ن حممد احل�صرمي، 

عن الإمام الباقر عليه ال�صالم.
وعن �ص���يف بن عم���رية - الذي 
ه���و م���ن الثق���ات الأج���اّلء - ع���ن 
 - اجلّم���ال  مه���ران  ب���ن  �صف���وان 
وال���ذي ه���و م���ن الثق���ات الأجالء 
املعروف���ني - عن الإم���ام ال�صادق 

ال�ص���الم. عليه 
خال���د  ب���ن  حمم���د  وع���ن 
الطيال�ص���ي؛ فاإ�ص���ناد ال�ص���يخ اإليها 

. �صحي���ح
ال�ص���يخ  قب���ل  رواه���ا  وق���د 
الطو�ص���ي، �ص���يخ الطائفة ابن قولويه اأ�ص���تاذ ال�صيخ املفيد يف 
كتابه املعتمد لدى علماء الإمامية كامل الزيارات - باإ�صنادين 
معتربين عن كل من: حممد بن خالد الطيال�ص���ي، وابن بزيع، 

عن اجلماع���ة املتقدم���ة فاإ�ص���ناده �صحيح.
كم���ا ق���د رواه���ا ال�ص���يخ حمم���د ب���ن امل�ص���هدي يف كتاب���ه 
املعروف امل���زار الكبري، وهو من اأع���الم الطائفة الإمامية يف 

القرن ال�صاد����ص، ب�ص���نده.
وق���د رواها ال�ص���يد ابن طاوو����ص يف كتابه م�صب���اح الزائر 

باإ�ص���ناده، وهو من اأعالم القرن ال�صابع.
وق���د رواه���ا اأي�ص���ًا الكفعمي يف كتاب���ه امل�صب���اح، وهو من 

اأعالم القرن العا�ص���ر.

فق���د رواه���ا ال�ص���يخ ال�ص���دوق يف كتاب���ه امل�ص���هور م���ن ل 
يح�ص���ره الفقيه، وكتاب���ه عيون اأخب���ار الر�صا عليه ال�ص���الم 
باأ�ص���انيد فيها املعترب، عن حممد بن اإ�صماعيل الربمكي الثقة 
اجلليل، عن مو�صى بن عمران النخعي وهو قرابة احل�صني بن 
يزي���د النوفلي، وهو ممن وقع كثريًا يف طري���ق رواية املعارف 
ع���ن الأئمة التي اأوردها الكلين���ي يف اأ�صول الكايف، وال�صدوق 
يف كتب���ه كالتوحيد واإكمال الدين والعيون وغريها، وكلها مما 
ا�ص���تملت عل���ى دقائ���ق واأ�صول معارف مدر�ص���ة اأه���ل البيت، 

في�ص���تفاد من ذلك علو مق���ام هذا الرواي.

�شند زيارة عا�ش�راء

�شند زيارة اجلامعة الكبرة
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وقد روى ال�ص���يخ الطو�ص���ي يف كتاب���ه املعتم���د )التهذيب( 
هذه الزيارة باإ�ص���ناده ال�صحيح ع���ن ال�صدوق اأي�صًا.

كم���ا ق���د روى ه���ذه الزيارة ال�ص���يخ حمم���د بن امل�ص���هدي 
يف كتاب���ه املعتم���د )امل���زار الكب���ري( باإ�ص���ناده ال�صحيح عن 

ال�ص���دوق، وه���و من اأع���الم الإمامي���ة يف القرن ال�صاد����ص.
وك���ذا  الأم���ني،  البل���د  الكفعم���ي يف  اأي�ص���ًا  رواه���ا  وق���د 

البح���ار. يف  املجل�ص���ي 
ث���م اإن م�صام���ني ه���ذه الزي���ارة ق���د وردت به���ا الروايات 
امل�ص���تفي�صة واملتواترة عن اأهل البيت عليهم ال�ص���الم الواردة 
يف ف�صائله���م ومناقبهم، وكذلك يف روايات العامة الواردة يف 

ف�صائله���م؛ فالحظوا وتدّبروا.

توجد زيارتان عن الناحية املقد�صة:
الأوىل: املذك���ور فيه���ا الت�ص���ليم عل���ى اأ�ص���ماء ال�ص���هداء 
ر�ص���وان اهلل تع���اىل عليه���م وق���د رواه���ا املفي���د يف مزاره، 
وال�ص���يخ حمم���د بن امل�ص���هدي، ال���ذي هو من اأع���الم القرن 
ال�صاد����ص باإ�صناده، عن ال�صيخ الطو�صي باإ�صناده، عن وكالء 
الناحي���ة املقد�ص���ة يف الغيبة ال�صغرى، ورواها اأي�صًا ال�ص���يد 
ابن طاوو����ص يف )م�صباح الزائر( ويف )الإقبال( باإ�ص���ناده 
اإىل جده ال�ص���يخ الطو�ص���ي باإ�ص���ناده اإىل الناحية املقد�ص���ة؛ 

البحار. ورواها املجل�ص���ي يف 
اأم���ا الثاني���ة وهي املعروف���ة؛ فقد رواه���ا ال�ص���يخ املفيد يف 
مزاره، وال�ص���يخ ابن امل�ص���هدي يف املزار الكبري، واملجل�صي يف 
بحاره، والفي�ص الكا�ص���ان يف كتاب���ه )ال�صحيفة املهدوية(، 
وهي واإْن كانت مر�صلة الإ�صناد اإل اأنَّه اعتمدها كل من: ال�صيخ 

امل�صهدي. وابن  املفيد 

فق���د رواها ال�ص���يخ الطو�ص���ي يف م�صب���اح املتهجد ب�ص���ند 
�صحي���ح عن اب���ن ق�صاعة، ع���ن اأبيه، ع���ن جده �صف���وان بن 
مهران اجلمال، عن الإمام ال�صادق عليه ال�ص���الم؛ فال�ص���ند 

�صحي���ح؛ وهناك م�ص���ادر اأخرى.

فق���د اأخرج���ه العالم���ة املجل�ص���ي ع���ن بع�ص الكت���ب، وقد 
و�صفها باملعتربة، وق���د روى �صاحب ذلك الكتاب الدعاء عن 
ال�صدوق قد����ص �ص���ره وق���ال: ما تو�ص���لت لأمر م���ن الأمور اإّل 

ووج���دت اأث���ر الإجابة �ص���ريعًا.
ث���م اإن م�صمون���ه ين���درج يف عموم قوله تع���اىل: }ادعوني 
اســـتجب لكم{، وقوله تعاىل: }وابتغوا إليه الوسيلة{، 
وقول���ه تع���اىل: }قـــل ل أســـئلكم عليه أجـــرًا إل املـــودة يف 
القريـــى{، وقول���ه تع���اىل: }مـــا ســـألتكم من أجـــر فهو 
مـــن  عليـــه  اســـئلكم  }مـــا  تع���اىل:  وقول���ه  لكـــم{، 
أجـــر ال مـــن شـــاء ان يتخـــذ اىل ربـــه ســـبيا{ فب�صم هذه 
الآيات اىل بع�صها البع�ص يعلم اأنهم عليهم ال�ص���الم ال�ص���بيل 

وامل�صلك والو�ص���يلة اإىل ر�صوانه تعاىل.

فقد رواه ال�ص���يخ الطو�صي �ص���يخ الطائفة الإمامية يف كتابه 
املعتمد ل���دى علماء املذهب )م�صب���اح املتهجد( عن العمري 
النائ���ب اخلا�ص للحجة عجل اهلل تعاىل فرجه، وذكر ال�ص���يد 
ابن طاوو����ص يف )جم���ال الأ�ص���بوع( قبل اأن ي���ورد الدعاء اأن 

ال�ص���يخ: روى الدعاء يف م�صباحه بروايتني واإ�ص���نادين.
وظاه���ر كالم���ه ع���ن ن�ص���خة امل�صباح الت���ي لدي���ه اأن هذا 

الدع���اء: معطوف اإ�ص���ناده على الدعاء ال�ص���ابق.
وقد رواه ال�ص���يخ ب�ص���ند �صحيح عال، وهو حمتمل بح�ص���ب 
الن�ص���خ الت���ي لدينا، بل اإن ابن طاوو����ص كل ن�ص���خه م�ص���ندة 
م�صححة لقرب عهده بال�ص���يخ الطو�ص���ي الذي هو جده قد�ص 
�ص���رهما، وم���ن ثم ع���رّب ال�ص���يخ عبا����ص القّم���ي يف )مفاتيح 

اجلن���ان( عن الدع���اء اأّنه: مروي باإ�ص���ناد معترب.
وه���و كذل���ك؟ لأن اب���ن طاوو����ص اأ�ص���ار اأي�ص���ًا اإىل وج���ود 
اأ�ص���انيد اأخرى �صي�ص���ري اإليها يف كتبه الأخرى، وكما قال غري 

واح���د: قد واظ���ب عليه اأكرث علماء ال�ص���لف.

فقد رواها ال�ص���يد ابن طاوو����ص يف )م�صب���اح الزائر( عن 
بع����ص الأ�صحاب ورواه قبله - مبا يزيد على القرن - ال�ص���يخ 
ابن امل�ص���هدي يف كتابه )املزار الكبري( باإ�ص���ناده، عن حممد 
اب���ن اأب���ي قرة، عن حممد بن احل�ص���ني البزوف���ري، وقد رواه 
ابن طاوو�ص يف )الإقبال( اأي�صًا، ورواه املجل�صي يف )البحار( 
و)زاد املع���اد( ، واملريزا النوري يف )حتف���ة الزائر( والفي�ص 

الكا�ص���ان يف )ال�صحيفة املهدوية(.
فه���ذه بع����ص اأ�ص���انيد الأدعي���ة والزيارات الت���ي مت ذكرها 

�صابقًا.

�شند زيارة الناحية املقد�شة

�شند زيارة وارث

�شند دعاء الت��شل

�شند دعاء ال�شمات

�شند دعاء الندبة والعهد والفرج

بقلم: الشيخ محمد السند
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 الشيخ أسد حيدر

ذك���ر العالم���ة اأحم���د بن اأب���ي طال���ب الطرب�ص���ي رحمه اهلل 
مر�ص���اًل قال: روي اأنَّ عمر بن اخلطاب كان يخطب النا����ص على 
من���رب ر�ص���ول اهلل �صل���ى اهلل عليه واآل���ه، فذكر يف خطبت���ه: اأنه 

اأوىل باملوؤمنني من اأنف�ص���هم!!
فقال له احل�ص���ني عليه ال�ص���الم، م���ن ناحية امل�ص���جد: »اأنزل 

اأّيه���ا الكذاب عن منرب اأبي ر�ص���ول اهلل ل منرب اأبيك!«.
فقال له عمر: فمنرب اأبيك لعمري يا ح�ص���ني ل منرب اأبي، من 

عّلَمك هذا اأبوك علي بن اأبي طالب؟!
فق���ال له احل�ص���ني علي���ه ال�ص���الم: »اإن اأط���ع اأبي فيم���ا اأمرن 
ُه لهاد واأن���ا ُمهتد به، وله يف رقاب النا����ص البيعة على  فلعم���ري اأنَّ
عهد ر�ص���ول اهلل، نزل بها جربئيل من عن���د اهلل تعاىل ل ينكرها 
اإّل جاحٌد بالكتاب، قد عرفها النا�ص بقلوبهم واأنكروها باأل�صنتهم، 
وويٌل للمنكرين حّقنا اأهل البيت، ماذا يلقاهم به حممد ر�صول اهلل 

�صل���ى اهلل عليه واآله من اإدامة الغ�صب و�ص���ّدة العذاب«.
فق���ال عمر: يا ح�ص���ني م���ن اأنكر ح���ق اأبيك فعلي���ه لعنة اهلل، 

اأّمرنا النا����ص فتاأّمرنا، ولو اأم���ّروا اأباك لأطعنا!
فق���ال ل���ه احل�ص���ني �صل���ى اهلل عليه واآل���ه: »يا ب���ن اخلطاب، 
ك على نف�صه، قبل اأن توؤّمر اأبا بكر على نف�صك،  فاأي النا����ص اأمرَّ
���رك عل���ى النا����ص؟ ب���ال حجة م���ن نب���ي، ول ر�صًا م���ن اآل  ليوؤمِّ
حمّمد، فر�صاك���م كان ملحّمد �صلى اهلل عليه واآله ر�صًا؟ اأو ر�صا 
اأهله كان له �صخطًا؟ اأما واهلل لو اأّن لل�صان مقاًل يطول ت�صديقه، 
وفعاًل يعينه املوؤمنون، ملا تخطاأت رقاب اآل حممد ترقى منربهم، 
و�ص���رت احلاكم عليهم بكتاب نزل فيه���م، ل تعرف معجمه! ول 
تدري تاأويله! اإل �صماع الآذان، املخطىء وامل�صيب عندك �صواء، 

فجزاك اهلل جزاك، و�ص���األك عما اأحدثت �صوؤاًل حفّيًا!«.
ق���ال: فنزل عم���ر مغ�صبًا، فم�ص���ى معه اأنا����ص م���ن اأ�صحابه 
حتى اأتى باب اأمري املوؤمنني عليه ال�ص���الم فا�ص���تاأذن عليه فاأذن 
له، فدخل فقال: يا اأبا احل�صن ما لقيت اليوم من ابنك احل�صني، 
يجهرن���ا ب�صوت يف م�ص���جد ر�ص���ول اهلل، ويحّر�ص عل���يَّ الطغام 

املدينة! واأهل 
فقال له احل�ص���ن عليه ال�ص���الم: »على مثل احل�صني ابن النبي 
�صل���ى اهلل علي���ه واآله ي�ص���خب مبن ل حكم ل���ه، اأو يقول بالطغام 
عل���ى اأه���ل دينه؟ اأم���ا واهلل ما نل���ت اإل بالطغ���ام، فلعن اهلل من 

الطغام! حّر�ص 
فق���ال له اأم���ري املوؤمنني علي���ه ال�ص���الم: »مهاًل ي���ا اأبا حممد 
فاإنَّك لن تكون قريب الغ�صب، ل لئيم احل�صب، ول فيك عروق من 

ال�ص���ودان، ا�صتمع كالمي ول تعجل بالكالم«.
فق���ال ل���ه عمر: يا اأبا احل�ص���ن اإنهما ليهمان يف اأنف�ص���هما مبا 

ل يرى بغري اخلالفة.
فقال اأمري املوؤمنني عليه ال�ص���الم: »هما اأقرب ن�ص���بًا بر�ص���ول 
اهلل م���ن اأن يهم���ا، اأما فار�صهما يا بن اخلط���اب بحقهما ير�ص 

عنك من بعدهما«.
قال: وما ر�صاهما يا اأبا احل�صن؟

قال عليه ال�ص���الم: ر�صاهم���ا الّرجعة عن اخلطيئ���ة، والتقّية 
بالتوبة. عن املع�صية 

فق���ال ل���ه عم���ر: اأّدب ي���ا اأب���ا احل�ص���ن ابن���ك اأن ل يتعاط���ى 
ال�ص���الطني الذي���ن ه���م احلكم���اء يف الأر�ص.

فقال له اأمري املوؤمنني عليه ال�ص���الم: »اأنا اأوؤَّدب اأهل املعا�صي 
على معا�صيهم، ومن اأخ���اف عليه الزّلة والهلكة، فاأما من والده 
���ُه ل ينتقل اإىل اأدب خري له منه، اأما  ر�ص���ول اهلل، ونحله اأدبه فاإنَّ

فار�صهما يا بن اخلّطاب!«.
قال: فخرج عمر فا�ص���تقبله عثمان بن عف���ان، وعبد الرحمن 
اب���ن عوف، فقال له عبد الرحمن: ي���ا اأبا حف�ص ما �صنعت فقد 

طالت بكما احلّجة؟
فقال له عمر: وهل حّجة مع ابن اأبي طالب و�صبليه؟!

فق���ال ل���ه عثم���ان: ي���ا ب���ن اخلط���اب، ه���م بن���و عب���د مناف 
الأ�ص���منون والنا����ص عج���اف.

فقال له عمر: ما اأعّد ما �صرت اإليه فخرًا فخرت به بحمقك!
فقب����ص عثمان على جمامع ثيابه ث���م نبذ به ورده، ثم قال له: 
يا بن اخلطاب، كاأّنك تنكر ما اأقول، فدخل بينهما عبد الرحمن 

وفّرق بينهما، وافرتق القوم.
كتاب االحتجاج للطربيس

اأنــزل عــن منــر اأبــي
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اللهم لك احلمد حمد ال�شاكرين
ال�ص���وؤال: ما الفرق بني لفظي احلمد وال�صكر؟! وما هو معنى 

احلمد هلل حمد ال�صاكرين؟
فمنه���م من ذهب اإىل ترادفهما كم���ا ينقل عن املربد وغريه، 
ومنه���م من ذهب اإىل العموم املطل���ق بينهما؛ كالراغب �صاحب 
املف���ردات وكما هو راأي كثري من العلماء، وقد يكون هو الأظهر، 
ومنه���م من ذهب اإىل اأّن الن�ص���بة بينهما ه���ي العموم من وجه؛ 
كما هو راأي اأبي هالل الع�صكري وكما هو راأي الكثري اأي�صًا، وهو 
الأق���وى، ومنهم من يلوح من���ه تباينهما اجلزئ���ي اأو املطلق، بل 
الرتباك ال�ص���ديد بني ذينيك، وي�ص���تد الرتباك فيما لو اأ�صفنا 

اإليهما معنى امل���دح طالبني الفرق بني الثالثة...!!!
وم���ن باب ما ل يدرك كله ل يرتك جّله، نكتفي ب�ص���رد الفرق 
الآتي بني لفظي احلمد وال�ص���كر، فهو مّما اتفقوا عليه ولو بنحو 

الإجماع املرّكب:
فاحلم���د ه���و: الع���رتاف الل�ص���ان )= الذك���ر = الق���ول = 

الثن���اء( بح�ص���ن وجميل ما �صدر من املح�ِص���ن.
تف�صياًل كان علمنا بح�ص���ن )= جميل = اإح�ص���ان( ما �صدر 
من املح�صن اأم كان اإجماًل، وكذلك �صواء علمنا باحلكمة املطوّية 
فيما �صدر من املح�صن اأم مل نعلم؛ لكفاية اليقني الإجمايل باأّنه 

جميل ح�صن، و�صواء كان موؤملًا اأم كان لذيذًا...، وهكذا.
وبعب���ارة موج���زة؛ فاحلم���د: هو الثناء بالل�ص���ان عل���ى ما هو 

جميل ح�ص���ن عند املح�صن ومنه.
اأّم���ا اأ�ص���ل ال�ص���كر فه���و: تعظي���م )= الع���رتاف القلب���ي = 
الق���رار النف�ص���ي = الإذعان الروح���ي( املنعم قبال م���ا اأنعم.

وه���ذا ه���و مق�صود الطرب�ص���ي ر�ص���وان اهلل علي���ه يف جممع 
البيان حيث قال: فال�ص���كر ه���و العرتاف بالنعمة مع �صرب من 

التعظيم.
ول باأ����ص بالتعّر�ص ملعنى املدح هنا؛ وهو يف الأ�صل واجلملة: 

العرتاف بالل�صان فيما يتعّلق بال�صفات.

فنق���ول من باب التب�ص���يط: امل���دح اأعم من اجلمي���ع؛ فمتعلق 
احلم���د خ�صو����ص ما ي�ص���در من املح�ص���ن من فعل الح�ص���ان، 
واأما متعلق ال�ص���كر فهو ما وهب املنعم م���ن النعمة، واأما متعّلق 
املدح؛ فاأعم من ذلك؛ فقد يتعّلق مبا هو لي����ص اإح�صان ول نعمة، 
كال�صف���ات، نق���ول هذا عامل، وهذا �ص���اعر مفوه، هذا �ص���خي، 

�ص���واء كان املم���دوح، حي���ًا اأم ميتًا.
فاإذا ات�صح هذا؛ فههنا اأمور:

اأوًل
اإّن احلم���د هلل، على كل حال؛ فيما اأذن به من اخلري وال�ص���ّر 
�ص���واء؛ ووجهه: اإّنه ح�صن جميل، ولو كان عاقبة يف الآجل ولي�ص 
يف احلاظر العاجل؛ وعليه فهو جميل ح�ص���ن على كّل حال؛ غاية 
ما يف الأمر، غياب احلكمة واحل�ص���ن وامل�صلحة عّنا يف العاجل 
واليقني بها يف الآجل.. وعليه فما اأذن به اهلل تعاىل من ال�ص���ّر، 

هو مّما يحمد عليه �ص���بحانه وتعاىل على كّل حال.
اأّم���ا ال�ص���كر، فال؛ لكون���ه تعظيمًا ملا علم م���ن نعمة املنعم يف 
العاجل والآجل؛ فال يتعّلق بال�ص���ّر اأبدًا، فافرتقا من هذه اجلهة 

متامًا.
ثانيًا

قلن���ا اإّن احلم���د ذكر وثن���اء بالل�ص���ان، اأما ال�ص���كر، فهو من 
هذه اجلهة اأعم؛ لكونه تعظيمًا، وهو ل ينح�صر بالقلب واجلنان 
وح�ص���ب، فقد يكون )التعظيم ولي����ص الثناء( بالنطق والل�صان، 
وقد يك���ون بكاًء بالعي���ون، وتقبياًل بال�ص���فاه، وخدم���ة بالأيادي 

والأركان.
ثالثًا

الغر����ص من احلمد؛ لدفع تهمة اجلحود وهذا يتّم بالل�ص���ان، 
اأما ال�صكر فلالإيان واإزاحة الكفران على ما اأمر الرحمن وذكر 

اأهل الل�صان!!!

* صفوان ضياء قاسم 

ــ�ر ــن ن ــات م كلم
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الأ�شئلة
1. خلق اهلل الأر�ص وحدها يف كم يوم.

2. تب الزكاة فيها اإذا بلغت الن�صاب.
3. فيمن نزل قوله تعاىل ويل لكل همزة ملزة.
4. الهدف من اجتماع قري�ص يف دار الندوة.

5. عا�صمة دولة عربية بناها �صام بن نوح.
6. نبات ينمو بال اأوراق.

7. ع���دد ال�صح���ف التي اأنزلت على مو�ص���ى قبل نزول 
التوراة.

8. قوم كانوا ينحتون من اجلبال بيوتًا.
9. خال ابن عمة اأخيك الذي هو من اأمك واأبيك.

10. اأكرب دولة من حيث عدد اجلزر.
11. من احليوانات املم�صوخة.
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مت���ى تكت���ب ح���رف )ال�ص���اد( ومت���ى 
تكت���ب ح���رف )الظاء(؟

كثريًا م���ا يقع البع����ص يف اخلطاأ، فال 
ييزون بني الظاء وال�صاد اأثناء الكتابة.

فيخرج الن�ص بطريقة م�صوهة.
يف  اإنَّ  امله���دوي  احل���داد  اب���ن  يق���ول 
اللغة العربي���ة ثالثًا وت�ص���عني كلمة تكتب 
بح���رف )الظ���اء( وم���ا �ص���واها فيكت���ب 

بح���رف )ال�ص���اد(.
وق���د وجدن���ا اأن منه���ا الغري���ب غ���ري 
امل�ص���تعمل فنقيناه���ا و�صفيناها واخرتنا 
اأ�صهرها وما هو متداول اليوم فوجدناها 
اثنتني وثالثني كلمة حتوي حرف )الظاء 
)ظ(( وم���ا عداه���ا فه���ي تكت���ب بحرف 
)ال�ص���اد )����ص(( وت�ص���لم بعده���ا م���ن 

اخلطاأ اإن �ص���اء اهلل.
اأم���ا الكلم���ات ال����)32( الت���ي تكت���ب 

بح���رف )الظ���اء( فه���ي كالآتي:
1. احَلّظ: مبعنى الن�صيب.

2. احِلْفُظ: وهو �صد الن�صيان.
3. احَلْظُر: وهو املنع.

4. احَلْظَوُة: وهي الرفعة.
5. الظلم: وهو �صد العدل.

6. الظليم: وهو ذكر النعام.
7. الظبي: وهو الغزال.

8. الظبة: وهي طرف ال�صيف.
9. الظعن: وهو ال�صفر بالن�صاء.

10. الظرف.

11. الظريف.
. نُّ 12. الظَّ
. لُّ 13. الظِّ

14. الظفر: وهو �صد اخليبة.
15. الظهر.

16. الظماء.
17. الكظم: وهو كتم احلزن.

18. اللحظ: وهو النظر.
19. اللفظ.

20. الّنْظُم. ومنها النظام.
21. النظافة.

22. النَظر.
23. العظم.

24. العظيم.
25. الَعَظ���ل: وهو ال�ص���دة، من قولهم: 

اأمر معظل.
26. الغيظ: اأعني احلنق.

27. الفظاظة: وهي الق�صوة.
28. الفظاع���ة: م���ن الأم���ر الفظي���ع، 

وهو ال�ص���نيع.
29. التقريظ: مدح احلي بال�صعر.

30. املواظبة.

31. الوظيفة.
32. اليقظة: �صد النوم.

ختاما
اأي كلمة تب���داأ باأحد احل���روف التالية 

ل يوج���د فيها حرف )الظاء( بتاتًا!!
 - ����ص   - ط  ز-   - ذ   - ث   - ت  )اأ- 

�ص(  - �ص 
مالحظة:

قاع���دة الأح���رف اأع���اله تطب���ق عل���ى 
اجلمع! ولي����ص  املفرد 

فمثال كلمة اأظافر مفردها ظفر.
اذا نظ���ر للقاع���دة نالح���ظ اأن الكلمة 
مل تبداأ بالأحرف ال�ص���ابقة وعليه نكتبها 

ب)الظاء(.
م�شاألة

الأل���ف  كتاب���ة  يف  م�ص���كلة  هن���اك 
املق�صورة واملمدودة وال�صوؤال: متى تكتب 
الأل���ف مق�ص���ورة اأو مم���دودة؟ )عفا اأم 
عفى؟!( اأيهم���ا ال�صواب يف هذه الأفعال 
املا�صي���ة؟ )دعا اأو دع���ى، ق�صى اأو ق�صا، 

بك���ى اأو بكا، رج���ى اأو رجا(
بكل �ص���هولة واخت�ص���ار وحتى ل تتعب 

نف�صك.
تذك���ر م���ا ه���و امل�ص���ارع م���ن الفع���ل 
نف�ص���ه: ف���اإذا كان امل�ص���ارع من���ه ينته���ي 
بحرف ال����)واو(: فاكتب الفع���ل املا�صي 

مم���دودة. باألفٍ  
مثال: )يدعو « دعا( )يعفو « عفا(

واإذا كان امل�ص���ارع من���ه ينتهي بحرف 
ال�)ياء(: فاكتب املا�صي باألف مق�صورة.
مث���ال: )يق�ص���ي « ق�ص���ى( )يرم���ي « 

رمى(.
فباإمكان���ك اأن تطّب���ق ه���ذه القاع���دة 

على باق���ي الأفعال.

حــل م�شــكلة كتابة حريف )ال�شــاد( و)الظاء(

55بقلم: عيل حسني

ية
�شل

ت



والثقافية الفكرية  ال�ش�ؤون   �شدر حديثًا عن ق�شم 
فــــــــي العتـــبـــــــــــــة احل�شينـــيــــــــــة املقد�شــــــــــــة

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

العلمي. للتقييم 
يرجى اإ�شال الأعمال على الريد الإلكرتوين التايل:

info@imamhussain-lib.com

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


