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كلمة العدد

يف الإخال�ص
يكون اخلال�ص
ه��ذا احلدي��ث ال��وارد ع��ن �أم�ير امل�ؤمن�ين علي��ه ال�س�لام تنط��وي في��ه الكث�ير م��ن املع��ارف والفوائ��د ،وعن��د
ت�أملن��ا له��ذا احلدي��ث ظه��ر لن��ا م��ا يلي:
 .1ان االخال�ص يف العمل الدنيوي ي�ؤدي اىل جناح العمل وكرثة فوائده.
 .2ان االخال�ص يف العمل ي�شعر �صاحبه بال�صدق والطهارة فيطمئن قلبه وير�ضى عن نف�سه.
 .3ان االخال���ص يف العم��ل يدع��و االخري��ن اىل االقت��داء بعم��ل املخل���ص فيع��م االخال���ص فيع��م اخل�ير
والربك��ة.
 .4ان االخال���ص يف العم��ل يقت�ض��ي العم��ل مبهني��ة وكف��اءة ،فتق��ل االخط��اء ويك�ثر ال�ص��واب في��زداد اخل�ير
ويع��م الب�لاد والعباد .
 .5ان االخال�ص يف العمل يدفع عن �صاحبه تهمة الف�ساد ،وينزهه عن احلرام.
 .6ان االخال���ص يف العم��ل في��ه مر�ض��اة ال��رب والق��رب من��ه كم��ا يف ق��ول ر�س��ول اهلل �صل��ى اهلل علي��ه و�آل��ه
و�سلم ،قال اهلل عز وجل :ال �أطلع على قلب عبد ف�أعلم منه حب االخال�ص لطاعتي لوجهي وابتغاء مر�ضاتي
�إ ّال توليت تقوميه و�سيا�س��ته .فيكون املخ�ص يف رعاية اهلل عز وجل وت�س��ديده.
 .7ان االخال���ص يف الني��ة ين��زه �صاحب��ه ع��ن الدني��ة ،وه��ذا ما �أكده الإمام علي عليه ال�س�لام حيث قال :من
�أخل�ص النية تنزه عن الدنية.
فاملخل���ص ينج��و م��ن �ش��رور الدني��ا وعقوب��ة الآخ��رة ،واملخل���ص يخ��رج م��ن خان��ة املق�صري��ن ويدخ��ل يف
ال�صادق�ين ،واملخل���ص يجتن��ب املح��ارم ب�إخال�ص��ه فيك��ون م��ن الطاهرين ،فباالخال�ص تبن��ى البالد وتنعم
العباد وت�سود الربكات ،وتت�سع اخلريات ،وتدفع الباليا ،وت�سمو النوايا ،وباالخال�ص يطمئن القلب وت�ستقر
النف���س ،ويرتف��ع القل��ق وحت��ل الطم�أنين��ة .فباالخال���ص يك��ون اخلال�ص م��ن كل �ضرر دني��وي و�أخروي.
امل�شرف العام
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�سيد ال�شهداء عليه ال�سالم

عطاء الثورة احل�سينية

ه�ن��اك ج��وان��ب مه ّمة يف ث ��ورة �سيد ال���ش�ه��داء عليه
ال���س�لام ينبغي على امل ��وايل معرفتها ،وح � ّ
�ري بنا �أن ورد يف التاريخ �أن الإمام احل�سني عليه ال�سالم وهو يف
ن�ستفيد يف حياته من عطاء الثورة احل�سينية.
طوافه يف مو�سم احلج عندما رف�ض �أن يبايع يزيد بن
ف���إنّ لكل ح��رك��ة �إ�صالحية وث ��ورة جماعية تغيريية معاوية �أتاه هاتف �إلهامي ي�أمره ب�أن َّ
يحل من �إحرامه
معطياتها ،وال يخفى على كل �إن�سان املعطيات الوافرة و�أن يجعل حجته عمرة مفردة و�إ ّال �سوف ُيقتل و�إن كان
ل�ل�ث��ورة احل�سينية وم ��دى ا��س�ت�ف��ادة الأم ��ة الإ�سالمية متعلق ًا ب�أ�ستار الكعبة.
وغريها من هذه املعطيات.
فامتثل الإمام احل�سني عليه ال�سالم لأمر اهلل تعاىل،
املعطيات العقادية

فالرتكيز على اجلانب الإن�ساين وامل�أ�ساوي يف الثورة وق��د كانت هناك �إره��ا� �ص��اتٌ بذلك ك��ان الإم ��ام عليه
احل�سينية من قتل و�سلب ونهب وبكاء الن�ساء ونحيب ال�سالم على علم بها ،وعندما كان يف املدينة املنورة زار
الأطفال ال يكفي لنهو�ض املجتمع من واقعه املرير ،لأنّ جده امل�صطفى وعند القرب بينما هو يزور غفا غفوة ر�أى
الثورة احل�سينية مل حت ّدد بوقت ّ
معي وقد حدثت قبل فيها جده �صلى اهلل عليه و�آله قائ ًال له�« :إنًّ لك منزلة
�ألف وثالثمائة عام.
عند اهلل لن تنالها �إ ًّال بال�شهادة».
ا�ستمرارية ال�ث��ورة احل�سينية م��ن �سنة  60للهجرة �إنَّ ام�ت�ث��ال الإم ��ام احل�سني عليه ال���س�لام و�إح�ل�ال
وحتى قيام ال�ساعة ،بل �إنّ ما يعود �إىل النا�س من النفع �إحرامه وخروجه من مكة للحفاظ على حرمة الكعبة
والإ�صالح يف املجتمع ابتد�أت بثورة �سيد ال�شهداء عليه يعد قمة يف �إمي��ان��ه بق�ضاء اهلل وق ��دره م��ع علمه ب�أنه
ال�سالم وهذه الثورة لها امتداد �إىل قيام الإمام املهدي مقتو ٌل ال حمالة لرف�ضه مبايعة يزيد ومترده على ف�سقه
عليه ال���س�لام ،فهو �أي���ض� ًا �سيقوم ب �ث��ورة �ضد الظلم وفجوره العلني بل على الظلم واال�ستبداد.
واال�ستبداد ،كما ج��اء يف احلديث ال�شريف�« :أب�شروا �أ ّما املوقف الآخر حينما ُرمي عبدا هلل الر�ضيع عليه
باملهدي رجل من قري�ش من عرتتي ،يخرج يف اختالف ال�سالم ب�سهم حرملة لعنه اهلل يف كربالء �أخذ الإمام
من النا�س وزلزال ،فيملأ الأر�ض ق�سط ًا وعد ًال كما ملئت عليه ال�سالم دم الر�ضيع امل�ب��ارك ورم��اه �إىل ال�سماء
ظلم ًا وجور ًا(.»...كنز العمال)261/14:
علي ما نزل بي �إ َّنه بعني اهلل».
قائ ًال«:ه ّونَ َّ
�إقامة العدل يف الأر�ض من واجبات خليفة ر�سول اهلل ف�إنّ ك ّل ما ينزل بنا هو من اهلل �سبحانه وتعاىل فكله
�صلى اهلل عليه و�آله وهو الإمام املع�صوم بن�ص الرواية
هي و�سهل يف جنب اهلل ويف �سبيله ،وهو القائل عليه
ّ
ال�شريفة «لوال احلجة ل�ساخت الأر�ض ب�أهلها».
ال�سالم« :ر�ضا اهلل من ر�ضانا �أهل البيت ن�صرب على
�أي �أنّ لو مل يكن هناك من حجة على وج��ه الأر���ض عظيم بالئه فيوفينا �أجور ال�صابرين».
النقلبت الأر� ��ض وم��ا فيها على �ساكنيها م��ن الب�شر
املعطيات الأخالقية
واحليوانات والنباتات وكل �شيء حتى اجلماد.
لقد �أعطت ثورة الإمام احل�سني درو�س ًا
ّ
فحري بنا �أن نر ّكز على �شيء من معطيات الثورة �أخالقية عظيمة مما يجعل املرء املن�صف
احل�سينية العقائدية والأخالقية والإ�صالحية واملعنوية ي�ت��وق��ف ع�ن��ده��ا وي �ت ��أم��ل فيها م��ن تلك
والروحية.
املواقف ،موقف الإمام مع جي�ش احلر
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فحني ر�آهم الإمام وهم بحالة يرثى لها وعلى الرغم
من �أ ّنهم من �أتباع يزيد و�أزالم��ه� ،أنقدهم ا إلم��ام من
الهالك حيث �أمر �أ�صحابه �أن ي�سقوا القوم من املاء
َّ
وير�شفوا اخليل تر�شيف ًا.
نالحظ هنا مدى �أخالقيات الإم��ام الإن�سانية ،كان
با�ستطاعته �أن يفنيهم عن بكرة �أبيهم ولكن الأخالق
الإ�سالمية الرفيعة ت�أبى ذلك.
بل �إنَّ الإمام عليه ال�سالم مع عظمته
ومكانته وهيبته وه��و اب��ن ر�سول اهلل
�سقى �أحدهم بيده املباركة ال�شريفة
وه��و علي ب��ن ال�ط� ّع��ان وم��ع �شديد
الأ�سف ه��ذا اللعني نف�سه �شارك
يف ق �ت��ل الإم � ��ام احل �� �س�ين عليه
ال�سالم.
من هنا يت ّمز الأخ�لاق
احل�سينية الفا�ضلة
ع��ن الأخ�ل�اق

ف�شملت �أخالقيات احل�سني حتى احليوان والرفق به
ين�س خيولهم بل �أمر �أ�صحابه �أن ير�شفوا اخليل
حيث مل َ
تر�شيف ًا ،هذا مع حاجة الإمام �إىل املاء وهو يف �سفر،
مما يعطينا در�س ًا يف العفو والرحمة والرفق وال�شفقة
والإن�سانية ،در�س ًا عملي ًا تراه بعني القلب وك�أنه متج�س ٌد
�أمامك ينب�ض باحليوية واحلياة مما ي�ؤثر ت�أثري ًا بالغ ًا
على النف�س وي�صقلها �صق ًال �أخالقي ًا جمي ًال.
در�س �آخر يعطينا �إ َّياه الإمام عليه ال�سالم يف امل�ساواة
ٌ
خده على
والتوا�ضع عندما ا�ست�شهد العبد جون و�ضع َّ
خ��ده وه��و يبكيه ويندبه متام ًا كما فعل مع ابنه علي
الأكرب عليه ال�سالم.
وم��وق��ف �آخ ��ر ي ��د ُّل على عظمة �أخ�لاق��ه ونبله عليه
ال�سالم ،كما جاء يف �سريته املباركة ،بكا�ؤه على �أعدائه
يوم املعركة يف كربالء عندما ُ�سئل عن بكائه قال عليه
ال�سالم�« :أبكي على ه��ؤالء �سوف يدخلون النار
ب�سبب قتلي».

�سيد ال�شهداء عليه ال�سالم

الرياحي و�أ�صحابه عندما �شارفوا على الهالك من اليزيدية القذرة ،فك�أن جي�ش بني �أمية مل يقر�أوا القر�آن
�شدة العط�ش والتعب وهم ي�سريون يف ال�صحراء بحث ًا طيلة حياتهم ،ومل ي�سمعوا با�سم ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله بل وك�أ ّنهم غري م�سلمني من م ّلة �أخرى.
عن الإمام و�أ�صحابه.

ه� ��ذا امل��وق��ف
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�سيد ال�شهداء عليه ال�سالم

النبيل يربينا ويرو�ض �أنف�سنا على الرحمة والر�أفة
والت�سامح وال�ع�ف��و حتى ع��ن الأع ��داء كما ق��ال �أم�ير
امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب عليه ال�سالم« :ال يحيف
على من يبغ�ض � -أي ال يظلم من يبغ�ض  -وال ي�أثم
يف من يحب».
وم��وق��ف �آخ��ر م��ن �أب��ي الف�ضل العبا�س عندما نزل
امل�شرعة بعد �أن �أجلى الأوغاد عنها لأنهم منعوا مع�سكر
أح�س
احل�سني من املاء ،وبينما كان العبا�س ميلأ القربة � َّ
بربد املاء وهو عط�شان عط�ش ًا �شديد ًا فملأ كفه لي�شرب
لكنه تذكر عط�ش �أخيه احل�سني حني ذاك رمى املاء من
كفه وقال:
يا نف�س من بعد احل�سني هوين
وب� �ع ��ده ال ك �ن��ت �أن ت �ك��وين
ه ��ذا احل �� �س�ين وارد امل �ن��ون
وت � �� � �ش� ��رب �ي�ن ب� � � ��ارد امل� �ع�ي�ن
رف�ض عليه ال�سالم �شرب امل��اء قبل �أخيه احل�سني
عليه ال�سالم مع �أنّ �شرب املاء مباح له ،لكن �ألزم نف�سه
على �أن ال يرتوي قبل �أخيه احل�سني عليه ال�سالم فهذا
املوقف العظيم يد ُّل على عظمة �شخ�ص َّية العبا�س عليه
ال�سالم وعلى الرتبية الإ�سالمية الأ�صيلة التي تلقاها
على يد وال��ده ا إلم��ام علي عليه ال�سالم الذي زرع فيه
تلك الروح الأبية واملبادئ الإ�سالمية النبيلة.
الإ�صالح احل�سيني

�إن مبد�أ خ��روج الإم ��ام احل�سني عليه ال�سالم على
ف�ساد املجتمع ،كذلك ما �أف�سده يزيد لعنه اهلل ،فقام
عليه ال�سالم على �أ�سا�س الإ�صالح يف �أ ّمة حممد �صلى
اهلل عليه و�آله وتطبيق �أ�صل الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر وه��و القائل عليه ال�سالم« :مل �أخ��رج �أ�شر ًا وال
بطر ًا وال ظامل ًا وال مف�سد ًا و�إمنا خرجتُ لطلب الإ�صالح
يف �أمة جدي �أُري��د �أن �آ مر باملعروف و�أنهى عن املنكر
و�أ�سري ب�سرية ج ّدي و�أبي علي بن �أبي طالب».
فهو عليه ال�سالم قام بتقدميه الغايل والنفي�س من
عر�ض ومال و�أهل و�أوالد و�أ�صحاب وكل �شيء يف �سبيل
ٍ
اهلل من �أجل الأم��ر باملعروف والنهي عن املنكر ،وقد
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رفع من �أهمية هذا الأ�صل يف عيون امل�ؤمنني يف الوقت
ال��ذي توقف فيه الآخ��رون ل��دى تطبيقهم لهذا الأ�صل
عند حدود منع ال�ضرر ال�شخ�صي ،وبذلك قد ّ
حطوا من
قيمة هذا الأ�صل و�أهميته.
الت�ضحية

�إن ث��ورة الإم ��ام احل�سني عليه ال�سالم تبقى على
مر الع�صور مثا ًال ُيحتذى به يف الت�ضحية واجلهاد
واال�ست�شهاد وم�ق��ارع��ة الظلم وال�ظ��امل�ين ،لقد ق� َّ�دم
احل�سني عليه ال�سالم نف�سه قربان ًا يف �سبيل ا�ستقامة
الدين الذي جاء به حممد �صلى اهلل عليه و�آل��ه حتى
ح�سيني البقاء) �أي
حممدي الوجود
قيل(:الإ�سالم
ُّ
ُّ
كان وج��ود الإ�سالم وظهوره بالنبي حممد �صلى اهلل
عليه و�آل��ه وك��ان ا�ستمراره وب�ق��ا�ؤه بت�ضحيات الإم��ام
احل�سني عليه ال�سالم حتى ال�شباب الذين كانوا يف
عمر الزهور اليافعة قدموا �أنف�سهم لال�ست�شهاد يف
�سبيل احلق ،كعلي الأكرب والقا�سم بن احل�سن وعبد
اهلل بن احل�سن وغريهم.
فه�ؤالء الأبطال ال�شباب كانوا من �أوائل من ا�ست�شهد
من �أهل بيت �سيد ال�شهداء عليه ال�سالم ،ولهم مواقف
تدلّ على عظمتهم و�شجاعتهم وحكمتهم.
فعندما غفا الإمام احل�سني عليه ال�سالم يف م�سريه
�إىل كربالء ر�أى ر�ؤيا ا�سرتجع الإمام منها بعد غفوته،
وحني �سمعه علي الأكرب �س�ألهَ :
مل ا�سرتجعت يا �أبي،
قال�«:سمعت هاتف ًا يقول القوم ي�سريون واملنايا ت�سري
بهم» ،فقال علي الأك�بر� :أل�سنا على احل��ق يا �أب��ي؟
قال«:بلى يابني» ،قال� :إذن ال نبايل �أوقعنا على املوت
�أم وقع املوت علينا.
هذا املوقف ومواقف كثرية يف كربالء ،مثل خروج
القا�سم بن احل�سن للجهاد وا�ست�شهاده يف �سن مل يبلغ
ُ
احللم� ،أ�صبحت تلك املواقف البطولية اال�ست�شهادية
ن�برا� �س � ًا ي�سري عليه معظم امل�ج��اه��دي��ن يف تقدمي
�أنف�سهم من �أجل الإ�سالم العزيز ون�صرته.
العطاء الروحي واملعنوي

لقد ك��ان��ت ملحمة �سيد ال�شهداء عليه ال�سالم

�سيد ال�شهداء عليه ال�سالم

م�سرح ًا للعطاء الروحي واملعنوي ،في�ستطيع الإن�سان
�أن يدرك عظمة القدرة الأخالقية والروحية واملعنوية
للب�شر يف الثورة احل�سينية ،كما ي�ستطيع �أن يفهم
وي���س�ت��وع��ب ح�ج��م امل��ق ��درة ال�ب���ش��ري��ة ع�ل��ى ال�ع�ط��اء
والت�ضحية والظهور مبظهر التحرر والدفاع عن احلق
وعبادة اهلل تعاىل رب العباد.
فاملتتبع لق�ضية كربالء يالحظ ظهور معاين ال�صرب
والتحمل وال�شجاعة والت�ضحية والإقدام والفداء وعدم
ال�تردد واحل�يرة وال�صرب والر�ضا والت�سليم وامل��روءة
وال �ك��رم وال�ن�ب��ل والإي��ث ��ار وال �� �س �م��اح��ة...وغ�ير ذل��ك
من ال�صفات الروحية واملعنوية التي خ ّلدها الإم��ام
احل�سني و�أ�صحابه عليهم ال�سالم بثورته املباركة.
كما يعجز القلم عن و�صف احلالة املعنوية
التي متتعوا بها يف ذلك الوقت الت�ضحوي
ال�صعب على الإن�سان.
�إذن علينا �أن ننه�ض �إىل م�ستوى
امل�س�ؤولية يف �إ� �ص�لاح جمتمعنا
ونقوم بتنمية قدراتنا للوقوف
�أم ��ام �أع� ��داء الإ� �س�لام بكل ما
�أوت�ي�ن��ا م��ن ق ��وة ،ف� ��إنّ �أعمالنا
ُت �� �ش��اه��د ي �ق��ول ت��ع ��اىل{ :وق ــد

احل�سني عليه ال�سالم بدمه وت�ضحياته وامل�ضي قدم ًا
نحو النهو�ض بالأمة و�إ�صالحها عن طريق تطبيق
الأ��ص��ل املن�سي ل��دي النا�س �أال وه��و الأم��ر باملعروف
والنهي عن املنكر {كنتم خري أمة أخرجت للناس
تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر.}...
وعلينا �أن نقتب�س من تلك الأن��وار العطاء املعنوي
والروحي الذي �ش ّع من نور �سيد ال�شهداء عليه ال�سالم،
وتنوير �أنف�سنا منها حتى ن�صل �إىل كمال الإمي��ان
والفوز ب�سعادة الدارين.

اع ـم ـلــوا ف ـس ــرى اهلل عملكم
ورسوله واملؤمنون.}...

و�إنّ �إب � ��راز اجل ��وان ��ب امل�ع�ن��وي��ة
وال��روح�ي��ة التي تعود على امل��رء
ب ��ال� �ف ��ائ ��دة ال � �ك �ب�رى يف
م�سرية ح�ي��ات��ه ،من
ال��ث ��ورة احل�سينية
��ض��روري وواج��ب،
ل�ه��ذا ي�ج��ب علينا
ال �ت ��أ��ّ�س��ي وال �ت ��أ ُّث��ر
واق �ت �ب��ا���س اجل��وان��ب
ال�ع�ظ�ي�م��ة وامل �� �ش��رق��ة
ال � �ت� ��ي ���س��ط ��ره ��ا الإم � � ��ام
ليث الحيدري
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�أ�س���باب خ���روج الإم���ام
احل�س�ي�ن علي���ه ال�س�ل�ام
عل���ى الطاغي���ة يزي���د

لقد �أحاطت بالإمام عليه ال�سالم عدة من امل�س�ؤوليات
الدينية والواجبات االجتماعية وغريها ،فحفزته �إىل
الثورة ودفعته �إىل الت�ضحية والفداء منها:
�أو ً
ال :امل�س�ؤولية الدينية

�أعلن الإ�سالم امل�س�ؤولية الكربى على كل م�سلم عما
يحدث يف ب�لاد امل�سلمني من ا ألح��داث والأزم ��ات التي
تتنايف مع دينهم ،وتتجافى مع م�صاحلهم ،ف�إ ّنه لي�س
م��ن الإ� �س�لام يف ��ش��يء �أن يقف امل�سلم م��وق�ف� ًا يت�سم
بامليوعة والالمباالة �أما الهزات التي تدهم الأُمة وتدمر
م�صاحلها ،وقد �أعلن الر�سول الأك��رم �صلى اهلل عليه
و�آله هذه امل�س�ؤولية ،بقوله« :كلكم راع ،وكلكم م�س�ؤول
عن رعيته»(.املجموع للنووي)11/3:
فامل�سلم م�س�ؤول �أمام اهلل عن رعاية جمتمعه ،وال�سهر
على �صالح بالده ،والدفاع عن �أُمته.
وعلى �ضوء ه��ذه امل�س�ؤولية ال�ك�برى ناه�ض الإم��ام
احل�سني عليه ال�سالم جور الأُمويني ،وناجز خمططاتهم
الهادفة �إىل ا�ستعباد الأُمة و�إذاللها ،ونهب ثرواتها ،وقد
�أدىل عليه ال�سالم مبا يحتمه الإ�سالم عليه من اجلهاد
حلكم الطاغية يزيد� ،أمام احلر و�أ�صحابه قال
عليه ال�سالم�« :أيها النا�س� :إن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه ق��ال :من
ر�أى �سلطان ًا جائر ًا م�ستح ًال حلرم
اهلل ن��اك �ث � ًا ل�ع�ه��د اهلل ،خم��ال�ف� ًا
ل�سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آل��ه يعمل يف عباد اهلل بالإثم

وال�ع��دوان ،فلم يغري عليه بقول وال فعل كان حق ًا على
اهلل �أن يدخله مدخله»(.احلديث النبوي بني الرواية
والدراية لل�سبحاين)137:
لقد ك��ان ال��واج��ب الديني يحتّم عليه القيام بوجه
احلكم الأُموي الذي ا�ستحل حرمات اهلل ،ونكث عهوده
وخالف �سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ،وقد �صرح
جماعة من علماء امل�سلمني ب ��أنّ ال��واج��ب الديني كان
يق�ضي على الإمام �أن ينطلق يف ميادين اجلهاد دفاع ًا
عن الإ�سالم ،وفيما يلي بع�ضهم.
 .1عن حممد عبده يف حديثه عن احلكومة العادلة
واجلائرة يف الإ�سالم �إىل خ��روج الإم��ام على حكومة
يزيد ،وو�صفه ب�أ ّنه كان واجب ًا �شرعي ًا عليه قال�( :إذا
وج��د يف الدنيا حكومة عادلة تقيم ال�شرع ،وحكومة
ج��ائ��رة تعطله ،وج��ب على ك��ل م�سلم ن�صر الأُوىل،
وخذل الثانية.)...
ومن هذا الباب خروج الإم��ام احل�سني عليه ال�سالم
�سبط الر�سول �صلى اهلل عليه على �إمام اجلور والبغي
ال� ��ذي ويل �أم� ��ر امل���س�ل�م�ين ب��ال �ق��وة وامل �ن �ك��ر ي��زي��د بن
معاوية خذله اهلل ،وخذل من انت�صر له من الكرامية
والنوا�صب(.تف�سري املنار)367/1:
 .2حت��دث حممد عبد الباقي ��س��رور ع��ن امل�س�ؤولية
الدينية واالجتماعية اللتني حتتمان على الإمام القيام
مبناه�ضة حكم يزيد ف�ق��ال( :ل��و بايع احل�سني يزيد
الفا�سق امل�ستهرت ،الذي �أب��اح اخلمر والزنا
وح � ��ط ب� �ك ��رام ��ة اخل �ل�اف� ��ة �إىل
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جمال�سة الغانيات ،وعقد حلقات ال�شراب يف جمل�س
احلكم ،والذي �ألب�س الكالب والقرود خالخل من ذهب،
ومئات الأُلوف من ال�سلمني �صرعى اجلوع ،واحلرمان.
لو بايع احل�سني يزيد �أن يكون خليفة لر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله على هذا الو�ضع لكانت فتيا من احل�سني
ب�إباحة هذا للم�سلمني ،وكان �سكوته هذا �أي�ض ًا ر�ضى،
والر�ضا من ارتكاب املنكرات ولو بال�سكوت �إثم وجرمية
يف حكم ال�شريعة الإ�سالمية ،واحل�سني بو�ضعه الراهن
يف عهد ي��زي��د ه��و ال�شخ�صية امل���س��ؤول��ة يف اجل��زي��رة
العربية بل يف البالد الإ�سالمية كافة عن حماية الرتاث
الإ�سالمي ملكانته يف امل�سلمني ،ولقرابته من ر�سول رب
العاملني ،ولكونه بعد م��وت كبار امل�سلمني ك��ان �أعظم
امل�سلمني يف ذلك الوقت علم ًا وزه��د ًا وح�سب ًا ومكانة.
فعلى ه��ذا الو�ضع �أح�سن بامل�س�ؤولية تناديه وتطلبه
لإيقاف املنكرات عند حدها ،وال �سيما �أنّ الذي ي�ضع
هذه املنكرات وي�شجع عليها هو اجلال�س يف مقعد ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله هذا �أو ًال.
وثاني ًا� :إنه عليه ال�سالم جاءته املبايعات باخلالفة من
جزيرة العرب ،وج��اءه ثالثون �ألف ًا من اخلطابات من
ثالثني �ألف ًا من العراقيني من �سكان الب�صرة والكوفة
يطلبون فيها منه ال�شخو�ص مل�شاركتهم يف حماربة
يزيد بن معاوية ،و�أحل��وا تكرار ه��ذه اخلطابات حتى
قال رئي�سهم عبد اهلل بن احل�صني الأزدي :يا ح�سني
�سن�شكوك �إىل اهلل تعاىل يوم القيامة �إذا مل تلب طلبنا،
وتقوم بنجدة الإ�سالم ،وكيف واحل�سني ذو حمية دينية
ونخوة �إ�سالمية ،واملفا�سد ترتى �أم��ام عينيه ،كيف ال
يقوم بتلبية النداء ،وعلى هذا الو�ضع لبى النداء ،كما
تامر ب��ه ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة ،وت��وج��ه نحو ال�ع��راق).
(الثائر الأول يف الإ�سالم)79:
وهذا ال��ر�أي وثيق للغاية فقد ُ�شفع بالأدلة ال�شرعية
ال�ت��ي حملت الإم� ��ام عليه ال���س�لام م�س�ؤولية اجلهاد
واخلروج على حكم طاغية زمانه.
 .3قال عبد احلفيظ �أبو ال�سعود( :ور�أى احل�سني �أ ّنه
مطالب بعد هالك معاوية �أن يعلن رف�ضه لهذه البيعة،

و�أن ي�أخذ البيعة لنف�سه من امل�سلمني ،وه��ذا �أق��ل ما
يجب حفاظ ًا لأم��ر اهلل ،ورف�ع� ًا للظلم ،و�إب �ع��اد ًا لهذا
العابث يزيد بن معاوية عن ذلك املن�صب العظيم).
(�سبط الر�سول)133:
 .4ممن �صرح بهذه امل�س�ؤولية الدينية الدكتور �أحمد
حم�م��ود �صبحي ق ��ا ًال( :يف �إق ��دام احل�سني على بيعة
يزيد ان�ح��راف ع��ن �أ��ص��ل م��ن �أُ� �ص��ول ال��دي��ن م��ن حيث
�أن ال�سيا�سة الدينية للم�سلمني ال ترى يف والي��ة العهد
وراثة امللك �إ ّال بدعة هرقلية دخيلة على الإ�سالم ،ومن
حيث �إنّ اختيار �شخ�ص يزيد م��ع م��ا ع��رف عنه من
�سوء ال�سرية ،وميله �إىل اللهو و�شرب اخلمر ،ومنادمة
القرود ليتوىل من�صب اخلالفة عن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آل��ه �أكرب وزر يحل بالنظام ال�سيا�سي للإ�سالم.
يتحمل وزره كل من �شارك فيه ور�ضى عنه ،فما بالك
�إذا كان املقدم على ذلك هو ابن بنت ر�سول اهلل .كان
خروج احل�سني �إذن �أمر ًا يت�صل بالدعوة والعقيدة �أكرث
مما يت�صل بال�سيا�سة واحلرب)(.نظرية الإمامة لدى
ال�شيعة االثني ع�شرية)334:
 .5ق��ال العالئلي( :ه�ن��اك واج��ب على اخلليفة اذا
جت��اوزه وجب على الأُم��ة �إ�سقاطه ،ووجبت على النا�س
الثورة عليه وهو املبالغة باحرتام القانون الذي يخ�ضع
له النا�س عامة ،و�إال ف�أي تظاهر بخالفه يكون تالعب ًا
وعبث ًا ،ومن ثم وجب على رجل القانون �أن يكون �أكرث
تظاهر ًا باحرتام القانون من �أي �شخ�ص �آخ��ر ،و�أكرب
م�س�ؤولية من هذه الناحية ،ف��إذا ف�سق امللك ثم جاهر
بف�سقه وحتدى اهلل ور�سوله وامل�ؤمنني مل يكن اخل�ضوع له
�إال خ�ضوع ًا للف�سق وخ�ضوع ًا للفح�شاء واملنكر ،ومل يكن
االطمئنان �إليه �إ ّال اطمئنان ًا للتالعب واملعالنة الفا�سقة.
ه��ذا هو املعنى التحليلي لقوله عليه ال�سالم« :ويزيد
رجل فا�سق ،و�شارب للخمر وقاتل النف�س املحرمة ،معلن
بالف�سق»)(.الإمام احل�سني عليه ال�سالم)94:
هذه بع�ض الآراء التي �أدىل بها جماعة من الباحثني
يف �إل ��زام الإم ��ام �شرع ًا ب��اخل��روج على حكم الطاغية
يزيد ،و�أ ّنه لي�س له �أن يقف موقف ًا �سليب ًا �أمام ما يقرتفه
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يزيد من الظلم واجلور.
ثاني ًا :امل�س�ؤولية االجتماعية

ك��ان الإم��ام عليه ال�سالم بحكم مركزه االجتماعي
م�س�ؤو ًال �أمام الأُمة عما منيت به من الظلم واال�ضطهاد
من قبل الأُمويني ،ومن هو �أوىل بحمايتها ورد االعتداء
عنها غ�يره فهو �سبط ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه
وريحانته ،وال��دي��ن دي��ن ج��ده ،والأُم ��ة أ�م��ة ج��ده ،وهو
امل�س�ؤول بالدرجة االوىل عن رعايتهما.
لقد ر�أى الإم��ام �أن��ه م�س�ؤول عن هذه الأُم��ة ،و�أ ّن��ه ال
يجدي باي حال يف تغيري الأو�ضاع االجتماعية التزام
جانب ال�صمت ،وع��دم الوثوب يف وجه احلكم الأُم��وي
امل�ل��يء ب��اجل��ور والآث� ��ام ،فنه�ض عليه ال�سالم ب�أعباء
هذه امل�س�ؤولية الكربى ،و�أدى ر�سالته ب�أمانة و�إخال�ص،
و�ضحى بنف�سه و�أه��ل بيته و�أ�صحابه ليعيد على م�سرح
احلياة عدالة الإ�سالم وحكم القر�آن.
ثالث ًا� :إقامة احلجة عليه

قامت احلجة على الإم��ام لإع�لان اجلهاد ،ومناجزة
قوى البغي والإحلاد ،فقد تواترت عليه الر�سائل والوفود
م��ن �أق ��وى حامية ع�سكرية يف الإ� �س�لام ،وه��ي الكوفة
فكانت ر�سائل �أهلها حتمله امل�س�ؤولية �أم��ام اهلل �إن مل
ي�ستجب لدعواتهم امللحة لإنقاذهم من ع�سف الأُمويني
وبغيهم ،ومن الطبيعي �أنه لو مل يجيبهم لكان م�س�ؤو ًال
�أمام اهلل ،و�أمام الأُمة يف جميع مراحل التاريخ ،وتكون
احلجة قائمة عليه.
رابع ًا :حماية الإ�سالم

يجهز عليه حفيد �أبي �سفيان ويجعله �أثر ًا بعد عني ،فثار
عليه ال�سالم ثورته الكربى التي فدى بها دين اهلل ،فكان
دمه الزاكي املعطر ب�شذى الر�سالة ،هو البل�سم لهذا
الدين ،ف�إنّ من امل�ؤكد �أنه لو ال ت�ضحيته مل يبق للإ�سالم
ا�سم وال ر�سم ،و�صار الدين دين اجلاهلية ودين الدعارة
والف�سوق ،ولذهبت �سدى جميع جهود النبي �صلى اهلل
عليه و�آل��ه وما كان ين�شده للنا�س من خري وه��دى ،وقد
نظر النبي �صلى اهلل
ع�ل�ي��ه و�آل� ��ه م��ن وراء
ال� �غ� �ي ��ب وا� �س �ت �� �ش��ف
م�ستقبل �أُ ّمته ،فر�أى
ب� �ع�ي�ن ال � �ي � �ق �ي�ن ،م��ا
مت �ن��ى ب ��ه الأُم� � ��ة من
االنحراف عن الدين،
وما ي�صيبها من الفنت
واخلطوب على �أيدي
�أُغ�ي�ل�م��ة م��ن قري�ش،
ور�أى �أن ال��ذي يقوم
بحماية الإ� �س�لام هو
احل�سني عليه ال�سالم
فقال �صلى اهلل عليه
و�آل��ه كلمته اخلالدة:
«ح�سني مني و�أن��ا من
ح�سني� ،أحب اهلل من
�أح��ب ح�سين ًا ،ح�سني
�سبط من الأ�سباط»(.كامل الزيارات)116:
فكان النبي �صلى اهلل عليه و�آله حق ًا من احل�سني عليه
ال�سالم لأنّ ت�ضحيته كانت وقاية للقر�آن ،و�سيبقي دمه
الزكي يروي �شجرة الإ�سالم على ممر الأحقاب والآباد.

من الوا�ضح الأ�سباب التي ثار من �أجلها حفيد الر�سول
�صلى اهلل عليه و�آل��ه حماية الإ�سالم من خطر احلكم
االموي الذي جهد على حمو �سطوره ،وقلع جذوره واقبار
قيمه ،فقد �أعلن يزيد وهو على �سدة اخلالفة الإ�سالمية
خام�س ًا� :صيانة اخلالفة
الكفر والإحلاد بقوله:
جــــــــاء وال وحي نزل من الأ�سباب التي ثار من �أجلها الإمام احل�سني عليه
لعبت ها�شم بامللك فال خرب
وك�شف هذا ال�شعر عن العقيدة اجلاهلية التي كان ال�سالم ه��و تطهري اخل�لاف��ة الإ��س�لام�ي��ة م��ن �أرج��ا���س
يدين بها يزيد فهو مل ي�ؤمن بوحي وال كتاب ،وال جنة وال الأمويني الذين نزوا عليها بغري حق .فلم تعد اخلالفة
نار ،وقد ر�أى ال�سبط �أنه �إن مل يرث حلماية الدين ف�سوف يف عهدهم كما يريدها الإ�سالم و�سيلة لتحقيق العدل
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ي�شغله الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله.
�إنّ خالفة ر�سول اهلل لي�ست جمرد �سلطة زمينة على
الأم ��ة ،و�إمن ��ا ه��ي خالفة �إ�سالمية يقوم بها �شخ�ص
بالنيابة عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه وامتداد
ذاتي حلكومته امل�شرقة �صلى اهلل عليه و�آله.
وقد ر�أي الإمام احل�سني عليه ال�سالم �أنّ مركز جده
قد �صار �إىل �سكري م�ستهرت ال يعي �إ ّال �شهواته ورغباته،
فثار عليه ال�سالم ليعيد للخالفة الإ�سالمية كيانها
امل�شرق وما�ضيها الزاهر.

ثورة الإمام احل�سني عليه ال�سالم

االجتماعي بني النا�س ،والق�ضاء على جميع �أ�سباب
التخلف والف�ساد يف الأر�ض.
لقد اهتم الإ� �س�لام اهتمام ًا بالغ ًا ب�ش�أن اخلالفة
باعتبارها القاعدة ال�صلبة لإ�شاعة احلق والعدل بني
النا�س ،ف�إذا �صلحت نعمت الأُمة ب�أ�سرها ،و�إذا انحرفت
عن واجباتها ف�إنّ الأُمة ت�صاب بتدهور �سريع يف جميع
مقوماتها الفكرية واالجتماعية.
ومن ثم فقد عنى الإ�سالم يف �ش�أنها �أ�شد ما تكون
العناية ،ف�ألزم من يت�صدى لها ب�أن تتوفر فيه النزعات
اخل�ي�رة وال���ص�ف��ات ال�شريفة م��ن ال�ع��دال��ة والأم��ان��ة،
�ساد�س ًا :حترير �إرادة الأُمة
واخلربة مبا حتتاج �إليه الأُمة يف جماالتها االقت�صادية مل متلك الأُمة يف عهد معاوية ويزيد �إرادتها واختيارها
والإدارية وال�سيا�سية ،وحرم على من فقد هذه ال�صفات فقد كانت جثة هامدة ال وعي فيها وال اختيار ،قد كبلت
�أن ير�شح نف�سه للخالفة
بقيود ثقيلة �سدت يف وجهها منافذ النور والوعي ،وحيل
بينها وبني �إرادتها.
ُ
ل�ق��د ع�م��ل احل �ك��م الأم � ��وي ع�ل��ى ت�خ��دي��ر امل�سلمني
و��ش��ل تفكريهم ،وك��ان��ت قلوبهم م��ع الإم� ��ام احل�سني
عليه ال�سالم� ،إ ّال �أ ّنهم ال يتمكنون من متابعة قلوبهم
و�ضمائرهم فقد ا�ستولت عليها حكومة الأمويني بالقهر،
فلم ميلكوا من �أمرهم �شيئ ًا ،فال �إرادة لهم وال اختيار،
وال عزم وال ت�صميم ف�أ�صبحوا كالأن�صاب ال وعي فيهم
وال حراك ،قد قبعوا �أذالء «�صاغرين حتت وطاة �سياط
الأُمويني وبط�شهم».
لقد هب الإمام �إىل �ساحات اجلهاد والفداء ليطعم
امل�سلمني ب��روح ال�ع��زة وال�ك��رام��ة ،فكان مقتله نقطة
حت��ول يف ت��اري��خ امل�سلمني وحياتهم ،فانقلبوا ر�أ��س� ًا
وق��د حت��دث عليه ال�سالم يف �أوىل ر�سائله �إىل �أهل على عقب ،فت�سلحوا بقوة العزم والت�صميم ،وحترروا
الكوفة عن ال�صفات التي يجب �أن تتوفر فيمن ير�شح ومن جميع ال�سلبيات التي كانت ملمة بهم ،وانقلبت
نف�سه �إىل امامة امل�سلمني وادارة �ش�ؤونهم فقال عليه مفاهيم اخلوف واخلنوع التي كانت جاثمة عليهم �إىل
ال�سالم« :فلعمري ما الإمام �إال العامل بالكتاب ،واالخذ مبادئ الثورة والن�ضال ،فهبوا مت�ضامنني يف ثورات
بالق�سط ،وال��دائ��ن باحلق ،واحلاب�س نف�سه على ذات مكثفة ،وكان �شعارهم (يا لثارات احل�سني) فكان هذا
اهلل»(.تاريخ الطربي)197/6:
ال�شعار هو ال�صرخة املدوية التي دكت عرو�ش الأمويني
فمن ات�صف بهذه ال�صفات كان له احلق يف تقدمي و�أزالت �سلطانهم.
نف�سه لإمامة امل�سلمني وخالفتهم ،ومن مل يت�صف بها
�سابع ًا :حترير اقت�صاد الأُمة
فال حق له يف الت�صدي لهذا املركز اخلطري الذي كان لقد انهار اقت�صاد الأُم��ة ال��ذي هو �شرايني حياتها
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االجتماعية والفردية فقد عمد الأمويون ب�شكل �سافر �إىل �أخ��ذ بخناق املواطنني ،ومل ينفق �شيء من بيت املال
نهب اخلزينة املركزية والإ�ستئثار بالفيء و�سائر ثمرات على �إنعا�ش حياتهم.
الفتوح والغنائم ،ف�ح��ازوا ال�ثراء العري�ض ،وتكد�ست
ثامن ًا :املظامل االجتماعية
يف بيوتهم ا ألم��وال الهائلة التي حاروا يف �صرفها ،وقد ان �ت �� �ش��رت امل �ظ ��امل االج �ت �م��اع �ي��ة يف �أن� �ح ��اء ال �ب�لاد
�أعلن معاوية �أم��ام امل�سلمني �أنّ امل��ال م��ال اهلل ،ولي�س الإ��س�لام�ي��ة ،فلم يعد قطر م��ن الأق �ط��ار �إال وه��و يعج
مال امل�سلمني فهو �أحق به ،ويقول �سعيد بن العا�صّ � :إنا بالظلم واال�ضطهاد من جورهم ،وكان من مظاهر ذلك
ال�سواد ب�ستان قري�ش ،وقد �أخذوا ينفقون الأموال على الظلم ما يلي:
�أغرا�ضهم ال�سيا�سية التي ال متت ب�صلة ل�صالح الأُمة.
�أ :فقدان الأمن وانعدامه يف جميع �أنحاء البالد ،و�ساد
�أما مواد �إنفاقهم البارزة منها:
اخل��وف والإره��اب على جميع املواطنني ،فقد �أ�سرفت
�أ� :شراء ال�ضمائر والأدي ��ان ،وق��د تقدمت ال�شواهد ال�سلطة الأُموية بالظلم ،فجعلت ت�أخذ الربيء بال�سقيم،
امل � ��ؤي� ��دة ل ��ذل ��ك ع �ن��د ال �ب �ح��ث ع ��ن � �س �ي��ا� �س��ة م �ع��اوي��ة واملقبل باملدبر ،وتعاقب على الظنة والتهمة ،وت�سوق
االقت�صادية.
الأبرياء بغري ح�ساب �إىل ال�سجون والقبور،
ب :الإنفاق على جلان الو�ضع الفتعال
وكان النا�س يف عهد زياد يقولون:
الأخبار التي تدعم الكيان الأُموي
(اجن �سعد فقد هلك �سعيد)
وحت��ط م��ن قيمة �أه ��ل البيت،
وال ي ��وج ��د �أح � ��د �إ ّال وه��و
وق��د �أملعنا �إىل ذل��ك ب�صورة
خائف على دم��ه ،وماله،
مف�صلة.
فثار الإمام احل�سني عليه
ج :الهبات الهائلة والعطايا
ال�سالم لينقذ النا�س من
ال��واف��رة ل�ل��وج��وه والأ� �ش��راف
هذا اجلور الهائل.
ل �ك��م �أف ��واه��ه ��م ع �م��ا ت�ق�ترف��ه
ب :احتقار الأُم ��ة وك��ان
ال�سلطة من الظلم للرعية.
اخلط ال�سيا�سي الذي انتهجه
د :ال�صرف على املجون والدعارة،
الأُم��وي��ون العمل على �إذالل الأُم��ة
ف�ق��د ام �ت�ل�أت ب�ي��وت�ه��م ب��امل�غ�ن�ين وامل�غ�ن�ي��ات
واال�ستهانة بها وك��ان م��ن مظاهر ذلك
و�أدوات العزف و�سائر املنكرات.
االحتقار �أ ّنهم كانوا يختمون يف �أعناق امل�سلمني كما
هذه بع�ض امل��وارد التي كان ينفق عليها الأم��وال ،يف تو�سم اخليل عالمة ال�ستعبادهم كما نق�شوا على �أكف
ح�ين �أن اجل��وع ق��د نه�ش الأُم ��ة وعمت فيها املجاعة ،امل�سلمني عالمة ال�سرتقاقهم كما ي�صنع بالعلوج من
وانت�شر �شبح الفقر يف جميع الأقطار الإ�سالمية �سوى الروم واحلب�شة(.تاريخ التمدن الإ�سالمي)430:
ال�شام فقد رفه عليها لأ ّنها احل�صن املنيع ال��ذي كان وقد هب الإمام عليه ال�سالم يف ميادين اجلهاد ليفتح
يحمي جور الأُمويني وظلمهم.
للم�سلمني �أب��واب العزة والكرامة ،ويحطم عنهم ذلك
وقد ثار الإمام احل�سني عليه ال�سالم ليحمي اقت�صاد الكابو�س املظلم الذي �أحال حياتهم �إىل ظالم قامت ال
الأُمة ويعيد توازن حياتها املعا�شية ،وقد �صادر �أموا ًال ب�صي�ص فيه من النور.
ُ
من اخلراج كانت قد �أر�سلت ملعاوية ،كما �صادر �أموا ًال هذه الأ�سباب التي ذكرت بع�ض ما كان يعي�شه املجتمع
ُ
ُ
�أخ��رى �أر�سلت من اليمن �إىل خزينة دم�شق يف �أي��ام الإ�سالمي يف حكومة بني �أُم ّية ومن �أجلها ثار الإم��ام
يزيد ،وقد �أنفقها على الفقراء واملعوزين ،وكان عليه احل�سني عليه ال�سالم بوجه الظلم.
ال�سالم �أكرث ما يعاين من الآالم هو �أ ّنه يرى الفقر قد
الشيخ القريش

�شبهات وردود

قتلةالإماماحل�سنيعليهال�سالم

�شيعة �آل �أبي �سفيان

هل �أنّ �شيعة احل�سني عليه ال�سالم هم الذين قتلوه؟
�إنّ الواقع خالف ذلك ،ف�إنّ الذين قتلوه عليه ال�سالم هم
�شيعة �آل �أبي �سفيان ،بدليل خطاب الإمام احل�سني عليه
ال�سالم �إليهم يوم عا�شوراءَ « :و ْي َل ُك ْم َيا ِ�شي َع َة � ِآل �أَ ِبي ُ�س ْف َيانَ
�إِنْ َ ْ
ل َي ُك ْن َل ُك ْم ِدينٌ َو ُك ْن ُت ْم َال َت َخا ُفونَ الْ َ َعا َد َف ُكو ُنوا �أَ ْح َرار ًا
ِف ُد ْن َي ُاك ْم هَ ِذ ِه َوا ْر ِج ُعوا ِ�إ َل �أَ ْح َ�سا ِب ُك ْم �إِنْ ُك ْن ُت ْم َع َرب ًا َك َما
َتزْ ُع ُمون»(.اللهوف على قتلى الطفوف)120:
حا�شى هلل �أن يكون الذين قتلوه هم �شيعته ،بل الذين
ن�صبوا العداوة وظلموه وقتلوه بع�ضهم �أهل طمع ال يرجع
�إىل دين ،وبع�ضهم �أجالف �أ�شرار ،والآخر اتبعوا ر�ؤ�ساءهم
حب الدنيا �إىل قتاله ،ومل يكن فيهم من
الذين قادهم ّ
�شيعته وحمبيه �أحد.
�أ ّما �شيعته املخل�صون فكانوا له �أن�صار ًا ،وما برحوا حتى
قتلوا دون��ه ،ون�صروه ّ
بكل ما يف جهدهم �إىل �آخر �ساعة
من حياتهم ،وكثري منهم مل يتمكّن من ن�صره� ،أو مل يكن
عامل ًا ب�أنّ الأمر �سينتهي �إىل ما انتهى �إليه ،وبع�ضهم خاطر
بنف�سه وخرق احل�صار الذي �ضربه ابن زياد على الكوفة،
وحلق بالإمام عليه ال�سالم وجاء لن�صره حتّى قتل معه.
�أ ّم���ا �أنّ �أح���د ًا م���ن �ش���يعته وحم ّبي���ه قاتل���ه فذلك مل
يكن ،وه���ل يعتقد �أحد �أنّ �ش���يعته اخل ّل�ص كانت لهم كرثة
كل زمان � ّ
مفرط���ة؟ ك ّال ،فما زال �أتباع احل���ق يف ّ
أقل قليل،
ويعل���م ذل���ك بالعيان ،قال تع���اىل{ :وَ َقلِي ـ ٌـل مِـ ـنْ عِبادِيَ
َّكورُ}� [.س���ب�أ]13:
الش ُ
�إنّنا مل جند �أحد ًا من علماء الرجال �أدرج �أ�سماء الذين
قتلوا احل�سني عليه ال�سالم ك�أمثال عمر بن �سعد ،و�شبث
بن ربعي ،وح�صني بن منري ،وحممد ابن الأ�شعث وغريهم

�ضمن رج��ال ال�شيعة ،بل الن�صو�ص ت ّ
��دل على �أنّهم من
جمهور امل�سلمني.
ممن �أر�سلوا �إىل الإمام احل�سني عليه
و�أ ّما �أنّ �أهل الكوفة ّ
ال�سالم بر�سائل تدعوه للمجيء �إىل الكوفة ،ال ّ
يدل �أي�ض ًا
على �أنّهم �شيعته عليه ال�سالم ،لأنّهم كانوا يتعاملون مع الإمام
احل�سني عليه ال�سالم باعتباره �صحابي ًا ،و�سبط الر�سول �صلى
اهلل عليه و�آله ،وله �أه ّلية اخلالفة والقيادة ،ال باعتبار أ�نّه
�إم��ام من الأئمة االثني ع�شر عليهم ال�سالم ،و�أ ّن��ه مع�صوم
مفرت�ض الطاعة ،و�أنّه �أحقّ من غريه بخالفة امل�سلمني.
�إنّ �شيعة الكوفة مل تقتل الإمام احل�سني عليه ال�سالم،
و� ّإن��ا �أه��ل الكوفة من غري ال�شيعة قتلوه عليه ال�سالم
مبختلف قوم ّياتهم ومذاهبهم.
نعم �إنّ �أكرث ال�شيعة يف الكوفة ،لكن لي�س �أكرث الكوفيني
هم �شيعة ،والدليل على �أنّ ال�شيعة كانوا �أقلية يف الكوفة،
قولهم يف امل�سجد عندما �أراد �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم
يف �أيام خالفته �أن مينع من �صالة الرتاويح بال�ضجيج :وا
�سنّة عمراه(.ال�صحيح من �سرية النبي �صلى اهلل عليه
و�آله)149/2:
�إنّ احلكّام قبل �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم جهدوا
يف ت�ضعيف ال�شيعة وتفريقهم عن بع�ضهم البع�ض ،كي ال
تكون هناك ق ّوة موالية لأمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم
تقف بوجههم.
منذ �أن قب�ض ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه ّ
خطط
لت�ضعيف ال�شيعة ومنع حقوقهم كم�سلمني ،بل وقام معاوية
لعنه اهلل بتهجري ال�شيعة من الكوفة �إىل ال�صحاري ،ف�ض ًال
عن قتلهم واعتقالهم يف ال�سجون.
شعبة الدراسات والبحوث
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�شبهات وردود

هل كان

لفاطمة عليها ال�سالم قر�آنٌ ؟

َعنْ �أَ ْح َمدَ ْب ِن ُع َم َر ْ َ
ال َل ِب ِّي َعنْ �أَ ِبي َب ِ�ص ٍري َق َال :د ََخ ْلتُ
هلل عليه ال�سالم َف ُق ْلتُ َلهُُ :ج ِع ْلتُ فِدَ َ
اك
َع َلى �أَ ِبي َع ْب ِد ا ِ
�إِ ِّن �أَ ْ�س َ�أ ُل َك َعنْ َم ْ�س�أَ َل ٍة هَ اهُ َنا �أَ َح ٌد َي ْ�س َم ُع َك َال ِميَ ،ق َال:
هلل عليه ال�سالم ِ�س ْت ًا َب ْي َن ُه َو َب ْ َي َب ْي ٍت � َآخ َر
َف َر َف َع �أَ ُبو َع ْب ِد ا ِ
َف َّ
م َّمدٍ َ�س ْل َع َّما بَدَ ا َل َك».
اط َل َع ِفي ِه ُث َّم َق َالَ « :يا �أَ َبا ُ َ
َق َالُ :ق ْلتُ ُ :ج ِع ْلتُ فِدَ َ
اك ِ�إنَّ ِ�شي َعت ََك َيت ََح َّد ُثونَ �أَنَّ َر ُ�س َ
ول
هلل �صلى اهلل عليه و�آله َع َّل َم َع ِل ّي ًا عليه ال�سالم َباب ًا ُي ْفت َُح
ا ِ
م َّمدٍ َع َّل َم َر ُ�س ُ
ول
َل ُه ِم ْن ُه �أَ ْل ُف َب ٍ
اب! َق َالَ :ف َق َالَ « :يا �أَ َبا ُ َ
اب ُي ْفت َُح
هلل �صلى اهلل عليه و�آله َع ِل ّي ًا عليه ال�سالم �أَ ْل َف َب ٍ
ا ِ
اب».
اب �أَ ْل ُف َب ٍ
ِمنْ ُك ِّل َب ٍ
هلل ا ْل ِع ْل ُم؟! َق� َ
َق� َ
�الَ :ف َن َكتَ َ�س َاع ًة ِف
�الُ :ق ْلتُ  :هَ � َ�ذا َوا ِ
الأَ ْر ِ�ض ُث َّم َق َال�« :إِ َّن ُه َل ِع ْل ٌم َو َما هُ َو ِب َذ َ
اك»َ ،ق َالُ :ث َّم َق َالَ « :يا
ال ِام َع َة َو َما ُي ْدرِيهِ ْم َما ْ َ
م َّمدٍ َو ِ�إنَّ ِع ْندَ َنا ْ َ
ال ِام َع ُة».
�أَ َبا ُ َ
اك َو َما ْ َ
َق َالُ :ق ْلتُ ُ :ج ِع ْلتُ فِدَ َ
«�ص ِحي َف ٌة
ال ِام َع ُة؟ َق َالَ :
هلل �صلى اهلل عليه
ول ا ِ
ُطو ُل َها َ�س ْب ُعونَ ِذ َراع ًا ِب ِذ َرا ِع َر ُ�س ِ
و�آله َو ِ�إ ْم َال ِئ ِه ِمنْ َف ْل ِق ِفي ِه َو َخ ِّط َع ِل ٍ ّي ِب َيمِ ي ِن ِه ِفي َها ُك ُّل
ا�س ِ�إ َل ْي ِه َحتَّى الأَ ْر ُ�ش
َح َال ٍل َو َح َر ٍام َو ُك ُّل َ�ش ْيءٍ َي ْحت ُ
َاج ال َّن ُ
ِف ْ َ
ال ْد ِ�ش»َ ،و َ�ض َر َب ِب َي ِد ِه ِ�إ َ َّ
ل َف َق َالَ « :ت��أْ َذنُ ِل َيا �أَ َبا
م َّمدٍ »؟ َق َالُ :ق ْلتُ ُ :ج ِع ْلتُ فِدَ َ
ا�ص َن ْع
َُ
اك �إِ َّ َنا �أَ َنا َل َك َف ْ
«حتَّى �أَ ْر ُ�ش هَ َذا»،
َما ِ�ش ْئتَ َ ،ق َالَ :ف َغ َمزَ ِن ِب َي ِد ِه َو َق َالَ :
َك�أَ َّن ُه ُمغ َْ�ض ٌب.
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هلل ا ْل ِع ْل ُم! َق� َ
َق� َ
�ال�ِ « :إ َّن � ُه َل ِع ْل ٌم َو َل ْي َ�س
�الُ :ق ْلتُ  :هَ � َ�ذا َوا ِ
اك»ُ ،ث َّم َ�س َكتَ َ�س َاع ًةُ ،ث َّم َق َالَ « :و ِ�إنَّ ِع ْندَ َنا ْ َ
ِب َذ َ
ال ْف َر َو َما
ُي ْدرِيهِ ْم َما ْ َ
ال ْف ُر».
َق َالُ :ق ْلتُ َ :و َما ْ َ
ال ْف ُر؟ َق َالِ « :و َعا ٌء ِمنْ �أَد ٍَم ِفي ِه ِع ْل ُم
ال َّن ِب ِّي َني َوا ْل َو ِ�ص ِّي َني َو ِع ْل ُم ا ْل ُع َل َما ِء ا َّل ِذينَ َم َ�ض ْوا ِمنْ َب ِني
ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل».
�الُ :ق ْلتُ � :إِنَّ هَ � َ�ذا هُ َو ا ْل ِع ْل ُم! َق� َ
َق� َ
�ال�« :إِ َّن � ُه َل ِع ْل ٌم َو َل ْي َ�س
ِب� َ�ذ َ
اك»ُ ،ث َّم َ�س َكتَ َ�س َاع ًةُ ،ث َّم َق َالَ « :و�إِنَّ ِع ْندَ َنا َلُ ْ�ص َح َف
َف ِاط َم َة عليها ال�سالم َو َما ُي ْدرِيهِ ْم َما ُم ْ�ص َح ُف َف ِاط َم َة
عليها ال�سالم».
َق َالُ :ق ْلتُ َ :و َما ُم ْ�ص َح ُف َف ِاط َم َة عليها ال�سالم؟ َق َال:
هلل َما ِفي ِه
« ُم ْ�ص َح ٌف ِفي ِه ِم ْث ُل ُق ْر�آ ِن ُك ْم هَ َذا َث َالثَ َم َّر ٍات َوا ِ
ِمنْ ُق ْر�آ ِن ُك ْم َح ْر ٌف َو ِاحدٌ».
هلل ا ْل ِع ْل ُم! َق� َ
َق� َ
�ال�ِ « :إ َّن � ُه َل ِع ْل ٌم َو َم��ا هُ َو
�الُ :ق ْلتُ  :هَ � َ�ذا َوا ِ
ِب َذ َ
اك»ُ ،ث َّم َ�س َكتَ َ�س َاع ًةُ ،ث َّم َق َال�« :إِنَّ ِع ْندَ َنا ِع ْل َم َما َكانَ
ال�س َاع ُة».
َو ِع ْل َم َما هُ َو َكائِنٌ �إِ َل �أَنْ َت ُق َ
وم َّ
َق َالُ :ق ْلتُ ُ :ج ِع ْلتُ فِدَ َ
هلل هُ َو ا ْل ِع ْل ُم! َق َال�ِ « :إ َّن ُه
اك هَ َذا َوا ِ
َل ِع ْل ٌم َو َل ْي َ�س ِب َذ َ
اك».
�الُ :ق ْلتُ ُ :ج ِع ْلتُ ِف��دَ َ
اك َف�َ�أ ُّي َ�ش ْيءٍ ا ْل ِع ْل ُم؟ َق� َ
َق� َ
�ال«َ :ما
َي ْح ُد ُث ِبال َّل ْي ِل َوال َّن َها ِر الأَ ْم ُر ِمنْ َب ْع ِد الأَ ْم ِر َو َّ
ال�ش ْي ُء َب ْعدَ
َّ
ال�ش ْي ِء ِ�إ َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة»(.الكايف)239/1:

الشيخ جعفر السبحاين

�شبهات وردود

احلديث ال�شريف ورد فيه ذكر (م�صحف فاطمة)،
فهناك من �أخذ لفظة امل�صحف مبعنى القر�آن ،وت�ص ّور
�أنّ لل�شيعة قر�آن ًا �آخر ،وقام بطرح م�سائل عديدة منها:
هل كان ر�سول اهلل وال�صحابة يعرفون قر�آن فاطمة؟
اجلواب:
�إنّ ال�سائل يت�ص ّور �أنّ لفظة (م�صحف) هي مبعنى
النبي الأكرم �صلى
القر�آن يف لغة العرب ،وكذا يف ع�صر ّ
اهلل عليه و�آله ،واحلال �أنّ لفظة (م�صحف) �أُخذت من
لفظة (�صحيفة) وهي مبعنى مطلق الكتاب.
وقد جاءت هذه الكلمة يف القر�آن �أي�ض ًا ،قال تعاىل:
{وَإِذَا الصُّحُفُ ُنشِرَتْ}[.التكوير]81:
وقوله تعاىل{ :إِنَّ َهــذا َلفِي الصُّحُفِ ُ
األو َلــى *
صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى}[.الأعلى]87:
كما �أنّ التاريخ �شاهد على �أنّ (امل�صحف) يف �صدر
الإ�سالم كان ُيطلق على الدفرت �أو الكتاب املج ّلد ،وحتّى
النبي الأكرم �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم مل يكن
بعد رحيل ّ
امل�صحف ا�سم ًا للقر�آن بل كان ا�سم ًا لك ّل كتاب جم َّلد.
ينقل ابن �أبي داود ال�سج�ستاين يف باب جمع القر�آن
يف م�صحف ،عن حم ّمد بن �سريين :عندما ّ
النبي
توف ّ
علي على �أن ال ي�ضع رداءه على
�صلى اهلل عليه و�آله �أق�سم ّ
عاتقه �إ ّال ل�صالة اجلمعة حتّى يجمع القر�آن يف م�صحف.
كما ينقل اب��ن �أب��ي العالية� :أ ّن�ه��م جمعوا ال�ق��ر�آن يف
حكومة �أبي بكر يف م�صحف.
و ُنقل �أي�ض ًا� :أنّ عمر بن ّ
اخلطاب �س�أل عن �آية من كتاب
اهلل فقيل كانت مع فالن ف ُقتل يوم اليمامة فقال� :إ ّنا هلل،
فجمع ،وكان �أ ّول من جمعه يف م�صحف.
و�أمر بالقر�آن ُ
(كتاب امل�صاحف لل�سج�ستاين)16:
وه��ذه اجل�م��ل املنقولة حتكي �أنّ امل�صحف يف تلك
الأ ّيام مبعنى الك ّرا�س الكبري �أو الكتاب املج ّلد ،يو�ضع
حلفظ الأوراق املبعرثة ،ومبرور الزمن �أ�صبح امل�صحف
خمت�ص ًا بالقر�آن.
ّ
واجلدير بالذكر �أنّ رواي��ات �أئمة �أه��ل البيت عليهم
ال�سالم حتكي �أ ّن��ه حتّى يف زمانهم كان لفظ امل�صحف
مبعنى الكتاب والدفرت املكتوب.
يقول الإمام ال�صادق عليه ال�سالم«َ :منْ َق َر َ�أ ا ْل ُق ْر�آنَ

ِف ْالُ ْ�ص َح ِف ُم ِّت َع ِب َب َ�ص ِر ِه َو ُخ ِّف َف َعنْ َوا ِل��دَ ْي� ِه َو ِ�إنْ َكا َنا
َكا ِف َر ْي ِن»(.الكايف)613/2:
وقال عليه ال�سالم �أي�ض ًاِ « :ق َرا َء ُة ا ْل ُق ْر� ِآن ِف ْالُ ْ�ص َح ِف
اب َع � ِ�ن ا ْل � َوا ِل ��دَ ْي � ِ�ن َو َل� � ْو َك��ا َن��ا َك��ا ِف � َر ْي��ن».
ُت� َ�خ� ِّف� ُ�ف ا ْل�� َع � َ�ذ َ
(الكايف)614/2:
ون �ق��ل امل � ��ؤ ّرخ� ��ون ح ��ول ت��رج �م��ة خ��ال��د ب ��ن م �ع��دان:
احلم�صي (املتو ّفى  104هـ) ما ر�أيت �أحد ًا �ألزم للعلم
منه ،ك��ان علمه يف م�صحف ل��ه �أزرار وع��رى(.ت��ذك��رة
احلفاظ)93/1:
وخ��ال��د ب��ن م �ع��دان م��ن التابعني وق��د �أدرك �سبعني
�صحاب ّي ًا(.اللباب يف تهذيب الأن�ساب البن الأثري)123/3:
�إىل هنا يتّ�ضح �أ ّنه �إىل �آخر القرن ا لأ ّول كان لفظ
(امل�صحف) مبعنى الكتاب املج ّلد ،والك ّرا�س املج ّلد
ا ل��ذي يكتب فيه العلماء واملتع ِّلمون علومهم ،ف ��إذا
�س ّموا بعد ذلك القر �آن م�صحف ًا ،ف�إ ّنه ب�سبب تبادر
وجمع على
ذلك �إىل �أذهانهم بعدما ُكتب يف ا لأوراقُ ،
�شكل كتاب جم ّلد.
وبااللتفات �إىل ما ذكرنا ،يزول ذلك العجب من �أن
يكون لبنت ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل ��ه م�صحف
جمعت فيه علومها لترتكه لأبنائها من بعدها ك�أف�ضل
مرياث و�أع ّز ذكرى.
ومن ح�سن احل� ّ�ظ ف��إنّ �أبناء فاطمة عليها ال�سالم
يعرفون حقيقة ه��ذا امل�صحف; فذكروا �أ ّن��ه لي�س �إ ّال
ق�سم ًا م��ن الأخ �ب��ار التي �سمعتها عليها ال�سالم من
�أبيها �صلى اهلل عليه و�آله ومن املالئكة (لأ ّنها حم َّدثة)
ولي�س �شيئ ًا �آخر.
فعن �أبي حمزة عن �أبي عبد اهلل عليه ال�سالم �أ ّنه قال:
هلل َو�إِ َّ َن��ا هُ َو
َاب ا ِ
« ُم ْ�ص َح ُف َف ِاط َم َة َما ِفي ِه َ�ش ْي ٌء ِمنْ ِكت ِ
َ�ش ْي ٌء �أُ ْل ِق َي َع َل ْي َها َب ْعدَ َم ْو ِت َ�أ ِبي َها �صلى اهلل عليه و�آله».
(ب�صائر الدرجات)159/1:
مما ذكرنا �أ ّنه كان عند فاطمة م�صحف ،ح�سب
فظهر ّ
ما ت�ضافرت عليه الروايات ،ولكن امل�صحف لي�س ا�سم ًا
تخت�ص بنت امل�صطفى بقر�آن
خمت�ص ًا بالقر�آن حتّى
ّ
ّ
خا�ص ،و� ّإنا كان كتاب ًا فيه املالحم والأخبار.
ّ
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من �صف���ات امل�ؤمنني
الرفعة وال�سمعة
كراهية ِّ
من ال�صفات التي �أ ّكد عليها �أمري امل�ؤمنني علي عليه
ال�سالم والتي ينبغي �أن يتحلى بها امل�ؤمن قولهَ « :يك َْر ُه
ال�س ْم َع َة».
ِّ
الر ْف َع َة َو َي ْ�ش َن�أُ ُّ
فامل�ؤمن ال يرغب يف ارتفاع املنزلة والقدر �أمام النا�س،
ويكره التعامل معه باملنازل واملنا�صب ،وه��و يتجنب
ال�سمعة
ال�سمعة واملن�صب ،ويبغ�ض �أنْ يكون من �أ�صحاب ّ
ّ
�أو �أ�صحاب املنا�صب واملنازل الرفيعة واملقامات الدنيوية
الفانية.
لأنّ طلب الرفعة واملنزلة وال�سمعة هي مما تب ّعد
امل�ؤمن عن اهلل تبارك وتعاىل ،وهو القائل عزّ وجل:
{وَ َال ُتصَعِّرْ خَد َ
ْض مَرَحًا
َّاس وَ َال تَم ِ
َّك لِلن ِ
ْش فِي ا َألر ِ
إِنَّ ا َ
هلل َال يُحِبُّ ُ
ك َّل مُخْ َتا ٍل ف َُخورٍ}[.لقمان]18:
�����ة �أَ ِب���ي ْ َ
���ن �أَ ِب���ي َج�� ْع�� َف ٍ��ر عليه
وف ِر َوا َي ِ
ال�����ا ُرو ِد َع ْ
ِ
��ه {وَال
ال�سالم ِف َق ْ��و ِل ِ
ْض
تَـ ـ ـمْ ـ ـ ِ
ـش فِـ ـ ــي ا َألر ِ
مَـ ـرَحـ ـ ًا} ق���ال�« :أَ ْي
ِبا ْل َع َظ َمة»(.تف�سري
القمي)165/2:
َو َعن

هلل
م َّم ِد ْب ِن ِ�س َنانٍ َع ْن َطل َْح َة ْب ِن َز ْي ٍد َع ْن �أَ ِبي َع ْب ِد ا ِ
ُ َ
عليه ال�سالم ِف قوله تعاىل{ :وَال ُتـصَـعِّـرْ خَ ـد َ
َّك
َّاس} َق َ
اء».
َّا�س ِعنْدَ َك ِف ا ْل ِعل ِْم َ�س َو ً
الِ « :ل َي ُك ِن الن ُ
لِلن ِ
(الكايف)42/1:
وقد �أو�ضح �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم بغ�ض امل�ؤمن
للمنا�صب واملنازل الرفعية وطلب ال�سمعة ب�شكل جلي
فيما �سبق.
حالة الغم والهم عند امل�ؤمن
وو�صف �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم امل�ؤمن بقوله:
«ط ِو ٌ
َ
يل َغ ُّمهُ َب ِعيدٌ هَ ُّمهُ ».
الغم هو بقاء احلزن احلا�صل للقلب
ذلك �أنّ طول ّ
بب�سب ما ،فامتداد احلزن عند امل�ؤمن كما ذكره عليه
ٍ
ال�سالم هو يف قلبه ،وعدم �إظهاره �إىل النا�س هي من
�صفات الإمي��ان ومن خ�صائ�ص امل�ؤمنني املوالني لأهل
البيت عليهم ال�سالم.
فكلّما كان امل�ؤمن مغموم ًا يف قلبه يبد�أ بالتقرب
وال ي��ك��ون ال��ت��ق��رب �إ ّال
�إىل اهلل تعاىل،
ب��ال��ت��وج��ه القلبي �إىل
اهلل تبارك وتعاىل.
وق���د يفهم م��ن ك�لام
�أم��ي��ر امل����ؤم���ن�ي�ن ع��ل��ي عليه
ال�سالم �أنّ الغم الوحيد هو غم
التق�صري مع اهلل تبارك وتعاىل،
ف�إنْ طال هذا الغم فهو حممود ،لأنّ
امتداد حزن الإن�سان يف قلبه �إذا كان
هلل تعاىل فهو املرجو منه ،ويعدّ �صفة
من �صفات امل�ؤمنني.
و ُب��ع��د الهم ه��و عدم

امل�ؤمن م�شغول بالآخرة
وو�صف �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم عليه ال�سالم
ري َ�ص ْمتُهُ َم ْ�ش ُغ ٌ
ول َو ْقتُهُ »؛ ووردت
امل�ؤمن �أي�ض ًا ب�أنّهَ « :ك ِث ٌ
رواي���ات م��ت��وات��رة وم�ستفي�ضة ع��ن ال��ع�ترة النبوية
الطاهرة يف قلّة الكالم وكرثة ال�سكوت ،ف���إنّ الإن�سان
تظهر �شخ�صيته من كالمه وما ينطق به ل�سانه ،فعن �أمري
وء َ ْ
تتَ
امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم �أنّه قال« :الْ َ ْر ُء َ ْ
م ُب ٌ
ِل َ�سا ِن ِه»(.نهج البالغة)137/4:
فالل�سان هو و�سيلة الإن�سان املف�صحة عن كنه معدنه
وحقيقة �أدبه و�أخالقه ،وبالل�سان ُتعرف الرجال ،وتربز
املواهب واملعارف ،ولأهمية الل�سان كان و�سيلة �شكر اهلل
تعاىل وت�سبيحه وحتميده ،و�آل��ة العبادة والدعاء
واملناجاة ،وق��وام الأم��ر باملعروف والنهي عن املنكر
والوعظ والإر�شاد ،ومفتاح ا�ستقامة قلب الإن�سان ،وهو
خادم اجلوارح املعرب عن مقا�صدها واملو�صل �إىل م�آربها.
وورد عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قوله:
اء ُك ُّل َها َت ْ�س َت ْك ِفي
«�إِ َذا �أَ ْ�ص َب َح ابنُ �آ َدم �أَ ْ�ص َب ِح ِت ا َلأ ْع َ�ض ُ
ال ِّل َ�سانَ � ،أي تقولِ :ا َت��قِّ َ
اهلل ِف ْي َنا ،ف� َّإنا َن ْحنُ ِب َ
��ك�،إِنِ
اع َو َج ْجنا»(.ك�شف
اع َو َج ْجتَ ْ
ا�س َت َق ْم َنا َو�إِنِ ْ
ا�س َت َق ْمتَ ْ
ْ
الغمة)188/1:
ف�إذا كان اعوجاج الل�سان فال�صمت هو �أف�ضل طريق له
�أو ًال ،وبالنهاية ا�ستقامة املرء.
ولقد حذّ ر الإ�سالم كلّ احلذر من �إطالق عنان الل�سان،
ويف املقابل ومدح ال�صمت حتى اعتربه باب ًا من �أبواب
احلكمة والنجاة والإح�سان ،و�أمر النا�س بخزن كالمهم
كما تخزن الذهب والف�ضة ،و�أن ال ي�سرفوا يف الكالم,
لأنّه كما روي عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم:
«�إِنْ َكانَ ِف َ�ش ْيءٍ ُ�ش�ؤْ ٌم َف ِفي ال ِّل َ�سانِ »(.الكايف)116/3:
�إِنَّ �أخ��ط��ر �شيء على الإن�����س��ان امل���ؤم��ن ه��و الل�سان،
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احتمال َما َي ْ�ش َغ ُل فكر الإن�سان من �أمور الدنيا ،وهو ما
ُي���ؤَ ِّرقُ ِفكْر الإن�سان وي�شغله بالدنيا وما فيها ،ي�ؤ ّثر يف
�سريته وحياته ال�شخ�صية بل وعالقاته مع املجتمع ومع
�إخوانه ،ف�ض ًال عن ارتباطه مع البارئ عزّ وجل ،ولذلك
اعترب ُبعد الهم من �صفات امل�ؤمنني.

وافر يف جميع املوا�سم
فمزالقه كثرية ،وح�صاده ال�سيئ ٌ
وعلى كافة الأ�صعدة ،وميدانه رحب وم�ؤونته خفيفة,
لأنّه ال عناء يف حتريكه وال كلفة يف �إفراطه ،فب�إمكان
العبد �أن ُيطْ ِلق عنان ل�سانه على عيوب النا�س وزالتها
وعوراتها ب�أدنى كلفة وتعب ،ولكنّه �سيكون بعد ذلك يف
الدرك الأ�سفل من جهنم ،و�سيخاف النا�س ل�سانه ملا فيه
�شر ل�سانه التابع
من الأذية لهم ،و�سيكرمه النا�س اتّقاء ّ
لل�شيطان واخلادم بني يديه ،يقدّ م له العون يف جمال
�إف�شاء عيوب النا�س ،و�إظهار عوراتهم ،وك�شف �أ�سرارهم،
ولكن على �سالك هذا الطريق اخلطر �أن ي�سمع ما قاله
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم يف و�صيته لأمري
امل�ؤمنني عليه ال�سالم ،وهي و�صية جامعة لكل معا�صي
الل�سان.
�أما قوله عليه ال�سالم « َم ْ�ش ُغ ٌ
ول َو ْقتُهُ »� ،أي �إنّه م�شغول
بالآخرة لي�س بالدنيا ،بل و�شغل امل�ؤمن مع اهلل تبارك
وتعاىل ولي�س مع غريه.
ووردت الروايات ال�شريفة يف تق�سيم �أوق��ات امل�ؤمن
�إىل �أربع �ساعات كما جاء عن الإمام مو�سى بن جعفر
«اج�� َت��هِ��دُ وا ِف �أَنْ َي ُكونَ
الكاظم عليه ال�سالم قولهْ :
اع ًة
اجا ِة ا ِ
اع ٍ
هللَ ،و َ�س َ
ات�َ :س َ
َز َما ُن ُك ْم �أَ ْر َب��� َع َ�س َ
اع ًة لِ ُ َن َ
اع ًة لِ ُ َع َ
ات ا َّل ِذينَ
ا�ش َر ِة الإِخْ َوانِ َوال ِّث َق ِ
لأَ ْم ِر الْ َ َع ِ
ا�شَ ،و َ�س َ

اع ًة
ُي َع ِّر ُفو َن ُك ْم ُع ُيو َب ُك ْم َو ُيخْ ِل ُ�صونَ َل ُك ْم ِف ا ْل َب ِ
اط ِنَ ،و َ�س َ
اع ِة
ال�س َ
َتخْ ُلونَ ِفي َها ِل َل َّذا ِت ُك ْم ِف َغ ْ ِ
�ير ُ َ
م�� َّر ٍمَ ،و ِب�� َه ِ��ذ ِه َّ
ات(.»...حتف العقول)410:
اع ٍ
َتق ِْد ُرونَ َع َلى ال َّث َال ِث َ�س َ
بي الإم��ام الكاظم عليه ال�سالم �ساعات امل�ؤمن يف
ّ
وق�سمها �إىل �أرب��ع��ة �أق�سام ،ح�سب ما
اليوم ال��واح��د ّ
يحتاجه الإن�سان يف اليوم الواحد� ،إذ ر ّكز عليه ال�سالم
على اجلوانب املهمة يف حياة الإن�سان؛ ف�أعطى للعبادة
ربع النهار ،ولطلب املعي�شة ربع النهار ،والربع الثالث
ملجال�سة الأخ��وان واملباحثة واالجتهاد وطلب العلم،
والربع الآخر للخلوة فيما حلّل اهلل من ملذات الدنيا،
بي عليه ال�سالم مدى �أه ّمية هذا الربع الأخري
وقد ّ
�أال وهو �إعانة امل�ؤمن على باقي �ساعاته؛ وقد ي�شمل ما
�أحلّ اهلل للم�ؤمنني من النوم والأكل وال�شرب واخللوة

17

نهج البالغة

مع الأهل والعيال.
وكما �أنّ للعبادة نتائج �أخروية ،فكذلك طلب الرزق
والعي�ش احل�لال فيه نتائج �أخروية ،ف�ض ًال عن النتائج
الدنيوية ،ف َع ِن ْ َ
هلل عليه ال�سالم
ال َل ِب ِّي َع ْن �أَ ِب��ي َع ْب ِد ا ِ
�أ ّن��ه َق َ
هلل».
اه ِد ِف َ�س ِبيلِ ا ِ
��ال« :ا ْل َكا ُّد َع َلى ِع َيا ِل ِه َكالْ ُ َج ِ
(الكايف)88/5:
واملجال�سة مع الإخ���وان وطلب العلم كذلك لها �آث��ار
�أخروية ف�ض ًال عن �آثارها الدنيوية ،فعن ال َّن ِب ُّي الأكرم
َ
��ب ا ْل ِعل ِْم
�صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم �أنّ��ه ق��ال:
«...ط�� َل ُ
َف ِر َ
ي�ض ٌة َع َلى ُك ِّل ُم ْ�س ِل ٍم َو ُم ْ�س ِل َم ٍة»(.م�صباح ال�شريعة)13:
وعن الإمام ال�صادق عليه ال�سالم يف تف�سري قول النبي
�صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم �أنّ��ه ق��ال�« :أَ ْي ِعل ِْم ال َّت ْق َوى
َوا ْل َي ِقني»(.م�صباح ال�شريعة)15:
َ
قال«:ط َل ُب ا ْل ِعل ِْم َف ِر َ
ي�ض ٌة َع َلى ُك ِّل
وعنه عليه ال�سالم
ال َو�إِنَّ َ
ُم ْ�س ِل ٍم �أَ َ
اهلل ُي ِح ُّب ُب َغا َة ا ْل ِعل ِْم»(.املحا�سن)225/1:
�أ ّم��ا الربع الأخ�ير من اليوم فله ج��زاء �أخ��روي �أي�ض ًا،
ف�ض ًال عن الإعانة الدنيوية كما ب ّينها الإمام الكاظم عليه
ال�سالم يف حديثه املبارك.

�صرب امل�ؤمن و�شكره
وقال �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم يف �صفات امل�ؤمن
�أي�ض ًاَ :
«�ش ُكو ٌر َ�ص ُبو ٌرَ ،مغ ُْمو ٌر ِب ِفك َْر ِت ِه�َ ،ض ِن ٌ
ني ِب َخلَّ ِت ِه».
ي�ؤ ّكد عليه ال�سالم يف روايته ال�شريفة على �أنّ امل�ؤمن
كثري ال�شكر هلل تعاىل ،وقد يلهج ل�سانه بال�شكر دائم ًا ويف
جميع الأوق��ات؛ وقال عليه ال�سالم �أي�ض ًا« :امل�ؤمن هَ ُّمهُ
ُّ
ال�شك ُْر َو ُي ْ�ص ِب ُح َو ُ�ش ْغ ُلهُ ِّ
الذكْر»�(.سليم بن قي�س)851/2:
ال ي��خ��ف��ى �أنّ ال��ن��ع��م الإل��ه��ي��ة ال ت��ع��دّ وال حت�صى
هلل َال
ب��دل��ي��ل ق��ول��ه ت��ع��اىل{ :وَإِن تَ ـ ـعُ ـ ـدُّواْ نِــعْــمَــ َة ا ِ
ُتحْصُوهَا[.}...النحل]18:
لقد �أنعم اهلل تعاىل على الإن�سان بكل �شيء ،و�أ ّول
النعم هي نعمة اخللق ،وتلي نعمة الإ�سالم والوالية لأهل
البيت عليهم ال�سالم ،وخلق اهلل تعاىل الإن�سان من نطفة
و�أحاطها مبا يحميها يف رحم الأم ،ورزقه من رحمته ثم
�أخرجه �إىل الدنيا ،و�أر�سل رزقه من ال�سماء حتى �أ�صبح
مي�شي ويعمل ويكدّ .
ه��ذا ج��زء ب�سيط من النعم الإلهية وه��ي ال تعد وال
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حت�صى ،و�إذا �أراد الإن�سان �أن يح�صيها ،فعلى ماذا ي�ستطيع
امل��رء �شكره تعاىل؟! �أعلى الطبيعة التي �سخّ رها اهلل
تعاىل له� ،أم على خلقته� ،إذ خلقه ب�شر ًا �سوي ًا ومل ي�ش ّوه
َخلقه ُ
وخلقه؛ فامل�ؤمن احلقيقي هو من كان دائم ال�شكر هلل
تعاىل على كل نعمة �أنعم بها عزّ وجل ،ف�ض ًال عن �أنّه يكون
ل�سانه لهج ًا بذكر اهلل عزّ وجل ،وكذلك جوارحه وبدنه.
وال�شكر يكون ب�أنواع ثالثة� :إ ّما بالقلب� ،أو بالل�سان� ،أو
باجلوارح ,ال�شكر بالقلب هو �إظهار ال�شكر هلل بالتحميد؛
و�أما باجلوارح ،فهو ا�ستعمال نعم اهلل يف طاعته ،والتوقي
من اال�ستعانة بها على مع�صيته؛ ف�شكر العينني �أن ي�سرتهما
عن النظر �إىل كل حرام ،و�شكر الأذنني �أن ي�سرتهما عن
�سمع كل حرام؛ و�أما ال�شكر بالل�سان :فهو �إظهار الر�ضى عن
اهلل تعاىل ،وهو م�أمور به؛ قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم« :التحدث بالنعم �شكر»(.من �أحاديث الر�سول
�صلى اهلل عليه و�آله)16:
�أم��ا قول �أم�ير امل�ؤمنني عليه ال�سالم عن �صرب امل�ؤمن
يدلّ على �صفة جعلها اهلل تبارك وتعاىل للم�ؤمنني وقد
و�صف الإمام عليه ال�سالم الفئة القليلة من النا�س بهذه
اخل�صلة احلميدة.
وال�صرب هو :حتمل ما نزل بالإن�سان� ،أو عدم ال�شكوى
مما ي�صاب به املرء يف هذه الدنيا.
فمرة ي�صرب امل�ؤمن على ما نزل به من �شخ�ص ما ويحب�س
ّ
نف�سه ومينعها عنه؛ و�أخرى ي�صرب على البالء واالبتالء،
فاالثنان من اخل�صال احلميدة يف ال�شريعة الإ�سالمية.
وقيل �إنّ ال�صرب هو التحلي باحللم وعدم �إظهار الغ�ضب
ن�ص عليه الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله
لأي �أمر كان� ،إ ّال ما ّ
و�أهل بيته الطيبون الطاهرون يف مواجهته ،وهو كل ما
مي�س الدين �أو العر�ض �أو املال والنف�س.
ّ
ومن �صفات امل�ؤمنني هو عدم �إظهار كل ما لديه من �أموره
اخلا�صة� ،إ ّال ما كان ينفع النا�س كالعلم النافع والن�صيحة،
�أ ّما ما كان خا�ص ًا لنف�سه فال يبوح به ،ف�ض ًال عن التزامه مبا
قدّ ره اهلل له من الرزق احلالل ،وال ي�شكو امل�ؤمن من ال�ضيق
يف عي�شه.
ُخ ُلق امل�ؤمن
«�س ْه ُل
قال الإم��ام علي عليه ال�سالم يف �أخالق امل�ؤمنَ :
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َْ
ي ا ْل َع ِري َك ِة».
ال ِلي َق ِة َل ِّ ُ
ال�سهل مبعنى َل ِّيٌ ،وهو املمتنع الذي ال ميكن تقليده �أو
م�ضاهاته ،وهو ال�س ِل�س وال�سمِح ،وفيه �سهولة ومرونة،
مبعنى الي�سري يف جميع الأمور.
وقد و�صف الإمام �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أخالق
ليبي مدى �أهمية الإ�سالم بال�سماحة
امل�ؤمن بال�سهولة ّ
واملرونة وال�سهولة ،و�أن ال يجعل من ال�صغائر �أم��ور ًا
ت�صبح �أك�بر من حجمها ،و�أن مييل الإن�سان �إىل اللني
وقلّة اخل�شونة.
وقد �أ ّك��دت الروايات على �أنّ الإ�سالم دين ال�سماحة
واللّني ،وب ّينت ال�شريعة الإ�سالمية على �أنّ العبد يجب �أنْ
يكون وا�ضح ًا �سه ًال دون �صعوبة يف التعامل مع الآخرين.
والإن�سان كلّما خفّف من اخل�شونة وال�ضغط على نف�سه
وعلى الآخرين يكون �أقرب �إىل �صفات امل�ؤمن ،حيث يجعل
مي�سرة.
�أموره الدنيوية والأخروية ّ
و�أ�شار عليه ال�سالم �إىل �أنّ امل�ؤمن يجب �أن يكون لين ًا يف
�أخالقه ،و�أن تكون طبيعته �سهلة� ،سواء مع �أهله �أو مع
املجتمع و�إخوانه.
فالإن�سان ال�صلب ال ميكنه العي�ش مع املجتمع وبني
النا�س ،فمن كان فيه خ�صلة العنف �سواء يف كالمه �أو يف
عمله ،قد ينبذه املجتمع وال ميكنه العي�ش مع الآخرين،
وكلّما كان امل�ؤمن لطيف ًا وي�سري ًا كلما ا�ستطاع �أن يدخل �إىل
قلوب النا�س ،وقد ي�ؤ ّثر كالم امل�ؤمن اللّني يف النا�س �أكرث
مما ي�ؤ ّثر كالم الإن�سان اخل�شن وال�صعب.
�أنّ �سهولة طبيعة الإن�سان ولني قلبه يجعله قريب ًا من
اهلل تبارك وتعاىل ،فاللني هي الأر�ض اخل�صبة وامله ّي�أة
لكي تزرع من حب اهلل وذكره عزّ وجل ،فهو تعاىل �أقرب
�إىل العبد ال�سهل واللني و�أبعد من الفرد اخل�شن ال�صلب.

�أمام الفنت والأخطار التي حتدق بالإن�سان لتبعده عن اهلل
عزّ وجل وعن ذكره �سبحانه وتعاىل.
فنف�س الإن�سان وفطرته حتتاج �إىل قوة �شديدة �أقوى
من احلجر الأمل�س ،كما يعرف بـ(ال�صلد) هو ما ال ميكن
�أن ينبت �شيء عليه ،ف��وج��دان امل���ؤم��ن يجب �أن يكون
كال�صلد ونف�سه �أ�شد و�أقوى من ال�صلد لكي ال يت�أ ّثر بالفنت
والأخطار والأه��واء ال�شيطانية ،ف�ض ًال عن ذلك ينبغي
على امل�ؤمن �أن يكون �أ�شدّ خ�ضوع ًا من العبد اململوك ،الذي
ال حول وال قوة ،حتى �إذا وقف قلبه يف �أي حلظة ميوت،
فيكون ن�سي ًا من�سي ًا ،تقلبه الرتاب.
ومن �صفات امل�ؤمن �أن يكون �أ�شد العباد خ�ضوع ًا و�أذلّهم
الرقيق ،ال ميلك
�أم��ام ّ
رب العزّ ة واجلاللة ،لأنه العبد ّ
�شيئ ًا من نف�سه.
يبي خ�صا ًال للم�ؤمن
وهذا �أمري امل�ؤمنني �سالم اهلل عليه ّ
املوايل ،تخالف ال�شهوات والهفوات ،وال تتنا�سب مع الهوى
والنف�س الأم��ارة بال�سوء ،ف�ض ًال عن كون امل�ؤمن يجب �أن
يكون ال�سهل اللني والي�سري ليتمكن النا�س من التوا�صل معه
يف �أمورهم الدنيوية والأخروية ،وم�ساعدة الأخوان يف
�أمورهم من الواجبات التي �أ ّكدت عليها ال�شريعة الإلهية.

نف�س امل�ؤمن
وقال عليه ال�سالم �أي�ض ًا يف �صفات امل�ؤمنَ « :نف ُْ�سهُ �أَ ْ�ص َل ُب
ال�صل ِْد َوهُ َو �أَ َذلُّ مِنَ ا ْل َع ْبد».
مِنَ َّ
يفهم من ك�لام امل��وىل �سالم اهلل عليه �أنّ النف�س هي
ال��روح الب�شرية� ،أو طبيعة الإن�سان �أي الفطرة ومزاج
الإن�سان ،ومبا �أنّ خلق امل�ؤمن يجب �أن يكون ل ّين ًا بطبيعة
احلال فطرته فكذلك مزاجه يجب �أن يكون �صلب ًا وقوي ًا
شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية
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�صفاتاملتقنيوالعارفني
�صفات املتقني

َّالذي بايَعْ ُتمْ بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْ َفوْزُ الْعَظيم}[.التوبة]111:

عن الإمام حممد بن علي الباقر عليهما ال�سالم قال« :قال فال �أحد �أوفى بعهده وال �أ�صدق يف �إجناز وعده ،من اهلل
َ
�أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم�ِ :إنَّ لأ ْه ِل ال َّت ْق َوى َع َال َم ٍات ُي ْع َر ُفونَ جل جالله.
ِب َها ِ�ص ْد ُق ْ َ
يث َو�أَدَا ُء الأَ َما َن ِة َوا ْل َو َفا ُء ِبا ْل َع ْه ِد َو ِق َّل ُة ا ْلفَخْ ِر
ال ِد ِ
قلة الفخر يعني التوا�ضع
َوا ْل ُبخْ ُل َو ِ�ص َل ُة الأَ ْر َح ِام َو َر ْح َم ُة ُّ
ال�ض َع َفا ِء َو ِق َّل ُة ْالُ�ؤَاتَا ِة ِلل ِّن َ�سا ِء
التوا�ضع من الأخ�لاق الإ�سالمية النبيلة والفا�ضلة ،وهو
وف َو ُح ْ�سنُ ْ ُ
ال ْل ِم َوا ِّت َبا ُع ا ْل ِع ْل ِم ِف َما
ال ُل ِق َو َ�س َع ُة ْ ِ
َو َب ْذ ُل ْ َال ْع ُر ِ
نعمة �سماوية وه��ال��ة قد�سية حت�صن �صاحبها باجلاللة
هلل َع َّز َو َج َّل َف ُطوب ى َل ُه ْم َو ُح ْ�سنُ َم�آب�(.»...أعالم
ُي َق ِّر ُب ِ�إ َل ا ِ
والوقار ولذلك دعا اهلل عز وجل ر�سوله الكرمي ليتوا�ضع ويلني
الدين يف �صفات امل�ؤمنني)122:
جانبه مع النا�س.
قال علماء اللغة �إن التقوى هي الوقاية من االن��زالق يف
هلل لِنْتَ َلهُمْ وَ َلوْ ُ
كنْتَ
قال تعاىلَ { :فبِما رَحْمَةٍ مِنَ ا ِ
والتح�صن من الوقوع يف الأخطاء التي نهى عنها الدين
امل�آثم
ّ
َفظًّا غ َ
ـب َالنْـ َفـ ُّـضــوا مِ ـنْ حَـوْلِـكَ َفــاعْـفُ عَنْهُمْ
َليظ الْـ َقـ ْلـ ِ
القومي ،و�أهل التقوى قد و�صفهم �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم
وَاسْ َت ْغفِرْ َلهُمْ وَشا ِورْهُمْ فِي ا َألمْ ِر َف ِإذا عَزَمْتَ َف َتو َّ
َك ْل عَلَى
بكلمة جامعة مانعة ،موجزة �شاملة كاملة ،وكلها �صفات
هلل إِنَّ ا َ
هلل يُحِبُّ الْمُ َتو ِّ
َكلني}�[.آل عمران]159:
ا ِ
�إن�سانية ال غنى ل ّأي م�سلم م�ؤمن عنها.
البخل

فال�صدق �صفة واجبة على كل �إن�سان وقد �أمرنا اهلل بها يف
لقد ح ّذر اهلل من البخل و�أ ّنب البخالء و�شجع على الكرم
ين مُدْخَلَ صِدْقٍ
كتابه املبني ،قال تعاىل{ :وَ ُق ْل رَبِّ َأدْخِ ْل 
و�أحب الكرماء ،والف�ضل كله من عنده �سبحانه وتعاىل.
ين مُخْ رَجَ صِدْق[.}...الإ�سراء]80:
وَ َأخْ ِرجْ 
قال ع ّز وجل{ :وَال يَحْسَبَنَّ َّالذينَ يَب َْخ ُلونَ بِما آتاهُمُ
كـ َـذبَ عَلَى
وق��ال تعاىل �أي�ض ًاَ { :فمَنْ َأ ْظ َلمُ مِمَّنْ َ

ُ
اهلل مِنْ ف َْضلِهِ هُوَ خَيْر ًا َلهُمْ ب َْل هُوَ شَرٌّ َلهُمْ سَي َُطوَّ ُقونَ ما
َك ـ َّـذبَ بِالصِّدْقِ إِ ْذ جــاءَهُ َأ َلـيْـسَ يف جَهَنَّمَ مَثْو ً
ى
هلل و َ
ا ِ
ْض و ُ
َ
ْ
ُ
َاهلل بِما
ر
أل
َا
و
ِ
ت
َّماوا
س
ال
ُ
ث
مريا
هلل
َ
و
ِ
ة
َ
م
ِيا
ق
ل
ا
َ
م
ْ
و
َ
ي
ِ
ه
ب
وا
ل
ِ
خ
َ
ب
ِ
ِ
ِ
َّق بِهِ ُأولئِكَ
لِ ْلكافِرينَ * و ََّالذي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَد َ
تَعْمَ ُلونَ خَبري}�[.آل عمران]180:
هُمُ الْمَُّت ُقونَ}[.الزمر]33-32:
�صلة الأرحام

و�أداء الأمانة �ألزم بها اهلل ع ّز وجل امل�ؤمنني وقد و�صف
ذاته القد�سية بالوفاء فقال تعاىل{ :إِنَّ ا َ
ى مِنَ
هلل اشْ َتر 

َبيل
الْمُؤْمِننيَ َأنْ ُفسَهُمْ وَ َأمْوا َلهُمْ بِ َأنَّ َلهُمُ الْجَنَّ َة يُقاتِ ُلونَ يف س ِ
ْجيل
هلل َفيَ ْق ُت ُلونَ وَيُ ْق َت ُلونَ وَعْد ًا عَ َليْهِ حَقًّا فِي َّالتوْراةِ وَا ِإلن ِ
ا ِ
ِكمُ
هلل فَاسْ َتبْشِرُوا بِبَيْع ُ
ْآن وَمَنْ َأوْف 
ى بِعَهْدِهِ مِنَ ا ِ
وَالْ ُقر ِ
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�صلة الرحم �شجرة طيبة جذعها الإميان ،وفروعها �صفاء
القلب ،وثمارها املحبة وجمع ال�شمل وهي �صفة �إن�سانية دعا
�إليها الإ�سالم لأ ّنها ركن متني لتثبيت الت�آلف بني �أفراد العائلة
والأقارب ،وقد دعا �إليها اهلل عز وجل يف كتابه العزيز وجعلها

مبرتبة التقوى لأهميتها و�سمو مكانتها.

كما و�صف نبي اهلل �إبراهيم اخلليل باحلليم ل�سمو �أخالقه
ونبل �سلوكه وح�سن معاملته و�شدة �صربه ،قال تعاىل{ :إِنَّ
رحمة ال�ضعفاء
�إذا ك��ان اهلل ت�ب��ارك وت�ع��اىل ق��د و�صف نف�سه بال ّرحمة إِبْراهيمَ َلحَليمٌ َأوَّاهٌ مُنيب}[.هود]85:
الوا�سعة �أفال يطلب �إلينا �أن يرتحم بع�ضنا بع�ض ًا؟ ال ريب والإن�سان احلليم حمبوب يف جمتمعه �سموح كرمي ال يعرف
�أن رحمة ال�ضعفاء تعني م�ساعدتهم و�إميانيتهم والإح�سان احلقد لقلبه مكان ًا وال يح�سد �أح��د ًا كبري ًا كان �أم �صغري ًا،
�إليهم ،والإح�سان �صفة �إن�سانية ت�شمل كل �أعمال اخلري التي وال ي�ضمر ّ
ال�شر لأحد قريب ًا كان �أم بعيد ًا ،يبادل الإ�ساءة
تهذب نف�سية املرء وتقربه من خالقه؛ قال تعاىل{ :وَابْ َت ِغ بالإح�سان وي�صرب على �أذى الأ�صحاب واخلالن لأنّ النا�س يف
آتاك ُ
اهلل الدَّارَ اآلخِرَةَ وَال تَنْسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنْيا نظره كلهم عباد اهلل و�أقربهم �إليه �أنفعهم لعباده.
فيما َ
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َكمْ
َّكمُ َّالذي خَ َلق ُ
قال تعاىل{ :يا َأيُّهَا النَّاسُ َّات ُقوا رَب ُ
س واحِدَةٍ وَخَ َلقَ مِنْها َزوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما ِرجا ًال
مِنْ نَ ْف ٍ
كثري ًا وَنِساءً و ََّات ُقوا ا َ
هلل َّالذي تَسا َئ ُلونَ بِهِ وَا َألرْحامَ إِنَّ
َ
ا َ
ْكمْ رَقيبا}[.الن�ساء]1:
هلل كانَ عَ َلي ُ

ما �أف�ضل العلم �إذا اقرتن باحللم ف�إنه غاية الرجاء يف
حتقيق املثل العليا يف احلياة ال�سعيدة الراقية ،وقد و�صف
اهلل تعاىل نف�سه باحلليم ،قال تعاىل...{ :وَاعْ َلمُوا َأنَّ ا َ
هلل
َغ ُفورٌ حَليم}[.البقرة]235:

كما َأحْسَنَ ُ
وَ َأحْـسِـنْ َ
اهلل إِ َليْكَ وَال تَب ِْغ الْفَسادَ فِي �إىل جانب حلمه هذا ي�سعى يف اكت�ساب العلم لينفقه �إىل
ْض إِنَّ ا َ
هلل ال يُحِبُّ الْمُ ْفسِدين}[.الق�ص�ص]77:
ا َألر ِ
املحتاجني ويهديهم �إىل �سواء ال�سبيل قربه �إىل اهلل تعاىل.
بذل املعروف

ال ريب �أنّ بذل املعروف �صفة من �صفات الإح�سان �إىل
النا�س ،فامل�ؤمنون �إخ��وة وعلى الأخ �أن يعمل املعروف بقدر
طاقته من �أجل غريه قربة �إىل اهلل تعاىل؛ وال يخفى �أن اليد
العليا خري من اليد ال�سفلى على حد قول الر�سول الأعظم
وال��ذي يعمل امل�ع��روف فك�أنه يعمله لنف�سه ليك�سب الأج��ر
والثواب ،وقد ّ
رغب اهلل يف الإتيان باحل�سنات بقوله{ :مَنْ

فت�أمل معي �أيها الأخ امل�ؤمن كيف يبدو لنا �أمري امل�ؤمنني
من خالل هذا احلديث الكامل ال�شامل واجلامع املانع الذي
حوى ك ّل الف�ضائل واملثل التي تقرب الإن�سان من ربه وتعرفه
على نعم خالقه ،ف� ّأي كالم بعد هذا ميكن �أن نقول عن �سيد
الكالم ال��ذي و�صف الأدب ��اء كالمه فقالوا :هو حتت كالم
اخلالق وفوق كالم املخلوق.

هذه ال�صفات التي عددها �أمري امل�ؤمنني هي �صفات �أهل
جاءَ بِالْحَسَنَةِ َف َلهُ عَشْرُ َأمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّ َئةِ فَال يُجْز 
ى التقوى من امل�سلمني امل�ؤمنني :فطوبى لهم وح�سن م�آب!
إِ َّال مِ ْثلَها وَهُمْ ال ي ُْظ َلمُون}[.الأنعام]160:
�صفات العارفني
ً
وقال تعاىل �أي�ضا{ :مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ َف َلهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ �أما �صفات العارفني فقد حددها �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم
مِنْ َفز ٍَع يَوْمَئِذٍ آمِنُون}[.النمل]89:
«جمِ َع ْ َ
وت،
ال�س ُك ِ
فقالُ :
ال ْ ُي ُكلُّ ُه ِف َث َال ِث ِخ َ�ص ٍال :ال َّن َظ ِرَ ،و ُّ
وت َل ْي َ�س
وقوله ع ّز وجل{ :مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ َف َلهُ خَيْرٌ مِنْها وَمَنْ َوا ْل َك َال ِم؛ َف ُك ُّل َن َظ ٍر َل ْي َ�س ِفي ِه ْاع ِت َبا ٌر َف ُه َو َ�س ْه ٌوَ ،و ُك ُّل ُ�س ُك ٍ
جاءَ بِالسَّيِّ َئةِ فَال يُجْزَى َّالذينَ عَمِ ُلوا السَّيِّئاتِ إِ َّال ما كانُوا ِفي ِه ِف ْك َر ٌة َف ُه َو َغ ْف َل ٌةَ ،و ُك ُّل َك َال ٍم َل ْي َ�س ِفي ِه ِذ ْك ٌر َف ُه َو َل ْغ ٌو؛ َف ُطو َبى
يَعْمَ ُلون}[.الق�ص�ص]84:
لِ َنْ َكانَ َن َظ ُر ُه ِع ْ َب ًةَ ،و ُ�س ُكو ُت ُه ِف ْك َر ٌةَ ،و َك َال ُم ُه ِذ ْكر ًاَ ،و َب َكى َع َلى
ح�سن اخللق
ا�س ِمنْ َ�ش ِّر ِه»(.حتف العقول)215:
َخ ِطي َئ ِت ِه َو�أَ ِمنَ ال َّن ُ
من �آداب الإ�سالم الأخ�لاق النبيلة وال�سلوك احل�سن مع هذه ال�صفات ال يت�صف بها �إ ّال العارفون بربهم واملنيبون
أحب للإن�سان امل�ؤمن التخلق �إىل خالقهم وهي ال تنطبق �إال على �أهل البيت عليهم ال�سالم
النا�س جميع ًا ،واهلل ع ّز وجل � ّ
ب��الأخ�لاق احل�سنة وق��د و�صف بها الر�سول الأع�ظ��م ،قال وعلى املهتدين بهديهم ،فهم كما قال عنهم �أمري امل�ؤمنني عليه
ق عَظيم}[.القلم]4:
تعاىل{ :وَإَِّنكَ َلعَل 
ال�سالم�ِ « :إ َّنا �أَ ْه َل َب ْي ٍت َ�ش َج َر ُة ال ُّن ُب َّو ِة َو َم ْو ِ�ض ُع ال ِّر َ�سا َل ِة َو ُ ْ
م َت َل ُف
ى خُ ُل ٍ
ْ َال َال ِئ َك ِة َو َب ْيتُ ال َّر�أْ َف ِة َو َم ْع ِدنُ ا ْل ِع ْل ِم»(.ب�صائر الدرجات)58/1:
�سعة احللم واتباع العلم
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خ�����ص��و���ص��ي��ة ا���س��م
فاطمةعليهاال�سالم

كم �ش�أن وخ�صو�صية ال�سم (فاطمة) عند الأئمة الأطهار
عليهم ال�سالم و�شيعتهم ،وقد كان �أئمة �أهل البيت عليهم
ال�سالم يولون هذا اال�سم �أهمية كبرية ملا لأُ ّمهم الزهراء
عليها ال�سالم من منزلة عظيمة فكرامة لها �أ�صبح ا�سمها
ال�شريف �أينما ُ�س ّميت به فتاة فعلى والدها الإح�سان �إليها
وعدم الإ�ساءة لها حب ًا للزهراء عليها ال�سالم.
فقد روى الكليني عن ال�سكوين ،ق��ال( :د ََخ� ْل��تُ َع َلى
وب َف َق َال ِل:
�أَ ِبي َع ْب ِد ا ِ
هلل عليه ال�سالم َو�أَ َنا َم ْغ ُمو ٌم َم ْك ُر ٌ
« َيا َ�س ُك ِ ُّ
ما َغ ُّم َك؟»ُ ،ق ْلتُ ُ :ولِدَ ْت ِل ا ْب َن ٌةَ ،ف َق َالَ « :يا
ون ِ َّ
هلل ِر ْز ُق َهاَ ،ت ِع ُ
َ�س ُك ِ ُّ
ي�ش ِف
ون َع َلى الأَ ْر� ِ��ض ِث ْق ُل َهاَ ،و َع َلى ا ِ
هلل َع ِّني،
َغ ْ ِي �أَ َج ِل َك َو َت�أْ ُك ُل ِمنْ َغ ْ ِي ِر ْز ِق� َ�ك»َ ،ف َ�س َّرى َوا ِ
َف َق َال ِل«َ :ما َ�س َّم ْي َت َها؟»ُ ،ق ْلتُ َ :ف ِاط َم َةَ ،ق َال�« :آ ِه� ،آ ِه� ،آ ِه»،،
�ال َر ُ�س ُ
ُث َّم َو َ�ض َع َي��دَ ُه َع َلى َج ْب َه ِت ِه َف َق َالَ « :ق� َ
هلل �صلى
ول ا ِ
اهلل عليه و�آله و�سلم َح ُّق ا ْل َو َل ِد َع َلى َوا ِل ِد ِه �إِ َذا َكانَ َذ َكر ًا
هلل،
َاب ا ِ
ا�س َمهَُ ،و ُي َع ِّل َم ُه ِكت َ
�أَنْ َي ْ�س َتف ِْر َه ُ�أ َّم�هَُ ،و َي ْ�ست َْح ِ�سنَ ْ
اح َةَ ،و ِ�إ َذا َكا َن ْت �أُ ْن َثى �أَنْ َي ْ�س َتف ِْر َه
ال�س َب َ
َو ُي َط ِّه َر ُهَ ،و ُي َع ِّل َم ُه ِّ
ا�س َم َهاَ ،و ُي َع ِّل َم َها ُ�سو َر َة ال ُّنورَِ ،و َال ُي َع ِّل َم َها
�أُ َّم َهاَ ،و َي ْ�ست َْح ِ�سنَ ْ
و�س َفَ ،و َال ُي ْن ِز َل َها ا ْل ُغ َر َفَ ،و ُي َع ِّج َل َ�س َر َاح َها �إِ َل
ُ�سو َر َة ُي ُ
َب ْي ِت َز ْو ِج� َه��ا� ،أَ َّم��ا �إِ َذا َ�س َّم ْي َت َها َف ِاط َم َة َف�ل َا ت َُ�س َّب َهاَ ،و َال
َت ْل َع ْن َهاَ ،و َال ت َْ�ض ِر ْب َها»)(.الكايف)48/6:
خ�صو�صية �أ�س���ماء الزهراء عليها ال�سالم

عن يون�س بن ظبيان قال :قال �أبو عبد اهلل ال�صادق
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عليه ال�سالمِ « :ل َف ِاط َم َة عليها ال�سالم ِت ْ�س َع ُة �أَ ْ�س َماءٍ ِع ْندَ
ال�صدِّ ي َق ُة َو ْالُ� َب��ا َر َك� ُة َو َّ
الط ِاه َر ُة
هلل َع� َّز َو َج � َّل َف ِ
ا ِ
اط َم ُة َو ِّ
َوال َّز ِك َّي ُة َوال َّر ِ�ض َّي ُة َو ْ َال ْر ِ�ض َّي ُة َو ْالُ َح َّد َث ُة َوال َّز ْه َراء»�(.أمايل
ال�صدوق)592:
من الأمور املهمة التي �أخذت جانب ًا وحيز ًا وا�ضح ًا يف
ال�شريعة الإ�سالمية و�أ ّكد عليها الر�سول الأعظم حممد
�صلى اهلل عليه و�آل��ه والأئ�م��ة عليهم ال�سالم من خالل
�أحاديثهم املباركة م�س�ألة ت�سمية املولود با�سم مبارك
يدل على معنى الئق وجميل وح�سب ما ترت�ضيه النف�س
امل�ؤمنة ومييل �إليه الوجدان الإن�ساين.
ذل��ك لأنّ اال�سم ال��ذي مينحه الأب �أو الأم للمولود
يكون ذا �أثر كبري ومهم يف النف�س الإن�سانية حيث �أثبتت
البحوث العلمية املت�أخرة التي ق��ام بها علماء النف�س
واالجتماع �أن لال�سم �أث��ر ًا بالغ ًا على من�ش�أ ت�صرفات
و�سلوك ا ألف��راد الذين يحملون ذلك اال�سم ،و�إن كانت
ه��ذه امل���س��أل��ة ت�ت�ف��اوت يف م��دى ت��أث�يره��ا على ال�سلوك
الفردي للإن�سان من فرد �إىل �آخ��ر �إ ّال �أ ّن��ه يف النتيجة
النهائية يرتك بع�ض الآث��ار املعينة الوا�ضحة الربهان
لذلك املعنى ال��ذي يحمله اال�سم ،على �أن ه��ذه الأم��ور
الوا�ضحة تدرك ب�أدنى ت�أمل لدى الإن�سان الواعي الفطن
الذي يدرك الكثري من احلقائق املعنوية قبل �أن تطرق
ذهنه و�سمعه.

ت�سمية الطفل الآثار واجلوانب
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ه��ذا املو�ضوع ال��ذي قد يبدو عادي ًا يف ظاهره ,مهم
للغاية م��ن وجهة النظر الواقعية ,حيث ال ميكننا �أن
نغ�ض الطرف عن الآث��ار النف�سية الإيجابية التي ميكن
�أن يخلفها الإح�سا�س الداخلي بالفخر ,الذي يعد �أحد
العوامل التي ت�سبب الراحة النف�سية للإن�سان.
وعلى ه��ذا الأ��س��ا���س جن��د �أن هناك مت��اي��ز ًا وا�ضح ًا
يف الأ�سماء التي تطرح وتعطى ل ّأي فرد ،حيث جند �أن
الكثري من الأ�سماء التي حملها بع�ض الأفراد و�إن كانت
ذات مغزى لطيف و�أ�صيل وح�سن �إ ّال �أنّ امل�سمى بها غري
منزه بل �إ ّنه مث ًال يدل على خالف ا�سمه ،وهذا بخالف
م��ا جن��ده يف بع�ض الأ��س�م��اء ال�ت��ي حتمل معنى قبيح ًا
و�صاحبها ذو �أ�صالة و�أخالق ح�سنة و�أفعال جميلة.
وه�ك��ذا جن��د م��ن خ�لال ا�ستقراء ��س�يرة ال�ت��اري��خ يف
هذا املجال �أن هناك الكثري من الأ�سماء الالمعة والتي
ي�شري �إليها امل�سلمون بالبنان مثل عبد امللك وه��ارون
الر�شيد واملتوكل على اهلل والواثق باهلل �أنّ بينهم وبني
�أ�سمائهم و�ألقابهم البون ال�شا�سع ،ف�أ�سما�ؤهم تدل على
�أنهم عا�شوا يف ملكوت التوكل والر�شد والتقوى والوثوق
ب��اهلل واالع�ت���ص��ام ب��ه بينما ال�سرية ال��ذات�ي��ة حلياتهم
و�شخ�صياتهم تدل على خالف ذلك.
ف �م �ث�ل ًا ل��و ط��ا ل �ع �ن��ا ح �ي��اة ه� ��ارون ا ل��ر � �ش �ي��د ذ ل��ك
اخلليفة العبا�سي وكيف ت�صرف برعونة وحماقة مع
ا لأحرار وال�سادة العلويني من ذرية ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و �آله ،وخا�صة �إجرامه بحق ا لإمام مو�سى
ب��ن جعفر عليه ال�سالم جن��د �أنّ ه��ذا ا لأ م��ر وا�ضح
وب�صورة جلية.
ولنعم ما قال ال�شاعر الكبري �أبو فرا�س احلمداين يف
رائعته التي يقول فيها:
الدين خمرتم واحلق مهت�ضم
ويف �آل ر� �س��ول اهلل مقت�سم
�إىل �أن يقول:
لي�س الر�شيد كمو�سى يف القيا�س وال
م�أمونكم كالر�ضا �إن �أن�صف احلكم

�إذا ت � �ل� ��وا �آي � � ��ة غ� �ن ��ى خ �ط �ي �ب �ك��م
ق��ف ب��ال��دي��ار ال �ت��ي مل يعفها ال�ق��دم
بينما �إذا نظرنا �إىل �أهل بيت النبوة عليهم ال�سالم
جند �أن �أ�سماءهم تدل على املعاين العالية املنال ويف
نف�س الوقت نرى �أن ال�سرية الذاتية حلياتهم ومواقفهم
وت�صرفاتهم ذات داللة وا�ضحة على �أ�سماءهم و�ألقابهم.
فحني نقر�أ �سرية �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب عليه
ال�سالم جند كل �ألقابه وكناه منطلقة من �صفاته الأ�صيلة
الثابتة يف �أعماقه ويف جذوره امل�شرقة امل�ضيئة بنور اهلل
تعاىل فهو الإم��ام العابد الزاهد ال�صادق القائد �إمام
املتقني وقائد الغر املحجلني ،يع�سوب الدين ،الفاروق
الأك�بر ،ال�صديق ،وهكذا يف احل�سن املجتبى واحل�سني
ال�شهيد وال�ساجد والباقر عليهم ال�سالم �أجمعني.
ومن هذا املنطلق نرى �أن الر�سول و�أه��ل بيته عليهم
ال�سالم قد �أ ّك��دوا ومن خالل الكثري من الروايات على
�ضرورة ت�سمية املولود بخري الأ�سماء و�أف�ضلها وذلك ملا
يرتكه اال�سم من الب�صمات الوا�ضحة والآث��ار اجلميلة
على طبيعة ت�صرف الفرد وعلى �ضوء ذلك املعنى الذي
يحمله اال�سم ،ولذلك جاءت الأحاديث لت�ؤكد على هذه
امل�س�ألة وللفل�سفة الرائعة لها ،حيث ورد اال�ستحباب
امل ��ؤك��د على � �ض��رورة ت�سمية امل��ول��ود ب�أح�سن الأ�سماء
حيث روي عن الإم ��ام جعفر بن حممد ال�صادق عليه
م َّمد ًا
ال�سالم �أنه قالَ « :ال ُيو َل ُد َل َنا َم ْو ُلو ٌد �إِ َّال َ�س َّم ْي َنا ُه ُ َ
َف�إِ َذا َم َ�ضى َ�س ْب َع ُة �أَ َّي ٍام َف�إِنْ ِ�ش ْئ َنا َغ َّ ْي َنا َو�إِ َّال َت َر ْك َنا»(.عدة
الداعي)87:
وقد �أ ّكد الر�سول الأكرم �صلى اهلل عليه و�آله على هذه
الت�سمية بقوله«َ :منْ ُولِدَ َل ُه �أَ ْر َب َع ُة َ�أ ْو َال ٍد َ ْل ُي َ�س ِّم �أَ َحدَ هُ ْم
ا�سمِ ي َف َق ْد َج َف ِان»(.الكايف)19/6:
ِب ْ
وكان الديدن العام لأئمة �أهل البيت عليهم ال�سالم
على هذا الأم��ر واالهتمام به كل االهتمام فهم عليهم
ال���س�لام ك��ان��وا يحثون امل�سلمني على ت�سمية �أبنائهم
وبناتهم بالأ�سماء التالية (حممد� ،أحمد ،علي ،ح�سن،
ح�سني ،جعفر ،مهدي ،فاطمة).
وجاء الت�أكيد على هذه الأ�سماء من خالل عدة روايات
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�أثبتت هذه امل�س�ألة املهمة كل ذلك لأجل حت�صني الطفل
م��ن ال�سخرية واال�ستهزاء م��ن قبل الآخ��ري��ن يف حالة
ت�سميته ب�أ�سماء ورد فيها الكراهة مثل احلكم ،خالد،
مالك ،حارث ،ولئال تكون �سبب ًا لل�شعور بالنق�ص كما هو
احلال يف الأ�سماء امل�ستهجنة.
�إنّ ا�سم فاطمة عليها ال�سالم من البارئ عز وجل وهو
الوا�ضع لهذه املع�صومة ال�شهيدة ا�سمها ،وهنا يف هذا
املقام تنقدح لدينا عدة �أ�سئلة مهمة �أال وهي:
 ملاذا و�ضع البارئ عز وجل الأ�سماء لفاطمة الزهراءعليها ال�سالم؟
 وما فل�سفة �أ�سمائها عليها ال�سالم؟ وماهية املعاين لها؟ وملاذا الت�أكيد من قبل اهلل تعاىل على �أهمية �أ�سماءالزهراء عليها ال�سالم؟
كون �أ�سمائها عليها ال�سالم من اهلل تعاىل وهو الذي
�سماها بفاطمة فيوجد يف هذا امل�ضمار �أحاديث كثرية
تبني هذه املنقبة لفاطمة عليها ال�سالم ،فلقد ورد عن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه �أ ّن��ه قال لفاطمة عليها
ال�سالمَ :
ا�سم ًا ِمنْ �أَ ْ�س َما ِئ ِه
«�...شقَ  -اهلل - َل ِك َيا َف ِ
اط َم ُة ْ
اط َمة(.»...معاين الأخبار)56:
َف ُه َو ا ْل َف ِاط ُر َو�أَ ْن ِت َف ِ
وعنْ َي ِزيدَ ْب ِن َع ْب ِد ْ َال ِل ِك َعنْ �أَ ِبي َج ْع َف ٍر عليه ال�سالم
َ
َقالَ ...« :لَّا ُولِدَ ْت َف ِاط َم ُة عليها ال�سالم �أَ ْو َحى ُ
اهلل �إِ َل
م َّمدٍ �صلى اهلل عليه و�آله َف َ�س َّماهَ ا
َم َل ٍك َف�أَ ْن َطقَ ِب ِه ِل َ�سانَ ُ َ
اط َم َة ُث َّم َق َال�ِ :إ ِّن َف َط ْمت ُِك ِبا ْل ِع ْل ِم َو َف َط ْمت ُِك ِمنَ َّ
الط ْم ِث»،
َف ِ
هلل َل َق ْد َف َط َم َها ُ
اهلل
ُث َّم َق َال �أَ ُبو َج ْع َف ٍر عليه ال�سالمَ « :وا ِ
ِبا ْل ِع ْل ِم َو َع ِن َّ
الط ْم ِث ِف ْالِي َث ِاق»(.الكايف)460/1:
فيتبني م��ن خ�لال ه��ذه الأح��ادي��ث و�أح��ادي��ث �أخ��رى
�أغفلنا عن ذكرها لئال يطول املقام بها �أنّ �أكرث �أ�سماء
فاطمة الزهراء عليها ال�سالم هي من و�ضع اهلل تعاىل
وهو الذي �سماها بهذه الأ�سماء املباركة.
ففي رواية يثبت الإمام عليه ال�سالم �أن للزهراء عليها
ال�سالم ا�سم ًا واح ��د ًا �سماها به اهلل تعاىل ويف رواي��ة
�أخ��رى يثبت مع�صوم �آخ��ر �أن للزهراء عليها ال�سالم
ت�سعة �أ�سماء عند اهلل تبارك وتعاىل ،كل ذل��ك نتيجة
املقام ال�سامي لفاطمة الزهراء عند اهلل تعاىل ،ورمبا

يوحي ه��ذا ال�ك�لام �أنّ هناك تعار�ض ًا يف ع��دد �أ�سماء
الزهراء عليها ال�سالم ولكن ب�أدنى ت�أمل للروايات يظهر
لنا �أن هذا نا�شئ من طبيعة حال ال�سائل.
وعلى هذا الأ�سا�س انقدح يف ذهننا الأ�سئلة املتقدمة
ال��ذك��ر وه��و مل��اذا �س ّمى ال�ب��اري ع � ّز وج��ل فاطمة بهذه
الأ�سماء؟ وما هي فل�سفتها؟ وما هي
املنا�سبة بني ذات الزهراء و�أ�سمائها
التي �أعطاها اهلل تبارك �إياها؟
ف �ن �ق��ولّ � :إن� ��ا و� �ض��ع اهلل ت�ع��اىل
�أ���س��م ��اء ف��اط �م��ة ال� ��زه� ��راء عليها
ال�سالم منه لتكون عالمة ل�شيء ما،
ورمبا ت�س�أل �أيها القارئ العزيز كيف
يكون اال�سم عالمة للم�سمى واملفهوم
من العالمة هو الو�سم والذي يظهر
هذا من خالل مراجعة �أف��راد اللغة
العربية؟
واجل � � ��واب ع ��ن ذل � ��ك� :أنّ ب�ين
الأ���س��م ��اء وامل� �ع ��اين امل��و� �ض��وع لها
منا�سبة ذات �ي��ة ،وال��وا� �ض��ع عندما
ي�ضع اال�سم املعني للم�سمى املعني
يكون عامل ًا باملنا�سبة وق��ادر ًا عليها
ولوجود احلكمة والإت�ق��ان يف و�ضع
الأ�سماء لتلك املعاين ،ومن هنا كان
ال��وا��ض��ع لأ��س�م��اء فاطمة ال��زه��راء
عليها ال�سالم هو اهلل تعاىل وذلك
ل��وج��ود املنا�سبة واحلكمة يف ذات
ال��زه��راء عليها ال���س�لام ،وك��ذل��ك
اقت�ضت حكمة البارئ عز وجل �أن
تكون العالمة فيها منا�سبة لها وهي
ذات الزهراء يف مادتها و�صورتها
حيث كانت دالل��ة فاطمة الزهراء
عليها ال�سالم ذاتية ومرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا مع ا�سمها
فكان التعبري م��ن اهلل تعاىل �أدق يف التعريف ل��ذات
الزهراء عليها ال�سالم و�أظهر يف متييز ذاتها عن بقية
الذوات.

السيد جعفر العاميل

�أ�سمائها عليها ال�سالم

ف��اهلل �سبحانه وتعاىل مل يهمل احلكمة ومل يظلمها
ومل ي�ضعها يف غري ما جعلها مقت�ضية لها فمن �شاء �أن
يطلعه على علل الأ�شياء و�أ�سبابها علمه ذلك بتفهيمه
�أو بو�ضع القرائن ل��ه والأم� ��ارات على ذل��ك وكما فعل
ذلك مع �أهل البيت عليهم ال�سالم حيث هو الذي و�ضع
�أ�سماءهم وهذا ما جنده من خالل
امل�أثور الروائي لأه��ل البيت عليهم
ال�سالم ،فاهلل تبارك وتعاىل يحب
�أن تكون �أ�سماء �أه��ل البيت عليهم
ال�سالم منه ت�ع��اىل وك�م��ا ق��ال اهلل
تعاىل{ :ال يُسْ َئ ُل عَمَّا يَ ْفع َُل وَهُمْ
يُسْ َئ ُلون}[.الأنبياء]23:
و�أ ّما �إنْ قال �شخ�ص ملّا �إنّ الوا�ضع
لأ��س�م��اء فاطمة عليها ال�سالم هو
غ�ير اهلل تعاىل وبغ�ض النظر عن
الرواية الواردة يف املقام وال�شواهد
والقرائن الأخرى؟
فاجلواب� :أ ّنه لو قلنا ب�أنّ الوا�ضع
غري اهلل تعاىل مل يكن هناك حمذور
يف �أن الأل �ف��اظ بينها وب�ين املعاين
منا�سبة ذاتية لأنّ الو�ضع ال ميكن
�إ ّال ممن له قوة املعرفة التي تنق�ص
عن املعرفة باملنا�سبة واعتبارها،
وي��دل على هذا �أ ّن��ا وجدنا يف اللغة
وا�شتقاق الألفاظ بع�ضها من بع�ض
ون�ظ�م�ه��ا ع �ل��ى م��ا ي��واف��ق احلكمة
م��ا يبهر العقول م��ع م��ا عرفنا من
ق�صورنا عن �أكرث �أ�سرارها وال يكون
ذل��ك �إ ّال ممن يقدر على املنا�سبة
ويعرف كمال ح�سنها و�شرفها على
عدمها و�إذا ك��ان ق��ادر ًا على العلم
بها وعلى معرفتها ب�أ ّنها �أكمل و�أدل على املطلوب و�أوفق
باحلكمة كان العدول عن ذلك نق�ص ًا يف الكمال وعدو ًال
�إىل الإهمال عن احلكمة لأنّ الأ�سماء يف احلقيقة �صفات
امل�سميات فلو مل يكن بني ال�صفة ومو�صوفها منا�سبة

ذات�ي��ة ومطابقة حقيقة لكانت �صفة فاطمة ال��زه��راء
عليها ال�سالم التي تطلب بها متييزها ت�صلح �أن تكون
لغريها و�إذا �صلحت لغريها كان متيزها بها مما يزيد يف
االلتبا�س وعدم املعرفة.
وعلى كل حال ف�إنّ البحث يف هذا املقام لطويل و�شائك
فالذي نريد القول به والنتيجة التي نريد ا�ستعرا�ضها
و�إظهارها هو �أن الوا�ضع هو اهلل تبارك وتعاىل لأ�سماء
فاطمة ال��زه��راء عليها ال�سالم ،و� ّإن ��ا و�ضعها لتكون
العالمات املميزات وال�صفات املعينات لفاطمة الزهراء
عليها ال�سالم ،ولكي يتبني معرفة احلال يف املقام �أكرث.
نقول� :إنّ املراد من هذه الأ�سماء الأعم من اللفظية
واملعنوية لأنّ العالمة والتمييز يح�صل بكل منهما،
واحلا�صل �أن �أ�سماءها عليها ال�سالم التي �أ�شري �إليها
يف ال��رواي��ة املتقدمة ال��ذك��ر ��س��واء كانت م��ن الأ�سماء
ال�صفاتية �أو اللفظية ف�إ ّنها م�شتقة من �أ�سمائه تعاىل
يعني ا�شتقها �سبحانه وتعاىل من �أ�سمائه وهذا معنى ما
روي عن علي بن احل�سني عليه ال�سالم حيث قال :حدثني
�أبي عن �أبيه عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله �إىل �أن
قالَ « :يا �آد َُم هَ ِذ ِه �أَ ْ�ش َب ُاح �أَ ْف َ�ض ِل َخ َال ِئ ِقي َو َب ِر َّيا ِتي :هَ َذا
م َّم ٌد َو�أَ َنا ْ َال ْح ُمو ُد ْ َ
ا�سم ًا
َُ
المِ ي ُد ِف �أَ ْف َع ِال�َ ،ش َق ْقتُ َل ُه ْ
ا�سم ًا
ا�سمِ ي؛ وَهَ َذا َع َل ٌّيَ ،و�أَ َنا ا ْل َع ِل ُّي ا ْل َع ِظ ُيم�َ ،ش َق ْقتُ َل ُه ْ
ِم ِن ْ
ات َوالأَ ْر ِ�ض،
ال�س َما َو ِ
ا�سمِ ي؛ وَهَ ِذ ِه َف ِاط َم ُة َو َ�أ َنا َف ِاط ُر َّ
ِم ِن ْ
َ
اط ُم
َف ِاط ُم �أ ْعدَ ا ِئي َعنْ َر ْح َم ِتي َي� ْو َم َف ْ�ص ِل َق َ�ضا ِئيَ ،و َف ِ
ا�سم ًا ِم ِن
�أَ ْو ِل َيا ِئي َع َّما َي ُع ُّرهُ ْم َو ُي ِ�سي ُئ ُه ْم َف َ�ش َق ْقتُ َل َها ْ
ا�سمِ ي(.»...تف�سري الإمام الع�سكري عليه ال�سالم)220:
ْ
وهذا يعني �أنها في�ض وجودها ونورها من في�ض نور
اهلل ت�ب��ارك وت�ع��اىل ون�سبتها �إىل اهلل تعاىل م��ن حيث
وجودها ومبد�أ نورها و�صفاتها عليها ال�سالم وب�أب�سط
ت��أم��ل ل�ه��ذا احل��دي��ث يظهر �أن��ه �سبحانه وت�ع��اىل يريد
أعم من اللفظ ولو �أراد خ�صو�ص اللفظ
باال�سم ما هو � ّ
فقط يعني ا�سم فاطمة ملا قال تعاىل وهذه فاطمة و�أنا
ف��اط��ر ال���س�م��اوات والأر�� ��ض ول��و �أراد خ�صو�ص املعنى
ملا علقه بالألفاظ ولكنه تعاىل يريد الأ�سماء املعنوية
والأ�سماء اللفظية وهو املفهوم من �أحاديثهم الكثرية
ومتواترة يف هذا اخل�صو�ص.
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�أهل البيت عليهم ال�سالم

الإمامالباقرعليهال�سالم
وم����ن����ه����ج����ه ال���ع���ل���م���ي

هلل �صلى اهلل عليه و�آله
ول ا ِ
لي�س بالغريب �أن ميتلك العلوم من تربى يف مدر�سة ُن َحدِّ ُث ُه ْم ِب�آ َثا ٍر ِع ْندَ َنا ِمنْ َر ُ�س ِ
�أهل البيت عليهم ال�سالم� ،إنه كوكب من كواكب الإ�سالم َي َت َوا َر ُث َها َكا ِب ٌر َعنْ َكا ِب ٍر َن ْك ِن ُزهَ ا َك َما َي ْك ِن ُز هَ �ؤُ َال ِء َذهَ َب ُه ْم
جمع ف�أوعى ،وعا�ش الإيثار بكل معانيه ،وع�شق الت�ضحية َو ِف َّ�ض َت ُه ْم(.»...ب�صائر الدرجات)300/1:
ب�أجلى معانيها فخا�ض جميع العلوم يف بحوث �ألقاها على
احلديث ال�شريف
العلماء يف اجلامع النبوي ،الذين كانوا يتدفقون �إليه اهتم الإمام عليه ال�سالم اهتمام ًا بالغ ًا يف الأحاديث
ويتحلقون حوله كما تتحلق جمموعات النحل لتمت�ص ال��واردة عن جده ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�آل��ه وعن
�أريج الع�سل ال�صايف من الزهور.
�آبائه الأئمة الطيبني عليهم ال�سالم وهي تعد امل�صدر
ل�ق��د خ��ا���ض ع ��دة ع �ل��وم ي�ح�ت��اج ال �� �ش��رح ع�ن�ه��ا ع��دة الثاين للت�شريع الإ�سالمي بعد القر�آن الكرمي.
جملدات ،لكن �سوف نعددها ب�إيجاز ب�إذن اهلل.
فالكتاب توىل العناوين والعموميات واحلديث اخت�ص
ب�شرح العموميات وتقييد املطلقات ،وبيان نا�سخه من
العلوم الفقهية
�إن رواي��ات الأئمة الأطهار عليهم ال�سالم التي �أُثرت من�سوخه ،وجممله من مبنيه ،كما يعر�ض لأحكام الفقه
عنهم يف ع��امل الت�شريع والأح �ك��ام الفقهية ال تتناول من العبادات واملعامالت ،و�إعطاء القواعد الكلية التي
�آراءهم اخلا�صة و�إمنا هي امتداد لأقوال الر�سول �ص ّلى يتم�سك بها الفقهاء يف ا�ستنباطهم احلكم ال�شرعي.
�إىل جانب ه��ذا كله ف ��إن فيه ف�صو ًال م�شرقة لآداب
اهلل عليه و�آله ولذلك �أحلقت بال�سنة ال�شريفة.
قال الإمام الباقر عليه ال�سالم يف ذلك يف حديث مع ال�سلوك ،وقواعد االجتماع ،وتنظيم الأ�سرة و�صيانتها
هلل َل� ْو ُك َّنا ُن َحدِّ ُث من التلوث بالآثام� ،إىل غري ذلك مما يحتاج �إليه النا�س
جابر بن يزيد اجلعفيَ « :ي��ا َجا ِب ُر َوا ِ
ا�س �أَ ْو َح َّد ْث َناهُ ْم ِب� َر�أْ ِي� َن��ا َل ُك َّنا ِم��نَ ا ْل َها ِل ِك َني َو َل ِك َّنا يف حياتهم الفردية واالجتماعية.
ال َّن َ
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�أو ً
ال� :أحاديثه عليه ال�س�ل�ام يف الفقه

 .1روى الإمام الباقر عليه ال�سالم عن �آبائه عن ر�سول
اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�آله �أنه قالَ « :ف ْ�ض ُل ا ْل ِع ْل ِم �أَ َح ُّب �إِ َل
هلل َع َّز َو َج َّل ِمنْ َف ْ�ض ِل ا ْل ِع َبا َد ِة َو�أَ ْف َ�ض ُل ِدي ِن ُك ُم ا ْل� َو َرعُ».
ا ِ
(اخل�صال)4/1:
لقد ّ
ف�ضل العلم على العبادة لأنّ العبادة ال ينتفع بها

�أهل البيت عليهم ال�سالم

ول��ذل��ك وج��دن��ا الإم ��ام عليه ال�سالم يهتم باحلديث
ويتبناه ،وي�ؤكد على فهمه والوقوف على معطياته.
وق��د جعل املقيا�س يف ف�ضل ال ��راوي فهمه للحديث
ومعرفة م�ضامينه.
م َّم ِد ْب ِن �أَ ِبي ُع َم ْ ٍيَ ،عنْ َز ْيدٍ ال َّز َّرا ِدَ ،عنْ �أَ ِبي َع ْب ِد
َعنْ ُ َ
ال�س َال ُمَ :يا
ا ِ
ال�س َال ُم َق َالَ « :ق َال �أَ ُبو َج ْع َف ٍر َع َل ْي ِه َّ
هلل َع َل ْي ِه َّ
ُب َن َّيْ ،اع ِر ْف َم َنا ِز َل ِّ
ال�شي َع ِة َع َلى َق ْد ِر ِر َوا َيتِهِ ْم َو َم ْع ِر َفتِهِ ْم؛
ات
ات ِلل ِّر َوا َي ِ
َف ِ�إنَّ ْ َال ْع ِر َف َة ِه َي الدِّ َرا َي ُة ِلل ِّر َوا َي ِةَ ،وبِالدِّ َرا َي ِ
�ان؛ �إِ ِّن َن َظ ْرتُ
�ات الإِ َمي � ِ
َي ْع ُلو ْالُ ��ؤ ِْم��نُ �إِ َل �أَ ْق َ�صى َد َر َج � ِ
�اب �أَنَّ
�اب َع � ِل� ٍ ّ�ي َع� َل� ْي� ِه ال���َّ�س�ل َا ُم َف � َو َج� ْ�دتُ ِف ا ْل� ِ�ك� َت� ِ
ِف ِك� َت� ِ
َ
ِقي َم َة ُك ِّل ْام� ِ�رئٍ َو َق� ْ�د َر ُه َم ْع ِر َف ُتهُ؛ ِ�إنَّ اهلل َت َبا َر َك َو َت َع َال
ا�س َع َلى َق� ْ�د ِر َما �آ َتاهُ ْم ِمنَ ا ْل ُع ُق ِول ِف دَا ِر
ُي َح ِ
ا�س ُب ال َّن َ
ال ُّد ْن َيا(.»...الأ�صول ال�ستة ع�شر)36:
فوعي الراوي للحديث ووقوفه على معناه مما ي�ستدل
به على �سمو منزلته العلمية.
و أ�ح��ادي��ث ا إلم��ام الباقر عن جديه ر�سول اهلل �ص ّلى
اهلل عليه و�آله والإم��ام �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم على
ق�سمني :الأوىل مر�سلة ،والثانية م�سندة.
فاملر�سلة :ين�سب فيها الإم��ام احلديث مبا�شرة �إىل
النبي �ص ّلى اهلل عليه و�آله �أو الإمام عليه ال�سالم دون �أن
يذكر رجال ال�سند.
َو ُر ِو َي َع ْن ُه عليه ال�سالم �أَ َّن ُه ُ�س ِئ َل َع ِن ْ َ
يث ُي ْر ِ�س ُل ُه
ال ِد ِ
َو َال ُي ْ�س ِن ُد ُه َف َق َال�ِ « :إ َذا َح َّد ْثتُ ْ َ
ال ِديثَ َف َل ْم �أُ ْ�س ِن ْد ُه َف َ�س َن ِدي
هلل �صلى اهلل
ول ا ِ
ِفي ِه �أَ ِبي َعنْ َجدِّ ي َعنْ �أَ ِبي ِه َعنْ َجدِّ ِه َر ُ�س ِ
هلل َع َّز َو َج َّل».
عليه و�آله َعنْ َج ْ َب ِئ َيل عليه ال�سالم َع ِن ا ِ
(�إر�شاد املفيد)167/2:
وامل �� �س �ن��دة :ه��ي ال �ت��ي ي��ذك��ر فيها ��س�ن��ده ع��ن �آب��ائ��ه
الطاهرين عن ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و آ�ل��ه؛ و�سواء
كانت روايته مر�سلة �أم م�سندة فهي حجة بال خالف.

�إ ّال �صاحبها بينما العلم ينتفع به �صاحبه والنا�س.
كما حثّ على الورع عن حمارم اهلل ،فالورع يكون يف
�أعلى مراتب التقى لأ ّنه يكون قد جتنب ال�سقوط يف امل�آثم
التي ت�ؤدي �إىل االنحراف عن الطريق القومي ،وي�صبح يف
وقاية تامة.
 .2روى عليه ال�سالم عن �آبائه عن ر�سول اهلل �أنه قال
�ص ّلى اهلل عليه و�آله«َ :ما ُجمِ َع َ�ش ْي ٌء ِ�إ َل َ�ش ْيءٍ َ�أ ْف َ�ض َل ِمنْ
ِح ْل ٍم ِ�إ َل ِع ْل ٍم»�(.أمايل ال�صدوق)295:
�إنّ االت�صاف بالعلم �أمر مهم لكنّ اقرتانه باحللم �أمر
�أهم؛ لأنّ احللم �صفة ح�ضارية عظيمة تفيد عن ن�ضوج
الإن���س��ان الفكري وارت�ق��ائ��ه يف فهم احل�ي��اة الإن�سانية
الراقية ،و�سعادة الإن�سان تكتمل يف هذه الدنيا �إذا �أح�سن
ا�ستعمال علمه ف�سخره ل�سعادته و�سعادة الآخرين� ،أ ّما
�إذا اكتفى بالعلم دون احللم في�صبح كاجلاهل �أو كالغني
البخيل الذي يكنز املال فال ي�ستفيد هو وال يفيد غريه،
�أم��ا جمع العلم �إىل احللم ف�إنهما يرفعان من م�ستوى
الإن�سان ومييزانه عن غريه من النا�س.
 .3وقال عليه ال�سالم :قال ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه
و�آل��ه« :ا ِلإ َمي ��انُ َم ْع ِر َف ٌة ِبا ْل َق ْل ِب َو ِ�إ ْق� � َرا ٌر ِبال ِّل َ�س ِان َو َع َم ٌل
ِبالأَ ْر َك ِان»(.اخل�صال)178:
القلب هو م�ستودع الأ�سرار ولب الإن�سان �إن �صلح �صلح
املرء و�إن ف�سد ف�سد املرء والإميان لي�س لفظة يتفوه بها
الل�سان و� ّإنا هو �أمر م�ستقر يف �أعماق القلب ،ودخائل
النف�س ،يدفع بالإن�سان �إىل العمل عن يقني و�إخال�ص.
وما الل�سان �إال ترجمان عن القلب يتكلم بوحيه ويعمل
ب�أمره ،والرتجمة احلقيقية عن القلب امل�ؤمن والل�سان
النظيف ،العمل ب��الأرك��ان ،فالعمل ال�صالح �إف��راز عن
القلب ال�صالح.
ثاني ًا :الأحاديث االجتماعية

 .1قال عليه ال�سالم« :قال ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه
هلل َع َّز َو َج َّل الت ََّح ُّب ُب �إِ َل
و�آلهَ :ر ْ�أ ُ�س ا ْل َعق ِْل َب ْعدَ الإِ َمي ِان ِبا ِ
ا�س»(.اخل�صال)15/1:
ال َّن ِ
حديث حكيم ورائ��ع وجليل يجمع �صفات عدة ت�صب
كلها يف نتيجة واحدة هي التحبب �إىل النا�س ،وال يح�صل
هذا �إ ّال عن طريق ال�سلوك احل�سن والأخ�لاق الرفيعة
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وال��ذوق اجلليل يف التعاطي مع الآخرين ،فالتحبب �إىل
النا�س يتم بق�ضاء حوائجهم �أو جلب اخلري لهم ،ودفع
الظلم عنهم ومعاملتهم باللطف والإح�سان ،كل ذلك
يوجب �شيوع املحبة بني النا�س ويربط الهيئة االجتماعية
بروابط الوئام وال�سالم.
 .2وقال عليه ال�سالم :قال ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه
و�آل��ه� :أَ َال ِ�إنَّ َ�ش َّر �أُ َّم ِتي ا َّل ِذينَ ُي ْك َر ُمونَ َ َ
ما َف َة َ�ش ِّر ِه ْم
ا�س ا ِّت َقا َء َ�ش ِّر ِه َف َل ْي َ�س ِم ِّني»(.حتف
�أَ َال َو َم��نْ َ�أ ْك� َر َم� ُه ال َّن ُ
العقول)58:
ما ر�أوه بالأم�س وما نراه اليوم �إنّ �شرار هذه الأ ّمة هم
الوجهاء والزعماء الذين يكرمون ويعظمون ال لف�ضيلة
فيهم �أو �إح�سان �أ�سدوه �إىل غريهم ،و� ّإنا كان التكرمي
التقاء �شرورهم وخمافة ظلمهم.
�إنّ مثل ه��ؤالء الإ�سالم منهم ب��راء وهم لي�سوا منه
يف ��ش��يء لأنّ الإ� �س�لام ج��اء بالرحمة ف��اهلل ع � ّز وجل
رحمان رحيم و�أمرنا �أن نرحم بع�ضنا والإ�سالم جاء
بالعمل ال�صالح والإح�سان �إىل النا�س جميع ًا من كل
عرق ولون ،والإ�سالم �أمر بال�صدق يف املعاملة احل�سنة
ال خوف ًا من عقاب وال طمع ًا مبكاف�أة بل اندفاع ًا من
الذات ملن ي�ستحقون.
 .3وقال عليه ال�سالم« :قال ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه
و�آل��ه�ِ :ص ْن َف ِان ِمنْ ُ�أ َّم ِتي �إِ َذا َ�ص َل َحا َ�ص َل َح ْت �أُ َّم ِتي َو ِ�إ َذا
َف َ�سدَ ا َف َ�سدَ ْت ُ�أ َّم ِتيِ ،ق َيل َيا َر ُ�س َ
هلل َو َمنْ هُ َما؟ َق َال:
ول ا ِ
ا ْل ُف َق َها ُء َوالأُ َم َرا ُء»�(.أمايل ال�صدوق)366:
�إنّ � �ص�لاح �أي جمتمع ويف �أي ع�صر ي�ت��وق��ف على
��ص�لاح ه��ذي��ن العن�صرين ،ف� ��إذا �صلحا فقد �سعدت
الأ ّم ��ة وازده ��رت مرافقها وح ّققت ك � ّل م��ا ت�صبو �إليه
من �أه��داف �إن�سانية �سامية� ،أ ّما �إذا ف�سدا �أو �شذا عن
�سنن احلق وانحرفا عن طريق العدل وال�صواب �أ�صيبت
الأ ّم ��ة بتدهور �سريع يف جميع جماالتها االقت�صادية
واالجتماعية والأدبية واحل�ضارية ،وغري ذلك.
�سئل �أحد الفقهاء :كيف تقوم �صالح �أ ّمة من الأمم؟
فقال :تكون الأ ّم��ة يف �أ�شقى حاالتها و�أ��س��و�أ �أحوالها
عندما جتد فقهاءها على �أب��واب �أمرائها وعلماءها
على �أبواب ملوكها.

ك� � ّرم اهلل ع � ّز وج��ل ال�ع�ل�م��اء وف�ضلهم
وم�ن�ح�ه��م م�ن��زل��ة اج�ت�م��اع�ي��ة عالية
ال ت�ضاهيها منزلة �أخ ��رى فقد
و� �ض �ع �ه��م ��س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل
ب �ع��د الأن� �ب� �ي ��اء والأئ� �م ��ة
والأو�صياء.
 .4ق � � ��ال ع �ل �ي��ه
ال�سالم« :قال ر�سول
اهلل �ص ّلى اهلل عليه
و�آل � � ��هَ :م � ��نْ َوا�� َ��س� ��ى
َ
ا ْل� َف� ِق�ي َر ِم��نْ َم��ا ِل� ِه َو �أ ْن َ�ص َف
ا�س ِمنْ َنف ِْ�س ِه َف َذ ِل َك ْالُ�ؤ ِْمنُ َح ّق ًا.
ال َّن َ
(الكايف)147/2:
�إن م�ؤا�ساة الفقراء واجب �شرعي وعامل اجتماعي من
خالله تولد املحبة بني �أف��راد املجتمع وتتوثق الروابط
االجتماعية فيما بينهم ،وم�ساعدة الفقراء قد تكون
م��ادي��ة وق��د ت�ك��ون معنوية وه��ي دل�ي��ل وا��ض��ح على قوة
الإميان وتكامله وح�سن الأخالق ونبلها.
فامل�ؤمن هو �أخ امل�ؤمن ي�شاركه يف ال�سراء وال�ضراء
وق��د �أو��ص��ى اهلل عز وج��ل امل�ؤمنني مبنا�صرة بع�ضهم،
قال تعاىل{ :إَِّنـمَــا الْـمُـؤْمِـنُــونَ إِخْـ ـوَةٌ ف ََأصْلِحُوا بَيْنَ
ـكـ ـمْ و ََّات ـ ـ ُقـ ــوا ا َ
ـك ـمْ ُتـ ـرْحَـ ـمُ ــونَ}.
هلل َل ـعَـَّـلـ ُ
َأخَـ ـوَيْ ـ ُ
[احلجرات]10:
وم��ن جانب �آخ��ر ف ��إنّ �إن�صاف ال ّنا�س �آي��ة على �سمو
الإن�سان وجترده من الأنانية و�سائر الأمرا�ض النف�سية،
وهو بال ريب واقع الإميان وجوهر الإ�سالم.
 .5ق ��ال عليه ال �� �س�لام :ق ��ال ر� �س��ول اهلل ��ص� ّل��ى اهلل
ا�س ِب�أَ ْم َوا ِل ُك ْم َف َ�س ُعوهُ ْم
عليه و�آله�ِ « :إ َّن ُك ْم َلنْ ت ََ�س ُعوا ال َّن َ
ِب�أَخْ َال ِق ُك ْم»(.من ال يح�ضره الفقيه)394/4:
حكمة رائعة ير�شح منها ن��ور املحبة و�صفاء الألفة،
ف�ت��وح��د ب�ين م���ش��اع��ر �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع ال��واح��د وت��زك��ي
عواطفهم.
و�سلطان امل��ال ال ميكنه وح��ده من حتقيق ذل��ك ،لكن
الأخالق احل�سنة هي �أقوى م�ؤثر يف بناء املجتمع الراقي
و�إقامته على �أ�س�س �إن�سانية �سليمة.

جده
الأحادي���ث الت���ي رواها علي���ه ال�س�ل�ام عن ّ
�أمري امل�ؤمنني عليه ال�س�ل�ام

روى الإمام الباقر عليه ال�سالم طائفة من الأحديث
تعد حكم ًا خالدة عن جده �أم�ير امل�ؤمنني عليه ال�سالم
�صاحب النهج و�إمام البالغة ومنهل الأدب ،وعميد الفقه
يف الت�شريع الإ�سالمي ،وهذه بع�ض منها:
�أوال :الأحاديث الفقهية

قال الإم��ام الباقر عليه ال�سالم« :قال �أمري امل�ؤمنني
ال َن ِاط ٍق ُم ْ�س َت ْعمِ ٍل
عليه ال�سالمِ :ق َو ُام الدِّ ِين ِب�أَ ْر َب َع ٍةِ :ب َع ِ ٍ
هللَ ،و ِب َف ِق ٍري َال
َلهَُ ،و ِب َغ ِن ٍ ّي َال َي ْب َخ ُل ِب َف ْ�ض ِل ِه َع َلى �أَ ْه ِل ِد ِين ا ِ
َي ِبي ُع � ِآخ َر َت ُه ِب ُد ْن َيا ُهَ ،و ِب َج ِاه ٍل َال َي َت َك َّ ُب َعنْ َط َل ِب ا ْل ِع ْل ِم،
َف ِ�إ َذا َكت ََم ا ْل َع ِ ُ
ال ِع ْل َمهَُ ،و َب ِخ َل ا ْل َغ ِن ُّي ِ َبا ِل ِهَ ،و َبا َع ا ْل َف ِق ُري
ا�س َت ْك َ َب ْ َ
ال ِاه ُل َعنْ َط َل ِب ا ْل ِع ْل ِمَ ،ر َج َع ِت
� ِآخ َر َت ُه ِب ُد ْن َيا ُهَ ،و ْ
ال ُّد ْن َيا �إِ َل َو َرا ِئ َها ا ْل َق ْه َق َرى َف َال َت ُغ َّر َّن ُك ْم َك ْ َث ُة ْ َال َ�س ِاج ِد
َو�أَ ْج َ�سا ُد َق ْو ٍم ُ ْ
م َت ِل َف ٍة؛ ِق َيلَ :يا �أَ ِم َري ْالُ�ؤ ِْم ِن َني َك ْي َف ا ْل َع ْي ُ�ش
ِف َذ ِل� َ�ك ال َّز َم ِان؟ َف َق َالَ :خا ِل ُطوهُ ْم ِبا ْل َ َّبا ِن َّي ِة َي ْع ِني ِف
َّ
الظ ِاه ِر َو َخا ِل ُفوهُ ْم ِف ا ْل َب ِاط ِن ِل ْل َم ْر ِء َما ا ْكت ََ�س َب َوهُ َو َم َع
هلل َع َّز َو َج� َّل».
َمنْ �أَ َح� َّ�ب َوا ْنت َِظ ُروا َم َع َذ ِل� َ�ك ا ْل َف َر َج ِمنَ ا ِ
(اخل�صال)197/1:

ثاني ًا :الأحاديث االجتماعية:

1ـ ق��ال الإم� ��ام ال�ب��اق��ر (عليه ال �� �س�لام) :ق��ال �أم�ير
امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)( :الفنت ث�لاث :حب الن�ساء،
وهو �سيف ال�شيطان ،و�شرب اخلمر ،وهو مخ ال�شيطان،
حب الدينار والدرهم وهو �سهم ال�شيطان ،فمن �أحب
الن�ساء مل ينتفع بعي�شه ،ومن �أحب الأ�شربة حرمت عليه
اجلنة ،ومن �أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا.
و�أ�ضاف (عليه ال�سالم) :يقول :قال عي�سى ابن مرمي
بالدينار رداء الدين ،والعامل طبيب الدين ف�إذا ر�أيتم
الطبيب يجر الداء على نف�سه فاتهموه ،واعلموا �أنه غري
نا�صح لغريه)(اخل�صال �ص.)109
وال ريب �أن الوقاية من هذه ا آلف��ات الثالث� :سيف
ال�شيطان ،ومخ ال�شيطان و�سهم ال�شيطان �أف�ضل بكثري
من الوقوع يف �أحوالها والتلوث ب�آثامها ،وبذلك يكون
الإن�سان يف وقاية من ال�شيطان ،لأن هذا اخلبيث يفت�ش
عن �أي فراغ ليدخل فيه ويفعل فعلته ال�شيطانية� .أما
امل�ؤمن املتح�صن بالإ�سالم فهو يف وقاية من ال�شيطان،
فال ي�ستطيع غوايته �أو �إب�ع��اده عن الطريق ال�سليم.
لكن طبيب الدين ال��ذي يجر ال��داء على نف�سه يكون
ال�شيطان قد لعب لعبته اخلبيثة معه وعلق يف حباله،
وال فائدة عندها من علمه.
 2ـ وقال (عليه ال�سالم):
�سئل �أم�ير امل��ؤم�ن�ين (عليه ال���س�لام) ك��م ب�ين احلق
والباطل؟ فقال (عليه ال�سالم)� :أرب��ع �أ�صابع وو�ضع
يده على �أذنه وعينه وقال :ما ر�أته عيناك فهو حق ،وما
�سمعته �أذناك ف�أكرثه باطل (اخل�صال �ص.)109
ف�ت��أم��ل ه��ذا امل�ث��ل ال��واق�ع��ي احل���س��ي ،فعلى الإن���س��ان
املدرك العاقل �أن ال يتكلم �إال مبا يرى ولي�س مبا ي�سمع
وذلك للت�أكد من �صحة الكالم.
بقلم :الدكتور حسني إبراهيم

�أهل البيت عليهم ال�سالم

 .6ق��ال عليه ال�سالم« :ق��ال ر��س��ول اهلل
ما َل َ�س ُة �أَ ْه ِل
�ص ّلى اهلل عليه و�آلهَ ُ :
الدِّ ِين َ�ش َر ُف ال ُّد ْن َيا َوال ِآخ َر ِة».
(الكايف)95/1:
يقول علماء االجتماع �إنّ
احل �ي��اة االج �ت �م��اع �ي��ة ت ��أ ّث��ر
وت ��أث�ير ف�ك��ل �إن �� �س��ان ي�ت��أ ّث��ر
مب��ن ي�ع��ا��ش��ر وي� ��ؤ ّث ��ر فيمن
ح��ول��ه م��ن رف ��اق و�أ��ص�ح��اب
و�أه ��ل ،وم��ن الطبيعي �أن
م��زام�ل��ة الأخ �ب��ار من
رج ��ال ال��دي��ن ت ��ؤ ّث��ر
ف �ي �م��ن ي �ت �� �ص��ل ب�ه��م
ت�أثري ًا مبا�شر ًا فت�صونهم من
ال��رذائ��ل واخلبائث من ال�صفات وحتبب
لهم اخلري ،وبذلك ينالون �شرف الدين والآخرة.

ه � ��ؤالء الأ� �ص �ن��اف ه��م �أرك � ��ان احل �ي��اة ف � ��إذا ق��ام��وا
مب�س�ؤولياتهم و�أداء ما عليهم من واجب �شرعي �صلحت
الدنيا وازده ��رت احلياة و�أخ�صبت ثمارها ،و�أ ّم��ا �إذا
انحرفوا عن ذلك ف�إنّ احلياة العا ّمة يخبو بريقها وت�ضيق
ط��رق العي�ش فيها وي�صعب معا�شرة �أف��راده��ا وت�صاب
بتدهور وانحطاط يف جميع مرافقها املثلى وقيمها العليا.

29

الأدب

م��ع�ين ال��ب��دور

من حقيقته ال�سماوية امل�صطفاة
خ�صها اهلل بروعة اجلالل.
التي ّ
وم ��ن روح ��ه الأ� �س �م��ى ال �ت��ي تعبق
بالعبري الوتر يف ذروة اجلمال.
وم ��ن ف� � ��ؤاده ال �ف��ذ ال� ��ذي ميي�س
ب��ال�ب�ه��اء وال � ُع �ل��ى يف �سبحات (دن��ا
ّ
فتدل فكان قاب قو�سني �أو �أدنى)
من م�شيئة اهلل له �أن يكون �س ّيد
الأولني والآخرين �إمام ًا للنجباء.
من ع ّزه الفريد املو�صول بالعروة
الوثقى ال انف�صام لها وال فناء.
م� ��ن ك� ��ل ذل� � ��ك جت � � ّل� ��ت حل �ف��ظ
امتداده و�إف�ضاله نفحة �شذية من
علياء كماله ،و�شع�شعت من روحه
الندية ال�ن��وراء يف �أزه��ى جماليها
�شم�س تر�ش �أ�سباطه على الآف��اق
من �أبهى معاليها.

خلق ًا �سوي ًا يزهو ببهاء اخل�صي�صة (التلبثاين) ،حيث هو حقيقة علمية
ال�سماوية ،ليقلدها �أبوها ال�صدوق �أثبتها الواقع العلمي املتني.
و�سامها الفريد (احلوراء الإن�سية) .وال ي��ذه��ب ال��ر� �س��ول ،وال
هنالك يف �شدة ال�ضيق ،وكثافات ت�أخذه الده�شة ،فهو يعمل
العناء ،و� َ��س��ورة اخلطوب والكروب ما لهذا اجلنني من جليل
ال�ت��ي ت�ل� ّب��دت ب�ه��ا ��س��اح��ة ال��ر��س��ول� � ،ش ��أن ،وخ �ط�ير مكانة،
وهو ال يعتم ينفتح على احلياة بح ّبه وج�سيم غاية ،فما
وح�ن��ان��ه ،وه��ي ال ت��أل��و ج�ه��د ًا يف �أن ه ��و �إ ّال ف�ل��ك
تنتفع عليه بالعنف وال�شرا�سة ،يف ر� � �س� ��ايل م��ن
ك��ل ذل��ك �ضحكت امل�شيئة العظمى الكمال
لر�سولها الكرمي لتم�سح بيدها الآ�سية
ال��ر�ؤوم على ف�ؤاده امل�ضنى ،وتفي�ض
يف نف�سه معني الب�شر واحلبور ،فهذه
خديجة قد �أو�شكت م��دة حملها �أن
تنق�ضي ،ول�ق��د �أل �ف��ت فيه يف �أي��ام
ح�صارها البئي�س �أني�س ًا م�سعد ًا
ب��أم��ر عجب ن�سيت ل��ه �أو ك��ادت
ك��روب �ه��ا وخ �ط��وب �ه��ا ،فجنينها
يحدثها م��ن بطنها ،وي�سمعها
ال�ن�ب��ي تتلكم ول�ي����س يف البيت
�أحد �سواها ،فال يجد للحرية يف
�أمرها �سبي ًال �إىل قلبه ،فهو ما
عهدها �إ ّال واث�ق��ة النهى ،بالغة
ال�صواب ،ثاقبة البال ،ال تتلكم �إ ّال
حيث ينبغي ،فهي عن ف�ضول القول
مبنجى ومفازة ،وحني ي�س�ألها النبي
عن �سر ذلك جتيبه:

وان � ��داح � ��ت م� ��ن جم� ��د حم � ّم��د
الأثيل �أف�ضية الأجم��اد يف �أبنائه
ال ��وارث�ي�ن ،اف �ن��ان ت�ل��ك ال�شجرة
ال �ط �ي �ب��ة ال��ت ��ي � �ض��رب �ه��ا اهلل يف
القر�آن مث ًال للمتو�سمني.
�إ ّنها الزهراء البتول :ب�سمة �سنية
ما �سطعت �إ ّال من ثغر ال�سماء ،وهلة
ن�ي�رة م��ا ال�ت�م�ع��ت �إ ّال م��ن وج�ه�ه��ا،
وع�ب�ق��ة زك �ي��ة م��ا ت���ض� ّوع��ت �إ ّال من
ريا�ضها ،نطفة زكية ما غر�ست يف �إنّ اجلنني الذي يف بطني يح ّدثني.
�صلب امل�صطفى �إ ّال من ثمر اجلنة يف وال ي�ستغرب البع�ض من املتع ّلمني واجل�لال ت��دور يف �آفاقه يف
رحلة الإ�سراء واملعراج ،ثم ق ّرت يف هذا الأمر اليوم ،ويحاول �أن ي�ص ّنفه غدٍ ُبدور الإمامة حول �شم�س النبوة
بطن خديجة الكربى ،لتخرج للدنيا يف ب ��اب (احل ��دي ��ث ع ��ن ُب��ع ��د) �أو ت�شع ب�أنوارها وتدمي عطاءها.
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أع ـط ـي ـنــاك الــك ــوث ــر ،ف ـصــلّ
لربك واحنر ،إن شانئك هو
األترب}�[.سورة الكوثر]3-1:

�إذن لن يندثر حم ّمد ،وما
ه ��و ب��امل�ن�ق�ط��ع ذك � ��ره ،وق��د
ولدت له (الكلمة الطيبة)،
فاطمة البتول (ك�شجرة
ط �ي �ب��ة �أ���ص��ل��ه ��ا ث��اب��ت
وفرعها يف ال�سماء ،ت�ؤتي
�أكلها كل حني ب�إذن ر ّبها).
وه �ك��ذا ك��ان��ت ف��اط�م��ة،
عبقة ال�ل�ط��ف م��ن �صلب
ال��رح �م��ة امل � �ه� ��داة ،وه��ي
الأن �ث��ى ال��وح �ي��دة م��ن ظهر
الر�سول اخل��امت ،ب�شهادة الفعال يف
�سرية الع�صمة ،وب ّينات الكلمات التي
و ته ّللت
�أ ��س��ار ي��ر خديجة ال�صابرة ،ور �أت طفح بها االهتمام النبوي ال�سديد
مم��ا مل تنل
وجه تلك الروعة التي ملكت عليها بهذه الب�ضعة املطهرة ّ

الأدب

ول ��دت ف��اط�م��ة ف ��أ � �ش��رق ب�ح�ب��وره
ق �ل��ب حم � ّم��د ا ل� ��ذي م ��ا ذاق طعم
ا ل �ه �ن��اء م��ذ �أو ك��ل ��ت �إل �ي��ه امل�شيئة
ا لأ�سمى حترير ا لإن�سان من كبول
الآ ل� �ه ��ة ا ل ��زا ئ �ف ��ة و ك���س��ر
�أ غ �ل�ال احل �م��ا ق��ات،
وال �أ ح����س باحلبور
ي ��د خ ��ل د ن��ي ��اه
م��ن ق��ر ي��ب
�أو ب �ع �ي��د.

وحي تها.
قلبها بالأم�س ّ
وك ��أ ّن��ه ك��ان �أم ��ر ًا م��ن التدبري �أن
ت�ن�ط�ل��ق م ��ن ف ��م ال �ع��ا���ص ب ��ن وائ ��ل
كلمات نابية تثري حفيظة ال�سماء
لتمقته يف ناديه على وجوه ُ�س ّماره،
فلقد قال لقومه حني �أعيتهم احليل
يف �أمر حم ّمد:
(دع� ��وه ،ف �� ّإن��ا ه��و رج ��ل �أب�ت�ر ال
ع�ق��ب ل ��ه ،ل��و م ��ات الن�ق�ط��ع ذك ��ره،
وا�سرتحتم منه).
ف �ي�رد ع �ل �ي��ه ال ��وح ��ي وق� ��د �أط � ّل��ت
ف��اط�م��ة بوجهها امل �ب��ارك ال��و� ّ��ض��اء،
ّ
مب�شر ًا النبي العظيم بالوليد الكرمي،
م�ع�ين ال���ص�ف��وة امل �ب��ارك��ة م��ن بنيه،
وحماة ر�سالته من �أ�سباطه ،ور ّواد
الأ ّمة من بعده على دربه{ :إ ّنا

�أخواتها املزعومات مع�شاره ،وال �شيئ ًا
منه �أو من مثيله �أو ما هو دون��ه ،مع
�أنّ النبي ه��و م��ن ع� ّل��م الأج �ي��ال يف
مدر�سة ُمثله الرفيعة مبد�أ امل�ساواة
بني الأوالد يف الرب والعواطف وحتى
النظرات ،بحكم �أ�صول العدل والعقل
وعلم النف�س.
ففاطمة من دونهن على ل�سانه هي
�سيدة ن�ساء العاملني ،و�سيدة ن�ساء
�أهل اجلنة ،ومن ر�ضاها قرين ر�ضا
اهلل ور�سوله ،واملط ّهرة من الرج�س
بتحديده امل�صداق ل�صريح التنزيل
يف �آية التطهري ،وهي املتفردة بال�سمو
الن�سائي الر�ضي يف مه ّمة املباهلة،
�وح��دة بكرامة ال�ت��زوي��ج ب���إرادة
وامل�ت� ّ
ال���س�م��اء وم�شيئتها ،واملخ�صو�صة
بالبعل ال�سديد ،والن�سل الر�شيد،
وال� � ��دور ال��ف ��ري ��د ،ول �ي ����س ل ��واح ��دة
ممن و�سموهن ب ��أنّ عليها
�سواها ّ -
ال �� �س�لام م��ن ب �ن��ات ال�ن�ب��ي وم ��ا ه��نّ
�إ ّال ربائبه � -شيء من ه��ذه املوائز
العلية ،واملواهب ال�سنية ،والنيا�شني
البهية ،وم��ا ذاك �إ ّال لأ ّن�ه��ا وحيدة
امل�صطفى من �صلبه ،وحبيبة الرب
م ��ن م �ق��رب��ات��ه ،وخم� �ت ��ارة امل�شيئة
الأ��س�م��ى للعطاء وال �ف��داء ،ام�ت��دا ٌد
لهدي ال�سماء يف خامت الأنبياء.
{وربك خيلق ما يشاء وخيتار،
ما كان هلم اخلرية}

ولو كان الأمر غري ذلك فلماذا كان
موقفه من �إناثه متفاوت ًا وه��و الويل
الأم�ي�ن ،و�أع ��دل املق�سطني ،بع�صمة
ربه ال��ذي حباه بلطفه وحماه� ،سدد
على طريق احلق والر�شد خطاه؟!
سيد فاضل املوسوي
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العقائد

ال�صديقةالطاهرةعليهاال�سالم
وبد�أ خلقها
عن الإمام جعفر بن حممد ال�صادق عليه ال�سالم عن
�أبيه عن ج ّده عليهم ال�سالم قال« :قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم« :خُ ل َِق نُو ُر َفاطِ َم َة عليها ال�سالم َق ْبلَ
َّا�سَ :يا َنب َِّي ا ِ
ال�س َما ُءَ ،فقَالَ َب ْع ُ�ض الن ِ
هلل
�أَ ْن ُت ْخل ََق الأَ ْر ُ�ض َو َّ
َف َل ْي َ�س ْت هِ َي �إِ ْن�سِ َّيةً؟ َفقَالَ �صلى اهلل عليه و�آلهَ :فاطِ َم ُة
َح ْو َرا ُء �إِ ْن�سِ َّيةٌ.
قَالَواَ :يا َنب َِّي ا ِ
هلل َو َك ْي َف هِ َي َح ْو َرا ُء �إِ ْن�سِ َّيةٌ؟ قَالَ �صلى
اهلل عليه و�آلهَ :خ َل َق َها ُ
اهلل َع َّز َو َجلَّ مِ ْن نُو ِر ِه َق ْبلَ �أَ ْن َي ْخل َُق
�آ َد َم �إِذْ كَان َِت الأَ ْر َو ُاح َف َل َّما َخل ََق ُ
اهلل َع َّز َو َجلَّ �آ َد َم ُعرِ َ�ض ْت
َعلَى �آ َد َم.
هلل َو�أَ ْي َن كَان َْت َفاطِ َمةُ؟ قَالَ  :كَان َْت ِف ُح َّقةٍ
قِيلَ َيا َنب َِّي ا ِ
َت َْت َ�س ِاق ا ْل َع ْر ِ�ش.
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قَالُواَ :يا َنب َِّي ا ِ
ِيح
هلل ف ََما ك َ
َان طَ َع ُام َها؟ َق��الَ  :ال َّت ْ�سب ُ
َوال َّت ْهلِيلُ َوال� َّت� ْ�ح� ِ�م�ي� ُ�دَ ،ف َل َّما َخ� َل� َ�ق ُ
اهلل َع� َّ�ز َو َج ��لَّ �آ َد َم
َو�أَ ْخ َر َجنِي مِ ْن ُ�ص ْل ِب ِه َ�أ َح َّب ُ
اهلل َع َّز َو َجلَّ �أَ ْن ُي ْخرِ َج َها مِ ْن
بئِيلُ عليه
اح ًة ِف ْ َ
ُ�ص ْلبِي َج َع َل َها ُت َّف َ
ال َّن ِة َو�أَ َت ِان ِب َها َج ْ َ
ال�سال َُم َع َل ْي َك َو َر ْح َم ُة ا ِ
هلل َو َب َركَا ُت ُه َيا
ال�سالم َفقَالَ ِلَّ :
ال�سال َُم َو َر ْح َم ُة ُ
بئِيلُ .
ُ َ
اهلل َحبِيبِي َج ْ َ
م َّم ُد ُقل ُْتَ :و َع َل ْي َك َّ
ال�سال ََمُ ،قل ُْت :مِ ْن ُه
َفقَالَ َ :يا ُ َ
م َّم ُد �إِ َّن َر َّب َك ُي ْقرِ ئ َُك َّ
ال�سال َُم.
ال�سال َُم َو�إِ َل ْي ِه َي ُعو ُد َّ
َّ
اح ٌة �أَ ْه َد َاها ُ
اهلل َع َّز َو َجلَّ
قَالَ َ :يا ُ َ
م َّم ُد ِ�إ َّن َهذِ ِه ُت َّف َ
ال َّنةَِ ،ف�أَ َخذْ ُت َها َو َ�ض َم ْم ُت َها �إِ َل َ�ص ْد ِري.
�إِ َل ْي َك مِ َن ْ َ
م َّم ُد َيقُولُ ُ
اهلل َجلَّ َج َال ُل ُه ُك ْل َهاَ ،ف َف َل ْق ُت َها
َق��الَ َ :يا ُ َ
ف ََر�أَ ْي ُت نُور ًا َ�ساطِ ع ًا َف َفزِ ْع ُت مِ ْن ُه.

عامل الذر ،ثم عامل (الأ�صالب والأرحام).

فكان تارة ذ ّرة وتارة نطفة وتارة علقة ،ثم م�ضغة ،ثم
خلق اهلل امل�ضغة عظام ًا ثم ك�سى تلك العظام حلم ًا.
فقد حتولنا من العدم �إىل الذرة من الرتاب ثم �إىل
نطفة ثم �أخرجنا اهلل من بطون �أمهاتنا فتبارك اهلل
�أح�سن اخلالقني.

العقائد

م َّم ُد َما ل ََك ال َت�أْكُلُ ؟ ُك ْل َها َو َال َت َخ ْف َف�إِ َّن و�آل حممد �صلوات اهلل و�سالمه عليهم �أجمعني.
َفقَالَ َ :يا ُ َ
ذَ ل َِك النُّو َر الْ َن ُْ�صو َر ُة ِف َّ
ال�س َما ِء َوهِ َي ِف الأَ ْر ِ�ض َفاطِ َمةُ ،والروايات متواترة يف هذا اخل�صو�ص حيث خلقهم
ُقل ُْتَ :حبِيبِي َج ْ َ
بئِيلُ َو ِ َل ُ�س ِّم َي ْت ِف َّ
ال�س َما ِء الْ َن ُْ�صو َر َة َو اهلل قبل �أن يخلق اخللق ب�أربعة ع�شر �أل��ف عام لي�س
ِف الأَ ْر ِ�ض َفاطِ َمةَ؟
بح�ساب �أعوامنا بل �أعظم و�أكرب.
َ
َ
ال�صادِ قُ َج ْع َف ُر ْب ُن
قَالَ �ُ :س ِّم َي ْت ِف الأ ْر ِ�ض َفاطِ َم َة لأ َّن َها ف ََط َم ْت �شِ ي َع َت َها ف َعنِ الْ ُ َف َّ�ضلِ ْبنِ ُع َم َر َق��الَ  :قَالَ َّ
م َّم ٍد عليه ال�سالم�« :إِ َّن َ
مِ َن النَّا ِر َو ُفطِ َم �أَ ْع� َ�دا ؤُ� َه��ا َع ْن ُح ِّب َها َوهِ � َ�ي ِف َّ
اهلل َت َبا َر َك َو َت َع َال َخل ََق �أَ ْر َب َع َة
ال�س َما ِء ُ َ
الْ َن ُْ�صو َر ُة َوذَ ِل � َ�ك َق � ْولُ ا ِ
اللْقِ ِب�أَ ْر َب َع َة َع�شَ َر َ�أل َْف َع ٍام ف َِه َي
هلل َع� َّ�ز َو َج��لَّ {يَـوْمَـئِـذٍ يَـ ْفـرَحُ َع�شَ َر نُور ًا َق ْبلَ َخلْقِ ْ َ
الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْ ِر ا ِ
احنَا»َ ،فقِ يلَ َل ُهَ :يا ْب َن َر ُ�سولِ ا ِ
هلل َو َمنِ الأَ ْر َب َع َة َع�شَ َر
هلل يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ} َي ْعنِي ن َْ�ص َر �أَ ْر َو ُ
َفاطِ َم َة ِلُحِ ِّبي َها»(.معاين الأخبار)397-396:
ي َوالأَ ِئ َّم ُة
«م َّم ٌد َو َعل ٌِّي َو َفاطِ َم ُة َو ْ َ
ال َ�س ُن َو ْال َُ�س ْ ُ
َفقَالَ َ ُ :
ُوم َب ْع َد غَ ْي َب ِت ِه
كما نعلم � ّأن لأهل البيت �صلوات اهلل و�سالمه عليهم مِ ْن ُو ْلدِ ْال َُ�س ْ ِ
ي �آخِ ُر ُه ُم ا ْل َقائ ُِم ا َّلذِ ي َيق ُ
الد َّجالَ َو ُي َط ِّه ُر الأَ ْر َ�ض مِ ْن ك ُِّل َج ْو ٍر َو ُظل ٍْم»(.كمال
�أجمعني طبقات يف كل عامل من العوامل.
َف َي ْق ُتلُ َّ
فالب�شر العادي م ّر بعوامل عديدة كعامل (امليثاق) وهو الدين ومتام النعمة) 336/2:

عن �سفيان الثوري ،عن جعفر بن حممد ال�صادق،
عن �أبيه ،عن ج��ده ،عن �أبيه ،عن علي بن �أب��ي طالب
عليهم ال�سالم �أنه قال�« :إِ َّن َ
اهلل َت َبا َر َك َو َت َع َال َخل ََق
ال�س َما َو ِ
ات
نُو َر ُ َ
م َّم ٍد �صلى اهلل عليه و�آله َق ْبلَ �أَ ْن َخل ََق َّ
ال َّن َة َوالنَّا َر،
َوالأَ ْر َ�ض َوا ْل َع ْر َ�ش َوا ْل ُك ْر�سِ َّي َوال َّل ْو َح َوا ْل َقل ََم َو ْ َ
يم َو�إِ ْ�س َماعِ يلَ َو�إِ ْ�س َحاقَ
َو َق ْبلَ �أَ ْن َخل ََق �آ َد َم َونُوح ًا َو�إِ ْب َراهِ َ
ي�سى َو َدا ُو َد َو ُ�س َل ْي َم َان َوكُلَّ َم ْن قَالَ
َو َي ْعق َ
و�سى َوعِ َ
ُوب َو ُم َ
ُ
ْحاق وَيَعْقُوبَ
اهلل َع َّز َو َجلَّ ِف َق ْو ِل ِه {وَوَهَبْنا َلهُ إِس َ

وه��ا نحن ب �ق��درة اهلل يف ك��ل �سنة تتغري �أ�شكالنا
ومالحمنا ولون �شعرنا وتركيبة �أج�سامنا وكل اخلاليا
ك ـاًّ هَـدَيْـنــا وَ ُنــوح ـ ًا هَـدَيْـنــا مِ ـنْ َق ـبْــلُ وَمِـ ـنْ ذُ رِّيَّ ـتِ ـهِ
ُ
يف �أبداننا ،هذا كله لنا وبح�سبنا.

داوُدَ وَسُ َليْمانَ وَ َأيُّــوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهــارُونَ
�أما الأمر بالن�سبة لأهل البيت عليهم ال�سالم خمتلف
ك ِريَّا وَيَحْيى
َكذلِكَ نَجْ ِزي الْمُحْسِننيَ * وَ َز َ
و َ
ً
ْماعيل
ك ٌّل مِنَ الصَّالِحنيَ * وَإِس
متاما فالق�ضية لهم �أو�سع و�أكرب و�أعظم ،وكذلك �شيء وَعيسى وَإِلْـيــاسَ ُ
َ
ال يتحمل عقول الب�شر.
وَالْيَسَعَ وَيُــو ُنـسَ وَ ُلــوطـ ًا وَك ـاًّ َف َّض ْلنا عَلَى الْعالَمنيَ
فقد اختارهم اهلل على علم بامتيازاتهم العالية التي * وَمِـ ـنْ آبــائِـ ِهـمْ وَذُ رِّيَّ ــاتِ ـ ِه ـمْ وَإِخْــوانِ ـ ِه ـمْ وَاجْـ َتـبَـيْـنــاهُـمْ
تفوق حتى الت�صورات واخلياالت والأوهام.
وَهَدَيْناهُمْ إِىل صِراطٍ مُسْ َتقيمٍ}َ ،و َق ْبلَ �أَ ْن َخل ََق الأَ ْن ِب َيا َء

وعلى �سبيل املثال ال�صديقة الزهراء عليها ال�سالم
نحن نقر�أ يف زيارتها« :امتحنك اهلل الذي خلقك قبل
�أن يخلقك فوجدك ملا امتحنك �صابرة».
ف�أهل البيت عليهم ال�سالم امتحاناتهم كانت قبل �أن
يخلقهم اهلل فوجدهم اهلل تعاىل ملا امتحنهم �صابرين،
ومعنى عبارة (�صابرين) تفوق معنى ال�صرب كما نعرفه.
فكانت حكمة اهلل تعاىل �أن يجعل �أول خلقه حممد ًا

ين َ�أل َْف َ�س َنةٍ َ ،و َخل ََق ُ
اهلل َع َّز
ُك َّل ُه ْم ِب�أَ ْر َبع ِِما َئ ِة �أَل ٍْف َوعِ �شْ رِ َ
اب
اب ا ْلق ُْد َرةِ) َو(حِ َج َ
َو َجلَّ َم َع ُه ا ْثن َْي َع�شَ َر حِ َجاب ًا (حِ َج َ
اب
اب ال َّر ْح َمةِ) َو(حِ َج َ
اب الْ ِ َّنةِ) َو(حِ َج َ
ا ْل َعظَ َمةِ) َو(حِ َج َ
�اب الْ َ� ْن��زِ َل�ةِ)
�اب ا ْل� َك� َ�ر َام�ةِ) َو(حِ � َ�ج� َ
ال�س َعا َدةِ) َو(حِ � َ�ج� َ
َّ
ِ
�اب
�اب ال � ُّن � ُب � َّوةِ) َو(حِ � َ�ج� َ
�اب ا ْل��ه� َ�دا َي �ةِ) َو(حِ � َ�ج� َ
َو(حِ � َ�ج� َ
اب ال�شَّ َف َاعةِ)؛ ث َُّم
اب ا ْل َه ْي َبةِ) َو(حِ َج َ
الر ْف َعةِ) َو(حِ َج َ
ِّ
م َّم ٍد �صلى اهلل عليه و�آله ِف حِ َج ِ
اب ا ْلق ُْد َر ِة
َح َب َ�س نُو َر ُ َ
(�س ْب َح َان َر ِّب َي الأَ ْعلَى) َو ِف
ا ْثن َْي َع�شَ َر �أَل َْف َ�س َنةٍ َو ُه َو َيقُولُ ُ
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حِ َج ِ
(�س ْب َح َان
اب ا ْل َعظَ َم ِة �أَ َح َد َع�شَ َر َ�أل َْف َ�س َنةٍ َو ُه َو َيقُولُ ُ
اب الْ ِ َّن ِة َع�شْ َر َة � ِ
ال�س ِّر) َو ِف حِ َج ِ
آالف َ�س َنةٍ َو ُه َو َيقُولُ
َع ِ ِ
ال ِّ
(�س ْب َح َان َم� ْ�ن ُه� َو قَا ِئ ٌم َال َي ْل ُهو) َو ِف حِ َج ِ
اب ال َّر ْح َم ِة
ُ
َ
ت ِْ�س َع َة � ِ
(�س ْب َح َان ال َّرفِي ِع الأ ْعلَى) َو ِف
آالف َ�س َنةٍ َو ُه َو َيقُولُ ُ
ال�س َعا َد ِة ث ََما ِن َي َة � ِ
حِ َج ِ
(�س ْب َح َان َم ْن
آالف َ�س َنةٍ َو ُه َو َيقُولُ ُ
اب َّ
آالف َ�س َنةٍ
اب ا ْلك ََر َام ِة َ�س ْب َع َة � ِ
ُه َو قَا ِئ ٌم َال َي ْ�س ُهو) َو ِف حِ َج ِ
(�س ْب َح َان َم ْن ُه َو غَ ن ٌِّي َال َي ْف َتقِ ُر) َو ِف حِ َج ِ
اب
َو ُه َو َيقُولُ ُ
الْ َ ْنزِ َل ِة �سِ َّت َة � ِ
(�س ْب َح َان َر ِّب َي ا ْل َعل ِِّي
آالف َ�س َنةٍ َو ُه َو َيقُولُ ُ
اب ال ِْه َدا َي ِة َخ ْم َ�س َة � ِ
ا ْلكَرِ ِمي) َو ِف حِ َج ِ
آالف َ�س َنةٍ َو ُه َو َيقُولُ
(�س ْب َح َان َر ِّب ا ْل َع ْر ِ�ش ا ْل َعظِ ِيم) َو ِف حِ َج ِ
اب ال ُّن ُب َّو ِة �أَ ْر َب َع َة
ُ
� ِ
ُون)
(�س ْب َح َان َر ِّب ا ْلع َِّز ِة َع َّما َي ِ�صف َ
آالف َ�س َنةٍ َو ُه َو َيقُولُ ُ
الر ْف َع ِة َث َال َث َة � ِ
َو ِف حِ َج ِ
(�س ْب َح َان
اب ِّ
آالف َ�س َنةٍ َو ُه َو َيقُولُ ُ
ذِ ي الْ ُل ِْك َوالْ َ َلك ِ
ُوت) َو ِف حِ َج ِ
اب ا ْل َه ْي َب ِة �أَ ْل َف ْي َ�س َنةٍ َو ُه َو
(�س ْب َح َان ا ِ
هلل َوب َِح ْمدِ هِ) َو ِف حِ َج ِ
اب ال�شَّ َف َاع ِة �أَل َْف
َيقُولُ ُ
(�س ْب َح َان َر ِّب� َ�ي ا ْل َعظِ ِيم َوب َِح ْمدِ هِ)؛ ث َُّم
َ�س َنةٍ َو ُه� َو َيقُولُ ُ
َان َعلَى ال َّل ْو ِح ُم َن َّور ًا
ا�س َم ُه َعلَى ال َّل ْو ِح َوك َ
�أَظْ َه َر َع َّز َو َجلَّ ْ
�أَ ْر َب َع َة � ِ
َان َعلَى َ�س ِاق
آالف َ�س َنةٍ ث َُّم �أَظْ َه َر ُه َعلَى ا ْل َع ْر ِ�ش َفك َ
آالف َ�س َنةٍ �إِ َل �أَ ْن َو َ�ض َع ُه ُ
ا ْل َع ْر ِ�ش ُم ْث َبت ًا َ�س ْب َع َة � ِ
اهلل َع َّز َو َجلَّ
ُوح ث َُّم
ِف ُ�صل ِْب آ� َد َم ث َُّم َن َق َل ُه مِ ْن ُ�صل ِْب �آ َد َم ِ�إ َل ُ�صل ِْب ن ٍ
َج َعلَ ُي ْخرِ ُج ُه مِ ْن ُ�صل ٍْب �إِ َل ُ�صل ٍْب َح َّتى �أَ ْخ َر َج ُه مِ ْن ُ�صل ِْب
هلل ْبنِ َع ْبدِ الْ ُطَّ ل ِِب َف�أَك َْر َم ُه بِ�سِ ِّت ك ََر َام ٍ
َع ْبدِ ا ِ
ات �أَ ْل َب َ�س ُه
الر َ�ضا) َو َر َّدا ُه ( ِر َدا َء ا ْل َه ْي َبةِ) َو َت َّو َج ُه ( َت َاج
(ق َِم َ
ي�ص ِّ
(�س َراوِيلَ الْ َ ْعرِ َفةِ) َو َج َعلَ ِت َّك َت ُه ( ِت َّك َة
ال ِْه َدا َيةِ) َو�أَ ْل َب َ�س ُه َ
(ال ْو َف) َونَا َو َل ُه
الْ ََح َّب ِة َي�شُ ُّد ِب َها َ�س َراوِي َل ُه) َو َج َعلَ َن ْع َل ُه ْ َ
م َّم ُد اذْ َه ْب
َ
(ع َ�صا الْ َ ْنزِ َلةِ)؛ ث َُّم قَالَ َع َّز َو َجلَّ َل ُهَ :يا ُ َ
َّا�س َف ُقلْ َل ُه ْم قُولُوا َال �إِ َل َه �إِ َّال ُ
�إِ َل الن ِ
م َّم ٌد َر ُ�سولُ
اهلل ُ َ
َان �أَ ْ�صلُ ذَ ل َِك ا ْل َق ِم ِ
َام ُت ُه مِ َن
اهللِ؛ َوك َ
ي�ص ِف �سِ َّت ِة �أَ�شْ َيا َء ق َ
ا ْل َياق ِ
ي�ص ُه مِ َن ا ْل ِب َّل ْو ِر الأَ ْ�ص َفرِ
ُوت َو ُك َّما ُه مِ َن اللُّ�ؤْ ُل�ؤِ َودِ ْخرِ ُ
الز َب ْر َجدِ َو ُج ُر َّبا ُن ُه مِ � َ�ن الْ َ� ْر َج��انِ الأَ ْح َمرِ
َو�إِ ْب� َ�ط��ا ُه مِ � َ�ن َّ
َو َج ْي ُب ُه مِ ْن نُو ِر ال َّر ِّب َجلَّ َج َال ُل ُه َف َقبِلَ ُ
اهلل َت ْو َب َة �آ َد َم عليه
ال�سالم بِذَ ل َِك ا ْل َق ِم ِ
و�س َف
ي�ص َو َر َّد َخ َ َ
ات ُ�س َل ْي َم َان ِب ِه َو َر َّد ُي ُ
نى ُيون َُ�س مِ ْن َبطْ نِ ْال ِ
ُوب ِب ِه َو َ َّ
ُوت ِب ِه َوكَذَ ل َِك
�إِ َل َي ْعق َ
َ�سا ِئ ُر الأَ ْن ِب َيا ِء عليهم ال�سالم َ َّ
اه ْم مِ َن الْ ِ َحنِ ِب ِه َو َ ْل
ن ُ
م َّم ٍد �صلى اهلل عليه
َيك ُْن ذَ ل َِك ا ْل َق ِم ُ
ي�ص ُ َ
ي�ص �إِ َّال ق َِم َ
و�آله(.اخل�صال)483/2:

وع��ن �سلمان املحمدي ر��ض��وان اهلل تعاىل عليه يف
حديث طويل قال :قال النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه« :يا
�سلمان فهل علمت من نقبائي ومن االثنا ع�شر الذين
اختارهم اهلل للإمامة ب�ع��دي؟» ،فقلت :اهلل ور�سوله
�أعلم ،قال« :يا �سلمان خلقني اهلل من �صفوة نوره ودعاين
ف�أطعت ،وخلق من نوري علي ًا فدعاه ف�أطاعه ،وخلق من
ن��وري ون��ور علي فاطمة فدعاها ف�أطاعته ،وخلق مني
ومن علي وفاطمة احل�سن واحل�سني فدعاهما ف�أطاعاه،
ف�سمانا باخلم�سة الأ�سماء من �أ�سمائه :اهلل املحمود
و�أنا حممد ،واهلل العلي وهذا علي ،واهلل الفاطر وهذه
فاطمة ،واهلل ذو الإح�سان وهذا احل�سن ،واهلل املح�سن
وه��ذا احل�سني ،ثم خلق منا من �صلب احل�سني ت�سعة
�أئمة فدعاهم ف�أطاعوه قبل �أن يخلق اهلل �سما ًء مبنية،
و�أر�ض ًا مدحية� ،أو هوا ًء �أو ما ًء �أو ملك ًا �أو ب�شر ًا ،وكنا
بعلمه نور ًا ن�سبحه ون�سمع ونطيع»(.بحار الأنوار)9/15:
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله�...« :إِ َّن َ
اهلل َخ َل َقنِي
ي َق ْبلَ �أَ ْن َي ْخل َُق ُ
اهلل
َو َخل ََق َع ِل ّي ًا َو َفاطِ َم َة َو ْ َ
ال َ�س َن َو ْال َُ�س ْ َ
�ض َم ْدحِ َّي ٌة َو َال ُظل َْم ٌة َو َال
ني َال َ�س َما ٌء َم ْب ِن َّي ٌة َو َال �أَ ْر ٌ
�آ َد َم حِ َ
ا�س
نُو ٌر َو َال �شَ ْم ٌ�س َو َال ق ََم ٌر َو َال َج َّن ٌة َو َال نَا ٌر»َ ،فقَالَ ا ْل َع َّب ُ
َان َب ْد�أُ َخلْقِ ك ُْم
عم النبي �صلى اهلل عليه و�آلهَ :ف َك ْي َف ك َ
َيا َر ُ�سولَ اهللِ؟ َفقَالَ َ « :يا َع ِّم لَ َّا �أَ َرا َد ُ
اهلل �أَ ْن َي ْخ ُل َقنَا َت َكل ََّم
َكل َِم ًة َخل ََق مِ ْن َها نُور ًا ث َُّم َت َكل ََّم َكل َِم ًة �أُ ْخ� َ�رى ف ََخل ََق مِ ْن َها
وح ف ََخ َل َقنِي َو َخل ََق َع ِل ّي ًا َو َفاطِ َم َة
ُروح ًا ث َُّم َم َز َج النُّو َر بِال ُّر ِ
ِيح َو ُن َق ِّد ُ�س ُه
َو ْ َ
ي َف ُكنَّا ن َُ�س ِّب ُح ُه حِ َ
ال َ�س َن َو ْال َُ�س ْ َ
ني َال َت ْ�سب َ
ي�س َف َل َّما �أَ َرا َد ُ
ال�ص ْن َع َة
حِ َ
اهلل َت َع َال �أَ ْن ُي ْن�شِ ئَ َّ
ني َال َت ْقدِ َ
َف َت َق نُو ِري ف ََخل ََق مِ ْن ُه ا ْل َع ْر َ�ش فَا ْل َع ْر ُ�ش مِ ْن نُو ِري َونُو ِري
مِ ْن نُو ِر ا ِ
هلل َونُو ِري �أَ ْف َ�ضلُ مِ َن ا ْل َع ْر ِ�ش ،ث َُّم َف َت َق نُو َر �أَخِ ي
َعل ٍ ِّي ف ََخل ََق مِ ْن ُه الْ َ َال ِئ َك َة فَالْ َ َال ِئ َك ُة مِ ْن ُن��و ِر َعل ٍ ِّي َو ُن��و ُر
َعل ٍ ِّي مِ ْن نُو ِر ا ِ
هلل َو َعل ٌِّي �أَ ْف َ�ضلُ مِ َن الْ َ َال ِئ َكةِ ،ث َُّم َف َت َق نُو َر
ال�س َما َو ِ
ات
َال�س َما َو ُ
ات َوالأَ ْر َ�ض ف َّ
ا ْب َنتِي َفاطِ َم َة ف ََخل ََق مِ ْن ُه َّ
َوالأَ ْر ُ�ض مِ ْن نُو ِر ا ْب َنتِي َفاطِ َم َة َونُو ُر ا ْب َنتِي َفاطِ َم َة مِ ْن نُو ِر
ال�س َما َو ِ
ا ِ
ات َوالأَ ْر ِ�ض ،ث َُّم َف َت َق
هلل َوا ْب َنتِي َفاطِ َم ُة �أَ ْف َ�ضلُ مِ َن َّ
ال َ�سنِ َو َخل ََق مِ ْن ُه ال�شَّ ْم َ�س َوا ْل َق َم َر فَال�شَّ ْم ُ�س
نُو َر َولَدِ ي ْ َ
ال َ�سنِ مِ ْن نُو ِر ا ِ
هلل
ال َ�سنِ َونُو ُر ْ َ
َوا ْل َق َم ُر مِ ْن نُو ِر َولَدِ َي ْ َ
ال َ�س ُن �أَ ْف َ�ضلُ مِ َن ال�شَّ ْم ِ�س َوا ْل َق َمرِ  ،ث َُّم َف َت َق نُو َر َولَدِ َي
َو ْ َ
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َال َّن ُة َو ْالُو ُر �إِ َّال ِ َب ْعرِ َف ِتنَا»(.الكايف)144 /1:
ني ف ْ َ
ي ف ََخل ََق مِ ْن ُه ْ َ
ْال َُ�س ْ ِ
ال َّن َة َو ْالُو َر ا ْل ِع َ
ي َونُو ُر َولَدِ َي ْال َُ�س ْ ِ
ني مِ ْن نُو ِر َولَدِ َي ْال َُ�س ْ ِ
ا ْل ِع ُ
ي مِ ْن نُو ِر ويف طبقة من طبقات وجودها النوري �أنها حميطة
ا ِ
ي �أَ ْف َ�ضلُ مِ َن ْ َ
ال َّن ِة َو ْالُو ِر ا ْل ِع ِ
هلل َو َولَدِ َي ْال َُ�س ْ ُ
ني ث َُّم بالعر�ش.
�أَ َم َر ُ
َ
اهلل الظُّ ل َُم ِ
ات �أَ ْن َ ُ
ت َّر َعلَى َ�س َحائ ِِب ا ْل َقطْ رِ َف�أظْ ل ََم ِت فهناك رواي ��ات ت�شري �إىل طبقاتها ال�ن��وري��ة من
ات َعلَى الْ َ َال ِئ َك ِة ف ََ�ض َّج ِت الْ َ َال ِئ َك ُة بِال َّت ْ�سب ِ
ال�س َما َو ُ
َّ
ِيح ج�ه��ات ع � ّدة ورواي� ��ات ت�شري �إىل طبقاتها العلوية
َوال َّت ْقدِ ِ
ي�س َوقَال َْت �إِ َل َهنَا َو َ�س ِّي َدنَا ُمنْذُ َخ َل ْق َتنَا َو َع َّر ْف َتنَا َهذِ ِه العالية ،فخلقها اهلل ع ّز وجل من نوره قبل �أن يخلق
َ
َ
الأ�شْ َب َاح َ ْل ن ََر ُب ْ�ؤ�س ًا َفب َِح ِّق َهذِ ِه الأ�شْ َب ِاح ِ�إ َّال َما كَ�شَ ْف َت َعنَّا �آدم ،وهي من طبقتها النورية.
َهذِ ِه الظُّ ل َْم َة َف�أَ ْخ َر َج ُ
اهلل مِ ْن نُو ِر ا ْب َنتِي َفاطِ َم َة َق َنادِ يلَ
و�أ�شارت الرواية �إىل �أنها كانت يف حقة.
ال�س َما َو ِ
ات َوالأَ ْر َ�ض
َف َع َّل َق َها ِف ُبطْ َنانِ ا ْل َع ْر ِ�ش َف�أَ ْز َه َر ْت َّ
ف� ��ال� ��رواي� ��ة وه ��م
الز ْه َرا َء َف َقال َِت
ث َُّم �أَ�شْ َرق َْت ِبنُو ِر َها َفلأَ ْجلِ ذَ ل َِك ُ�س ِّم َي ْت َّ
�أع�ل��م �صلوات
الزاهِ ُر ا َّلذِ ي ق َْد
الْ َ َال ِئ َكةُ�ِ :إ َل َهنَا َو َ�س ِّي َدنَا ِل َْن َهذَ ا النُّو ُر َّ
ات َوالأَ ْر ُ�ض؟ َف�أَ ْو َحى ُ
اهلل ِ�إ َل ْي َها َهذَ ا
ال�س َما َو ُ
�أَ�شْ َرق َْت ِب ِه َّ
َجال َِل لأَ َمتِي َفاطِ َم َة
اخ َ َت ْع ُت ُه مِ ْن نُو ِر
نُو ٌر ْ
ا ْب� � � َن� � � ِة َح�� ِب��ي�� ِب ��ي
َو َز ْو َج ِة َو ِل ِّيي َو�أَخِ ي
َن ِب ِّيي َو�أَ ِب ��ي ُح َججِ ي
َعلَى عِ َبادِ ي �أُ�شْ ِه ُدك ُْم
َم َال ِئ َكتِي �أَ ِّن َق� ْ�د َج َعل ُْت
اب َت ْ�سبِيحِ ك ُْم َو َت ْقدِ ي�سك ُْم
َث � َو َ
ِل� َه��ذِ ِه الْ َ� � ْر َ�أ ِة َو�شِ ي َع ِت َها َو ُ ِ
م ِّبي َها
�إِ َل َي� ْو ِم ا ْلقِ َي َامةِ»َ ،ق��الَ َ :ف َل َّما َ�س ِم َع
ا�س مِ ْن َر ُ�سولِ ا ِ
هلل �صلى اهلل عليه
ا ْل َع َّب ُ
ي َع ْين َْي َعل ٍ ِّي عليه
و�آله ذَ ل َِك َوث ََب قَائِم ًا َو َق َّبلَ َب ْ َ
ال�سالم َوقَالَ َ :وا ِ
هلل َيا َعل ُِّي �أَن َْت ْال َُّج ُة ا ْل َبا ِل َغ ُة ِل َْن � َآم َن
اهلل عليهم
ب َّ ِ
ِالل َوا ْل َي ْو ِم الآخِ رِ (.ت�أويل الآيات الظاهرة يف ف�ضائل
ت�شري �إىل طينتها يف طبقتها
العرتة الطاهرة .145:بحار الأنوار)11/15:
الأر�ضية كانت وعاء حتت �ساق
كذلك نقر�أ يف الزيارة اجلامعة نخاطب �أهل البيت
ال �ع��ر���ش ،واحل��ق ��ة :مبعنى
حممد و�آل حممد عليهم ال�سالم وال��ذي��ن مركزهم
وعاء يف اللغة.
وحمورهم ال�صديقة الكربى فاطمة عليها ال�سالم...« :
ولكن املع�صوم عليه
َخ َل َقك ُُم ُ
مدِ قِني...»(.من ال
اهلل �أَ ْن َوار ًا ف ََج َع َلك ُْم ِب َع ْر�شِ ِه ُ ْ
ال�سالم ذكر ح ّقة �أو
يح�ضره الفقيه)613/2:
وع� ��اء ل�ي�ق��رب لنا
فالزهراء عليها ال�سالم يف طبقاتها العليا هي
املعنى والو�صف
من ا لأ�سماء احل�سنى كما قال ولدها ا لإمام جعفر
ل ّأن يف العر�ش
ا ب��ن حممد ا ل���ص��ادق عليه ا ل���س�لامَ « :ن� ْ�ح� ُ�ن َو ا ِ
هلل
ويف بع�ض
ا لأَ ْ�س َما ُء ْال ُْ�سنَى ا َّلتِي َال َي ْق َبلُ ُ
اهلل مِ َن ا ْل ِع َبادِ َع َم ًال
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يعم جميع التفاح،
الأخبار �أن التفاحة نزلت من
التفاحة ال ّ
فالتفاحة ال�ت��ي �أه��داه��ا اهلل
اجلنة وال تعار�ض ف� ّإن طينتهم
تعاىل للنبي الأك��رم �صلى اهلل
م ��ن اجل �ن��ة ث ��م ج�ع�ل��ت حتت
عليه و�آل��ه هي خمتلفة متام ًا
العر�ش.
م��ع الفاكهة ال�ت��ي ن��راه��ا بني
ف��امل �ع��اين تقريبية فهناك
�أيدينا ،نعم ال �إ�شكال � ّأن للتفاح
الأ�شياء ال عني ر�أت وال �أذن
فوائد ومزايا ال متتلكها غريها
�سمعت وال خطرت على قلب
من الفواكه ،لكن التفاحة التي
ب�شر فاملع�صوم عليه ال�سالم
ت�ت�ح��دث عنها ال ��رواي ��ة فيها
ي�شبه ذلك الأم��ر باحل ّقة لكي
النيزك النوري لبدن فاطمة،
يقرب لنا �صورة املعنى.
فهي تفاحة م��ن اجل�ن��ة ومن
و�أ ّم��ا ما حتدثت به الرواية
�أن ال��زه��راء خرجت من �صلب النبي �صلى اهلل عليه العر�ش وهي ا�ستثنائية �إذ ال عني ر�أت مثلها وخطر على
و�آله ال من �صلب �آدم فالنبي �صلى اهلل عليه و�آله يريد قلب ب�شر.
الإ�شارة �إىل � ّأن �أهل البيت عليهم ال�سالم عندما يقال �أن ف�إنها التفاحة اخلا�صة امللكوتية التي ال عالقة لها
طبقتهم الأر�ضية النازلة يف �صلب �آدم ال �أنّهم والعياذ بتات ًا بالتفاح الذي بني �أيدينا ،نعم قد ن�سمع من بع�ض
باهلل يخرجون من مو�ضع البول من نبي �إىل نبي حا�شا .ال��رواي��ات �أن فاطمة عطرها التفاح ،ونقر�أ �أي�ض ًا �أن
ب��ل ال��ق ��ر�آن ي�صفه ب�ق��ول��ه...{ :وَتـ ـ َق ـُّـلـ ـبَـ ـكَ فِــي بربكات فاطمة و�آل فاطمة تخرج الأر�ض ثمارها ومنها
َ
التفاح؛ لكن ال عالقة لتلك التفاحة امللكوتية النورانية
َّاجدِين}[.ال�شعراء]218:
الس ِ
الإلهية بالتفاح الذي بني �أيدينا ويزرع يف الأر�ض وي�أكله
فهو ينقلب من نبي �إىل �آخر ال عن ذلك املو�ضع � ّإنا
الب�شر ،فتفاحة اجلنة نور ت�شري �إىل النور و�أنتجت نور
يد القدرة الإلهية ترفع ذلك النور من نبي و�إىل �آخر.
الأنوار ،و�أما تفاحنا تتحول �إىل ف�ضالت وما �إىل ذلك.
والفرق بينهم �أنّهم انتقلوا من العر�ش �إىل �أ�صالب
وم��ن املمكن �أن ال��رواي��ة ت�شري �إىل الثمرة ،ف�أ�شار
الأنبياء يقلبهم اهلل تعاىل من نبي �إىل نبي �إ ّال الزهراء
الإمام عليه ال�سالم بالتفاحة ،لتقريب معنى الثمار.
عليها ال�سالم فقد كانت يف ح ّقة حتت العر�ش ،حتى
جعلها اهلل تعاىل يف ثمرة اجلنة و�أخذها النبي الأكرم كذلك فزع النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه� ،إمنا هو فزع
�صلى اهلل عليه و�آل��ه ف�أكلها و�صارت نطفة يف النبي ي�شري �إىل الأمة بعظمة نور فاطمة عليها ال�سالم الذي
جتلى يف تلك التفاحة؛ �إذن فما بالكم بنور فاطمة
�صلى اهلل عليه و�آله.
املتجلي يف كل العوامل ...وعلى معرفتها دارت القرون
و�أ ّما ما ذكرت يف الرواية من �أنّها نطفة ،قد ت�سميها
الأوىل.
ال��رواي��ات نطفة ولكنها لي�ست كالنطفة التي يعرفها
وبعبارة �أخ��رى يطبق قول (�إي��اك �أعني وا�سمعي يا
النا�س.
ج��اره) ،فالرواية ت�شري �إىل عظمة ن��ور فاطمة عليها
و� ّإن��ا هي ن��ور من العر�ش وم��ن اجلنة� ،أ�شهد �أ ّن��ك
ال�سالم ،ولي�س الفزع املذكور هو من اخلوف �أو ما يعرفه
كنت نور ًا يف الأ�صالب ال�شاخمة .والروايات ال�شريفة
الإن�سان من الفزع� ،إذ هذا بعيد عن النبي الأكرم �صلى
�صرحت �أن ما لأولهم لآخرهم.
اهلل عليه و�آله.
ويف الثمرة التي �أكلها النبي �صلى اهلل عليه و�آله وهي
بقلم :الشيخ محمد األنباري

�صحة ما ُي��روى من كونها
يطرح البع�ض ت�سا�ؤ ًال ح��ول ّ
عا�شت �إىل واقعة الطف وو�صلتها �أنباء الفواجع التي جرت
هناك.
وي�صل البع�ض �إىل ح ّد نكران هذا الأم��ر م�ستندين
�إىل عدة �أمور:
 .1م��ا روي يف كتاب الفتوح الب��ن الأع�ث��م م��ن �أنّ عمر
الأط��رف بن �أم�ير امل�ؤمنني ن��ازع �أوالد العبا�س على تركة
�أعمامهم ال�شهداء يف كربالء ،فلو كانت �أم البنني حية يوم
�شهادتهم لكان �إرثهم لها كونهم مل يلدوا ومنها ينتقل الإرث
�إىل �أحفادها عند وفاتها دون �أوالد زوجها.
� .2إنّ رواية بكائها على �أوالدها يف البقيع� ،أول من رواها
�أبو الفرج الأ�صفهاين يف كتابه (مقاتل الطالبيني) ،وقد
ذكر يف الرواية �أ ّنها كانت تخط �أربعة قبور وتبكي عندها
حتى �أبكت لبكائها كل عدو و�صديق ،حتى �أنّ م��روان بن
احلكم كان يبكي لبكائها عندما مي ّر بها.
وال يعقل من مثل مروان �إ ّال ال�شماتة بحق �أهل البيت عليهم
ال�سالم ل�شدّة ن�صبه وعدائه لهم ،فالرواية من خمتلقات �أبي
الفرج لكونه مرواين الن�سب ،تلميع ًا ل�صورة جدّه ،ولكن من
يت�أمل يف اال�ستدالالت املذكورة يجد �أ ّنها ال ت�صمد �أمام النقد.
� .1أ ّما ما روي يف فتوح بن الأعثم فيالحظ على اال�ستدالل
ما يلي:
�أ� :إنّ فتوح بن الأعثم كتاب من كتب التاريخ ،وتق ّدمه
الن�سبي على غريه ال يجعل منقوالته من امل�س ّلمات التي
يرجع �إليها يف ت�صحيح غريها ،فال�شك وار ٌد بحق ما
ذكره �أي�ض ًا.
ب :م� � ��ا ذك� � ��ره لنا فتوح ب��ن الأع �ث��م ه��و �أنّ عمر
ا ّدع ��ى على ول��د العبا�س،
الأطرف
يذكر لنا �أ ّنه ادّعى
ومل

بحق حتى نرتب الأثر ال�شرعي وندّعي كونه هو الوارث ،فكم
من مدّع يدّعي �أمر ًا خمالف ًا للحق ،خا�صة و�أنّ عمر الأطرف
�شخ�صية وقف التاريخ منها موقف امل�شكك يف �صالحها.
 .2و�أ ّما ما روي يف مقاتل الطالبيني فيالحظ له:
�أ� :إنّ بكاء مثل م��روان مل�صيبة �أم البنني ال يتنافى مع
ن�صبه وعدائه ،بل �إنّ فجيعة املوقف قد ت�ؤثر حتى يف العدو،
من باب عظم امل�صاب ال من باب املودّة.
ولهذا �شواهد يف مقتل �سيد ال�شهداء روته �أوثق كتب املقاتل
وال�سري كبكاء عمر بن �سعد عندما واجهته احلوراء زينب عليها
ال�سالم وقالت له�« :أي عمر �أيقتل �أبو عبد اهلل و�أنت تنظر؟».
واحلال �أ ّنه كان ي�صدر الأوامر لل�شروع يف عملية القتل.
خا�صة و�أنّ �أم البنني لي�ست من البيت الها�شمي و�إن
كانت زوج��ة لأم�ير امل�ؤمنني عليه ال�سالم ،وم��ن هنا ف��إنّ
دواعي احلقد على البيت النبوي تخف لدى مثل مروان عند
نظره �إىل امل�صيبة من املنظار ال�شخ�صي لأم البنني وحدها
مبعزل عن باقي �أفراد العرتة النبوية.
ب :لو �س ّلمنا ج��د ًال ب ��أنّ �أب��ا الفرج قد ل ّفق ق�ضية بكاء
مروان تلميع ًا ل�صورته ،ف�إنّ مقت�ضى احلذاقة تعليق ما يراد
تلفيقه على واقعة قوية الوجود لي�ستمد من قوتها .ال تعليقه
على واقعة ملفقة من �أ�صلها فتحتاج �إىل ما يثبتها �أو ًال قبل
�أن يثبت ما تعلق بها .فلو مل تكن �أم البنني موجودة وقتها
لكان �أحرى ب�أبي الفرج �أن يعلق ق�صة مروان على ق�ضية
معلومة احل�صول ،ب��أن يلفق له تفاع ًال
مع �شخ�صية ي�س ّلم ببقائها حية وقت
ال��واق�ع��ة كالعقيلة زي�ن��ب �أو ال�سيدتني
�سكينة والرباب ،ف�إنّ ذلك �أقوى ملا يريد.
خال�صة القولُ :ي�ستفاد مما �سبق �أن وجود
�أم البنني مروي �صريح ًا يف امل�صادر التاريخية.
و�أ ّما عدم وجودها فمت�ص ّيد ت�ص ّيد ًا ال ي�صمد
�أمام النقد.
ونفي ال�صريح بالت�صيد غري الثابت مما ال
يرجحه �أحد من �أهل التحقيق.
مرتىض حيدر رشف الدين
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من هي �أُ ُّم البنني؟

هي فاطمة بنت حزام(.بحار الأنوار)37/45:
�أمـِّه ا ثـمامة(.مقاتل الطالبيني)82:
وق�ي��ل ليلى بنت ال�سهيل ب��ن ع��ام��ر ب��ن م��ال��ك�(.أع�لام
الن�ساء)242/1:
وهو ابن �أب��ي ب��راء عامر مالعب الأ�سـنة ،ابن جعفر بن
كالب(.عمدة الطالب)356:
وج َّدتها ل ِّأمها عمرة بنت الطفيل وهو (فار�س قرزل بـن
مالك الأخ��رم رئي�س هـوازن ،ث َّـم ينتهي الن�سب �إىل اجلدِّ
الأعلى للنبي وهو عبد مناف�(.أعالم الن�ساء)242/10:
�أ ُّم البنني بعني ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�أ َّما جدها ل ِّأمها فلم يعرف يف العرب مثله يف ال�شجاعة
وهو امللقَّب مبالعب الأ�سنة ،وكان به مر�ض ع�ضال فـبعث
�إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله لبيد بن ربيعة (وهو عم
حزام بن خالد والد �أم البنني مع هدايا فلم يقبلها �صلى اهلل
عليه و�آله لأ َّنه ما كان ليقبل هدية م�شركَّ ،ثم �أخذ حثوة من
الأر�ض فتف ل عليها وقال للبيد« :دفها بـماء ث ّـم �أ�سقه �إ َياها
ف�أخذها متعجب ًا يرى �أ َّنه قد ا�ستهزئ به ف�شربها ف�أطلق من
مر�ضه»�(.سفينة البحار)503/2:
ويظهر �أنَّ النبي عمد �إىل هذا العمل لعلمه ب�أنَّ �أم البنني
يف �صلبه ،ل��ذا فاملحافظة عليه � َّإن��ا هي لتهيئة املـقدِّ مات

ليـت�ش َّرف الوجود بوالدة �أم البنني عليها ال�سالم.
�إذ ًا فهي مورد عناية ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ،و�أ َّما
لبيد هذا فهو معروف ب�شعره ويكفيه فخر ًا ما قال يف حق
�شعره ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه� :أ�صدق كلمة قالها
العرب كلمة لبـيد حـينما قال:
�أال كل �شيء ما �سوى اهلل باطل
وك� � ��ل ن��ع��ي ��م ال حم� ��ال� ��ة زائ� ��ل
(م�صباح ال�شريعة)60:
وهو القائل مفتخر ًا ب�أن �أ م البنني منهم:
يا واهب اخلري اجلزي ل م ن �سعه
ن �ح��ن ب �ن��و �أم ال �ب �ن�ين الأرب� �ع ��ة
وقد ترك ال�شـعر مـنذ �أن �أ�سـلم وقال :ما كنت لأقول �شـعر ًا
وقـد عـ َّلمني اهلل البقرة و�آل عمران(.تنقيح املقال)43/2:

توجه �أم�ير امل�ؤمنني �إىل �أخيه عقيل بن �أب�ي طالب وهو
َّ
الن�سابة العارف ب�أن�ساب العرب و�أخبارهم وقال له :انظر
َّ
�إ ّ
يل ام��ر�أة قد ولدهـا الفـحولة مـن العرب لأتز َّوجها ،فتلد
يل غالم ًا فار�س ًا ،فقال له� :أيـن �أنـت عن فاطمة بنت حزام

اب� �ن خ��ال��د ال��ك�ل�اب�� ًّي ��ة�(.أدب
الطف)72/1:
ف�إ َّنه لي�س يف العرب �أ�شجع من
�آبائها(.عمدة الطالب)357:
ط��امل��ا �أ َّن �ه��ا حتمل ك� َّ�ل بـذور
اخلـري وقـ د ُج ِب َل ت عل ى ال�شهامة
والكرم فقد �أعطاها اهلل ب�صرية
نافذة لتدرك املـقامات الرفيعة
لهذي ن ال�سيدي ن اليافعني مع
�أختهما زينب الكربى ف�صارت
نربا�س ًا يذكر يف ال��وف��اء لبيت
�أمري امل�ؤمنني عليه ال�سـالم.
هلل ت�ع��اىل
وق �ـ �د � �ش �ـ � َّرف �ه � ا ا 
ب��أن جعلها من ذوات الأرح��ام
املطهرة التي كانت ظرف ًا لأبي
الفـ�ضل العبا�س و�إخوت ه حم ِّققة
بذلك الأم ��ل ال��ذي ك��ان يرمي
�إليه الإمام علي عليه ال�سالم.
ت
�وم �أق �ب �ل � 
ذات � �ص �ب��اح ي � � ٍ
� َّأم ال�ب�ن�ين �إىل �أم �ـِّ�ه��ا ثمامة
و�أخربتها �أ َّنها ر�أت يف منامها
ك�أن قمر ال�سماء وثالثة كواكب
مع ه قـد �صـارت يف حجرها ف�ضمتهم �إىل �صدرها وهي فرحة
م�سرورة .وحني انتبهت من نومها ومل جتدهم حزنت عـلى
معب الر�ؤيا ف�أخربها
فـقدهم ،فـا�صطحبت الأم ابنتها �إىل ّ
ب�أ َّنها �سوف تتزوج م ن رجل عظيم وتنجب منه �أربعة �أوالد
�أكـربهم يـكون كالقمر بني النجوم�(.أم البنني)49:
والأرب�ع�ة هم العبا�س وجعفر وعبد اهلل وعثمان(.بحار
الأنوار)89/42:

محمد فاضل محمد
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كانت والدة �أبي الف�ضل �سـنة 26هـ ،وقـد قال �أمري امل�ؤمنني
عليه ال�سالم�« :إنّ ولدي العبا�س ُز َّق العلم ز َّق ًا»َ ،و ُو�صف ب�أ َّنه كان
ال و�سيم ًا �إذا ركب املطهم كانت رجاله تخطان الأر�ض.
بـط ً
وحني �شهادته يف كربالء كان له من العمر�35سـنة.
ث َّـم �أنـجبت عبد اهلل بعد ع�شر �سنوات وكان عمره يوم �شهادته
�25سن ة وقد جاء ذكره يف زيارة النـاحية املق َّد�سة« :ال�سالم على
عبد اهلل ابن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سال م مبل ي البالء واملـنادي
بـالوالء فـي عر�صة كربالء وامل�ضروب مقب ًال ومدبر ًا.
ث عثمان
َّثم جاء املولود الثال 
على ا�سم �أخيه يف اهلل عـثما ن
بـن مـظعو ن وا�ست�شهد عن عمر
� 23سنة.
ث � َّ�م �أجن �ب �ت عليها ال�سالم
ال �ك��وك �ب ال ��راب ��ع ج�ع�ف��ر على
ا�سم �شـقيق �أمـري امل�ؤمنني عليه
ال���س�لام جعفر ال�ط�ي��ار ،وي��وم
�شهادت ه ك��ان له من العمر 21
�سنة.
�أ َّم�� ا الأح �ف��اد فظاهر الأم��ر
�أنَّ الأحـفا د كـلهم من ولد �أبي
الف�ضل الع َّبا�س عليه ال�سالم،
وق� �د رزق م ��ن الأب� �ن ��اء عبيد
اهلل والف�ضل واحل�سن وحممد
والقـا�سم وبـنت ًا واحدة(.زينب
الكربى للنقدي)12:
وم� � � ا زال ن �� �س �ل��ه امل� �ب ��ارك
موجود ًا �إىل ع�صرن ا احلا�ضر
وه�ـ��م مـنت�شرون فـی ال�ع��راق
وال �ي �م��ن وال �ه �ن��د وط�بر��س�ت��ان
وم � �� � �ص� ��ر وغ �ي�ره� ��ا(.ب � �ط� ��ل
العلقمي)435/3:
عـ�صارة الإيـثار والفداء
حب �أم البنني للح�سني مل يقف عند حد ،وهذا يظهر من
ّ
ىل بيت �أم�ير امل�ؤمنني عليه
�س ّيدتنا الطيبة مـنذ دخـولها �إ 
ب اللحظات
ال�سالم ،وقـد تـج ّل ى هذ ا احلـب واحلـنان يف �أ�صع 
حني ُنعي �إليها �أوالدهـا الأربـعة فك َّلما كان ب�ش ٌر ينعى �إليها �أحد
�أوالدها كانت تقو ل �أخربين عن احلـ�سني عـليه ال�سالم حتَّى

نعى �إليها �أبا الفـ�ض ل العبا�س علي ه ال�سالم فـقالت :يا هذ ا
َّ
قطعت نياط قلبي� ،أوالدي ومـن تـحت اخل�ضراء كلهم فداء
لأبي عبد اهلل احل�سني عليه ال�سالم(.تنقيح املقال)70/3:
وتعترب �أم البنني �أ ّول من �أقا م مـجال�س العـزاء يف دارها،
واجتمع عندها نـ�سا ء بـني هـا�شم يندبن احل�سني عـليه
ال�سـالم و�أهل بيته ،وملقامها ومنزلتها زارتـها ال�سيدة زينب
الكربى عليها ال�سالم بعد من�صرفها من واقع ة الطف كما
كانت تزورها �أيام العيد(.ريا�ض الأحزان .60:زينب الكربى
من جمموعة ال�شهيد الأول)25:
مـن رثـا ء �أوالده ا الأربعة
ال ت� ��دع� ��وين وي � ��ك �أم ال �ب �ن�ين
ت �ـ ��ذك ��ري �ن ��ي ب �ـ �ل �ي��وث ال �ع��ري��ن
ك �ـ��ان��ت ب �ـ �ن��ون يل �أدع� �ـ ��ي بهم
وال �ي��وم �أ��ص�ب�ح��ت وال م�ـ��ن بنني
�أرب� � �ع � ��ة م� �ث ��ل ن� ��� �س ��ور ال ��رب ��ى
ق��د وا��ص�ل��وا امل ��وت بقطع الوتني
وفاته ا عليها ال�سالم
مل ي�ؤرخ امل�ؤرخون لأم البنني عليها ال�سالم تاريخ وفـاتها �إال
�أنَّ اخلطيب مهدي ال�سويج يف كتابه �أم البنني ذكـر �أنـه �سـ�أل
عـ َّدة مرات �أهل اخلـربة فـلم يح�صل على جواب �شاف.
وذات يوم تناول كتاب ًا وهو خمطوطة يعود تاريخ ِّ
خطها
�إىل عام  1221ه با�سم (كـنز املـطالب) للعـالمة حممد باقر
الهمداين ُذكر فيه تاريخ وفـاة �أم البنني يف الثـالث عـ�شر مـن
جمادي الآخر ودُفنت بالبقيع.
وعن الأعم�ش يقول :دخلت على الإم��ام زين العابدين يف
الثالث ع�شر من جمادي الثانية وك��ان يوم اجلـمع ة فدخل
الف�ضل بن العبا�س عليه ال�سال م باكي ًا حزين ًا وهو يقول :لقد
ماتت جدتي �أم البنني فقال :كيف فجع �أهل الك�ساء مرتني يف
�شهر واحد؟
يف هام�ش
رب 
وي�ضيف اخلطيب ثم عرثت بعد مدة على خـ 
وقائع ال�شهور والأي��ا م للبريجند ي وفيه �أنَّ �أم البنني توفيت
�سنة 64هـ�(.أم البنني �سيدة ن�ساء العرب)84:
من كانت له حاجة
من كانت له حاجة ملحة فليقر�أ الفاحتة لأم البنني مع
هلل تـق�ضى ب�إذنه
ال�صالة على حممد و�آل حممد ف�إن �شا ء ا 
تعاىل وهي من املجربات ،فهي باب من �أب��واب �أه��ل البيت
عليهم ال�سالم ،اللهم ع ّرفنا مقامهم واح�شرنا معهم.
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احلكمة الر�ضوية
يف الدولة الإلهية
تع ّد الدولة العبا�سية �آنذاك من الدول العظمى ،اخلالفة الإ�سالمية وم�صري الأم��ة من دون علماء
�إذ ال وج��ود لدولة عظمى �أخ��رى �إال ال��روم والهند امل�سلمني �آنذاك الذين تعج بهم البلدان؟
وال�صني وغريه.
هل هناك �ضغوطات من الإمام علي بن مو�سى الر�ضا
وقد ا�ضطرت هذه الدولة �أن ت�ضع للإمام علي عليه ال�سالم حم�سو�سة وملمو�سة؟ �أو �أنّ امل�أمون خاف
بن مو�سى الر�ضا عليه ال�سالم موقع ًا يف م�صري من الثورة ال�شيعية �ضد الدولة العبا�سية بعد ا�ست�شهاد
الإمام الكاظم عليه ال�سالم يف �سجن هارون؟
اخلالفة الإ�سالمية.
ملاذا امل�أمون العبا�سي ير�سم موقع ًا للإمام علي بن بعبارة �أخرى هل كان الإمام عليه ال�سالم ميتلك
مو�سى الر�ضا عليه تنظيمات ع�سكرية �أو �أمنية �أو �سيا�سية بحيث يقوم
ال �� �س�لام يف بال�ضغط على مركز الدولة العظمى كي تقوم هذه
الدولة ب�سبب ال�ضغوطات لتخ�صي�ص كوالية العهد
للخليفة� ،آنذاك يف اخلالفة الإ�سالمية؟
�إذا الحظنا ال��دول العظمى يف خمتلف الع�صور
وحتى يومنا هذا عندما تقوم دولة ما بتن�صيب
�شخ�ص �إىل رئا�سة اجلمهورية يتم االختيار
مم��ن ل��ه ��ص�لاح�ي��ات مم�� ّي ��زات خمتلفة،
ك ��أن يكون مقرب ًا م��ن ال��دول��ة �أو يكون
ذا م�ن���ص��ب خ��ا���ص يف الأو�� �س ��اط
احلكومية �أو من احلزب الفالين.
فمما ال ّ
�شك فيه �أنّ اختيار
ال��دول��ة العبا�سية ل�ل�إم��ام
علي بن مو�سى الر�ضا
ع �ل �ي��ه ال �� �س�لام
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لكن ذل��ك ك��ان تدلي�س ًا دينيا على من�صب رئا�سة
كويل العهد لي�س بال�صدفة.
فامل�أمون العبا�سي قتل �أخاه الأمني� ،سحب ب�ساط الدولة يف الإ�سالم.
احل�ك��م م��ن حت��ت ق��دم��ي �أخ �ي��ه ب��ل ومل يجعله ويل ولعل ذل��ك ك��ان من �أ�سباب ظهور ق��وى املعار�ضة
التي رعاها هذا التحول(.املعار�ضة يف الإ�سالم)27:
العهد لنف�سه.
لكن بكل اندفاع يجعل الإمام الر�ضا عليه ال�سالم والذي متثل ب�شكل �أ�سا�سي يف معار�ضة �أهل البيت
يف مقر والية العهد لنف�سه؛ فهذا م�شهد بارز يف حياة عليهم ال�سالم �ضد غا�صبي خالفة الر�سول �صلى اهلل
عليه و�آل��ه ال��ذي حتول بعدها �إىل املعار�ضة ال�سرية
الإمام الر�ضا عليه ال�سالم.
امل�أمون العبا�سي والبيعة الر�ضوية
ب�سبب �ضغط ال�سلطة احلاكمة وج��وره��ا وظلمها،
لي�س من �شك يف �أنّ ما �أقدم عليه امل�أمون العبا�سي كذلك الإق��ام��ة اجل�بري��ة التي كانت مفرو�ضة على
من �إ�سناد والية العهد �إىل علي الر�ضا بن مو�سى بن الأئمة عليهم ال�سالم(.الآداب ال�سلطانية)164:
جعفر ال�صادق عليهما ال�سالم ،كانت م�شكلة ترتبت لكن هذا االتفاق بني البيتني العبا�سي والعلوي �شابه
عليها وقائع و�أح��داث تاريخية يف الدولة العبا�سية يف بداية الأم��ر ح��رب كالمية بني املن�صور وحممد
�أب��ان عهد اخلليفة امل�أمون بالقدر ال��ذي �أثارته من النف�س الزكية لأداء كل منها بوراثة الإمامة يف بيته.
جدل بني القدامى واملحدثني حول �أمرين:
(الع�صر العبا�سي الأول)159:
الأول :احلوافز احلقيقية التي دفعت حاكم الدولة لكن الأمر حينما حتول �إىل خ�صام �سيا�سي حربي
العبا�سية �إىل �أن يقدم على هذا العمل غري امل�ألوف .ب��د�أ يلوح يف الأف ��ق خطر العلويني على العبا�سيني
ينم عن رغبة حقيقية عند بثورات حقيقية تزعمها منهم:
وثاني ًا :هل كان ما جرى ّ
حد � -أبو ال�سرايا يف الكوفة.
امل��أم��ون يف حتويل اخلالفة �إىل العلويني لو�ضع ٍٍّ
لل�صراع بني البيتني العبا�سي والعلوي� ،أو �أنّ الأمر  -واحل�سني بن �إبراهيم يف وا�سط.
كان ال يعدو مناورة بارعة من جانب امل�أمون لإيجاد  -وحممد بن �إ�سماعيل يف املدائن.
حلول لكثري من امل�شكالت التي واجهت خالفته �أو ًال
 وزيد بن مو�سى بن جعفر يف الب�صرة.ولرت�سيخ اخلالفة يف البيت العبا�سي ثاني ًا.
 وحممد بن �سليمان العلوي يف احلجاز.وقبل الدخول يف املو�ضوع من املفيد �أنْ نثبت �إنّ
م�شكلة اخلالفة الإ�سالمية �أو رئا�سة الدولة� ،أثارت مم��ا �أ��ص�ب��ح ال��وج��ود العبا�سي يف خطر حقيقي
وم��ا ت��زال تثري �صراعات دم��وي��ة وح ��روب بعد وف��اة حمدق به.
الر�سول �صلى اهلل عليه و�آل��ه مبا�شرة وحتى الوقت ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ث ��ورات ع��دي��دة يف �أم��اك��ن �أخ��رى
احلا�ضر ،حتى ليذكر ال�شهر�ستاين (�...إنّ �أعظم ك�سب فيها العلويون والء النا�س(.الع�صر العبا�سي
خالف بني الأمة خالف الإمامة� ،إذ ما �سل �سيف يف الأول)160:
موقعية الإمام الر�ضا عليه ال�سالم يف املجتمع
الإ�سالم على قاعدة دينية مثلما ُ�سل على الإمامة يف
هناك موقعية كبرية ل��دى الإم��ام علي بن مو�سى
كل زمان)(.امللل والنحل)28/1:
ومهما قيل يف اخلالفة لكننا نلحظ �أنّ لأ ّول مرة الر�ضا عليه ال�سالم ،التي خ�ضعت الدولة العبا�سية
يتجا�سر بنو �أمية ب�إعالن اخلالفة الوراثية اخرتاق ًا �آن��ذاك حيث ك��ان حتت �إمرتها قريب خم�سني دولة
لآية ال�شورى معللني ذلك بالبيعة العامة واخلا�صة ،من الدول املوجودة الآن لعر�ض والية العهد على �إمام
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وال يخفى ��ش��را��س��ة ووح���ش�ي��ة ال�ن�ظ��ام العبا�سي
والدولة العبا�سية �آنذاك ،من حكم ع�سكري و�أمني،
حتى �أنّ احلكومة العبا�سية كانت �أكرث �أمني ًا و�شرا�سة
من النظام الأموي ،مع �إجرام الدولة الأموية.
لكن يلج�أ النظام العبا�سي �إىل �أن ير�سم موقعا
خطري ًا للإمام علي بن مو�سى الر�ضا عليه ال�سالم،
وهذا ال ميكن �أن يكون �صدفة �أبد ًا.

ا�ستطاع الإم��ام ال�صادق عليه ال�سالم �أن ي�ؤ�س�س
ح��وزة علمية عظيمة و�أن يد ّر�س الطلبة والكفاءات
و�أ�صحاب املعرفة وال��ذي و�صل �أحاديث �أه��ل البيت
عليهم ال�سالم عنهم يف التاريخ الإ�سالمي ك��زرارة
اب��ن �أع�ين� ،أو ه�شام بن احلكم �أو علي بن يقطني
�أو �أب��ي ه�شام اجلعيفري ،فهذا كله نتيجة الكفاءة
العالية للمع�صوم والإدارة العلمية والأم�ن�ي��ة
واالجتماعية وال�سيا�سية القوية يف �شخ�صية
الإم ��ام ال�صادق عليه ال�سالم يف ظل
دولة دكتاتورية عظمى �آنذاك.

�إنّ ال���ص��دف��ة ال جم ��ال ل�ه��ا يف ع ��امل ال�سيا�سة،
كذلك يف عامل ميزان القوة ،فهناك �أ�سباب كبرية
بحجم �ضخامة احل��دث تلج�أ �إليها ال��دول العظمى ع�ل��ى ف��ر���ض امل �ث��ال� :إذا قمنا
مب�ق��ارن��ة ن �ظ��ام ال��دي�ك�ت��ات��وري
واحلكومات الكربى.
ال���س��اب��ق يف ال �ع��راق �أو نظام
ال ّ
�شك �إنّ قيادة الأئمة املع�صومني عليهم ال�سالم
�آل ��س�ع��ود م��ع ن �ظ��ام النظم
احلكيمة للأمة الإ�سالمية هي التي تدير �أمور الأمة.
الديكتاتورية للدولة العبا�سية
ف �ق��وة الإم� ��ام ال��ر� �ض��ا ع�ل�ي��ه ال �� �س�لام يف �إدارة
والأم� � ��وي� � ��ة ،ن � ��رى �أن ه ��ذه
الأمور ال يراوده �شكل وال عيب ،كذلك باقي الأئمة
الأن �ظ �م��ة ك�ل�ه��ا ن �ظ��ام واح ��د
امل�ع���ص��وم�ين عليهم ال���س�لام ك�م��ا ج ��اء م��ن �سرية
وه��دف �ه��ا واح ��د ت���س�ير ب��اجت��اه
املع�صومني عليهم ال�سالم كالإمام جعفر بن حممد
واحد وب�أ�ساليب واح��دة لكن قد
ال�صادق عليه ال�سالم.
تختلف الو�سائل يف الأ�ساليب.
ف��الإم��ام ال���ص��ادق عليه ال�سالم قابع يف املدينة
فمع وجود نظام كنظام �صدام �أو �آل
املنورة حتت ظل النظام الأم��وي �أو العبا�سي الذي
�سعود يقوم �شخ�ص بت�أ�سي�س �أك�بر حوزة
كان �أ�شر�س من الأنظمة احلاكمة يف هذا الوقت.
يف العامل الإ�سالمي ،و�أك�بر �صدى علمي يف
ل�ك��ن الإم� ��ام عليه ال �� �س�لام م��ع ك��ل ال�ضغوطات �أم��ة النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه ويف املدينة
واملحاربات ا�ستطاع �أن يبني �أكرب حوزة علمية �إميانية املنورة ،من يكون غري املع�صوم عليه ال�سالم
ملدر�سة �أهل البيت عليهم ال�سالم يف املدينة املنورة .امل�س ّدد من اهلل تبارك وتعاىل وب�شخ�صية
عندما نقر�أ �سرية املع�صومني عليهم ال�سالم مل العظيمة وحكمته البالغة ي�ستطيع يف ظل
نلتفت �إىل �صعوبة احلياة التي عا�شها املع�صوم يف الظلم واجلور والقتل والت�شريد وال�سجون
ظل الدول اجلائرة العظمى كالدولة الأموية والدولة �أن ي�ؤ�س�س علوم ًا دينية وطلبة من خمتلف
العبا�سية.
بقاع الأر�ض.
لكن مبجرد مقارنة الو�ضع احل��ايل ور�سم �صورة فالإمام علي بن مو�سى الر�ضا عليه ال�سالم
يف الذهن عن الو�ضع ال�سابق يظهر جلي ًا لنا املعاناة يف املدينة املنورة يف ظل �أك�بر دول��ة حاكمة وظاملة،
واملالحم التي م ّر بها الأئمة عليهم ال�سالم يف الدول بل �إنّ دولة الروم لي�س بقوة الدولة العبا�سية ،كذلك
العظمى كالدولة العبا�سية والأموية.
دولة الهند وال�صني كلها لي�س بهذه القوة.
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يرات امل�ؤمنني عليه ال�سالم.
حينما نقول �أك�بر دول��ة عظمى املق�صود خ� ٍ
وثرا ًء وازدهار ًا و�أمني ًا واجتماعي ًا و�سيا�سي ًا وع�سكري ًا وهذه الظاهرة لي�س �صدفة وفج�أة ،قال عثمان بن
وغري ذلك من الأمور التي تخدم الدول.
عفان ي�صف الإمام عليه ال�سالم بقوله :وجودك �أنت
فهكذا دول��ة تلج�أ �إىل �أن جتعل عامل ًا من العلماء يا علي ،يجذب النا�س �إليك.
مناوئ ًا لها يف املدينة املنورة يف �أكرب موقع للدولة وهو فقوة �إدارة الأمة من دون قوة ع�سكرية هذه بدء ًا
نائب الرئي�س لتلك الدولة.
من �أمري امل�ؤمنني وحتى الإمام املهدي عليه ال�سالم.
بغ�ض النظر عن �أن امل��أم��ون العبا�سي �أراد فقد بويع الإمام احل�سن عليه ال�سالم مبلئ �إرادة
م�ن��اورة �سيا�سية ل�ضرب الإم ��ام الر�ضا املهاجرين والأن�صار من دون �سيف �أو �إراقة دماء �أو
عليه ال�سالم ،لكن �إذا نظرنا �إىل هذه �ضغوطات ترهيب وترغيب �أبد ًا.
القوة التي ميتلكها الإم��ام الر�ضا �إذا الحظنا املد اجلماهريي ل�سيد ال�شهداء عليه
عليه ال�سالم حي تخ ّوف امل�أمون ال�سالم نرى عفوية �سري احل�شود �إىل الإمام احل�سني
العبا�سي منه ،وقد ان�شق البيت عليه ال�سالم من دون �إرغام وال ترغيب وترهيب.
العبا�سي عن امل��أم��ون ب�سبب
وه��ذا يعني �أن ال��دول��ة الأم��وي��ة ما ا�ستطاعت �أن
ه��ذا الت�صرف وه��ذا القرار
جتابه �سيد ال�شهداء عليه ال�سالم بالر�أي وبطريقة
املفاجئ.
امل�سابقة ال�سلمية ،ال�ت�ج��أت �إىل ال�ق��وة الع�سكرية
ف �ه��ذه ال��ظ ��اه ��رة يف �أه ��ل وال�سالح والقتل.
البيت عليهم ال�سالم متكررة
نالحظ ه��ذه الظاهرة كذلك مع الإم��ام ال�سجاد
ودالة على �أمور كثري.
والباقر وال�صادق ومو�سى بن جعفر عليهم �أف�ضل
�إذا الح �ظ �ن��ا ���س�ي�رة الإم � ��ام ال�صالة وال�سالم� ،أنّ ال��دول العظمى تلك هي التي
احل���س��ن املجتبى عليه ال���س�لام �أو ت�ستخدم �أ�سلوب الت�صفية الفردية.
��س�يرة �أب �ي��ه �أم�ي�ر امل��ؤم�ن�ين ��ص�ل��وات اهلل
م��ع �أنّ الأئ �م��ة عليهم ال���س�لام مل ي �ب��دءوا بحمل
و�سالمه عليه ،نرى �أنّ القوة التي امتلكها
ال�سالح وال اجلماهري امل�سلحة ومل يقفوا بوجه الدولة
الإم��ام علي عليه ال�سالم يف �إدارة الدولة
الديكتاتورية بال�سالح ،ومل يبدءوا بخاليا تنظيمية
لي�ست قوة ع�سكرية ،وال قوة �أمنية ،و�إال ملا
�سيا�سية �ضد الدولة.
اغتيل بيد �أ�شقى الأ�شقياء.
كي ال يعطوا م�ب ّ�رر ًا للدولة العبا�سية �أو الأموية
ف �ه��و ع �ل �ي��ه ال�����س�ل�ام يف خ�لاف �ت��ه ال
لت�صفيتهم ج�سدي ًا.
م �ع��ا� �ض��دة م ��ع ت �ك �ت�لات وال ق �ب��ائ��ل وال
مع ذلك نرى احلكومة الأموية والعبا�سية فعلت ما
ع�شائر ،كما فعاله قبله اخلليفة الأول
فعلت ب�أهل البيت عليهم ال�سالم من القتل والتهجري
والثاين حيث اتفقا مع قبيلة بني �أ�سلم
والت�شريد وال�سبي وغري ذلك من الإجرام والإرهاب.
ب�ضرب كل من يعار�ض الدولة �أو يعار�ض
�إن �شخ�صية املع�صوم عليه ال�سالم ه��و يك�سب
احلكومة واخلالفة.
ال��ر�أي العام ،بل و�إدارت ��ه احلكيمة ألم��ور ا ألم��ة هي
بينما �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم جاءت النا�س
التي جتذب النا�س �إليه.
مبلئ �إرادت �ه��ا على اخ �ت�لاف بلدانها بايعت �أم�ير
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احل����ق����وق
والواجبات
و�ضع املنهج الإ�سالمي وال�شريعة الإلهية حقوق ًا
وواجبات على ك ّل من الزوجني ،ف� ً
ضال عن الأ�س�س
ال�سليمة التي تهدف للو�صول �إىل الغاية املطلوبة
من التكافل االجتماعي وبيان �أهمية عالقة الفرد
باملجتمع ،واملجتمع بالأمة ،والأمة بباقي الأمم.
فتطبيق م�ن��اه��ج و�أ���ص ��ول ال�شريعة الإل �ه �ي��ة يف
ال��واج �ب��ات واحل �ق��وق كفيلة ب��إ��ش��اع��ة اال��س�ت�ق��رار
والطم�أنينة يف �أجواء الأ�سرة.
فبالتايل التقييد من قبل ال��زوج�ين �أو من قبل
الفرد باحلقوق والواجبات املو�ضوعة لهم ي�سهم
يف تعميق الأوا���ص ��ر ومت�ت�ين ال �ع�لاق��ات ال��زوج�ي��ة
وكذلك العالقات االجتماعية التي تكمن دون �إطار
الأ�سرة ،فهي لتمتني العالقات الودية ونفي ك ّل �أنواع
امل�شاحنات والتوترات املحتملة.
فامل�شادات والتوتر وعدم الرتكيز ي�ؤثر �سلبي ًا على
جو اال�ستقرار الذي يحيط بالأ�سرة وامل�ؤثر بدوره على
التوازن االنفعايل للطفل.
م ��ن �أه ��م حق ��وق الزوج ه ��و ح ��ق القيموم ��ة ،قال
اهلل تب ��ارك وتع ��اىل{ :الرِّج ـ ُ
ـال َقوَّامُ ــونَ عَلَى النِّس ــاءِ

َأمْوالِ ِهم}[.الن�س ��اء]34:
فالواجب على ال��زوج��ة م��راع��اة ه��ذا احل��ق لأنّ
احلياة الأ�سرية ال ت�سري بال قيمومة ،والقيمومة
ل�ل��رج��ل من�سجمة م��ع طبيعة ال� �ف ��وارق البدنية
والعاطفية ل�ك� ّل م��ن ال��زوج�ين ،و�أن ت��راع��ي هذه
القيمومة يف تعاملها مع الأطفال وت�شعرهم مبقام
الأب يف احلياة الأ�سرية.
ومم ��ا ج ��اء ع ��ن ال�س ��نة النبوي ��ة ال�ش ��ريفة م ��ن
الأحادي ��ث حينما �أت ��ى رجل من الأن�ص ��ار �إىل النبي
�صل ��ى اهلل عليه و�آله بابنة له فقالَ :يا َر ُ�س � َ
هلل �إِنَّ
�ول ا ِ
�ان ا َلأ ْن َ�صار ُِّي َو ِ�إ َّن� � ُه َ�ض َر َب َها َف�أَ َّث َر
َز ْو َج َه ��ا ُفالنُ ْبنُ ُف�ل ٍ
�ال َر ُ�س � ُ
ِف َو ْجهِ َه ��اَ ،ف َق � َ
هلل �صل ��ى اهلل علي ��ه و�آله:
�ول ا ِ
« َل ْي َ�س َذ ِل َك َل َك َف َ�أ ْنزَ َل ُ
اهلل َع َّز َو َجل {الر ُ
ِّجال َقوَّامُونَ
عَ َل ــى النِّس ــاءِ بِما ف ََّض ــلَ ُ
ى بَعْ ــض وَبِما َأنْ َف ُقوا
اهلل بَع َْضهُمْ عَل 
مِـ ـنْ َأمْوالِ ِه ــم} ِف الأَد َِب»(.اجلعفري ��ات)108:

وم��ن احلقوق بعد حق القيمومة روي عن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله حينما �س�ألته امر�أة عن حق
الزوج على املر�أة �أ ّنه قال�« :أَنْ ت ُِطي َع ُه َو َال َت ْع ِ�ص َيهَُ ،و َال
ت ََ�ص َّد َق ِمنْ َب ْي ِت ِه ِ�إ َّال ِب ِ�إ ْذ ِن ِهَ ،و َال ت َُ�ص َوم ت ََط ُّوع ًا ِ�إ َّال ِب ِ�إ ْذ ِن ِه،
بِم ــا ف ََّض ــلَ ال َلـ ـهُ بَع َْضهُـ ـمْ عَلـ ـ ى بَعْ ــض وَبِم ــا َأنْ َف ُق ــوا مِـ ـنْ َو َال َ ْت َن َع ُه َنف َْ�س َها َو ِ�إنْ َكا َن ْت َع َلى َظ ْه ِر َقت ٍَب َو َال تَخْ ُر َج
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ِمنْ َب ْي ِت َها �إِ َّال ِب�إِ ْذ ِنه(.»...الكايف)507/5:
من حقوق الزوج كما �أ ّكد النبي الأكرم �صلى اهلل
«ح� ُّق ال َّر ُج ِل َع َلى ْ َال � ْر�أَ ِة
عليه و�آل��ه على ذلك قولهَ :
ال�س َر ِاج َو�إِ�ْ��ص�ل َا ُح َّ
الط َع ِام َو َ�أن ت َْ�س َت ْق ِب َل ُه ِع ْندَ
�إِ َن��ا َر ُة ِّ
اب َب ْي ِت َها َف ُت َِّح َب ِب ِه َو�أَنْ ُت َقدِّ َم �إِ َل ْي ِه َّ
الط ْ�شتَ َو ْ ِال ْن ِد َيل
َب ِ
َ
َو�أَنْ ُت َو ِّ�ض َئ ُه َو�أنْ َال َ ْت َن َع ُه َنف َْ�س َها ِ�إ َّال ِمنْ ِع َّلة»(.مكارم
الأخالق)214:
ولأهمية مراعاة هذا احلق قال �صلى اهلل عليه و�آله
هلل َع َّز َو َج َّل َحتَّى ُت�ؤَد َِّي َحقَّ
�أي�ض ًاَ « :ال ُت َ�ؤدِّي ْ َال ْر�أَ ُة َحقَّ ا ِ
َز ْو ِج َها»(.م�ستدرك الو�سائل)258/14:
وو��ض��ع املنهج الإ��س�لام��ي ح�ق��وق� ًا ل�ل��زوج��ة يجب
على ال��زوج مراعاتها ،قال الإم��ام جعفر بن حممد
ال�صادق عليه ال�سالم جواب ًا عن �س�ؤال �إ�سحاق بن
عمار عن حق املر�أة على زوجها فقال عليه ال�سالم:
« ُي ْ�ش ِب ُع َب ْط َن َها َو َي ْك ُ�سو ُج َّث َت َها َو ِ�إنْ َجهِ َل ْت َغ َف َر َل َها»(.من
ال يح�ضره الفقيه)440/3:
و�أجاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله عن �س�ؤال
«ح ُّق ِك َع َل ْي ِه
خولة بنت الأ�سود حول حق املر�أة بقولهَ :
ما َي ْل َب ُ�س َو َال َي ْل ِط َم َو َال
�أَنْ ُي ْط ِع َم ِك ِ َّ
ما َي�أْ ُك ُل َو َي ْك ُ�س َو ِك ِ َّ
َي ِ�ص َيح ِف َو ْجهِ ك»(.مكارم الأخالق)218:
ومن ح ّقها مداراة الزوج لها وح�سن �صحبته لها،

قال �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم يف و�صيته ملحمد
ابن احلنفية�ِ « :إنَّ ْ َال � ْر�أَ َة َر ْي َحا َن ٌة َو َل ْي َ�س ْت ِب َق ْه َر َما َن ٍة
ال�ص ْح َب َة َل َها ِل َي ْ�ص ُف َو
َفدَ ارِهَ ا َع َلى ُك ِّل َح ٍال َو�أَ ْح ِ�س ِن ُّ
َع ْي ُ�ش َك»(.من ال يح�ضره الفقيه)556/3:
ومن حقّ الزوجة وباقي �أف��راد العائلة هو �إ�شباع
حاجاتهم املادية.
«ح� ُّق ْ َال � ْر�أَ ِة
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��هَ :
َع َلى َز ْو ِج َها �أَنْ َي ُ�س َّد َج ْو َع َت َها َو َ�أنْ َي ْ�س ُ َت َع ْو َر َت َها َو َال
هلل َح َّق َها».
ُي َق ِّب َح َل َها َو ْجه ًا َف ِ�إ َذا َف َع َل َذ ِل َك َف َق ْد �أَ َّدى َوا ِ
(بحار الأنوار)254/100:
االلتزام بحقوق الزوج من قبل الزوجة وبحقوق
الزوجة من قبل الزوج �ضروري لإ�شاعة اال�ستقرار
يف �أج��واء الأ�سرة ،فيكون التفاعل �إيجابي ًا ويدفع
ك�لا ال ��زوج�ي�ن للعمل م��ن �أج� ��ل � �س �ع��ادة الأ� �س��رة
و��س�ع��ادة الأط��ف ��ال ،وا��س�ت�ق��رار امل� ��ر�أة يف مرحلة
احلمل والر�ضاعة ومرحلة الطفولة املبكرة ي�ؤثر يف
ا�ستقرار الطفل واطمئنانه ،واالنطالق يف احلركة
على �ضوء ما مر�سوم له من ن�صائح و�إر� �ش��ادات
وتوجيهات فين�ش�أ م�ستقر ال�شخ�صية ��س� ّوي� ًا يف
�أفكاره وعواطفه و�سلوكه.

محمد العطار
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ب�����رك�����ة ت�����س��ب��ي��ح
الزهراءعليهاال�سالم
وردت رواية عن الإمام ال�صادق عليه ال�سالم يظهر
م��ن خاللها عظم ث ��واب ه��ذا الت�سبيح ،وع�ل��و مقام
�صاحبته ال�سيدة فاطمة عليها ال�سالم ولكي يت�ضح
يف�سرها.
الأمر نورد هذه الرواية ونورد ما ّ
ق ��ال الإم� ��ام ج�ع�ف��ر ب��ن حم�م��د ال �� �ص��ادق عليهما
يح َفاطِ َم َة الزَّ ْه َرا ِء عليها ال�سالم ِف ُك ِّل
ال�سالم« :ت َْ�س ِب ُ
َ
َ
َي ْو ٍم ِف ُد ُب ِر ُك ِّل َ�ص َال ٍة �أ َح ُّب �إِ َ َّ
ل مِ ْن َ�ص َال ِة �أ ْل ِف َر ْك َعةٍ ِف
ُك ِّل َي ْو ٍم»  (.ثواب الأعمال وعقابها� :ص).163
بعد ال��وق��وف على تف�سري ال��رواي��ة يظهر لنا مدى
عظم �أجر هذا الت�سبيح العظيم ،ومدى اهتمام الإمام
املع�صوم بذلك ،ولكي يت�ضح هذا الأمر نورد ما يلي:
مقام الإمام املع�صوم

�إنّ الإمامة هي املقام ال�سامي ،و�أ�س الإ�سالم النامي،
والنور الذي ي�ست�ضاء به ،والعلم الذي يهتدى به.
قال الإمام الر�ضا عليه ال�سالم يف و�صف الإمامة:
«...الإِ َم َام َة �أَ َج ُّل َق ْدر ًا َو�أَ ْع َظ ُم َ�ش�أْن ًا َو�أَ ْع َلى َم َكان ًا َو َ�أ ْم َن ُع
َّا�س ِب ُعقُولِهِ ْم َ�أ ْو
َجانِب ًا َو�أَ ْب َع ُد َغ� ْور ًا مِ ْن �أَنْ َي ْب ُل َغ َها الن ُ
وها ِب�آ َرائِهِ ْم �أَ ْو ُيقِ ي ُموا �إِ َمام ًا ِباخْ ِت َيا ِرهِ ْم �إِنَّ الإِ َم َام َة
َي َنا ُل َ
ُ
الل َ
يم ْ َ
ِيل عليه ال�سالم
�ص اهلل َعزَّ َو َج َّل ِب َها ِ�إ ْب َراهِ َ
خَ َّ
َب ْع َد ال ُّن ُب َّو ِة َو ْ ُ
ال َّل ِة َم ْر َت َب ًة َثا ِل َث ًة َو َف ِ�ضي َل ًة َ�ش َّر َف ُه ِب َها َو�أَ َ�شا َد
َّاس إِمــامـ ًا} َفق َ
ِب َها ذِ ْك� َ�ر ُه َفق َ
َال
َال {إِِّنــي جاعِ ُلكَ لِلن ِ
الل ُ
َْ
ِيل عليه ال�سالم ُ�س ُرور ًا ِب َها {وَمِـنْ ذُ رِّيَّتِي} َق َال
ُ
َ
َنال عَهْدِي َّ
اهلل َت َبا َر َك َو َت َع َ
ال {ال ي ُ
الظالِمِنيَ} َف�أ ْب َط َل ْت
ال �إِ َل َي ْو ِم ا ْلقِ َي َام ِة َو َ�صا َر ْت ِف
َهذِ ِه ا آل َي ُة �إِ َم َام َة ُك ِّل َظ ِ ٍ
ال�ص ْف َو ِة ُث َّم �أَ ْك َر َم ُه ُ
َ
َ
اهلل َت َع َال ِب�أنْ َج َع َل َها ِف ُذ ِّر َّي ِت ِه �أ ْه ِل
َّ
ال�ص ْف َو ِة َو َّ
الط َها َر ِة َفق َ
ْحاق وَيَعْ ُقوبَ
َال {وَوَهَبْنا َلهُ إِس َ
َّ
نافِلَةً و ُ
َك ـاًّ جَعَ ْلنا صالِحِنيَ .وَجَعَ ْلناهُمْ َأئِمَّةً يَهْدُونَ
بِ َأمْ ِرنا وَ َأوْحَـيْـنــا إِ َليْ ِهمْ فِعْلَ الْ َخيْراتِ وَإِق ــامَ الصَّالةِ وَإِيتاءَ
الـزَّكــاةِ وَكــا ُنــوا لَنا عــابِـدِيـنَ} َف َل ْم َت��زَ لْ ِف ُذ ِّر َّي ِت ِه

�ض َع ْن َب ْع ٍ�ض َق ْرن ًا َف َق ْرن ًا َحتَّى َو َّر َث َها ُ
اهلل َت َع َال
َي ِر ُث َها َب ْع ٌ
َال َج� َّ�ل َو َت� َع� َ
ال َّن ِب َّي �صلى اهلل عليه و�آل��ه َفق َ
�ال {إِنَّ
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َّاس بِ ِإبْراهِيمَ لََّلذِينَ َّاتبَعُوهُ وَهـ َـذا النَّبِيُّ و ََّالـذِيـنَ
َأوْ َلــى الن ِ
آمَنُوا و ُ
ا�ص ًة َف َق َّل َد َها
َاهلل وَلِ ـيُّ الْـمُـؤْمِـنِـنَ} َف َكا َن ْت َل ُه خَ َّ

هلل َت َع َال
�صلى اهلل عليه و�آله َع ِل ّي ًا عليه ال�سالم ِب�أَ ْم ِر ا ِ
َع َلى َر ْ�سم َما َف َر َ�ض ُ
اهلل َف َ�صا َر ْت ِف ُذ ِّر َّي ِت ِه الأَ ْ�صفِ َيا ِء
ِ
ُ
ميانَ ِب َق ْو ِل ِه َت َع َ
ْ
ْ
ال {وَقــالَ
ا َّلذِ ينَ �آت ُ
َاه ُم اهلل ال ِعل َم َوالإِ َ
هلل إِىل
ِتاب ا ِ
َّالذِينَ ُأوتُوا الْعِ ْلمَ وَا ِ
إلميانَ َل َقدْ َلبِ ْث ُتمْ فِي ك ِ
ا�ص ًة �إِ َل
يَو ِْم الْبَعْثِ} َفهِ َي ِف ُو ْلدِ َعل ٍ ِّي عليه ال�سالم خَ َّ

م َّمدٍ �صلى اهلل عليه و�آله
َي ْو ِم ا ْلقِ َي َام ِة �إِ ْذ َال َن ِب َّي َب ْع َد ُ َ
َفمِ ْن �أَ ْينَ َيخْ تَا ُر َه ُ�ؤ َال ِء ْ ُ
ال َّه ُال ِ�إنَّ الإِ َم َام َة هِ َي َمن ِْز َل ُة
الأَ ْن ِب َيا ِء َو�إِ ْرثُ الأَ ْو ِ�ص َيا ِء؟!
هلل
�ام � � َة خِ �ل َ�ا َف� � ُة ا ِ
�إِنَّ الإِ َم� � َ
�ول �صلى
َوخِ �ل َ�ا َف� � ُة ال � َّر� ُ��س � ِ
�ام
اهلل عليه و�آل ��ه َو َم � َق� ُ
�أَمِ �ي� ِر ْالُ���ؤْمِ �� ِن�ي َ�ن عليه
ال� ��� �س�ل�ام َومِ � �ي� � َ�راثُ
ال ��� َ�س� ِ�ن َو ْ ُ
َْ
ين
ال ��� َ�س� ْ ِ
عليهما ال�سالم �إِنَّ
ين
الإِ َم َام َة ِز َم ُام ِّ
الد ِ
ن
�ام ْالُ���ْ�س� ِل��مِ �ي َ
َو ِن � َ�ظ � ُ
َو�� َ��ص �ل� َا ُح ال � ُّد ْن � َي ��ا
ن
َوعِ � � � ُّز ْالُ � ��ؤْمِ � � ِن �ي� َ
�ام�� َة �أُ�� ُّ�س
�إِنَّ الإِ َم � َ
الإِ�� ْ�س�ل َا ِم ال َّنامِ ي
َو َف � � ْر ُع � � ُه ال���َّ�س��امِ ��ي
�ام َ َ
�ام
ت� � � ُ
ِب � � ��الإِ َم � � � ِ
ال� �� َّ��ص�ل َ�ا ِة َوال� ��زَّ َك� ��ا ِة
�ام َو ْ َ
ال� � � ِّ�ج
َوال� �� ِّ ��ص� � َي � ِ
ري ا ْلف َْي ِء
َو ْ ِ
الهَادِ َو َت ْو ِف ُ
�ات َو�إِ ْم �� َ��ض��ا ُء
َوال ��َّ��ص� َ�د َق� ِ
ُْ
�ام
ال� � � � � ُ�دودِ َوا َلأ ْح � � � َك� � � ِ
َ
اف
َو َم � ْن � ُع ال� ُّث� ُغ��و ِر َوالأ ْط� � َ�ر ِ
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يم ُح ُدو َد
هلل َو ُي َح ِّر ُم َح� َ�ر َام ا ِ
�ام ُيحِ ُّل َح َال َل ا ِ
هلل َو ُيقِ ُ
الإِ َم� ُ
ال ْك َم ِة
هلل َو َي ْد ُعو ِ�إ َل َ�س ِب ِيل َر ِّب ِه ِب ْ ِ
ين ا ِ
ا ِ
هلل َو َي ُذ ُّب َع ْن دِ ِ
ال َ�س َن ِة َو ْ ُ
َو ْ َ
ال� ْوعِ � َ�ظ� ِة ْ َ
�ام َك َّ
ال�ش ْم ِ�س
ال� َّ�ج� ِة ا ْل َبا ِل َغ ِة الإِ َم � ُ
َّ
ال َوهِ � َ�ي ِف الأُ ُف� ِ�ق ِب َح ْيثُ َال
الطا ِل َع ِة ْالُ َج ِّل َل ِة ِب ُنو ِر َها ِل ْل َع َ ِ
ال�س َر ُاج
َت َنا ُل َها الأَ ْي��دِ ي َوالأَ ْب َ�صا ُر الإِ َم� ُ
�ام ا ْل َب ْد ُر ْالُ ِن ُ
ري َو ِّ
ال�ساطِ ُع َوالن َّْج ُم ا ْلهَادِ ي ِف َغ َياهِ ِب ال ُّد َجى
الزَّ اهِ ُر َوال ُّنو ُر َّ
ل ِج ا ْل ِب َحا ِر الإِ َم ُام ْ َ
َو�أَ ْج َوا ِز ا ْل ُب ْل َدانِ َوا ْلقِ فَا ِر َو ُ َ
الا ُء ا ْل َعذْ ُب
َع َلى َّ
الظ َم ِ�إ َوال� َّ�دا ُّل َع َلى ا ْل ُه َدى َو ْالُن ِْجي مِ نَ ال َّر َدى
َاع ْ َ
ا�ص َط َلى
الإِ َم � ُ
ال��ا ُّر لِ َ� ِ�ن ْ
�ام النَّا ُر َع َلى ا ْل َيف ِ
الدل ُ
ِيل ِف ْ َ
ال َهال ِِك َم ْن َفا َر َق ُه َف َهال ٌِك
ِب ِه َو َّ
�اب ْ َ
ال ��اطِ �� ُر َوا ْل � َغ � ْي��ثُ
�ام ال���َّ�س� َ�ح� ُ
الإِ َم � � ُ
ا ْلهَاطِ ُل َو َّ
ال�س َما ُء
ال�ش ْم ُ�س ْالُ ِ�ضي َئ ُة َو َّ
الظلِي َل ُة َوالأَ ْر� �ُ�ض ا ْل َب�سِ َ
َّ
ين
يط ُة َوا ْل� َع� ْ ُ
�ام
ا ْلغ َِز َير ُة َوا ْل َغدِ ي ُر َوال َّر ْو َ�ض ُة ا ِلإ َم� ُ
الأَ ِن�ي��� ُ�س ال َّرفِيقُ َوا ْل � َوا ِل� ُ�د َّ
ال�شفِ يقُ
َوالأَ ُخ َّ
ب ُة ِبا ْل َو َلدِ
ال�شقِ يقُ َوالأُ ُّم ا ْل َ َّ
���ص� ِغ�ي ِر َو َم� � ْف ��زَ ُع ا ْل � ِع � َب��ادِ ِف
ال� َّ
َ
هلل
الداهِ َي ِة ال َّن�آدِ ا ِلإ َم ُام �أمِ ُ
ني ا ِ
َّ
ِف خَ ْلقِ ِه َو ُح� َّ�ج� ُت� ُه َع َلى عِ � َب��ادِ ِه
َوخَ لِي َف ُت ُه ِف ِب�ل َ�ادِ ِه َوال� َّ�داعِ ��ي
اب َع� ْ�ن ُح� َ�ر ِم
�إِ َل ا ِ
هلل َوال ��ذَّ ُّ
�ام ْالُ� َ�ط � َّه � ُر مِ ��نَ
ا ِ
هلل ا ِلإ َم � � ُ
�وب َو ْالُ � �ب� � َ َّ�ر�أُ َع � ِ�ن
ال � � ُّذ ُن� � ِ
�وب ْ َ
ال��خْ � ُ���ص��و��ُ�ص
ا ْل � ُع � ُي� ِ
ِب ��ا ْل � ِع � ْل � ِ�م ْ َ
�وم
ال� � ْو� ُ��س � ُ
�ام
ِب � ْ ِ
�ال� � ْل � ِ�م ِن � َ�ظ � ُ
ال � ِّ�دي � ِ�ن َوعِ � � ُّز
ني
ْالُ ْ�سلِمِ َ
َو َغ ْي ُظ
ني
ْالُ َنا فِقِ َ
َو َب َوا ُر
ا ْل َكاف ِِرينَ
�ام َواحِ � ُ�د
الإِ َم� � ُ
َد ْه� ِ�ر ِه َال ُي َدانِي ِه
�أَ َح � � ٌد َو َال ُي � َع��ادِ ُل � ُه
َع� � � � ِ ٌ
�وج� � ُ�د
�ال َو َال ُي� � َ

ري َ ْ
و�ص ِبا ْلف َْ�ض ِل ُك ِّل ِه
م ُ�ص ٌ
مِ ْن ُه َب� َ�د ٌل َو َال َل ُه مِ ْث ٌل َو َال َنظِ ٌ
ا�ص مِ نَ
ير َط َل ٍب مِ ْن ُه َل� ُه َو َال ا ْكت َِ�س ٍ
مِ � ْ�ن َغ� ْ ِ
اب َب� ِ�ل اخْ ت َِ�ص ٌ
�ام �أَ ْو
ْالُف ِْ�ض ِل ا ْل� َو َّه� ِ
�اب َف َم ْن َذا ا َّل��ذِ ي َي ْب ُل ُغ َم ْع ِر َف َة ا ِلإ َم� ِ
ات َ�ض َّل ِت ا ْل ُعق ُ
َاه ِت
ات َه ْي َه َ
يكِ ُن ُه اخْ � ِت� َي��ا ُر ُه َه ْي َه َ
ُول َوت َ
ُْ
ُْ
�اب َوخَ �� َ��س��أَ ِت ا ْل ُع ُيونُ َوت ََ�ص َ
اغ َر ِت
�وم َو َح ��ا َر ِت ا َلأ ْل � َب� ُ
ال� ُل� ُ
َا�ص َر ِت ْ ُ
ي ِت ْ ُ
ا ْل ُع َظ َما ُء َو َ َ
ال َل َما ُء َو َح ِ�ص َر ِت
ال َك َما ُء َو َتق َ
ت َّ َ
ُْ
ال َط َبا ُء َو َجهِ َل ِت الأَ ِل َّبا ُء َو َك َّل ِت ُّ
ال�ش َع َرا ُء َو َع َجزَ ِت الأُ َد َبا ُء
َو َع ِي َي ِت ا ْل ُب َلغَا ُء َع ْن َو ْ�ص ِف َ�ش�أْنٍ مِ ْن َ�ش�أْ ِن ِه �أَ ْو َف ِ�ضي َلةٍ مِ ْن
و�ص ُف ِب ُك ِّل ِه �أَ ْو
َف َ�ضا ِئ ِل ِه َو َ�أ َق َّر ْت ِبا ْل َع ْج ِز َوال َّتق ِ
ْ�ص ِري َو َك ْي َف ُي َ
ُوم
وج ُد َم ْن َيق ُ
ُي ْن َع ُت ِب ُك ْنهِ ِه �أَ ْو ُي ْف َه ُم َ�ش ْي ٌء مِ ْن َ�أ ْم� ِ�ر ِه �أَ ْو ُي َ
َام ُه َو ُي ْغنِي غِ َنا ُه َال َك ْي َف َو�أَ َّن��ى َو ُه َو ِب َح ْيثُ الن َّْج ُم مِ ْن
َمق َ
َ
ني َف�أ ْينَ االخْ ِت َيا ُر مِ ْن َه َذا
ني َو َو ْ�ص ِف ا ْل َو ِ
ا�صفِ َ
َيدِ ْالُ َت َنا ِو ِل َ
َو�أَ ْي��نَ ا ْل ُعق ُ
وج ُد مِ ْث ُل َه َذا �أَت َُظ ُّنونَ �أَنَّ
ُول َع ْن َه َذا َو�أَ ْي��نَ ُي َ
م َّمدٍ �صلى اهلل عليه و�آله
وج ُد ِف َغ ْ ِي � ِآل ال َّر ُ�س ِ
ول ُ َ
َذل َِك ُي َ
هلل �أَ ْنف ُُ�س ُه ْم َو َم َّن ْت ُه ُم الأَ َباطِ َيل َفا ْر َت َق ْوا ُم ْر َتقًى
َك َذ َب ْت ُه ْم َوا ِ
َ�ص ْعب ًا َد ْح�ض ًا ت َِز ُّل َع ْن ُه ِ�إ َل ْ َ
ي�ض َ �أ ْق َد ُام ُه ْم َر ُاموا
ال ِ�ض ِ
ِ�صةٍ َو�آ َراءٍ ُم ِ�ض َّلةٍ
�ام ِب ُعق ٍ
ُول َحائ َِر ٍة َبائ َِر ٍة َناق َ
�إِ َق َام َة الإِ َم� ِ
َف َل ْم َيزْ َدا ُدوا مِ ْن ُه ِ�إ َّال ُب ْعد ًا قا َت َل ُه ُم ُ
اهلل �أَ َّنى ُي�ؤْ َف ُكونَ َو َلق َْد
َر ُاموا َ�ص ْعب ًا َو َقا ُلوا �إِفْك ًا َو َ�ضلُّوا َ�ضال ًال َبعِيد ًا َو َو َق ُعوا ِف
َْ
ري ٍة َو َز َّينَ َل ُه ُم َّ
ال�ش ْيطانُ
ي ِة ِ�إ ْذ ت ََر ُكوا ا ِلإ َم َام َع ْن َب ِ�ص َ
ال ْ َ
ال�س ِب ِيل َوكا ُنوا ُم ْ�س َت ْب ِ�ص ِرينَ َرغِ ُبوا
�أَ ْعما َل ُه ْم َف َ�ص َّد ُه ْم َع ِن َّ
هلل �صلى اهلل عليه و�آله
ول ا ِ
َع ِن اخْ ِت َيا ِر ا ِ
هلل َواخْ ِت َيا ِر َر ُ�س ِ
َو�أَ ْه� ِ�ل َب ْي ِت ِه �إِ َل اخْ ِت َيا ِرهِ ْم َوا ْل� ُق� ْر�آنُ ُي َنادِ يهِ ْم {وَرَبُّ ـكَ

هلل
يَخْ ُلقُ ما يَشاءُ وَيَخْ تارُ ما كانَ َلهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ ا ِ
كونَ} َو َق َ
وَتَعاىل عَمَّا يُشْ ِر ُ
ال َعزَّ َو َج َّل {وَما كانَ
ِن وَال مُؤْمِنَةٍ إِذا ق ََضى ُ
َكونَ
اهلل وَرَسُو ُلهُ َأمْر ًا َأنْ ي ُ
لِمُؤْم ٍ
َلهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ َأمْـ ِرهِـمَْ }...و َق َ
كيْفَ
ال {ما ل ُ
َكمْ َ
َكمْ
َكمْ كِتابٌ فِيهِ تَـدْرُسُــونَ إِنَّ ل ُ
ْكمُونَ َأمْ ل ُ
تَح ُ
َكمْ َأيْمانٌ عَ َليْنا بالِ َغ ٌة إِىل يَو ِْم الْقِيامَةِ
فِيهِ لَما تَ َخيَّرُونَ َأمْ ل ُ
ْكمُونَ سَ ْلهُمْ َأيُّهُمْ بِذلِكَ َزعِيمٌ َأمْ َلهُمْ
َكمْ لَما تَح ُ
إِنَّ ل ُ
شُـرَكــاءُ َف ْلي َْأتُوا بِشُرَكائِ ِهمْ إِنْ كانُوا صادِقِنيَ}...

َف ُه َو َم ْع ُ�صو ٌم ُم َ�ؤ َّي ٌد ُم َو َّف ٌق ُم َ�س َّد ٌد َق ْد �أَمِ ��نَ مِ نَ ْ َ
ال َطا َيا
َوالزَّ َل ِل َوا ْل ِع َثا ِر َيخُ ُّ�ص ُه ُ
اهلل ِب َذل َِك ِل َي ُكونَ ُح َّج َت ُه َع َلى عِ َبادِ ِه
هلل ُي�ؤْتِي ِه َم ْن َي�شا ُء َو ُ
اهلل
َو َ�شاهِ َد ُه َع َلى خَ ْلقِ ِه َوذل َِك َف ْ�ض ُل ا ِ
ُذو ا ْلف َْ�ض ِل ا ْل َعظِ ِيم َف َه ْل َيقْدِ ُرونَ َع َلى مِ ْث ِل َه َذا َف َيخْ تَا ُرو َن ُه
�أَ ْو َي ُكونُ ُ ْ
هلل
ال�ص َف ِة َف ُيق َِّد ُمو َن ُه َت َع َّد ْوا َو َب ْي ِت ا ِ
متَا ُر ُه ْم ِب َهذِ ِه ِّ
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َْ
هلل َورا َء ُظ ُهو ِرهِ ْم َك�أَ َّن ُه ْم ال َي ْع َل ُمونَ
تاب ا ِ
القَّ َو َن َب ُذوا كِ َ
هلل ا ْل ُه َدى َو ِّ
ال�شفَا ُء َف َن َب ُذو ُه َوا َّت َب ُعوا �أَ ْه َوا َء ُه ْم
َاب ا ِ
َو ِف كِ ت ِ
ُ
َ
َال َج َّل َو َت َع َ
َف َذ َّم ُه ُم اهلل َو َم َّق َت ُه ْم َو�أ ْت َع َ�س ُه ْم َفق َ
ال {وَمَنْ

هلل إِنَّ ا َ
هلل ال يَهْدِي
َّن َّاتبَعَ هَواهُ بِ َغيْ ِر هُدىً مِنَ ا ِ
َأ َض ُّل مِم ِ
الْ َقوْمَ َّ
الظالِمِنيَ} َو َق َال َف َت ْع�س ًا َل ُه ْم َو�أَ َ�ض َّل �أَ ْعما َل ُه ْم َو َق َال
كذلِكَ ي َْطبَعُ
هلل وَعِنْدَ َّالذِينَ آمَنُوا َ
َ
{كبُرَ مَ ْقت ًا عِنْدَ ا ِ
ُ
ُ
اهلل عَلى ُ ِّ
كبِّ ٍر جَـبَّــارٍ } َو َ�ص َّلى اهلل َع َلى
ب مُ َت َ
كــل َق ْل ِ

م َّمدٍ َو�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم ت َْ�سلِيم ًا َكثِري ًا»(.الكايف للكليني:
ال َّن ِب ِّي ُ َ
ج� ،1ص)203-200
ج�سد هذه ال�صفات يف الواقع اخلارجي
فالإمام من ّ
وم � � ��ن خ� �ل ��ال ذل� ��ك
ات�ضحت عظمة الإمام
باملعنى العام.
و�أ ّم ��ا عظمة الإم��ام
ال�صادق عليه ال�سالم
ف �ق��د ورد ذل� ��ك على
ل�سان �أهل بيته عليهم
ال�سالم ومعا�صريه من
�أهل العلم نذكر بع�ض ًا
مما ورد:
قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آله�« :إِ َذا ُول َِد
م َّمدِ
ا ْبنِي َج ْع َف ُر ْبنُ ُ َ
ْب� ِ�ن َع� ِل� ِّ�ي ْب� ِ�ن ْ ُ
ي
ال َ�س ْ ِ
ْب ِن َعل ِِّي ْب ِن �أَ ِبي َطال ٍِب
عليهم ال�سالم َف َ�س ُّمو ُه
ال� �� َّ��ص ��ادِ ق»  (.ك�م��ال
ال��دي��ن ومت��ام النعمة:
ج� ،1ص).320
م َّمدِ
وعن حممد بن م�سلم قالُ :كن ُْت عِ ن َْد �أَ ِبي َج ْعف ٍَر ُ َ
ْب ِن َعل ٍ ِّي ا ْل َباق ِِر عليهما ال�سالم ِ�إ ْذ َدخَ َل َج ْع َف ٌر ا ْب ُن ُه َو َع َلى
َر�أْ�سِ ِه ُذ�ؤَا َب ٌة َو ِف َيدِ ِه َع ً�صا َي ْل َع ُب ِب َها َف�أَخَ َذ ُه ا ْل َبا ِق ُر عليه
ال�سالم َو َ�ض َّم ُه ِ�إ َل ْي ِه َ�ض ّم ًا ُث َّم َق َالِ :ب َ�أ ِبي �أَ ْن َت َو�أُ ِّميُ ،»...ث َّم
م َّم ُد َه َذا �إِ َم ُام َك َب ْعدِ ي َفا ْقتَدِ ِب ِه َوا ْق َت ِب ْ�س
َق َال ِلَ « :يا ُ َ
ال�صادِ ُق ا َّلذِ ي َو َ�ص َف ُه َل َنا َر ُ�س ُ
ول
مِ ْن عِ ْلمِ ِه َوا ِ
هلل ِ�إ َّن ُه َل ُه َو َّ
هلل �صلى اهلل عليه و�آله َو�إِنَّ �شِ ي َع َت ُه َمن ُْ�صو ُرونَ ِف ال ُّد ْن َيا
ا ِ
َ
َوالآخِ َر ِة َو�أ ْع َدا َء ُه َم ْل ُعو ُنونَ ِف ال ُّد ْن َيا َوالآخِ َر ِة َع َلى ل َِ�سانِ
ُك ِّل َن ِبي(.»...كفاية الأثر يف الن�ص على الأئمة االثني

ع�شر� :ص).253
م َّم ُد ْبنُ ِز َيادٍ الأَ ْزدِ ُّي َق َال�َ :سمِ ْع ُت
وعن �أبي �أَ ْح َم َد ُ َ
َمال َِك ْبنَ �أَ َن ٍ�س َيق ُ
ال�صادِ قِ َج ْعف َِر
ُولُ :كن ُْت َ�أ ْدخُ � ُ�ل �إِ َل َّ
م َّمدٍ عليهما ال�سالم َف ُيق َِّد ُم ِل ِ َ
م َّد ًة َو َي ْع ِر ُف ِل
ْب ِن ُ َ
َق � ْ�در ًاَ ...و َك��انَ عليه ال�سالم َر ُج�ل ًا َال َيخْ ُلو مِ � ْ�ن �إِ ْح� َ�دى
َث�ل َا ِث خِ َ�ص ٍال�ِ :إ َّم��ا َ�صائِم ًاَ ،و ِ�إ َّم��ا َقائِم ًاَ ،و ِ�إ َّم��ا َذاكِ ��ر ًا،
َو َكانَ مِ ْن ُع َظ َما ِء ا ْل ِع َبادِ َو�أَ َكا ِب ِر الز َُّّهادِ ا َّلذِ ينَ َيخْ َ�ش ْونَ
َ
ري ْ َ
ري
الدِ ِ
يث َط ِّي َب ْالُ َجا َل َ�س ِة َك ِث َ
اهلل َعزَّ َو َج َّل َو َك��انَ َك ِث َ
ا ْل َف َوائِد �(.أمايل ال�صدوق� :ص).169
فال�صالة ركعة واحدة من
ه�ك��ذا رج��ل �إل �ه��ي مع�صوم
م�ط�ه��ر ال مي �ك��ن لأح� ��د �أن
يح�صي ثواب هذه ال�صالة،
ف�ك�ي��ف ب �ث��واب � �ص�لاة �أل��ف
ركعة؟
ف�ل��و ت��أ ّم�ل�ن��ا جم�م��وع ه��ذا
ال�ث��واب ال��ذي يناله الإم��ام
ال�صادق عليه ال�سالم من
الركعة الواحدة لكان كثري ًا،
ف�ك�ي��ف �إذا ��ص�ل��ى الإم� ��ام
ال�صادق عليه ال�سالم �ألف
رك �ع��ة ف�لا مي�ك��ن الإح��اط��ة
مب�ق��دار ذل��ك ال �ث��واب ،ومع
ك� ِّ�ل ما �سبق من بيان يقول
الإم� � � ��ام ال� ��� �ص ��ادق ع�ل�ي��ه
ال�سالم �أنّ قيامه بت�سبيح
ال� ��زه� ��راء ع�ل�ي�ه��ا ال �� �س�لام
عقب ك� ِّ�ل �صالة �أح � ّ�ب �إليه
من �صالة �ألف ركعة يف كل يوم ودبر كل �صالة.
فظهر مما تقدم �أنّ ت�سبيح الزهراء عليها ال�سالم
عظيم الثواب ،ولو كان هناك عمل عبادي �أكرث خري ًا من
هذا الت�سبيح لأعطاه النبي الأكرم �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم البنته كما ذكر الإمام الباقر عليه ال�سالم بقوله:
«م��ا ُع ِب َد ُ
اهلل ِب َ�ش ْيءٍ مِ ��نَ الت َّْحمِ يدِ َ�أف َْ�ض َل مِ � ْ�ن ت َْ�س ِب ِيح
َ
َ
َفاطِ َم َة عليها ال�سالم َو َل ْو َكانَ َ�ش ْي ٌء �أف َْ�ض َل مِ ْن ُه َل َن َح َل ُه
َر ُ�س ُ
هلل �صلى اهلل عليه و�آله َفاطِ َم َة عليها ال�سالم».
ول ا ِ
(الكايف ال�شريف للكليني)343/3:
بقلم :الشيخ عيل الفتالوي

الفقه

�صالة اجلماعة

�إنّ ال�صالة يف جماعة �أف�ضل من �صالة الرجل وحده بخم�س
ف�ضل اجلماعة
قال الإمام ال�صادق عليه ال�سالم�« :أول جماعة كانت �أنّ وع�شرين �صالة ،فقال�« :صدقوا»(.الكايف)371/3:
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله كان ي�صلي و�أمري امل�ؤمنني وقال« :من تركها رغبة عنها ،وعن جماعة امل�ؤمنني من
علي بن �أب��ي طالب عليه ال�سالم معه� ،إذ م ّر �أب��و طالب غري علة ،فال �صالة له»(.املحا�سن)84/1:
وجعفر معه ،فقال :يا بني �صل جناح ابن عمك ،فلما �أح�س �أي ال �صالة كاملة له.
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه تق ّدمهما ،وان�صرف �أبو قال �صاحب اجلواهر :اجلماعة م�ستحبة يف الفرائ�ض
طالب م�سرور ًا َوهُ َو َي ُق ُ
ول:
كلها كتاب ًا و�سنة ،م�ت��وات��رة و�إج �م��اع � ًا ،ب��ل � �ض��رورة من
ِ�إنَّ َع� � ِل� � ّي� � ًا َو َج � � ْع � � َف� ��ر ًا ِث � َق � ِت��ي
الدين ،يدخل منكرها يف �سبل الكافرين؛ و�أجمعوا على �أنّ
�ان َوا ْل� � َك� � ْر ِب اجلماعة ال جتوز �إطالق ًا يف �صالة النوافل.
ِع � ْن� َ�د ُم � ِل� ِّ�م ال� � َّز َم � ِ
قال الإمام الر�ضا عليه ال�سالمَ ...« :ال ُي َ�ص َّلى الت ََّط ُّو ُع
هلل َال �أَخْ � � � � ُ�ذ ُل ال�� َّن�� ِب � َّ�ي َو َال
َوا ِ
َي ��خْ � ُ�ذ ُل�� ُه ِم ��نْ َب � ِن � َّ�ي ُذو َح���َ�س� ٍ�ب ِف َج َم َاع ٍة لأَنَّ َذ ِل َك ِب ْد َع ٌة َو ُك ُّل ِب ْد َع ٍة َ�ض َال َل ٌة َو ُك ُّل َ�ض َال َل ٍة ِف
ال َّنار(.»...اخل�صال)606/2:
َال َت��خْ � ُ�ذ َال َوا ْن ُ�ص َرا ا ْب��نَ َع ِّم ُك َما
ّ
�أَ ِخ� ��ي لأُ ِّم� ��ي ِم ��نْ ب�ي� ِن��هِ ��م و�أَ ِب� ��ي وال جت��ب اجل �م��اع��ة ب�ح���س��ب الأ���ص ��ل �إال يف اجلمعة
َْ ْ َ
والعيدين مع اجتماع ال�شروط ،وجتب بالعار�ض ،كالنذر
�اع � ٍة ُج� ِّ�م� َع� ْ�ت َذ ِل � َ�ك ا ْل�� َي�� ْو َم»�(.أم ��ايل
َف � َك��ا َن� ْ�ت َ�أ َّو َل َج � َم� َ
والعهد واليمني ،وعلى من جهل ال�ق��راءة �إذا �أمكنه �أن
ال�صدوق)508:
ي�ؤدي الفري�ضة خلف الإمام.
وقيل للإمام ال�صادق عليه ال�سالم� :إنّ النا�س يقولون:
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الفقه

�أهل البيت عليهم ال�سالم.
�شروط اجلماعة
ا�شدٍ َق َالُ :ق ْلتُ لأَ ِبي َج ْعف ٍَر
ومما روي َعنْ �أَ ِبي َع ِل ِّي ْب ِن َر ِ
ي�شرتط يف انعقاد اجلماعة �أمور:
الأمر الأول :العدد
عليه ال�سالم� :إِنَّ َم� َوا ِل� َي� َ�ك َق��دِ اخْ َت َل ُفوا َف ُ�أ َ�ص ِّلي َخ ْل َف ُه ْم
َجمِ يع ًا؟ َفق َ
َالَ « :ال ت َُ�ص ِّل �إِ َّال َخ ْل َف َمنْ َت ِثقُ بِدِ ي ِن ِه»ُ ،ث َّم َق َال:
العدد و�أقله اثنان :رجالن� ،أو امر�أتان� ،أو بالتفريق.
�سئل الإم��ام ال�صادق عليه ال�سالم :ال� َّر ُج�لا ِن َي ُكو َن ِان « َو ِل َم َوال؟».(الكايف)374/3:
َ
ً
ً
�ام» .و�أن ال ي�صلي الإمام جال�سا ،وامل�أموم واقفا ،فلقد روي
َج َم َاع ًة؟ َفق َ
َالَ « :ن َع ْمَ ،و َي ُق ُ
وم ال َّر ُج ُل َعنْ َ ِي�ي ِن ا ِلإ َم� ِ
بطريق ال�شيعة وال�سنة �أنّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
()317/6
وقال الإمام ال�صادق عليه ال�سالم« :اال ْث َن ِان َج َم َاع ٌة»� .صلى ب�أ�صحابه يف مر�ضه جال�س ًا ،فلما فرغ قالَ « :ال َي�ؤُ َّمنَّ
�أَ َحدُ ُك ْم َب ْعدِ ي َجا ِل�س ًا»(.من ال يح�ضره الفقيه)381/1:
(من ال يح�ضره الفقيه)376/1:
وال ب�أ�س �أن يكون القاعد �إمام ًا ملثله ،والقائم �إمام ًا للقاعد.
هذا يف غري اجلمعة والعيدين� ،إذ البد فيهما من خم�سة.
ً
ويجوز �أن يكون الرجل �إماما للرجال والن�ساء� ،أ ّما املر�أة
الأمر الثاين :ق�صد االئتمام
وذلك �أن يق�صد امل�أموم االئتمام مبن ي�صلي ب�صالته ،فلها �أن ت�ؤم الن�ساء دون الرجال.
بديهة �أن جمرد ال�صالة وراءه �أو على جانبه ،بدون هذا
الق�صد ونية االقتداء ،ال تتحقق اجلماعة ،كما ال تتحقق
ال�صالة مبجرد الركوع وال�سجود ب��دون ق�صد ال�صالة
ونيتها ،وي�شعر بذلك احل��دي��ث النبوي امل�شهور�« :إِ َّ َن ��ا
�بروا»(.ع��وايل
ُج ِع َل ا ِلإ َم � ُ
�بر َك ِّ ُ
�ام ِ�إ َم��ام� ًا ِل� ُي��ؤ َ َّْت ِب� ِه َف�� ِ�إ َذا َك َّ َ
اللئالئ)225/2:
وقال �صاحب اجلواهر :بال خالف ،هذا هو من �أ�صول
املذهب وقواعده.
الأمر الثالث :الإمام

ي�شرتط يف �إمام اجلماعة �أن يكون عاق ًال بالبداهة� ،إذ
ال �صالة وال عبادة ملجنون ,و�أن يكون بالغ ًا على امل�شهور،
حتى ولو قلنا ب�صحة عبادة ال�صبي املميز ،لأنّ لفظة �إمام
اجلماعة تن�صرف �إىل املكلف البالغ ،و�أن يكون موالي ًا
للأئمة االثني ع�شر عليهم ال�سالم.
ق��ال ال�شيخ الهمداين يف م�صباح الفقيه :بال خالف
فيه عندنا ،بل لعله من �ضروريات املذهب ،فلقد روي عن
الإمام الر�ضا عليه ال�سالم �أ ّنه قالَ « :ال ُي ْقت ََدى ِ�إ َّال ِب�أَ ْه ِل
ا ْل َو َال َية»(.عيون �أخبار الر�ضا عليه ال�سالم)123/2:
وم ��ن � �ش��روط الإم� ��ام �أن ي �ك��ون ع� ��اد ًال ،ق ��ال �صاحب
اجلواهر :ال يجوز االئتمام بالفا�سق �إجماع ًا ،حم� ً
صال
ومنقو ًال ،م�ستفي�ض ًا ومتواتر ًا ،كالن�صو�ص .بل رمبا حكي
عن بع�ض ال�سنة موافقتهم لل�شيعة يف ذلك حمتج ًا ب�إجماع
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وال جتوز �إمامة من ال يح�سن القراءة ملن يح�سنها ،وجتوز
ملثله ،على �أن يلتقيا ويتحدا يف ال�شيء الذي مل يح�سناه ،كما
لو جهل كل ق��راءة احلمد� ،أ ّم��ا �إذا �أح�سنها �أحدهما دون
ال�سورة ،و�أح�سن الآخر ال�سورة دون احلمد ،فال.
وال يجوز ملن ي�صلي اليومية �أن يقتدي مبن ي�صلي الآيات
والعيد وعلى اجلنازة ،وعلى العك�س.

الفقه

ويجوز ملن تيمم� ،أو لذي اجلبرية �أن يكون �إمام ًا ملن انحداري ًا قريب ًا من التقو�س.
ت��و��ض��أ ،ولل�سليم ،كما ي�ج��وز للم�سافر �أن ي�ك��ون �إم��ام� ًا و�إن كان مكان الإمام هو الأعلى ،بطلت اجلماعة �إن كان
للحا�ضر ،وبالعك�س ،ومن يق�ضي ملن ي�ؤدي ،وبالعك�س.
العلو عمودي ًا ،و�صحت �إن كان انحداري ًا.
وم��ن يجهر مل��ن يخفت ،وم��ن ي�صلي وج��وب � ًا مل��ن يعيد قال �صاحب م�صباح الفقيه :هذا هو امل�شهور ،بل عن
ا�ستحباب ًا ،ومن ي�صلي الع�صر ملن ي�صلي الظهر.
�أكرث من واحد دعوى الإجماع عليه ،ويدل عليه قول الإمام
ال�صادق عليه ال�سالم�« :إن قام الإمام يف مو�ضع �أرفع من
كل ذلك م�شهور بني الفقهاء ،وفيه ن�صو�ص �أي�ض ًا.
يعي الإم ��ام يف نف�سه باال�سم� ،أو مو�ضهم � -أي مو�ضع امل�أمومني  -مل جتز �صالته ..و�إن
والب��د للم�أموم �أن ّ
قام الإمام �أ�سفل من مو�ضع من ي�صلي خلفه ،فال ب�أ�س».
بالو�صف� ،أو باال�شارة.
(الكايف)387/3:
الأمر الرابع :احليلولة
تقدم الإمام
الأمر ال�ساد�سّ :

ال جتوز احليلولة بني الإمام وامل�أموم مبا مينع امل�شاهدة،
�إ ّال �إذا كان الإمام رج ًال ،وامل�أموم امر�أة ،على �شريطة �أن �أن ال يتقدم امل� أ�م��وم على ا إلم��ام يف املوقف ،وال ب�أ�س
ال مينعها احلائل من معرفة �أح��وال الإم��ام ،لتتمكن من بامل�ساواة فيه ،بحيث تت�ساوى الأع�ق��اب ،و�إن مل تت�ساو
متابعته ،وال ي�ضر تعدد ال�صفوف مهما ك�ثرت ،لأن كل الر�ؤو�س حني الركوع وال�سجود ،كما لو كان الإمام ق�صري ًا،
�صف ي�شاهد ال�صف الذي �أمامه ،حتى ينتهي �إىل ال�صف وامل�أموم طوي ًال.
الأول الذي ي�شاهد الإمام.
و�إذا تقدم امل�أموم ،بطلت اجلماعة ،لأنّ املتبادر من لفظ
ق��ال �صاحب امل� ��دارك :ه��ذا احل�ك��م جممع عليه بني امل�أموم هو ت�أخره عن الإمام ،وال �أقل من عدم تقدمه عليه.
الفقهاء ،وامل�ستند فيه قول الإمام ال�صادق عليه ال�سالم :وعلى الإجماع �أن امل�أموم �إ ّما �أن يتقدم ،و�إ ّما �أن يت�أخّ ر،
�إن �صلى قوم ،وبينهم وبني الإمام ما ال يتخطى فلي�س ذلك و�إ ّما �أن ي�ساوي الإمام يف املوقف .وقد �أجمع الفقهاء على
الإم��ام لهم ب�إمام ،و�أي �صف كان �أهله ي�صلون ب�صالة بطالن اجلماعة يف الأول ،وعلى �صحتها يف الثاين.
�إم ��ام ،وبينهم وب�ين ال�صف ال��ذي يتقدمهم ق��در م��ا ال واختلفوا يف ال�ث��ال��ث ،وامل�شهور على ال�صحة ،لقول
اح َب ُه َي ُكونُ
يتخطى ،فلي�س تلك لهم ب�صالة ،و�إن كان بينهم �سرتة �أو الإمام عليه ال�سالمَ « :ي ُ�ؤ ُّم ال َّر ُج َل ْ ِي �أَ َحدُ هُ َما َ�ص ِ
جدار ،فلي�س تلك لهم ب�صالة� ،إ ّال من كان بحيال البابَ .عنْ َ ِيي ِن ِه َف�إِ َذا َكا ُنوا �أَ ْك َ َث ِمنْ َذ ِل َك َقا ُموا َخ ْل َفهُ»(.الفقه
�أ ّما جواز احلائل بالقيا�س �إىل املر�أة ،فتدل عليه رواية املن�سوب للإمام الر�ضا عليه ال�سالم)124:
عمار ،قال� :س�ألت �أبا عبد اهلل ال�صادق عليه ال�سالم عن وروي عن �أم�ير امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم �أ ّن��ه قال:
الرجل ي�صلي بالقوم ،وخلفه دار فيها ن�ساء ،هل يجوز «ق��ال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و آ�ل ��ه�... :إِنْ َ ْل ُ ْي ِك ِن
لهن �أن ي�صلني خلفه؟ قالَ « :ن َع ْم �إِنْ َك��انَ ا ِلإ َم� ُ
�ام �أَ ْ�سف ََل ال ُّد ُخ ُ
ال�ص ِّف َق َام ِح َذا َء الإِ َم ِام �أَ ْجزَ �أَ ُه(.»...تهذيب
ول ِف َّ
ِم ْنهُنَّ »ُ ،ق ْلتُ َ :ف�إِنَّ َب ْي َنهُنَّ َو َب ْي َن ُه َحا ِئط ًا �أَ ْو َط ِريق ًاَ ،فق َ
َالَ « :ال الأحكام)283/3:
َب�أْ�س»(.تهذيب الأحكام)53/3:
الأمر ال�سابع :التباعد

الأمر اخلام�س :العلو
ال يجوز التباعد بني ا إلم��ام وامل�أموم يف املوقف ب�أكرث
�إذا ت�ساوى موقف ا إلم��ام مع موقف امل�أموم� ،أو تفاوت من املعتاد ،بحيث ال ي�صدق معه ا�سم اجلماعة واالقتداء،
تفاوت ًا ي�سري ًا ال يعتد به� ،صحت اجلماعة.
بديهة �أنّ الأحكام تتبع العناوين والأ�سماء ،وال ي�ضر تعدد
و�إن تفاوت كثري ًا ينظر :ف�إن كان امل�أموم �أعلى� ،صحت ال�صفوف وكرثتها بالغة ما بلغت ما دام ا�سم اجلماعة
اجلماعة اطالق ًا� ،سواء �أكان العلو عمودي ًا ،كما لو �صلى ينطبق عليها.
امل ��أم��وم على ب�ن��اء ،والإم ��ام على الأر� ��ض� ،أو ك��ان العلو قال �صاحب اجلواهر :بال خالف يف ذلك �أجده.
محمد جواد مغنية
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الغدير وحجة الوداع
هناك ثالث م�سائل يف عمل الأنبياء والر�سل عليهم فالقاعدة الثابتة التي ا�ستوعبها الر�سول �أ ّنه ال �إجبار
وال �إك ��راه يف ال��دي��ن الإل �ه��ي ،وح��ري��ة النا�س يجب �أن
ال�سالم:
تبقى حمفوظة ،لي�ؤمنوا �إن �شا�ؤوا �أو يكفروا ،ويلتزموا
امل�س�ألة الأوىل
�إنّ �أ�صل مهمتهم عليهم ال�سالم هو تبليغ النا�س بالدين �أو ينحرفوا عنه ،لأنّ ذلك معنى فتح مدر�سة
احلياة يف ه��ذه ال��دار ،وامتحان النا�س فيها بالهدى
ر�سالة ربهم فقط.
وال�ضالل ،و�إعطاءهم القدرة على فعل اخلري �أو ال�شر،
فاملحور ال��ذي ي��دور عليه عمل النبي والر�سول هو
ثم حما�سبتهم يف مرحلة الحقة يف دار �أخرى.
التبليغ والأداء ،من �أجل �إقامة احلجة لربه ع ّز وجل
فالإجبار على الدين �إذن يتنافى مع �أ�صول االمتحان،
على عباده.
وحرية االختيار.
فالر�سول مبلغ ر�سالة ر ّب��ه وم�ؤدّيها ،وهو يتقي ربه
امل�س�ألة الثانية
�سبحانه ويخاف من غ�ضبه وعذابه �إن ق�صر يف الأداء،
�أو خالف حرف ًا مما كلف ب�أن ي�ؤديه! ولذا تراه ي�شهد �إنّ هدف الأنبياء والر�سل عليهم ال�سالم يرتكز على
الق�ضايا (الكربى) يف حياة الإن�سان وم�سار املجتمعات.
النا�س على �أ ّنه �أدى �إليهم ،لي�شهدوا له عند ربه.
والر�سول مبل ٌغ  ،ولي�س له �إجبار النا�س على قبول ف��ال��ر��س��ول عليه ال���س�لام مهند�س رب ��اين ،لتكامل
ا ل �ه��دى ،وال على اال ل �ت��زام ب��ه ،وال ميكنه ذ ل��ك من املجتمعات وم�سرية التاريخ.
تلقاء نف�سه.
و�أعماله يجب �أن ينظر �إليها بهذا املنظار و�أن تقا�س
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بهذا املقيا�س ،و�أن ي�س�أل الباحث نف�سه :ماذا كان �سيحدث
يف ثقافة النا�س وم�سار التاريخ ،لو مل يبعث هذا الر�سول،
وماذا حدث ب�سبب بعثته و�أدائه لر�سالته؟
�أو ي�س�أل :كيف كانت حالة العامل الوثنية اليوم ،لو مل
يبعث �إبراهيم على نب ّينا و�آله وعليه ال�سالم وير�سي �أ�س�س
التوحيد ويزرع �أ�صوله يف م�سرية املجتمع الإن�ساين؟!

�أو كيف كانت حالة البالد العربية ،والعامل يف ع�صرنا،
لو مل يبعث نبينا �صلى اهلل عليه و�آله ،ومل ُي ْح ِدثْ هذا املد
الأخري من التوحيد واحل�ضارة؟!
ل�ق��د ك��ان عمله �صلى اهلل عليه و�آ ل ��ه ( ت�ك��و ي��ن �أ م��ة)
ودفعها لت�أخذ موقعها يف م�صاف �أمم ا ل�ع��امل ،ب��ل يف
ر ي��ادت �ه��ا ..و ت��زو ي��د ه��ا ب��أ ح���س��ن م��ا مي�ك��ن م��ن مقومات
ا لأمة ،م�ضمون ًا و�شك ًال .

كان عمله �إن�شاء �سفينة ،و�إطالقها يف بحر �شعوب العامل
وجمرى التاريخ ،وكان حري�ص ًا �أن يكون ربانها بعده �أهل
بيته ،الذين ا�صطفاهم اهلل وطهرهم ،و�أورث�ه��م الكتاب،
ولكن �إن مل تقبل الأم��ة بقيادتها ،فليكن الربان من يكون
حتى يبلغ اهلل �أم��ره يف ه��ذه الأم��ة ،ثم يبعث فيها املهدي
املوعود عليه ال�سالم.
وعلى هذا ،يجب علينا يف درا�سة �سرية نبينا �صلى اهلل
عليه و�آله �أن ندخل يف ح�سابنا هذه الأمور الثالثة:
 �إنّ الر�سول مب ّلغ ما �أمر به.� -إنّ عمل الر�سول �إن�شاء �أ ّمة و�إطالقها يف م�سرية التاريخ.

 �إنّ عمل الر�سول بتوجيه ر ّبه.املت�أ ّمل يف �سرية النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه يلم�س هذه
احلقيقة مل�س ًا ،و�أنّ اهلل تعاىل كان يدير �أمره من �أول يوم
�إىل �آخر يوم ،وكان الر�سول يطيع وينفذ ،م�سلم ًا �أمره �إىل
ربه ،واثق ًا به ،متو ّك ًال عليه ،را�ضي ًا بق�ضائه وق��دره ،ولذا
جاءت نتائج عمله فوق ما يت�صور العقل الب�شري.
لقد ا�ستطاع الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله �أن يحدث مد ًا
عقائدي ًا ح�ضاري ًا عاملي ًا يف �أقل مدة ،و�أقل كلفة من اخل�سائر
الب�شرية واملادية.
فرغم �شرا�سة الأع��داء واحلروب مل تبلغ قتلى امل�سلمني
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ا�ستبيان

ي�سر جملتكم /جملة الوارث التي ت�صدر
عن �شعبة الدرا�سات والبحوث اال�سالمية
يف ق�سم ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية يف
العتبة احل�سينية املقد�سة �أن تدعوكم
للم�ساهمة اجلادة يف اال�ستبيان الذي
تطرحه ،وذلك لغر�ض تقومي املجلة
يف مظهرها وجوهرها احلاليني ومن ثم
�إحداث قفزة نوعية يف م�ضمونها و�شكلها،
ولن يتم ذلك �إ ّال من خالل �إ�سهامكم املهم
يف اال�ستبيان املذكور الذي نحاول عن
طريق االعتماد على نتائجه الو�صول �إىل
�أرقى ما تتطلبه املجلة يف جميع الأبواب
ولذلك نقدم لكم �شكرنا وتقديرنا م�سبق ًا
على �إ�سهامكم يف هذا اال�ستبيان.
ما هي املواد التي تهتم بها �أكرث يفاملجلة .........................:
ما هي طبيعة املواد التي حتب �أن تطلععليها �أكرث.....................:
هل ت�ستطيع �أن تقيم م�ضمون جملةالوارث ( :جيد  /الب�أ�س �/ضعيف )
ما هي جوانب ال�ضعف يف املجلة:..............................
ما هي اجلوانب التي تقرتح �أن تهتمبها املجلة �أكرث:
..............................
ما هي النقاط الإيجابية يف املجلة:..............................
هل تعتقد �أنّ حجم املجلة احلايل هومالئم :نعم  /ال
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�ألف قتيل!! وما ذلك �إال ب�سبب �إدارة وتدبري الر�سول �صلى
اهلل عليه و�آله.
كان القر�آن يتنزل عليه با�ستمرار من �أول بعثته �إىل قرب
وفاته ،وكان جربئيل عليه ال�سالم ي�أتيه دائم ًا ،ب�آيات قر� ٍآن،
�أو وحي غري القر�آن ،و�أوامر وتوجيهات ،و�أجوبة ...الخ.
وم��ا �أك�ثر الأم�ث�ل��ة يف �سريته �صلى اهلل عليه و�آل ��ه على
ذلك ،فهي مليئة بالتدخل الإلهي والرعاية يف كبري �أموره
و�صغريها.
وقد ورد أ� ّن��ه �صلى اهلل عليه و�آل��ه ق��ال�( :أوتيت الكتاب
ومثله م�ع��ه� ،أي م��ا ك��ان جربئيل ي��أت�ي��ه ب��ه م��ن ال�سنن).
(الإي�ضاح)215:
و�أنّ جربئيل كان ينزل عليه بال�سنة كما ينزل بالقر�آن.
(الدارمي)145/1:
وهذه التوجيهات �شملت حله وترحاله ،ور�ضاه وغ�ضبه
�صلى اهلل عليه و�آله بل �شملت حتى �أموره ال�شخ�صية ،من
زواجه وطالقه ،ولبا�سه وطعامه ،ونومه ويقظته ،وو�ضوئه
و�سواكه ،ف� ً
ضال عن عطائه ومنعه ،وحبه وبغ�ضه.
روي ع��ن الإم ��ام ال�صادق عليه ال�سالم ق�صة �شخ�ص
كافر جاء يحاج النبي �صلى اهلل عليه و�آله ويكذبه وي�ؤذيه
ويتهدده ،قال :فغ�ضب النبي �صلى اهلل عليه و�آله حتى التوى
عرق الغ�ضب بني عينيه ،و َت َر َّبد وجهه و�أطرق �إىل الأر�ض،
ف�أتاه جربئيل عليه ال�سالم فقال« :رب��ك يقر�ؤك ال�سالم
ويقول لك :هذا رجل �سخي يطعم الطعام» ،ف�سكن النبي
�صلى اهلل عليه و�آله الغ�ضب ورفعه ر�أ�سه ،وقال له« :لوال �أن
جربئيل �أخربين عن اهلل عز وجل �أ ّنك �سخي تطعم الطعام،
ل�شردت بك ،وجعلتك حديث ًا ملن خلفك!» .فقال له الرجل:
و�إنّ ربك ليحب ال�سخاء؟ فقال« :نعم» ،فقال� :إين �أ�شهد �أن
ال �إله �إال اهلل و�أنك ر�سول اهلل ،والذي بعثك باحلق ال رددت
من مايل �أحد ًا»(.الكايف)39/4:
وروي �أنّ �شخ�ص ًا �س�أل الإمام الباقر عليه ال�سالم فقال
حدثني عن والي��ة علي� ،أم��ن اهلل �أم من ر�سوله؟ فغ�ضب،
ثم قال« :ويحك! كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله �أخوف
هلل من �أن يقول ما مل ي�أمره به اهلل! بل افرت�ضها اهلل ،كما
افرت�ض ال�صالة والزكاة وال�صوم واحلج»(.الكايف)289/1:
عيل الكوراين العاميل

َك َذلِكَ َأعْ َثرْنَا عَ َليْ ِهمْ لِيَعْ َلمُوا
قال اهلل تبارك وتعاىل{ :و َ
َأنَّ وَعْدَ َّ
اللهِ حَقٌّ وَ َأنَّ السَّاعَ َة َل رَيْبَ فِيهَا إِ ْذ يَ َتنَا َزعُونَ بَيْنَهُمْ

َأمْرَهُمْ َفقَا ُلوا ابْنُوا عَ َليْ ِهمْ بُنْيَا ًنا رَبُّهُمْ َأعْ َلمُ بِ ِهمْ قَالَ َّالذِينَ َغ َلبُوا عَلَى
َأمْ ِرهِمْ َلنََّتخ َِذنَّ عَ َليْ ِهمْ مَس ِْجدًا}[.الكهف]21:

لقد �أخربنا اهلل تعاىل عن امل�ؤمنني الذين ق ّرروا �أن يتّخذوا
من م�ضجع الفتية امل�ؤمنة م�سجد ًا ي�سجدون هلل �سبحانه فيه،
ويعبدونه وهم م�ؤمنون ولي�سوا مب�شركني ،ومل يذ ّمهم اهلل
تعاىل على ذلك.
ومما ال �شك فيه �أن �ش�أن الأنبياء والأئمة عليهم ال�سالم
ّ
�أرفع من �ش�أن �أولئك الفتية ،ف�إذا جاز بناء قبورهم ،فالأوىل
جواز ذلك بالن�سبة �إىل الأنبياء والأئمة عليهم ال�سالم.
وال �شك وال ريب �أنّ �صون املعامل الدينية عن االندرا�س،
كامل�شاهد املت�ض ّمنة لأج�ساد الأنبياء وال�صاحلني ،وحفظها
عن اخلراب بنا ًء وجتديد ًا ،نحو من �أنحاء التعظيم ،كما �أنّ
حفظ امل�سجد عن اخلراب تعظيم له.
وال يخفى �أنّ اهلل تعاىل جعل ال�صفا واملروة من ال�شعائر
واحلرمات التي يجب احرتامها ،فكيف بالبقاع املت�ضمنة
لأج�ساد الأنبياء والأولياء ،ف�إ ّنها �أوىل ب�أن تكون �شعار ًا للدين.
كيف ال؟ وهي من البيوت التي �أذن اهلل �أن ترفع ،ويذكر

فيها ا�سمه ،ف�إنّ املراد من البيت يف الآية هو :بيت الطاعة،
وك��ل حمل �أُع � ّد للعبادة ،فيعم امل�ساجد وامل�شاهد امل�شرفة
لكونها من املعابد.
ول��و مل يكن يف ال�شريعة م��ا ي��دل على تعمري امل�ساجد
وتعظيمها واحرتامها ،لأغنتنا الآية بعمومها عن الداللة على
وجوب تعمري امل�سجد وتعظيمه ،و�إدامة ذكر اهلل فيه ،لكونه
من البيوت التي �أذن اهلل �أن ترفع.
ومثل امل�سجد يف جهة التعمري والتعظيم واحلفظ ،امل�شاهد
التي هي من م�شاعر الإ�سالم ومعامل الدين.
باال�ضافة �إىل الآي��ات ال��واردة يف هذا اخل�صو�ص فهناك
�إقرار للنبي �صلى اهلل عليه و�آله ب�ش�أن البناء على القبور.
ف�إ ّنه �صلى اهلل عليه و�آله �أق ّر على بناء احلجر ومل ي�أمروا
بهدمه ،مع �أ ّنه مدفن نبي اهلل �إ�سماعيل على نب ّينا و�آله وعليه
ال�سالم و�أ ّم��ه هاجر ،وهكذا �إقرارهم على بناء قرب النبي
�إبراهيم اخلليل على نبينا و�آله وعليه ال�سالم ،وبقية قبور
الأنبياء واملر�سلني حول بيت املقد�س.
ثم �إق��رار �أه��ل البيت عليهم ال�سالم على دفن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله يف احلجرة التي ّ
توف فيها ،وهي
م�ش ّيده بالبناء.

الفقه

جواز بناء القبور
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�صدر حديثا
م���ن ���ش��ع��ب��ة ال���درا����س���ات وال��ب��ح��وث اال���س�لام��ي��ة
ق�������س���م ال�����������ش������ؤون ال���ف���ك���ري���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة
ال�����ع�����ت�����ب�����ة احل���������س����ي����ن����ي����ة امل����ق����د�����س����ة

الن�س�خة
عل�ىالن�س�خة
للح�ص�ولعلى
للح�ص�ول
للمجلــــــة
الرقميـــــــــــــةللمجلــــــة
الرقميـــــــــــــة
الكــــــــ�ود
ه�ذاالكــــــــ�ود
ام�ســــــ�حهذا
ام�ســــــ�ح

تعلن �إدارة جملة الوارث عن البدء يف ا�ستقبال البحوث واملقاالت العلمية
والإ�سالمية لن�شرها �ضمن �أعداد املجلة القادمة ،علم ًا �أن املقاالت �ستخ�ضع
للتقييم العلمي.
يرجى ار�سال االعمال على الربيد االلكرتوين التايل:

Email: dirasatislamia@gmail.com

