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٧- هنيئًا لل�شيعة



3

دد
الع

مة 
كل ل ت�ؤذوا النبي

�شلى اهلل عليه واآله
ال �ص���ك اأن امل�ص���لمني يحب���ون ر�ص���ول اهلل �صلى 
اهلل علي���ه واآل���ه ويعظمون���ه ويوقرون���ه، ويحر�صون 
عل���ى اإدخ���ال ال�ص���رور على قلب���ه، فال يفك���ر اأحد 
اأن ي���وؤذي النب���ي �صلى اهلل عليه واآل���ه اإاّل من حرم 
م���ن التوفيق االإله���ي، وال جتد عاق���اًل يريد اإدخال 
احلزن عل���ى قلبه ال�ص���ريف، فلذا �ص���يقول القارئ  
الك���رمي عندم���ا يق���راأ عن���وان الكلم���ة، م���ا ه���ذا 
العنوان اال�ص���تفزازي؟ وملاذا جعل���ه الكاتب خطابًا 

ناهي���ًا مطلق���ًا دون قي���د اأو تخ�صي�ص؟
اجلواب �صيكو ن كما يلي:

اأوال: مل يك���ن النه���ي موجه���ا ل���كل اأح���د، ب���ل هو 
موج���ه اإىل من مل يهتم مبقام النب���ي �صلى اهلل عليه 

واآله وم���ن مل يعرف حقه عل���ى االأمة.
ثاني���ا: اإذا وجدن���ا يف االأم���ة من ينا�ص���ب العداء 
الآل النب���ي �صلى اهلل عليه واآله  فهل هذا ممن يوؤذي 
النبي �صل���ى اهلل عليه واآله ويحزن���ه؟ اجلواب: نعم 

كذلك. هو 
ثالث���ا: اإذا وجدن���ا يف االأمة م���ن يع�صي اهلل تعاىل 
وهو يعلم اأن االأعمال �ص���تعر�ص على ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه واآله يف كل اثنني وخمي�ص من االأ�صبوع، فهل 

ه���ذا ممن يوؤذي النبي؟ اجلواب: نعم هو كذلك.
ولك���ي يتاأك���د الق���ارئ الك���رمي م���ن اأن االأعم���ال 
تعر����ص على ر�ص���ول اهلل �صلى اهلل علي���ه واآله وعلى 
اأه���ل بيته �صل���وات اهلل عليه���م نذكر ما ي�ص���ر اإىل 

ذلك وه���و كما يلي:
١- قول���ه تع���اىل: }وَُقـــِل اعْمَُلـــوا َفسَـــيَرَى اهلل 

عَمََلُكـــمْ وَرَسُـــوُلهُ وَالْمُؤْمِنُـــونَ...{)١(.
عَمََلُكـــمْ  اهلل  }وَسَـــيَرَى  تع���اىل:  قول���ه   -٢
وَرَسُوُلهُ ُثمَّ ُترَدُّونَ إَِلى عَالِِم الَْغيْب وَالشَّهَادَة{)٢(.

٣- قول���ه تع���اىل: }وََكَذلِـــكَ جَعَْلنَاُكـــمْ 
النَّـــاِس  عََلـــى  شُـــهَدَاءَ  لَِتُكوُنـــوا  وَسَـــًطا  ُأمَّـــًة 
شَـــِهيدًا{)٣(. عََليُْكـــمْ  الرَّسُـــوُل  وَيَُكـــونَ 
٤- ع���ن ر�ص���ول اهلل �صل���ى اهلل علي���ه واآل���ه ق���ال: 
)تعر����ص االأعم���ال ي���وم االثن���ني واخلمي����ص، فم���ن 

م�ص���تغفر فيغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد اأهل 
ال�صغائ���ن ب�صغائنه���م حت���ى يتوبوا()٤(.

٥- ع���ن ر�ص���ول اهلل �صل���ى اهلل علي���ه واآل���ه اأن���ه 
ق���ال: )اإن اأعمالك���م تعر�ص علّي كل ي���وم، فما كان 
من ح�ص���ن ا�ص���تزدت اهلل لك���م، وما كان م���ن قبيح 

لكم(. اهلل  ا�ص���تغفرت 
٦- ع���ن االإم���ام ال�ص���ادق علي���ه ال�ص���الم اأن���ه 
ق���ال: )اإن اأعم���ال العباد تعر �ص على  ر�ص���ول اهلل 
�صل���ى اهلل علي���ه واآله كل �صب���اح اأبرارها وفجارها 
فاح���ذروا فلي�ص���تِح اأحدك���م اأن يعر����ص عل���ى نبيه 

القبيح(. العم���ل 
وهن���اك رواية تت�صمن ه���ذا املعنى اأي�ص���ا وهو اأن 
االإمام ال�صادق عليه ال�صالم خاطب جماعة قال لهم 
)م���ا لكم ت�ص���وءون ر�ص���ول اهلل(، قالوا: كيف ن�ص���وء 
ر�ص���لول اهلل وهو لي����ص معن���ا، فاأجابه���م )باأعمالكم 

القبيحة الت���ي تعر�ص عليه(.
ف���اإذن علين���ا احلذر قدر امل�ص���تطاع م���ن اأن نوؤذي 

نبي الرحمة �صل���ى اهلل عليه واآله.
ثالث���ا: واإذا وجدنا من يوؤذي املوؤمنني فهو ال �ص���ك 
مم���ن يوؤذي ر�ص���ول اهلل �صلى اهلل علي���ه واآله كما يف 
احلديث ال�صريف: )من اآذى موؤمنا فقد اآذاين()٥(.

��������������������������
)١( التوبة: ١٠٥.

)٢( التوبة: ٩٤.
)٣(البقرة: ١٤٣.

)٤(ميزان احلكمة: ج٦، �ص٢٣٧.
)٥( ميزان احلكمة: ج١، �ص٨٩.

بقلم: نزار حيدر
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»خرجت  ال�صالم:  عليهما  علي  بن  احل�صني  االإم��ام  قال 
خروج  يف  ال�صر  كلمة  هي  ج��ّدي«؛  اأم��ة  يف  االإ�صالح  لطلب 
فاطمة  ابن  علي  بن  احل�صني  ال�صالم  عليه  ال�صبط  االإم��ام 
الزهراء بنت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله عندما ح�صر 
فل�صفته وروؤيته وعلة نه�صته بقوله يف و�صيته التي تركها يف 
املدينة املنورة عند اأخيه حممد ابن احلنفية »واإمنا خرجت 

لطلب االإ�صالح«.)بحار االأنوار:٣٢٩/٤٤(
فكيف وملاذا ومتى يتحقق االإ�صالح يف االأمة؟

اأو  اإّنه ُيطلب وال َيطلب، فاالأمة التي ت�صرت�صل مع اخلطاأ 
لها، بفعل  بانتظار من ي�صححه  يرتاكم عندها االنحراف 
الت�صحيح  ثمن  �صتدفع  ال�صماء،  من  مبعجزة  اأو  خارجي 
الذنوب(  االإ�صالم من )حمّقرات  غاليًا جدًا، ولذلك حذر 
داعيًا اإىل االنتباه لها وهي بعد �صغرة جدًا، الأّن تركها تكرب 
وتكرب �صتفر�ص على العبد ثمنًا غاليًا اإذا اأراد اأن ي�صححها.
االأك��رم  ال��ر���ص��ول  ع��ن  ال�صريف  احل��دي��ث  يف  ورد  فقد 
اإبلي�ص ر�صي منكم باملحّقرات«. �صلى اهلل عليه واآله: »اإّن 

)النوادر:١٧(
ال�صالم  عليه  املوؤمنني  اأمر  االإم��ام  الو�صيني  �صيد  وعن 
ُغر عند �صاحبه«. اأّنه قال: »اأعظم الذنوب عند اهلل ذنب �صَ

)عيون احلكم:١٢٣،ح٢٨٠١(
ت�صتقّلوا  »ال  قال:  اأّنه  ال�صالم  عليه  الكاظم  االإم��ام  وعن 

كثرًا«. تكون  حتى  جتتمع  الذنوب  قليل  ف��اإّن  الذنوب  قليل 
)الكايف:٢٨٧/٢،ح٢(

فيقول:  ال�صالم  عليه  الر�صا  مو�صى  بن  علي  االإم��ام  اأّما 
»ال�صغائر من الذنوب طرق اإىل الكبائر، ومن مل يخف اهلل 
عليه  الر�صا  اأخبار  الكثر«.)عيون  يف  يخفه  مل  القليل  يف 

ال�صالم:١٨٠/٢(
لها  يقدمه  من  تنتظر  فال  االأم��ة،  له  تبادر  االإ�صالح  اإن 
اأ�صحاب  هم  به  يفكر  من  اأك��ر  واإّن  ذه��ب،  من  على طبق 
اأنف�صهم  مع  ال�صادقون  الثاقبة،  وال��روؤي��ة  العالية  الهمم 
ال  مم��ن  ال��ع��ام،  ال�صالح  على  احلري�صون  وجمتمعهم، 
اأمر  يقل  اأمل  اأطماعهم،  تكّبلهم  وال  اأنانّياتهم  ت�صتهويهم 
املوؤمنني عليه ال�صالم: »اَل ُيِقيُم اأَْمَر اهلِل �ُصْبَحاَنُه اإالَّ َمْن اَل 
ِبُع امْلََطاِمَع«.)نهج البالغة:٤٨٨( اِرُع، َواَل َيتَّ اِنُع، َواَل ُي�صَ ُي�صَ

تبادر  االإن�صانية،  تاريخ  يف  االإ�صالح  عمليات  اأك��ر  واإّن 
لها ثلة قليلة قبل اأن يتحول اإىل تيار هادر، فرتاها توؤمن به 
اأواًل وحتدد الهدف ثانيًا وت�صتعد له باالأدوات املطلوبة ثالثًا، 
وت�صتقيم عليها بال خوف اأو تردد اأو وجل اأو تراجع الأّي �صبب 
ومهما كان الثمن رابعًا، وهو االأمر الذي نقراأه يف �صرة �صيد 

ال�صهداء االإمام احل�صني بن علي عليهما ال�صالم.
اآخر من )امل�صلحني( الذين يبدوؤون امل�صر  وهناك نوع 
اأو  طمعًا  اأو  خوفًا  اإّم��ا  غاياته،  اإىل  به  ينتهون  ال  اأّنهم  اإاّل 
حلاجة يف اأنف�صهم، ولذلك ورد عن االإمام علي عليه ال�صالم 

اأوًل

الإ�شالح.. ح�شينيًا
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ُلول ِمْنُه«.)و�صائل  قوله: »َقِليٌل َمُدوٌم َعَلْيِه َخْرٌ ِمْن َكِثر مَمْ
ال�صيعة:١١٨/١(

اإّنه مطلوب يف كل وقت، الأّن جوهر معنى االإ�صالح فيه 
بعدان، وهما الت�صحيح والتحديث.

واعرتف  االنحراف  املجتمع  �صّخ�ص  اإذا  يتحقق  االأول 
يتطلب:  وه��ذا  ت�صليل،  او  حتايل  اأو  تربير  دون  من  به 

واحلرية. ال�صجاعة 

واجل��راأة  واالإق���دام  ال�صدة  يف  القلب  قوة  ال�صجاعةهي 
وال�صرب يف وقت ال�صدة.

بالقوة  ب��ل  فقط  اجل�صمية  بالقوة  لي�صت  فال�صجاعة 
العقلية اأي�صًا، فاإذا وجدت قوة يف اجل�صم ومل يوجد عقل 

مل تنفع قوة اجل�صم الأّن العقل هو الذي يتحكم بها.
اأّما اإذا وجد العقل فاإّنه يحوي القوة اأي�صًا.

واحد  بحجر  ع�صفورين  ي�صرب  فهو  العقل  وجد  ف��اإذا 
قوة  يف  نفع  فال  العقل  يوجد  مل  واإذا  القوة  �صيحوي  الأّن��ه 
)الع�صالت( وقد تكون ال�صجاعة بالقلم وال�صيف كما ورد 
�صاعة«. �صرب  »ال�صجاعة  ال�صالم:  عليه  علي  االإم��ام  عن 

)بحار االأنوار:١١/٧٥(
فاملجتمع اجلبان ال ميار�ص عملية التغير الذاتي اأبدًا.

عن  النف�ص  )�صكون  وهو  ال�صجاعة  �صد  هو  اجلنب  الأّن 
اأوىل(.)ج��ام��ع  كونها  مع  غ��ره،  اأو  االنتقام  اإىل  احلركة 

ال�صعادات:١٩٣/١(
ي�صتطيع  ال  ال���ذي  امل��ج��ت��م��ع  ه��و  اجل��ب��ان  ف��امل��ج��ت��م��ع 
احل��رك��ة  ع��ن  �صاكنة  نف�صه  الأّن  ي��ري��ده  فيما  ال��ت��ق��دم 
قوة  ذا  ك��ان  اإذا  ّن��ه  اأ عن  ف�صاًل  ال�صحيح،  االجت��اه  يف 
اأي�صًا  فهذا  اأب��دًا  العقل  ميلك  ال  لكنه  وج�صمية،  بدنية 
اتخاذ  �صجاعًا يف  يكون  اأن  املجتمع اجلبان  ي�صعب على 

القرارات ويف احلركة نحو االأمام.

اتخاذ  الفرد على  اأّنه قدرة  ميكن تعريف احلرية على 
اأي طرف  تاأثر من  اأو  ل  تدُخّ اأّي  له دون  املنا�صب  القرار 
الأّي  اتباعه  وع��دم  معنويًا،  اأو  م��ادي��ًا  ك��ان  ���ص��واء  اآخ���ر؛ 

�صخ�ص بدون تفكر.
فكل اإن�صان له احلق يف احلرية واال�صتقاللية الذاتية يف 
له، و�صمن  يراها منا�صبة  التي  القرارات  واتخاذ  التفكر 
عن  ال�صخ�صية  ال�صفة  تنفي  ال  اأخالقية  و�صوابط  قواعد 
القرار واحلرّية هي و�صعّية االإن�صان غر اململوك لغر اهلل، 

وجاءت اأي�صًا مبعنى القدرة على العمل اأو االإم�صاك عنه.
االأهلية  اإىل  يفتقد  الأّن��ه  واقعه  من  �صيئًا  يغّر  ال  فالعبد 
كل  ال�صالم  عليه  احل�صني  االإم��ام  اأعاد  ولذلك  باالأ�صا�ص، 
ال  وكنتم  دي��ن  لكم  يكن  مل  »اإن  ق��ال  عندما  اإليها  االأم��ور 
تخافون املعاد فكونوا اأحرارًا يف دنياكم«.)اللهوف يف قتلى 

الطفوف:١٢٠(
اأّن يوّجه هذا املو�صوع جلي�ص  اأراد االإمام عليه ال�صالم 
ال�صفات  م��ن  ه��ي  احل��ري��ة  �صفة  اأّن  وال�����ص��الل  الظلم 

ثانيًا

األف: ال�شجاعة
باء: احلرية
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اهلل  يخاف  ال  االإن�صان  كان  فاإن  االإ�صالم،  قبل  كانت  التي 
يف  اأ�صله  اإىل  فلرجع  امل��ع��اد  يف  احل�صاب  م��ن  يخاف  وال 
ال�صفات، فيكون حّرًا ولي�ص عبدًا لغر اهلل، كما كان جي�ص 

عمر بن �صعد )لعنه اهلل(.
واليوم  اهلل  وخمافة  �صيئًا،  ينفع  ال  حرية  بال  فالدين 
تعاىل  اهلل  اأو�صى  ولذلك  حرية،  بال  �صيئًا  تنفع  ال  االآخ��ر 
وهو  االإ�صالم  قبول  على  اأح��دًا  ُيجرب  ال  اأْن  الكرمي  ر�صوله 
يف حالة رعب وخوف وهلع فقال عز وجل يف كتابه الكرمي: 
َفَأِجرْهُ حَتَّى  }وَإِنْ َأحَدٌ مِّنَ الْمُشِْركِنيَ اسَْتجَارََك 
لَّ  َقــوْمٌ  بَِأنَّهُمْ  ــكَ  َذلِ مَْأمَنَهُ  َأبْلِْغهُ  ُثــمَّ  هِ  اللَّ َكــاَمَ  يَسْمَعَ 

يَعَْلمُونَ{.)التوبة:٦(
واإمّنا يفقد املرء احلرية اإذا �صكنت عقله وتفكره الثالوث 
احلقيقة،  احتكار  عنده  ُتنتج  التي  ال�صمولية:  امل�����ص��وؤوم: 
والتقدي�ص  ال�صنمّية  عنده  ُتنتج  التي  ال�صخ�صية:  وعبادة 
الطاغوت: فرتاه  و�صناعة  )االإّمعة(  وتاليًا ظاهرة  االأعمى 
يدخل يف معارك وحروب بالنيابة من دون اأن ي�صتفيد �صيئًا، 

ويربر للحاكم الظامل وال ي�صتوعب اأي نقد اأو تنبيه.
الثالثة  االأم��را���ص  ه��ذه  اإىل  الكرمي  القران  اأ�صار  ولقد 
مَا  إِلَّ  ُأِريــُكــمْ  مَــا  ــوْنُ  ــرْعَ فِ بقوله عز من قائل: }َقــاَل 

َأرَى وَمَا َأهْدِيُكمْ إِلَّ سَِبيَل الرَّشَادِ{.)غافر:٢٩(
مِّن  َأرْبَابًا  وَرُهْبَانَهُمْ  َأحْبَارَهُمْ  }اتََّخُذوا  تعاىل:  وقال 

ه{.)التوبة:٣١( دُوِن اللَّ
ــدُونَ َأن  ــ ــ ــِري ــ ــ وق����ال ع���ّز وج���ل يف اآي����ة اأخ�����رى: }يُ
يَــْكــُفــرُوا  َأن  ُأمِـــرُوا  وََقـــدْ  ــاُغــوتِ  الــطَّ ــى  إَِل يََتحَاَكمُوا 
ــيــدًا{. ــعِ ــمْ َضــــاًَل بَ ــهُ ــلَّ ــضِ ــَطــانُ َأن يُ ــيْ ــدُ الــشَّ ــِريـ ــهِ وَيُـ بِـ

)الن�صاء:٦٠(

بقوله  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  و�صفها  ال��ت��ي  ال���روؤي���ة  و���ص��وح 
ــِن  ــا وَمَ َأنَ ــرَةٍ  بَــصِ ــهِ عََلى  الــلَّ ــى  إَِل َأدْعُـــو  ــْل هَـــذِهِ سَِبيلِي  }ُق
الْمُشِْركِنيَ{. ــنَ  مِ ــا  َأنَ وَمَــا  ــهِ  الــلَّ ــبْــحَــانَ  وَسُ اتَّبَعَنِي 

)يو�صف:١٠٨(
اأّما التحديث، والذي يعني التطوير، فيتطلب اأمور:

واملعنوية،  املادية  احلياة  تطورات  تتّطلب مالحقة  والتي 
جت��ارب  م��ن  واال���ص��ت��ف��ادة  ال�صليم  التفكر  تعتمد  وال��ت��ي 

االآخرين ووعي املرحلة.

التي هي القدرة على التنفيذ واال�صتعداد لدفع الثمن، اإذ 
ال اإ�صالح باملجان، وال يحقق العاجز االإ�صالح، واإمّنا حقق 
نبي اهلل تعاىل يو�صف عليه ال�صالم االإ�صالح يف م�صر الأّنه 
عََلى  اجْعَْلنِي  }َقــاَل  تعاىل  قوله  نف�صه يف  و�صف  كما  كان 

رِْض إِنِّي حَفِيٌظ عَلِيمٌ{.)يو�صف:٥٥( خَزَائِِن اْلَ
ولكل اإ�صالح علمه اخلا�ص واأدواته والقدرات املطلوبة.

الثمن  لدفع  اال�صتعداد  اأمت  على  امل�صلح  يكن  مل  اإذا 
احل�صني  االإم��ام  ق��ال  ولذلك  اأب���دًا،  به  يبداأ  فال  املطلوب، 
عليه ال�صالم ملن تبعه يف خروجه بقوله: »من كان باذاًل فينا 
مهجته، وموّطنًا على لقاء اهلل نف�صه، فلرحل معنا«.)نزهة 

الناظر وتنبيه اخلواطر:٨٦(
الأّن املرتدد يدفع الثمن بال نتيجة.

فقط  مطلوب  االإ�صالح  اأّن  تت�صّور  املجتمعات  بع�ص  اإّن 
عند الف�صل اأو الهزمية؛ فهذا خطاأ كبر، واإمنا هو مطلوب 
قد  اآخ��ر  ف�صل  لتجنب  اأو  حا�صل  ف�صل  لتجاوز  اإّم��ا  دائمًا، 

يح�صل، ولذلك حّث االإمام على املراجعة الذاتية كل يوم.
عليهما  الكاظم  جعفر  بن  مو�صى  االإم��ام  عن  ورد  فقد 
ال�صالم قوله: »لي�ص مّنا من مل يحا�صب نف�صه كل يوم، فاإن 
عمل ح�صنًا ا�صتزاد اهلل منها، واإن عمل �صيئًا ا�صتغفر اهلل 

وتاب منها«.)الزهد:٧٦(
فقد اأ�صار االإمام الكاظم عليه ال�صالم اإىل نكتة مهمة وهي 
اأّن االإن�صان اإذا اأراد البدء باالإ�صالح فعليه اأن يقف على اخلطاأ 

حلظة املرور به، اأو يلم�ص ف�صاًل قادمًا قبل اأن يحّل عليه.
اإّن املجتمعات التي تنتبه لنف�صها با�صتمرار، ال حتتاج اإىل 
عمليات قي�صرية لالإ�صالح، كما لو اأّن مري�صًا انتبه حلاله 
مبكرًا، ف�صوف يعالج نف�صه باأب�صط الطرق واأ�صهلها، وكلما 
ا�صتفحل املر�ص اأو تاأّخر الطبيب يف ت�صخي�صه كلما احتاج 
من  اأّن  عن  ف�صاًل  اأط���ول،  ووق��ت  للعالج،  اأغلى  ثمن  اإىل 

املحتمل عند ذلك العالج ال يفي بالغر�ص.
متاأّخرين،  امل�صكلة  اإىل  ننتبه  اإّننا  هي  االإ�صكالية  ف��اإّن 
نرف�ص  االإ�صالح  متّنينا  واإذا  بّررناها،  لها  انتبهنا  واإذا 
واأرواحنا  دمائنا  فمن  الثمن  دفعنا  واإذا  الثمن،  ندفع  اأن 

ال�صديد. لالأ�صف 

ثالثًا

١. املعرفة

٢. القدرة

مالحظة

بقلم: نزار حيدر



لقد زرت الكويت بداية العام الهجري، 
ثم زرت االح�صاء؛ وكانت فر�صة اأن األتقي 
مع كثر من االأخوة يف الدين والوطن من 

ال�صيعة.
وراأيت كم هم طيبون ومتوا�صعون وكم 

هي ال�صورة م�صوهة عنهم.
اأعرف بع�ص رموزهم من  اإين  �صحيح 
قبل، لكن اأن تراهم عن قرب فهذا اأف�صل.

ل���الأذى  التحمل  ه���ذا  لل�صيعة  هنيئًا 
والطعن يف االأعرا�ص و�صيل االإهانات التي 
يتعر�صون لها ب�صبب حبهم الأهل بيت النبي 

�صلى اهلل عليه واآله اإّنه �صرف عظيم.
وقلت يف نف�صي ما الذي ي�صربهم على 
هذا االأذى امل�صتمر اأربعة ع�صر قرنًا؟ األي�ص 
ما ي�صربهم هو احلب ال�صادق ملحمد واآل 

حممد عليهم ال�صالم؟
هذه  ووجوههم  ب�صدورهم  يتلقون  اأال 

ال�صهام الظاملة من اتهامهم يوميًا باأّنهم 
جمو�ص واأبناء متعة واأجنا�ص... الخ ب�صبب 

حبهم الآل حممد عليهم ال�صالم؟
األي�ص من حقهم اأن يقولوا يوم القيامة؛ 
لقد قتلونا واتهمونا يف اأعرا�صنا واحتقرونا 
حممد  اآل  نحب  الأننا  القرون  هذه  ط��وال 

عليهم ال�صالم فقط!
نقد  على  يقت�صرون  ال  خ�صومهم  الأّن 
اأخطائهم اأو �صذوذ بع�صهم، واإمّنا يتهمونهم 
كلهم ويطعنون يف اأعرا�صهم وهذا لي�ص اإاّل 

حلب اآل حممد عليهم ال�صالم.
هذا  يف  االأن��ب��ي��اء  ال�صيعة  ���ص��ارك  لقد 
التلويث ل�صمعتهم فبذلوا جاههم واأنفقوا 

�صمعتهم هلل!
ولن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون.

حقًا اإّن �صرب ال�صيعة على كل ا�صطهاد 
وقتل وت�صريد وت�صفيه وتبديع وتكفر طوال 

هذه القرون مده�ص ومثر لالإعجاب!
ا�صتطاعوا  وكيف  يحملون؟  قلوب  اأي 
هذه  رغم  االأخ��الق  مبكارم  يحتفظوا  اأن 

االإهانات واملظامل واال�صتفزازات؟
عليه  علي  بحب  ام��ت��الأت  ق��ل��وب  اإّن��ه��ا 

ال�صالم فاطماأنت!
�صياأتي فريقان يوم القيامة وقد ا�صرتكا 
واالأنبياء  هلل  وجاههم  �صمعتهم  ب��ذل  يف 
عليهم  البيت  واأه����ل  اأت��ب��اع��ه��م  وخل�ص 

ال�صالم و�صيعتهم! لقد انت�صروا حقًا!
يفخروا  اأن  القيامة  يوم  لل�صيعة  حق 
واأهل  وفاطمة  علي  حب  الأجل  ويقولوا: 
اأف�صل  عليهم  ذريتهما  من  النبي  بيت 
و�صردونا  ا�صطهدونا  وال�صالم  ال�صالة 

اأعرا�صنا واأذاقونا العلقم. واتهموا 
لن ي�صيبهم اخلزي يوم القيامة! الأّنه ال 

تكاد جتد يف �صحيفة حبهم ظامل!
بقلم: املفكر السعودي حسن فرحان

هنيئًا لل�شيعة
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اإّن كلم���ة الت�ص���ّيع لغة ه���و امل�ص���ايعة اأي املتابع���ة واملنا�صرة 
اجلوه���ري:١٥٦/٣( واملواالة.)�صحاح 

فال�صيعة باملعنى اللغوي هم االأتباع واالأن�صار.
وق���د غلب هذا اال�ص���م على اأتب���اع اأمر املوؤمن���ني علي عليه 
ال�ص���الم حتى اخت�ص بهم واأ�صب���ح اإذا اأطلق ين�صرف اإليهم.
ال�صيعة  لفظة  الكرمي  القراآن  ا�صتعمل  اللغوي  املعنى  وبهذا 
بْـــرَاهِـــيـــمَ{. َلِ شِــيــعَــتِــهِ  ــن  مِ }وَإِنَّ  ت��ع��اىل:  قوله  يف  كما 

)ال�صافات:٨٣(
عَــدُوِّهِ{. مِــنْ  ــَذا  وَهَ شِيعَتِهِ  مِن  ــَذا  }هَ تعاىل:  وكقوله 

)الق�ص�ص:١٥(
اأم���ا الت�ص���ّيع ا�صطالحًا هو االعتق���اد باآراء واأف���كار معينة؛ 

وق���د اختلف الباحثون يف هذه االأف���كار واالآراء كرة وقلة.
فالت�ص���ّيع باملعن���ى الثاين اأعم من���ه باملعن���ى االأول: وبينهما 
من الن�ص���ب عموم وخ�صو�ص مطلقًا والعموم يف جانب الت�صيع 

باملعنى الثاين ل�ص���موله لكل منهما.
وانطالق���ًا م���ن ك���ون الت�ص���ّيع اعتق���ادًا ب���اآراء معينة ذهب 
العلم���اء والباحث���ون اإىل تعريفه على اختالف بينهم يف �ص���عة 

مدى ه���ذه التعاريف.
فقال ال�ص���هيد الثاين رحمه اهلل: )ال�صيعة من �صايع عليًا - 
اأي اتبعه وقدمه على غره يف االإمامة واإن مل يوافق على اإمامة 
باق���ي االأئمة، فيدخل فيهم االإمامي���ة واجلارودية من الزيدية 
واالإ�ص���ماعيلية غ���ر املالحدة منه���م والواقفي���ة والفطحية(.

اللمعة:٢٢٨/٢( )�صرح 

وق���ال ال�ص���يخ املفي���د رحم���ه اهلل: )ال�ص���يعة هم من �ص���ايع 
علي���ًا وقدمه على اأ�صحاب ر�ص���ول اهلل �صل���وات اهلل عليه واآله 
واعتق���د اأنه االإمام بو�صية من ر�ص���ول اهلل اأو ب���اإرادة من اهلل 
تع���اىل ن�صًا كما يرى االإمامية اأو و�صفًا كما يرى اجلارودية(، 
وقد نقل هذا امل�صمون نف�صه كامل م�صطفى ال�صيبي يف كتابه 

ال�صلة.)مو�ص���وعة العتبات املقد�صة:٩١(
وق���ال ال�صهر�ص���تاين يف امللل والنحل: )ال�ص���يعة ه���م الذين 
�ص���ايعوا عليًا وقالوا باإمامت���ه وخالفته ن�صًا وو�صاي���ة اأما جليًا 
واأم���ا خفيًا واعتقدوا اأن االإمامة ال تخرج من اأوالده واإن خرجت 
فبظلم يكون من غره اأو بتقية من عنده(.)امللل والنحل:١٠٧(
وق���ال النوبخت���ي يف كتابه الفرق: )ال�ص���يعة ه���م فرقة علي 
ابن اأبي طالب امل�ص���مون ب�ص���يعة علي يف زمن النبي ومن وافق 

مودته مودة علي(.)فرق ال�ص���يعة:٢٥(
وق���ال حممد فريد وج���دي: )وال�ص���يعة هم الذين �ص���ايعوا 
علي���ًا يف اإمامت���ه واعتق���دوا اأن االإمام���ة ال تخ���رج ع���ن اأوالده 
ويقولون بع�صمة االأئمة من الكبائر وال�صغائر والقول بالتويل 
والتربي قواًل وفعاًل اإال يف حال التقية اإذا خافوا بط�ص ظامل(.

املارف:٤٢٤/٥( )دائرة 
اإذن الت�ص���ّيع هو جمموعة يوؤمن���ون باإمامة اأمر املوؤمنني علي 
اب���ن اأبي طالب واأّنه الو�صي من بعد ر�ص���ول اهلل �صلى اهلل عليه 
اآله فاتّبعوه بناًء على و�صية النبي من ربه تعاىل على اّتباع االإمام 

واخلليفة باحلق من بعد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله.
�َص���نْيِ عليهما ال�ص���الم: َيا اْبَن  وقد َق���اَل َرُجٌل ِلَعِل���يِّ ْبِن احْلُ

زمــن  يف  الت�شّيع  كـــان  هــل 
النبي �شلى اهلل عليه واآله؟
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لَّ�صِ - َفَقاَل َلُه عليه ال�صالم:  َنا ِمْن �ِص���يَعِتُكُم اخْلُ َر�ُص���وِل اهلِل اأَ
ِليِل عليه ال�ص���الم الَِّذي  َيا َعْبَد اهلِل - َفاإَِذْن اأَْنَت َكاإِْبَراِهيَم اخْلَ
َق���اَل اهلُل ِفي���ِه: }وَإِنَّ مِنْ شِـــيعَتِهِ ِلبْراهِيـــمَ * إِْذ جاءَ رَبَّهُ 
ْنَت ِمْن �ِص���يَعِتَنا،  بَِقْلـــٍب سَـــلِيمٍ {، َف���اإِْن َكاَن َقْلُبَك َكَقْلِب���ِه َفاأَ
َواإِْن مَلْ َيُك���ْن َقْلُب���َك َكَقْلِبِه، َوُهَو َطاِهٌر ِمَن اْلِغ����صِّ َواْلِغلِّ ]َفاأَْنَت 
َك  َك ِبَقْوِلَك َكاِذٌب ِفيِه، اإِنَّ َك اإِْن َعَرْفَت اأَنَّ الَّ َفاإِنَّ يَنا[ َواإِ بِّ ِم���ْن حُمِ
اَرًة  ىَل امْلَ���ْوِت اأَْو ُج���َذاٍم ِلَيُك���وَن َكفَّ مَلُْبَتًل���ى ِبَفاِل���ٍج اَل ُيَفاِرُق���َك اإِ

ِلِكْذِبَك َهَذا.)تف�ص���ر االإمام الع�ص���كري عليه ال�صالم:٣١٠(
اإّن من �ص���يعته الإبراهيم اأي من �ص���يعة اأم���ر املوؤمنني عليه 
ال�ص���الم، فمن كان من �صيعة علي عليه ال�صالم فهو اأكيدًا من 
�ص���يعة النبي �صلى اهلل عليه واآله فه���ذا ال منافاة اأن يكون نبي 
من اأويل العزم من �ص���يعة النبي �صلى اهلل عليه واآله الأن النبي 

االأكرم هو �صيد االأنبياء وخامت الر�صل.
ومن �صفات �ص���يعة علي عليه ال�ص���الم اأّنه يجب االت�صاف 
باالأنبي���اء، الأن ال�ص���يعة والت�ص���ّيع لي����ص بال�ص���هل، ولهذا قال 
االإم���ام زي���ن العابدين عليه ال�ص���الم »ف���اإن كان قلبك كقلبه 

فاأنت من �ص���يعتنا«.
اإّن القلب هو الت�ص���ليم التام هلل تعاىل بال منازع؛ اأن ي�ص���ّلم 
االإن�ص���ان كل �صيء هلل تعاىل كما يف ق�صة حرق النبي اإبراهيم 

على نبينا واآله وعليه ال�صالم على يد منرود.
ِد ْب���ِن اأَْحَمَد َع���ْن َعْبِد اهلِل  مَّ ْدِري����صَ َعْن حُمَ ع���ن اأَْحَم���ُد ْبُن اإِ
�َص���نْيِ ْبِن َخاِلٍد  يِفِّ َعِن احْلُ ْرَ ِد ْبِن َعِلّي ال�صَّ مَّ اْبِن اأَْحَمَد َعْن حُمَ
َقاَل: قال االإمام مو�صى بن جعفر عليه ال�صالم: »...اإِنَّ اإِْبَراِهيَم 
ِئيُل عليه ال�صالم  َب َجرْبَ َع يِف امْلَْنَجِنيِق َغ�صِ عليه ال�ص���الم مَلَّا ُو�صِ
ُبَك! َقاَل: َيا َربِّ  ِئي���ُل َما ُيْغ�صِ َفاأَْوَح���ى اهلُل َعزَّ َوَجلَّ اإَِلْيِه: َيا َجرْبَ
ُه �َصلَّْطَت  اإِْبَراِهيُم َخِليُلَك َلْي�َص َعَلى َوْجِه االأَْر�ِص اأََحٌد َيْعُبُدَك َغْرَ
ا َيْعَجُل اْلَعْبُد  َ ُه، َفاأَْوَحى اهلُل اإَِلْيِه: ا�ْص���ُكْت َفاإمِنَّ َك َوَعُدوَّ َعَلْيِه َعُدوَّ
ا اأََنا َفُهَو َعْبِدي اآُخُذُه اإَِذا �ِصْئُت،  الَِّذي ُهَو ِمْثُلَك َيَخاُف اْلَفْوَت َفاأَمَّ
ِئي���َل، ُث���مَّ اْلَتَف���َت اإىَِل اإِْبَراِهيَم عليه  َق���اَل: َفَطاَب���ْت َنْف����صُ َجرْبَ
ا اإَِلْيَك  ال�ص���الم َفَقاَل: َهْل َلَك ِمْن َحاَجٍة َفَقاَل عليه ال�ص���الم: اأَمَّ
ُة اأَْحُرٍف اَل اإَِلَه  َف���اَل، َفاأَْهَبَط الُهَ َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَدَها َخامَتًا ِفيِه �ِص���تَّ
ُت اأَْمِري  َة اإاِلَّ ِباهلِل َفوَّ�صْ ٌد َر�ُص���وُل اهلِل اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ مَّ اإاِلَّ اهلُل حُمَ
اإىَِل اهلِل اأَ�ْصَنْدُت َظْهِري اإىَِل اهلِل َح�ْصِبَي اهلُل َقاَل: َفاأَْوَحى اهلُل َعزَّ 
اَر َعَلْيَك َبْردًا  ينِّ اأَْجَعُل النَّ امَتِ َف���اإِ ْم ِبَهَذا اخْلَ َوَجلَّ اإَِلْي���ِه ِباأَْن َتَختَّ

َو�َصاَلمًا«.)اخل�صال:٣٣٦/١(
فالت�ص���ليم احلقيق���ي هو هذا ال���ذي قام به النب���ي اإبراهيم 
على نبينا واآله وعليه ال�ص���الم، لي����ص هن���اك اأهمية ملا يحدث 
اأو ه���و يف اأي موق���ع اأو يف اأي حال���ة، اإّن اجتاهه وحوا�ص���ه وكل 
جوارحه هي هلل تعاىل، ال ينظر الأي اأحد حتى ملن ينزل الوحي 
كمثل جربائيل االأمني على نبينا واآله وعليه ال�ص���الم؛ فهذا هو 

االتباع احلقيقي من �ص���يعة علي عليه ال�صالم.
فال �ص���ك  اإّن الت�ص���ّيع وال�ص���يعة كان يف زمن النبي �صلى اهلل 
عليه واآله، فقد كان عدد من ال�صحابة يف زمن النبي �صلى اهلل 
عليه واآله يحّبون عليًا عليه ال�صالم ويلتفون حوله، فعرفوا با�صم 
)�ص���يعة عل���ي(، وقد نزل���ت االآيات من اهلل تع���اىل يف مدحهم، 

ومدحهم ال���ذي ال ينطق عن الهوى �صلى اهلل عليه واآله.
ق���ال ال�ص���يوطي يف تف�ص���ر قول���ه تع���اىل: }إِنَّ الَّذِيـــنَ 
آمَنُـــوا وَعَمُِلـــوا الصَّالِحَـــاتِ ُأوَْلئِـــكَ هُـــمْ خَيْـــرُ الْبَِريَّـــةِ{.

املنث���ور:٣٧٩/٦( )الدر 
واأخ���رج ابن ع�ص���اكر عن جابر ب���ن عبد اهلل ق���ال: كنا عند 
النب���ي �صل���ى اهلل عليه واآل���ه فاأقبل علي فقال النب���ي �صلى اهلل 
علي���ه واآله: »والذي نف�ص���ي بيده اإن هذا و�ص���يعته لهم الفائزون 
يوم القيامة«، ونزل���ت: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِلـــوا الصَّالِحَاتِ 
ُأوَْلئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَِريَّةِ{.)خمت�صر تاريخ دم�صق:٤١٠/٥(
ف���كان اأ�صحاب النب���ي �صلى اهلل علي���ه واآل���ه اإذا اأقبل علي 
قال���وا: جاء خ���ر الربي���ة، واأخ���رج ابن ع���دي وابن ع�ص���اكر 
ع���ن اأب���ي �ص���عيد مرفوع���ًا: عل���ي خ���ر الربية.)الكام���ل يف 

)١ ٦ ٩ /١ : ء ل�صعف���ا ا
واأخ���رج ابن ع���دي عن ابن عبا����ص قال ملا نزل���ت: }إِنَّ 
خَيْـــرُ  هُـــمْ  ُأوَْلئِـــكَ  الصَّالِحَـــاتِ  وَعَمُِلـــوا  آمَنُـــوا  الَّذِيـــنَ 
الْبَِريَّـــةِ{، ق���ال ر�ص���ول اهلل �صل���ى اهلل علي���ه واآل���ه لعل���ي: 
»هو اأنت و�ص���يعتك ي���وم القيامة را�صني مر�صيني«.)�ص���واهد 

)١١٢٦ التنزي���ل:٤٦١/٢، 
واأخ���رج اب���ن مردويه ع���ن علي ق���ال: »قال يل ر�ص���ول اهلل 
�صل���ى اهلل علي���ه واآله: »اأمل ت�ص���مع ق���ول اهلل: }إِنَّ الَّذِينَ 
آمَنُـــوا وَعَمُِلـــوا الصَّالِحَـــاتِ ُأوَْلئِـــكَ هُـــمْ خَيْـــرُ الْبَِريَّـــةِ{، 
اأنت و�ص���يعتك، وموعدي وموعدك���م احلو�ص اإذا جاءت االأمم 
للح�صاب، تدعون غراًّ حمجلني«، انتهى.)الدر املنثور:٣٧٩/٦(

اإىل غ���ر ذلك م���ن االأحاديث ال�ص���ريفة، واإن م���ن العجائب 
اأن هذه االأحاديث بقيت يف حق علي عليه ال�صالم و�صيعته، رغم 
كل ما عملته الدول املتعاقبة من اأجل اإطفاء نوره، حتى اأن دولة 
النوا�ص���ب االأموي���ة جعلت لعنه فر�صًا واجب���ًا يف �صالة اجلمعة 
يف جميع البالد نحو �ص���بعني �ص���نة، ومع ذلك بقيت يف م�صادر 
اأتباعهم اأمثال هذه االأحاديث العظيمة يف ف�صله وف�صل �صيعته!

األي�ص هذا بحد ذاته كرامة ومعجزة؟!
وعل���ى هذا ف���اإّن ال�ص���يعة والت�ص���ّيع كان قبل النب���ي االأكرم 
�صل���ى اهلل عليه واآله يعني من زمن النب���ي اإبراهيم على نبينا 
واآله وعليه ال�صالم، فكيف ال يكون من زمن خامت النبيني �صلى 

اهلل عليه واآله، و�ص���يد املر�صلني.

بقلم: الشيخ عيل الكوراين
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ا

تعاىل  اأ���ص��م��اء اهلل  )وك����ل( يف  م�����ص��در  م��ن  ال��ت��وك��ل 
)الوكيل( هو القيم الكفيل باأرزاق العباد، وحقيقته اأنه

)التوكل(  ذكر  تكرر  وقد  اإليه.  املوكول  باأمر  ي�صتقل 
به.  القيام  �صمن  اإذا  باالأمر،  توّكل  يقال:  احلديث.  يف 
فيه  واعتمدت  اإليه  اأجلاأته  اأي  ف��الن:  اإىل  اأم��ري  ووكلت 
بكفايته،  ثقة  اأمره  ا�صتكفاه  اإذا  ووكل فالن فالنًا،  عليه. 

اأو عجزًا عن القيام باأمر نف�صه.
طرفة  نف�صي  اإىل  تكلني  »...ال  ال��دع��اء  حديث  ومنه 
»ووكلها  احلديث  ومنه  للمفيد:١٩٨(  عني...«.)املقنعة 
غريب  يف  اإل��ي��ه.)ال��ن��ه��اي��ة  اأم��ره��ا  ���ص��رف  اأي  اهلل«  اإىل 

احلديث البن االأثر:٢٢١/٥(
فالتوكل هو: االعتماد على اهلل تعاىل يف جميع االأمور، 
وتفوي�صها اإليه، واالإعرا�ص عّما �صواه، وباعثه قّوة القلب 

وتاأّثره  القلب،  �صعف  اأو  �صعفهما  من  وعدمه  واليقني، 
باملخاوف واالأوهام.

وقوله تع���اىل: }َأَل تَتَّخِـــُذوا مِنْ دُونِـــي وَكِياً{
اأمورك���م.  اإلي���ه  تكل���ون  معتم���دًا  اأي  )االإ�ص���راء:٢(، 
َفهُـــوَ حَسْـــبُهُ{.  ِ ْل عََلـــى اهلل  يََتـــوَكَّ }وَمَـــنْ  وقول���ه 
)الط���الق:٣(، فاالأ�ص���ل يف الت���وكل: ه���و اإظه���ار العج���ز 
واالإعياء. واال�ص���م الت���كالن. و التوكل عل���ى اهلل: انقطاع 
العب���د اإلي���ه يف جميع ما ياأمله م���ن املخلوقني. وقيل: ترك 
ال�ص���عي فيم���ا ال ي�ص���عه ق���درة الب�ص���ر فياأتي بال�ص���بب وال 
يح�ص���ب اأن امل�ص���بب منه كحديث »اأعق���ل وتوكل«.)عوايل 
اللئ���ايل العزيزي���ة:٧٥/١(، قول���ه تع���اىل: }ُقْل َلسْـــتُ 
عل���ى  والوكي���ل  بِوَكِيٍل{)االأنع���ام:٦٦(،  عََليُْكـــمْ 
ال�ص���يء هو القائم بحفظه والذي يدف���ع ال�صرر عنه. قال 
املف�ص���ر ومعناه ل�ص���ت بحافظ اأعمالك���م وال اأجازيكم بها، 
اإمن���ا اأنا منذر واهلل تع���اىل هو املج���ازي. والتوكيل هو اأن 

معنى الت�كل

ــل وحــقــيــقــتــه ــ ــ�ّكـ ــ ــتـ ــ الـ
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ا تعتم���د عل���ى الرجل وجتعل���ه نائبًا عنك. ومن���ه قوله تعاىل 
}وََكفى بِاهللِ  وَكِياً{)الن�ص���اء:٨١(، اأي اكتف به 
ِل  يت���وىل اأم���رك ويتوّكل لك قول���ه }وَعََلـــى اهلل ِ َفْليََتوَكَّ
الزارع���ون.  ق���ال:  ُلونَ{)اإبراهي���م:١٢(،  الْمَُتوَكِّ
والوكي���ل م���ن اأ�ص���مائه تع���اىل، قيل ه���و ال���كايف. وقيل هو 

العباد. ب���اأرزاق  الكفيل 
كذا«  لكان  توكله  حق  اهلل  على  توكلتم  »لو  احلديث  ويف 
موجود  وك��ل  اهلل  اإال  فاعل  ال  اأن��ه  يقينًا  يعلم  ب��اأن  وذل��ك 
يف  ي�صعى  ثم  اهلل.  من  ذلك  وغر  ومنع  وعطاء  رزق  من 
»التوكل  االأخ��ب��ار  معاين  ويف  اجلميل  الوجه  على  الطلب 
يعطي  وال  ينفع  وال  ي�صر  ال  املخلوق  ب��اأن  العلم  اهلل  على 
العبد  كان  ف��اإذا  النا�ص،  من  الياأ�ص  وا�صتعمال  مينع،  وال 
�صوى  يخف  ومل  يرج،  ومل  اهلل  �صوى  الأحد  يعمل  كذلك مل 
التوكل  اأن  يظن  وق��د  اهلل،  �صوى  اأح��د  يف  يطمع  ومل  اهلل 
حرام«.)معاين  هو  بل  جهالة  ظن  وهو  التك�صب  ترك  هو 

االأخبار:٢٦١(
ويف حديث اأبي ب�صر عنه عليه ال�صالم قال: وقد قيل له: 
فما حد التوكل؟ قال: »اليقني«. قيل: فما حد اليقني؟ قال: 
»اأن ال يخاف مع اهلل �صيئًا«.)الكايف ال�صريف:٥٧/٢،ح١(

وال��ت��وّك��ل ه��و م��ن دالئ���ل االإمي�����ان، و���ص��م��ات امل��وؤم��ن��ني 
وترّفعهم  نفو�صهم،  عّزة  على  الباعثة  الرفيعة،  ومزاياهم 
ك�صب  يف  اخلالق  على  والتوّكل  املخلوقني،  ا�صتعطاف  عن 

املنافع وَدرء امل�صار.
وق���د تواترت االآي���ات واالآث���ار يف مدحه والت�ص���ويق اإليه: 
ْل عََلى اهلِل َفهُوَ حَسْـــبُهُ{.  ق���ال تعاىل: }وَمَـــن يََتـــوَكَّ
لِنيَ{.  )الط���الق:٣( وق���ال: }إِنَّ اهلَل يُحِـــبُّ الْمَُتوَكِّ
إِلَّ  يُصِيبَنَـــا  ـــن  لَّ }ُقـــل  وق���ال:  عم���ران:١٥٩(  )اآل 
ِل  َفْليََتـــوَكَّ ــا وَعََلـــى اهلِل  َلنَـــا هُـــوَ مَوَْلنـَ مَـــا َكَتـــبَ اهلُل 
الْمُؤْمِنُـــونَ{. )التوب���ة:٥١( وق���ال: }إِن يَنصُرُْكمُ 
َذا  َفمَـــن  يَْخُذلُْكـــمْ  وَإِن  َلُكـــمْ  َغالِـــبَ  َفـــاَ  اهلُل 
ِل  َفْليََتـــوَكِّ بَعْـــدِهِ وَعََلـــى اهلِل  ـــذِي يَنصُرُُكـــم مِّـــن  الَّ

عم���ران:١٦٠( )اآل  الْمُؤْمِنُـــونَ{. 
والعز  الغنى  »اإّن  ال�صالم:  عليه  ال�صادق  االإم��ام  وقال 
اأوط��ن��ا«.)ال��ك��ايف  ال��ت��وّك��ل  ف���اإذا ظ��ف��را مبو�صع  ي��ج��والن، 

ال�صريف:�ص/٦٥، ح٣(
توّكل  اإذا  التوكل،  يف  يجتمعان  والعز  الغنى  اأّن  فبنّي 
ذلك  فعند  تعاىل  هلل  كلها  اأم��وره  �صّلم  اهلل  على  االإن�صان 
قد ا�صتغنى عن اأي اأحد اآخر اأواًل فيح�صل على الغنى ثانيًا 
يكون يف عّز واحرتام وتقدير، وقد يكون عزيزًا يف الدنيا.
عليه  داود  اإىل  اهلل  »اأوح��ى  اأي�صًا:  ال�صالم  عليه  وقال 
من  اأح��د  دون  عبادي  من  عبد  بي  اعت�صم  ما  ال�صالم: 
خ��ل��ق��ي، ع��رف��ت ذل��ك م��ن ن��ّي��ت��ه، ث��ّم ت��ك��ي��ده ال�����ص��م��اوات 
بينهن.  من  املخرج  له  جعلت  اإاّل  فيهن،  ومن  واالأر���ص، 
عرفت  خلقي،  من  باأحد  عبادي  من  عبد  اعت�صم  وم��ا 
يديه،  من  ال�صماوات  اأ�صباب  قطعت  اإاّل  نّيته،  من  ذلك 
هلك«. واد  ب���اأّي  اأب���ال  ومل  حتته،  م��ن  االأر����ص  واأ���ص��خ��ت 

ح١( ال�صريف:٦٣/٢،  )الكايف 
فاالعت�ص���ام ه���و االإل���زام والتم�ّص���ك اإذا العبد مت�ّص���ك 
ب���اهلل تع���اىل دون اأحد من خلق���ه، فذلك مع���روف من نّية 
اِحُب  امل���رء كما يق���ول االإمام ال�ص���ادق عليه ال�ص���الم: »�صَ
���ِليِم الأَنَّ �َص���اَلَمَة اْلَقْلِب  اِحُب اْلَقْلِب ال�صَّ اِدَقِة �صَ ���ِة ال�صَّ يَّ النِّ
ِة لِه  َتَعاىَل يِف االأُُموِر  يَّ ِمْن َهَواِج�ِص امْلَْحُذوَراِت ِبَتْخِلي�صِ النِّ
َه���ا َق���اَل اهلُل َتَعاىَل: }يَـــوْمَ ل يَنَْفعُ مـــاٌل وَل بَنُونَ * إِلَّ  ُكلِّ
ِب���يُّ �صلى اهلل عليه  مَـــنْ َأتَى اهلَل بَِقْلٍب سَـــلِيٍم{، َوَقاَل النَّ
���ُة امْلُوؤِْمِن َخْرٌ ِمْن َعَمِلِه، َوَق���اَل �صلى اهلل عليه واآله  واآل���ه ِنيَّ
اِت َوِل���ُكلِّ اْمِرٍئ َم���ا َنَوى َفالُب���دَّ ِلْلَعْبِد  يَّ ���ا االأَْعَم���اُل ِبالنِّ َ اإِمنَّ
���ُه اإَِذا مَلْ َيُكْن  ���ِة يِف ُكلِّ َحَرَكٍة َو�ُص���ُكوٍن الأَنَّ يَّ ِم���ْن َخاِل����صِ النِّ
ُهمُ  اهلُل َتَعاىَل. ِبَه���َذا امْلَْعَنى َيُك���وُن َغاِفاًل َواْلَغاِفُلوَن َق���ْد َذمَّ

�صاحلة  نّيته  كانت  م��ن  ه��و  ال�صليم  القلب  ف�صاحب 
و�صادقة مع اهلل تعاىل، فمن توّكل على اهلل عرفه اهلل من 
نّيته فاإذا كانت نّي�ته �صادقة جعل اهلل ال�صماوات واالأر�ص 
اإذا  ال�صريف  عرّب احلديث  وقد  اختياره،  فيهم حتت  ومن 
على  توّكل  من  �صد  فيهم  ومن  واالأر���ص  ال�صماوات  كانت 
املاآزق وامل�صاكل كّلها  اأخرجه اهلل تعاىل من  اأموره  اهلل يف 

فيجعل اهلل تعاىل املخرج من املهالك بالتوكل عليه.
اأما فيما اإذا كان العبد نّيته غر �صادقة مع اهلل بالتوكل 
يتوّكل  ومل  �صليم  غر  وبقلب  النّية  ي�صدق  ال  اأّنه  اأي  عليه 
له خمرجًا  ال�صّيئة مل يجعل  نّيته  على اهلل فعرفه اهلل من 
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ومن ا واالأر����ص  ال�صماء  م��دد  عليه  ويقطع  فيه،  هو  مما 
فيهما، وال يبال اإىل هذا العبد يف اأي واٍد يهلك واإىل اأين 

ي�صلك.
اأعطي ثالثًا،  اأخرى: »من  وقال عليه ال�صالم يف رواية 
ومن  االإجابة،  اأُعطي  الدعاء  اأُعطي  من  ثالثًا:  مينع  مل 
اأعطي  التوّكل  اأعطي  ومن  الزيادة،  اأعطي  ال�صكر  اأعطي 

ح١( الكفاية«.)املحا�صن:٣/١، 
اإّن هذه التق�صيمات الثالثة هي املنجّية لالإن�صان يف وادي 

الدنيا، لكي ال يغرق وي�صتطيع ال�صعود اإىل قّمة النجاح.
فمن كان دعاوؤه م�ص���تجابًا فق���د اأعطي الدعاء الأّن اهلل 
�ص���بحانه وتعاىل جعل على نف�صه ا�ص���تجابة الدعاء بقوله: 
فاأل���زم  َلُكمْ{)غاف���ر:٦٠(،  َأسْـــَتِجبْ  }ادْعُونـــي  
نف�ص���ه عّز وجل باال�ص���تجابة، لكن ب�ص���رطها و�ص���روطها، 
فكم���ا للدع���اء �ص���روط للداع���ي اأي�ص���ًا �ص���روط، اإّن م���ن 
يدعو اهلل تعاىل بنّية ا�ص���تجابة الدع���اء والتوّكل على اهلل 

لال�ص���تجابة فيك���ون ق���د ح�ص���ل عل���ى املطلوب.
اأدام على ال�صكر وجعل ال�صكر هلل على كل حاجة  ومن 
وكل اأمر وكل �صيء، فعلى اهلل اأن يعطيه الزيادة يف الرزق 

والبنون ويف كل اأمر من اأموره.
ملا  الدنيا  الكفاية يف هذه  فالعبد يحتاج  التوّكل  اأما يف 
يحتاجه يف مت�صية اأموره، كالكفاية يف الرزق والكفاية يف 

االأوالد والكفاية يف احتياجاته الدنيوية.
تعاىل  له  وفّو�صها  اأموره  تعاىل يف  توّكل على اهلل  فمن 

�صيح�صل على الكفاية يف الدنيا وفيها ر�صا اهلل تعاىل.
و�صّيته  يف  ال�صالم  عليه  املوؤمنني  اأم��ر  االإم��ام  وق��ال 

االأمور  يف  نف�صك  »واأجلئ  ال�صالم:  عليه  احل�صن  لالإمام 
ومانع  حريز،  كهف  اإىل  تلجئها  فاإّنك  اإلهك،  اإىل  كّلها 

العقول:٦٩( عزيز«.)حتف 
اأمر  »ق��ال  ق��ال:  ال�صالم  عليه  ال�صادق  االإم��ام  وع��ن 
املوؤمنني عليه ال�صالم: كان فيما وعظ به لقمان ابنه، اأن 
يف  نّيته  و�صعفت  يقينه  ق�صر  من  ليعترب  بني  يا  له:  قال 
طلب الرزق، اإّن اهلل تبارك وتعاىل خلقه يف ثالثة اأحوال، 
�صمن اأمره، واآتاه رزقه، ومل يكن له يف واحدة منها ك�صب 
وال حيلة، اإّن اهلل تبارك وتعاىل �صرزقه يف احلال الرابعة: 
اأّما اأّول ذلك فاإّنه كان يف رحم اأّمه، يرزقه هناك يف قرار 
اأخرجه من ذلك،  ثّم  برد،  وال  يوؤذيه حر  ال  مكني، حيث 
وينع�صه  ويربيه  به،  يكفيه  اأّمه،  لنب  من  رزقًا  له  واأجرى 
له  فاأجرى  ُفطم من ذلك،  ثّم  قّوة.  وال  به  من غر حول 
ال  قلوبهما،  من  له  ورحمة  براأفة  اأبويه،  ك�صب  من  رزق��ًا 
يف  اأنف�صهما  على  يوؤثرانه  اأّنهما  حّتى  ذلك،  غر  ميلكان 
اأحوال كثرة، حّتى اإذا كرب وعقل، واكت�صب لنف�صه، �صاق 
ماله،  يف  احلقوق  وجحد  برّبه،  الظنون  وظ��ّن  اأم��ره،  به 
ويقني  ظن  و�صوء  رزقه،  خمافة  وعياله،  نف�صه  على  وقرت 
باخللف من اهلل تبارك وتعاىل يف العاجل واالآجل، فبئ�ص 

العبد هذا يا بني«.)اخل�صال:١٢٢/١(

الباعثة  والو�صائل  االأ�صباب  اإغفال  التوّكل  معنى  لي�ص 
اإزاء  املرء  يقف  واأن  امل�صار،  ودرء  املنافع،  حتقيق  على 

االأحداث واالأزمات مكتوف اليدين.
اإليه،  والركون  وجل،  عز  باهلل  الثقة  هو:  التوّكل  اإمّن��ا 
واالأ���ص��ب��اب،  اخللق  �صائر  م��ن  غ��ره  دون  عليه  وال��ت��وّك��ل 

حقيقة الت�ّكل
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بقلم: الشيخ حسني الخشن

االأ�صباب،  وم�صّبب  اخلر،  م�صدر  هو  تعاىل  اأّنه  باعتبار 
اإجناح  على  والقادر  العباد،  الأم��ور  املُ�صّرف  وح��ده  واأّن��ه 

وماآربهم. غاياتهم 
الطبيعية،  باالأ�صباب  االإن�����ص��ان  ت���ذّرع  ذل��ك  ينايف  وال 
كالتزّود  وم�صاحله  اأهدافه  لتحقيق  الظاهرية  والو�صائل 
املر�ص،  من  والتداوي  االأع��داء،  ملقاومة  والت�صّلح  لل�صفر، 
والتحّرز من االأخطار وامل�صار، فهذه كّلها اأ�صباب �صرورية 
حلماية االإن�صان، واإجناز مقا�صده، وقد اأبى اهلل عز وجل 

اأن جتري االأمور اإاّل باأ�صبابها.
عليه،  والتوّكل  تعاىل،  به  الثقة  تكون  اأن  يجب  اأّن��ه  بيد 
اأّن  ذلك  واآي��ة  االأ�صباب،  دون  وامل��اآرب  الغايات  اإجن��اح  يف 
حفظه،  يف  اهلل  على  متوّكاًل  بعره  َعقل  اأهمل  اأع��راب��ي��ًا 
فقال النبي �صلى اهلل عليه واآله له: »اأعقل وتوّكل«.)جممع 

البحرين:٤٩٣/٥(

يتفاوت النا�ص يف مدارج التوّكل تفاوتًا كبرًا، كتفاوتهم 
يف درجات اإميانهم: فمنهم ال�صّباقون واملجّلون يف جماالت 
التوّكل، املنقطعون اإىل اهلل تعاىل، واملعر�صون عّمن �صواه، 
وهم االأنبياء واالأو�صياء عليهم ال�صالم، ومن دار يف فلكهم 

من االأولياء.
اهلل  نبي  عن  روي  ما  واأ�صماه،  التوّكل  �صور  اأروع  ومن 
جربائيل  تلقاه  النار،  يف  األقي  »ملا  ال�صالم:  عليه  اإبراهيم 
ال�صالم:  الهواء، فقال: هل لك من حاجة؟ فقال عليه  يف 
اأّما اإليك فال، ح�صبي اهلل ونعم الوكيل. فا�صتقبله ميكائيل 
فقال: اإن اأردَت اأن اأخمد النار فاإّن خزائن االأمطار واملياه 

بيدي، فقال عليه ال�صالم: ال اأريد. واأتاه ملك الريح فقال: 
فقال  اأريد،  ال  ال�صالم:  عليه  فقال  النار،  طّرت  �صئت  لو 
من  ح�صبي  ال�صالم:  عليه  فقال  اهلل،  فا�صاأل  جربائيل: 

�صوؤايل علمه بحايل«.)بحار االأنوار:١٥٦/٦٨(
ل�صعف  منه،  عاطل  التوّكل،  عدمي  هو  من  النا�ص  ومن 
وذاك  هذا  بني  ومنهم  اإميانه،  وهزال  الروحي،  اإح�صا�صه 

على تفاوت يف مراقي التوّكل.

وجميل  بف�صله  الناطقة  واالأخبار  االآيات  ا�صتعرا�ص   .١
اأثره يف ك�صب الطماأنينة والرخاء.

�صنعه،  بح�صن  والثقة  وجل،  عز  باهلل  االإميان  تقوية   .٢
م�صدر  هو  واأّن��ه  ولطفه،  حنانه  وجزيل  تدبره،  وحكمة 

اخلر، وم�صّبب االأ�صباب، وهو على كل �صيء قدير.
عنايته  و�صمو  تعاىل،  اهلل  �صنع  جميل  اإىل  التنّبه   .٣
جنينًا  كان  لدن  من  و�صوؤونه،  اأط��واره  جميع  يف  باالإن�صان 
حّتى اآخر احلياة، واأّن من توّكل عليه كفاه، ومن ا�صتنجده 

اأجنده واأغاثه.
بني  االأّي��ام  وت��داول  احلياة،  ظروف  بتطّور  االعتبار   .٤
واأمر  فقرًا،  �صار  وغني  غنيًا،  �صار  فقر  فكم  النا�ص، 

غدا �صعلوكًا، و�صعلوك غدا اأمرًا مت�صّلطًا.
وهكذا يجدر التنّبه اإىل عظمة القدرة االإلهية يف اأرزاق 
العرب  �صور  من  ذل��ك  ونحو  عنهم،  ال�صوء  ودف��ع  عبيده، 
هو  وحده  واأّن��ه  وجل،  عز  اهلل  قدرة  على  الداّلة  والعظات 

اجلدير بالثقة، والتوّكل واالعتماد دون �صواه.

درجات الت�ّكل

كيف تك�شب الت�ّكل
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ال�صالم  عليه  واالإم����ام  ال��ق��ائ��د  املع�صوم  �صفات  م��ن 
خلق  يف  متج�صدة  ميزة  وه��ذه  الرفيع،  باخللق  االت�صاف 
ال�صالم،  عليهما  علي  بن  احل�صني  اهلل  عبد  اأب��ي  االإم���ام 
باعتباره �صاحب م�صرة كربى لرتكيز دين جده ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه واآله و�صلم.
اأّن��ه  ال�����ص��الم  عليهما  علي  ب��ن  احل�صن  ع��ن  روي  فقد 
قال:»وفد اأعرابي املدينة ف�صاأل عن اأكرم النا�ص بها، فُدلَّ 
على احل�صني عليه ال�صالم، فدخل امل�صجد فوجده م�صليًا 

فوقف باإزائه واأن�صاأ يقول:
ــن  ومـ رجـــــــاك  مــــن  الآن  ــب  ــخـ يـ مل 

ــة ــق ــل احل ــك  ــ ــاب ــ ب دون  مــــن  ك  حـــــــرَّ

ــمــد  ــتـــ اأنـــــــــــت جـــــــــــ�اد واأنـــــــــت مــعـــ

ــد كـــــان قـــاتـــل الــفــ�ــشــقــة ــ اأبـــــــ�ك ق

اأوائـــلـــكـــم  مــــن  ــان  ــ ــ ك الـــــــذي  لــــ� ل 

ــا اجلـــحـــيـــم مــنــطــبــقــة ــن ــي ــل كـــانـــت ع

هل  قنرب،  يا  وق��ال:  ال�صالم  عليه  احل�صني  ف�صلَّم  ق��ال: 
بقى من مال احلجاز �صيء؟ قال: نعم، اأربعة اآالف دينار. 
اأحقُّ بها مّنا، ثم نزع برديه  فقال: هاتها قد جاء من هو 

الباب حياًء من  �صقِّ  يده من  واأخ��رج  فيها،  الدنانر  ولفَّ 
االأعرابيِّ واأن�صاأ:

ــك مـــعـــتـــذر  ــ ــ ــي ــ ــ ــا فـــــــــــاإيّن اإل ــ ــذهـ ــ خـ

�ــشــفــقــة ذو  عــلــيــك  بـــــــاأيّن  ــم  ــ ــل ــ واع

الــــغــــاة عــ�ــشــا  ــا  ــرنـ ــشـ �ـ ــان يف  ــ ــ ك لــــ� 

اأمـــ�ـــشـــت �ـــشـــمـــانـــا عــلــيــك مــنــدفــقــة

ــر  غ ذو  الـــــــزمـــــــان  ريــــــــب  لـــــكـــــنَّ 

ــــي قـــلـــيـــلـــة الــنــفــقــة والـــــكـــــف مــــنِّ

قال: فاأخذها االأعرابيُّ وبكى، فقال له: لعلك ا�صتقللت 
ما اأعطيناك. قال: ال ولكن كيف ياأكل الرتاب جودك؟ ووىل 

وهو يقول:
ــم  ــهـ ــ�بـ ــيـ ــات جـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مـــــطـــــهـــــرون نـ

ذكــروا اأيــنــمــا  عليهم  الــ�ــشــالة  جتــري 

ــم الأعـــــلـــــ�ن عــنــدكــم  ــ ــت ــ ــم اأن ــ ــتـ ــ واأنـ

ــاءت بــه الــ�ــشــ�ر ــ ــا ج عــلــم الــكــتــاب ومـ

تن�شبه  حـــني  ــلـــ�يـــًا  عـ يــكــن  مل  مـــن 

مفتخر«. الــنــا�ــض  جــمــيــع  يف  لــه  فــمــا 

اأخالق احل�شني عليه ال�شالم



15

الق
لأخ

ا

)مناقب اآل اأبي طالب:٦٥/٤(
مب�صاكني  احل�صني  م��رَّ  اأّن��ه  ال�صالم  عليه  اأخالقه  وم��ن 
عليه  وق���ال  ف��ن��زل  ال��غ��داء،  ف��ق��ال��وا:  ال�صفة،  ي��اأك��ل��ون يف 
ثم  معهم،  فتغّدى  املتكربين«،  يحب  ال  اهلل  »اإّن  ال�صالم: 
قالوا:  فاأجيبوين«،  اأجبتكم  »قد  ال�صالم:  عليه  لهم  قال 
نعم، فم�صى بهم اإىل منزل�ه فقال للرباب: اأخرجي ما كنت 

تّدخرين«.)تف�صر العيا�صي:٢٥٧/٢(
وقال اأن�ص: كنت عند احل�صني عليه ال�صالم فدخلْت عليه 
جارية فحيته بطاقة ريحان، فقال عليه ال�صالم لها: »اأنت 
بطاقة  حتييك  جارية  جتيئك  له:  فقلت  اهلل،  لوجه  حرة 
ريحان ال خطر لها فتعتقها؟ قال عليه ال�صالم: كذا اأّدبنا 
اهلل، قال اهلل: }وإذا حييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو 
ردُّوها{ وكان اأح�صن منها عتقها«.)نزهة الناظر وتنبيه 

اخلواطر: ٨٣(
عليه  احل�صني  ق�صد  البادية  من  اأعرابيًا  اأّن  روَي  وقد 
ال�صالم ف�صلَّم عليه فرد االإمام عليه ال�صالم، ف�صاأله حاجة 
وقال: �صمعت جدك ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم 
يقول: »اإذا �صاألتم حاجًة فا�صاألوها من اأحد اأربعة، اإما من 
عربي �صريف، اأو موىل كرمي، اأو حامل القراآن، اأو ذي وجه 
فداأبكم  الكرم  واأما  بجدك،  ف�صرفت  العرب  فاأما  �صبيح، 
الوجه  واأم��ا  ن��زل،  بيوتكم  ففي  ال��ق��راآن  واأم��ا  و�صرتكم، 
ال�صبيح فاإيّن �صمعت جدك ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله 
و�صلم يقول: »اإذا اأردمت اأن تنظروا اإيّل فانظروا اإىل احل�صن 
واحل�صني عليهما ال�صالم« فقال احل�صني عليه ال�صالم له: 
عليه  احل�صني  فقال  االأر���ص،  على  فكتبها  حاجتك؟«،  »ما 
كل  قيمة  يقول  ال�صالم  عليه  عليًا  اأب��ي  »�صمعت  ال�صالم: 
امرئ ما يح�صنه، و�صمعت جدي ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
واآله و�صلم يقول: املعروف بقدر املعرفة، فاأ�صاألك عن ثالث 
اأجبتني عن واحدة فلك ثلث ما عندي، واإن  خ�صال؛ فاإن 
عن  اأجبتني  واإن  عندي،  ما  ثلثا  فلك  اثنتني  عن  اأجبتني 
اإيلَّ �صرة م�ختومة  الثالث فلك كل ما عندي؛ وقد حملت 
واإاّل  اأجبت  فاإن  لك،  بدا  عما  �صل  فقال:  بها«،  اأوىل  واأنت 
وال  وال حول  وال�صرف،  العلم  اأهل  من  فاأنت  منك،  تعلمت 

قوة اإاّل باهلل العلي العظيم.

فقال احل�صني عليه ال�صالم: »اأي االأعمال اأف�صل؟«.
قال االعرابي: االإميان باهلل والت�صديق بر�صوله.

قال عليه ال�صالم: »فما جناة العبد من الهلكة؟«.
قال: الثقة باهلل.

قال عليه ال�صالم: »فما يزين املرء؟«.
قال: علم معه حلم.

قال عليه ال�صالم: »فاإن اأخطاأه؟«.
قال: فمال معه كرم.

قال عليه ال�صالم: »فاإن اأخطاأه ذلك؟«.
قال: فقر معه �صرب.

قال عليه ال�صالم: »فاإن اأخطاأه ذلك؟«.
قال: ف�صاعقة تنزل عليه من ال�صماء فتحرقه، ف�صحك 
احل�صني عليه ال�صالم، ورمى له بال�صّرة وفيها األف دينار، 
عليه  وقال  درهم،  مائتا  قيمته  ف�ص  وفيه  خامته  واأعطاه 
اأعط الذهب اإىل غرمائك، وا�صرف  اأعرابي  ال�صالم: »يا 
اأعلم  اخلامت يف نفقتك«، فاأخذ ذلك االأعرابي وقال: اهلل 

حيث يجعل ر�صالته.)مقتل اخلوارزمي:١٥٦/١(
هذه االأخالق العالية مل ت�صدر من اإن�صان عادي، بل هي 
اأخالق االأنبياء واالأو�صياء، واإّنها لدليل على اأهليته لالإمامة 

واخلالفة والرئا�صة.
عليه  احل�صني  التقى  ملا  اأّنه:  ال�صالم  عليه  اأخالقه  ومن 
ال�صالم واأ�صحابه مع احلر بن يزيد الرياحي حتى وقف هو 
وخيله مقابل احل�صني يف َحّر الظهرة واحل�صني واأ�صحابه 
معتمون متقلدو اأ�صيافهم، فقال احل�صني الأ�صحابه: »ا�صقوا 
فقام  تر�صيفًا«،  اخليل  فوا  ور�صِّ املاء،  من  وارووه��م  القوم 
القوم  و�صقوا  فتية  فقام  تر�صيفًا،  اخليل  فر�صفوا  فتيانه 
واالأت��وار  الق�صاع  ميلوؤون  واأقبلوا  اأرووه��م،  حتى  املاء  من 
�صا�ص من املاء ثم يدنونها من الفر�ص، فاإذا عبَّ فيه  والطِّ
ثالثًا اأو اأربعًا اأو خم�صًا عزلت عنه، و�صقوا اآخر حتى �صقوا 
عليه  احل�صني  قال  ال�صالة  وقت  ح�صر  وملا  كلها؛  اخليل 

ال�صالم للحر: »اأتريد اأن ت�صلي باأ�صحابك؟«.
ق����ال: ال، ب���ل ت�����ص��ّل��ي ون�����ص��ّل��ي ب�����ص��الت��ك.)ت��اري��خ 

الطربي:٣٠٢/٤(



16

الق
لأخ

ا

اأعداءه  ي�صقي  ال�صالم  عليه  احل�صني  اأخالق  هذه  نعم، 
يف  ال�صالم  عليه  علي  باأبيه  اقتداًء  خيلهم  وير�صف  امل��اء، 
املاء �صمح  ال�صالم على  ا�صتوىل عليه  واقعة �صفني عندما 
لهم بال�صقي وال�صرب، بعك�ص معاوية واأ�صحابه حينما كانوا 

م�صتولني على املاء منعوا عليًا واأ�صحابه منه.
وهكذا يف واقعة الطف ملا اأمر عبيد اهلل بن زياد جي�ص 
عمر بن �صعد باأن مينعوا املاء عن احل�صني واأ�صحابه واأهل 

بيته، وقد مت ذلك بالفعل.
بن  احل��ر  اأقبل  عندما 
الكوفة  اأه���ل  ع��ل��ى  ي��زي��د 
فقال:  احل�صني  عند  وهو 
الأُم��ك��م ال��َه��ب��ل وال��ُع��ب���ْ��ر، 
اإذا  ح���ت���ى  دع������ومت������وه 
ف�صار  اأ�صلمتموه  اأت��اك��م 
ك��االأ���ص��ر!  اأي���دي���ك���م  يف 
ق���د ح����الأمت����وه ون�����ص��اءه 
واأ�����ص����ح����اب����ه ع����ن م���اء 
ال���ف���رات اجل����اري ال��ذي 
ي�صربه اليهود والن�صارى 
وامل��ج��و���ص، وت��ت��م��رغ فيه 
لبئ�صما  ال�صواد،  خنازير 
خ��ل��ف��ت��م ب���ه م�����ح��م��دًا يف 
ذريته، فدعوا هذا الرجل 
اأما  اهلل،  بالد  يف  مي�صي 
وبنبوة  م��وؤم��ن��ون؟  اأن��ت��م 
م�����ح��م��د م�������ص���دق���ون؟ 
وب���امل���ع���اد م���وق���ن���ون؟ ال 

اأ�صقاكم اهلل يوم الظماء.)الكامل يف التاريخ:٥٦٤/٢(
وكتب عبيد اهلل بن زياد اإىل عمر بن �صعد )لعنهما اهلل( 
ياأمره اأن مينع احل�صني عليه ال�صالم ومن معه املاء، فاأر�صل 
فار�ص،  خم�صمائة  على  احلجاج  بن  عمرو  �صعد  بن  عمر 
فنزلوا على ال�صريعة وحالوا بني احل�صني وبني املاء، وذلك 
اأيام، ونادى ابن ح�صني االأزدّي:  قبل قتل احل�صني بثالثة 
ت��ذوق منه قطرة حتى  ال  امل��اء؟  اإىل  تنظر  اأم��ا  يا ح�صني، 

متوت عط�صًا، فقال احل�صني: »اللهم اقتله عط�صًا وال تغفر 
له اأبدًا«، قال فمر�ص فيما بعد فكان ي�صرب املاء الُقّلة ثم 
يقيء ثم يعود في�صرب...، فمازال كذلك حتى مات؛ وذكر 
حتى  ي�صرب  كان  بالعط�ص،  ح�صني  ابن  فمات  البالذري: 
فما  املاء  من  جوفه  ميتلئ  اأن  اإىل  ي�صرب  كان  اأي   - يبغر 
يروى، وال ي�صكن عط�صه - فيما يروى، فمازال ذاك داأبه 

حتى لفظ نف�صه - اأي حتى مات -.
ويقال: اإّن عمرو بن احلجاج قال: يا ح�صني، هذا الفرات 
وت�صرب  الكالب،  فيه  تلغ 
واخلنازير،  احلمر  منه 
منه جرعة  تذوق  ال  واهلل 
ح��ت��ى ت����ذوق احل��م��ي��م يف 
ن��ار ج��ه��ن��م.)ال��ك��ام��ل يف 

التاريخ:٥٥٦/٢(
ون������������ادى امل����ه����اج����ر 
اب���ن اأو�����ص ال��ت��م��ي��م��ي: يا 
اإىل  ت����رى  اأال  ح�����ص��ني، 
ك���اأّن���ه بطون  ي��ل��وح  امل����اء 
تذوقه  ال  واهلل  احل��ّي��ات، 
احل�صني  فقال  مت��وت،  اأو 
»اإيّن  ال�������ص���الم:  ع��ل��ي��ه 
اهلل،  يوردنيه  اأن  الأرج���و 
عنه«.)اأن�صاب  ويحلئكم 

االأ�صراف:١٨١/٣(
مع�صكر  م��وق��ف  ه���ذا 
ي���زي���د ب���ن م���ع���اوي���ة من 
احل�صني عليه ال�صالم واأهل بيته واأ�صحابه ملا منعوهم املاء، 
اإ�صافة  قلوبهم  ق�صاوة  على  يدل  فاإمنا  �صيء  على  دل  واإن 
�صلى  اهلل  ر�صول  كان  فباالأم�ص  الدين،  من  مروقهم  اإىل 
عليه  احل�صني  ولده  عط�ص  يتحمل  ال  و�صلم  واآله  عليه  اهلل 
قال:  جابر  عن  روَي  ما  وهذا  امل��اء،  منه  طلب  ملا  ال�صالم 
كنا مع النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم ومعه احل�صني بن 
علي فعط�ص فطلب له النبي ماء فلم يجده فاأعطاه ل�صانه 

فم�صه حتى روَي.)مقتل احل�صني للخوارزمي:١٥٢/١(

بقلم: الشيخ كامل معاش



ــنَّــهُــمْ  ـــذِيـــنَ جَـــاهَـــدُوا فِــيــنَــا َلــنَــهْــدِيَ ق��ال اهلل ت��ع��اىل: }وَالَّ
سُبَُلنَا{.)العنكبوت:٦٩(

مَعَهُ  َآمَــنُــوا  ــذِيــنَ  وَالَّ ــوُل  الــرَّسُ }َلــكِــِن  وقال �صبحانه: 
ــرَاتُ  ــَخــيْ ــمُ الْ ــهُ ــئِـــكَ َل ــِهــمْ وَُأوَلـ ــُفــسِ ــمْ وََأنْ ــِه ــوَالِ ــَأمْ جَــاهَــدُوا بِ

الْمُْفلِحُونَ{.)التوبة:٨٨( هُمُ  وَُأوَلئِكَ 
وقال �صبحانه: }إِنَّ اهلَل اشَْترَى مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ َأنُْفسَهُمْ 
َفيَْقُتُلونَ  اهلِل  سَِبيِل  فِي  يَُقاتُِلونَ  الْجَنََّة  َلهُمُ  بَِأنَّ  وََأمْوَاَلهُمْ 
وَالـْـُقــرَْآِن  وَاِلنِْجيِل  ــوْرَاةِ  الــتَّ فِي  حَقًّا  عََليْهِ  ــدًا  وَعْ وَيُْقَتُلونَ 
الَّذِي  بِبَيْعُِكمُ  َفاسَْتبْشِرُوا  اهلِل  مِنَ  بِعَهْدِهِ  َأوَْفــى  وَمَــنْ 

الْعَظِيمُ{.)التوبة:١١١( الَْفوُْز  بِهِ وََذلِكَ هُوَ  بَايَعُْتمْ 
وروي عن اأبي عبد اهلل جعفر بن حممد عليهما ال�صالم اأّنه 
ُيَقاُل  َباٌب  ِة  »ِلْلَجنَّ واآل��ه:  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  »قال  قال: 
ُمَتَقلُِّدوَن  َوُهْم  َمْفُتوٌح  ُهَو  َفاإَِذا  اإَِلْيِه  وَن  �صُ مَيْ امْلَُجاِهِديَن  َباُب  َلُه 
ُب ِبِهْم، ُثمَّ َقاَل: َفَمْن  ْمُع يِف امْلَْوِقِف َوامْلَالِئَكُة ُتَرحِّ ِب�ُصُيوِفِهْم َواجْلَ
قًا  َهاَد اأَْلَب�َصُه اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ُذالًّ َوَفْقرًا يِف َمِعي�َصِتِه َوحَمْ َتَرَك اجْلِ
َوَمَراِكِز  َخْيِلَها  ِب�َصَناِبِك  ِتي  اأُمَّ اأَْغَنى  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلَل  اإِنَّ  ِديِنِه،  يِف 

ِرَماِحَها«.)الكايف:٣/٥،ح٢(
راغبة  بال�صوء،  اأّم��ارة  الأّنها  النف�ص  جهاد  اجلهاد  فاأعظم 
بال�صر، مّيالة اإىل ال�صهوات، متثاقلة باخلرات، كثرة االآمال، 

نا�صية االأهوال، حمّبة للرئا�صة، وطالبة للراحة.
رَحِمَ  مَا  إِلَّ  بِالسُّوءِ  ــارَةٌ  َلمَّ النَّْفسَ  }إِنَّ  تعاىل:  قال اهلل 

رَبِّي{.)يو�صف:٥٣(
ِعْنَد  َع��ْدٍل  َكِلَمُة  ��َه��اِد  اجْلِ ِل  اأَْف�صَ »ِم��ْن  ال�صالم:  عليه  وق��ال 
َفْلَيْجَعْل  َنْف�ِصِه  َو�َصاَلَمَة  َحاِلِه  اَلَح  �صْ اإِ اأََراَد  َوَمْن  َجاِئٍر  �ُصْلَطاٍن 
ْف�ِص ِعْنَد ُكلِّ َحاٍل اَل ُيَخاِلُف ِفيِه َما ُيَواِفُق ِكَتاَب  اَهَدَة النَّ َداأَْبُه جُمَ
َواآَداَبُهمْ «.)اإر�صاد  َبْيِتِه  اأَْهِل  ِمْن  ِة  االأَِئمَّ َو�ُصَنَ  ِه  َنِبيِّ َة  َو�ُصنَّ اهلِل 

القلوب:٩٨/١(
�ِصي  ِبُح امْلُوؤِْمُن َواَل مُيْ وقال اأمر املوؤمنني عليه ال�صالم: »اَل ُي�صْ
يتهمها  يعني  القلوب:٩٨/١(  َظُنون«.)اإر�صاد  ِعْنَدُه  َوَنْف�ُصُه  اإِالَّ 

ويزري عليها.
الليل،  نام عن �صالة  ا�صرائيل  بني  زمان  رجاًل يف  اإّن  قيل: 
وتفريطك  وبطريقك  منك  هذا  فقال:  نف�صه،  الم  انتبه  فلّما 
قل  ال�صالم:  عليه  مو�صى  اإىل  اهلل  فاأوحى  ربي،  عبادة  حرمت 
لعبدي هذا: اإنّني قد جعلت لك ثواب مائة �صنة بلومك لنف�صك.

وينبغي للعاقل جماهدة نف�صه على القيام بحقوق اهلل و�صلوك 
جاهدوا  }والــذيــن  ق��ال:  تعاىل  اهلل  ف��اإّن  ال�صالمة،  طريق 
ال�صيطان  من  ال�صالمة  اأراد  ومن  سبلنا{)٤(  لنهدينّهم  فينا 
ولقد  ل�صريكه،  ال�صريك  حما�صبة  ويحا�صبها  نف�صه  فليجاهد 
اأح�صن اأبوذر يف قوله: ما وهب اهلل المرء)٥( هبة اأح�صن من 

اأن يلزمه زاجرًا من نف�صه ياأمره وينهاه.
ة اأُمتي«. فُريد اأَنَّ  ويف احلديث: »عليكم باجلهاد فاإِنه َرْهباِنيَّ
ْهباَن، واإِن تركوا الدنيا وَزِهُدوا فيها، وَتَخلَّْوا عنها، فال َتْرَك  الرُّ
وال ُزْهَد وال َتَخلَِّي اأَكُر من بذل النف�ص يف �صبيل اهلل؛ وكما اأَنه 
ب، ففي االإِ�صالم ال  هُّ َ ف�صُل من الرتَّ اأَ َعَمٌل  لي�ص عند الن�صارى 
َعَمَل اأَف�صُل من اجلهاد؛ ولهذا قال ِذْروة: �َصناُم االإِ�صالم اجِلهاُد 

يف �صبيل اهلل.)ل�صان العرب:٤٣٨/١،مادة)رهب((
ومن جماهدة النف�ص اأّن االإن�صان ال ياأكل اإاّل عند احلاجة، وال 
ينام اإاّل عند غلبة النوم، وال يتكّلم اإاّل عند ال�صرورة، وباجلملة 
ــافَ  مَـــنْ خَ يقمعها ع��ن ال��ه��وى، كما ق��ال ت��ع��اىل: }وََأمَّــــا 
هِيَ  الْجَنََّة  َفــِإنَّ   )40( الْهَوَى  عَِن  النَّْفسَ  وَنَهَى  ــهِ  رَبِّ مََقامَ 

الْمَْأوَى{.)النازعات:٤٠-٤١(
واعلموا اأّن املجاهدة تعقب الراحة.

بقلم: الحسن الّديلمي

اهلل �ــشــبــيــل  يف  ــاد  ــهـ اجلـ
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واخلرا�صاين  اليماين  خل��روج  اأن  ال��رواي��ات  بع�ص  ذك��رت 
واليماين  ال�صفياين  خ��روج  اأن  منها  عليهما،  ت��دل  عالمات 
واخلرا�صاين يكون يف �صنة واحدة يف �صهر واحد يف يوم واحد.
ٍد َعْن اأَِبي َعْبِد اهلِل  مَّ فعن �َصْيف ْبن َعِمَرَة َعْن َبْكِر ْبِن حُمَ

َرا�َصايِنِّ  َواخْلُ ْفَيايِنِّ  ال�صُّ الثَّاَلَثِة  »ُخ��ُروُج  َقاَل:  ال�صالم  عليه 
َوَلْي�َص  َواِحٍد  َيْوٍم  َواِحٍد يِف  َواِحَدٍة يِف �َصْهٍر  َواْلَيَمايِنِّ يِف �َصَنٍة 
.» ��قِّ احْلَ اإِىَل  َيْدُعو  ��ُه  الأَنَّ اْلَيَمايِنِّ  َراَي��ِة  ِمْن  ْه��َدى  اأَ َراَي��ٌة  ِفيَها 

)غيبة النعماين:٢٥٥(

روايــــــــــات يف  الـــــيـــــمـــــاين 
ال�شالم عليهم  الــبــيــت  اأهـــل 
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يكون  ال  اليماين  فاإّن ظهور  على �صحة هذا اخلرب  وبناًء 
اإال قبل ما يقارب ال�صنة اأو اأقل اإىل �صنة وثالثة اأ�صهر وهي 

اأق�صى مدة ذكرت حلكم ال�صفياين بعد خروجه.
ِد ْبِن ُم�ْصِلٍم  مَّ قال اْبِن اأَِبي ُعَمْرٍ َعْن ُعَمَر ْبِن اأَُذْيَنَة َعْن حُمَ
ْفَيايِنَّ  َقاَل: �َصِمْعُت اأََبا َعْبِد اهلِل عليه ال�صالم َيُقوُل: »اإِنَّ ال�صُّ
اْمَراأَة«.)غيبة  َحْمَل  ْم�ِص  اخْلَ اْلُكَوِر  َعَلى  ُظُهوِرِه  َبْعَد  ِلُك  مَيْ

الطو�صي:٤٤٩(
ال�صفيان  اأّن  حني  لليماين  االدع��اءات  كل  بطالن  فيظهر 
اليماين  لظهور  مقارنًا  ظهوره  يكون  وال��ذي  بعد،  يظهر  مل 

وكذلك احلال مع اخلرا�صاين.
ثّم اإّن بع�ص الروايات ذكرت اأن اليماين يخرج من اليمن، 
من  يخرج  اخلرا�صاين  واأن  ال�صالم  عليه  عليًا  ي��وايل  واأن��ه 
خرا�صان، واأن اليماين من ملوك اليمن واأن اأ�صمه ح�صن اأو 
ح�صني، واأنه من ذرية زيد بن علي عليه ال�صالم واأنه يدعو 
االأمر  �صاحب  اإىل  يدعو  الأّن��ه  هدى،  راية  ورايته  احلق  اإىل 
واأن  حتققها،  من  البد  وغرها  االأخبار  فهذه  ال�صالم  عليه 
حتققت فاإّنها تقوّي احتمال كون هذا هو املق�صود بالروايات.

ومو�صع  واخلرا�صاين  واليماين  ال�صفياين  �صفات  ف��اإّن 
كثرة  رواي��ات  يف  حم��ّددة  كّلها  اخل��روج  و�صاعة  خروجهم 
وردت عن اأهل البيت عليهم ال�صالم؛ وقد و�صفت الروايات 
لرتاب  العاملني  واأرواح  روحي  املنتظر  االإمام  ال�صريفة �صفة 
مقدمه الفداء وبّينت مكانته و�صفاته واأنه عليه ال�صالم �صبيه 
الأّنه هو  واالأنبياء  الر�صل  اأف�صل من  بل هو  واالأنبياء  الر�صل 
الذي يقيم العدل االإلهي وهو الذي يقيم دولة النبي حممد 
االثني  االأئمة  لرجعة  ميّهد  الذي  وهو  واآل��ه  عليه  اهلل  �صلى 

ع�صر الذي ورد يف احلديث ال�صريف املهدّيون اثنا ع�صر.
اِن  حَّ الطَّ َقِفيِّ  الثَّ ُم�ْصِلٍم  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ ففي حديث طويل عن 
عليهما  اْلَباِقِر  علّي  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َجْعَفٍر  اأَِب��ي  َعَلى  َقال »َدَخْلُت 
ٍد �صلى  مَّ اآِل حُمَ ِمْن  اْلَقاِئِم  َعِن  اأَ�ْصاأََلُه  ْن  اأَ اأُِريُد  َواأََنا  ال�صالم 
اإِنَّ يِف  ُم�ْصِلٍم  ْبَن  َد  مَّ »َيا حُمَ ُمْبَتِدئًا:  َفَقاَل يِل  واآله  اهلل عليه 
ٍد �صلى اهلل عليه واآله �َصَبهًا ِمْن َخْم�َصٍة ِمَن  مَّ اْلَقاِئِم ِمْن اآِل حُمَ
�ُصِل ُيوُن�َص ْبِن َمتَّى، َوُيو�ُصَف ْبِن َيْعُقوَب، َوُمو�َصى َوِعي�َصى،  الرُّ
ا �َصَبُهُه ِمْن ُيوُن�َص ْبِن َمتَّى  َفاأَمَّ ٍد �صلى اهلل عليه واآله؛  مَّ َوحُمَ
ا  َفُرُجوُعُه ِمْن َغْيَبِتِه َوُهَو �َصابٌّ - مّدة الغياب الطويلة - َواأَمَّ

�َصَبُهُه ِمْن ُيو�ُصَف ْبِن َيْعُقوَب - على نبينا واآله وعليه ال�صالم 
�ْصَكاُل  َواإِ اإِْخَوِتِه  ِمْن  َواْخِتَفاوؤُُه  ِتِه  َوَعامَّ ِتِه  َخا�صَّ ِمْن  َفاْلَغْيَبُة   -
َيْعُقوَب - على نبيه واآله وعليه ال�صالم - َمَع  اأَِبيِه  اأَْمِرِه َعَلى 
ِمْن  �َصَبُهُه  ا  َواأَمَّ َو�ِصيَعِتِه؛  َواأَْهِلِه  اأَِبيِه  َوَبنْيَ  َبْيَنُه  امْلَ�َصاَفِة  ُقْرِب 
ُمو�َصى - على نبّينا واآله وعليه ال�صالم - َفَدَواُم َخْوِفِه َوُطوُل 
ِمَن  َلُقوا  ا  مِمَّ َبْعِدِه  ِمْن  �ِصيَعِتِه  َوَتَعُب  ِواَلَدِت��ِه  َوَخَفاُء  َغْيَبِتِه 
ِرِه  َوَن�صْ ُظُهوِرِه  يِف  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلُل  اأَِذَن  اأَْن  اإِىَل  َواْلَهَواِن  االأََذى 
واآله  نبّينا  ِمْن ِعي�َصى - على  �َصَبُهُه  ��ا  َواأَمَّ ِه؛  َع��ُدوِّ َعَلى  ��َدُه  َواأَيَّ
وعليه ال�صالم - َفاْخِتالُف َمِن اْخَتَلَف ِفيِه َحتَّى َقاَلْت َطاِئَفٌة 
ِلَب؛  َو�صُ ُقِتَل  َطاِئَفٌة  َوَقاَلْت  َماَت  َطاِئَفٌة  َوَقاَلْت  ُوِلَد  َما  ِمْنُهْم 
َطَفى �صلى اهلل عليه واآله َفُخُروُجُه  ِه امْلُ�صْ ا �َصَبُهُه ِمْن َجدِّ َواأَمَّ
ْيِف َوَقْتُلُه اأَْعَداَء اهلِل َواأَْعَداَء َر�ُصوِلِه �صلى اهلل عليه واآله  ِبال�صَّ
ُه  َواأَنَّ ْعِب  َوالرُّ ْيِف  ِبال�صَّ ُر  ُيْن�صَ ��ُه  َواأَنَّ َواِغيَت  َوالطَّ اِريَن  بَّ َواجْلَ
ْفَيايِنِّ  َواإِنَّ ِمْن َعالَماِت ُخُروِجِه ُخُروَج ال�صُّ َراَيٌة -  َلُه  ُتَردُّ  اَل 
َماِء يِف  ْيَحًة ِمَن ال�صَّ اِم َوُخُروَج اْلَيَمايِنِّ ِمَن اْلَيَمِن َو�صَ ِمَن ال�صَّ
ِبيِه«. اأَ َوا�ْصِم  ِبا�ْصِمِه  َماِء  ال�صَّ ِمَن  ُيَناِدي  َوُمَناٍد  اَن  َرَم�صَ �َصْهِر 

)كمال الدين:٣٢٧/١(
فهنا بنّي االإمام ال�صادق عليه ال�صالم اأّن من خ�صو�صيات 
االأمور  هي  ال�صريف  فرجه  اهلل  عجل  املهدي  االإم��ام  ظهور 
واآله  عليه  اهلل  �صلى  االأكرم  النبي  بها  قام  التي  والواجبات 
يف الدعوة اإىل االإ�صالم، فظهور االإمام املهدي عليه ال�صالم 
الدين  عن  اأزاحته  وما  ال�صر  قوى  حّرفته  ما  لت�صحيح  هو 
االإ�صالمي الذي جاء بِه جده امل�صطفى �صلى اهلل عليه واآله.

ومع ذلك يبقى ذلك احتمااًل حتى حت�صل جميع العالمات؛ 
فنحن غر ملزمني باتباع اأ�صحاب االدعاءات اإال بعد القطع 
واخلرا�صاين  اليماين  مثل  واأن  مدعاهم،  ب�صدق  واليقني 
�صوف ال يكونان بعيدين عن اأنظار العلماء والفقهاء العدول، 

وهم االأكر معرفة يف ت�صخي�صهما.
واملنا�صرين  الناجني  تكون من  بهم  واالقتداء  فباتباعهم 
لالإمام املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف اإن �صاء اهلل 

تعاىل.
اإّن الرواية اإذا اأردنا اعتبارها عالمة على خروج اليماين، 
حجة  تكون  ال  اآخ��ره��ا  من  يت�صح  كما  حق  راي��ة  رايته  واأن 
ال�صفياين  خروج  وهي  فيها،  العالمة  تتم  اأن  بعد  اإال  علينا 
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بعدها  ن�صتطيع  حتى  واحد،  يوم  يف  واليماين  واخلرا�صاين 
هو  وال�صفياين  اخلرا�صاين  مع  اخل��ارج  هذا  باأن  الت�صديق 

اليماين.
واأما قبل حتقق العالمة ال ينبغي الأحد الت�صديق باليماين 
لهذه  مدعيًا  يكون  ال�صخ�ص  فلعل  ال��رواي��ة  ه��ذه  وراء  من 
هو  كونه  فيه  يثبت  وا�صح  بدليل  ياأتي  اأن  فعليه  ال�صفة، 
اليماين دون غره من النا�ص حتى يجب على النا�ص اتباعه.

على اأننا البد اأن نعرف اأن خروج اليماين يكون من اليمن 
ال�صفياين  ال�صابقة: )وخروج  الرواية  اإىل ذلك  اأ�صارت  كما 
تلك  ي�صمع  م��ن  فعلى  ال��ي��م��ن(  م��ن  وال��ي��م��اين  ال�����ص��ام  م��ن 
االدعاءات التي تقول بظهور اليماين هاهنا وها هناك البد 

من تكذيبها بعد خمالفتها لتلك الروايات.
بني  اختالفًا  جند  مل  ال��رواي��ات  من  جمموعة  تتبع  وبعد 
االألفاظ التي ذكرتها وهي )خروج وقيام وظهور( ففي رواية 
َيْخُرُج  اَل  َواهلِل   « ال�صالم قال:  عن علي بن احل�صني عليهما 
ا َقْبَل ُخُروِج اْلَقاِئِم ع اإِالَّ َكان ...«.)الكايف:٢٦٤/٨( َواِحٌد ِمنَّ

وهذا بيان لرجعة اأئمة اأهل البيت عليهم ال�صالم فرجعتهم 
ال تكون اإاّل بعد خروج القائم عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف، 
واإقامة الدولة االإلهية التي اأرادها اهلل بعد ر�صوله �صلى اهلل 
عليه واآله يف خالفة اأمر املوؤمنني عليه ال�صالم لكن الرموز 
املخالفة للحكم االإلهي العادل قلبت املوازين واملخطط الذي 
اأراد النبي �صلى اهلل عليه واآله اأن يكتبه يف اأواخر حياته وهو 

على فرا�صه يف مر�صه الذي توفاه اهلل.
اأّنه  ال�صالم  عليه  ال�صادق  االإم��ام  اأخ��رى عن  رواي��ة  ويف 
َطاُغوٌت  اِحُبَها  َف�صَ اْلَقاِئِم  ِقَياِم  َقْبَل  ُتْرَفُع  َراَي��ٍة  »ُكلُّ  قال: 

ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن اهلِل َعزَّ َوَجل«.)الكايف:٢٩٥/٨(
تعاىل  اهلل  عجل  عنه  املقد�صة  الناحية  عن  خرجت  وقد 
فرجه ال�صريف يف بيان ال�صفارة والنيابة وت�صخي�ص النائب 
عليه  االإم��ام  ظهور  قبل  نائب  هناك  هل  اأّن  على  وال�صفر 
التي  الر�صالة االأخرة  ال�صالم يف  اأم ال! فقال عليه  ال�صالم 
بن  علي  الرابع  ال�صفر  اإىل  املقد�صة  الناحية  من  خرجت 
ْبَن  َعِليَّ  َيا  الرحيم:  الرحمن  اهلل  »ب�صم  ال�صّمري:  حممد 
َميٌِّت  َك  َفاإِنَّ ِفيَك  اإِْخَواِنَك  اأَْجَر  اهلُل  اأَْعَظَم  ُمِريَّ  ال�صَّ ٍد  مَّ حُمَ
اأََحٍد  ىَل  اإِ ُتو�ِص  َواَل  اأَْم��َرَك  َفاْجَمْع  ��اٍم  اأَيَّ ِة  �ِصتَّ َوَب��نْيَ  َبْيَنَك  َما 

]الغيبة  اِنَيُة  الثَّ اْلَغْيَبُة  َوَقَعِت  َفَقْد  َوَفاِتَك  َبْعَد  َمَقاَمَك  َيُقوُم 
التامة[ َفاَل ُظُهوَر اإِالَّ َبْعَد اإِْذِن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َوَذِلَك َبْعَد ُطوِل 
�ِصيَعِتي  َو�َصَياأِْتي  َجْورًا  االأَْر�ِص  َواْمِتاَلِء  اْلُقُلوِب  َوَق�ْصَوِة  االأََمِد 
ُخُروِج  َقْبَل  امْلُ�َصاَهَدَة  َع��ى  ادَّ َفَمِن  اأَاَل  امْلُ�َصاَهَدَة  ِعي  َيدَّ َمْن 
اإِالَّ  َة  ُقوَّ َواَل  َحْوَل  َواَل  ُمْفرَتٍ  َك��اِذٌب  َفُهَو  ْيَحِة  َوال�صَّ ْفَيايِنِّ  ال�صُّ

ِباهلِل اْلَعِليِّ اْلَعِظيم «.)كمال الدين ومتام النعمة:٥١٦/٢(
فهنا ي�صر �صلوات اهلل و�صالمه عليه اإىل اأّن من اّدعى اأّن 
لديه نيابة عامة عنه عليه ال�صالم اأو �صفارة اأو قد التقى به 

قبل خروج ال�صفياين فهو كّذاب مفرِت.
اخلروج  لفظ  ال�صالم  عليه  الر�صا  االإم��ام  ا�صتعمل  وقد 
القيام،  لفظ  ال�صالم  عليه  ال�صادق  اهلل  عبد  اأب��و  واالإم��ام 
ال�صالم  عليه  الر�صا  االإم��ام  اإّن  بل  واحد  املعنى  اأّن  واحلال 
واحد حيث  واحد يف كالم  والقيام مبعنى  ا�صتعمل اخلروج 
ِة«،  ِقيَّ ِبالتَّ اأَْعَمُلُكْم  اهلِل  ِعْنَد  اأَْكَرَمُكْم  ال�صالم:»اإِنَّ  عليه  قال 
َفِقيَل َلُه: َيا اْبَن َر�ُصوِل اهلِل اإِىَل َمَتى؟ َقاَل: »اإِىَل َيْوِم اْلَوْقِت 
َة  ِقيَّ التَّ َتَرَك  َفَمْن  اْلَبْيِت  اأَْهَل  َقاِئِمَنا  ُخُروِج  َيْوُم  َوُهَو  امْلَْعُلوِم 
على  الن�ص  يف  االأثر  ا«.)كفاية  ِمنَّ َفَلْي�َص  َقاِئِمَنا  ُخُروِج  َقْبَل 

االأئمة االثني ع�صر:٢٧٤(
وكذلك احلال م���ع كلمة ظهور، ففي رواية ي�ص���األ املف�صل 
االإمام ال�صادق عليه ال�ص���الم يقول: )ي���ا موالي: فكيف بدء 
ظه���ور املهدي عليه ال�ص���الم واإليه الت�ص���ليم؟ فيجيب االإمام 
ُل َيْظَهُر يِف �ُص���ْبَهٍة ِلَي�ْص���َتِبنَي، َفَيْعُلو  عليه ال�ص���الم: »َي���ا ُمَف�صَّ
ِذْك���ُرُه، َوَيْظَهُر اأَْم���ُرُه، َوُيَناَدى ِبا�ْص���ِمِه َوُكْنَيِتِه َوَن�َص���به... ُثمَّ 
ُه �صلى اهلل عليه واآل���ه يِف َقْوِلِه  ُيْظِه���ُرُه اهلُل َكَم���ا َوَعَد ِبِه َج���دُّ
َعزَّ َوَج���لَّ }هُوَ الَّذِي َأرْسَـــَل رَسُـــوَلهُ بِالْهُـــدى  وَدِيِن 
َكـــِرهَ  وََلـــوْ  ـــهِ  ُكلِّ الدِّيـــِن  عََلـــى  لِيُْظِهـــرَهُ  الْحَـــقِّ 
ِويُل  ���ُل: َي���ا َمْواَلَي َفَم���ا َتاأْ الْمُشْـــِرُكونَ{«، َق���اَل امْلَُف�صَّ
ـــهِ وََلوْ َكِرهَ  َقْوِل���ِه َتَعاىَل: }لِيُْظِهـــرَهُ عََلى الدِّيِن ُكلِّ
الْمُشْـــِرُكونَ{، َق���اَل عليه ال�ص���الم: »ُهَو َقْوُل���ُه َتَعاىَل 
يُن  ـــى ل تَُكـــونَ فِْتنَـــٌة{ َوَيُك���وَن الدِّ }وَقاتُِلوهُـــمْ حَتَّ
َفُع َعِن امْلَِلِل َواالأَْدَياِن االْخِتاَلُف  ُل َلُرْ ُكلُّ���ُه هلِل َفَو اهلِل َيا ُمَف�صَّ

يُن ُكلُّ���ُه َواِحد(.)خمت�صر الب�صائر:٤٣٥( َوَيُك���وُن الدِّ
عليه  االإم��ام  تف�صر  هو  الكالم  هذا  من  ال�صاهد  وحمل 
االأدي��ان جميعًا غر  واإزال��ة  بالقتال  له  الإظهار اهلل  ال�صالم 
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ال  الظهور  ب��اأن  املعنى  ه��ذا  يبقى  ال  وب��ه��ذا  االإ���ص��الم  دي��ن 
بع�ص  بات�صاح  للظهور  والتف�صر  اخل��روج،  مبعنى  ي�صتعمل 
الغيبة  زمن  يف  حتى  يح�صل  ال  الظهور  اأن  يعني  الغمو�ص 
وهذا ما ال يقول به اأحد، ولبيان املو�صوع اأكر ميكن مراجعة 

اأقوال العلماء واملف�صرين يف ذلك.
اأن درجة ظهوره متفاوتة بالن�صبة الختالف  بل يلزم منه 
االأ�صخا�ص فاإن كاًل منهم يعرف االإمام عليه ال�صالم بن�صبة 
معينة، فيكون ظهوره عن هذا اأو�صح من ظهوره عند ذاك!!

فهم  يف  والفقهاء  العلماء  اإىل  بالرجوع  يتعلق  م��ا  اأم��ا 
اأمر  فهو  م�صاديقها  على  وتطبيقها  االأح��ادي��ث  م�صامني 
�صروري ووا�صح فهم اأهل االخت�صا�ص الذين يجيدون فهم 
تلك العبارات واملراد منها، ونحن اإذا مل نرجع اإليهم يف ذلك 

فاإىل من نرجع؟
غر  اأ�صخا�ص  اإىل  اأو  املدعني  نف�ص  اإىل  نرجع  اأن  اإّم��ا 

العلماء والفقهاء اأو يرجع كل �صخ�ص اإىل نف�صه.
فاأما االأول وهو الرجوع اإىل نف�ص املدعني فال يخفى عليك 
ال�صابقة والذين ادعوا  االأزمان  الكاذبة يف  مدى االدعاءات 
لهم  ممن  اأنهم  اأو  له  الباب  اأن��ه  اأو  باالإمام  االت�صال  فيها 
واخلرا�صاين  كاليماين  االإم��ام  اأتباع  من  خا�صة  موا�صفات 
الرياح  اأدراج  ادعاءاتهم  ذهبت  والتي  وغرهم  واحل�صني 
تلك  يف  اأدع���وا  الذين  اأن  بالقطع  وثبت  االإم���ام  يظهر  ومل 
وغرها  اليماين  اأو  اخلرا�صاين  اأو  احل�صني  اأنهم  االأزم��ان 
من الت�صميات اأنهم لي�صوا املرادين يف الروايات الواردة عن 
احلقيقية  امل�صاديق  لي�صوا  وهم  ال�صالم  عليهم  املع�صومني 

من�صبًا  يدعي  من  اأن  واحل�صيلة  ال�صالم،  عليهم  الأقوالهم 
معينًا يحتمل اأن يكون كاذبًا كما ي�صهد بذلك التاريخ فالرجوع 
اإىل نف�ص املدعي طريق غر �صحيح الإثبات �صحة مدعاه واأما 
الرجوع اإىل غر الفقهاء والعلماء لفهم اأحاديث اأهل البيت 
عليهم ال�صالم معناه الرجوع اإىل اجلهال وال اأظنك تر�صى 
بالرجوع اإىل اجلهال بعد عدم ر�صاك بالرجوع اإىل االآخرين 

حتى لو كانوا علماء.
ا  وقد خرج من الناحية املقد�صة التوقيع املبارك بقوله: »اأَمَّ
ا  اُتوَن َواأَمَّ ُه اإِىَل اهلِل َتَعاىَل ِذْكُرُه َوَكَذَب اْلَوقَّ ُظُهوُر اْلَفَرِج َفاإِنَّ
�َصنْيَ عليه ال�صالم مَلْ ُيْقَتْل َفُكْفٌر َوَتْكِذيٌب  َقْوُل َمْن َزَعَم اأَنَّ احْلُ
َواِدُث اْلَواِقَعُة َفاْرِجُعوا ِفيَها اإِىَل ُرَواِة َحِديِثَنا  ا احْلَ اَلٌل َواأَمَّ َو�صَ
الدين  َعَلْيِهْم«.)كمال  اهلِل  ُة  ُحجَّ َواأََن��ا  َعَلْيُكْم  ِتي  ُحجَّ ُهْم  َفاإِنَّ

ومتام النعمة:٤٨٤/٢(
ح�صول  ف��الزم��ه  نف�صه  اإىل  �صخ�ص  ك��ل  رج���وع  واأم����ا 
االختالف فواحد يدعي مثاًل: اأن فالنًا هو اليماين، واالأخر 
االآن،  حلد  اليماين  ظهور  عدم  يدعي  وثالث  غ��ره،  يدعي 
فاإىل من ن�صدق وكيف نرفع االختالف؟ و�صتكون النتيجة اأن 
يظل كل �صخ�ص متزمتًا على راأيه فال ن�صتطيع نحن اأقناعك 

وال ت�صتطيع اأنت اأقناعنا.
ال�صريف  تعاىل فرجه  املهدي عجل اهلل  االإمام  بنّي  فكما 
علينا اأن نرجع يف ق�صايا كهذه اإىل رواة االأحاديث واإىل من 
ال�صواب  لتمييز  والدراية،  والفقاهة  العلم  اخت�صا�ص  هم 

عن غره.

بقلم: محمد رزاق صالح
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ال�صفياين  �صخ�صية  عن  ال�صريفة  الروايات  حتدثت  لقد 
اأكر  م�صاحة  ال�صخ�صية  هذه  احتلت  وقد  مف�صل،  ب�صكل 
واهتمامًا اأعظم من باقي ال�صخ�صيات التي �صت�صبق خروج 
خروجه  مع  �صتتزامن  التي  اأو  ال�صالم،  عليه  املهدي  االإمام 
عليه ال�صالم، ولعل ال�صبب يف حظوته بهذا الكم الكبر من 
يظهر،  حينما  �صيلعبه  ال��ذي  اخلطر  ال��دور  هو  االأح��ادي��ث 

والذي �صنعرف بع�صه فيما ياأتي:

ال�صفياين  ب��اأّن  ال�صريفة  ال��رواي��ات  من  كبر  عدد  �صرح 
واالأم��ر   - املحتومة  االأم��ور  قبيل  من  هي  وحركته  وخروجه 
الوقوع -،  اإ�صقاطه ويكون حتمي  املحتوم هو الذي ال ميكن 
جعفر  اأبي  عن  ي�صار  بن  الف�صيل  رواي��ة  حتميته  على  ويدل 
واأم��ورًا  موقوفة  اأم���ورًا  االأم��ور  من  »اإن  ق��ال:  ال�صالم  عليه 
حمتومة، واإن ال�صفياين من املحتوم الذي البد منه« )راجع 

كتاب الغيبة ملحمد بن اإبراهيم النعماين: �ص٣١٣(.
وكذلك رواية حمران بن اأعني اأّنه قال لالإمام اأبي جعفر 
الباقر �صلوات اهلل و�صالمه عليه: »اإين الأرجو اأن يكون اأجل 
ال�صفياين من املوقوف فقال اأبو جعفر عليه ال�صالم: ال واهلل 

اإبراهيم  بن  ملحمد  الغيبة  كتاب  )راج��ع  املحتوم«  ملن  اإن��ه 
النعماين: �ص٣١٢ �� ٣١٣(.

االإخبار بخروج  باأّن  الروايات  بع�ص  التعبر يف  وقد جاء 
ال�صفياين هو من قبيل الوعد االإلهي واهلل �صبحانه ال يخلف 
امليعاد، ويف بع�ص الروايات جاء الت�صريح باأنه ال يكون قائم 
اإال ب�صفياين فعن االإمام علي بن احل�صني �صلوات اهلل و�صالمه 
عليه قال: »اإن اأمر القائم حتم من اهلل، واأمر ال�صفياين حتم 
اإال ب�صفياين« )راجع قرب االإ�صناد  من اهلل، وال يكون قائم 
ج٥٢،  للمجل�صي:  االأن��وار  بحار  ���ص٣٧٤.  القمي:  للحمري 
عطاردي:  اهلل  عزيز  لل�صيخ  الر�صا  االإمام  م�صند  �ص١٨٢. 

ج١، �ص٢١٧(.

ن�صل  ال�صفياين منحدر من  اأّن  ال�صريفة  الروايات  ذكرت 
اأموي وبالتحديد من اأوالد اأبي �صفيان لعنه اهلل والد معاوية 
باأن  اأي�صًا  الروايات  �صرحت  وقد  اهلل،  لعنهما  يزيد  وجد 
هندًا اآكلة االأكباد هي جدته، ويكون خروجه من ال�صام من 

اأر�ص �صميت يف الروايات ال�صريفة بالوادي الياب�ص.
اأما مالحمه واأو�صافه البدنية فهو رجل ربعة اأي ال بالطويل 

اإن خروج ال�شفياين لعنه اهلل من املحت�م

يف ن�شب ال�شفياين عليه اللعنة وحمل خروجه واأو�شافه

خـــــــــــــــــروج الـــــ�ـــــشـــــفـــــيـــــاين 
ــه ــن وحــــكــــمــــه ومــــ�قــــفــــنــــا م
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الروايات  الطول ومتو�صطه، ويف بع�ص  بالق�صر معتدل  وال 
وح�ص الوجه والوح�ص هو الرديء من كل �صيء في�صبح املعنى 
اأّن ال�صفياين رديء ال�صكل قبيح املنظر، ولعل و�صفه بوح�ص 
الوجه جاء ب�صبب اأّن عالمات الوح�صية والق�صوة بادية على 
وجهه بحيث ال تخفى على من يراه، اأو لعل املعنى هو اأّن من 

يراه ي�صتوح�ص منه وال ي�صتاأن�ص مب�صاهدته ولقياه.
جدري  اأثر  بوجهه  الهامة  �صخم  اأّنه  اأي�صًا  اأو�صافه  ومن 
والظاهر اأّن هذا االأثر جاءه نتيجة اإ�صابته بهذا املر�ص قبل 
ت�صوه  نتيجة  االآثار جاءت  تلك  لعل  اأو  امل�صوؤوم،  اأيام ظهوره 
اأّن يف  اأي�صًا  اأو�صافه  اأو بعدها، ومن  يف اخللقة قبل الوالدة 
العني،  اأعور  يح�صبه  ي�صاهده  من  بحيث  خلاًل  عينيه  اإحدى 
و�صالمه  اهلل  �صلوات  ال�صادق  اهلل  عبد  اأب��ي  عن  روي  وقد 
عليه اأّنه قال: »قال اأبي �صلوات اهلل و�صالمه عليه قال اأمر 
اآكلة االأكباد  املوؤمنني �صلوات اهلل و�صالمه عليه: يخرج ابن 
�صخم  الوجه،  وح�ص  ربعة،  رج��ل  وه��و  الياب�ص  ال��وادي  من 
ا�صمه  اأع��ور،  ح�صبته  راأيته  اإذا  ج��دري  اأث��ر  بوجهه  الهامة، 
عثمان واأبوه عنب�صة، وهو من ولد اأبي �صفيان« )راجع كمال 

الدين ومتام النعمة لل�صيخ ال�صدوق: �ص٦٥١(.
وعن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قال يل اأبو عبد اهلل 
ال�صادق �صلوات اهلل و�صالمه عليه: »اإنك لو راأيت ال�صفياين 

لراأيت اأخبث النا�ص« )امل�صدر ال�صابق(.

اأما ا�صمه فقد ذكرت بع�ص الروايات اأّن ا�صمه هو عثمان 
يف  جند  ولكننا  ال�صابقة،  ال��رواي��ة  يف  مر  كما  عنب�صة  اب��ن 
روايات اأخرى حينما ُي�صاأل االإمام �صلوات اهلل و�صالمه عليه 
عن ا�صم ال�صفياين فاإّنه ال يعر ال�صمه اأي اأهمية ويطلب من 
ال�صائل الرتكيز على موا�صفات اأخرى وميزات ثانية تعرف 
من خاللها �صخ�صية ال�صفياين، ولعل عدم االكرتاث لتبيان 
ا�صمه ناجت عن اأّن ال�صفياين رمبا �صيتخذ ا�صمًا اآخر يختفي 

وراءه وي�صترت به فيكون الرتكيز على اال�صم وتبيانه لغوًا.
اأْن نعرف باقي ميزاته التي بها ميكن ت�صخي�صه،  فاملهم 
متجاورة  مناطق  خم�ص  �صيحكم  ال�صفياين  اأْن  منها  والتي 
مدة  واأْن  اخلم�ص،  بالكور  الروايات  عنها  عربت  التي  وهي 
حكمه وبقائه يف ال�صلطة �صيدوم ثمانية اأ�صهر ال يزيد عليها 

يومًا واحدًا فعن عبد اهلل بن اأبي من�صور البجلي قال: �صاألت 
ال�صفياين  ا�صم  و�صالمه عليه عن  اأبا عبد اهلل �صلوات اهلل 
اخلم�ص  ال�صام  ك��ور  ملك  اإذا  با�صمه،  ت�صنع  »وم��ا  فقال: 
فتوقعوا  وقن�صرين  االأردن،  و  وفل�صطني،  وحم�ص،  دم�صق، 
ولكن  ال  ق��ال:  اأ�صهر؟  ت�صعة  ميلك  قلت:  الفرج،  ذلك  عند 
ميلك ثمانية اأ�صهر ال يزيد يومًا« )راجع كمال الدين ومتام 

النعمة لل�صيخ ال�صدوق:�ص٦٥١ -٦٥٢(.
ويف رواية اأخرى يوجد تف�صيل اأكر وفيها زيادة يف مدة 
اهلل  عبد  اأب��ي  ع��ن  اأع��ني  ب��ن  عي�صى  ع��ن  التي  وه��ي  حكمه 
اأول  »... ومن  قال:  اأنه  و�صالمه عليه  ال�صادق �صلوات اهلل 
خروجه اإىل اآخره خم�صة ع�صر �صهرًا، �صتة اأ�صهر يقاتل فيها، 
عليها  يزد  ومل  اأ�صهر  ت�صعة  ملك  اخلم�ص  الكور  ملك  ف��اإذا 
يوما« )كتاب الغيبة ملحمد بن اإبراهيم النعماين: �ص٣١٠(.

والثانية الحتمال  االأوىل  الروايتني  بني  ما  تعار�ص يف  وال 
اأّن الرواية االأوىل تتكلم عن مدة حكمه الفعلي، بينما الثانية 
تتحدث عن ثمانية اأ�صهر التي هي مدة حكمه باإ�صافة �صهر 
�صاأنه يف ذلك  فتنته،  اآثار  بقايا  فيه  بعد �صقوط ملكه  يكون 
�صاأن كل الدول اأو احلكومات التي يتم االإطاحة بها فاإّن بع�ص 
اآثارها ت�صتمر حتى بعد االإطاحة بها ولفرتة تطول اأو تق�صر، 
ولعل الرواية التالية عن االإمام الباقر �صلوات اهلل و�صالمه 
عليه تو�صح هذا التف�صر واجلمع بني الروايتني حيث يقول: 
»... واإمنا فتنته حمل امراأة ت�صعة اأ�صهر وال يجوزها اإن �صاء 
فتنته(  )واإمنا  قوله  ال�صابق: �ص٣١٢(. ويف  اهلل« )امل�صدر 
حكمه  مدة  هي  اأ�صهر  الت�صعة  فرتة  اأّن  على  وا�صحة  دالل��ة 

باإ�صافة ما ي�صتتبعها من اآثار �صيئة.
وتعلي���ق مدة حك���م ال�ص���فياين باالإ�ص���اءة االإلهية يف قول 
االإم���ام الباقر �صلوات اهلل و�ص���المه علي���ه: )ال يجوزها اإن 
�ص���اء اهلل( دلي���ل عل���ى اأّن فرتة الت�ص���عة اأ�ص���هر ه���ي اأي�صا 
ف���رتة غر نهائية وغر جمزوم به���ا على نحو القطع فلرمبا 
زادت مدة حكمه وما ي�ص���تتبعها من فنت على الت�ص���عة اأ�صهر 
ورمب���ا نق�ص���ت، وهذه الزي���ادة والنق�صان تابع���ة للظروف 
املو�صوعية التي �ص���تحيط بحركة ال�ص���فياين والتي �ص���يكون 
ل���وح املح���و واالإثب���ات كفي���اًل بتحديده���ا ق���ال �ص���بحانه: 
}يَمْحُـــو الّلـــهُ مَا يَشَـــاء وَيُْثِبـــتُ وَعِنـــدَهُ ُأمُّ الْكَِتاِب{ 

ا�شمه ومدة حكمه امل�ش�ؤوم
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)�ص���ورة الرعد، االآية: ٣٩(. 
حتمي  ال�صفياين  خ��روج  اأ�صل  اأّن  �صبق  مما  لنا  فيت�صح 
فهي  حكمه  مدة  اأم��ا  املحتوم  من  باأنه  و�صف  لذلك  الوقوع 

قابلة للزيادة والنق�صان لذلك علقت على امل�صيئة االإلهية.

لي�ص  �صخ�ص  ال��رواي��ات  من  الظاهر  هو  كما  وال�صفياين 
ولكن  م�صلم  اأّن��ه  اأو  مب�صلم 
�صليبية  ت��وج��ه��ات  ل���دي���ه 
ال ت��ت��م��ا���ص��ى م��ع االإ���ص��الم 
وه��������ذا ه�����و امل�����ص��ت��ظ��ه��ر 
م���ن ق����ول اأم����ر امل��وؤم��ن��ني 
و���ص��الم��ه  اهلل  ����ص���ل���وات 
ال�صفياين  »وخ���روج  عليه: 
من  و�صليب  خ�صراء  براية 
ب�صائر  )خمت�صر  ذه��ب« 
ال�����درج�����ات ل��ل��ح�����ص��ن ب��ن 

�صليمان احللي: �ص١٩٩(.
وع����ن ب�����ص��ر ب���ن غ��ال��ب 
ق����ال: )ي��ق��ب��ل ال�����ص��ف��ي��اين 
منت�صرًا  ال���روم  ب��الد  م��ن 

لل�صيخ  الغيبة  )كتاب  القوم(  �صاحب  وهو  �صليب  عنقه  يف 
الطو�صي: �ص٤٦٣(.

ولو قلنا باإ�صالم ال�صفياين امللعون فاإّن اإ�صالمه �صكلي وهو 
فعن  فرو�صه  ي��وؤدون  وال  اهلل  باأحكام  يعرتفون  ال  الذين  من 
االإمام الباقر �صلوات اهلل و�صالمه عليه قال: »ال�صفياين... 
مل يعبد اهلل قط ومل ير مكة وال املدينة قط« )بحار االأنوار 

للعالمة املجل�صي: ج٥٢، �ص٢٥٤(.

واأما وقت خروجه امل�صوؤوم فقد حدد يف الروايات ال�صريفة 
اأبي  عن  خني�ص،  بن  املعلى  فعن  رجب  �صهر  يف  �صيقع  باأنه 
اأمر  »اإن  قال:  عليه  و�صالمه  اهلل  �صلوات  ال�صادق  اهلل  عبد 
ال�صفياين من االأمر املحتوم وخروجه يف رجب« )كمال الدين 

ومتام النعمة لل�صيخ ال�صدوق: �ص٦٥٠(.
ال�صريفة  ال��رواي��ات  بع�ص  به  �صرحت  كما  وال�صفياين 
املهدي  االإم���ام  فيها  ي��خ��رج  ال��ت��ي  ال�صنة  نف�ص  يف  ي��خ��رج 

اأبي  عن  م�صلم  بن  حممد  فعن  عليه،  و�صالمه  اهلل  �صلوات 
جعفر حممد بن علي �صلوات اهلل و�صالمه عليهما اأنه قال: 
»ال�صفياين والقائم يف �صنة واحدة« )كتاب الغيبة ملحمد بن 

اإبراهيم النعماين: �ص٢٧٥(.
�صهر  يف  �صابقًا  بّينا  كما  امللعون  ال�صفياين  خروج  ويكون 
واأما خروج االإمام املهدي �صلوات اهلل و�صالمه عليه  رجب، 
فيكون يف �صهر حمرم فعن 
اأب��و  اأب���ي ب�صر ق���ال: ق��ال 
جعفر �صلوات اهلل و�صالمه 
عليه  القائم  »يخرج  عليه: 
يوم  ال�صبت  ي��وم  ال�����ص��الم 
ع��ا���ص��ورا ال��ي��وم ال���ذي قتل 
ال�صالم«  عليه  فيه احل�صني 
)ك����م����ال ال����دي����ن ومت����ام 
ال�صدوق:  ال�صيخ  النعمة، 

�ص٦٥٤(.
اأي اإّن بني االإمام الهدي 
عليه  و�صالمه  اهلل  �صلوات 
وب���ني ال�����ص��ف��ي��اين امل��ل��ع��ون 

اأ�صهر. �صتة 

وال�صفياين يكون يف بداية اأمره م�صغواًل يف حروب طاحنة 
التي ذكرناها من قبل،  الكور اخلم�ص  ال�صيطرة على  الأجل 
م�صغواًل  �صهرين  اأو  �صهر  مدة  اإىل  ظهوره  بداية  من  فيكون 
اأجمعني  عليهم  و�صالمه  اهلل  �صلوات  البيت  اأهل  اأتباع  عن 
ال�صيطرة على احلكم خلقًا كثرًا  بغرهم، فيقتل يف �صبيل 
حكمه  ي�صتقر  اإْن  م��ا  اهلل  لعنه  ولكنه  ال�صيعة،  غ��ر  م��ن 
ال�صيعة  اإىل  يتوجه  اخلم�ص  ال��ك��ور  على  القب�صة  ويحكم 
اأتباع  قتل  غر  همٌّ  له  يكون  ال  حتى  واال�صتئ�صال،  باالإبادة 
وفنائهم  اأجمعني  عليهم  و�صالمه  اهلل  �صلوات  البيت  اأهل 
قال:  اأّن��ه  عليه  و�صالمه  اهلل  �صلوات  الباقر  االإم���ام  فعن 
»وكفى بال�صفياين نقمة لكم من عدوكم، وهو من العالمات 
لكم مع اأن الفا�صق لو قد خرج ملكثتم �صهرًا اأو �صهرين بعد 
خروجه مل يكن عليكم باأ�ص حتى يقتل خلقًا كثرًا دونكم... 
الغيبة  )كتاب  �صيعتنا«  على  هي  فاإمنا  و�صرهه  حنقه  فاإن 

يف حتديد ت�جهاته الدينية

وقت خروج ال�شفياين

مدى حقد ال�شفياين على ال�شيعة
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ملحمد بن اإبراهيم النعماين: �ص٣١١(.

من  لكم  نقمة  بال�صفياين  )وكفى  ال�صالم:  عليه  وقوله 
اأعدائه  وبني  بينه  ما  �صتقع  التي  الوقائع  اأّن  معناه  عدوكم( 
من غر اأتباع اأهل البيت �صلوات اهلل و�صالمه عليهم اأجمعني 
�صت�صب من ثم يف م�صلحة املوالني الأهل البيت �صلوات اهلل 
و�صالمه عليهم اأجمعني الأّن كل نق�ص ي�صابون به يف االأنف�ص 
واالأموال يعد ربحًا والأّن اختالفهم وتنازعهم خر من اجتماع 

بع�صهم مع البع�ص االآخر �صد احلق واأهله.
اأما قوله عليه ال�صالم: )وهو من العالمات لكم( فمعناه 
اأّن ال�صفياين وخروجه من الدالئل والعالمات التي ت�صتدلون 
بها على قرب الفرج وظهور االإمام �صلوات اهلل و�صالمه عليه

عليه  و�صالمه  اهلل  �صلوات  ال�صادق  اهلل  عبد  اأبي  وعن 
اأو �صاحب ال�صفياين قد طرح رحله  قال: »كاأين بال�صفياين 
يف رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء براأ�ص رجل من 
�صيعة علي فله األف درهم فيثب اجلار على جاره يقول هذا 
لل�صيخ  )الغيبة  دره��م«  األ��ف  وياأخذ  عنقه  في�صرب  منهم 

الطو�صي: �ص٤٥٠(.

وال�صفياين ال يخرج حتى يخرج معه �صخ�صان هما:
اأوًل: اليماين

وهو من اأر�ص اليمن وبالتحديد من مدينة �صنعاء، فعن 
عبيد بن زرارة قال: »ذكر عند اأبي عبد اهلل ��� عليه ال�صالم 
كا�صر عينيه  وملا يخرج  اأنى يخرج ذلك  فقال:  ال�صفياين   ���
�ص٢٨٦،  النعماين:  لل�صيخ  الغيبة  كتاب  )راجع  ب�صنعاء« 
قيام  قبل  ت��ك��ون  ال��ت��ي  ال��ع��الم��ات  ج��اء يف  م��ا   ،١٤ ال��ب��اب 

القائم، احلديث رقم ٦٠(.
ثانيًا: اخلرا�شاين

اإيران، فعن االإمام  الذي هو من اأر�ص خرا�صان يف اأر�ص 
الثالثة  »خ��روج  ق��ال:  عليه  و�صالمه  اهلل  �صلوات  ال�صادق 
�صهر  يف  واح��دة  �صنة  يف  واليماين  وال�صفياين  اخلرا�صاين 
واحد يف يوم واحد ولي�ص فيها راية باأهدى من راية اليماين 

يهدي اإىل احلق« )امل�صدر ال�صابق: �ص٤٤٦(.
ال��ب��اق��ر ���ص��ل��وات اهلل و���ص��الم��ه عليه ق��ال:  وع��ن االإم����ام 
»خروج ال�صفياين واليماين واخلرا�صاين يف �صنة واحدة ويف 
بع�صه  يتبع  ونظام كنظام اخلرز  واحد  يوم  واحد ويف  �صهر 

للعالمة  االأنوار  الباأ�ص من كل وجه...« )بحار  فيكون  بع�صًا 
املجل�صي: ج٥٢، �ص٢٣٢(.

وبناًء على هذه االأحاديث فاإن خروج اليماين واخلرا�صاين 
اأو  اليماين  كونه  يدعي  ومن  ال�صفياين  بخروج  مقرتنًا  يكون 
اخلرا�صاين من اأرباب رايات ال�صالل يف وقتنا هذا ويف غره 
كانوا حمقني  ولو  قطعًا  موجود  ال�صفياين غر  كون  يكذبهم 
واأّن��ه  ال�صفياين  وج��ود  اإثبات  اأواًل  عليهم  للزم  دعواهم  يف 
الروايات  اأثبتته  للكور اخلم�ص وغر ذلك مما  حاكم حاليًا 
تكذيب  يلزمهم  اأو  القتاد،  خرط  ذلك  اإثبات  ودون  �صابقًا 
الكفر  وتكذيبها  باإنكارها  والتي  ال�صحيحة  الروايات  هذه 
ال�صريح، فاإذا مل يفعلوا هذا وال ذاك لزمنا وجميع النا�ص 
تكذيبهم وت�صخيف اأقوالهم والوقوف بوجه انحرافاتهم حتى 

ال تاأخذهم العزة باالإثم ويتمادوا يف غيهم.

اأهل  �صيعة  على  و�صدتها  امللعون  ال�صفياين  فتنة  ول�صعوبة 
البيت �صلوات اهلل و�صالمه عليهم اأجمعني وحمبيهم �صدرت 
ال�صالم يجب على من  االأئمة عليهم  قبل  تو�صيات من  عدة 
يريد النجاة من تلك الفتنة اأن يتبعها وهي التي جاء ذكرها 
يف رواية االإمام الباقر عليه ال�صالم: »اأن الفا�صق لو قد خرج 
ملكثتم �صهرًا اأو �صهرين بعد خروجه مل يكن عليكم باأ�ص حتى 
فكيف  اأ�صحابه:  بع�ص  له  فقال  دونكم.  كثرًا  خلقًا  يقتل 
ن�صنع بالعيال اإذا كان ذلك؟ قال: يتغيب الرجل منكم عنه، 
فاإن حنقه و�صرهه فاإمنا هي على �صيعتنا واأما الن�صاء فلي�ص 
عليهن باأ�ص اإن �صاء اهلل تعاىل. قيل: فاإىل اأين يخرج الرجال 
اإىل  يخرج  يخرج،  اأن  منهم  اأراد  من  فقال:  منه؟  ويهربون 
املدينة اأو اإىل مكة اأو اإىل بع�ص البلدان، ثم قال: ما ت�صنعون 
عليكم  ولكن  اإليها،  الفا�صق  جي�ص  يق�صد  واإمن��ا  باملدينة، 
مبكة فاإنها جممعكم، واإمنا فتنته حمل امراأة: ت�صعة اأ�صهر، 
اإبراهيم  بن  ملحمد  الغيبة  )كتاب  اهلل«  �صاء  اإن  يجوزها  وال 

النعماين: �ص٣١١ – ٣١٢(.
فيها  يكون  التي  وال�صهرين  ال�صهر  اأّن مدة  الظاهر  اأقول: 
وك�صف  اأم��ره  ملعرفة  كافية  ال�صيعة  عن  م�صغواًل  ال�صفياين 
ال��رواي��ات  ذك��ره يف  ج��اء  ال��ذي  ال�صفياين  هو  واأّن���ه  حقيقته 
ال�صريفة وعليه يكون الوقت كافيًا للخروج من الكوفة اأو املدن 

التي �صيدخلها وتغييب الوجه عنه وعن جي�صه.

خروج اخلرا�شاين واليماين

ت��شيات للنجاة من فتنة ال�شفياين  

بقلم: أسامة محمد حسن
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ولد علي االأك��رب يف احل��ادي ع�صر من 
من  وث��الث��ني  ث��الث  �صنة  �صعبان  �صهر 
الهجرة قبل مقتل عثمان ب�صنتني. )اأني�ص 

ال�صيعة:٤٥٦/٢(
�صبعًا  يقارب  ما  الطف  يوم  له  فيكون 
امل��وؤّرخ��ني  اّت��ف��اق  وي��وؤّي��ده  �صنة  وع�صرين 
االإمام  اأكرب من  اأّنه  الن�صب على  واأرباب 
ال�صجاد عليه ال�صالم الذي له يوم الطف 

ثالث وع�صرون �صنة.

عن  املروية  االأكرب  علي  زيارة  يف  جاء 
ال�صادق  االإم��ام  اأن  الثمايل  حمزة  اأب��ي 

عليه ال�صالم قال له:
وق���ل: �صّلى  ال��ق��رب  خ���ّدك على  »���ص��ع 
ثالثًا«.)كامل  احل�صن  اأب��ا  يا  عليك  اهلل 

الزيارات:٢٤٠(
للتفاوؤل  الكنية  تكون  اأن  يحتمل  وكما 
�صدرت  اأن��ه��ا  يحتمل  احل�����ص��ن،  ب��ال��ول��د 
)احل�صن(،  �صّمي  ول��د  ل��ه  ك��ان  اأن  بعد 
يقول  الزيارة  نف�ص  يف  ال�صادق  واالإم��ام 
عرتتك  وعلى  عليك  اهلل  »�صّلى  اأي�صا: 
واأّمهاتك  واأبنائك  واآب��ائ��ك  بيتك  واأه��ل 
االأخيار الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�ص 

وطّهرهم تطهرًا«.

لعلي  اأّن  على  يدّل  جمع  االأبناء  ولفظ 
الولدين  من  اأك��ر  ال�صالم  عليه  االأك��رب 

االثنني.
)وعلى  ال�����ص��الم  عليه  ق��ول��ه  اأن  كما 
ع��رتة  ف���اإن  اأي�����ص��ًا  عليه  داٌل  ع��رتت��ك( 
الرجل ذريته فلو مل يكن له ذرية ملا �صّح 
اجلملة  هذه  وورود  اللفظ  هذا  ا�صتعمال 
يف ل�صان االإمام العارف بخوا�ص البالغة 

ومقت�صيات االأحوال اأقوى برهان.
وغ��ر خ���اٍف اأن ه��ذه ال��رواي��ة رواه��ا 
)كامل  يف  ق��ول��وي��ه  اب��ن  اجلليل  ال�صيخ 

الزيارة( ب�صند �صحيح ورجال ثقات.

لكونه  )باالأكرب(  ال�صهيد  ال�صيد  لّقب 
اأكرب من االإمام زين العابدين وقد �صّرح 
قال  ح��ني  ال�صالم  عليه  ال�صجاد  بذلك 
فقال  علّيًا؟  اهلل  قتل  األي�ص  زياد:  ابن  له 
عليًا  ي�صّمى  مني،  اأكرب  اأخ  »كان  االإم��ام: 

فقتلتموه«.)املناقب:١١٢/٢(
ولقد و�صف ال�صجاد باالأ�صغر وال�صهيد 

باالأكرب جماعة من املوؤرخني منهم:
١. قال ابن قتيبة يف املعارف �ص ٩٣: 
اأبي  بنت  اأّم��ه  االأك��رب  عليُّ  احل�صني  ول��د 
�ص  ويف  ولد.  اأم  اأمه  االأ�صغر  وعليُّ  مّرة 

االأ�صغر  احل�صني  بن  علي  واأم��ا  قال:   ٩٤
فلي�ص له عقب اإال منه.

الطوال  االأخبار  يف  الدينوري  قال   .٢
احل�صني  اأ�صحاب  من  ينج  مل   :٢٥٦ �ص 

وولده وولد اأخيه اإال ابنه علي االأ�صغر.
ج  االأن��ف  الرو�ص  يف  ال�صهيلي  قال   .٣
٢، �ص ٣٢٦: قتل معه بالطف علي االأكرب 
اأم  اأّم��ه  يقتل معه،  االأ�صغر مل  واأم��ا علي 

ولد ا�صمها �صالفة بنت ك�صرى يزدجرد.
٤. قال الديار بكري يف تاريخ اخلمي�ص 
ابن  العابدين  زي��ن  ك��ان   :٣١٩ �ص   ،٢ ج 
االأ�صغر  علي  وه��و  �صنة  وع�صرين  ث��الث 

واأما علي االأكرب فاإّنه قتل مع اأبيه.

اآل  م�صابهة  على  امل��وؤرخ��ون  ين�ص  مل 
يف  له  و�صلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �صلى  النبي 

جميع ال�صفات اإال يف ولده االأكرب.
فاطمة  اأن  االأن�������ص���اري  ج��اب��ر  ف��ع��ن 
يف  اأباها  ت�صبه  ال�صالم  عليها  ال��زه��راء 

امل�صية.
احل�صن  ب��اأن  ت�صهد  ال�صدوق  ورواي���ة 
واحل�صني  وال�صوؤدد  الهيبة  يف  جده  �صابه 
يف اجلود وال�صجاعة )اخل�صال:٣٩/١(، 

كنيته عليه ال�شالم

لقبه عليه ال�شالم
�شبهه عليه ال�شالم بجده

امل�شطفى �شلى اهلل عليه واآله و�شلم

ال�شالم  عليه  ــرب  الأك علي  ولدة 
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علي  ع��ن  الني�صابوري  احل��اك��م  واأخ���رج 
اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اأن  ال�صالم:  عليه 
الطيار:  جلعفر  ق��ال  و�صلم  واآل���ه  عليه 
وخ��ل��ق��ي«.)م�����ص��ت��درك  خلقي  »اأ���ص��ب��ه��ت 

احلاكم:٢١١/٣(
فخر   ال�صيخ  اجلليل  ال�صيخ  وي��ح��دث 
الدين الطريحي يف املنتخب اأن احل�صني 
قال يف حق الر�صيع: »اللهم اأنت ال�صاهد 
اهلل  بر�صول  النا�ص  اأ�صبه  قتلوا  قوم  على 

حممد عليه ال�صالم«.
وه����ذه ال�����ص��واه��د ك��ل��ه��ا ال ت���دل على 
يف  للر�صول  ال��ط��اه��رة  ال��ع��رتة  م�صابهة 

جميع ال�صفات الكرمية.
لكن كلمة احل�صني الذهبية يف حق ولده 
االأكرب: »اللهم ا�صهد اأنه برز اإليهم اأ�صبه 
بر�صولك  ومنطقًا  وُخلقًا  َخلقًا  النا�ص 
اإليه«. نظرنا  نبّيك  اإىل  ا�صتقنا  اإذا  وكنا 

)اللهوف:٦٣(
كان  النبوة  بيت  فقيد  اأن  اإىل  تر�صدنا 
واأمنوذجًا  النبوي  اجلمال  مراآة  وقته  يف 
اأباه  اأن  حتى  الرائع،  البليغ  منطقه  من 
ذلك  روؤي��ة  اإىل  ا�صتاق  اإذا  ال�صالم  عليه 
ح�صان  فيه  ي��ق��ول  ال���ذي  االأب��ه��ج  املحيا 

م�صرحًا باحلقيقة غر مبالغ:
واأح�شن منك مل تر قط عيني 

الن�شاء تلد  مل  منك  واأجمل 
خــلــقــت مــــرباأً عــن كــل عيب 

ت�شاء كما  خلقت  قــد  كــاأنــك 

اإن من مكارم االأخالق اأن يتحلى املرء 
بال�صفات احلميدة ويتخلى من العادات 
اأك��ان��ت  ���ص��واء  االأخ���الق  وه���ذه  الذميمة 
وراثيًا،  املرء  يكت�صبها  ذميمة  اأم  حميدة 
التي  ال�صماء  و�صرائع  وجمتمعيًا.  وبيتيًا، 
عن  خللقه  وت��ع��اىل  �صبحانه  اهلل  بعثها 
اإىل  ت��دع��و  كلها  واأن��ب��ي��ائ��ه  ر�صله  ط��ري��ق 
�صيد  ر�صالة  �صيما  ال  االأخ���الق،  م��ك��ارم 
االأنبياء ور�صله �صلى اهلل عليه واآله و�صلم 
و�صلم:  واآل���ه  عليه  اهلل  �صلى  ق��ال  حيث 

االأخ��الق فهو  الأمت��م مكارم  بعثت  »اإمن��ا 
كلها حياة  الب�صرية  يجعل حياة  اأن  يريد 
احلقب  تبيدها  ال  خالدة،  رغيدة  هانئة 

واالأعوام الأن ر�صالته خامتة الر�صاالت«.
ربيب  هو  ال�صالم  عليه  االأك��رب  وعلي 
خال�صة  هو  ال��ذي  الطاهر  البيت  ذل��ك 
ال���وج���ود م���ن ط��ي��ب االأروم������ة وم��ك��ارم 
و�صجاعة،  وع��ل��م،  حلم،  م��ن  االأخ����الق، 
ذلك  اإىل  وما  وبالغة،  وتوا�صع،  وك��رم، 
اأن  العجيب  م��ن  لي�ص  التي  امل��ك��ارم  م��ن 

يرثها عن اآبائه.

)ملا  قال:  �صمعان  بن  لعقبة  يف حديث 
كان ال�صحر من الليلة التي بات احل�صني 
مقاتل  بني  بق�صر  فيها  ال�صالم  عليه 
فبينا  ارحتلنا،  ث��م  باال�صت�صقاء  اأم��رن��ا 
عليه  احل�صني  االإم��ام  خفق  اإذ  ي�صر  هو 
ال�صالم براأ�صه خفقة وانتبه وهو ي�صرتجع 
ويقول: »اإنا هلل واإنا اإليه راجعون واحلمد 

هلل رب العاملني«، كرر ذلك ثالثًا.
ف��اأق��ب��ل اإل��ي��ه اب��ن��ه علي االأك���رب وك��ان 
فداك  )جعلت  له:  وق��ال  له،  فر�ص  على 
فقال  اهلل؟(،  وح��م��دت  ا�صرتجعت  مم 
براأ�صي  »خفقت  ال�صالم:  عليه  احل�صني 
القوم  ي��ق��ول:  ف��ار���ص  يل  فعر�ص  خفقة 
فعلمت  اإليهم،  ت�صري  واملنايا  ي�صرون 

اأنها اأنف�صنا نعيت اإلينا«.
قال علي االأكرب عليه ال�صالم: )يا اأبت 
األ�صنا على احلق؟(، فقال احل�صني عليه 
ال�صالم: »بلى والذي اإليه مرجع العباد«، 
ال  )اإذًا  ال�صالم:  عليه  االأك��رب  علي  فقال 

نبايل اأن منوت حمقني(.
»جزاك  ال�صالم:  عليه  احل�صني  فقال 
اهلل م��ن ول���د خ��ر م��ا ج���زى ول����دًا عن 

والده«.)لواعج االأ�صجان:٩٨(

زي��ن  االإم������ام  ف��ع��ل  اإىل  ن��ظ��رن��ا  اإذا 
قريبًا  االأك��رب(  )علي  و�صع  يف  العابدين 

نعرف  ال�صالم  عليه  احل�صني   اأبيه  من 
من ذلك الغر�ص الباعث له، وهو تعريف 
علي  حواه  مبا  الع�صور  مر  وعلى  النا�ص 
جليلة  م��زاي��ا  م��ن  ال�صالم  عليه  االأك���رب 
بقية  م��ن  اأق���رب  واأن���ه  فا�صلة،  و�صفات 
املهيمن تعاىل ملا حواه من  اإىل  ال�صهداء 

ملكات ال تدركها اأحالم الب�صر.
ال�صالم  عليه  ال�����ص��ادق  االإم����ام  ق��ال 
علي  بن  احل�صني  »اإن  الب�صري:  حلماد 
غريب مدفون باأر�ص غريبة يبكيه ويحزن 
له من مل يزره ويحرتق له من مل ي�صهده 
ويرحمه من نظر اإىل قرب ابنه عند رجليه 
وال قريب  قربه  وال حميم  اأر�ص فالة  يف 
ثم منع احلق وتوازر عليه اأهل الردة حتى 
ومنعوه  لل�صباع  وعر�صوه  و�صيعوه  قتلوه 
الكالب  ي�صربه  الذي  الفرات  ماء  �صرب 
عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  حق  و�صيعوا 
واآله و�صلم وو�صيته به وباأهل بيته فاأم�صى 
قرابته  ب��ني  �صريعًا  حفرته  يف  جم��ف��وًا 
و�صيعته بني اأطباق الرى قد اأوح�ص قربه 
يف الوحدة والبعد عن جده واملنزل الذي 
ال ياأتيه اإال من امتحن اهلل قلبه لالإميان 
مل  اأن��ه  اأب��ي  حّدثني  ولقد  حقنا؛  وعرفه 
عليه  م�صّل  م��ن  قتل  منذ  مكانه  يخل 
اأو من  واالأن�ص  اأو من اجلن  املالئكة  من 
زائ��ره  ويغبط  اإال  �صيء  من  وم��ا  الوح�ص 
اإليه اخلر  النظر  ويرجو يف  به  ويتم�صح 
لنظره اإىل قربه؛ واإن اهلل ليباهي املالئكة 
كل  فالرتحم  له عندنا  ما  واأما  بزائريه؛ 
من  قومًا  اأن  بلغني  ولقد  وم�صاء؛  �صباح 
ياأتونه  غرهم  م��ن  ونا�صًا  الكوفة  اأه��ل 
يقراأ  قارئ  فبني  �صعبان  من  الن�صف  يف 
وقا�ص يق�ص ونادب يندب ون�صاء يندبنه 
قد  حماد:  فقال  امل��راث��ي«.  يقول  وقائل 
ال�صادق  ق��ال  ت�صف.  ما  بع�ص  �صهدت 
ال���ذي جعل  »احل��م��د هلل  ال�����ص��الم:  عليه 
ويرثي  اإلينا وميدحنا  يفد  النا�ص من  يف 
ما  ويقبح  عليهم  يطعن  لنا وجعل عدونا 

ي�صنعون«.)مزار البحار:١٢٤(

�شفاته عليه ال�شالم

حماورة علي الأكرب مع اأبيه 
احل�شني عليه ال�شالم

قربه الطاهر عليه ال�شالم
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اإليها يف والية  التي يجب االلتفات  ال�صرورية  االأمور  من 
لي�صت  البيت  اأهل  اأّن والية  ال�صالم، هي  البيت عليهم  اأهل 

معّطلة.
امل��ف��اه��ي��م بنحو خ��اط��ئ، وه��ذه  ت��راك��م��ات يف  ف��ه��ن��اك 
وا�صتنتاجات  معاين  وفهم  تعبر  يف  ت�صبب  قد  الرتاكمات 
التي  اخلاطئة  البناء  نتيجة  وذلك  جدًا،  خاطئة  ومفاهيم 

اأقيم على هذه املفاهيم.
اإىل  واالآخ����ر  احل��ني  ب��ني  حت��ت��اج  العقائدية  فاملفاهيم 

ت�صحيح وت�صفية واإحياء.
يف  التجديد  على  اأّك���دوا  ال�صالم  عليهم  البيت  اأه��ل  اإّن 
الدين، ومن �صفاتهم عليهم ال�صالم اأّنهم جمددون للدين.

معنى  لها  احلالية  العربية  اللغة  يف  )اجل��دي��د(  كلمة 
من  كثرًا  الأّن  وذل��ك  بيانه،  �صدد  يف  نحن  عّما  خمتلف 
توظيف  ب�صبب  وذلك  انقر�صت  للكلمات  واملعاين  املفاهيم 

معاٍن خاطئة كانت �صابقًا ومل ُتدرك.
ولي�ص  ال�صيء احلي والطري،  اإن كلمة )اجلديد( يعني: 

مبعنى ال�صيء املغاير.
ٌد: اأَْي َوَقَع  دَّ َد. ِبَناٌء جُمَ د: ا�صم مفعول ِمْن َجدَّ دَّ وقيل جُمَ
التَّقوية وجتديد  على  ي�صاعد  ة: عامل  القوَّ د  جُمدِّ ِديُدُه.  جَتْ

�صاط اجل�صمايّن بعد املر�ص. النَّ

ٌد:  دِّ يَع َجِديَدٍة. جُمَ ٌد: ُمْبَتِكٌر اِلأَ�َصاِليب اأَْو َمَوا�صِ دِّ َكاِتٌب جُمَ
اأي م�صلح.

مبعنى  لي�ص  جديد،  بدين  ياأتي  االإم��ام  اإّن  يقال  فحينما 
امل��وج��ود؛  ال��دي��ن  ه��ذا  غ��ر  ب��دي��ن  ي��اأت��ي  يعني  اأي  التغير 
املفاهيم  من  جملة  وت�صحيح  الدين  اإحياء  هو  املعنى  بل 
التعبرات  وب�صبب  الرت�صبات  ب�صبب  جاءت  التي  اخلاطئة 
املهدي  االإم��ام  فياأتي  اجلهالء؛  ومن  النا�ص  من  اخلاطئة 
عجل اهلل فرجه ال�صريف بت�صحيح هذه التعبرات وباإحياء 

جملة من املفاهيم الدينية يف ال�صريعة االإ�صالمية.
فالدين اجلديد يعني االإ�صالم حي، وقد يرد عليه ال�صالم 
اأتى به النبي  احلياة والن�صاط واحليوية اإىل االإ�صالم، كما 
االأكرم �صلى  النبي  و�صلم، فحني جاء  واآله  �صلى اهلل عليه 
اهلل عليه واآله و�صلم يف احلجاز وبعثه اهلل تعاىل بال�صريعة 
االإ�صالمية بدين جديد وهو االإ�صالم، فهنا اأي�صًا االإمام عجل 
لالإ�صالم  جديدة  بحيوية  ياأتي  ال�صريف  فرجه  تعاىل  اهلل 
تعاىل  اهلل  اأنزلها  التي  االإ�صالمية  ال�صريعة  يف  وللمفاهيم 
حياة  هناك  فتكون  و�صلم،  واآل��ه  عليه  اهلل  �صلى  نبّيه  على 
الثاين ع�صر عجل اهلل  االإمام  ياأتي  للدين، فعندما  جديدة 
الدين،  ليحيي  ياأتي  اأي  بدين جديد  ال�صريف  تعاىل فرجه 

ولي�ص ليغّر الدين اأو ياأتي بدين جديد غر هذا الدين.

الـــغـــيـــبـــة 
عــــــــــــــدم 
ــ�ر  ــهـ ــظـ الـ
ــض  ــ ــ� ــ ــي ــ ول
عــــــــــــــدم 
احلــ�ــشــ�ر
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اأنهم  ال�صالم  عليهم  البيت  اأه���ل  اأئ��م��ة  �صفات  وم��ن 
موٌت  هناك  كان  اإذا  االأدق  باملعنى  اأي  للدين،  جم��ّددون 
جلملة من املفاهيم الدينية والعياذ باهلل يف باب من اأبواب 
اأو  االعتقادات  اأو  االأخ��الق  اأو  الفروع  كان يف  �صواء  الدين 
جاء  التي  االإ�صالمية  ال�صريعة  من  غرها  اأو  العبادات 
الر�صوبات  ب�صبب  و�صلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �صلى  النبي  به 
املع�صوم  االإم��ام  ياأتي  وغرها،  واجل��ه��االت  والرتاكمات 
�صلوات اهلل و�صالمه عليه ليحيي ذلك الباب، فهذا يطلق 
عليه كلمة )جديد( اأي قد جّدد الدين ولي�ص غّر الدين، 
معنى التجديد يعني الت�صحيح، اأي ت�صحيح ما �صار خطاأً.
اإّن تغير بع�ص املفاهيم يف ال�صريعة االإ�صالمية هي من 
للنبي  دور  فهناك  االأم��ة،  بها  ت�صاب  التي  االأم��ور  اأخطر 
�صلى اهلل عليه واآله و�صلم ودور للمع�صومني عليهم ال�صالم 
تباعًا للنبي واأي�صًا دور للدائرة اال�صطفائية الثانية ف�صاًل 
والن�صاط  احلياة  الإرجاع  االأوىل  اال�صطفائية  الدائرة  عن 

واحليوية وت�صحيح وت�صفية املفاهيم يف ال�صريعة.
وهذا �صبيه ما هو موجود يف زيارات اأمر املوؤمنني عليه 
بك  )ق��وي  اأو  الدين(  بك  )اعتدل  نقراأ:  حينما  ال�صالم 

الدين(، واملق�صود بالدين )االإ�صالم(.
النا�ص  و�صلوك  �صرة  يف  متج�صد  ال��ذي  االإ�صالم  فهذا 
االإمام  به  يقوم  فما  ت�صفية وغربلة،  نوع  اإىل  يحتاج  دومًا 
املع�صوم يف ع�صرنا هذا ع�صر الغيبة الكربى هو ت�صحيح 
املفاهيم وت�صفية املعاين لبع�ص اأبواب ال�صريعة االإ�صالمية.
وهذا نف�صه ما قام به النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم يف 
بداية الدعوة اإىل االإ�صالم، حتى جاء بدين كامل وتام عن 
باقي االأديان بل ورّد احلياة اإىل ال�صريعة االإلهية التي كانت 
ال�صرائع  املعاين يف  املفاهيم فيها وقد اختلفت  قد تغّرت 
ال�صماوية ال�صابقة التي اأنزلها اهلل تعاىل على �صائر االأنبياء 
واآله و�صلم  االأكرم �صلى اهلل عليه  النبي  واملر�صلني، فجاء 
االإلهية  لل�صريعة  ج��دي��دة  حياة  الإع��ط��اء  االإ���ص��الم  بدين 

ال�صماوية.
فاإّن من �صمن املفاهيم يف ال�صريعة التي مّرت على اأجيال 

خمتلفة مدة قرون و�صنوات عديدة هو مفهوم )الغيبة(.
)الغيبة(  كلمة  واملفكرون  الفال�صفة  بع�ص  ع��ّرف  وقد 
باهلل  والعياذ  وامل��ت��ارك��ة  واجل��م��ود  االنقطاع  تعني  باأنها 

معنى  وه��ذا  وال�صريعة،  االإ�صالمية  واالأم��ة  الب�صر  ل�صوؤون 
خاطئ وخمتلف مع معنى االعتقاد باالإمام وباإمامة االإمام 
متام  ومتناق�ص  والتكوينية  الت�صريعية  وبواليته  املع�صوم 
التناق�ص مع ما جاء به النبي االأكرم �صلى اهلل عليه واآله 

و�صلم واأهل بيته عليهم ال�صالم.
واأهل  و�صلم  واآله  النبي �صلى اهلل عليه  اأن  فكيف ميكن 
االإ�صالمية  واالأم��ة  الب�صرية  يرتكون  ال�صالم  عليهم  البيت 
بيدهم  اهلل،  واأم��ن��اء  الت�صريع  اأ���ص��ح��اب  اأّن��ه��م  واحل���ال 
مفاتيح الغيب وهم خزان العلم كما نقراأ يف زيارة الناحية 
�َصاَلِة،  الرِّ َع  َوَمْو�صِ ِة،  ُبوَّ النُّ َبْيِت  اأَْه��َل  َيا  َعَلْيُكْم  اَلُم  )ال�صَّ
اَن  ْحَمِة، َوُخزَّ َتَلَف امْلَاَلِئَكِة، َوَمْهِبَط اْلَوْحِي،  َوَمْعِدَن الرَّ َوخُمْ
، َواأَْوِلَياَء  مَمِ وَل اْلَكَرِم، َوَقاَدَة ااْلأُ ْلِم، َواأُ�صُ اْلِعْلِم، َوُمْنَتَهى احْلِ
اْلِعَباِد،  ااْلأَْخَياِر، َو�َصا�َصَة  َوَدَعاِئَم  ااْلأَْبَراِر،  َر  َوَعَنا�صِ َعِم،  النِّ
َو�ُصاَلَلَة  ْحَمِن،  الرَّ َواأَُمَناَء  مَياِن،  ااْلإِ َواأَْبَواَب  اْلِباَلِد،  َواأَْرَكاَن 
ِة َربِّ اْلَعامَلِنَي َوَرْحَمُة  َة ِخَرَ ْفَوَة امْلُْر�َصِلنَي، َوِعرْتَ نَي، َو�صَ ِبيِّ النَّ

ِ َو َبَرَكاُته (. اهللَّ
واإذا تدّبرنا يف مفهوم الغيبة نك�صف معنى غيبة �صاحب 
تعاىل  اهلل  عجل  اأن��ه  مبعنى  لي�صت  اأّنها  والزمان  الع�صر 
فرجه ال�صريف منقطع عّنا، منقطع عن الت�صريع االإ�صالمي 
واالأمة االإ�صالمية، ولي�ص هذا االنقطاع اإىل فرتة بعد ذلك 
من  ف�صد  ما  باإ�صالح  وياأتي  ال�صالم  عليه  االإم��ام  يح�صر 
غياب،  مقابل  يف  ح�صورًا  لي�صت  فهذه  امل�صلمني،  اأم��ور 
فنهاية الغيبة هي الظهور ولي�صت ح�صورًا، الأنه �صلوات اهلل 

و�صالمه عليه حا�صر ومن قال اإّنه غر حا�صر!
فعن عباد عن عمرو عن اأبيه عن اأبي جعفر الباقر عليه 
ال�صالم قال : »لو بقيت االأر�ص يومًا بال اإمام مّنا ل�صاخت 
باأهلها ولعذبهم اهلل باأ�صد عذابه وذلك اأنَّ اهلل جعلنا حجة 
يف اأر�صه واأمانًا يف االأر�ص الأهل االأر�ص لن يزالوا يف اأمان 
اأن ت�صيخ بهم االأر�ص ما دمنا بني اأظهرهم، فاإذا اأراد اهلل 
اأن يهلكهم ثم ال ميهلهم وال ينظرهم، ذهب بنا من بينهم 

ورفعنا اإليه...«.
اهلل  عجل  املع�صوم  االإم��ام  اأّن  على  �صريح  بيان  فهذا 
ولكنه غر  بيننا حا�صر موجود  ال�صريف هو  تعاىل فرجه 
ظاهر، فاحل�صور تختلن عن الظهور، فغيبة �صاحب الع�صر 
مبفهوم  لي�صت  ال�صريف  فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  والزمان 
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بقلم: الشيخ محمد السند

اجلهة 
التكوينية 

وال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة ف��ح�����ص��ب، 
احلجة  ل��وال  الأّن  واالأ�صباب،  االإدارة  مبفهوم  حتى  بل 

ل�صاخت االأر�ص باأهلها!!
اإىل  بحاجة  كّلهم  وامل�صلمني  االإ�صالمية  االأم��ة  اأّن  ومبا 
واالأم��ن  االإداري  واالأم���ن  ال�صحي  ك��االأم��ن  اأمنية  ق�صايا 
ما  واإىل  االأ���ص��ري  واالأم��ن  االأخ��الق��ي  واالأم��ن  االقت�صادي 
�صابه ذلك، فهناك حاجة اإىل وجود من يدير هذه االأمور، 
اإبادة جماعية  لكانت  اأ�صري  اأمن  هناك  يكن  اإذا مل  مثاًل 

للم�صلمني ولكان هناك تاآكل.
فاالأمن باملعنى الع�صري اجلديد هو املحافظة واملراقبة 
واالإدارة، فكيف يكون االإمام عليه ال�صالم وا�صعًا يده على 
يده االأخرى وتاركًا االأمة وهو يف الغيبة، اأعوذ باهلل حا�صا 
االنقطاع  مبعنى  ولي�ص  هوية  خفاء  مبعنى  فالغيبة  هلل، 

والرتك واالنعزال.
هذه من اإحدى املفاهيم يف ال�صريعة االإ�صالمية اخلاطئة 
البيت  اأه��ل  ووالي��ة  باالإمامة  االعتقاد  باأ�صل  ترتبط  التي 
اهلل  �صالم  االإم��ام  اإّن  يقال  اأن  ال�صالم، فال ميكن  عليهم 
امل�صوؤولية  ع��ن  التخلي  ه��ي  الغيبة  ونتيجة  غ��ائ��ب  عليه 
وق��ت احل�صور!  ي��اأت��ي  الدنيا حل��ني  اأم���ور  ع��ن  واالن��ع��زال 
ولديه  االأنظار  عن  غائب  لكّنه  موجود  حا�صر  االإم��ام  بل 
م�صوؤوليات كثرة يف العامل االإ�صالمي بل تزداد م�صوؤولياته 
عليه ال�صالم بني حني واآخر، فاإّن اإدارة املجتمع االإ�صالمي 

يف الوقت احلا�صر اأ�صعب بكثر من باقي االأزمنة.
فاالإمام املع�صوم عليه ال�صالم عليه اأن يتحّمل امل�صوؤولية 
االجتماعية  وامل�صوؤولية  االقت�صادية  وامل�صوؤولية  االأمنية 

وامل�صوؤولية 
لالأمة  ال�صحية 
امل�صوؤوليات  من  ذل��ك  وغ��ر 
والوظائف االإلهية التي جعلها اهلل يف عاتقه عليه ال�صالم، 
باعتباره هو اخلليفة من بعد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله 
و�صلم على امل�صلمني، فهو عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف 

يكابد كل هذه ال�صنوات والقرون يف اإدارة الب�صر.
فظهور االإمام عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف وت�صحيح 
االإ�صالمية  وال�صريعة  الدين  يف  االإ�صالمية  املفاهيم  بع�ص 
هي كم�صح الغبار من املفاهيم احلقيقية لبع�ص االأبواب يف 
الروايات  يف  وردت  اأنها  كما  والغيبة  االإ�صالمية،  ال�صريعة 
مزيد  وهي  والنورانية  االعتقادية  املفاهيم  من  ال�صريفة 
وال�صلطة  واحليوية  والن�صاط  االإدارة  يف  اال�صتحكام  من 

وامل�صوؤولية يف ع�صرنا هذا.
لكن معنى الغيبة يف ال�صابق كاأنه ال�صعف اأو الفرتة التي 
اإجناز  اإىل  والو�صول  االإلهي،  امل�صروع  اإجناز  فيها  ي�صعف 
بل هي فرتة  �صعفًا،  لي�صت  لكنها   - باهلل  اأعوذ   - الغائب 
اإىل  نظرنا  اإذا  ذلك  ف�صاًل عن  ق��وة؛  وازدي��اد  قوة  تنامي 
نتيجة الرت�صبات نرى التغير يف املفاهيم وامل�صطلحات يف 

القرون ال�صابقة واليوم.
به  ورد  وحياين  ومقد�ص  عظيم  ديني  مفهوم  والغيبة 
الن�ص الوحياين ب�صكل ت�صاملي وقد امنحى حقيقته عما هو 

عليه، فكثر من املفاهيم الدينية هكذا.
اأو  وتلّبدها  تغيرها  اأو  حتويرها  اأو  املفاهيم  فم�صخ 
�صيء  فهذا  لها  �صلة  ال  مباينة  اأخرى  مبفاهيم  امتزاجها 
مهم يجب االلتفات اإليه، وكثر ما يقع االإن�صان يف املفاهيم 

العقائدية.
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واالأئمة،  االأنبياء  ال�صيعة فرقًا كبرًا بني  اإّنه: ال يذكر  قيل 
اإال  بالنبوة  ات�صافهم  لعدم  جهة  نعرف  )وال  اإّن��ه:  قيل  حتى 
النبوة  بني  فرق  عقولنا  اإىل  ي�صل  وال  االأنبياء،  خامت  رعاية 

واالإمامة( )بحار االأنوار:٢٨/٢٦(
كانت  اإذا  اإذًا؟!  النبوة  ختم  عقيدة  اأهمية  ما  وال�صوؤال: 
النا�ص  االأنبياء دون  بها  التي اخت�ص  الوظائف واخل�صائ�ص 
من ع�صمة وتبليغ عن اهلل ومعجزات وغرها مل تتوقف بوفاة 
خامت االأنبياء حممد؟ بل امتدت من بعده متمثلة باثني ع�صر 

رجاًل؟!
اجلواب:

اإنه هو  يقول:  ال�صائل  اإليه  اأ�صار  الذي  العامل  اإّن هذا  اأواًل: 
مل ي�صتطع اأن ي�صل عقله يف هذه امل�صاألة اإىل معرفة الفرق.. 
فلعل غره من العلماء قادر على الو�صول اإىل النتائج املتوخاة، 

ومتكن من معرفة الفرق الذي عجز هو عن معرفته.
ثانيًا: اإن املجل�صي نف�صه قد �صرح يف نف�ص كالمه هذا بقوله: 

)البد لنا من االإذعان بعدم كونهم عليهم ال�صالم اأنبياء(.
وقال اأي�صًا: )لعل الفرق بني االأئمة عليهم ال�صالم وغر اأويل 
العزم من االأنبياء: اأن االأئمة عليهم ال�صالم نواب لر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه واآله ال يبلغون اإال بالنيابة؛ واأما االأنبياء واإن كانوا 
واإن كانت  باالأ�صالة،  لكنهم مبعوثون  ل�صريعة غرهم،  تابعني 

تلك النيابة اأ�صرف من تلك االأ�صالة...(.
فات�صح من كالم املجل�صي رحمه اهلل: اأن ال�صيعة يرون فرقًا 

بني النبوة واالإمامة.
نال  قد  ال�صالم  وعليه  واآل��ه  نبينا  على  اإبراهيم  اإن  ثالثًا: 
الأنه  والر�صولية،  واخللَّة  النبوة  مقام  نيله  بعد  االإمامة  مقام 

نال االإمامة يف اآخر حياته.

درا�صة  اإىل  يحتاج  عظيمًا  معنى  لالإمامة  اأن  يعني:  وهذا 
وتاأمل، وقد يكون هناك اأنبياء لي�ص لهم مقام االإمامة، واأئمة 

مل ينالوا مقام النبوة.
واالأج��ل  واالأمت،  االأكمل،  املقام  هو  اخلامتة  النبوة  ومقام 
مقام  قبله  من  والو�صاية  به،  املرتبطة  ولالإمامة  واالأف�صل، 
عظيم وجليل م�صتمد من جالل مقام النبوة اخلامتة بالذات، 

فال معنى لقول ال�صائل: ما اأهمية عقيدة ختم النبوة اإذًا؟!
رابعًا: اإن الع�صمة لي�صت من خمت�صات النبوة اخلامتة، بل 

هي من خ�صو�صيات النبوة واالإمامة مطلقًا ويف كل زمان.
بالنبوة  تخت�ص  ال  اخلا�صة  وامل��ع��ارف  التبليغ،  اأن  كما 
اأي  ويف  وج��دت،  اأينما  واإمامة  نبوة  كل  ت�صمل  بل  اخلامتة، 

زمان كانت.
فال معنى لقول ال�صائل: اإن الع�صمة يجب اأن تتوقف بوفاة 

خامت االأنبياء.
اإذًا ملاذا تتوقف بوفاته، اإذا كانت لي�صت من خ�صائ�صه؛ بل 

هي عامة لكل نبوة واإمامة؟!
خام�صًا: اإن ما يجب اأن يتوقف بوفاته �صلى اهلل عليه واآله 
هو التبليغ عن اهلل وهي النبوة، الأن النبوة قد ختمت بر�صول 

اهلل �صلى اهلل عليه واآله.
اأما املعجزات فاإن كانت مبعنى ما يثبت النبوة، فهي اأي�صًا 
قد توقفت بوفاة الر�صول، واأما املعجزة الأجل اإثبات االإمامة، 
بن  اآ�صف  كا�صتفادة  الكتاب،  علم  من  اال�صتفادة  خالل  من 
برخيا منه الإح�صار عر�ص بلقي�ص من اليمن اإىل بيت املقد�ص، 
فهي مل تنقطع اأي�صًا بوفاة النبي �صلى اهلل عليه واآله، بل هي 

باقية مع كل اإمام عنده علم الكتاب.

بقلم: السيد جعفر العاميل

الــفــرق بــني الــنــبــي والإمــــام
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َنـــــدي  زاهــٌر  والــ�جــُه  با�شمــــًا  اأراك  قالت 
ن�شِفـــــِه وليَد  �شعبـــــــاآَن  بــدِر  لأجــِل  قالت 

املُ�شطفى  بيِت  اآِل  من  املُرجتى  اأتعني  قالت 
ملِتكم على  ل�شُت  مذهبـــــــــــي  م�شيٌح  قالت 
مهدُيُكم ي�شــــــــــــــــكنني  معكم  وقلبي  قالْت 
فُه يل �شِ ب�ش�ٍق  اإيّن  قالت ف�شف �شاحــــــبكم 
لـــــي فُه  �شِ ب�ش�ٍق  اإين  اأِبْن  �شــــفُه  اأجل  قالت 
جــــــــــــف�ٍة بعد  ي�ؤن�ُض  اأمــــــــرُه  اأحٌق  قالت 
نــــــــــــ�رِه انكفاء  مل  غيبتُه  فمـــــــــــا  قالت 
اأوبــــــــــٍة حلنِي  النف�َض  نـــــــــي  ُتَ وما  قالت 
�شامعـــًا ل  ُمْدِركـــــًا  ل  غاِئبـــــًا  تنادي  قالْت 

املُـــــغِرِد كــثــغــريَّ  �شــــاآدٌح  و�ــشــهــري  قــلــُت 
م�ِلِد ِلفخِر  الكـــــــ�ُن  اأنحنى  ي�م  نعم  قلُت 
نقتدي نقف�  هُلمي  الــــــــــهدى  ه�  بلى  قلُت 
وتهتدي كـــــــــــــرنج�ٍض  حتتِكم  ع�شاآهاآ  قلُت 
تعمِد من  ُمنــــــــــــــجيِك  �شاكُنِك  ع�شى  قلُت 
فرقِد جنٍم  ل��شِف  الثــــــــــــــــرى  دويبُة  قلُت 
اأعــــــــَهِد مل  ُعلًى  �شم�َض  َعال  ُكَ�ْيِكـــــٌب  قلُت 
غـــــــــــدي ٌر  ناآ�شِ واإين  ي�ؤن�ُشنـــــــاآ  اي  فقلُت 
مــــــــــهدِد ُمقَتفًى  من  واأبـــــــــي  بنف�شي  قلُت 
ـــــــــــــِهِد ُمِ نا�شٍر  ِنــْعــَم  اأكــــــ�ن  بــاأن  قلُت 
ار�شدي األ  ي�شمعـــني  حــــــا�شرًا  بل  ل  فقلت 

ال�شعيد ــ�م  ــي ال �ــشــاحــب 
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م�شرمــــــــــــٌد اإمامكم  خـــــــالٌد  وكيف  قالْت 
ُمرجتــــــٍع لغائٍب  مثـــــــــــٍل  من  فهل  قالْت 
ُمرجتــــــٍع لغـــــائٍب  مثـــــــاًل  وزدين  قالت 
ُمرجتـــــــــــٍع لغائٍب  مثــــــاًل  وزدين  قالت 
ُمرجتـــــــــٍع لغائٍب  مثـــــــاًل  وزدين  قالت 
ُمرتـــــــجٍع لغائـــــٍب  مثاًل  وزدنـــي  قالت 
مـــــــــ�شترٍت لغائٍب  هـــــــــ�ًى  اأهــكــذا  قالت 
ظــــه�رِه يف  والغيُث  ــرُه  اأمـ اأغـــــ�ٌث  قالت 
منتـــــ�شٌر ظــهــ�رِه  يف  العـــدَل  لــــعل  قالت 
وفرٍة ذو  قــــــ�ٍة  ذو  اإمامــــــــكم  وهل  قالت 
وقائــــــــــــــــٍم كحــــــجٍة  األقابُه  وهل  قالت 
�شـــــــجدًة عي�شى  ي�ؤُم  قائمـــــــكم  وهل  قالت 
ليلُه ميـــــــ�شي  وكيف  نـــــــهارُه  فما  قالت 
كي��شــــــــــٍف ءاآيـــٌة  جمـــــالُه  ومــــا  قالت 
وجنٍة �شفــــــــاِء  ح�شُن  اآيتــــــــُه  اإذًا  قالت 
ناِعمــــٌة مِلَُتــــــُه  طرفُه  كحيــــــــــُل  قالت 
وا�شٌح اجلبــــنِي  اأجلى  طــــــالوٍة  اأذو  قالت 
الهــدى ل�شبطي  فيِه  اأثــــــــٍر  من  وهل  قالْت 
دّرِه اأ�ــــشــــُل  يـــعـــ�د  ــدٍن  ــ ــع ــ م لأي  قـــالـــت 
بذرهــا والذهبـــــــاِن  اإذًا  فدوحــــــــٌة  قالْت 
ع�شـــكٍر اأر�ــضِ  �شريد  والـــــــــدُه  وهل  قالت 
لنـــــــــا اأبنتهم  هـــــال  ــاوؤُه  اآبـ فمــــــن  قالت 
راأى َمــن  �ُشـــــرَّ  نقـــــيُّ  جــدُه  األيـــــ�ض  قالت 
ق�شى بـــــغداد  ب�شجِن  �شـــــــا  الرِّ اأجدُه  قالت 
لُه جــٌد  �شـــــــــادٌق  العــــل�م  ــ�رُد  ومـ قالت 
ال�شجِد بزيـــــِن  ُيكنى  لُه  جـــــــٌد  وهل  قالت 
الـــــزكي حمـــــمد  اأب�  جــــــــدُه  األي�ض  قالت 
خيرٍب ح�شـــــــــ�َن  دكَّ  جــدُه  عــــــــلٌي  قالت 
ولــــي هلِل  القــــــــراُن  خ�شــــــُه  مبــاذا  قالت 
�شقيفٍة يف  �شـــــــــ�رى  اأم  بِه  ُن�ضَّ  وهل  قالت 
غــــدا لكم  �شافـــــــعٌة  جـــــــــدتُه  وهل  قالت 
قالْت فمـــــــرحًى فاطـــــٌم قم فلنزرها نحتفي
هــــــــا�شٌم ا�شتبيحت  به  �شــــــــرعٍة  باأي  قالْت 
خاتـــــــــها حمـــــــمٌد  حبيـــــــبكم  وهل  قالت 
وروحــــــــُه وابنــُه  ا�شمـُه  اإلهـــــــــي  قالت 
مر�شــِل اأ�شمى  لنــــــــعم  غائٌب  فــــــــنعَم  قالت 
�شــــــ�ؤاٍل واحـــــٍد اأجبتنــــــــي �ش�ى  قالْت لقد 
قالْت فما ا�شُم �شــــاحب الي�م ال�شعــــــيِد الأجمِد

باملـــــــــخلِد األي�ض  كــــــــــذا  واخل�شُر  فقلُت 
مغمــِد يف  حُمتجـــــُب  مثاًل  ح�شــــــــاٌم  قلُت 
تلبـــــِد بذي  ُغطــــــْت  مثاًل  و�شمـــــ�ٌض  قلُت 
مب�شـــــهِد ُتلي  حجٌب  كفُه  وم��شــــــــى  قلُت 
مق�شــــدي ُيبدي  ُعزيُر  مثاًل  ُعزيـــــٌر  قلُت 
جتحـــــــدي ل  وكلُبُهم  ــَ�ٍم  ُن وكـــــــهُف  قلٌت 
ال�شمِد وجــــ�ُد  لــ�ل  عبادٍة  هــــــــ�ى  قلُت 
جــــــــــلمِد قفاٍر  كــُلُّ  وترتــــــ�ي  اي  فقلُت 
الـــــنمرِد ُعتاِة  عــــهُد  وينتــــــهي  اي  فقلُت 
بـدي ال�شيِف  مت�شُق  كالــــمرت�شى  اي  فقلُت 
وال�شيـــــِد كذا  الأمــر  و�شـــــــاحب  بلى  قلُت 
م�شـــــــجِد يف  بل  ديــَر  ل  يــــــ�ؤمُه  اي  فقلُت 
ُهـــــــجِد ليُل  والليُل  �شائٌم  النــــــــهاَر  قلُت 
ملـــــــحِد كــــلُّ  ــن  اآم اأظـــــــــهرُه  لِئن  قلُت 
التـــــــرُمِد من  ُرقــي  يرمـــــــــقُه  ومــن  قلُت 
َخِد خــــــاُل  دليلُه  اأنـــــفُه  واأقنــــــــــى  قلُت 
الزمـــــــرِد ك�شفـــحِة  ووجـــــهُه  بلى  قلُت 
ال�ش�ؤدِد ح�شيــُن  وه�  احلــــ�شن  ج�ُد  ه�  قلُت 
الع�شجِد عــــليِّ  ومن  فاطــــــــٌم  اللجنُي  قلُت 
التـــــــــــاأوِد ذو  الأملـــــ�ُد  وفرعــــها  بلى  قلُت 
ي�شــــــــــــرِد مْل  اآمــُن  جـــــــــــدُه  واأيُّ  قلُت 
املــــعتمِد ع�شــــــاكُر  �شــــــاقُه  قد  اأٌب  قلُت 
الــتــ�ُرِد ذا  اجلـــــ�اَد  راأى  ــْن  َم َو�ُشـــــرَّ  قلُت 
ُمــــــــــ�شفِد كــــــــــاظٍم  من  لُه  لهفي  ل  فقلُت 
مـــــــــ�رِد كــلَّ  للعلِم  وبـــــــــاقٌر  بلى  قلُت 
اأ�ش�ِد يــــــــ�ٍم  غـــــــــريُب  والــدُه  اي  فقلُت 
كبدي بكتهـــــــا  كبـــــٌد  عمـــــــُه  ذا  ل  فقلُت 
مبفـــــــردي اأفتحــــــــــها  جملجاًل  بلى  قلُت 
ملُجتدي راكــــــــــــــعًا  زكــاُه  بخـــــــــامٍت  قلت 
يــــــــِد بعد  ويــدًا  ُخٍم  غــــــــــديَر  �شلي  قلُت 
ردي مــن  حٍب  بطيـــــَن  تنتقي  كطــــٍر  قلُت 
مـــــــــــــرقِد ذاِت  بغيـــِر  جـــــــدتُه  لها  قلُت 
املـــــــجتهِد خطاأُ  اأو  خمطٍئ  اجتــــــــهاُد  قلُت 
ت�شـــــــهدي طائـــــــعًة  �شبيلُه  الزمــــــــي  قلُت 
قلُت احل�شــــــــيُف اجلــــــــامُع الثالثة ب�احِد
الأوحـــِد الإلـــــِه  روُح  مـــــــثلُه  وعي�شى  قلُت 
وزودي خـــفى  وما  بـــــــدى  ما  هاتــــــي  فقلُت 
حممــــــــِد من  اأحمــــُد  امل�شــــطفى  �شميُّ  قلُت 

بقلم: محمد قبازرد
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منذ عدة عقود والباحثون يعلمون اأن االأطفال الذين ين�صاأون 
بني  التي  تلك  خا�صة  امل�صاكل،  بها  تع�صف  منزلية  اأج��واء  يف 
وتعليمية  و�صلوكية  نف�صية  ا�صطرابات  من  �صيعانون  الوالدين، 

واجتماعية.
وكان تعليل ظهور اال�صطرابات يف اجلانب التعليمي غام�صًا 
اإىل حد كبر، مما حدا بكثر من الباحثني اإىل اإجراء درا�صات 

ملعرفة ال�صبب.
هذا  االأم��ر يف  التي حاولت جالء حقيقة  البحوث  اأهم  اأحد 
اجلانب هو ما ن�صرته جملة تطور منو الطفل االأمركية يف عدد 
يناير/ فرباير احلايل، والتي فيها ي�صر الباحثون اإىل دور موؤّثر 
ال�صطراب نظام النوم اليومي لدى الطفل، على مقدار جناحه 

يف التح�صيل العلمي الدرا�صي.
نف�ص  اأخرى يف  الباحثون يف درا�صات  اأخرى يرى  ومن جهة 
اأو  الطفل  اأمام  الزوجني  بني  ال�صجار  اأن  املذكورة  املجلة  عدد 
من  يجعل  مما  لديه  العاطفي  االأم��ان  على  �صلبًا  يوؤثر  املراهق 
ال�صعب عليه التفاعل مع العامل اخلارجي من حوله، كما ويعطي 
انطباعًا �صلبيًا عن م�صاكل ذويهم ونظرتهم اإىل الزواج برمته.

بالواليات  األباما  يف  اإي��ب��رن  جامعة  من  الباحثون  عر�ص 
بني  اخلالفات  ووت��رة  مقدار  قيا�ص  مالحظة  نتائج  املتحدة 

الزوجني وعالقتها بنوم الطفل، وذلك بناء على ما يخرب به كل 
من الزوجني والطفل كذلك.

نوم  على  الزوجية  تاأثر اخلالفات  متابعة  الدرا�صة  و�صملت 
٥٥ طفاًل ممن ترتاوح اأعمارهم ما بني ثماين اإىل ت�صع �صنوات.

فباالإ�صافة  الطفل،  نوم  وتقييم  مالحظة  يف  بعيدًا  وذهبوا 
اإىل  الباحثون  عمد  نومه،  عن  نف�صه  الطفل  به  يخرب  ما  اإىل 
 ،)Actigraph( اأكتغراف  جهاز  لب�ص  الطفل  من  الطلب  حد 
ر�صد  بغية  املع�صم،  �صاعة  ي�صبه  ما  وه��و  احلركة،  را�صد  اأو 
وقت ذهابه لل�صرير وخلوده اإىل النوم وحركاته اأثناء نوم الليل 
االأحداث، وذلك ملدة �صبعة  ا�صتيقاظه وغر ذلك من  وحاالت 

اأيام متتالية.
و�صاعد هذا الباحثني كثرًا يف احل�صول على معلومات اأكر 

دقة حول جوانب عدة من نوم الطفل.
كما اأن انتقاء نوعية عنا�صر ال�صريحة التي �صملتها الدرا�صة 
من االأطفال ووالديهم مت بناء على خلو الطفل من اأي ت�صخي�ص 
تعترب درجة  الذين  االأزواج  النوم، ومن  نف�صي ال�صطرابات يف 

م�صاكلهم �صمن املعدل الطبيعي لها.
درجة  الذي  املنزل  من  الطفل  اأن  هو  الباحثون  وجده  الذي 
اإىل �صريره للنوم  امل�صاكل الزوجية فيه عالية، عادة ما يذهب 
تلك  من  متدنية  درج��ة  ذي  املنزل  من  بالطفل  �صبيه  وقت  يف 

ن�م الطفل وا�شطرابه

ــيـــة  ــات الـــزوجـ ــ ــالفـ ــ اآثــــــــار اخلـ
ــل ــ ــف ــ ــط ــ ــ�ك ال ــ ــ ــل ــ ــ ــش ــ ــ ــى � ــ ــ ــل ــ ــ ع
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كال  من  االأطفال  بني  فيه  فرق  ال  النوم  وقت  اأن  اأي  امل�صاكل، 
ال  اأنه  وخ�صو�صًا  عليه،  الزوجية  للم�صاكل  تاأثر  وال  املنزلني، 
يجعل الطفل يذهب مبكرًا للنوم خوفًا مما يجري يف املنزل اأو 
ليتخل�ص من االإزعاج اأو ال�صرر الذي قد يلحق به اأو غر ذلك.

م�صحون  منزل  م��ن  يعاين  ال��ذي  الطفل  اأن  امل��الح��ظ  لكن 
باخلالفات ينام وقتًا اأق�صر اأو رمبا ال ينام بالليل مقارنة بغره، 
االأطفال  ه��وؤالء  اأن  كما  ال�صرير،  على  كثرًا  ويتقلب  ويتحرك 

يحتاجون اإىل اأن يناموا بالنهار �صواء يف املدر�صة اأو املنزل.
يف  واأق���وى  اأو���ص��ح  كانت  الطفل  ن��وم  يف  اال�صطرابات  ه��ذه 
التاأثر عليه عند االعتماد على تقرير الطفل عن وجهة نظره يف 
خالفات اأمه واأبيه وهو ما دعمته واأيدته نتائج حتليل معلومات 

جهاز اأكتغراف الرا�صد للحركة.
فمن كانت روؤيته ونظرته اإىل م�صاكل والديه اأنها كبرة كان 

تاأثر نومه اأكرب.
وهو ما علقت عليه الربوف�صورة منى ال�صيخ الباحثة الرئي�صية 
�صمن  حتى  تقول  النتائج  ب��اأن  األباما  يف  اإي��ب��رن  جامعة  من 
الزوجية فيها  اأن درجة اخلالفات  البع�ص  التي يرى  العائالت 
هي �صمن الطبيعي فاإن تاأثر غ�صب اأحد الوالدين اأو �صجارهما 

من ال�صهل اأن يوؤدي اإىل ا�صطرابات يف نوم الطفل.
وهذا االأمر مهم بدرجة بالغة الأن النق�ص املتو�صط يف مدة 
نوم الطفل �صيوؤثر �صلبًا على تعليم الطفل وي�صعف همته ويزيد 

من توتره ويقل�ص من قدرات التحكم يف العواطف لديه.
مع  التعامل  الزوجني  على  تفر�ص  النتائج  هذه  اأن  واأ�صافت 

اخلالفات بينهما وم�صاعدة االأطفال على تفهم دواعيها.

على  اأم��ور  ثالثة  يلحظ  الدرا�صة  من  تقدم  فيما  واملتاأمل 
ونوعية  تاأثر مدة  االأول هو  االعتبار،  ياأخذوها يف  اأن  الوالدين 
باأن  الوالدين  فاعتقاد  اإليه،  الذهاب  وقت  ولي�ص  الطفل  نوم 
الطفل مل يتاأثر نومه نتيجة ال�صجار العائلي مبجرد ذهابه اإىل 

ال�صرير يف الوقت املعتاد ال يعني �صيئًا ولي�ص �صحيحًا.
الثاين اأن ما يراه الطفل ولي�ص الوالدان من درجة اخلالف 
لنف�صية  الوالدين  فهم  درج��ة  علو  ياأتي  وهنا  املهم،  االأم��ر  هو 
وعقلية الطفل، فاالأم اأو االأب عليهم اأن ميتلكوا قدرة النظر اإىل 
االأمور بنف�ص الطريقة التي ينظر اإليها الطفل وذلك اإن اأرادوا 

اأن ُيح�صنوا تربيته ويلبوا احتياجاته ب�صكل �صحي و�صليم.
حت�صيل  على  ال�صلبي  النوم  ا�صطرابات  تاأثر  هو  والثالث 
الطفل التعليمي، االأمر الذي يجب اأن يهذب من �صلوك الوالدين 
لدى  درا�صي  اإخفاق  حاالت  ح�صول  عند  خا�صة  اأبنائهم  اأمام 
الطفل  الوالدين  اأحد  يعاقب  اأن  ال�صذاجة مبكان  الطفل، فمن 

مراجعة  م��ن  ب��داًل  للطفل  العلمي  التح�صيل  يف  ت��اأخ��ر  على 
الوالدين ل�صلوكهم داخل املنزل ك�صبب حمتمل ملا ح�صل لتعليم 

وحت�صيل الطفل.

نوتردام  من  كل  جامعات  من  الباحثون  ي��رى  جهتهم  من 
االأمركية  الكاثوليكية  واجلامعة  بنيويورك  ورو�ص�صرت  باإنديانا 
نف�ص عدد جملة  ن�صرتا يف  بوا�صنطن، يف درا�صتني منف�صلتني 
»تطور منو الطفل« االأمركية، اأن الكيفية التي تعامل بها االآباء 
واالأمهات مع اخلالفات الزوجية لها دور مهم يف تدهور �صعور 

الطفل باالأمان والتاأثرات امل�صتقبلية على عواطفه.
بحثه  نوتردام على  كيمنغ من جامعة  الدكتور مارك  ويعلق 
بني  يربط  الذي  اجل�صر  هو  للطفل  العاطفي  االأمان  اإن  قائاًل 
�صمام  هو  االأ���ص��ري  واال�صتقرار  حوله،  من  وال��ع��امل  الطفل 
كانت  قوية  الزوجية  العالقة  كانت  فكلما  العاطفي،  االأم��ان 
مع  وعالقاته  اخلارجي  العامل  اكت�صاف  على  الطفل  ق��درات 

االآخرين فيه اأقوى.
وامل�صاكل االأ�صرية تدمر هذا اجل�صر مع العامل، االأمر الذي 
اأو  حوله  من  العامل  اقتحام  الطفل  على  ال�صعب  من  يجعل 

التفاعل مع ما يجري فيه.
االأوىل  طويلتني،  درا�صتني  على  بناء  النتائج  هذه  واعتمدت 
 ٩ بني  ما  اأعمارهم  ممن  ووالديهم  طفاًل   ٢٢٦ متابعة  �صملت 
و١٨ �صنة ملدة ثالث �صنوات، وجدت اأن ال�صجار املنزيل املحطم 
كالذي ي�صمل اإهانة �صخ�صية اأو يتطلب من اأحد الزوجني الدفاع 
عن النف�ص، اأو يوؤدي اإىل ان�صحاب اأحدهما، اأو يوؤدي اإىل حزن 
اأو  القلق  اأو  اإىل ظهور االكتئاب  يوؤدي بالطفل  اأو خوف، هو ما 

ا�صطرابات ال�صلوك.
والدرا�صة الثانية بحثت اأمورًا يف نف�ص اجلوانب لكنها �صملت 

٢٣٢ من االأطفال االأقل �صنًا ووالديهم.
ولذا علق الدكتور كيمينغ بقوله اإن على الوالدين تعلم كيف 
اأن يكون اخلالف العائلي اأمرًا بناء ولي�ص مدمرًا، اأي من اأجل 
وانخراطهم يف و�صع  اإبدائهم  اأنف�صهم، عرب  اأجل  االأبناء ومن 

حلول عملية واإيجابية للم�صاكل االأ�صرية.
اإهمال  حتى  اأو  الطفل  اأمام  الزوجني  بني  ال�صجار  واإن  هذا 
ال��زواج  عن  ال�صلبية  االأفكار  من  اأث��رًا  يرتك  لالآخر،  اأحدهما 

والوالدين لدى الطفل، وي�صتمر هذا لديه ملدة طويلة.
ويقول الدكتور باتريك ديف�ص اأحد الباحثني يف الدرا�صتني اإن 
ح�صور الطفل وم�صاهدته لل�صجار املحطم بني االأزواج ينتج عنه 
�صلبية يف  اأفكار  من  ومعاناة  الطفل  لدى  نف�صي  ا�صتقرار  عدم 

مواجهة مثل هذه امل�صاحنات االأ�صرية ت�صتمر لديه ملدة طويلة.

دور ال�الدين

الأمان العاطفي
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اأراد االإمام اجلواد عليه ال�صالم اأن يبني لالأمة اأّن اإدارة 
نف�صه  الب�صر  بيد  تكون  اأن  ميكن  ال  باأكمله  والكون  الب�صر 
وبقدرته، بل يجب اأن تكون باالإنزال واملدد االإلهي، واالإرادة 
االإلهية التي هي بيد النبي االأكرم �صلى اهلل عليه واآله اأواًل 

ومن بعده بيد االإمام املع�صوم من بعده عليه ال�صالم.
اأ�صول الدين  وذلك حتقيقًا لنظرية ولعقيدة والأ�صل من 

اأال وهو )ال جرب وال تفوي�ص(.
جمربين  غر  والنا�ص  للب�صر،  مفّو�صة  غر  االأم��ور  ف��اإّن 

عليها بل حتت قاعدة )اأمر بني اأمرين(.
واخلليفة  االإمام  وجود  يعني  اأمرين(  بني  )اأمر  وقاعدة 
من بعد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله، فهنا البد من وجود 

خليفة اهلل يف االأر�ص.
)اللولب(،  هو  الكمال،  جممع  هو  املع�صوم  االإمام  الأّن 
ل��وال احلجة ل�صاخت  اأج��ل��ه،  ال��ك��ون م��ن  ي��دور  ال��ذي  وه��و 

باأهلها. االأر�ص 
ع�صر  اخلفاء  ع�صر  الغيبة  ع�صر  الع�صر  هذا  يف  اإّن 
والعامل  الكون  رحى  قطب  يدير  ال��ذي  اأن  الزمان  �صاحب 
العوا�صف  ك��ل  وحم��اوره��ا  متوجاتها  ك��ل  اأم��وره��ا  ك��ل  يف 
واالأمنية  واالقت�صادية  كاالأخالقية  بالب�صرية  تع�صف  التي 
والع�صكرية، هو االإمام املع�صوم عليه ال�صالم خليفة ر�صول 

اهلل �صلى اهلل عليه واآله.
واملدير واملدبر لي�ص هو اإال �صاحب الع�صر والزمان عجل 

ول جرب
ل تف�ي�ض
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بقلم: الشيخ محمد السند

اهلل تعاىل فرجه ال�صريف.
اأن  له  م��اأذون  غر  ال�صالم  عليه  الزمان  �صاحب  لكن 
وذلك  طويل  البيت  ه��ذا  اأه��ل  �صرب  الأّن  امل��وق��ف،  يح�صم 
للوظائف املهمة التي على عاتقهم وهي تربية الب�صر؛ وهم 

ماأمورون برتبية النا�ص ال بنحو اجلرب.
فاإذا كان اجلرب فما الفائدة من الرتبية وما الفائدة من 

حكمة االمتحان وما الفائدة من خلقة عامل الدنيا.
بورع  »اأعينوين  اأي�صًا  املوؤمنني  اأمر  االإمام  يقول  كما 
ال�صالم  عليه  يخاطب  وهكذا  و�صداد«،  وعفة  واجتهاد، 

الب�صر. كل 

الكثر عندما ي�صمع الوعد االإلهي والتقادير االإلهية باأمر 
يرتقب من ذلك متى تقع ومتى حت�صل.. كيف ال وقد قّدر 
اأن االأمر املعني واقع ال  اإبرام  اهلل قدر حتم وق�صى ق�صاء 

حمالة، فلي�ص منا اإال االنتظار مبعنى التفرج والرتقب.
ال�صالم  عليه  احل�صني  االإم��ام  اأّن  املحتوم  من  ك��ان  اإن 
الداعي  ال�صالل فما  ي�صت�صهد يف املعركة يف مقابل جي�ص 
من املكابدة يف جتهيز اجلي�ص وال�صر بالعيال اإىل كربالء.
اأواًل: ظهور االإمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه واإقامة 

دولة العدل والق�صط.
ثانيًا: اإّن اهلل �صيظهر هذا الدين }على الدين كله 

ولو كره املشركون{.
عليه  املع�صوم  االإم��ام  على  حمتومة  ال�صهادة  اإّن  ثالثًا: 

ال�صالم، فما بال هذه املكابدة منه يف مواجهة بني اأمية.
يتاأخر كما  يتقدم وال  اأجل ال  له  الظامل  امللك  اإّن  رابعًا: 

ورد يف الروايات ولو طاولته اجلبال لطاولها.
وغر ذلك من املوارد.

اأّن االأمور مل تقرر يف �صنة اهلل تعاىل التكوينية  واحلال 
االإلهي  التقدير  يف  ت��نَب  مل  املقادير  اأّن  كما  اجل��رب،  على 
اأّن��ه��ا مل تنَب  اأم��ري��ن، كما  اأم��ر بني  على االإجل���اء، بل هي 
وهيمنة  االختيار  �صنة  على  بل  العباد  بيد  تفوي�صها  على 
لالإن�صان،  االختيار  تبيد  ال  الهيمنة  وهذه  االإلهية،  امل�صيئة 
وهذه ال�صنة يف كل االأمور فاإّن اختيار االإن�صان اأي�صًا هو من 

التقادير غر املنافية لنف�ص االختيار.
وملا  بالعذاب  قومه  اأن��ذر  يون�ص  النبي  اأن  كيف  ترى  اأال 

�صارف عليهم فلم يياأ�صوا ومل ي�صت�صلموا النقطاع االأمل بل 
اإىل  اأر�صدهم  اأن  بعد  وت�صرعوا  لالأمل برحمة اهلل  بادروا 
من  مربمًا  ك��ان  ما  عنهم  اجنلى  كيف   - علماوؤهم  ذل��ك 

الق�صاء وحتما من القدر؟!
وم���ن ث��م ك��ان��ت ع��ق��ي��دة ال���ب���داء م��ن اأع��ظ��م ال��ث��واب��ت 
حلقيقة  تر�صيخ  البداء  عمق  الأن  التوحيد؛  يف  االعتقادية 
االختيار من االأمر بني االأمرين )ال جرب وال تفوي�ص( وهذه 
قبل  فلي�ص  االآف���اق،  مرتامي  وحميط  م��ّواج  بحر  املعادلة 
وقوع املحتوم املربم �صد لباب الن�صاط والفاعلية واحلركة 
واالأمل، وكذلك الحظ اأّن �صيد االأنبياء �صلى اهلل عليه واآله 
ف منذ نزول الكتب ال�صابقة  موعود بالن�صر والتاأييد، و�صِ
تاأييده  يعِن  ذلك مل  لكن  املوؤيد(  )باملن�صور  االأنبياء  على 
ون�صره من اهلل تعاىل كله بنحو االإعجاز واالإجلاء من فعل 
ال�صماء اإذًا لبطلت �صنة االمتحان، بل قام �صلى اهلل عليه 
اجلهاد  حق  اهلل  يف  وجاهد  وال�صعي  املثابرة  باأعظم  واآله 
ومر مبكابدة زالزل عظيمة يف مواجهة االأعداء واخل�صوم 
ومل يكن ما قّدر له وق�صي �صرب ماء م�صت�صاغ �صهل ي�صر، 

بل عناء تتفطر منه اجلبال وتن�صق من ثقله االأر�ص.
فمن ههنا وغره من امل�صاهد لالأنبياء والر�صل القراآنية 
قراءة  اأّن  وا�صحة  ال�صورة  تتجلى  والتاريخية  والروائية 
الوعد االإلهي يف الوحي بقراءة قدرية و بجربية وقوع االأمور 
هي تف�صر باطل، بل ل�صان الوحي يف االآيات والروايات من 
نفي  جانب  لبيان  هو  اأم��ور  بوقوع  االإنباء  اأو  االإلهي  الوعد 
التفوي�ص واأّن االأمر واالأمور لي�صت كلها بيد الب�صر والعباد 
كله  االأم��ر  بل  تعاىل،  بيده  منها  هيمني  جانب  بل  واخللق 
بل  املقادير  على  العباد  اإجبار  مبعنى  ال  لكن  تعاىل  بيده 

جتري مقاديره من قنوات اختيار واأفعال الب�صر واخللق.
ال  عقيدة  غاية  لباب  هي  امل�صوؤولية  فتحمل  ذلك  وعلى 
جرب وال تفوي�ص اإمنا هو اأمر بني اأمرين وهو الثمرة لعقيدة 
البداء، واأْن ال مربر للتقاع�ص والتخاذل والتقهقر واجلمود 

والهروب من عبء امل�صوؤولية وثقلها.
وعلى �صوء ذلك فاأي قراءة لن�ص ديني اأو لعقيدة را�صخة 
بتف�صر قدري وم�صلك القدرية املتمل�ص من امل�صوؤولية فاإنه 

مرفو�ص زيغ عن طريق الهدى.

ح�ض امل�ش�ؤولية بني اجلرب والتف�ي�ض
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�صعد:  بن  اإىل عمر  كتاب  زياد  بن  )جاء من عبيد اهلل 
وال  امل���اء،  وب��ني  واأ�صحابه  احل�صني  ب��ني  َف��ُح��ْل  بعد،  اأّم���ا 
نع � بالتقّي الزكي املظلوم اأمر  يذوقوا منه قطرة، كما �صُ
املوؤمنني � عثمان بن عّفان، قال: فبعث عمر بن �صعد عمرو 
ال�صريعة  فنزلوا على  فار�ص،  ابن احلّجاج على خم�صمائة 
وحالوا بني ح�صني واأ�صحابه وبني املاء اأن ي�صقوا منه قطرة، 
بن  ونازله عبد اهلل  قال:  بثالث،  قتل احل�صني  قبل  وذلك 

اأبي ح�صني االأزدي وعداده يف بجيلة، فقال:
)يا ح�صني، اأال تنظر اإىل املاء كاأّنه كبد ال�صماء، واهلل! ال 
تذوق منه قطرة حّتى متوت عط�صًا(. فقال احل�صني عليه 

ال�صالم: »الّلهّم اقتله عط�صًا، وال تغفر له اأبدًا«.
قال حميد بن م�صلم - راوي اخلرب -: )واهلل! لُعدُته بعد 
ذلك يف مر�صه، فو اهلل الذي ال اإله اإاّل هو لقد راأيُته ي�صرب 
فما  يبغر،  حّتى  في�صرب  يعود  ث��ّم  يقيء،  ث��ّم  يبغر،  حّتى 
ته، يعني نف�صه(. يروى، فما زال ذلك داأبه حّتى لفظ ُغ�صّ

دعا  العط�ص  واأ�صحابه  احل�صني  على  ا�صتّد  )وملّا  قال: 
ثالثني  يف  فبعثه  اأخ��اه،  طالب  اأب��ي  بن  علّي  بن  العّبا�ص 
قربة،  بع�صرين  معهم  وبعث  راج���اًل،  وع�صرين  فار�صًا 
اأمامهم  وا�صتقدم  قلياًل،  امل��اء  م��ن  دن��وا  حّتى  ف��ج��اوؤوا 
احلجاج  بن  عمرو  فقال  البجلي،  هالل  بن  نافع  باللواء 

الزبيدي: )َمن الرجل؟ ما جاء بك؟(.
الذي حالأمتونا عنه،  املاء  ن�صرب من هذا  قال: )جئنا 
قطرة  منه  اأ�صرب  ال  واهلل  ال  ق��ال:  هنيئًا،  فا�صرب  ق��ال: 

وح�صني عط�صان، وَمن ترى من اأ�صحابه.
اإمّنا  ه��وؤالء،  �صقي  اإىل  �صبيل  ال  فقال:  عليه،  فطلعوا 
اأ�صحابه  عنا بهذا املكان لنمنعهم املاء، فلّما دنا منه  ُو�صِ
فملوؤوا  ال��رج��ال��ة،  ف�صّد  قربكم،  ام��ل��وؤوا  ل��رج��ال��ه:  ق��ال 
فحمل  واأ�صحابه،  احلّجاج  بن  عمرو  اإليهم  وثار  قربهم، 
ثّم  فكفوهم،  ه��الل  بن  ونافع  علّي  بن  العّبا�ص  عليهم 
دونهم،  ووقفوا  ام�صوا،  فقالوا:  رحالهم،  اإىل  ان�صرفوا 
واّط���ردوا  واأ�صحابه  احل��ّج��اج  ب��ن  عمرو  عليهم  فعطف 
قلياًل.. وجاء اأ�صحاب احل�صني بالقرب فاأدخلوها عليه(.

)تاريخ الطربي:٤/ ٣١١(
علي  بن  العبا�ص  راأى  )فلما  االإر���ص��اد:  يف  املفيد  وق��ال 
عليهما ال�صالم كرة القتلى يف اأهله، قال الأخوته من اأمه 
� وهم عبد اهلل وجعفر وعثمان � يا بني اأمي، تقدموا حتى 
فتقّدم  لكم،  ولد  فاإنه ال  ولر�صوله،  اأراكم قد ن�صحتم هلل 
عبد اهلل فقاتل قتااًل �صديدًا، فاختلف هو وهانئ بن ثبيت 

احل�صرمي �صربتني فقتله هانئ لعنه اهلل.
فتقدم بعده جعفر بن علي رحمه اهلل فقتله اأي�صًا هانئ، 
وتعّمد خويل بن يزيد االأ�صبحي عثمان بن علي ر�صي اهلل 

م�قفه عليه ال�شالم قبيل كربالء

م�قف العبا�ض عليه ال�شالم
فـــــــــــــــــــي كـــــــــربـــــــــالء
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و�صّد  ف�صرعه،  ب�صهم  فرماه  اأخوته  مقام  قام  وقد  عنه، 
عليه رجل من بني دارم فاحتّز راأ�صه.

وحملت اجلماعة على احل�صني عليه ال�صالم فقلبوه على 
ع�صكره وا�صتد به العط�ص، فركب امل�صناة يريد الفرات وبني 
اأخوه، فاعرت�صه خيل ابن �صعد وفيهم رجل  يديه العبا�ص 
الفرات  وبني  بينه  حولوا  ويلكم  لهم:  فقال  دارم  بني  من 
»اللهم  ال�صالم:  عليه  احل�صني  فقال  املاء،  من  متكنوه  وال 
فاأثبته يف حنكه،  ب�صهمه  ورماه  الدارمي  فغ�صب  اظمئه«. 
فانتزع احل�صني عليه ال�صالم ال�صهم وب�صط يده حتت حنكه 
فامتالأت راحتاه بالدم فرمى به ثم قال: »الّلهّم اإين اأ�صكو 
وقد  مكانه  اإىل  رجع  ثم  نبيك«.  بنت  بابن  يفعل  ما  اإليك 

ا�صتد به العط�ص.
يقاتلهم  فجعل  عنه  فاقتطعوه  بالعبا�ص  القوم  واأحاط 
وحده حتى قتل ر�صوان اهلل عليه وكان املتويل لقتله زيد 
� لعنهما  ابن ورقاء احلنفي وحكيم بن الطفيل ال�صنب�صي 
ح��راك��ًا(. ي�صتطع  فلم  ب��اجل��راح  اأث��خ��ن  اأن  بعد   ،  � اهلل 

املفيد:١٠٩( )اإر�صاد 
ويف �صهادته عليه ال�صالم قال القا�صي النعمان: )وكان 
الذي ويل قتل العبا�ص بن علي يومئذ يزيد بن زياد احلنفي، 
واأخذ �صلبه حكيم بن طفيل الطائي، وقيل اإنه �صرك يف قتله 
وجعفر  وعثمان  اهلل  عبد  اأخوته،  قتل  اأن  بعد  وكان  يزيد، 
على  فيحمل  بالقربة  وح��ده  ويرجع  امل��اء،  قا�صدين  معه 

اأ�صحاب عبيد اهلل بن زياد احلائلني دون املاء.
فيقتل منهم وي�صرب فيهم حتى ينفرجوا عن املاء فياأتي 
عليه  احل�صني  بها  وياأتي  ويحملها،  القربة،  فيمالأ  الفرات 
واأوهنته  عليه،  تكاثروا  في�صقيهم حتى  واأ�صحابه،  ال�صالم 
اجلراح من النبل فقتل كذلك بني الفرات وال�صرادق وهو 

يحمل املاء، ثم قربه رحمه اهلل.
فيهم  اأبلى  ومل��ا  عليه،  حنقًا  ورجليه  يديه  وقطعوا 
بن  ف�صل  يقول  وفيه  ال�صقاء،  �صمي  فلذلك  منهم  وقتل 
العبا�ص  بن  اهلل  عبد  بن  احل�صن  بن  الف�صل  بن  حممد 

ال�صالم: عليه  علي  ابن 
عــلــيــه  ُيـــبـــكـــى  اأن  ــا�ـــض  ــنـ الـ ــق  ــ ــ اأح

ــى احلـــ�ـــشـــني بــكــربــالء ــ ــك ــ فـــتـــى اأب
اأخــــــــــــ�ه وابــــــــــن والــــــــــــده عــلــي 

ــل املـــ�ـــشـــرج بــالــدمــاء ــش ــ� ــف اأبـــــ� ال
�ــشــيء  يــثــنــيــه  ل  وا�ـــــشـــــاه  ــن  ــ ــ وم

ــ�ـــض مبـــاء ــه عـــلـــى عـــطـ ــ وجــــــــاء لـ
وقتل  �صنة  وثالثني  اأربع  ابن  وهو  بن علي  العبا�ص  وقتل 
عبد اهلل بن علي يومئذ وهو ابن خم�ص وع�صرين �صنة وقتل 
عثمان بن علي وهو ابن اإحدى وع�صرين �صنة وقتل جعفر 
ابن علي وهو ابن �صبع ع�صرة �صنة.)�صرح االأخبار للقا�صي 

النعمان:٣/ ١٩١(
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واملهدوية ال�شفارة  ــاءات  ادع
بن  علي  بن  حممد  جعفر  اأبي  عن  ال�صدوق،  ال�صيخ  روى 
احل�صني بن بابويه، قال: حدثني اأبو حممد احل�صن بن اأحمد 
التي تويف فيها  ال�صنة  ال�صالم، يف  املكتب قال: كنت مبدينة 
ال�صيخ علي بن حممد ال�صمري - قد�ص اهلل روحه -فح�صرته 
»ب�صم  ن�صخته:  توقيعًا،  النا�ص  اإىل  فاأخرج  باأيام،  وفاته  قبل 
اأعظم  ال�صمري  حممد  بن  علي  يا  الرحيم،  الرحمن  اهلل 
اهلل اأجر اإخوانك فيك، فاإنك ميت ما بينك وبني �صتة اأيام؛ 
فاجمع اأمرك، وال تو�ص اإىل اأحد يقوم مقامك بعد وفاتك، 
عز  اهلل  اإذن  بعد  اإال  ظهور  فال  الثانية،  الغيبة  وقعت  فقد 
وجل؛ وذلك بعد طول االأمد وق�صوة القلوب، وامتالء االأر�ص 
جورًا؛ و�صياأتي من �صيعتي من يدعي امل�صاهدة، اأال فمن ادعى 
وال�صيحة فهو كاذب مفرت،  ال�صفياين  امل�صاهدة قبل خروج 
وال حول وال قوة اإال باهلل العلي العظيم«.)كمال الدين:٥١٦.(
يف  منت�صرة  لالهتمام  مثرة  ظ��اه��رة  ثّمة  اأّن  يخفى  ال 
ظاهرة  وهي  منها،  ال�صيعية  وال�صيما  االإ�صالمية،  االأو�صاط 
اهلل  عجل  املهدي  االإم���ام  عن  ال�صفارة  اأو  املهدوية  ادع��اء 
تعاىل فرجه، اأو االت�صال به ب�صكل اأو باآخر؛ وهذه الظاهرة 
توجب الكثر من االإرباك ويرتتب عليها الكثر من املفا�صد 
بالنظر  وعناية  اأهمية  اإي��الوؤه��ا  علينا  ولهذا  وال�صلبيات، 

والدر�ص، لنتعرف على اأ�صبابها وتاريخها وكيفية معاجلتها.

اأّن ادع��اءات كهذه مغرية وجذابة، فهي مغرية  وال يخفى 
على  يعملون  ممن  وامل�صالح،  املطامع  اأه��ل  من  للكثرين 
ادع��اءات  وهي  وت�صليلهم؛  وخداعهم  النا�ص  على  التلبي�ص 
بعامل  ترتبط  وح�صا�صة  غيبية  بق�صية  تت�صل  الأنها  جذابة، 
بطبيعته،  االإن�صان  اإليه  وين�صد  يتطلع  عامل  وهو  النهايات، 
وال�صيما املوؤمن بالفكرة املهدوية، االأمر الذي يف�ّصر �صّر هذا 

االنخداع من قبل الكثرين من الب�صطاء.

يف البداية، ن�صر اإىل اأّن دعاوى التوا�صل مع االإمام املهدي 
خمتلفة  اأ���ص��ك��ااًل  ات��خ��ذت  فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  املنتظر 

ومتعددة منها:
اأّنه  ال�صخ�ص  يزعم  بحيث  والوكالة،  ال�صفارة  دع��وى   -
�صفر اأو وكيل عن االإمام عجل اهلل تعاىل فرجه اأو باب اإليه، 

وماأمور بنقل توجيهات االإمام اإىل االأمة.
موؤخرًا  الحظناه  ما  وه��ذا  وامل�صاهرة،  الن�صب  دع��وى   -
حيث ادعى بع�صهم اأّنه ابن االإمام املهدي عجل اهلل فرجه، 

اأو اأّن االإمام عجل اهلل فرجه متزوج باأخته.
لها دور  التي  ال�صخ�صيات  اأحد  ال�صخ�ص هو  اأّن  - دعوى 
يف حركة االإمام املهدي عجل اهلل فرجه، اأو يف التمهيد له، 

ادعاءات متعددة
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كدعوى البع�ص اأّنه اليماين، وهذا لعله اأمر جديد.
- هذا ناهيك عن دعوى املهدية نف�صها؛ ويف الغالب، فاإّن 
اإىل  ترقى  ورمب��ا  املهدوية،  ادع��اء  اإىل  جت��ّر  الوكالة  دع��وى 
هوؤالء  )وك��ل  الطو�صي:  ال�صيخ  قول  وبح�صب  النبّوة،  ادع��اء 
االإمام عجل اهلل فرجه  اأواًل على  يكون كذبهم  اإمّنا  املدعني 
مواالتهم،  اإىل  القول  بهذا  ال�صعفة  فيدعون  وك��الوؤه،  واأنهم 
ثم يرتقى االأمر بهم اإىل قول احلالجية، كما ا�صتهر من اأبي 

جعفر ال�صلمغاين ونظرائهم...(.)غيبة الطو�صي:٣٧٩(
- وهناك �صكل اآخر من اأ�صكال التوا�صل التي تدعى، وهو 
فرجه؛  اهلل  عجل  املهدي  باالإمام  االجتماع  اأو  الروؤية  دعوى 
وهذا ال�صكل من التوا�صل ال ينكر اإمكانه الكثر من الفقهاء، 

بل ال ينكرون وقوعه.

اإنها  ب��ل  ج��دي��دة،  لي�صت  الظاهرة  فهذه  وباملنا�صبة، 
جدًا. قدمية 

قد ادعى الكثرون اأّنهم �صفراء االإمام عجل اهلل فرجه اأو 
نوابه، اإن بالن�صبة لالإمام احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه اأو 

بالن�صبة ملن �صبقه من االأئمة عليهم ال�صالم.
لذكر  خا�صًا  بابًا  اهلل  رحمه  الطو�صي  ال�صيخ  عقد  وق��د 
املهدي  االإم��ام  عن  والنيابة  ال�صفارة،  مدعي  من  املذمومني 
اأو باآخر -  عجل اهلل فرجه؛ ولذا فادعاء االت�صال - ب�صكل 

مع االإمام املهدي عجل اهلل فرجه لي�ص باجلديد.
ت�صتغل  االإع��الم  و�صائل  اأّن  هو  االأم��ر،  يف  اجلديد  ولكن 

احلدث وتعمل على ن�صره.
ادع��وا  ال��ذي��ن  املذمومني  )ذك��ر  الطو�صي:  ال�صيخ  ق��ال 
املعروف  اأولهم  لعنهم اهلل:  وافرتاًء  وال�صفارة كذبًا  البابية 
ومنهم  النمري...  ن�صر  بن  حممد  ومنهم  بال�صريعي... 
بن  حممد  طاهر  اأبو  ومنهم:  الكرخي...  هالل  بن  اأحمد 
احل��الج...  من�صور  بن  احل�صني  ومنهم  ب��الل...  بن  علي 
ومنهم ابن اأبي العزاقر؛ ثم يذكر منهم: اأبا دلف الكاتب(.

)غيبة الطو�صي: ٣٩٨(
زمن  يف  ال�صفارة  ادع��وا  الذين  االأ�صخا�ص  بع�ص  ه��وؤالء 
�صديد،  امتحان  زم��ان  وهو  قاربها،  وما  ال�صغرى  الغيبة 
يكونوا  مل  الأّنهم  ال�صالم،  عليهم  البيت  اأه��ل  اأتباع  به  مّر 

ومدعو  ال��دج��ال��ون  ك��ر  ول���ذا  الغيبة؛  ل��ظ��اه��رة  معتادين 
ال�صفارة يف تلك احلقبة.

اأّما بعد ح�صول الغيبة الكربى، فلم تتوقف هذه الظاهرة 
بل توالت االدعاءات.

يف  اهلل  رح��م��ه  النجفي  املرع�صي  ال�صيد  اأح�صى  وق��د 
بع�ص ر�صائله جمعًا من مدعي النيابة، فبلغوا ما يزيد على 

�صخ�صًا. ع�ص�رين 
من  االأ�صخا�ص  ع�صرات  عن  و�صمعنا  �صاهدنا  زماننا  ويف 

مدعي التوا�صل مع االإمام عجل اهلل فرجه.

خطرة،  �صلبيات  لها   - احلال  بطبيعة   - الظاهرة  وهذه 
ومن اأبرزها ال�صلبيتان التاليتان.

اأوًل
اإّنها متّثل مادة خ�صبة ملنكري العقيدة املهدوية ال�صتغالل 
�صورة  لت�صويه  وحم��اوالت��ه��م  �صعيهم  يف  االدع����اءات،  ه��ذه 

العقيدة املهدوية، و�صورة املعتقدين بها.
فرجه،  اهلل  عجل  املهدي  االإم��ام  ال�صم  اال�صتغالل  فهذا 
وتوظيفه بهذه الطريقة الرخي�صة، يدفع اأولئك اإىل ت�صخيف 

العقيدة املهدوية نف�صها.
وقد الحظنا كيف تعمل بع�ص و�صائل االإعالم املغر�صة اأو 
الرتويج  اإىل  امل�صاهدين  واجتذاب  االإث��ارة  اإىل  تهدف  التي 
لهوؤالء ون�صر مزاعمهم وبث اآرائهم، ناهيك عن اأن الفر�صة 
قد اأ�صبحت متاحة لهوؤالء لن�صر اأفكارهم والرتويج لها عرب 

و�صائل التوا�صل االجتماعي.
ثانيًا

االإرب���اك  م��ن  الكثر  تخلق  الكاذبة  االدع����اءات  ه��ذه  اإّن 
نفو�ص  يف  ال�صكوك  من  الكثر  وتثر  املوؤمنني،  اأو���ص��اط  يف 
بع�ص  �صالل  حد  اإىل  االأم��ر  ي�صل  ورمب��ا  املوؤمنة،  اجلماعة 
جتوز  ال  ولهذا  ال�صوية؛  العقيدة  عن  وانحرافهم  املوؤمنني 
اال�صتهانة بهذه الظاهرة اأو اال�صتخفاف بها، الأّنها قد توؤدي 
احلركة  تبداأ  اأمل  وخطرة.  هدامة  حلركات  التاأ�صي�ص  اإىل 
ما  اإىل  وو�صلت  االأم��ور  ترقت  ثم  البابية،  بدعوى  البهائية 

و�صلت اإليه؟!

الظاهرة قدمية جديدة

�شلبيات هذه الظاهرة

بقلم: الشيخ حسني الخشن
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نقف  اأن  ال�صفارة  اإدع��اء  ظاهرة  درا�صة  يف  املهم  ومن 
احتوائها  عملّية  ي�صهل  ذلك  فاإّن  ودوافعها،  خلفياتها  عند 

وي�صاعد على مواجهتها والتعامل معها.
هذه  وراء  االأ�صا�صية  والعوامل  االأ�صباب  اأّنها  نقدر  وما 
االأم��ور  هي   - لتاريخها  تتبعنا  بح�صب  وذل��ك   - الظاهرة 

التالية:

فاإّن ال�صعي الواعي واملق�صود اإىل تخريب الدين، واإرباك 
ب��اإث��ارة  امل��وؤم��ن��ة  اجلماعة  واإ���ص��ع��اف  االإمي��ان��ي��ة،  ال�صاحة 
القالقل يف اأو�صاطها من خالل هذا اخلداع والت�صليل هي 

من الدوافع يف ادعاء ال�صفارة.
وهذا ما يف�صر لنا اأّن اأحد مدعي ال�صفارة وهو اأبو دلف 
الكاتب - مثاًل -  يكون ملحدًا، ومن ثم يظهر الغلو كما يذكر 
بع�ص علمائنا االأجالء ممن عا�صره.)غيبة الطو�صي:٤١٢(

هوؤالء  من  واح��دًا  كان  النمري  ن�صر  بن  حممد  ولعّل 
الذين رموا بادعائهم البابية اإىل تخريب الدين.

وقد روى ال�صيخ الطو�صي عن �صعد بن عبد اهلل قال: كان 
علي  واأن  نبي  ر�صول  اأنه  يدعي  النمري  ن�صر  بن  حممد 
ابن حممد عليه ال�صالم اأر�صله، وكان يقول بالتنا�صخ ويغلو 
ويقول  بالربوبية،  فيه  ويقول  ال�صالم  عليه  احل�صن  اأبي  يف 
باالإباحة للمحارم، وحتليل نكاح الرجال بع�صهم بع�صًا يف 
اأدبارهم، ويزعم اأن ذلك من التوا�صع واالإخبات والتذلل يف 
املفعول به، واأنه من الفاعل اإحدى ال�صهوات والطيبات، واأن 
اهلل عز وجل ال يحرم �صيئًا من ذلك(.غيبة الطو�صي:٣٩٨(

النوايا  اأ�صحاب  من  يكونون  قد  االأ�صخا�ص  بع�ص  فاإّن 
يتوا�صل  اأنه  اأحدهم  اإىل  ويخّيل  االأمر،  بادئ  يف  الطيبة 
رمبا  اأو  ال��ي��م��اين  اأن��ه  اأو  ف��رج��ه،  اهلل  عجل  االإم���ام  م��ع 

اأوًل: ال�شعي اإىل تخريب الدين

ثانيًا: ال�شذاجة واجلهل املركب

اخللفيات والدوافع يف ادعاء ال�شفارة
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نف�صه. املهدي 
فينخرط يف ه��ذا االأم��ر وي��ّدع��ي ذل��ك، ورمب��ا انقاد له 
بع�ص ال�صذج اأو زّين له بع�ص اخلبثاء، واأ�صحاب االأغرا�ص 
اخلا�صة هذا االدعاء، واأغروه و�صجعوه، ما يجعله يتمادى 
يف وهمه وال ي�صغي للن�صائح واملواعظ، وال يعر بااًل للحجج 

التي تفّند مزاعمه وتبطل اأوهامه.

جندها  والتي  االأ�صا�صية  العوامل  من  هو  العامل  وه��ذا 
اأو  ال�صفارة  اأو  امل��ه��دوي��ة،  ادع����اءات  معظم  يف  حا�صرة 
التوا�صل ب�صكل اأو باآخر مع االإمام املهدي عجل اهلل فرجه.

وقد حدثتنا بع�ص الروايات عن اأّن رجاًل يف الزمن االأول 
اأراد اأن يكون ذا �صاأن وي�صار اإليه بالبنان، فاأقدم على ادعاء 
اأبي عبد اهلل عليه ال�ّصالم قال:  النبوة؛ ففي احلديث عن 
»كان رجل يف الزمن االأول طلب الدنيا من حالل فلم يقدر 
ال�صيطان  فاأتاه  عليها،  يقدر  فلم  حرام  من  وطلبها  عليها 
فقال له: يا هذا اإنك قد طلبت الدنيا من حالل فلم تقدر 
على  اأدلك  اأفال  عليها  تقدر  فلم  وطلبتها من حرام  عليها 
فقال:  بلى  فقال:  تبعتك؟  به  وتكر  دنياك  به  تكر  �صيء 
النا�ص  له  فا�صتجاب  ففعل  النا�ص  اإليه  وتدعو  دينًا  تبتدع 
�صنعت  ما  فقال  فّكر  اإنه  ثم  الدنيا  من  فاأ�صاب  فاأطاعوه 
اأن  اإال  توبة  يل  اأرى  وما  اإليه  النا�ص  ودع��وت  دينًا  ابتدعت 
اآتي من دعوته فاأرده عنه فجعل ياأتي اأ�صحابه الذين اأجابوه 
فجعلوا  ابتدعته  واإمنا  باطل  اإليه  دعوتكم  الذي  اإن  فيقول 
فرجعت  دينك  يف  �صككت  ولكنك  احلق  هو  كذبت  يقولون 
عنه فلما راأى ذلك عمد اإىل �صل�صلة فوتد لها وتدًا ثم جعلها 
اهلل  فاأوحى  علّي،  اهلل  يتوب  حتى  اأحلها  ال  وقال  عنقه  يف 
لو  وجاليل  وعزتي  لفالن:  قل  االأنبياء  من  نبي  اإىل  تعاىل 
دعوتني حتى تنقطع اأو�صالك ما ا�صتجبت لك حتى ترد من 

مات على ما دعوته ويرجع عنه«.)الوايف:٥/ ٨٤٧(

ومن العوامل التي ميكن ر�صدها وراء هذه الظاهرة، هو 
ا�صتغالل هذا االدعاء يف حماولة جلني االأموال وجمعها من 

خالل ا�صتغفال النا�ص وخداعهم.
فاإّن ال�صخ�ص املدعي عندما يزعم اأنه وكيل االإمام عجل 

اهلل فرجه، فمن الطبيعي وفقًا ملا هو املعروف لدى ال�صيعة 
االإمامية اأّن االأموال ال بّد اأن جتبى اإليه.

يذكر ال�صيخ الطو�صي اأّن مدعي البابية اأبا طاهر حممد 
ابن علي بن بالل، له ق�صة معروفة يف هذا املجال، وذلك 
)فيما جرى بينه وبني اأبي جعفر حممد بن عثمان العمري، 
ومت�صكه )اأي ابن بالل( باالأموال التي كانت عنده لالإمام، 
ترباأت  حتى  الوكيل  اأن��ه  وادع���اوؤه  ت�صليمها،  من  وامتناعه 
اجلماعة منه ولعنوه، وخرج فيه من �صاحب الزمان عجل 

اهلل فرجه ما هو معروف(.)غيبة الطو�صي:٤٠٠(

وهو عامل نف�صي خطر يدفع بع�ص النا�ص اإىل ادعاءات 
كاذبة وتلفيق مزاعم واهية، حنقًا وح�صدًا منهم لبع�ص من 
يقدرون اأّنهم اأوىل منه يف ت�صنم من�صب معني من املنا�صب 

الدينية اأو ال�صيا�صية اأو االإدراية.
مدعي  فبع�ص  املقام،  يف  حا�صرًا  جن��ده  ال�صبب  وه��ذا 

االأ�صخا�ص دفعه احل�صد الدعاء النيابة.
ي��ق��ول ال�����ص��ي��خ ال��ن��ج��ا���ص��ي: )حم��م��د ب���ن ع��ل��ي )ب���ن( 
متقدمًا  كان  العزاقر،  بابن  املعرف  اأبو جعفر  ال�صلمغاين، 
بن  احل�صني  القا�صم  الأب��ي  احل�صد  فحمله  اأ�صحابنا،  يف 
الردية حتى  روح على ترك املذهب، والدخول يف املذاهب 
و�صلبه(. وقتله  ال�صلطان،  فاأخذه  توقيعات،  فيه  خرجت 

)رجال النجا�صي:٣٧٨(
ويظهر من بع�ص الروايات اعرتاف ال�صلمغاين باخلطاأ، 
هذه  ادع���اء  اإىل  وغ��ره  دفعه  ال��ذي  ه��و  الدنيا  ح��ّب  واأن 
اأب��ي  م��ع  دخلنا  )م��ا  عنه:  روي  فيما  ق��ال  حيث  امل��زاع��م، 
القا�صم احل�صني بن روح يف هذا االأمر اإال ونحن نعلم فيما 
تتهار�ص  كما  االأمر  على هذا  نتهار�ص  كنا  لقد  فيه،  دخلنا 
الكالب على اجليف...(.)معجم رجال احلديث:١٨/ ٥٢(

وعلينا اأن ال نغفل يف هذا املقام عاماًل مهمًا وخبيثًا يقف 
ا�صتغاللها  على  يعمل  اأن��ه  اأو  االدع���اءات  ه��ذه  بع�ص  وراء 
املعادية  اال�صتخبارات  اأجهزة  هو  العامل  وه��ذا  ودعمها، 
الأمتنا والتي تعمل على تخريب ال�صاحة االإ�صالمية، فتدخل 
على خط هذه املزاعم، كونها ت�صكل اأر�صّية خ�صبة الإثارة 

ثالثًا: حب الظه�ر وال�شلطة

رابعًا: ال�شعي اإىل جني املال

خام�شًا: احل�شد

�شاد�شًا: اأعداء الأمة
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وهذا  املوؤمنة،  اجلماعة  وح��دة  يثلم  مبا  والفنت،  القالقل 
اأجهزة  الأ�صابع  كان  فقد  البهائية،  احلركة  مع  ح�صل  ما 
ال�صفارة الرو�صية اآنذاك دور يف حماية رموزها، ثم حتول 
رعاية  يف  الحقًا  واأ�صبحت  فل�صطني،  يف  عكا  اإىل  مقرها 
االحتالل  قوات  املوازاة فقد رعت  ال�صهيوين، ويف  الكيان 
وهي  ال�صني  الو�صط  اأخرى يف  الهند حركة  الربيطاين يف 

حركة القاديانية.
نيل  عن  همته  تق�صر  االأ�صخا�ص  بع�ص  اأّن  فالنتيجة 
املراكز العالية، والدرجات العالية يف هذه الدنيا بالطرق 
املاألوفة واملعهودة؛ الأنها حتتاج اإىل ا�صتقامة وبذل اجلهد، 
م�صافًا اإىل توفر كفاءات خا�صة، فيلجاأ اإىل الو�صائل التي 
نيل  يف  عجزه  عن  وي�صتعي�ص  وتلبي�ص،  خداع  من  تخلو  ال 
علم  ادع���اءات  اإىل  باللجوء  العلمية  وامل��رات��ب  امل��ع��ارف 

والتاأويل. الباطن 

اأعتقد اأّنه اإذا مل يكن باالإمكان اإيقاف ظاهرة ادعاءات 
اأو نحوها ب�صكل كلي وحا�صم، فال ريب  اأو البابية  املهدوية 
تاأثراتها  وتطويق  منها  احل��ّد  وا�صتطاعتنا  باإمكاننا  اأّن 

ال�صلبية، وذلك:
اأوًل

ف�صح  على  الو�صائل  وب�صتى  وال����دوؤوب  اجل��اد  بالعمل 

م�صوؤولية  فثمة  اخل��داع،  وتزييف  التدلي�ص  وبيان  التزييف 
كبرة البّد اأن يتحملها اأهل العلم واملعرفة يف هذا ال�صدد 
واأن ال نتعامل با�صتخفاف وال مباالة بحجة اأّن هذا املدعي 
ما  اأك��ر  فما  �صاذج  اأو  تافه  �صخ�ص  هو  نحوها  اأو  للبابية 
عن  وانحرفوا  ال�صذج  اأو  ال�صفهاء  بدعوات  النا�ص  انخدع 

ال�صراط ال�صوي.
ثانيًا

العمل على تثقيف جمهور املوؤمنني على ثقافة اال�صتعداد 
للظهور واالن�صغال باإ�صالح النف�ص وتهذيبها بدل االن�صغال 
حلركة  ناجزة  خارطة  ور�صم  الظهور  بعالمات  واالنهماك 
م�صاألة  الظهور  لعالمات  مقاربتنا  طريقة  اإّن  الظهور، 
العالمات  لهذه  االإ�صقاطية  القراءة  فاإّن  ومهمة،  ح�صا�صة 
املنهي  التوقيت  من  تخلو  ال  اأّنها  عن  ف�صاًل  واقعنا،  على 
عنه يف الروايات وف�صاًل عن كونها جمرد اإ�صقاطات ظنّية 
فاإّنها  بها،  الوثوق  على  تبعث  مو�صوعية  عنا�صر  متتلك  ال 
تغري وتغذي ظاهرة ادعاء البابية وال�صفارة اأو التوا�صل مع 
اأو باآخر وتدفع باجتاه وقوع  االإمام عجل اهلل فرجه ب�صكل 
ت�صديقهم  و�صرعة  الفخ  هذا  يف  الب�صطاء  من  الكثرين 

لهذه االدعاءات.
ثالثًا

املهدي  االإم��ام  ظهور  اأّن  على  والنا�ص  املجتمع  تثقيف 
عجل اهلل فرجه ال�صريف هو مرتبط بهم، فاإذا اأراد النا�ص 
فعليهم  االأر���ص  بتطهر  يقوم  ومن  وامل�صلح  املنقذ  ظهور 
اأواًل اأن ينظفوا اأنف�صهم عن ال�صوائب والعالقة بينهم وبني 
هذه الدنيا، ولي�ص تتبع االأحاديث يف العامل وتطبيقها كما 
فاإّن  الظهور؛  واأح��داث  اأح��وال  من  ال�صريفة  ال��رواي��ات  يف 
ان�صغال النا�ص يف عالمات الظهور واحلوادث التي حتدث 
قبل ظهور االإمام �صالم اهلل عليه اأكر بكثر من ان�صغالهم 
باأمورهم االأخروية وبحقوقهم مع النا�ص ومع املجتمع ف�صاًل 

عن حقوقهم مع اهلل عّز وجل.
هو  وقيامه  ال�صالم  عليه  املهدي  االإم���ام  ظهور  ع��دم  اإّن 
حدوث  بعدم  ولي�ص  واأع���وان،  اأن�صار  وج��ود  بعدم  مرتبط 
احلوادث املروية عن اأهل البيت )عليهم ال�صالم( يف التاريخ.

العالج وامل�قف
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كثر من الب�صر يوؤمن باأمر ما يقينًا اإاّل اأّنه عمليًا يت�صّرف 
على خالف ما يتيّقن منه، وكاأّنه مل ي�صمع به.

من االأمور اليقينية التي كثرًا ما يوؤمن الب�صر بها هو اهلل 
عّز وجل وق�صية املعاد.

وم�صببات هذا  اأ�صباب  مع  ويتعامل  يعي�ص حياته  فاالإن�صان 
وانقطع  وتركه  وك��اأّن اهلل خلق هذا اخللق  النا�ص  ومع  الكون 
تعاىل  اهلل  عليها  يفي�ص  الكون  ه��ذا  قوانني  اأن  نا�صيًا  عنه 

اال�صتمرارية والتاأثر يف كل حلظة.
وغافاًل عن اأّن اخللق يجري كله نحو هدف واحد يعود فيه 

اإىل اأ�صله ومنبعه.
وهكذا  اأ�صلها  اإىل  تعود  كلها  واالأج�صام  االأج�صاد  هي  فها 
االإن�صان روحه كج�صده، تعود اإىل حقيقتها واأ�صلها الالمادي 

الروحاين كما يعود اجل�صد اإىل اأ�صله: اأال وهو الرتاب.
واالأمثلة ال تعد وال حت�صى حيث ن�صمع يوميًا بالع�صرات بل 
باملئات من الب�صر ينتقلون من هذا العامل اإىل العامل االآخر، 

واإىل الربزخ.
اخلالق  وجود   - الب�صر  كل  بهما  يوؤمن  االأمرين  هذين  اإّن 
القيامة  يوم  واحل�صاب  وال��ربزخ  املعاد  واأّن  وجل  عّز  الباري 
البد منه – حتى من مل يعرف االأديان ال�صماوية هو بني متيّقن 

و�صاك بهذين املو�صوعني.
ومن االأمور امل�صابهة لالأمرين ال�صابقني هو االإميان بالعدل 

االإلهي يف وجود من يقيم العدل بني النا�ص يف هذا الكون، فال 
يكون العدل اإال بيد عادل نائب عن النبي �صلى اهلل عليه واآله 
الذي اأر�صله العادل الباري عّز وجل للنا�ص ليحكم بينهم بالعدل.

االإميان بالعدل يعني االإميان باملنتظر واملخل�ص واملوعود، 
غر  بل  اختالفها،  على  ال�صماوية  االأدي��ان  كل  اأجمعت  فقد 
وهي حقيقة  اأال  بهذه احلقيقة،  االإميان  اأي�صًا على  ال�صماوية 
اأّن هناك خمل�صًا �صياأتي وين�صر ال�صالم، والعدل، واحلرية، 
وال�صالم، واخلر؛ وين�صر املظلوم ويقيم احلق ويق�صي على 
الفقر واجلوع ويحقق مقت�صيات هذه املفاهيم التي هي واحدة 

عند الب�صر وال يختلف يف معناها اأحد.
لكن هل ي�صعى كل الب�صر نحو ما يوؤمنون به؟ هل يطبقون ما 

يعتقدون اأن املوعود �صياأتي الأجل تطبيقه؟
وللدين دعوة  واح��د  وال��دي��ن  واح��د  وامل��ع��اد  واح��د  اإّن اهلل 

م�صرتكة واحدة.
واملخّل�ص املوعود واحد عند اجلميع، اإاّل اأّن احلكام والطغاة 
هم  املظلومني  مبقدرات  والتحكم  ال�صيطرة  يريدون  الذين 
الذين كانوا دائمًا اأعداء هلل والأنبيائه ومبعوثيه عليهم ال�صالم 
اإمكاناتهم الع�صكرية والفكرية  لل�صعاف واجلهلة ي�صعون كل 
واالعالمية لالإرهاب والت�صليل والت�صويه الإطفاء جذوة احلق 
ونور الهدى وال�صالم ودين الت�صليم له }ويأبى اهلل إل أن 

يتم نوره ولو كره الكافرون{.)التوبة:٣٢(

بقلم: حسن موىس

املـــــــهـــــــدي املــــــ�عــــــ�د
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َفِإنَّهَا  اهلِل  مْ شَعَائِرَ  يُعَظِّ وَمَــنْ  تعاىل: }َذلِــكَ  قال اهلل 
مِنْ تَْقوَى الُْقُلوِب{.)احلج:٣٢(

�صعائر  وهي:  مفاهيم،  ثالثة  عن  ال�صريفة  االآي��ة  حتّدثت 
اهلل، والتعظيم، التقوى(

ال�صعار - كما يف كلمات الّلغويني - يطلق على الَعالمة وما 
ي�صتدّل به على �صيء معنّي، ومفردة )ال�صعرة( تعني العالمة.

وُيق�صد  )ال�صعار(  كلمة  تطلق  احلديثة،  التعبرات  ويف 
مع  ل�صلوكه  ُمنطَلقًا  االإن�����ص��ان  يرفعه  ال��ذي  ال��ع��ن��وان  بها: 
الذي  يعرّب عن نهجه يف حياته وعمله، فهو  اأو ما  االآخرين، 

يدّل على ق�صده وهدفه.
و�صعارات  �صعائر  تعاىل  هلل  ب��اأّن  تخرب  القراآنية  واالآي���ة 
عظيمة  اأم����ورًا  ت��ك��ون   - ب��ذل��ك   - فهي  ت��ع��اىل،  ل��ه  منت�صبة 

ومقّد�صة ال يجوز التفريط فيها اأو التهاون يف التعامل معها.
ولذلك اأطلق لنا القراآن الكرمي حكمًا وا�صحًا، وهو تعظيم 
عليه  دالالت  مب�صيئته  تعاىل  اهلل  جعلها  التي  ال�صعائر  هذه 

وعلى توحيده ودينه و�صرعه وطاعته وعبادته.
فاإّن التعظيم �صلوك خارجي وعملي، وهو ينطلق من اأمرين:

اإدراك  ويعني �صلوك التعظيم والتقدي�ص الذي ينطلق من 
العظمة والقد�صية املحيطة بذلك ال�صيء.

الذي  ال�صيء  يعّظم  اأن  ي�صتطيع  ال  اجلاهل  فاإّن  هنا  ومن 
على  مبني  �صلوكه  الأّن  ذل��ك؛  اأظهر  واإن  التعظيم  ي�صتحّق 

اجلهل والوهم.
يدفع  الذي  املحّفز  العظمة هو  اأّن فهم وجه  وهذا مبعنى 

االإن�صان ملمار�صة �صلوك التعظيم واالحرتام واإظهار القدا�صة 
لهذا ال�صيء.

نقّد�ص  اأن  لنا  ميكن  كيف  اأّنه  وهو  يرد  �صوؤااًل  هناك  لكن 
�صعائر اهلل ونعّظمها؟

وهذا  بها،  واملعرفة  العلم  هو  لذلك  ال�صبيل  اإّن  اجل��واب: 
االأك��رم �صلى اهلل  النبي  امل��روي عن  نفهمه من احلديث  ما 
عليه واآله وهو يو�صي االإمام علّيًا اأمر املوؤمنني عليه ال�صالم 
بقوله: »يا علي، ركعتان ي�صّليهما العامل اأف�صل من األف ركعة 

ي�صّليها العابد«.)الوايف:١٧٨/٢٦(
العامل و�صالته قد انطلقت من  اأّن عبادة  وال�صّر يف ذلك 
النف�ص  وفاعلة يف  واعية  عبادة  فهي  والعلم،  املعرفة  اأ�صا�ص 
والروح، وهذا االأف�صلية منبثقة من االأثر الذي ترتكه �صالة 
العامل يف نف�صه و�صلوكه؛ الأّن العلم ال�صحيح يدعو اإىل العمل.

بينما �صالة العابد تكون مقبولة لكّنها حمدودة ومقّيدة يف 
اإطار احلركات والفعل اخلارجي.

بها؛  واالإح��اط��ة  اهلل  �صعائر  ملعرفة  م��ّدع��وون  نحن  اإذًا، 
اإىل  للّرجوع  فيه  نحتاج  ما  وهذا  التعظيم،  واجب  ن��وؤّدي  كي 
لتكون  لنا؛  بها  ن�صَ التي  عالماته  منه  لناأخذ  نف�صه  ال�صارع 

مورد تعظيمنا وتقدي�صنا.
هذه  م�صاديق  بع�ص  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  يف  اهلل  ب��نّي  وق��د 
يف  احلاّج  ي�صاهدهما  ما  وهما  وامل��روة،  كال�صفا،  ال�صعائر؛ 

اأداء فري�صة احلّج، فهما جزء من ال�صعائر.
والعنوان االأ�صمل لل�صعائر هو كّل ما دعا اهلل تعاىل اإليه يف 
�صرعه ودينه ودّل عليه: »اإّن �صعائر اهلل ت�صمل جميع االأعمال 
وعظمته،  وتعاىل  �صبحانه  باهلل  االإن�صان  تذّكر  التي  الدينية 
واإّن اإقامة هذه االأعمال دليل على تقوى القلوب«.)االأمثل يف 

الًبعد الأول: املعريف

اأوليائه يف  اهلل  �شعائر  تعظيُم 
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تعاىل من احلالل واحل��رام من  اأحكام اهلل  تكون  لذلك، 
�صعائره التي اأوجب علينا االلتزام بها، قال تعاىل: }َذلِكَ 
ــتْ  وَُأحِــلَّ ــهِ  رَبِّ عِنْدَ  َلــهُ  خَيْرٌ  َفهُوَ  اهلِل  حُــرُمَــاتِ  مْ  يُعَظِّ ــنْ  وَمَ
َلُكمُ اَلنْعَامُ إِلَّ مَا يُْتَلى عََليُْكمْ َفاجَْتنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ 

اَلوْثَاِن وَاجَْتنِبُوا َقوَْل الزُّوِر{.)احلج:٣٠(

عالمات  من  ال�صالم  عليهم  ور�صله  اهلل  اأنبياء  اأّن  كما 
ومعّظمون  مقّد�صون  فهم  وطاعته،  دينه  على  تدّل  التي  اهلل 
}آمَـــنَ  ك��ت��اب��ه:  ق��ال اهلل يف  ول��ه��ذا  امل��وؤم��ن��ني،  نفو�ص  يف 
آمَنَ  ُكلٌّ  وَالْمُؤْمِنُونَ  رَبِّــهِ  مِنْ  إَِليْهِ  ُأنــِزَل  بِمَا  الرَّسُوُل 
َأحَدٍ  بَيْنَ  ُنَفرُِّق  َل  وَرُسُلِهِ  وَُكُتِبهِ  وَمَاَئَِكتِهِ  بِاهلِل 
وَإَِليْكَ  رَبَّنَا  ُغْفرَانَكَ  وََأَطعْنَا  سَمِعْنَا  وََقاُلوا  رُسُلِهِ  مِنْ 

الْمَصِرُ{.)البقرة:٢٨٥(
فقد ُعّلق دعاء املوؤمنني يف املغفرة على االإميان باهلل تعاىل 
واملالئكة والكتب والّر�صل )�صلوات اهلل عليهم اأجمعني(؛ الأّن 

االإميان بذلك هو �صبب الطاعة واملغفرة.
ومن قوله تعاىل عن اأهل البيت )عليهم ال�صالم(: }ُقْل َل 
َأسَْأُلُكمْ عََليْهِ َأجْراً إِلَّ الْمَوَدَّةَ فِي الُْقرْبَى{.)ال�صورى:٢٣(
عَنُْكمْ  لِــيُــْذهِــبَ  اهلُل  ــِريــدُ  يُ ــا  ــمَ }إِنَّ تعاىل:  قوله  وك��ذا 
الرِّجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكمْ تَْطِهرًا{.)االأحزاب:٣٣(

فنفهم اأّن اهلل تعاىل قد اأوجب علينا تعظيمهم وتقدي�صهم 
اإىل  ون�صبهم  طّهرهم،  اأّن��ه  بنّي  تعاىل  الأّن��ه  �صاأنهم؛  واإظهار 
تعاىل  بيته  هو  بل  النا�ص،  من  اأح��د  بيت  لي�ص  وه��و  البيت، 
اآل  الذي و�صعه قبلة لعبادته وتوحيده وتقدي�صه، واآل حممد 
البيت واأهله، فهم حّرا�ص توحيد اهلل القائمون على تقدي�صه 
فلياأِت  وبيته  تعاىل  هلل  تقدي�صًا  اأراد  ومن  وطاعته،  وعبادته 
واآياته  اهلل  بيت  عّظم  فقد  عّظمهم  َمن  ف��اإّن  طريقهم،  عن 

وقبلته، وَمن قّد�صهم فقد قّد�ص �صرع اهلل ودينه.

وهو اإظهار التعظيم بعد اال�صت�صعار بتلك ال�صعائر واإدراكها 
االجن��ذاب  اإظ��ه��ار  معناه  التعظيم  ف���اإّن  ووج��دان��ًا،  نف�صيًا 
الروح  فهو اجنذاب  املقّد�ص،  ال�صيء  مع  والتفاعل  واالنبهار 
ما  ولكّل  اأّواًل،  تعاىل  هلل  وه��ي  العظمة،  اأم��ام  وان�صياعها 

ينت�صب اإليه جّل وعال ثانيًا.
اإبرازه يف  التعظيم ميكن  واإظهار  ال�صلوك  اإّن تطبيق هذا 
ال�صالم(،  )عليهم  البيت  باأهل  املتعّلقة  املنا�صبات  اإحياء 
فهم اأو�صح واأجلى م�صاديق �صعائر اهلل، وال باأ�ص باأْن نغتنم 
الفر�ص يف ذلك ال�صيما يف اأّيام �صهر رجب االأ�صب، اإذ تطّل 
املنا�صبات  من  مبجموعة  الوا�صعة  اهلل  رحمة  فيها  علينا 

املتعّلقة باأئّمة الهدى )عليهم ال�صالم(.
املوؤمنون بتعظيم  اأْن يقوم  والذي ينبغي يف هذا امل�صمار 
ومنا�صبة  �صعرة  كّل  واإعطاء  ال�صعائر  هذه  جميع  وتقدي�ص 
اأو  االآخ��ر،  البع�ص  واإه��م��ال  ببع�صها  االهتمام  دون  حّقها 
واجبنا  خالف  الأّن��ه  اآخ��ر؛  جانب  وترك  منها  جانب  اإحياء 
على  وواجبهم  حّقهم  ومعرفة  البيت  اأه��ل  اأم��ر  اإحياء  يف 

واملوؤمنني. امل�صلمني 

اجتماعية  عملية  االإل��ه��ي��ة  ال�صعائر  ه��ذه  اإح��ي��اء  اإّن 
وفردية، فاإّن اأغلب املنا�صبات تقوم على احل�صور اجلمعي 
يف امل�صاجد اأو احُل�صينّيات اأو املراكز اأو البيوت، ومن هنا 
على  وتربيتهم  االأبناء  حّث  االآب��اء  على  الواجب  اأّن  نرى 
املقّد�صة؛  املنا�صبات  هذه  يف  واملتوا�صل  الدائم  احل�صور 
ال�صعائر  هذه  جتاه  والروحي  النف�صي  ال�صعور  ت�صكيل  الأّن 
اأبنائنا  رب��ط  يف  ب��ه  ن��ق��وم  اأن  مي��ك��ن  م��ا  اأع��ظ��م  االإل��ه��ي��ة 

ال�صالم(. )عليهم  وقادتهم  باأئّمتهم 

الُبعد الثاين: ال�شل�ك النف�شي

بقلم: الشيخ عبد الجليل املكراين
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ومل يرتك اأولئك امل�صفقون عليه، واحلا�صدون ح�صينًا اإاّل 
اأن يبذلوا له م�صورتهم.. حماولني حب�صه عن االن�صراف 
عليه،  خوفه  احلنفّية  ابن  حمّمد  يخِف  ومل  ح��ني..  حّتى 
احل�صني  اأخ��اه  خماطبًا  فقال  ه��ذه،  رحلته  من  وتوّج�صه 
واأخيك،  باأبيك  الكوفة  اأهل  غدر  )عرفت  ال�صالم:  عليه 
هنا،  فاأقم  م�صى،  َمن  حال  حالك  يكون  اأن  اأخاف  واإيّن 

فاإّنك اأعّز َمن يف احلرم واأمنعه(.
يزيد  يغتالني  اأن  »اأخاف  ال�صالم:  عليه  احل�صني  فقال 
ابن معاوية يف احلرم، فاأكون الذي ت�صتباح به حرمة هذا 

البيت«.
اأو بع�ص  اإىل اليمن،  فاأ�صار عليه ابن احلنفّية بالذهاب 

نواحي الرّب، فوعده اأبو عبد اهلل يف النظر يف هذا الراأي...
يعد هوؤالء خرًا.. ويرّدهم مبا  اأن  اإاّل  ي�صع احل�صني  ومل 
يحمُد لهم �صفقتهم عليه.. ومل يجد احل�صني بّدًا من عدم 
االإف�صاء بكّل ما يتح�ّص�صه يف دواخله من وجوب اخلروج من 
مّكة، فاإّن اأولئك امل�صفقني ال ميتلكون ما ميتلكه احل�صني من 
�صرورة التحّرك وحتمّية اخلروج وتنجيز التكليف.. وهوؤالء 
احلا�صدون ال ي�صعرون اإاّل باالنقبا�ص عّما �صينجزه اإ�صرار 
ومن  اخل��روج،  حتمّية  بعد  )الن�صر(  حتمّية  من  احل�صني 
رف�ص )الن�صح( بعد رف�ص البيعة.. وال معنى اأن ين�صغل اأبو 
عبد اهلل عليه ال�صالم بالرّد على هوؤالء اأو حماولة اإقناعهم، 
فاإّن الذي هو فيه من هموم اال�صتعداد لل�صفر غدًا كاٍف لئن 

اأ�ـــشـــحـــاب احلــ�ــشــني عــلــيــه الــ�ــشــالم 
الأدوار وتــ�ــشــابــه  ــالت  ــ احل تــاثــل 
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ين�صغل مبناق�صة ن�صائح القوم.
وابن  �صهره  الطّيار  جعفر  بن  اهلل  عبد  كتاب  وي�صله 
مبا  عليه،  واحلر�ص  له  الن�صح  من  يفتاأ  ال  ال��ذي  عّمه، 
ت��وّق��ع��ه ع��ب��د اهلل م��ن ع��اق��ب��ة اخل����روج، وم��ا ���ص��ي��وؤول له 
م�صر احل�صني واآل احل�صني ب�صبب احتمال نكو�ص القوم 
�صيخهم  بفقد  الها�صمّيون  �صيفقده  وم��ا  ل��ه،  وخذالنهم 

و�صّيدهم ونورهم وهداهم، فكتب اإليه:
تقراأ  حني  ان�صرفت  ملا  اهلل  اأ�صاألك  ف��اإيّن  بعد،  )اأّم��ا 
يكون  اأن  الوجه  هذا  من  عليك  م�صفٌق  فاإيّن  هذا،  كتابي 
اليوم  هلكت  اإن  بيتك،  اأه��ل  وا�صتئ�صال  ه��الك��ك،  فيه 
املوؤمنني،  املهتدين، ورجاء  َعَلُم  فاإّنك  االأر�ص،  نور  اأطفئ 

فال تعجل بال�صر.. فاإيّن يف اأثر كتابي، وال�صالم(.
ومل يكتِف عبد اهلل بالن�صح، حّتى ا�صتدّل على خماوفه 
ال�صالم،  عليه  اهلل  عبد  اأب��و  �صي�صلكها  التي  الوجهة  من 
اأم��ان  بكتاب  ذل��ك  �صفَع  حّتى  ي��خ��ت��اره،  ال��ذي  وامل�صر 
للح�صني جاء به من عامل يزيد على مّكة، عمرو بن �صعيد 

ابن العا�ص.
وما الذي دعى عبد اهلل بن جعفر اأن يلجاأ اإىل عامل يزيد 
ب�صرة  اهلل  لعبد  وليت  واآل��ه،  احل�صني  على  حر�صه  �صوى 
احل�صني ليقراأ ما يقراأه احل�صني من م�صر الدين وعاقبة 
االأّمة بعد بيعة يزيد، وما الذي وراء اأمان عمرو بن �صعيد 
غر البيعة ليزيد، وما الذي اأخرج احل�صني من مدينته غر 
جعفر  بن  اهلل  عبد  اأّرَق  ال��ذي  وك��اأّن  ليزيد،  البيعة  رف�ص 
وعبد اهلل بن عّبا�ص واأمثالهما اإقناع احل�صني بالعدول عن 
اأمّية  بني  اأّن  اأولئك  وف��اَت  له،  االأم��ان  ح�صولهم  م�صره 
اأحرى بهم اأن ياأخذوا االأمان مَمْن بخروجه يزلزل اآل اأبي 
لعنة  اإىل  بهم  وي��وؤول  كيانهم،  ويهّد  عرو�صهم،  من  �صفيان 
التاريخ و�صبة الدهر، وهم الذين باالأم�ص ا�صتجدوا االأمان 
يوم الفتح من ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم، وعا�صوا 

بف�صل مّنته عليهم حينما اأطلقهم واآمنهم.
من  احل�صني  رف�صه  ما  ي�صّدق  احلنفّية  ابن  يكد  ومل 
يفرُغ  مبا  خروجه  قبل  يعرت�صه  حّتى  عليه  االأمان  عر�ص 
املحتوم،  امل�صر  من  الوِجل  املرجتف  قلبه  يختزنه  عّما 
م�صى  لتاريخ  الفاح�صة  بنظرته  يتقهقر  عّبا�ص  ابن  فاإّن 

اأ�صارير  عليها  انطوت  ونكو�ص،  ودعٍة  وخذالن،  غدٍر  من 
ليعيدوا  له  يكتبون  اليوم  وه��م  اأخ��ي��ه،  وجي�ص  اأبيه  ق��وم 
�صْوءتهم التي مل ي�صرتها زماٌن ق�صٌر م�صى على حروٍب 
ث���الث: ���ص��ّف��ني، واجل��م��ل، وال��ن��ه��روان، وم��ا اأجل���اأ اأخ��اه 
مّما  م�ص�ٍص  على  ال�صلح  ليقبل  ال�صالم  عليه  احل�صن 
فعله جي�صه واأهل رعّيته لي�صلموه عند الوثبة، ويدعوه اإىل 
لدماء  حقنًا  �صفيان  اأبي  ابن  مع  فيت�صالح  الدهِر  مهازِل 

امل�صلمني ب�صبب غدر الغادرين، ولوم العاذلني.
اأ�صرب،  وما  اأت�صرّب  اإيّن  العّم،  بن  )يا  عّبا�ص:  ابن  قال 
واأتخّوف عليك يف هذا الوجه الهالك واال�صتئ�صال، اإّن اأهل 
فاإّنك  البلد  هذا  يف  اأقم  تقربّنهم،  فال  غ��دٍر،  قوم  العراق 
� كما  اإن كانوا يريدونك  العراق  واأهل  اأهل احلجاز،  ل�صّيد 
فاإن  عليهم،  اأق��ِدم  ثم  وعدّوهم،  عاملهم  فلينفوا   � زعموا 
اأبيت اإاّل اأن تخرج ف�صر اإىل اليمن، فاإّن بها ح�صونًا و�ِصعابًا، 
عن  واأنت  �صيعة،  فيها  والأبيك  طويلة،  عري�صة  اأر�ص  وهي 
الّنا�ص يف عزلة، فتكتب اإىل الّنا�ص، وتر�صل، وتبّث دعاتك، 

فاإيّن اأرجو اأن ياأتيك عند ذلك الذي حتّب فيه عافية(.
واهلل  اإيّن  العّم،  بن  »يا  ال�صالم:  عليه  احل�صني  فقال 
اأّنك نا�صح م�صفق، وقد اأزمعت على امل�صر«. فقال  الأعلم 
ابن عّبا�ص: )اإن كنت �صائرًا فال ت�صر بن�صائك و�صبيتك، 
فاإيّن خلائف اأن ُتقتل وهم ينظرون اإليك(. فقال احل�صني 
هذه  ي�صتخرجوا  حّتى  يدعوين  ال  »واهلل  ال�صالم:  عليه 
العلقة من جويف ، فاإذا فعلوا ذلك �صّلط عليهم من يذّلهم 

حّتى يكون اأذّل من فرام املراأة«.
يجيبه  اأن  احل�صني  م��ن  عّبا�ص  اب��ن  ياأمله  ال��ذي  وم��ا 
يقراأ  واحل�صني  ما�صيًا،  ليقراأ  فاإّنه  واأمثاله،  ه��ذا  غر 
م�صتقباًل.. واإّنه ُيعيد تاريخًا وهو ي�صنع م�صرًا.. و�صّتان 
املوعود،  يومه  يرتّقب  من  وبني  الظروف،  يقّدر  من  بني 

املحتوم. وم�صره 
اأّما ابن عّبا�ص فال تزال م�صاهد الغدر والنكو�ص تعلق يف 
ذاكرته العري�صة مبا حتمله من خواطر اأمل، ومواقف خذالن، 
امل�صّرج  القادم  امل�صر  ووجله من  يوجب خ�صيته  اأم��ٌر  وهو 

بدماء ح�صنٍي عليه ال�صالم واآل ح�صني عليهم ال�صالم.
�صاطرتهم  بل  وحدهم،  الها�صمّيني  على  يقت�صر  ومل 



50

اب
شح

لأ�
ى ا

وف
اأ

ال�صّيدة  املوؤمنني  الأّم  وك��ان  النبوّي،  البيت  ن�صاء  بذلك 
هذا..  �صفره  عن  احل�صني  اإثناء  يف  حثيث  جهد  �صلمة  اأّم 
قول  ذاك��رت��ه��ا  يف  ي��رّن  م�صفق،  وه��واج�����ص  اأّم،  ع��واط��ف 
موؤمل، وم�صهٌد حزين، ال يفارقها يوم اأن �صمعته �صلى اهلل 
ولده احل�صني،  اإىل  ينظر  و�صلم يف جمل�صه وهو  واآله  عليه 
املاأ�صاة  عن  ُينبئها  هو  ثّم  حزينًا،  باكيًا  بعربته،  خمتنقًا 
اأّم  تكد  ومل  العطوف..  فوؤاده  واأبكت  �صجونه،  اأثارت  التي 
�صلمة اأن تنتظر نبوءة ال�صماء تخربها بقتل احل�صني عليه 
ال�صالم، ومل ت�صطرب اأن ياأتيها عزمه على ال�صفر الطويل 
اإليه  وتو�ّصلت  بالبكاء،  اأجه�صت  حّتى  بعده،  لقاء  ال  الذي 
فاإيّن  العراق،  اإىل  بخروجك  حتزنني  )ال  قائلًة:  بالعدول 
احل�صني  ول��دي  »ُيقتل  ي��ق��ول:  اهلل  ر���ص��ول  ج��ّدك  �صمعت 
اأر�ص يقال لها كربالء«. وعندي تربتك  باأر�ص العراق يف 
و�صلم(.  واآله  عليه  اهلل  �صلى  النبّي  اإيلَّ  دفعها  قارورة  يف 
فقال احل�صني عليه ال�صالم: »يا اأّماه، واأنا اأعلم اأيّن مقتول 
حرمي  يرى  اأن  وجّل  عّز  �صاء  وقد  وعدوانًا،  ظلمًا  مذبوح 
ورهطي م�صّردين، واأطفايل مذبوحني ماأ�صورين مقّيدين، 

وهم ي�صتغيثون فال يجدون نا�صرًا«.
قالت اأّم �صلمة: )واعجبًا، فاأّنى تذهب واأنت مقتول؟!(. 
ذهبت  اليوم  اأذه��ب  مل  اإن  اأّم��اه،  »يا  ال�صالم:  عليه  قال 
اأذهب يف غد ذهبت بعد غد، وما من املوت  غدًا، واإن مل 
اأقتل فيه، وال�صاعة  �� بّد، واإيّن الأعرف اليوم الذي  �� واهلل 
اأعرفك،  كما  فيها،  اأدفن  التي  واحلفرة  فيها،  اأقتل  التي 

واأنظر اإليها كما اأنظر اإليك، واإن اأحببت يا اأّماه اأن اريك 
اأ�صحابي«. م�صجعي ومكان 

اأعطاها  ثّم  اأ�صحابه،  تربة  فاأراها  ذلك،  منه  فطلبت 
فاإذا  قارورة،  يف  بها  حتتفظ  اأن  واأمرها  الرتبة،  تلك  من 
راأتها تفور دمًا تيّقنت قتله! ويف اليوم العا�صر بعد الظهر 
احل�صني  دمًا.)مقتل  تفور  هي  فاإذا  القارورة  اإىل  نظرت 

للمقرم:١٣٦(
اإليه  تتدافع  املوؤمنني  اأمر  ابن  االأط��رف  عمر  يزل  ومل 
اأنباء  اإليه  وتتوارد  امل�صر،  على  العازمة  القافلة  اأخبار 
على  ع��ازم  حمالة  ال  ال�صالم  عليه  واحل�صني  اخل���روج، 
فراق مدينة جّده واأبيه غدًا، اأو بعد غد، وال ُيثنيه اإ�صفاق 
املحّبني، وال يوقفه ت�صاوؤل احلا�صدين عن عزمة قلٍب كبر 
اأيقن بحتمّية اخلروج وامل�صر اإىل حيث اأرادت له ال�صماء 
عزمًا  وجد  حّتى  براأيه  االأطرف  عمر  ُيدِل  ومل  خلود،  من 
من  املعرت�صني  اعرتا�ص  ال مينعها  واإرادًة  رجاء،  يثنيه  ال 
تدفعهم  حا�صدين،  اأو  عاذلني،  اأو  م�صفقني،  اأو  نا�صحني، 
�صذاجة الفهم لالأحداث، اأو �صطحّية املعرفِة يف التكليف، 
وهم يختلفون اليوم مع احل�صني � يف اأح�صن االأحوال � على 
احل�صني  يجد  ومل  ح��ني..  اإىل  اإرجائه  اأو  امل�صر،  توقيت 
تهويل  اأو  النا�صحني،  اآراء  �صماع  من  ب��ّدًا  ال�صالم  عليه 
اآراٍء جتتهُد  يدلونه من  ما  اإىل  اال�صتماع  ولي�ص  املرجفني، 
بها قراوؤهم، وُتديل بها اأهواوؤهم بغر علٍم وال هدًى مبني.

بقلم: السيد محمد عيل الحلو
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- نور قربك ب�صياء ال�صاحلات.. فاإّن كل �صخب النور يف 
الدنيا، ال ي�صتطيع اأن ينقل اإليك ب�صي�صًا من ال�صياء هناك.

- حماولة اكت�صاف اهلل تعاىل عرب رحلة الت�صوف، تنتهي 
اإىل و�صع الذات يف مو�صع اهلل، اأو نكران وجوده باملرة.

واإاّل  املع�صية،  على  القدرة  مع  تاأتي  اأن  التوبة  قيمة   -
الرب  اإىل  يت�صرعون  وطغاتها  االأر����ص،  ف�صاق  كل  ف��اإّن 

باملغفرة، عندما تدق بهم �صاعة احلقيقة.
- قال: من اأين نبداأ؟

قلت: من اهلل.. قال: اإىل اأين ننتهي؟
قلت: اإىل اهلل.. قال: وبينهما مباذا نن�صغل؟

قلت: باهلل.. قال: اأترى اأّن يف ذلك �صمانة لدخول اجلنة؟
قلت: ذلك اإذا �صاء اهلل.

- لي�ص من ي�صقط من �صفينة ف�صائية خارج اجلاذبية، 

من  ح��ااًل  باأ�صواأ  االأب��د،  حتى  ال�صماوات  ف��راغ  يف  في�صيع 
الذي يعي�ص على االأر�ص، وهو ال يعرف من اأين جاء؟ واإىل 

اأين مي�صي؟ وماذا يراد منه؟
ال���ري���ح.. ح�صان  م��ع  ي��ذه��ب  ال��ن��ه��اي��ة  ���ص��يء يف  ك��ل   -
وكذلك  االأعمال..  وح�صان  االأ�صوات..  وح�صان  الوجوه.. 
اأقبح الوجوه. واأقبح االأ�صوات.. واأقبح االأعمال.. }وَيَبَْقى 

وَجْهُ رَبِّكَ ُذو الْجَاَِل وَاْلِْكرَام{.)الرحمن:٢٧(
- قال: اإّن اهلل تعاىل هو امللجاأ االأخر.

حلظة  فاأية  بينهما،  وما  والو�صط،  االأول،  وامللجاأ  قلت: 
اأم  غنّيًا،  تكون  اأعندما  عنه!؟  فيها  ت�صتغني  اأن  ميكنك 
عندما  اأم  حاكمًا،  تكون  وعندما  ف��ق��رًا؟  تكون  عندما 
ــُفــونَ{. يَــصِ عَــمَّــا  ــاَلــى  ــعَ وَتَ ــانَــهُ  ــبْــحَ }سُ حمكومًا؟  تكون 

)االأنعام:١٠٠(

نبداأ من اهلل وننتهي اإليه

بقلم: محمد كاظم هادي



52

ين
جد

�شا
د ال

�شي

لكل  �صيئًا مهمًا جدًا  ل�صالم  ال�صجاد عليها  االإمام  ترك 
العظيمة  الر�صالة  هذه  احلقوق(،  )ر�صالة  وهي  االأجيال 
ثقافة  وعن  النا�ص،  حقوق  عن  االإم��ام  فيها  يتحدث  التي 
العاملي  االإعالن  وثيقة  العامل عن  اأن يتحدث  احلقوق قبل 
حلقوق االإن�صان عام ١٩٤٨م مبئات ال�صنني مما يو�صح لنا 

الروؤية العميقة لالإمام ال�صجاد عن حقوق االإن�صان.
وتعد ر�صالة احلقوق لالإمام زين العابدين عليه ال�صالم 
من اأهم االآثار التي و�صلت اإلينا بعد ال�صحيفة ال�صجادية، 
جتاه  وواجباته  االإن�صان  وظائف  االإم��ام  فيها  يبني  حيث 
واالآخرين، وقد ذكرها  نف�صه  اهلل �صبحانه وتعاىل، وجتاه 
العقول( وهي عبارة  كتابه )حتف  �صعبة احلراين يف  ابن 
كتابه  يف  ال�صدوق  ال�صيخ  رواي��ة  وعلى  حقًا  خم�صني  عن 

)اخل�صال( واحد وخم�صني حقًا.
لثقافة  موؤ�ص�صًا  يعد  ال�صالم  عليه  ال�صجاد  االإم��ام  فاإن 
اأول من و�صع ر�صالة حلقوق االإن�صان  حقوق االإن�صان، فهو 
اأهمية  الإدراك��ه  وذلك  الزمان،  من  قرنًا  ع�صر  اأربعة  قبل 
احرتام النا�ص بع�صهم البع�ص، واأنها ت�صّكل املنطلق لبناء 
االجتماعية،  العدالة  وحتقيق  متما�صك،  اجتماعي  نظام 
اإطار  يف  واالجتماعية  الفردية  العالقات  �صالمة  و�صمان 

والقبول  االآخ��ر،  جتاه  والت�صامح  املتبادل،  االح��رتام  من 
بالراأي املخالف.

يف  االإن�����ص��ان(  ل�)حقوق  م��ادة  اإدراج  ج��دًا  املهم  فمن 
الطالب،  بني  ثقافة احلقوق  لن�صر  وذلك  التعليم،  مناهج 
ال�صلوك  على  اإيجابية  اآثار  من  ذلك  يرتكه  اأن  ميكن  وما 
واللني  الت�صامح  لثقافة  يوؤ�ص�ص  مبا  واالجتماعي،  الفردي 

يف التعامل مع الراأي املخالف.
حقوقهم  معرفة  يف  االآخرين  اح��رتام  ثقافة  غياب  اأما 
اأن  التع�صب والت�صدد والتطرف، يف حني  اإىل �صيوع  يوؤدي 
اإىل  يوؤدي  االآخر  حقوق  عن  ف�صاًل  ال��ذات،  حقوق  معرفة 
لالإن�صان،  والتكرمي  االحرتام  ثقافة  ومنو  القانون،  �صيادة 
تطبيقًا لقوله تعاىل، }وََلَقدْ َكرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَْلنَاهُمْ 
عََلى  ْلنَاهُمْ  وََفضَّ يِّبَاتِ  الطَّ مِّنَ  وَرََزْقنَاهُم  وَالْبَحِْر  الْبَرِّ  فِي 
ت�صر  ال�صريفة  فاالآية  تَْفضِياً{؛  خََلْقنَا  مِّمَّنْ  َكثِرٍ 
اأو  مذهبه  اأو  دينه  عن  النظر  بغ�ص  االإن�صان  تكرمي  اإىل 
آدَمَ{. بَنِي  َكرَّمْنَا  }وََلــَقــدْ  عرقه  اأو  لونه  اأو  قوميته 

)االإ�صراء:٧٠(
اإن االإمام علي بن احل�صني بن علي بن اأبي طالب عليهم 
التي  الطف  واقعة  بعد  االإن�صان  حقوق  للنا�ص  بنّي  ال�صالم 

الإمام ال�شجاد عليه ال�شالم
ــة احلــــقــــ�ق ــ ــ ــال ــ ــ ــش ــ ــ ور�
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بقلم: الشيخ عبدالله اليوسف

تعاليم  ف�صاًل عن  االإن�صانية  اأب�صط احلقوق  فيها  انتهكت 
واأحكامه. االإ�صالم 

وتاأتي اأهمية ر�صالة احلقوق لالإمام ال�صجاد باعتبارها 
اأ�صبق وثيقة حتدثت عن حقوق االإن�صان، يف حني اأن اأقدم 
تزيد  االإن�صان ال  التي �صدرت عن حقوق  الدولية  الوثائق 

عن قرنني من الزمن.
اإذ اإّن اأهم ما �صدر من وثائق عن حقوق االإن�صان، وثيقة 
اجلمعية  عن  ال�صادر  االإن�صان  حلقوق  العاملي  االإع��الن 
)١٩٤٨/١٢/١٠م(،  ب��ت��اري��خ  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة 
الثورة  اإعالن  من  قواعده  اقتب�ص  قد  االإعالن  هذا  وكان 
حلقوق   - )١٧٨٩م(  ع���ام  ح��دث��ت  ال��ت��ي   - الفرن�صية 

االإن�صان، واعرتافها باحلقوق الطبيعية لالأفراد.
ال�صجاد  لالإمام  وثيقة )ر�صالة احلقوق(  امتازت  وقد 
باأنها تطّرقت اإىل حقوق اأكر مما هو مدون يف االإعالن 
احلقوق  ر�صالة  ا�صتملت  اإذ  االإن�صان؛  حلقوق  العاملي 
على خم�صني حقًا، ويف رواية اأخرى على واحد وخم�صني 
مل  االإن�صان  حلقوق  العاملي  االإع��الن  اأن  حني  يف  حقًا، 
احلقوقية  االإمام  ر�صالة  اأ�صارت  كما  مادة،   ٢٩ يتجاوز 
االإن�صان،  حلقوق  الدولية  الوثائق  جتاهلتها  حقوق  اإىل 
اأكرب  وهي  لعبده،  بالن�صبة  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  كحق 

اأ�صلها. بل  احلقوق؛ 
ثم اأ�صار االإمام ال�صجاد عليه ال�صالم اإىل حقوق االإن�صان 
املفرو�صة من اهلل تعاىل جتاه نف�ص االإن�صان، واأنواع عالقة 

االإن�صان بنف�صه من خالل روؤية االإ�صالم لذلك.
اأ�صار  التي  الرئي�صة  االإن�����ص��ان  حقوق  تق�صيم  وميكن 
ر�صالته  ال�صالم يف  عليهما  بن احل�صني  علي  االإمام  اإليها 

التالية: احلقوقية �صمن املحاور 
١. حق اخلالق وحق املخلوق )حق اهلل، وحق النف�ص(.

حق  ال�صمع،  حق  الل�صان،  ك�)حق  االأع�صاء:  حقوق   .٢
الب�صر، حق اليد، حق الرجل، حق البطن،حق الفرج(.

يلي:  م��ا  احل��ق��وق  ه��ذه  وت�صمل  االأف��ع��ال.  ح��ق��وق   .٣
ال�صدقة،  حق  ال�صوم،  حق  احلج،  حق  ال�صالة،  )حق 

الهدي(. حق 
)حق  يلي:  ما  احلقوق  هذه  وت�صمل  االأئمة:  حقوق   .٤

ال�صلطان، حق �صائ�صك بالعلم، حق �صائ�صك بامللك(.

االأ�صناف  الرعية  حقوق  وت�صمل  الرعية:  حقوق   .٥
التالية: )حق رعيتك بال�صلطان، حق رعيتك بالعلم، حق 

الزوجة، حق اململوك(.
االأ�صناف  ال��رح��م  حقوق  وت�صمل  ال��رح��م:  حقوق   .٦
حق  االأخ،  حق  الولد،  حق  االأب،  حق  االأم،  )حق  التالية: 

موالك املنعم عليك، حق موالك الذي اأنعمت عليه(.
٧. ح��ق��وق ع��ام��ة ال��ن��ا���ص واالأ����ص���ي���اء: وت�����ص��م��ل ه��ذه 
اإمام اجلماعة،  املوؤذن، حق  منها: )حق  احلقوق٢٤ حقًا 
حق اجللي�ص، حق ال�صاحب، حق اخلليط، حق ال�صريك، 
اأهل  حق  االإ�صالم،  اأه��ل  حق  ال�صغر،  حق  الكبر،  حق 

الذمة.... وغرها من احلقوق العامة(.
ختم  ق��د  ال�صالم  عليه  ال�صجاد  االإم���ام  اأن  ون��الح��ظ 
يف  اختلفوا  واإن  االإ�صالم،  اأهل  بحقوق  احلقوقية  ر�صالته 
اأن  الفكرية، فلكل م�صلم  واآرائهم ومرجعياتهم  مذاهبهم 

ميار�ص عباداته و�صعائره ومعتقداته بح�صب مذهبه.
ثم بحقوق من ي�صرتك مع االإن�صان يف االأر�ص الواحدة 
الدين،  اختلف معهم يف  واإن  الواحد،  ال�صيا�صي  والنظام 
ال�صيا�صي  النظام  ويف  االإن�صانية،  يف  ي�صرتكون  لكنهم 
ممار�صة  حرية  ولهم  امل��واط��ن��ة،  حقوق  فلهم  ال��واح��د، 

�صعائرهم الدينية، دون اأن يدعوا امل�صلمني اإليها.
اأن  كما  عباداتهم،  مرا�صيم  اإج��راء  يف  احلرية  ولهم 
اأن يعملوا ح�صب �صريعتهم يف عقودهم وطالقهم...  لهم 
عليه  االإم���ام  ي��ق��ول  ال�صخ�صية؛  االأح����وال  م��ن  وغ��ره��ا 
ال�صالم: »وحق اأهل الذمة: اأن تقبل منهم ما قبل اهلل عز 

وجل، وال تظلمهم ما وفوا هلل عز وجل بعهده«.
اأكر  تاريخية  وثيقة  احلقوقية  الر�صالة  هذه  وت�صكل 
والتحليل،  الدرا�صة  من  للمزيد  بحاجة  وهي  مهمة  من 
ومنهجهم  البيت  اأهل  فكر  تقدم  على  عميقة  داللة  وفيها 

الرباين.
ل��الإم��ام  احل��ق��وق  ر�صالة  م��ن  ن�صتفيد  اأن  علينا  ف��اإن 
نعطي  باأن  ال�صالم  عليه  العابدين  زين  احل�صني  بن  علي 
ن�صر  على  ونعمل  النا�ص،  حقوق  مب�صاألة  اأك��رب  اهتمامًا 
يعلم كل �صخ�ص حقوقه  النا�ص، حتى  ثقافة احلقوق بني 
وواجباته الفردية واملدنية واالجتماعية واالقت�صادية مبا 

للجميع. العدالة االجتماعية  يحقق 
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ال�صحيفة ال�صجادية: هي من ذخائر الرتاث االإ�صالمي، 
والرتبوية  واالأخ��الق��ي��ة  البالغية  املباحث  مناجم  وم��ن 
واالأدبية يف االإ�صالم ونظرًا الأهميتها فقد �صماها كبار رجال 
اآل  وزبور  البيت  اأهل  واإجنيل  القراآن  باأخت  والعلم،  الفكر 

حممد.)الذريعة يف ت�صانيف ال�صيعة:١٨/١٥(
فيه  طغت  ع�صر  يف  جاءت  اأنها  اأهميتها  يف  زاد  ومما 
االأحداث الرهيبة يف ال�صيا�صة التي اأحالت حياة امل�صلمني 
هدي  من  ن��ور  ب�صي�ص  اأي  فيه  لي�ص  مظلم  جحيم  اإىل 
الذي  وال�صيا�صي  احلزبي  فالتكتل  واإ���ص��راق��ه،  االإ���ص��الم 

حيث  ال�صخ�صية  واالأطماع  امل�صالح  اأ�صحاب  وراءه  �صعى 
واآدابه  ال�صمحة  وتعاليمه  االإ�صالم  لروحانية  ظل  اأي  اختفى 

االإن�صانية وحكمه اخلالدة.
بال�صحيفة  ال�صالم  عليه  العابدين  زين  االإم��ام  فتح  لقد 
قد  امل�صلمون  ك��ان  الديني،  للوعي  جديدة  اآف��اق��ًا  ال�صجادية 
فقدوه، ودعت اإىل التبتل الروحي وال�صفاء النف�صي والطهارة 
من  ذل��ك  وغ��ر  والطمع  اجل�صع  ونبذ  االأنانية  من  والتجرد 

الرذائل والنزعات ال�صريرة التي نهى عنها االإ�صالم.
كما دعت ال�صحيفة اإىل االت�صال باهلل تعاىل خالق الكون 
وواهب احلياة وم�صدر اخلر واحلق واجلمال �صبحانه وتعاىل 

اأح�صن اخلالقني.

باأمور بالغة االأهمية ومميزات  متتاز ال�صحيفة ال�صجادية 
عديدة، من بينها ما يلي:

بحبله  واالعت�صام  تعاىل  هلل  الكامل  االنقطاع  متثل   .١
والتجرد التام من عامل املادة.

تفيد  االإم��ام  بها  يتمتع  كاملة  معرفة  عن  ك�صفت  لقد   .٢
نا�صئًا  ذل��ك  يكن  ومل  القهار،  بالواحد  ارتباطه  عمق  ع��ن 
العلم  قائم على  واإمنا هو  تقليد قدمي،  اأو  عن عاطفة عابرة 
اليقني والعرفان االأكيد، بل هو االإمامة باحلق ويف يده الوالية 
التكوينية والت�صريعية وقد اأدىل عليه ال�صالم يف �صحيفته هذه 
الكالم  علماء  منها  انتهل  التي  الكالمية  البحوث  من  بكثر 

والفال�صفة امل�صلمون يف ما كتبوه عن واجد الوجود.
وبذلك  تعاىل،  اهلل  اأم��ام  اخل�صوع  كمال  على  احتوت   .٣
من  فيها  مبا  الطاهرين  االأئمة  اأدعية  بقية  عن  امتازت  قد 
الفا�صل  قال  تعاىل؛  هلل  التذلل  واإظهار  الت�صرعات  اأفانني 
االأ�صفهاين: )اإن اهلل تعاىل قد خ�ص كل واحد منهم مبزية 
املوؤمنني  اأمر  يف  كال�صجاعة  غره،  يف  توجد  ال  وخ�صو�صية 
وابنه احل�صني عليهما ال�صالم والرقة والتفجع يف اأدعية زين 

من المتيازات

زبـــ�ر اآل حممد 
ال�شـــالم عليهم 
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الكاملة،  ال�صحيفة  اأدعية  ال�صيما  ال�صالم  عليه  العابدين 
واأخ��رى  حممد،  اآل  بزبور  االمامية  اأ�صحابنا  بني  املعروفة 

باإجنيل اأهل البيت(.)ال�صحيفة اخلام�صة ال�صجادية:١٤(
تعاىل  اهلل  برحمة  والرجاء  االأمل  اأبواب  فتحت  لقد   .٤
ف��االإن�����ص��ان مهما ك��رت ذن��وب��ه  ���ص��يء؛  ال��ت��ي و���ص��ع��ت ك��ل 
اهلل  رحمة  م��ن  يقنط  اأن  ل��ه  ينبغي  ال  خطاياه  وعظمت 

وكرمه. وعفوه  تعاىل، 
لئن  وجاللك،  وعزتك  »اإلهي  ال�صالم:  عليه   االإم��ام  يقول 
بلوؤمي  طالبتني  ولئن  بعفوك،  الأطالبنك  بذنوبي  طالبتني 

الأطالبنك بكرمك...«.
ال�صحيفة برامج لالأخالق  اأدعية يف  اأكر ما ورد من   .٥
بها  ي�صمو  التي  النف�صية  والف�صائل  ال�صلوك  واآداب  الروحية 

االإن�صان عن عامل املادة.
٦. احتوت على حقائق علمية مل تكن معروفة يف ع�صره، 
بالوباء  مياههم  وام��زج  اللهم   « ال�صالم:  عليه  قوله  منها 

واأطعمتهم باالأدواء...«.
اكت�صفت  علمية  حقيقة  اإىل  ال�صالم  عليه  هنا  اأ�صار  لقد 
املعروفة  ال��وب��اء  ج��راث��ي��م  اأن  وه��ي  االأخ����رة،  الع�صور  يف 
يتلوث  ال��ذي  فهو  امل��اء،  طريق  عن  تاأتي  اإمن��ا  ب�)الكولرا( 
االأطعمة  اإىل  تنتقل  الوباء  هذا  جراثيم  اأن  كما  بجراثيمها 
فاإنه ي�صاب  بتلك اجلراثيم  ملوثة  االإن�صان وهي  اأكلها  فاإذا 

بهذا الداء؛ هذه احلقيقة مل تعرف اإال يف هذا الع�صر.
اإىل  املوؤمن  معراج  هو  الذي  الدعاء  فل�صفة  متثل  اإنها   .٧
اهلل والبالغ به اإىل اأرقى مراتب الكمال، اإذ لي�ص �صيء يف هذه 
الكون،  اأ�صمى من االت�صال باهلل تعاىل خالق  احلياة ما هو 
بالطماأنينة  ت�صعر  التي  النفو�ص احلائرة  اإىل  وواهب احلياة 
بعد القلق، وباالأمل بعد القنوط، اإّن الدعاء اخلال�ص لي�صمو 

باالإن�صان اإىل عامل امللكوت.
الف�صاد  ع��ل��ى  ث���ورة  ال�����ص��ج��ادي��ة  ال�صحيفة  تعترب   .٨
ب�صبب  الع�صر  ذل���ك  يف  ���ص��ائ��دًا  ك���ان  ال���ذي  واالن���ح���الل 
ال�صيا�صة االأموية التي اأ�صاعت املجون والف�صاد والتحلل بني 
والتخلف  اجلمود  على  ثورة  ال�صحيفة  فجاءت  امل�صلمني؛ 

واالنحطاط يف الع�صر االأموي.
يف  وال��ب��الغ��ة  الف�صاحة  م��رات��ب  اأرق���ى  بلغت  لقد   .٩
الكرمي  القراآن  بعد  عربيًا  كالمًا  جند  فال  العربية،  اللغة 
زين  االإمام  اأدعية  من  واأف�صح  اأبلغ  هو  ما  البالغة  ونهج 

ال�صالم. عليه  العابدين 
 - اأن��ه  من  الرغم  )وعلى  حمفوظ:  ح�صني  الدكتور  ق��ال 

الدعاء - املاأثور عن االأئمة نر فني رائع، واأ�صلوب نا�صع من 
اأجنا�ص املنثور، ومنط بديع من اأفانني التعبر، وطرق بارعة 
واحلق  الكالم،  فنون  من  معجب  وم�صلك  البيان،  اأن��واع  من 
اأّن ذلك النهج العبقري املعجز من بالغات النبي �صلى اهلل 
يرق  مل  التي  ال�صالم  عليهم  البيت  واأه��ل  و�صلم  واآل��ه  عليه 
اإليها غر طرهم، ومل تت�صم اإليها �صوى اأقالمهم؛ فالدعاء 
اأدب جميل، وحديث مبارك، ولغة غنية، ودين قيم، وبالغة 
البالغ:  العبقة...()جملة  نبوية  امل�صحة،  اإلهية  عبقرية، 

العدد ال�صاد�ص، ال�صنة االأوىل:٥٦(.
وقد اهتمت االأو�صاط االإ�صالمية وغر االإ�صالمية اهتمامًا 
العلماء  جميع  واظ��ب  فقد  ال�صجادية،  بال�صحيفة  بالغًا 
امل�صلمني ال�صاحلني على الدعاء بها يف غل�ص الليل ويف و�صح 

النهار مت�صرعني بها اإىل اهلل تعاىل.
اإىل  تعدت  واإمن��ا  فقط  العربي  العامل  على  تقت�صر  ومل 
غره من �صعوب العامل فرتجمت اإىل اأكر اللغات االأجنبية، 

كالفرن�صية واالإنكليزية والفار�صية واالأملانية وغرها.
اأن اخلطاطني يف خمتلف  اأهميتها  ومما يدل على مدى 
اأث��ري  ب��خ��ط  كتابتها  اإىل  ان���ربوا  االإ���ص��الم��ي��ة  ال��ع�����ص��ور 
خزائن  م��ن  الكثر  بها  حفلت  وق��د  ال��روع��ة  منتهى  يف 

االإ�صالمية. املخطوطات 
واإي�����ص��اح  ال�صحيفة  درا���ص��ة  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��اء  ع��ك��ف  ك��م��ا 

مقا�صدها و�صرحها.
على  ع��دده��م  زاد  املهمة  ب��ه��ذه  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  والعلماء 

ال�صبعني عاملًا.
كل ذلك الأنهم وجدوا يف ال�صحيفة منوذجًا فريدًا ي�صتفيد 
االأ�صلوب  جمال  فيها  البارز  كان  فقد  وباحث  اأديب  كل  منه 
وروعة الديباجة ورقة االألفاظ وارتياح روحي يبل�صم النفو�ص 

احلائرة والقلوب ال�صالة.
ومن مظاهر الروعة البالغية فيها االأطناب واالإيجاز حيث 

تدعو احلاجة.
فقد اأطنب عليه ال�صالم يف و�صف اجلنة وما فيها من نعم 
اإليها  النا�ص  ت�صويق  ب�صبب  ذلك  كل  جميلة  وق�صور  وترف، 

وترغيبهم باأعمال الرب واخلر ليفوزوا بنعيمها.
كما اأطنب يف التهويل من النار وق�صاوة العذاب وذلك لزجر 

النا�ص عن اقرتاف املوبقات واإبعادهم عن ارتكاب املنكرات.
وهو بهذا يجاري اأ�صلوب القراآن الكرمي، وقد ن�ص علماء 
البالغة على اأن االأطناب يف ذلك من اأرقى مراتب البالغة 

واأروع �صورها.

بقلم: الدكتور حسني الحاج حسن



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 ار�شال العمال على الربيد اللكرتوين التايل:

info@imamhussain-lib.org

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


