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اإنها زينة اأبيها
يتفاخر الآباء حينما يجدون اأن اأحد اأبنائهم قد �صلك طريق الكمال وبلغ مراتبه ال�صامية، 

فهم يف ذاك يدركون انهم قد وجدوا ذواتهم يف هذا المتداد ال�صخ�صي.
البدء هذه املراتب فيلتم�س منوها  اأكرث حينما يكون بع�صهم قد نال من  الآباء  ويفتخر 
مما  للأبوة  الأمثل  الأمنوذج  كانوا  باأنهم  ي�صعرون  بذاك  فهم  اأبنائهم  يف  وجتددها 

يجعلهم �صعداء بهذا الجناز.
يكون  يكاد  برتبة فحينها  ودون ذروته  الكمال  الأب يف قمة مراتب  يكون  ولكن... حينما 

منال البناء لبلوغ هذا ال�صمو يف الرتبة ع�صريًا جدا.
لكن هذا ل يعني املحال، فاإن تع�صر يف الغالب الأعم لدى البناء فهو متحقق يف بيت علي 

بن اأبي طالب عليهما ال�صلم.
فعلي دون ذروة الكمال ل�صيد الكمال حممد �صلى اهلل عليه واآله و�صلم برتبة حيث )ل نبي 

من بعدي..( ومن ثم؛ فمن ي�صتطيع بلوغ رتبته ومن ي�صل اىل درجته من اأبنائه؟
النبوة  ثمرة  وهما  يباريهما  ومن  قلنا  عليهما  اهلل  �صلوات  واحل�صني  احل�صن  قيل  فاإن 
فكانا  الربانية  العناية  بهما  واأحاطت  الإلهية  الألطاف  �صبقتهما  الر�صالة  ومعدن 
ال�صلم حينما  لعلي عليه  اأبناء علي كان زينة  ال�صوؤال من  حجج اهلل على خلقه.ولكن 

ال�صلم؟ عليهما  واحل�صني  احل�صن  ن�صتثني 
واجلواب: انها زينب، وهو �صر ت�صمية ر�صول اهلل لها حينما ولدت؛ فمعنى زينب هو: زينة 
الأب فحذفت التاء والألف واللم اخت�صارًا واأدمج اللفظان فقيل: زينب، فمن مثل زينب 
وهي زينة اأبيها علي بن اأبي طالب عليهما ال�صلم وَمن ِمَن الآباء له بنت كالعقيلة زينب 
عليها ال�صلم وحق لعلي عليه ال�صلم ان يتزين بيت الر�صالة بعقيلة فَمْن ِمَن الآباء له بنت 

كزينب؟
ال�شراف العام



الدور  الزيــــنبي يف نه�شة احل�شني عليه ال�شالم
م�صـــاركة  ت�صـــتاأثر  اأن  غــــريبا  لي�ـــس  
الإمـــام  ثـــورة  يف  الها�صـــميني  عقيلـــة 
بالهتمـــام،  ال�صـــلم  عليـــه  احل�صـــني 
فــــا�صلة  كانـــت  احلـــدث    - فالثـــورة 
يـــام اهلّل التـــي  تاريخيـــة،و يومـــا  مـــن  اأ
كتـــب لهـــا اخللود علـــى مـــدار الزمن.
زينـــب  عـــن  فـــاإن احلديـــث  لذلـــك  و 
حديث عـــن الثـــورة، اأو عـــن دور املراأة 
امل�صـــلمة يف الثورة، ويف �صناعة احلدث 
حيـــاة  اأن  ذلـــك   يعنـــي  ول  الإ�صـــلمي، 
زينـــب قـــد اقت�صـــرت عطاءاتهـــا علـــى 
الثــــورة فقط، واإمنا لأنها كانت عظيمة، 
ولأن حياتها معطـــاءة كان دورها كبريا 

يف واقعـــة الطف.
الث�رة و النت�شار القريب

الإمـــام  بـــاأن  يجـــزم  الباحـــث  يـــكاد 
ال�صبط  مل  يبحث يف خروجه على انت�صار 
قريب، وغلبة على الأعــــداء، فف�صل عن 
الروايات الواردة عن الر�صول �صلى اهلل 
عليه واآله و�صـــلم وعن اأمري املوؤمنني عليه 
ال�صلم با�صـــتثناء احل�صني عليه ال�صلم 
يف كربلء، ف�صـــل عن ذلك،فاإن الإمام 
ال�صـــبط مـــا برح ي�صـــرح  بهـــذه  النتيجة 
ال�صـــخ�صيات  بع�ـــس  مـــع  حواراتـــه  يف 
الجتماعيـــة الكبرية كابن عــــبا�س وابن 
الزبـــري وابن عمر، ونراه يكتب اإىل اأخيه 
حممـــد بـــن احلنفيـــة عندما غـــادر مكة 
متوجهـــا اإىل العـــراق »فاإن  مـــن  حلق بي 
ا�صت�صـــهد ومن تخلف مل يـــدرك الفتح«.

و يوؤكـــد هـــذه النتيجة يف خــــطاب اإىل 
النا�ـــس بعد خروجه من مكة قائل: »...
كاأين باأو�صايل تقطعها ع�صـــلن الفلوات 

بـــني النواوي�ـــس وكربـــل، فيمـــلأن  منـــي  
اأكرا�صـــا  جوفا واأحوية �صغبا...« ومي�صي 
باجتـــاه  كربـــلء  على  الرغـــم من جمي ء 
الأخـبار اإليه بــــا�صت�صهاد م�صلم بن عقيل 

وانقلب الأو�صــــاع �صــــده يف الكوفة.
ال�صـــلم  عليـــه  احل�صـــني  الإمـــام  اإن 
والركـــب الها�صـــمي معـــه يعلمـــون  يقينـــا  
اأنهم  ل ي�صـــريون اإىل ن�صـــر قريب و اإمنا 
ي�صـــريون اإىل  هزميـــة  ع�صـــكرية حمققة.

للثـ�رة الأهداف البعيدة 
مــــن هــــنا كانت الثورة تن�صـــد اأهدافا 
اأو�صـــع مـــن حلظتها، اإنــــها كانـــت تنظر 
بعيـــون قائدها  نحـــو  املجتمع  الإ�صـــلمي 
اآنـــذاك مـــن اأجـــل تغيـــريه، ونحـــو الأفق 
الإ�صـــلمي البعيد من  اأجل و�صع اأ�ص�صـــه 
القوميـــة، وحــــماية هـــذا الأفـــق مـــن اأن 
تغيب ملحمه ب�صـــحب النحراف وغيوم 
الو�صع والتحريف ل�صـنة امل�صطفى  �صلى 

و�صـــلم. واآله  اهلل عليه 
ومـــن  اأجـــل  اأن حتقـــق الثـــورة هدفهـــا 
الجتماعـــي، ولتحقيـــق هدفهـــا الفكري 
لبـــد للإمـــام  احل�صـــني  مـــن التخطيـــط 
الدقيـــق حتـــى تــــاأخذ الثــــورة اأبــــعادها 
كاملة غـــري منقو�صة، وكذلـــك فعلوا من 

بعـــده اأئمـــة الهدى .
احلـ�شيني  التخطيط  

اعتمـــد  قـــد  التخطيـــط  هـــذا  وكان 
اإ�صـــراك زينـــب عليهـــا ال�صـــلم وحـــرم 
الإمـــام   وكان   الركـــب ،  يف  الر�صـــول  اآل 
ال�صـــبط واعيـــا لهـــذا الإ�صــــراك تــــمام 
الوعي، ولذلك عندما عجز ابن عبا�ـــس 
عـــن ثنيه عـــن  امل�صي  اإىل  العـــراق، قال 

الوارث4
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له: اإذا ملــــاذا تــــ�صطحب النـ�صاء معك، 
كان رد احل�صـــني عليـــه ال�صـــلم عليـــه: 
»�صـــاء اهلّل  اأن  يراهـــن �صـــبايا« مكتفيـــا 
يو�صـــح  مل  و  الرمزيـــة  الإجابـــة  بهـــذه 
لبــــن عــــبا�س مـــا مل يدركه مـــن  مغزى 

ا�صطحـــاب الن�صـــاء يف ركـــب الثـــورة.
�صــــابقة  تاأريخيـــة  لقطـــة  جنـــد  بـــل 
بكثـــري على حدث الثـــورة  يف  زمن اأمري 
علـــى  تدلـــل  ال�صـــلم  عليـــه  املوؤمنـــني 
تخطيط م�صـــبق لإ�صـــراك احلــــوراء يف 
هــــذا احلدث التاأريخـــي  اخلالد ، حيث  
ا�صـــرط اأمـــري املوؤمنـــني عليه ال�صـــلم 
علـــى عبد اهلّل بـــن جعفـــر عندما تقدم 
اإىل الزواج مــــن زيــــنب عليها ال�صـــلم 
احل�صـــني  مـــع  باخلـــروج  لهـــا  ال�صـــماح 
عندمـــا يخـــرج وهذا ما ح�صل عــــندما 
خــــرج  احلــــ�صني  لي�صنـــع  احلدث الذي 

والأمكنة. الزمـــان  �صـــداه  ردد 
الزينبي الدور 

عنـــد ا�صت�صـــهاد الإمام احل�صـــني عليه 
الأبـــرار   بيتـــه و�صحبـــه   واأهـــل  ال�صـــلم 
�صلم اهلل عليهم، بــــداأ  دور زيـنب عليها 
ال�صـــلم وهـــو دور خطري ومهمة �صـــاقة، 
وميكننا ر�صد مهمتني اأ�صا�صـــيتني تنه�س  

الطــــالبيني: عقيلة  بهما  
املـهمة الأوىل

يف  والتمـــرد  الثـــورة  روح  تــــحريك 
نفو�ـــس املجتمع امل�صـــلم، وهذا ما �صـــعت 
اإليـــه ال�صـــيدة زينـــب يف الكوفـــة، فــــمن 
الكـــويف ل يحتـــاج  املــــجتمع  اأن  املــــعلوم 
ال�صـــلم  عليـــه  باحل�صـــني  تعريـــف  اإىل 
واأهدافـــه، ومل ينق�صهـــم الوعي بحقيقة 
احلكـــم الأمـــوي ، واإمنـــا  كانـــوا  يعي�صـــون 
خلل نف�صـــيا متثل بانعدام الإرادة وعدم  

هـــذا  وكان  للت�صحيـــة،  ال�صـــتعداد  
املجتمع بحاجة اإىل هزة نف�صـــية ملعاجلة 
هـــذا اخلــــلل فكانت الدمـــاء  الطهر  على 
اأر�ـــس الطفـــوف، فيمـــا تولـــت  العقيلـــة  
تفعيل هـــذه  الدماء  يف  نفو�ـــس املــــجتمع 
الكـــويف، ولذلـــك اعتمـــدت يف  خطابها  
اإىل املجتمـــع الكـــويف اللغــــة املــــ�صحونة 
عــــاطفيا مـــن اأجـــل تاأجيـــج روح الندم 
ومــــحاولة  لديهـــم  خلذلنهم  احلــــ�صني 
التكفري عن ال�صـــعور بالإثم  عرب التمرد 
النفو�ـــس  بهـــذه   والت�صحيـــة   والثـــورة 
التي عزت عــــن نــــ�صرة  احل�صـــني عليه 
العقيلـــة  خاطبتهـــم  ولذلـــك  ال�صـــلم، 
اأهــــل  ويـــا  الكوفـــة!  اأهـــل  »يـــا  قائلـــة: 
اأتبكون؟ فل  والغدر!  اخلــــتل، واخلذل 
نــــما  رقـــاأت  الدمعة  ول هداأت الرنــــة، اإ
مثلكـــم كمثـــل  التـــي  نق�صـــت غزلها من  

اأنكاثا...«. قـــوة  بعـــد  
مــــوفق  ا�صــــتخدام   هنـــا   ونلحـــظ 
للمثـــل القـــراآين الذي يعمـــق روح الندم 
ومت�صـــي  املــــخاطبني،  هـــوؤلء  لـــدى 
�صــــاء  »األ   الكــــويف  املجتمـــع  خماطبـــة 
�صـــخط   اأن   اأنف�صـــكم  لكـــم  قدمـــت  مـــا 
اهلّل عليكـــم  ويف  العـــذاب  اأنتم خالدون، 
فابكـــوا  واهلّل  اإي  وتنتحبـــون   اأتبكـــون 
كثـــريا وا�صحكـــوا قليـــل، فلقد ذهــــبتم 
ترح�صوهـــا  لـــن  و  و�صـــنارها،  بــــعارها 
تــــرح�صون  ّنـــى   واأ اأبــــدا   بغ�صـــل بعدهـــا 
قتل �صليل خــــامت الأنــــبياء و�صيد  �صباب  
اأهـــل  اجلــــنة  ومــــلذ  خريتكـــم ومفـــزع 
نازلتكم ،... اأتدرون  اأي كبد لر�صـــول اهلّل 
فريتـــم، واأي دم له �صـــفكتم، واأي كرمية 
لـــه اأبـــرزمت، واأي حرمي لـــه  اأ�صبتم؟ واأي  
حــــرمة  له انتهكتم؟ لقد جــــئتم �صيئا اإدا 

يتفطـــرن  منه ،  ال�صـــماوات  تكاد 
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وتـن�صق  الأر�س، وتخر  اجلـبال  هـّدا...«.
املـهمة الثانية وهي املهمة 

الفكرية
لثـــورة  املهمـــة  الأهـــداف  اأحـــد  لعـــّل 
هـــو  ال�صـــلم  عليـــه  احل�صـــني  الإمـــام 
بت�صحيـــح  املتمثـــل  الفكـــري  الهـــدف 
اخللـــل الفكري الذي يعي�صـــه امل�صـــلمون 
بـــني  مييـــزون  ل  كانـــوا  حيـــث  اآنـــذاك 
احلاكم الإ�صـــلمي واحلاكـــم املنحرف 
عـــن الإ�صـــلم واإن كان يحكم با�صـــمه، 
ولذلـــك يدينـــون بالطاعـــة للجميع دون 
متييز ويرون ذلـــك تطبيقا لقوله تعاىل: 
ـــهَ  اللَّ َأطِيعُـــوا  َآمَنُـــوا  الَّذِيـــنَ  َأيُّهَـــا  }يَـــا 
مِنُْكـــمْ  اأَلمْـــِر  وَُأولِـــي  الرَّسُـــوَل  وََأطِيعُـــوا 
ـــهِ  َفـــِإنْ تَنَاَزعُْتـــمْ فِـــي شَـــيْءٍ َفـــرُدُّوهُ إَِلـــى اللَّ
ـــهِ  بِاللَّ ُتؤْمِنُـــونَ  ُكنُْتـــمْ  إِنْ  وَالرَّسُـــوِل 
وََأحْسَـــنُ  خَيْـــرٌ  َذلِـــكَ  اآَلخِـــِر  وَالْيَـــوِْم 

)٥9 لن�صـــاء/ )ا يالً{. ِو تَْأ
احلـــكام  اخللـــل  هـــذا  مكـــن  وقـــد 
املنحرفـــني من احلكم بــــا�صم الإ�صـــلم 
و حماربة الإ�صلم بــــا�صمه، وكان ميكن 
لهـــذا اخللل - لـــول ثورة احل�صـــني عليه 
الإ�صـــلم  علـــى  يق�صـــي  اأن   - ال�صـــلم 
كلـــه حيث �صي�صـــوهه احلكام مـــع تعاقب 
عليـــه  احل�صـــني  ثـــورة  ولكـــن  ال�صـــنني، 
ال�صـــلم ا�صتطاعت اأن ت�صع حدا فا�صل 
الإ�صـــلم واحلكومـــات املنحرفـــة،  بـــني 
وقــــد ركـــز خطـــاب اأهـــل بيت الر�صـــالة 
الذيـــن  اأخـــذوا  اأ�صـــارى اإىل ال�صـــام مـــن 
اأجـــل  حتقيـــق  هـــذا الهـــدف مـــن خلل 
تعريـــف املجتمع املوجـــه اإليه اخلطاب - 
وهو املجتمع ال�صـــامي هنـــا - على مكانة 
احل�صني و التعريف بــــه مــــن اأجل ك�صف 
احلقيقـــة التـــي اأراد  يزيـــد  - وكل حاكم 
منحرف - طم�صـــها ، فـــرى  زينب عليها 

ال�صـــلم تخاطب يزيدا يف جمل�صه قائلة: 
»اأمـــن العدل يا ابـــن الطلقـــاء، تخديرك 
حرائرك و اإماءك، و�صـــوقك بنات ر�صـــول 
اهلّل �صبايا، قــــد هـتكت �صتورهن، واأبديت 
وجوههـــن، حتـــدو بهـــن الأعداء مـــن بلد 
املناهـــل  اأهـــل  وي�صت�صـــرفهن  بلـــد ،  اإىل  
واملعاقـــل، ويت�صفـــح وجوههـــن القريـــب 
والبعيد، والدين و ال�صـــريف، لي�ـــس معهن 
مـن حــــماتهن حمي ول من رجالهن ويل، 
وكيف يرجتى مــــراقبة من لفظ فوه اأكباد 
الأزكياء، ونبت حلمه من  دماء  ال�صهداء«.

ومت�صـــي  قائلـــة: »ولردن على ر�صـــول 
اهلّل �صلى اهلل عليـــه واآله مبا حتملت من 
�صـــفك دماء ذريته وانتهكت من حــــرمته 
اهلّل  يجمـــع  حيـــث  وحلمتـــه ،  عرتـــه  يف 
�صــــملهم، ويلم �صـــعثهم وياأخـــذ بحقهم، 
هِ  }وَاَل تَحْسَـــبَنَّ الَّذِينَ ُقتُِلوا فِي سَـــِبيِل اللَّ
َأمْوَاًتـــا بَـــْل َأحْيَـــاءٌ عِنْـــدَ رَبِِّهـــمْ يُرَْزُقونَ{«.

»فكد كيدك، وا�صـــع �صـــعيك، ونا�صب 
جهـــدك، فـــو اهلّل ل   متحـــو  ذكرنـــا، ول 
متيـــت وحينا، ول يرح�ـــس عنك عارها، 
وهــــل راأيـــك اإل فنـــد واأيامـــك  اإل  عدد ، 
وجمعك اإل بدد، يـــوم ينادى املنادي األ 

الظاملني«. علـــى  اهلّل  لعنة 
تاأمالت يف خطاب ال�شيدة  زينب 

ال�شالم عليها 
الإعـــلم  ميـــدان  الباحثـــون يف  يـــكاد 
العمليـــة  عنا�صـــر  اأن  علـــى  يجمعـــون 
للر�صـــالة  املر�صـــل  هـــي :  الإعلميـــة 
الإعلميـــة ،  والر�صــــالة   الإعــــلمية، 
والو�صـــيلة التي تقوم بنقل هذه الر�صالة، 
واأخريا  للر�صـــالة الإعلمية،  وامل�صـــتقبل 

الإعلميـــة. للر�صـــالة  ال�صـــتجابة 
الر�صـــالة  هـــدف  اأن  ويـــرون 
الإعلميـــة هـــو )امل�صـــتقبل( مـــن اأجـــل 

)ال�صـــتجابة(  اأو  )التاأثـــري(  اإحـــداث 
املق�صودة، ولذلك ل بد من  معرفة هــــذا 
)املــــ�صتقبل( ودرا�صــــة �صوؤونه وحاجاته 
وهمومـــه وم�صـــتواه مـــن اأجـــل خماطبته 
ب�صـــكل ناجـــح، وهـــذا مـــا يهتم بـــه علم 

الجتماعـــي. النف�ـــس 
العقيلـــة  اإىل خطـــاب  وعــــندما   نعـــود 
ونتاأملهـــا علـــى �صـــوء العلـــم احلديـــث، 
جندها  قـــد  متتعت بعنا�صـــر النجاح، اأو 
اأنـها حــــققت ال�صـروط املطلوب توافرها 
يف عنا�صـــر العمليـــة الإعلمية الناجحة 
فنجـــد اأن هنـــاك اختلفـــا يف م�صمـــون 
اخلطـــاب املوجـــه اإىل املجتمـــع الكـــويف 
عـــن ذاك املوجـــه اإىل املجتمع  ال�صـــامي  
لختـــلف  اأو  املجتمعـــني،  لختـــلف 
الإعلميـــة(،  الر�صـــالة  )م�صـــتقبل 
فاملجتمع ال�صــــامي يجهل هوؤلء الأ�صارى 
و يـــرى فيهـــم خـــوارج حتـــى اأن اأحدهم 
هـــوؤلء  مـــن  يزيـــد جاريـــة  مـــن  يطلـــب 
ال�صـــبايا و يرى يف قتل احل�صني  يوم  ظفر 
وانت�صـــار ليزيـــد، حتـــى اأن ال�صحابـــي 
�صـــهل بن �صـــعد ال�صـــاعدي قـــال عندما 
راأى مظاهر ال�صـــام هــــل اإن لأهل ال�صام 
عيـــدًا ل نعرفـــه؟ وهـــذه نتائـــج طبيعيـــة 
للإعـــلم الأمـــوي  الذي  تعر�ـــس  له هذا 
املجتمـــع، ولذلـــك نرى يف  خطـــاب  زينب 
عليهـــا ال�صـــلم كما يف خطاب ال�صـــجاد 
عليه ال�صـــلم تركيزًا على التعريف بهم 
و مـــدى ارتباطهـــم بالر�صـــول �صلى اهلل 
عليه واآلـــه الأكرم وف�صحـــًا ليزيد وكيف 
اإنه ابـــن الطلقاء الذيـــن وا�صلوا  حربهم  
للر�صـــالة  حتى فتح مكـــة فاأطلقهم النبي 

�صلـــى اهلل عليـــه واآله.
اأمـــا املجتمـــع الكـــويف  فل  يحتـــاج اإىل 
مـــا يحتاجـــه املجتمـــع ال�صـــامي، ولذلك 
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تركز خطـــاب العقيلة لأهـــل الكوفة على 
احل�صـــني  للإمــــام  خذلنهـــم  مو�صـــوع 
عليـــه ال�صـــلم، وكيف اأنهم انتك�صـــوا يف 
منت�صـــف الطريق كالتـــي نق�صت غزلها 

انكاثا. قـــوة  بعد  من 
كمـــا اأن التاأثـــري الـــذي اأرادت اإحداثه 
احلـــوراء عند اأهـــل ال�صـــام يختلف عنه 
عند اأهـــل الكوفة، فاملجتمع ال�صـــامي مل 
تـــرد زينب حتريكه واإمنـــا اأرادت توعيته 
من اأجل ف�صح اخلطـــة الإعلمية ليزيد 
اأمـــا  التـــي �صـــوهت الثـــورة احل�صـــينية، 
املجتمع الكويف فـــاأرادت العقيلة حتريكه 
ولذلـــك اعتمدت �صـــحنه عاطفيـــا، وقد 

حتقق لها مـــا اأرادت.
اأهـــل  وا�صفـــا  الـــرواة  اأحـــد  يقـــول 
الكوفـــة بعد خطبة ال�صـــيدة زينب: )فو 
اهلل لقـــد راأيت النا�ـــس يومئـــذ حيارى، 
ويحزنـــون  يبكـــون  �صـــكارى،  كاأنهـــم 
و�صعـــوا  وقـــد  ويتاأ�صـــفون  ويتفجعـــون 

اأفواههـــم(. يف  اأيديهـــم 
قـــال: )ونظـــرت اإىل �صـــيخ مـــن اأهـــل 
وقـــد  جنبـــي،  اإىل  واقفـــا  كان  الكوفـــة 
بكـــى حتى اخ�صلت حليتـــه بدموعه وهو 
يقـــول: �صدقـــت باأبـــي واأمـــي، كهولكـــم 
خـــري الكهـــول، و�صـــبانكم خري ال�صـــبان 
ون�صـــاوؤكم خري الن�صـــوان، ون�صلكم خري 

ن�صـــل ل يخـــزي ويبزي(.
لقـــد اأدت العقيلة ر�صـــالتها على اأكمل 
وجه ل يف الكوفة وال�صـــام فح�صـــب واإمنا 
بعـــد رجوعهـــا اإىل مدينـــة جمّدها حتى 
اأنهـــا اأ�صبحـــت م�صدر خطـــر كبري على 
ال�صـــلطات الأموية مما دفع الأخرية اإىل 
نفيهـــا مـــن بلدهـــا - ولعلهـــا اأول امـــراأة 
تنفى لأ�صـــباب �صيا�صـــية - وو�صعها على 
مقربـــة من عا�صمة احلكم الأموي لتكون 

حتـــت الرقابـــة املركزيـــة امل�صـــددة حتى 
م�صت اآخر �صـــني حياتها ال�صريفة لتدفن 

يف جـــوار عا�صمة اجلـــور الأموي.
احل�راء اأ�ش�ة وعـربة

لي�ـــس با�صـــتطاعة اأيـــة امـــراأة اأن تقوم 
بالدور الذي قامت بـــه احلوراء، واملهمة 
التـــي اأوكلهـــا اإليها الإمام احل�صـــني عليه 
ال�صـــلم، فاحلـــوراء كانـــت متتلـــك مـــن 
املوؤهلت والعداد الفكري والنف�صي من 
اأجل اأن تنه�س بالعبء الر�صـــايل الكبري، 
عليـــه  ال�صـــجاد  الإمـــام  قّيمهـــا  ولذلـــك 
ال�صـــلم بقولـــه: »اإن عمتـــي زينـــب عاملة 

غري معلمـــة وفقيهة غـــري مفقهة«.
باأنهـــا كانـــت  الـــرواة  وكمـــا و�صفهـــا 
اأمـــري املوؤمنني،  اأبيها  حتكي عن ل�صـــان 
كمـــا نقـــل عنها الـــرواة اأنهـــا مل ترك 

احلـــادي  ليلـــة  حتـــى يف  الليـــل  �صـــلة 
ع�صـــر مـــن املحرم.

وب�صريتهـــا  علمهـــا  مـــن  وزينـــب 
ن�صـــاء  منهـــا  اأيـــن  واإميانهـــا  و�صربهـــا 
اليـــوم؟؟ واأيـــن منهـــا الذيـــن يـــرون اأن 
ول  بيتهـــا  اأن حتب�ـــس يف  املـــراأة  مكانـــة 
تخـــرج اإل مرتـــني مـــرة لبيـــت الزوجية 

لقربهـــا؟؟ والثانيـــة 
ولئـــن كانـــت زينـــب عطـــاء الإ�صـــلم 
فاأين املتباكون على املراأة وحقوقها خوفا 
عليها من اأن يقيدها الإ�صـــلم بقيوده؟؟
هـــو  فمـــا  الإ�صـــلم  عطـــاء  احلـــوراء 

عطـــاء اأن�صـــار املـــراأة املزيفـــني؟
* بقلم: الدكت�رة زينب الركابي
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   بـ�شارات   »الكتاب املقّد�س« بالر�ش�ل)�س(و الأئمة)ع(
بحـــق   وردت  التـــي  والب�صـــارات 
الر�صـــول  �صلى اهلل عليه واآله وبالأئمة  
عليهم ال�صـــلم كثرية، و�صاأقت�صر على 
الق�صـــم  الـــذي قــــمت بــــتحقيقه خلل 
ترجمـــة الأ�صلـــني العربي وال�صـــرياين 
العربيـــة،  اىل  املقد�ـــس   الكتـــاب   مـــن 
التــــرجمة  عــــلى  العتمـــاد  وعـــدم 
العــــربية املوجودة، لعـــدم الدقة يف ما 

يتعلـــق  بالق�صايـــا  مو�صـــع  بحثنـــا. 
الت�راة ب�شارات 

)قـــول  التــــكوين   �صــــفر  يف  جـــاء 
)الـــرب( لإبراهيـــم عليه ال�صـــلم ما 

بالعربيـــة: ن�صـــه 
اأتـــوا  بريختـــي   لي�ّصـــماعيل   )يف   
ويف هفريتي اأوتوفــــي هــــربيتي بــــمئود 
مئوداو�صـــنيم ع�صـــار ن�صـــيئيم يوليد  يف  

كـــدول((. لكوي  نتتيـــف  
وتعنـــي حرفيا: )وا�صـــماعيل اأباركه، 
واأثّمره، واأكــــرّثه جــــدا جدا، اإثنا ع�صر 

اإماما يلـــد، واأجعله  اأمة  كبرية ( ويت�صح 
مــــن  هذه   الفقرة اأّن التكثري واملــــباركة 
اإنــــما هما  فــــي �صــــلب ا�صــــماعيل عليه 
ال�صـــلم، مما  يجعـــل  الق�صـــد وا�صحا 
يف  الر�صــــول مـحمد  �صلى اهلل عليه واآله 
واأهـــل  بيتـــه عليهـــم ال�صـــلم بو�صفهم 
عليـــه  ا�صـــماعيل  لن�صـــل  امتـــدادا 
ال�صـــلم، ذلـــك لأن اهلّل  )تعـــاىل( اأمر 
ابراهيم باخلروج مــــن  بـلد  )منرود( 
امراأتـــه   ومعـــه   فخـــرج  ال�صـــام،  اىل 

اىل  مهاجريـــن  )لـــوط(،  و  )�صــــارة ( 
اأمــــرهم اهلّل )تعـــاىل(، فنزلوا   حيـــث  
اأر�ـــس  فل�صـــطني. وو�ّصـــع اهلّل )تعاىل( 
علـــى ابراهيـــم عليـــه ال�صـــلم يف كرثة 
املـــال، فقـــال: )رّب مـــا اأ�صنـــع باملـــال  
ول  ولـــد يل(، فاأوحـــى اهلّل  عـــّز وجـــّل 
اإليــــه  )اين  مكـــرّث ولـــدك  حتى يــــكونوا  
)هاجـــر (  وكانـــت  النــــجوم(.  عــــدد 
لإبراهيـــم  فوهبتهـــا  ل�صــــارة،  جــــارية 
عليـــه ال�صـــلم، فحملـــت مــــنه، وولدت 
له ا�صــــماعيل عليه ال�صـــلم، وابراهيم 
عليه ال�صـــلم يومئذ ابن  )�صت وثمانني 
�صنة(. )تاريخ  اليعقوبي :٢٤/١ - ٢٥(

هـــذه  اىل  ي�صـــري  الكـــرمي  والقـــراآن 
احلقيقـــة  مـــن  خلل  تــــوّجه  ابــــراهيم  
عليه ال�صـــلم بالدعـــاء اىل اهلّل   تعاىل : 
} رَبَّنَـــا إِنِّـــي َأسْـــَكنْتُ مِـــنْ ُذرِّيَّتِـــي بِـــوَادٍ 
رَبَّنَـــا  الْمُحَـــرَِّم  بَيْتِـــكَ  عِنْـــدَ  َزرٍْع  َغيْـــِر ذِي 
لِيُقِيمُـــوا الصَّـــالَةَ َفاجْعَـــْل َأْفئِـــدَةً مِـــنَ النَّـــاِس 
مَـــرَاتِ  الثَّ مِـــنَ  وَارُْزْقهُـــمْ  إَِليِْهـــمْ  تَهْـــِوي 

جاء في �شــــفر التـك�ين: 
اأباركـــه،  )وا�شماعيـــــــــل 
واأثّمـــره، واأكــــّثره جــــدا 
جدا، اإثنا ع�شر اإماما يلد، 

واأجعلـــه  اأمة  كبيرة (.

الوارث8
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يَشْـــُكرُونَ{.)اإبراهيم/٣7( هُمْ  َلعَلَّ
فالآيـــة  الكرمية  تــــوؤكد  اأن ابــــراهيم 
عليه ال�صلم قد اأ�صكن بع�صا من ذريته 
وهـو ا�صــــماعيل عليه ال�صلم ومـن ولد 
مـنه فـي مكة ودعا اهلّل تعاىل اأن يـجعل 
يف ذريتـــه الرحمـــة والهداية للب�صـــرية 
ما بقي الدهر ، فا�صـــتجاب اهلّل لدعوته 
باأن  جعـــل يف ذريته حممـــدا �صلى اهلل 
عليه واآله واثـني عـ�صر اإمـاما من بعده. 
وقد قـــال المام الباقر عليه ال�صـــلم: 
»نـحن  بـقية تــــلك العـرة وكـانت دعـوة 
ابراهيم لنا«. )تـف�صري القراآن  الكرمي ، 

اهلّل:٢٦( ال�صيد عبد 
ب�شارة )العهد اجلديد( بنب�ة  

حممد  �شلى اهلل عليه واآله
وردت الب�صـــارة يف )العهد اجلديد( 
على ل�صان ال�صيد امل�صيح عليه ال�صلم، 
مبجي ء )�صاحـــب  ال�صفات املحمودة( 
من بعده، فقد جاء يف الأ�صل ال�صرياين 
ل�صــــفر يوحنـــا: )واأيّن اأقعـــا مـــن اأقـــي 
واأحريـــا فرقليطـــا يّتل  ل  كـــون ورحفوا 

)العهـــد اجلديـــد،  لعـــولم(.  عمكـــون 
الأ�صـــل ال�صـــرياين يوحنا:١٤/ ١٤٢ (

الأب،  مـــن  اأطلـــب  )واأنـــا  وتعنـــي: 
فيعطيكـــم �صاحب ال�صفات املحمودة، 
ليمكـــث  معكـــم اىل الأبـــد(. فامل�صـــيح 
عليه ال�صـــلم ي�صري يف هذا  الن�س  اىل 
اأّن الذي يــــاأتي من  بعـــده  هو )�صاحب 
ال�صفـــات  املحمودة( وهو النبي حممد 
�صلـــى اهلل عليه واآلـــه كما يوؤكد القراآن 
مَرْيَـــمَ  ابْـــنُ  عِيسَـــى  َقـــاَل  الكـــرمي: }وَإِْذ 
ـــهِ إَِليُْكمْ  يَـــا بَنِـــي إِسْـــرَائِيَل إِنِّـــي رَسُـــوُل اللَّ
ـــوْرَاةِ  التَّ مِـــنَ  يَـــدَيَّ  بَيْـــنَ  لِمَـــا  مُصَدًِّقـــا 
وَمُبَشِّـــرًا بِرَسُـــوٍل يَْأتِـــي مِـــنْ بَعْدِي اسْـــمُهُ 
هَـــَذا  َقاُلـــوا  بِالْبَيِّنَـــاتِ  جَاءَهُـــمْ  َفَلمَّـــا  َأحْمَـــدُ 

)ال�صـــف/٦( مُِبـــن{.  سِـــحْرٌ 
وهـــذه ال�صـــارة نلحظهـــا مـــن قبل 
ال�صـــيد امل�صـــيح عليه ال�صـــلم يف العهد 
اجلديد )الأ�صــــل العــــربي(:  )يف اأين 
اأ�صـــاأل مـــي اأقــــي  وقــــي  هويتـــني لخـــم 
اتخـــم  ي�صـــكون  اأحريواأ�صـــري  فرقليـــط 
ل نيت�ّصـــح(. )العهـــد اجلديـــد، الأ�صل 

) ١٤٢ يوحنـــا:١٤/  ال�صـــرياين 
الأب،  مـــن  اأطلـــب  )واأنـــا  وتعنـــي: 
فيعطيكـــم معّزيـــا اآخر، ليمكـــث معكم 
اىل الأبد(. فمرجم )العهد اجلديد( 
من اأ�صــــل العــــربي، حرف معنى  كلمة  
ال�صفات  مــــن   )�صاحـــب  )فــــرقليط( 
حمـــاول  )املعـــّزي(،  اىل  املحمـــود( 
بذلك عـــدم الهتمام بالـــذي ياأتي من  
بعد امل�صـــيح عليه ال�صـــلم، واأّنه جمرد 

)معـــزّ ( اآخـــر ل غري.
لغويـــة  حتليليـــة  ملحظـــة  اأن  بيـــد 
للن�صني  ال�صـــرياين والعـــربي  توؤكد  مبا  
ل يقبل اللب�س بــــاأن الذي يـاأتي من بعد 
امل�صـــيح عليه ال�صـــلم، يبقى اىل الأبد، 

وهـــذا يوؤكد ختـــم النبـــّوة بنبينا   حممد  
�صلـــى اهلل عليه واآله.

الر�صـــول  يعرفـــون  اإ�صـــرائيل  فبنـــو 
�صلى اهلل عليه واآله بــــ�صفاته و�صـريته، 
ولكــــنهم يحيدون عن احلـــق ويحّرفون  
الكلـــم، وهذا هـــو خلقهـــم و�صـــجيتهم 
حتـــى مع نبيهم مو�صـــى عليه ال�صـــلم، 
فقد  ظهرت لهم مــــنه  مــــعاجز الع�صا، 
واليـــد البي�صاء، والعجائـــب يف م�صر، 
وان�صـــقاق البحر لهـــم وعبورهم، واملن 
وال�صلوي، واآثــــار عــــظمة اهلّل وقــــدرته 
علي جبل �صـــيناء.  ولكنهـــم برغم هذا 
كله مل مت�س �صنة  عليه  حتى ارتّدوا عن 

عبـــادة اهلّل تعاىل. 
ب�شارات )الكتاب املقد�س( 
بالإمام املهدي عليه ال�شالم

اللذيـــن  والنحطـــاط  النهيـــار  ان 
يعي�س فيهما العامل اليــــوم، ليدلن على 
احلاجة املــــلّحة حلـل  �صحيح ي�صع حدا 
ملعاناة الن�صان  على   يد منقذ للب�صرية، 

وهو المام املهدي عليه ال�صـــلم.
ومنقـــذ  م�صلـــح  بوجـــود  والميـــان  
للب�صـــرية ل ينفرد به اأتباع مدر�صة اأهل 
البيـــت عليهـــم ال�صـــلم، بـــل اإن جميع 
املذاهب  والأديان توؤمن مبجي ء املــــنقذ 
مبـــا فيها  اليهوديـــة  التي توؤمـــن بظهور 
منقذ وخمّل�ـــس يظهر يف اآخر الزمان. 
ب�صـــارة  يوحنـــا(  )روؤيـــا  يف  فنجـــد  
ت�صـــري اىل اأن مناديا ينادي ظهور  حكم  
يف  الآفاق  الب�صـــرية، فــــفي )ا�صــــحاح 
١٤:٦-7( قــــال يوحنا: قـــا اإيريه مّلخ 
ميعوفيـــف بحت�صـــي ه�ّصـــاميم  اأوبــــفيق  
يو�صـــقيه  لب�ّصـــرياإت  عـــولم  بــــ�صورت  
هاآرت�ـــس  يف اإت كل كـــوي اأوم�صـــبحا يف 

وجـــاء في �شــــفر اأ�شــــعيا 
بخ�شـــــــــــــ��س الب�شـــارة 
بالإمـــام المهـــدي عليـــه 
عليه  )ويحـــل  ال�شـــالم: 
روح  الـــرّب، وروح الحكمة 
الم�شـــ�رة  والفهـــم ، وروح  
المعرفـــة  روح  والقـــ�ة، 

الرب(. ومــــخافة  
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ل�صـــوؤن قاعـــام. قبقـــرا  بقـــول  كـــدول 
قاهابو-لوكابود  اإيلوهيـــم   يراأوااإت هـــا 
كــــي بـاءي عــــيت م�صباطويف ه�صتحقوا 

لعو�صـــيه  �صـــا  مامي  قا اآرت�س اإت 
اأومـعينوت همامي(. )روؤيا  هيام 

يوحنـــا ١٤:٦-7 �ـــس ٤7٤(
اأي: )ثـــم راأيت مـــلكا طائرا 
يف و�صـــط  ال�صـــماء ، معه ب�صـــارة 
ال�صـــاكنني علـــى   ليب�ّصـــر  اأبديـــة 
الأر�س، وكل اأمة وقبيلة ول�صــــان 
و�صــــعب، مــــناديا  ب�صوت  عظيم  
جمـــدا  واأعطـــوه  اهلّل،  خافـــوا 
لأنـــه  قـــد جـــاءت �صـــاعة حكمه، 
ال�صـــماء  ل�صــــانع  وا�صــــجدوا 
والأر�س والبحر وينابيع  املياه (. 

ومـــن خـــلل التحليـــل اللغـــوي ملعاين 
الكلمـــات التي جـــاءت يف الن�س العربي 
لكــــلتا  الفــــقرتني  فــــي  )روؤيـــا يوحنا(، 
جند تاأكيـــد كون املنقذ �صـــيكون جلميع 
�صـــكان الأر�ـــس، ا�صافـــة اىل ان الن�س  
العربي  مل يكتف  بالقـــول مبجي ء املنقذ 
اىل جميع  �صكان  الأر�س ، بــــل نــــجد فـي 
الن�س تف�صيل اآخر، وهو اأن  هذا املنقذ 
�صيكون منقذا لكل اأمة.  ثم  جند  يف  هذا 
النـ�س اأيــــ�صا ا�صارة اىل م�صاألة  مهمة، 

وهي الب�صـــارة )بقرب  �صـــاعة  حكمه(.
عـــن   الـــواردة   والروايـــات  والأخبـــار 
اأئمة اأهــــل  البــــيت  عليهم ال�صلم ت�صري  
اىل هـــذه املفاهيم واملعـــاين   وتوؤكدها، 
وباخل�صو�س ما جاء يف الن�س العربي 
لروؤيـا يــــوحنا، فعن المام الر�صا عليه 
ال�صـــلم انـــه  قال: )ينادي  مــــناد  مــــن 
الأر�س - اأهـــل  ال�صــــماء-ي�صمعه جميع 
اإّن  فــــيقول :األ  القــــائم   اىل  بالدعـــاء  

اهلّل  بيـــت  قـــد ظهـــر عنـــد  اهلّل   حّجـــة  
فاتبعـــوه فاإن احلق معـــه وفيه(. )بحار 

الأنـــوار:٣٢٢/١٣(

)اأ�شعيا( يـب�ّشر بـالقائم عليه   
اأي�شا ال�شالم 

يف جانب اآخر مــــن )�صــــفر اأ�صــــعيا( 
بــــظهور  �صــــريحة   ا�صـــارات   جنـــد 
)املنقـــذ(، وكيفيـــة حكمه، وارتــــباطه 

بــــاهلّل تعـــاىل، لهـــا دللت ملـــا ورد عن 
الر�صـــول �صلـــى اهلل عليه واآلـــه والأئمة 
المـــام  بخ�صو�ـــس   ال�صـــلم  عليهـــم 
احلجة املنتظر عليه ال�صـــلم. 
لهــــذه  نــــموذج  يلـــي  وفيمـــا 
روح  ناحـــا  )يف  ال�صـــارات: 
يهق يف  روحـ  حــــخما قي قــــينا 
روح عــــيت�صا قــــي كقـــورا روح 
يهقـــا(.  يــــراأت  وقـــي  دعـــت 

)٦٤٥ /١١ �صـــعيا: )اأ
وتعنـــي هذه الفقـــرة: )ويحل 
عليـــه روح  الرّب، وروح احلكمة 
والفهم ، وروح  امل�صـــورة والقوة، 

روح املعرفة ومـخافة  الربـ (. 
ا�صــــعيا  �صـــفر  مـــن  وجـــاء 
هـريحوبــــرياأت  )قــــي  ذاتــــه: 
يهقـــا قي ملــــرئيه عــــيناق قي  ل مل�صـــمع 

ي�صـــقوط(. اأوزنـــاق 
وتعنـــي: )ولدتـــه يف خمافـــة الـــرّب ، 
ول  يق�صـــي بح�صـــب مـــراأى عينيـــه ، ول  

بح�صـــب م�صمع اأذنــــيه(.
وجــــاء اأي�صـــًا: )قي هوخيح مبي�صـــور 
لعنايف اآرت�س قــــي هـكا اآرتــــ�س  بـ�صيفظ 
بـيق فـي برّوح �صافاتاق ياميت را�صاع(.
وتعنـــي: )ويحكم بالن�صاف لبائ�صـــي 
الأر�س، وي�صـــرب الأر�س بق�صيب فمه ، 

ومييت  املنافق بنفخة �صفتيه(. 
زئيـــب عـــم  وجـــاء كذلـــك: )يف كار 
كيق�س قي نــــامار عم كدي بربات�س قي  
عيكل قي كفري قي مـــري ياحدوقي نعر 

قاطـــان نوهيك بام (.
وتعني : )وي�صـــكن الذئـــب   واخلروف، 
ويرب�ـــس النمـــر مـــع اجلـــدي، والعجل 
وال�صـــبل معا، و�صبي �صغري ي�صـــوقها(. 

مب�شرا  اأ�شـــعيا  �شفر  وفي 
الذي  العظيم  بالم�شلـــح 
ي�لـــد في اآخـــر الزمان: 
بالن�شاف  )ويحكـــــــــــم 
الأر�ـــس،  لبــــــــــائـــــــ�شي 
بق�شيب  الأر�س  وي�شرب 
فمـــه ، ويميـــت  المنافـــق 

�شـــفتيه(. بنفخة 
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واأي�صا: وردت ال�صـــارة   اإىل  ال�صـــلم 
والعـــدل اللذيـــن يكونـــان بعـــد ظهـــور 
املنقذ: )لويا ربعوا قي لوي�صحيتوا  بخل  
هارقد  �صـــي كي مالئي هاآرت�س ديعا اإت 

ليــــم خم�صيم(. يهقا كـميم 
يف�صـــدون   ول  ي�صـــيئون  )ل  وتعنـــي: 
كــــل جبـــل قد�صـــي، لأن الأر�ـــس  فــــي 
متتلـــى ء مـــن معرفـــة الرّب كمـــا تغّطي 

البحر(.  امليـــاه  
ال�صـــارة  اأي�صـــا  ووردت  
اىل اأحـــد اأ�صـــهر األقـــاب المام 
وهـــو  ال�صـــلم  عليـــه  املنتظـــر 
بــــيوم  هــــايا  )قـــي  )القائـــم(: 
ههوي�ّصـــي اأ�صري عــــوميد لنــــي�س 
عميم اإيلق كوييم يدر�صـــوا قي 

منوحاتوكاقـــود(. هايتـــا 
اليـــوم  ذلـــك  )ويف  وتعنـــي: 
�صـــريفع  القائـــم رايـــة لل�صـــعوب 
وتنتظـــره،  تطلبـــه  التـــي  والمم 

ويكـــون حملـــه جمـــدا(. 

ويف هـــذا ال�صــــدد جــــاء فــــي كتـــاب  
)بحار  الأنوار( اأّنه اإذا قام القائم حكم 
بالعـــدل  وارتفع يف اأيامه اجلور، واأمنت 
به ال�صبل، واأخرجت الأر�س بــــركاتها، 
 ورّد كــــل حـــق اىل اأهلـــه، ومل يبـــق اأهل 
دين حتـــى يظهروا  ال�صـــلم ، ويعرفوا  
بالميان، اأما �صــــمعت اهلّل يـقول : )وله 
اأ�صـــلم  من يف ال�صـــموات والأر�س طوعا 

وكرهـــا واإليـــه يرجعـــون( وحكـــم بـــني 
النا�س بـحكم  داود، وحكم حممد �صلى 
اهلل عليـــه واآله، فحينئـــذ تظهر  الأر�س  
يجـــد  ول  بركاتهـــا،  وتبـــدي  كنوزهـــا  
الرجـــل  منكم يومئذ مــــو�صعا  ل�صدقته  
ول لربه ل�صمول الغــــنى جـميع املوؤمنني. 
ثـــم قال: اإن دولتنا اآخر الدول، ومل يبق 
اأهل بيت لهم دولـــة اإلّ  ملكوا  قبلنا  لئل 
ملكنـــا  اإذا  �صـــريتنا:  راأوا  اإذا  يقولـــوا، 
�صرنا مبثل �صـــرية  هوؤلء، وهو قول اهلّل 
تعـــاىل: )والعاقبـــة للمّتقني(. )بــــحار 

الأنــــوار:١٣/٣٣8-٣٣9(
روايـــات  مـــن  الروايـــة  وهـــذه 
لعلمـــاء  مــــعتربة  كتـــب  م�صـــتفي�صة يف 

مدر�صـــة  اأهل  البيـــت  عليهم ال�صـــلم. 
بـــل  جند ذلك يف كثري مـــن كتب علماء 
اأهل ال�صـــّنة، فكل  كتاب  يتعّر�س ل�صرية 
اآبـــاء احلجة املنتظـــر عليهم ال�صـــلم 
لبـــّد واأن يذكـــره، وكل معجم للحديث 
الر�صــــول    عـــن   ورد   مـــا  بع�ـــس  فيـــه 
الأعــــظم �صلـــى اهلل عليه واآله ب�صـــاأنه 
عليه ال�صـــلم، وجّل كتب التف�صـــري قد 
ت علـــى الآيات الكرميـــة املوؤّولة   ن�صّ
الثاين  بظهـــوره  )ع(، وهـــو المـــام 
ع�صـــر من اأئمة الهدى الإمام حممد 
ابن احل�صـــن مهدي  هذه المة  عجل 
اهلل فرجه ال�صـــريف، واملنقذ  القائد  
الذي يــــقوم بــــعملية البناء ال�صـــامل 

الن�صـــان. حل�صارة 
ـــــــــــــــ

امل�صادر:
العـــربي(  ١- )الكتـــاب املقد�ـــس( )الأ�صـــل 

دار الكتـــاب  املقد�ـــس ، نورمانهري  �صـــنيت. 
٢- )الكتاب املقد�س( )الأ�صل ال�صــــرياين(، 

 .١979
عربي-عربـــي،  احلديـــث(  )املــــعجم   -٣
للمليـــني   العلـــم   دار   ،١ ط  كمـــال،  ربحـــي  د. 

)بـــريوت(. 
٤- )قواعـــد اللغـــة العربيـــة( د. زيـــن العابدين 

حممـــود، دار الثقافة للن�صـــر )القاهرة، ١98٥(. 
٥-اذاعة  ا�صـــرائيل  العربيـــة ، ان�صات )١979-

 .)١98٠
ال�صـــيخ  امل�صطفـــى(  ديـــن  اىل  )الهـــدى   -٦

حممـــد جـــواد البلغـــي. 
7- )تــــف�صري القـراآن الكــــرمي(، ال�صيد  عبداهلّل  

�صرّب، ط ٣. 
8- )تاريخ اليــــعقوبي( املــــجلد الأول، مــــوؤ�ص�صة 

ن�صـــر ثقافة اأهل البيت عليه ال�صلم )قم(. 
9- )التب�صـــري  وال�صـــتعمار  يف  البـــلد العربية( 

د. اخلالـــدي، فروخ، طه، ١97٣. 
١٠- )بحـــار الأنوار( ج ١٣، العلمة املجل�صـــي، 

ط ٣. 
علـــي    ) ال�صـــلم  عليـــه  املهـــدي   )المـــام   -١١
مــــحمد  عـلي دخـيل، ط ٢، دار املرت�صي )بريوت(. 

* بقلم: اأحمد ال�ا�شطي

ورد  اي�شـــا  اأ�شـــعيا  وفـــي 
ذكـــر للتعاي�ـــس ال�شـــلمي 
زمن  في  الم�ج�دات  بين 
عليـــه  المهـــدي  المـــام 
الذئب  )وي�شكن  ال�شالم: 
ويــــــرب�س  والخـــــــروف، 
النمـــر مــــــــــــع الجـــدي، 
معـــا،  وال�شـــبل  والعجـــل 
ي�شـــ�قها(. �شغير  و�شبي 
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الت�بة، ما هي؟ وكيف هي؟
الت�بة:  معنى 

التوبة هي الإقلع عـــن الذنب..و العزم 
على ترك العـودة  اإليه م�صتقبل.

التـ�بة ...والتائبني اآيات يف  
الَّذِيـــنَ  جَـــاءََك  }وَإَِذا  تعـــاىل:  قـــال 
عََليُْكـــمْ  سَـــالَمٌ  َفُقـــْل  بَِآيَاتِنَـــا  يُؤْمِنُـــونَ 
َكَتـــبَ رَبُُّكـــمْ عََلـــى نَْفسِـــهِ الرَّحْمَـــَة َأنَّهُ 
مَـــنْ عَمِـــَل مِنُْكـــمْ سُـــوءًا بِجَهَاَلـــةٍ ُثـــمَّ تَابَ 
رَحِيـــمٌ{  َغُفـــورٌ  ـــهُ  َفَأنَّ وََأصَْلـــحَ  بَعْـــدِهِ  مِـــنْ 

. )٥ ٤ م نعـــا لأ ا (
ــابَ وََآمَـــنَ  وقـــال تعـــاىل: }إاِلَّ مَـــنْ تـَ
وَعَمِـــَل صَالِحًـــا َفُأوَلئِـــكَ يَدْخُُلـــونَ الْجَنََّة 

وَاَل يُْظَلمُـــونَ شَـــيًْئا{ )مـــرمي/٦٠(.
وََآمَـــنَ  ــابَ  تـَ مَـــنْ  }إاِلَّ  تعـــاىل:  وقـــال 
ـــهُ  وَعَمِـــَل عَمَـــالً صَالِحًـــا َفُأوَلئِـــكَ يُبَـــدُِّل اللَّ
هُ َغُفورًا رَحِيمًا  سَيَِّئاتِِهمْ حَسَنَاتٍ وََكانَ اللَّ
)70( وَمَـــنْ تَابَ وَعَمَِل صَالِحًـــا َفإِنَّهُ يَُتوبُ إَِلى 

ـــهِ مََتابًا{.)الفرقـــان/ 7٠-7١(. اللَّ
وقال تعـــاىل: }قل يــــا عــــبادي الذين 
أســـرفوا على أنفســـهم ال تقنطوا من رمحة 
الّلـــه...إن الّلـــه يغفـــر الذنبـــوب مجيعـــا..

إنه هـــو الغفـــور الرحيم {)الزمر /٥٣(.
اهلّل رحيم بعباده

قـــال اأ�صحاب الر�صـــول �صلـــى اهلل عليه 
واآله و�صلم له يوما:  يا ر�صول اهلل.. نـخاف 
عـلينا النـفاق !! قال :  »ومل  تخافون ذلك؟«، 
قالـــوا:  اإذا كنـــا عندك فذكرتنـــا ورّغبتنا 
وجلنـــا ون�صـــينا الدنــــيا وزهدنا حتـــى كاأنا  
نعايـــن  الآخرة ،واجلنـــة والنـــار ... فـــاإذا 
خرجنا مـــن عنـــدك ودخلنا هـــذه البيوت 
و�صـــممنا الأولد وراأيــــنا  العــــيال  والأهــــل  
يـــكاد اأن نحول عن احلال التـــي كنا عليها 
عندك... وحتى كاأنا مل نــــكن عـلى  �صي ء؟! 

اأفتخـــاف  علينا اأن يكـــون ذلك نفاقا؟

فقـــال �صلى اهلل عليه واآله و�صـــلم: )كل 
اإن هـــذه خطـــوات ال�صـــيطان فريغبكم يف 
الدنيا . واهلّل  لو  تدومون على احلالة التــــي 
و�صـفتم اأنــــف�صكم بها ل�صافحكم امللئكة 
وم�صـــيتم علـــى املاء. و لـــول اأنكـــم  تذنبون  
فت�صـــتغفرون اهلّل خللـــق اهلّل خلقـــا حتـــى 
يـذنبوا ثـم ي�صتغفروا اهلّل فيغفر لهم... اإن  

املوؤمـــن  مفتنت  تواب(.
اهلّل  اأوحـــى  القد�صـــي:  احلديـــث  يف 
اىل داود عليه ال�صـــلم: )يـــا داود لو يعلم 
لهـــم،  انتظـــاري   كــــيف   عــــني  املــــدبرون 
ورفقي بهم، و�صوقي اىل ترك معا�صيهم.. 
ملاتـــوا �صـــوقا اإيل وتقطعـــت اأو�صالهـــم  من  
مـحبتي ... يـا داود هذه اإرادتي يف املدبرين 

عنـــي فكيـــف اإرادتي باملقبلـــني علي(.
�شرورة املبادرة اىل الت�بة 

ولنعـــم ما قال بع�ـــس اأهـــل املعرفة: من 
اأّن ترك املبادرة اإىل التوبة بالت�صـــويف كان 
بني خطرين عظيمني: اأحدهما: اأن يراكم 
الظلمـــة على قلبه من املعا�صي حتى ي�صري 

رينًا وطبعًا فل يقبل املحو .
والثـــاين : اأن يعاجلـــه املر�ـــس اأو املـــوت 

فـــل يجد مهلة بال�صـــتغال باملحو(.
الت�بة كيفية 

�صـــاأل ر�صـــول اهلّل �صلـــى اهلل عليـــه واآله 
و�صـــلم اأ�صحابـــه:  » اأتـــدرون مـــن التائب؟ 
فقالـــوا: اللهم ل، قـــال: اإذا تاب العبد ومل 
ير�س اخل�صماء فلي�ـــس بتائـــب، ومن تاب 
ومل يغـــري جمل�صـــه وطعامه فلي�ـــس بتائب، 
ومـــن تـــاب ومل يغري رفقاءه فلي�ـــس بتائب، 
ومن تاب ومل يزد يف العبادة فلي�س بتائب، 
ومن تـــاب ومل يغري لبا�صـــه فلي�ـــس بتائب، 
ومن تاب ومل يغري فرا�صـــه وو�صادته فلي�س 
بتائب، ومن تاب ومل يفتح قلبه ومل يو�صـــع 
كفه فلي�س بتائب  ومن تاب ومل يق�صر اأمله 
ومل يحفظ ل�صـــانه فلي�ـــس بتائب، ومن تاب 

ومل يقـــدم ف�صل قوته من بني يديه فلي�ـــس 
بتائـــب، واإذا ا�صـــتقام على هـــذه اخل�صال 

التائب«. فذاك 
و�صـــمع الإمـــام علـــي  بــــن  اأبــــي طالـــب 
عليه ال�صـــلم �صـــخ�صا يقـــول يف ح�صرته: 
لـــه: »اأتـــدري مـــا  )اأ�صـــتغفر اهلّل( فقـــال 

داود  الـــى  اهلّل  اأوحـــى 
عليـــه ال�شـــالم: )يا داود 
ل� يعلم المــــدبرون عـني 
لهـــم،  انتظـــاري   كــــيف  
ورفقي بهم، و�شـــ�قي الى 
تـــرك معا�شيهم.. لمات�ا 
وتقطعـــت  اإلـــي  �شـــ�قا 
مــــحبتي ...  من   اأو�شالهم  
يــــا داود هذه اإرادتي في 
المدبريـــن عنـــي فكيـــف 
علي(. بالمقبلين  اإرادتي 
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ال�صتغفار؟ ال�صتغفار  درجة  العـليني، وهـو 
ا�صـــم واقع على  �صـــتة  معان :

اأولها: النـدم عـلى  مـا  م�صى.
والثـــاين: العـــزم علـــى تـــرك  العودة 

اأبـدا. اإليـه 
والثالـــث: اأن تـــوؤدي اىل املخلوقـــني 
حقوقهـــم حتـــى تلقـــى اهلّل اأمل�ـــس لي�ـــس  

تعبة. عليـــك  
الرابـــع: اأن تعمـــد اىل كــــل  فــــري�س  

عليـــك �صيعتها  فتـــوؤدي  حقها .
اىل  تــــعمد  اأن  اخلــــام�س: 
اللحــــم الذي نــــبت عــــلى ال�صحت 
ياأتـــي مـــن طريـــق  الـــذي  )املـــال 
الكـ�صب احلـرام( فتذيبه بالأحزان 
حتى تل�صق  اجللد بالعظم وين�صـــاأ 

جديد . حلـــم  بينهما 
ال�شاد�ـــس : اأن تــــذيق  اجل�صم  
حـــلوة  اأذقتـــه   كمـــا   الطـــاع  اأمل 
تقـــول  ذلـــك  فعنـــد  املــــع�صية... 

اهلّل(«. )اأ�صـــتغفر 
التـ�بة تـجديد 

عـــن حممد بـــن م�صـــلم قــــال: 
قــــال الباقـــر  عليـــه ال�صـــلم: يا  

حممد  ابن م�صـــلم ذنوب املوؤمن اإذا تاب 
عنهـــا   مغفورة لـــه... فليعمـــل املوؤمن ملا 

يـ�صتاأنف بــــعد التـوبة واملغفرة،اأما واهلّل 
انــــها ليــــ�صت اإل لأهل الإميان«.

قلت: فــــاإن عــــاد بعد التوبة وال�صـــتغفار 
يف الذنوب وعاد يف التوبة .

فقال: »يا حممد بن م�صلم اأتــــرى العـبد 
املوؤمن يندم على ذنبه وي�صتغفر اهلّل تـعاىل 

مـنه ويتوب ثـم ل يـقبل اهلّل تـوبته!!«.
قلـــت: فاإن فعـــل ذلك مــــرارا، يذنب ثم 
يتـــوب وي�صـــتغفر ...  فقـــال  عليه ال�صـــلم: 
»كلما عاد املوؤمن بال�صـــتغفار والتوبة، عاد 

اهلل عليـــه باملغفـــرة واإن اهلّل غفور رحــــيم 
يـقبل التوبة، ويعفو عن ال�صيئات... فاإياك 
اأن تـقّنط املـوؤمنني مـن رحـمة اهلّل تـعاىل«.

الت�بة متح� الذنـ�ب 
قــــال  الإمـــام ال�صـــادق عليـــه ال�صـــلم: 
»اإذا تـــاب العبـــد توبة ن�صوحـــا، اأحبه اهلّل 
تعـــاىل ف�صـــر عليـــه يف الدنيـــا والآخرة«، 
قال الـــراوي: وكيف ي�صـــر اهلّل عليه؟ قال 
عليه ال�صلم: »يــــن�صي مـلكيه مـا كتبا  عليه  
من الذنـــوب ثم يوحي اهلل اىل جــــوارحه: 
اكــــتمي عــــليه ذنــــوبه... ويوحي اىل بقاع 
الأر�ـــس اكتمي عليـــه مـــا كان يعمل عليك 
من الذنوب... فيلقى اهلّل تعاىل حني يلقاه 
ولي�س �صي ء ي�صهد  عليه  ب�صي ء من الذنوب«. 
وعن  الإمام الر�صا  عليه ال�صلم قال: »قال 

ر�صـــول اهلل �صلـــى اهلل عليـــه واآله و�صـــلم: 
»التائب مــــن الذنب كمـــن ل ذنب له«.

و�صـــلم:  واآلـــه  عليـــه  اهلل  �صلـــى  وقـــال 
»لي�س �صي ء اأحب اىل اهلّل من موؤمن تائب 

اأو موؤمنـــة تائبة«.
التائبني ث�اب 

ال�صـــلم  عليـــه  ال�صـــادق  الإمـــام  عـــن 
قـــال: »اإن اهلل عـــز  وجـــل  اأعطـــى التائبني 
ثـــلث خ�صـــال.. لـــو اأعطى خ�صلـــة منها 
جميع اأهل ال�صموات والأر�س لنــــجوا بـها. 
وَّابِنَ  هَ يُحِـــبُّ التَّ قال تعـــاىل: }إِنَّ اللَّ
 .)٢٢ الْمَُتَطهِِّرينَ{)البقرة  وَيُحِـــبُّ 
اأحبـــه اهلّل مل يعذبـــه«. وقولـــه   فمـــن 
تعـــاىل: }الَّذِيـــنَ يَحْمُِلـــونَ الْعَـــرْشَ 
وَمَـــنْ حَوَْلـــهُ يُسَـــبِّحُونَ بِحَمْـــدِ رَبِِّهـــمْ 
ذِيـــنَ  لِلَّ وَيَسْـــَتْغفِرُونَ  بِـــهِ  وَيُؤْمِنُـــونَ 
َآمَنُـــوا رَبَّنَـــا وَسِـــعْتَ ُكلَّ شَـــيْءٍ رَحْمًَة 
وَاتَّبَعُـــوا  تَابُـــوا  ذِيـــنَ  لِلَّ َفاْغفِـــرْ  وَعِْلمًـــا 
 )7( الْجَحِيـــِم  عَـــَذابَ  وَقِِهـــمْ  سَـــِبيَلكَ 
تِـــي  الَّ عَـــدٍْن  جَنَّـــاتِ  وََأدْخِْلهُـــمْ  رَبَّنَـــا 
َآبَائِِهـــمْ  مِـــنْ  صََلـــحَ  وَمَـــنْ  وَعَدْتَهُـــمْ 
وََأْزوَاِجِهـــمْ وَُذرِّيَّاتِِهمْ إِنَّـــكَ َأنْتَ الْعَِزيزُ 
الْحَكِيـــمُ )8( وَقِِهـــمُ السَّـــيَِّئاتِ وَمَـــنْ 
ــِق السَّـــيَِّئاتِ يَوْمَئِـــذٍ َفَقـــدْ رَحِمَْتـــهُ وََذلِكَ  تـَ

.)9-7 الْعَظِيمُ{)املوؤمـــن  الَْفـــوُْز  هُـــوَ 
َأنَْفُقوا  إَِذا  وقوله عـــز وجـــل: }وَالَّذِيـــنَ 
بَيْـــنَ  وََكانَ  يَْقُتـــرُوا  وََلـــمْ  يُسْـــِرُفوا  َلـــمْ 
يَدْعُـــونَ  اَل  وَالَّذِيـــنَ   )67( َقوَامًـــا  َذلِـــكَ 
النَّْفـــسَ  يَْقُتُلـــونَ  وَاَل  َآخَـــرَ  إَِلهًـــا  ـــهِ  اللَّ مَـــعَ 
يَزُْنـــونَ  وَاَل  بِالْحَـــقِّ  إِالَّ  ـــهُ  اللَّ حَـــرَّمَ  تِـــي  الَّ
 )68( َأثَامًـــا  يَْلـــقَ  َذلِـــكَ  يَْفعَـــْل  وَمَـــنْ 
يَُضاعَـــفْ َلـــهُ الْعَـــَذابُ يَـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ وَيَْخُلدْ 
وََآمَـــنَ  ــابَ  تـَ مَـــنْ  إِالَّ   )69( مُهَاًنـــا  فِيـــهِ 
هُ  وَعَمِـــَل عَمَـــالً صَالِحًـــا َفُأوَلئِـــكَ يُبَـــدُِّل اللَّ
َغُفـــورًا  ـــهُ  اللَّ وََكانَ  حَسَـــنَاتٍ  سَـــيَِّئاتِِهمْ 

رَحِيمًا{)الفرقـــان ٦8- 7٠(.

)ُقـــْل َيـــا ِعَبـــاِدَي الَِّذيَن 
ْنُف�ِشـــِهْم َل  اأَ�ْشـــَرُف�ا َعَلى اأَ
 ِ َتْقَنُطـــ�ا ِمـــْن َرْحَمِة اهللَّ
ُنـــ�َب  الذُّ َيْغِفـــُر   َ اهللَّ اإِنَّ 
اْلَغُف�ُر  ُهـــَ�  اإِنَّـــُه  َجِميًعـــا 

الرَّحِيـــمُ(.

ْ ُ
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الكاذب اليمني 
معنى اليمني الكاذب

اأن يخـــرب عن املا�صـــي اأو احلا�صر بخرب  
كاذب  و لأجـل  تـاأكيده اأو اإثـباته يق�صم باهلّل 
تعاىل،باأن يقول مثل:»و اهلّل فعلت يف اليوم 
الفلين كذا «و هذا الق�صم من اليـمني عرّب 
عنـــه يف الروايات بـ)اليمني الغمو�ـــس( اأي 
يغم�س  �صاحبه يف املع�صية اأو  يف  جـهنم،كما 
يعرب عنه بــ)اليــــمني احلالقـــة( مبعنى اأنه 
كاملو�س التي حتلق ال�صعر من البدن تذهب 

الدين من �صاحبه.
اأدلة اعتبارها من الكبائر

ا�صت�صـــهد المام ال�صادق عليه ال�صـــلم 
على اعتبارها مـــن الكبائر بقوله  تعاىل يف 

املجيد: القراآن 
قـــال تعـــاىل: }إِنَّ الَّذِيـــنَ يَشْـــَترُونَ 
ـــهِ وََأيْمَانِِهـــمْ ثَمَنًـــا َقلِيـــالً ُأوَلئِكَ اَل  بِعَهْـــدِ اللَّ
هُ  مُهُمُ اللَّ خِـــرَةِ وَاَل يَُكلِّ خَـــالََق َلهُمْ فِي اآْلَ
يِهـــمْ  وَاَل يَنُْظـــرُ إَِليِْهـــمْ يَـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ وَاَل يُزَكِّ

عمـــران :77(. َألِيـــمٌ{)اآل  عَـــَذابٌ  وََلهُـــمْ 
وعـــن المام الباقـــر عليه ال�صـــلم قال: 
»قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم: 
اإياكـــم واليمني الفاجرة فاإنهـــا تدع الديار 

بـلقع«.)١( اأهـلها  من 
�صلـــى اهلل  ر�صـــول اهلل  مقالـــة  وورد يف 
عليه واآله و�صـــلم اأن امراأ القي�س اخت�صم و 
رجل من ح�صر موت اإىل ر�صـــول  اهلل �صلى 
اهلل عليه واآله و�صـــلم يف اأر�س، فقال �صلى 

واآلـــه  عليـــه  اهلل 
و�صـــلم »األك بينـــة؟«، قال:ل. 

قـــال �صلـــى اهلل عليـــه واآله و�صـــلم: 
»فبيمينه؟«، قال:اإذن واهلل يذهب باأر�صي. 

فقال �صلى اهلل عليه واآله و�صـــلم: »اإن ذهب 
باأر�صك بيمينـــه كان ممن ل ينظر اهلل اإليه 
يوم القيامة ول يـزكيه و له  عذاب  األيم«، قال: 

»ففـــزع الرجل و رّدهـــا اإليه«.)٢(
قـــال الإمـــام ال�صـــادق عليـــه ال�صـــلم: 
»من حلف على ميني  وهو  يــــعلم  اأنــــه كاذب 

اهلّل  تعاىل«.)٣( بـــارز  فقد 
اليمني اأق�شام  

اليمـــني اإّما مـــن اأجل الإثبـــات والتاأكيد، 
اأو من اأجل اللتزام باأمر يف امل�صـــتقبل.

اأمـــا اليمـــني مـــن اأجـــل اإثبـــات وتاأكيـــد 
مطلب  اأو  خرب  فاإنها عــــلى اأربــــعة اأقــــ�صام:

ال�اجب
جتـــب اليمني يف  �صــــورة  تــــوقف حــــفظ 
النف�ـــس اأو الكرامة للفاعل اأو مل�صـــلم غريه، 
وهكذا حفظ املال الـــذي يجب حفظه على 
الق�صـــم، نعـــم، اإذا  كانـــت  التوريـــة  ممكنة 

فالأحوط له عـــدم تركها.
امل�شتحب

ت�صـــتحب اليمـــني فيمـــا اإذا توقف حفظ 
مــــال الفــــاعل اأو مال غريه من امل�صلمني 

واإنقاذه من �صر الظامل  على  الق�صم ، 

ففـــي �صورة مـــا اإذا مل يكن املـــال واجب 
احلفظ، ومل يكن  قــــليل  جــــدًا فـاإّن الق�صم 
هنا م�صتحب، ففي  اإحدى الروايات اأن زرارة 
قال للإمام الباقر عليه ال�صـــلم: »اإنـّـــا منر 
باملال  على الع�ّصارين  فيطلبون مّنا اأن نحلف 
لهـــم، ويخلـــون �صـــبيلنا ول ير�صون مّنـــا اإّل 
بذلـــك ، فقال : »احلف  لهم فهو اأحــــلى مــــن 

والزبد«.)٤( التـمر 
اأّمـــا اإذا كان املـــال قليـــل، خ�صو�صـــا اإذا 
كان  اأقل  من  ثلثني درهـما، فـاإّن ترك الق�صم 
م�صتحب، كما روي عن الإمام ال�صادق عليه 
ال�صـــلم اأنه قال: »قال  ر�صول  اهلل �صلى اهلل 
عليه واآله و�صـــلم :من جـــّل اهلل اأن يحلف به 

اأعــــطاه اهلل خـريا مـما ذهب منه «.)٥(
اأجـــل  مـــن  اأي�صـــا  الق�صـــم   وي�صـــتحب  
اإثبـــات وتاأكيـــد مطلب حّقاين ومــــهم، اأو 
لبــــيان عــــظمته مثل قول ر�صول  اهلل �صلى 
اهلل عليه واآله و�صـــلم: »فو اهلل ل ميل اهلل 

متّلوا«)٦(. حتى 
عليـــه  املوؤمنـــني  اأمـــري  كلم  مثـــل  اأو 
اأعــــلم  مــــا  تــــعلمون   لـــو   »واهلّل   ال�صـــلم: 
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كثـــريا«.)7( ولبكيتـــم  قليـــل  ل�صحتكـــم 
املكروه:

الق�صم ال�صادق يف  غري  مــــوارد  الوجـوب 
وال�صــــتحباب التي �صـــبق �صـــرطها مكروه 
بنحـــو عام، �صـــواء اأكان يتعلـــق باملا�صي اأو 
احلا�صر اأو  امل�صتقبل ،كاأن  يــــقول: )�صـيكون 
غدا كذا( اأو  )اأق�صـــم باهلل حدث بالأم�ـــس 
كـــذا( اأو )�صـــيحدث  اليوم  كـــذا( فاإنه واإن 
كان �صــــادقا اإّل اأنــــه مــــكروه، اأما اإذا كان 

كذبا فاإنـــه حرام قطعا.
ال�صـــلم:  ال�صادق عليه  الإمـــام   يقول  
»ل حتلفـــوا بـــاهلل �صادقـــني ول كاذبني، 
فانـــه عــــّز و جــــل يقـــول: }وَاَل تَجْعَُلـــوا 

يْمَانُِكـــمْ{.)8( ألَِ عُرَْضـــًة  ـــهَ  اللَّ
املحرم

الق�صـــم الـــذي يحـــرم  دائمـــا  و يف  جميع 
املوارد، هـو احلـلف بـالرباءة من اهلّل  و من  
دين الإ�صـــلم مثل اأن يقـــول: »اأبراأ من اهلل 
اأو من دين الإ�صلم اإن  كنت  فــــعلت كـذا اأو 
اأفــــعل كذا « وهذا  الق�صم، على  العموم ، لغو  
وباطل وحرام مطلقا، �صواء اأكان فـي  مـقام  
اخل�صومة واإثبات احلق، اأو يف مقام التعهد 
واللتزام باأمـــر اآت، اأو ب�صدد  الإخبار  عن 

املا�صي، و�صواء اأكان �صدقا اأم كــــذبا.
وقـــد وردت اأحاديـــث  وروايـــات  يف هـــذا 
املقام فعن النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم 
اأنه  �صـــمع رجل يــــقول: اأنــــا بري ء من دين 
حممـــد �صلى اهلل عليـــه واآله و�صـــلم، فقال 
ر�صـــول اهلل �صلـــى اهلل عليـــه واآلـــه و�صـــلم: 
»ويــــلك، اإذا  بـرئت  مــــن دين حممد، فعلى 
دين  من  تكون؟«، قال: فما  كـّلمه ر�صـول اهلل 
�صلـــى اهلل عليه واآله و�صـــلم حتى  مات«.)9(
وعـــن الإمـــام ال�صـــادق عليـــه ال�صـــلم 
قوله  ليون�س بن ظبيان: »يا يون�س، ل تـحلف 
بــــالرباءة مّنا فاإّن من حلف بــــالرباءة مـنا  

�صادقا  اأو كـاذبا بــــري ء مـّنا«.)١٠(

اليمني على اللتزام  باأمر 
م�شتقبلي 

اإذا  حـلف  مــــن اأجل القيام بعمل  اأو ترك 
عمل يف امل�صـــتقبل فـــاإّن ميينه تقع �صحيحة 
وتــــحرم مــــخالفتها، وجتب الكفـــارة على 

احلنث  بها ، وذلك بــــال�صروط التالية:
واجــــب   بــــفعل   الق�صـــم   يتعلـــق  ١-اأن 
داء �صـــلة ال�صبح (،  )كالق�صـــم  علـــى اأ
و  مــــ�صتحب )و مثاله اأن يق�صم على اأداء  اأ
�صلة اجلماعة  اأو  نــــافلة  الليـل(، اأو ترك 
حرام )مثاله اأن يق�صم  عـلى اأن  ل  يـكذب ، 
اأو  ترك مكروه )ومــــثاله اأن يـق�صم على اأن 
ل يب�صـــق يف املــــ�صجد، اأو يــــتعلق الق�صـــم 
بفعـــل مبـــاح فيه غر�ـــس عقلئـــي دنيوي 

)كالق�صـــم على ترك التدخني(.
٢-اإذا كانـــت اليمني  بــــا�صم اهلّل تــــعاىل 
فان خمالفتها توجب دفع الكفارة، مـ�صافا 
اإىل النــــدم وال�صتغفار كــــما قــــال تـعاىل: 
دُْتـــمُ  عَقَّ بِمَـــا  يُؤَاخُِذُكـــمْ  }وََلكِـــنْ 
عَشَـــرَةِ  إِْطعَـــامُ  ارَُتـــهُ  َفَكفَّ يْمَـــانَ  اأْلَ
ُتْطعِمُـــونَ  مَـــا  َأوْسَـــطِ  مِـــنْ  مَسَـــاكِنَ 
َأهْلِيُكـــمْ َأوْ كِسْـــوَُتهُمْ َأوْ تَحِْريـــرُ رََقبَـــةٍ 
يَّـــامٍ َذلِـــكَ  ــةِ َأ َفمَـــنْ َلـــمْ يَِجـــدْ َفصِيَـــامُ ثاَلَثـَ
ـــارَةُ َأيْمَانُِكـــمْ  إَِذا حََلْفُتـــمْ وَاحَْفُظـــوا  َكفَّ
ـــهُ  اللَّ يُبَيِّـــنُ  َكَذلِـــكَ  َأيْمَانَُكـــمْ 
تَشْـــُكرُونَ{ ُكـــمْ  َلعَلَّ َآيَاتِـــهِ  َلُكـــمْ 

)ال�صـــورة:٥-الآية:89(.
م�ارد  بطالن  الق�شم

اأّن حرمـــة خمالفـــة  ظهـــر ممـــا تقـــدم 
الق�صـــم ووجوب الكّفارة فــــيها اإنــــما هــــو 
يف �صـــورة ما اإذا تعلق الق�صـــم باأمر فــــيه 
رجــــحان �صــــرعي  اأو  عــــقلي، اأي اإذا كـان 
العــــمل  املطلوب  اأداوؤه اأو تركه ح�صنا بنظر 
ال�صرع اأو العرف، ويف غري هذه ال�صورة - 
الرجحان - فاإن الق�صـــم لغو، ومن ثم فهو 
باطل ول كّفـــارة يف خمالفته، مثال  ما  اإذا 

حلـــف على ترك  عمل  واجــــب اأو م�صـــتحب 
�صـــرعا اأو كانت فيه منفعة بنظر العقلء، 

اأو الإتيـــان بعمل حرام اأو مكروه �صـــرعا.
قال الإمـــام ال�صادق عليه ال�صـــلم: »ل 
يتجـــوز ميـــني يف حتليل حـــرام، ول حترمي 
حلل، ول  قطيعـــة  رحم« وقال اأي�صا: »اإذا 
حلـــف الرجـــل على �صــــي ء، والذي حــــلف 
عليـــه اإتيانه خـــري من تركـــه، فلياأت الذي 
هـــو خري ول كفـــارة عليه، واإمنـــا ذلك من 

خطوات ال�صـــيطان«.
ويـــروي �صـــعيد الأعرج  اأنه  �صـــاأل الإمام  
ال�صـــادق عليـــه ال�صـــلم عن رجل اأق�صـــم 
على عمل يعلم اأن تركه اأفــــ�صل مـن فعله، 
ويخـــاف مـــن خمالفـــة ق�صـــمه، قـــال  عليه 
ال�صلم: »اأما �صمعت قول ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليـــه واآله و�صـــلم: اإذا راأيت خريا من 

فدعها «. ميينك 
عليـــه  ال�صـــادق  الإمـــام  ق�ّصـــم  وقـــد  

اأق�صـــام: ثلثـــة  اإىل  اليمـــني  ال�صـــلم 
فيهـــا  لي�ـــس  ميـــني  ثــــلثة:  »الأيــــمان 
كفارة، ويـمني فــــيها كفارة، وميني غمو�س 
  توجـــب  الّنـــار، فاليمـــني التـــي لي�ـــس فيها 
كفـــارة: الرجـــل يحلف باهلل علـــى باب بّر 
اأن  ل  يفعلـــه  فكفارتـــه اأن يفعلـــه، واليمـــني 
التـــي جتب فــــيها الكــــفارة: الرجل يحلف 
علـــى بــــاب مــــع�صية اأن ل  يفعلـــه فيفعلـــه 
فتجـــب عليـــه الكفـــارة، واليمني الغمو�ـــس 
التي توجـــب الّنار )الرجل يحلف على حق 

امرئ م�صـــلم على حب�ـــس  مال«.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( الكايف - كتاب الأميان.
)٢( اأمايل ال�صيخ الطو�صي.
)٣( الكايف - كتاب الأميان.

)٤( و�صائل ال�صيعة -كتاب  الأميان .
)٥( الكـايف -كتاب الأميان.

)٦( امل�صالك - كتاب الأميان.
)7( امل�صدر نف�صه.

)8( الكـايف - كتاب الإميان.
)9( الكايف - كتاب الإميان.

)١٠( امل�صدر نف�صه.
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الت�شّيع يف �شريالنكا وامل�شتقبل ال�اعد
ال�صـــم  وهـــو  �صـــرنديب  يف  مقدمـــة 
القدمي جلزيرة �صرييلنكا املحاذية خلط 
ال�صـــتواء قد ليتوقـــع اأحد اأن ت�صـــغل هذه 
اجلزيـــرة املطرية ال�صـــاحرة حيـــزا لأتباع 
مذهـــب اأهـــل البيـــت عليهـــم ال�صـــلم من 
�صـــكان هذا ال�صقع الذي يعـــج بالطوائف 
واملذاهب والأديـــان املختلفة والتي تت�صدر 
الديانـــة البوذيـــة امل�صـــاحة العظمـــى مـــن 

اخلريطـــة الدينيـــة يف هـــذا البلد. 
و�صـــننقل لكـــم يف هـــذا املقال مـــا ظفرنا 
به من معلومات حول الواقع ال�صـــيعي هناك 
حماولـــني باإخل�س نقل احلقيقـــة كما هي 

لن�صعها بني يـــدي اأخواين املوؤمنني. 
تاريخ ال�شيعة يف �شرييالنكا

 كانـــت الده�صـــة تت�صـــلل اإىل الكثرييـــن 
ويهبـــط العجـــب علـــى وجوههـــم اإن عرفوا 
اأن �صـــرييلنكا حتت�صن موؤمنـــني من اأتباع 
اأن  ال�صـــلم لدرجـــة  البيـــت عليهـــم  اأهـــل 
احلما�صة تدفع الكثريين يف ا�صتقدام هوؤلء 

ال�صـــيعة للعمل يف الكويت بـــدل من البوذ اأو 
املتظاهرين بالإ�صلم كما هو ديدن العمالة 
الوافـــدة وقـــد راأيت مـــن اقر ورقـــت عيناه 

فرحا بولدة الت�صـــيع يف �صـــيلن. 
مات�صـــمى  اأو  �صـــرييلنكا  يف  الت�صـــيع 
بـ)�صـــرنديب( بداأ منذ القرون الإ�صـــلمية 
الأوىل اإبـــان الدولـــة الأمويـــة ثم العبا�صـــية 
اجلائرتـــني، فقـــد فـــر اأتبـــاع اأهـــل البيـــت 
عليهم ال�صـــلم اإىل الهنـــد والدول املجاورة 
وا�صـــتوطنوا جزيرة �صـــيلن وحملوا �صـــعلة 
الت�صـــيع هنـــاك، اإىل اأن تنبهـــت ال�صـــلطات 
اجلائـــرة بتواجدهـــم ون�صـــاطاتهم وحجم 
تاأثريهـــم الوا�صـــح بف�صـــل قـــوة براهينهم 
و�صـــاحرية عقائدهـــم وجمـــال منطقهم. 

فاقت�صـــت احلكمة اتخـــاذ التقية منهجا 
وم�صـــلكا يحفظهـــم مـــن امللحقـــة والقتـــل 
فتحولـــوا اإىل مذهـــب ال�صـــافعي وتظاهروا 
باأنهـــم مـــن اأتباعه حتـــت ظـــروف التقية، 
ومع مرور الزمن ا�صـــتطاع اأتباع اأهل البيت 
املت�صـــفعني ) اأي املتظاهرين باإتباع مذهب 

ال�صافعي ( التاأثري بال�صدة على ال�صوافع من 
خلل اإدخال ال�صعائر الدينية والحتفاليات 
واملواليد يف عادات املذهب ال�صافعي هنالك 
وذلـــك بالتزامن مع دخول خـــط الت�صوف 
املطروح بقوة يف ال�صـــاحة ال�صـــيلنية حتى 

اللحظة.  هذه 
اغرب ما يف املو�صوع اأن التقية ا�صتحكمت 
يف نفو�ـــس ال�صـــيعة املتظاهرين بال�صـــافعية 
فغابت حركـــة الدعوة اإىل مذهب اأهل البيت 
عليهم ال�صلم التي هي �صمام الأمان للبقاء 
والنت�صـــار وذلـــك حتـــت ظـــروف املطـــاردة 
واخلوف وفقد ال�صـــيعة خطوط الت�صال مع 
اإخوانهـــم يف باقـــي البلدان وا�صـــتمر الو�صع 
يف التدهور اإىل اإن اطفئت �صـــمعة الت�صيع يف 
هذا البلد و ذاب ال�صـــيعة وان�صهروا ومتيعوا 
يف مذهـــب الإمام ال�صـــافعي الذي كان حمل 

احرام وتقدير ال�صـــلطات. 
الت�شيع يبعث من جديد

ال�صـــيخ  يعـــد  �صـــيلين  م�صـــتب�صر  اأول 
اإىل  م�صـــتب�صر  اأول  ال�صـــرنديبي  اإ�صـــحاق 
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مذهب اأهل البيت عليهم ال�صلم يف جزيرة 
�صـــيلن ذهب لزيـــارة مدينة قم املقد�صـــة 
واللتقاء ب�صـــيعة اأهل البيت عليهم ال�صلم 
ثم طلب ال�صـــتقرار يف هذه املدينة الدينية 
وال�صـــعي وراء التح�صيل العلمي رغم بقائه 

�صـــنيا على مذهب الإمام ال�صـــافعي. 
واأكد ال�صيخ اإ�صـــحاق انه بقي على مذهبه 
ملـــدة �صـــتة اأ�صـــهر اأثنـــاء البحـــث واملطالعة 
واملحاورة اإىل اأن اأعلن ا�صتب�صاره ثم ا�صتمر 

بقاوؤه ل�صـــنوات عدة للدرا�صة والتح�صيل. 
�صـــرييلنكا  اإىل  اإ�صـــحاق  ال�صـــيخ  عـــاد 
بتاأ�صي�ـــس  فقـــام  الت�صـــيع،  �صـــعلة  حامـــل 
مدر�صة منبع الهدى للدرا�صات الإ�صلمية 
يف مدينـــة اودومـــاودي املحاذية لل�صـــاحل 

ال�صيلين.  ال�صـــرقي 
وبف�صـــل جهـــوده الدعويـــة احلثيثـــة يبلغ 
عدد امل�صـــتب�صرين اليوم ١٠٠٠ م�صـــتب�صر 
اأكرثهم من اأبناء املذهب ال�صـــافعي �صابقا 
والعدد مر�صح للزيادة بف�صل مناخ احلرية 

�صرييلنكا.  يف  الدينية 
وقـــد ان�صم اإىل قطـــار الت�صـــيع والدعوة 
اإىل مذهـــب اأهـــل البيـــت عليهـــم ال�صـــلم 
ال�صيخ عبداحلليم �صقيق ال�صيخ اإ�صحاق ثم 
ال�صـــيخ حممد زياد �صاحب اأول ح�صينية يف 
�صرييلنكا وال�صـــيخ مدين �صاحب موؤ�ص�صة 
الها�صمية والنا�صط يف جمال الرجمة اىل 
اللغة التاملية واللغة ال�صنهالية ثاين لغة يف 

�صيلن.   جزيرة 
مناطق متركز ال�شيعة يف �شيالن

مناطـــق خمتلفـــة  ال�صـــيعة يف  يتواجـــد   
من جزيرة ال�صاي، لكن ين�صب اأكرثهم يف 
املقاطعات ال�صـــرقية ذات الأكرثية امل�صلمة. 
يتواجد ال�صـــيعة يف القـــرى املل�صقة ملدينة 
اودومـــاودي ثـــم مقاطعـــة انبـــارا ،وباإجتاه 
الو�صط ال�صـــيلين تقع مدينة كاندي الوجه 
ال�صـــياحية ال�صـــهرية حيـــث حتت�صـــن هذه 
املدينة ال�صاحرة عددا لباأ�س به من العوائل 

ال�صـــيعية وبها توجـــد ح�صـــينية الثقلني اأول 
ح�صينية يف �صـــيلن واأخريا وباجتاه الغرب 
ال�صـــرييلنكية كوملبو  العا�صمـــة  وحتديـــدا 
حيث يتواجد اأتباع مذهب اأهل البيت عليهم 

ال�صـــلم يف احياء خمتلفة مـــن العا�صمة. 
الو�شاع العامة لل�شيعة يف �شيالن

 بعد مرور اأكرث من ثماٍن وع�صـــرين �صـــنة 
على دخول الت�صيع اإىل جزيرة ال�صاي �صيلن 
يت�صاءل البع�س عن �صبب عدم وجود م�صجد 
واحد للطائفة ال�صـــيعية يف هـــذه البقعة من 
الكـــرة الأر�صية يف ظل ت�صـــامح ديني ومناخ 
ثقـــايف منوع وغطـــاء قانـــوين ي�صـــمح لكافة 
الأديان ممار�صة عقائدها و�صعائرها بحرية 
وانطـــلق ثم مـــا اأ�صـــباب �صاآلـــة النتاجات 
الفكريـــة وحمدودية دائرة التبليـــغ والدعوة 
رغـــم كل هذه ال�صـــنني من انطلق �صـــرارة 
الت�صـــيع. كنـــت اكـــرر هـــذه الأ�صـــئلة وابدي 

انزعاجـــي واأملي من هـــذه الظواهر. 
ال�صـــطوانة  ترديـــد  حـــاول  البع�ـــس 
امل�صـــروخة التـــي �صـــئمنا مـــن تكرارها وهو 
اخلطـــر الوهابـــي الزاحـــف واخلـــوف من 
الت�صـــهري وامل�صايقـــات فيمـــا اأكـــد البع�س 
ورداءة  الإمكانيـــات  �صعـــف  علـــى  الآخـــر 

لل�صـــيعة.  القت�صاديـــة  الأو�صـــاع 
يحـــن  مل  الوقـــت  بـــاأن  اآخـــرون  وتعـــذر 
للإقـــدام علـــى مثل هذه اخلطـــوة فمازالت 
الأر�صية غري ممهدة لإقامة م�صجد ت�صدع 

منارتـــه بـ)اأ�صـــهد اأن عليـــا ويل اهلل(. 
ومـــن بني هـــذه التربيـــرات فجر ال�صـــيخ 
حممـــد زياد مفاجـــاأة من العيـــار الثقيل يف 
جل�صة خا�صة جمعتني به وبعدد من ال�صيعة 
يف بهو اإحدى الفنادق ال�صاحلية يف العا�صمة 
ال�صـــرييلنكية كوملبو فقد ا�صدى يل بتحليل 
دقيـــق ورائع يف�صـــر يل �صـــبب تاأخـــر ظهور 
م�صـــجد لل�صيعة يف �صـــيلن وحتليله هذا هو 
عبـــارة عن حماولة جللد الذات ال�صـــيعية و 

اإعادة للقوام ال�صـــيعي املتهالك. 
قـــال يل وانقل كلمه باملعنى ل باملبنى اأن 
الت�صيع يف �صيلن بداأ �صيا�صيا وا�صتمرت كرة 
الثلج تتدحرج على تل ال�صيا�صـــة ملدة تتجاوز 
الع�صـــرين عامـــا فرغم انتقالنـــا من احلالة 
ال�صيا�صـــية اإىل احلالة الدينية على امل�صتوى 
ال�صـــخ�صي لكننـــا وا�صلنا ترديد �صـــعارات 
الثـــورة الإ�صـــلمية وعملنـــا بـــكل اندفاع يف 
العمل ال�صيا�صـــي والتاأكيد على اأحقية الثورة 

والدفاع عنها والت�صـــبيح بحمدها. 
اأن  لنـــا  بـــدا  اأوراق  ترتيـــب  حلظـــة  ويف 
العمل ال�صيا�صـــي ت�صخم بـــل طائل ومنفعة 
ترجتى وان الوقت قد حان لتعاطي الت�صـــيع 

دولة.  ل  كدين 
وقـــت  اأتـــت يف  هـــذه  ال�صمـــري  �صحـــوة 
متاأخـــر اأي بعـــد مـــرور اأكرث من ع�صـــرين 
�صـــنة لكـــن العيـــب كل العيـــب اأن ت�صـــتمر 

تخطـــىء.  اأن  ل  باخلطـــاأ 
وجهـــاء  بـــداأ  ت�صحيحيـــة  خطـــوة  ويف 
ال�صـــيعة بعـــد نف�ـــس غبـــار الغفلـــة باإعادة 
ترتيـــب �صفوفهـــم حتـــت مظلـــة موؤ�ص�صـــة 
الها�صـــمية للتبليغ والدعوة وذلك من خلل 
اإجـــراء انتخابات داخليـــة يف املناطق ذات 

التواجـــد ال�صـــيعي لتعيني ممثـــل لهم. 
كمـــا بداأ الجتـــاه نحـــو الدعـــوة والتبليغ 
ياأخـــذ اأبعـــادًا تو�صـــعية من خـــلل ترجمة 
العديـــد مـــن الكتـــب والإ�صـــدارات باللغـــة 
التاميليـــة وال�صـــنهالية ف�صل عـــن اإ�صدار 
مطويـــات خمتلفـــة وجمـــلت ف�صليـــة ثـــم 
تد�صني اأول ح�صـــينية يف �صيلن وال�صتعانة 
بو�صـــائل الإعلم الإذاعي للدعوة والتبليغ. 
وتنظيم دورات اإ�صـــلمية وافتتاح مراكز 
ومدار�ـــس دينية، كل هذا �صمـــن اإمكانيات 
متوا�صعة جدا وبح�صـــب الو�صع والطاقة ول 
زالت املعوقـــات والتحديات جاثمة اأمامنا. 

اخلطر ال�هابي يف �شريالنكا
اخلطـــر  جتاهـــل  ي�صـــتطيع  اأحـــد  ل   
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الوهابـــي يف �صـــرييلنكا. مثلما لي�صـــتطيع 
جتاهله يف كل بقـــاع العامل. واليوم يعد املد 
الأ�صـــويل الوهابي م�صدر خطـــر للوليات 
املتحـــدة الأمريكيـــة و�صـــركائها فمـــا بالك 
ب�صـــيعة �صـــرييلنكا. ويكمـــن حجم اخلطر 
يف انت�صـــار املوؤ�ص�صـــات الدينيـــة واخلرييـــة 
يف القـــرى واملدن ذات الأغلبية الإ�صـــلمية 
�صـــرق �صـــرييلنكا، والعمـــل علـــى �صـــحن 
الأجواء �صد الأقلية ال�صيعية امل�صحوقة التي 
ل ت�صـــكل اأي خطـــر حقيقـــي اأو عائـــق اأمام 
التو�صع الوهابي املدعم بالإمكانيات املالية 

ال�صخمـــة واملكننـــة الإعلميـــة العملقة.
ت�صـــهد  مل  اللحظـــة  هـــذه  حتـــى  لكـــن   
�صـــرييلنكا اأي اقتتـــال طائفـــي اأو عمليات 
اغتيال �صد نا�صـــطني اإ�صـــلميني �صيعة ومل 
يبلـــغ الأمر حد ال�صـــتقطاب وامل�صـــاحنات 
احلـــادة واأق�صـــى ما و�صـــل اإليـــه الأمر هو 
مـــن  وحتذيـــرات  ال�صـــيعة  �صـــد  مقـــالت 
انت�صارهم و�صطوتهم وت�صويه �صمعتهم وهذه 
عادة وهابية مت�صربة يف عروقهم. فل يكون 
الوهابي وهابيا ما مل يفتعل الأزمات ويخلق 
امل�صـــاحنات مع الطوائف واملذاهب الأخرى 
وخ�صو�صا مع اأعدائهم التقليديني ال�صيعة. 
ويف بلـــد مثـــل �صـــيلن تت�صـــدر الديانـــة 
البوذيـــة قائمة الأديـــان ، تتعامى الأ�صولية 

الوهابيـــة عـــن العقائـــد الأر�صيـــة الكافرة 
الغارقة يف اأوحال ال�صرك وال�صللة وتقلب 
ظهـــر املجن علـــى اأقلية م�صـــحوقة مل تظفر 
حتـــى حلظـــة كتابة هـــذا التقرير مب�صـــجد 
واحد. فهم ل ي�صتاأ�صـــدون اإل على ال�صـــيعة 
الذيـــن اآثـــروا الهدوء وعـــدم ال�صدام وهي 
اإ�صراتيجية وا�صحة جدا يف حركة التب�صري 

مبذهـــب اأهل البيت عليهم ال�صـــلم. 
وقبل اأ�صـــهر ن�صـــطت احلركـــة الوهابية 
�صد ال�صـــيعة مـــن خـــلل اإعداد م�صـــابقة 
دينية تت�صمن اأ�صـــئلة تتعلق بال�صـــيعة. كان 

مـــن بينها هذا ال�صـــوؤال. . 
مـــن هو اأول �صـــيعي يف �صـــرييلنكا وكانت 
من بني اخليارات ا�صم ال�صيخ اإ�صحاق ؟ �صبح 
اخلوف اجلاثم كثريا ما نن�صـــج على اأنف�صنا 
اأفكارًا وهواج�س وخماوف ن�صوقها على اإنها 
حقائق وم�صـــلمات وواقعهـــا موجود فقط يف 
اأذهاننا، فرغم قـــدرات احلركات الأ�صولية 
الوهابيـــة و�صخامـــة اإمكانياتهـــا ون�صـــاطها 
الفاعـــل يف ال�صـــاحة الإ�صـــلمية لكننا نزيد 
يف عملقتها ون�صـــتغرق يف ت�صخيمها ونتو�صع 
يف اإ�صفاء قدرات لي�صـــت حقيقية لقدراتهم 
و�صط حالة من الإكثار يف جلد الذات وفقدان 
الثقـــة وغيـــاب التخطيـــط وعـــدم الإميـــان 

بقدراتنا ومبا نحملـــه من جواهر.

يتعـــدى  ل  الوهابـــي  اخلطـــر  دام  فمـــا 
الدائـــرة الكلميـــة واللفظيـــة وتراخي�ـــس 
اإقامة مراكز اإ�صلمية وم�صاجد بيد الدولة 
وحتـــت حمايتهـــا وحريـــة العتقـــاد �صمانة 
كفلها الد�صـــتور ال�صـــيلين ونظـــام احلكم 
علماين ل يّتكىء على املعتقد يف التمييز بني 

املواطنـــني فلمـــاذا كل هذا اخلـــوف اإذن؟
املراكز الإ�شالمية
- موؤ�ص�صة الها�صمية يف كوملبو 

- مركز المام جعفر ال�صادق يف كوملبو 
- ح�صينية الثقلني يف كاندي 

- مركز الثقافة الإ�صلمية يف اودوماودي 
اودومـــاودي  يف  الهـــدى  منبـــع  مدر�صـــة 
يروحـــون ويغـــدون بني احلـــني والآخر يزور 
�صـــيلن عدد من الدعاة واملهتمني بال�صيعة 
لكنهـــم يطـــوون �صفحـــة �صـــيلن اإىل الأبد 
ويغدو احلديث عن �صيلن رهني الذكريات 

مبجـــرد اأن يعود الزائـــر اإىل وطنه.. 
ويبقى �شيعة �شيالن هم املعني�ن 

يف النهاية بحل م�شكالتهم
 مـــع قـــدوم كل زائر ي�صتب�صـــر اأتبـــاع اأهل 
البيـــت وت�صـــرق �صم�ـــس الأمل يف نفو�صـــهم 
الكليلة، فالإمكانيات هزيلة للغاية والعتماد 
قائـــم على تربعـــات ال�صعفاء وم�صـــاهمات 

املتحرقني علـــى الدعوة. 
غالبيـــة اللجان اخلرييـــة يف الدول الغنية 
مثـــل الكويت وغريها ل توجـــه بو�صلتها اإىل 

جزيرة ال�صاي لأ�صباب منها:
بوجـــود  الأوليـــة  املعرفـــة  عـــدم  اأول: 

�صـــرييلنكا. �صـــيعة يف 
ثانيـــا: الأخـــذ مبنطـــق تقـــدمي اجلـــار 
واجلـــار اجلنـــب علـــى اجلـــار البعيـــد وهو 

منطـــق مقبول و�صـــائغ بل ح�صـــن.
لكـــن هذا ل مينع من بناء ج�صـــور خريية 

لإي�صال الدعم املايل اإليهم.
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وثالثـــا: الـــدول املجاورة ل�صـــرييلنكا 
فقرية جدا و�صـــيعتها لي�صـــوا باأح�صـــن حال 
منهـــا حتى ميكن ل�صـــيعة الهنـــد مثل دعم 

اإخوانهم يف �صـــيلن. 
اأ�شاليب الدع�ة يف �شيالن من 
فقه املذاهب الربعة اىل فقه 

العرتة الطاهرة
يف  البيـــت  اأهـــل  مذهـــب  اإىل  الدعـــوة   
�صـــيلن ت�صـــري بخطى متزنة وهادئة بعيدة 
عـــن الت�صـــنج والنفعـــال، فالقائمـــون علـــى 

الدعوة والتبليغ هناك يعتمدون �صيا�صـــة 
ا�صتعرا�س مذهب اأهل البيت دون الولوج 

يف تفا�صيـــل مو�صوعـــات مكهربة. 
من اأروع اأ�صـــاليب الدعـــوة هناك ما 
تفعله مدر�صـــة منبع الهدى للدرا�صـــات 
الإ�صـــلمية، فهذه املدر�صة التي حتولت 
ال�صـــيوخ  لتخريـــج  اإ�صـــعاع  مركـــز  اإىل 
واملبلغني املتفقهـــني مبذهب اأهل البيت 
فقـــه  بهـــا  امللتحقـــني  بتدري�ـــس  تقـــوم 
املذاهب الأربعة اإ�صافة اإىل فقه العرة 

ال�صـــلم.  عليهم  الطاهرة 
الأربعـــة  املذاهـــب  فقـــه  درا�صـــة  ولأن 
يجتـــذب الكثـــري مـــن اأبنـــاء القـــرى جتـــد 
اأن مدخـــلت املدر�صـــة مـــن اأبنـــاء املذهب 
ال�صـــافعي لكن بعد مرور �صـــبع �صنوات من 
التح�صيـــل العلمـــي وت�صـــرب مذهـــب اأهل 
البيـــت تتحـــول املدخلت �صـــافعية املذهب 
اإىل خمرجات اإمامية جعفرية اثني ع�صرية 

على ا�صـــتيعاب كامـــل للفقـــه اجلعفري. 
مدار�س حتفيظ القراآن منارات 

للت�شيع
 مدار�ـــس حتفيـــظ القراآن يف �صـــرييلنكا 
التي ت�صـــهد اإقبـــال متزايـــدا من امل�صـــلمني 
ال�صـــيلن تعد واحة خ�صبة لن�صـــر الت�صيع و 
ذلك لأن التحاق اأبناء املذهب ال�صـــافعي اإىل 

اأي مدر�صـــة حتفيظ قراآن تابعـــة اإىل طائفة 
اإ�صـــلمية مغايرة ل يثري اأية ح�صا�صـــية على 
اعتبار اأن القراآن الكرمي هو القا�صم امل�صرك 
بني كافة املذاهب والأطياف الإ�صلمية لكن 
مـــا يدر�ـــس يف هـــذه املدار�ـــس يدفـــع باجتاه 
ال�صـــتب�صار اإىل مذهب اأهـــل البيت عليهم 
ال�صـــلم خ�صو�صا اإذا اأح�ـــس الطالب بعمق 

ور�صاقة املطالب والتف�صـــريات القراآنية.
الت�شيع يف �شرييالنكا وامل�شتقبل 

ال�اعد

ب�صـــخ�س  بـــداأ  �صـــرييلنكا  يف  الت�صـــيع 
واحـــد قبل اأكرث من ٢8 �صـــنة م�صت واليوم 
يقـــف حمـــرك العـــد علـــى اأعتـــاب الألـــف 
�صـــيعي والعدد مر�صـــح للزيادة . باإمكانيات 
متوا�صعـــة جدا وقـــدرات هزيلة مـــع الكثري 
مـــن الثغرات والتحديـــات والعقبات ومزيج 
من التكا�صـــل والفقـــر والغفلة متكن �صـــيعة 
اأهل البيت من اإ�صـــعال �صمعة و�صط ظلمات 
بع�صها فوق بع�س فتمدد العدد وت�صخم اإىل 

األـــف قلب يحمل جذوة الت�صـــيع. 
يف �صـــرييلنكا ل توجـــد م�صـــكلة مذهبية 
عميقة بني الطوائـــف فالتداخل والن�صهار 
يف مواطـــن اللتقـــاء كثـــرية وا�صـــم الإمام 
ال�صادق عليه ال�صلم ماألوف و�صائغ �صرابه 

وحـــب اأهل البيـــت ل يزايد عليه اأحد.
 ثـــم ان اجلماهـــري الإ�صـــلمية يف هـــذا 
البلـــد مل تت�صـــرب ال�صـــبهات ومل متزقهـــا 
املطاحنـــات العقائديـــة ومل ت�صـــتحكم بهـــا 

الدينية. الع�صبيـــات 
كمـــا اأن التنـــوع الثقـــايف يف ظـــل حكومـــة 
علمانية حترم جميع الأديان وت�صعى للح�صول 
على �صـــجل حقوقي م�صرف ي�صجع �صيعة اأهل 

البيت يف هذا البلـــد للنطلق والعمل.
وخـــط الفقـــر الذي يقبـــع حتتـــه اآلف من 
امل�صلمني يعد جوًا م�صجعًا لكي ي�صق الت�صيع 
طريقه فهذا ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله 
و�صلم قد وجدت دعوته املباركة اأ�صداء اأول 
ما وجدت بني امل�صحوقني وامل�صتعبدين وهذه 
قاعـــدة ل تخفى علـــى املت�صلعني يف جمال 

الدعوة يف كل الأديان وامللل.
انطلقا من الرواية القائلة : واأح�صـــن 
اإىل من �صـــئت تكن اأمريه. واأما ما يخ�س 
اخلطر الوهابي فهو ل يتعدى الإ�صـــاءات 
اللفظية واإثارة ال�صـــبهات و�صـــن حملت 
الت�صويه، ون�صـــاطاتهم مركزة على بناء 
امل�صاجد وموؤ�ص�صـــات رعاية الأيتام ومتويل 

اخلريية. امل�صاريع 
ل ننكـــر اأن الت�صـــيع يعـــد حالـــة طارئـــة 
وجديـــدة علـــى جزيـــرة ال�صـــاي وان كانت 
جـــذوره �صاربـــة يف عميـــق تاريـــخ الأديـــان 
التي دخلت �صـــيلن لكـــن علينـــا اأن نعرف 
اأن ال�صـــاحة ال�صيلنية قادرة على ا�صتيعاب 
الت�صـــيع �صمن هذا التنـــوع الديني والثقايف 
ولـــن ت�صـــعر الطوائـــف الإ�صـــلمية بغرابة 
هـــذا التكوين اجلديد اإىل حد لفظه وطرده 
خ�صو�صـــا مع الت�صـــريب العاقل للت�صـــيع يف 
حركة دعاة ال�صـــيعة وتعاطيهم مع ال�صاحة 
الإ�صـــلمية بكل ح�صاريـــة ورقي وعقلنية.
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ق�شية المامة من خالل حديث المام ال�شادق عليه ال�شالم
لقـــد مّثـــل مفهـــوم الإمامـــة عنـــد عامة 
اأهل البيت عليهم ال�صـــلم ق�صية مركزية 
يف حركة الإ�صـــلم التاريخية، ولي�ـــس لدى 
الإمـــام ال�صـــادق عليه ال�صـــلم فح�صـــب، 
ال�صـــلم  عليـــه  ال�صـــادق  الإمـــام  اأن  اإّل 
كان مـــن اأكـــرث اأئمـــة اأهـــل البيـــت عليهم 
ال�صـــلم اإثارة وبلورة لهـــذه الق�صية بحكم 
الظـــروف املو�صوعيـــة التي عا�صـــها والتي 
مكنتـــه مـــن اأن يطـــرح كثريًا مـــن مفاهيم 
الإ�صـــلم احلنيف علنية بعد اأن حاربتها 
ال�صيا�صات الزمنية قبل ع�صره ويف عهده.

فجدير بنـــا اأن نعرف الإمامة ال�صـــرعية 
بعد النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم يف �صوء 
مـــا قّدمه اإمام امل�صـــلمني جعفـــر بن حممد 
ال�صادق عليهم ال�صلم من اأحاديث واأفكار 
طفحت بها كتب امل�صـــلمني، ودّونها املولعون 
بحفظ اأحاديث اأهل البيت عليهم ال�صلم.

1. مهمة الإمام عليه ال�شالم

مـــن خـــلل ا�صـــتقراء �صـــريع لأحاديـــث 
اأئمة اأهل البيت عليهم ال�صلم حول حيثيات 
الإمامة و�صـــروطها واآفاقها العظيمة، جند 
الإمام ال�صادق عليه ال�صلم ي�صلط اأ�صواء 
كا�صـــفة علـــى حقيقة املهـــام الكـــربى التي 
ينه�س بها الإمام احلق يف دنيا امل�صلمني، مع 
ما يتمتع به من �صفات رفيعة توؤهله للنهو�س 

الثقيلة. بهذه العباء 
عليـــه  ال�صـــادق  للإمـــام  خطبـــة  فمـــن 
ال�صـــلم ي�صـــف فيهـــا اأئمـــة احلق مـــن اآل 
حممد �صلـــى اهلل عليه واآله ويب�صـــط القول 
يف م�صـــوؤولياتهم الر�صالية ال�صامية نقتطف 

الآتية: الفقـــرات 
ًة  {اأئمة مـــن اهلل يهـــدون باحلـــق اأَِئمَّ
ـــقِّ َوِبـــِه َيْعِدُلـــ�َن،   ِمـــنَ  اهلل  َيْهـــُدوَن ِباحْلَ
ُحَجـــُج اهلل َوُدَعاُتُه َوُرَعاُتـــُه َعَلى َخْلِقِه، 
َيِديـــُن ِبَهْدِيِهـــمُ  اْلِعَباُد، َوَت�ْشـــَتِهلُّ ِبُن�ِرِهُم 
ـــاَلُد، َجَعَلُهُم  َكِتِهُم التِّ اْلِبـــاَلُد، َوَيْنُمـــ� ِبرَبَ
ـــاَلِم،  ِللظَّ اِبيـــَح  َوَم�شَ ِلالأََنـــاِم،  َحَيـــاًة  اهلل 

َوَمَفاِتيَح ِلْلَكاَلِم، َوَدَعاِئَم ِلالإِ�ْشـــالِم، َجَرْت 
ُت�ِمَها،  ِبَذِلَك ِفيِهـــْم َمَقاِديُر اهلِل َعَلـــى حَمْ
ـــى، َواْلَهاِدي  َفالإَِمـــاُم ُهـــَ� امْلُْنَتَجُب امْلُْرَت�شَ
َطَفـــاُه  ا�شْ ـــى،  امْلُْرَتَ َواْلَقاِئـــُم  امْلُْنَتَجـــى، 
َطَنَعـــُه َعَلـــى َعْيِنـــِه يِف  اهلل ِبَذِلـــَك، َوا�شْ
ُه  ـــِة ِحـــنَي َبَراأَ يَّ ُه، َويِف اْلرَبِ رِّ ِحـــنَي َذَراأَ الـــذَّ
نِي َعْر�ِشـــِه،  ِظاّل َقْبـــَل َخْلِق َن�َشـــَمٍة َعْن َيِ
ْكَمـــِة يِف ِعْلِم اْلَغْيـــِب ِعْنَدُه،  ُبـــّ�ًا ِباحْلِ حَمْ
اْخَتاَرُه ِبِعْلِمِه َواْنَتَجَبُه ِلُطْهِرِه ... َلْ َيَزْل 
ِه،  َمْرِعّيًا ِبَعنْيِ اهلِل َيْحَفُظُه َوَيْكَل�ؤُُه ِب�ِشـــرْتِ
َمْطُرودًا َعْنُه َحَباِئُل اإِْبِلي�ـــسَ َوُجُن�ِدِه... 
ِل ِعْنَد  َمْن�ُشـــ�بًا اإىَِل اْلَعَفاِف َواْلِعْلِم َواْلَف�شْ
اِمتًا  اْنِتَهاِئِه، ُم�ْشـــَندًا اإَِلْيِه اأَْمُر َواِلـــِدِه، �شَ
ُة  ْت ُمدَّ َذا اْنَق�شَ َعـــِن امْلَْنِطِق يِف َحَياِتِه، َفـــاإِ
ىَل  َواِلِدِه اإِىَل اأَِن اْنَتَهـــْت ِبِه َمَقاِديُر اهلِل اإِ
َم�ِشـــيَئِتِه، َوَجـــاَءِت الإَِراَدُة ِمـــَن اهلل ِفيِه 
ِة َواِلِدِه عليه  ِتِه، َوَبَلَغ ُمْنَتَهى ُمدَّ بَّ اإِىَل حَمَ
ْمـــُر اهلِل اإَِلْيِه ِمْن  اَر اأَ ى َو�شَ ال�شـــالم، َفَم�شَ
َة َعَلى  جَّ َبْعِدِه، َوَقلََّدُه ِديَنـــُه، َوَجَعَلُه احْلُ
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َدُه ِبُروِحِه،  َمُه يِف ِبـــاَلِدِه، َواأَيَّ ِعَباِدِه، َوَقيِّ
ـــَي اهلل ِبـــِه اإَِمامًا َلُهُم، ا�ْشـــَتْ�َدَعُه  ... َر�شِ
ُه  َوا�ْشـــَتْخَباأَ ِعْلَمـــُه،  َوا�ْشـــَتْحَفَظُه  ُه،  �ِشـــرَّ

َعاُه ِلِديِنِه...}. ِحْكَمَتـــُه، َوا�ْشـــرَتْ
2. ل ل يكتفي امل�شلم�ن باإمامة 

القراآن وال�شنة؟
فقـــد  قـــدمي جديـــد،  ال�صـــوؤال  هـــذا  اإن 
طرحـــه بع�ـــس مـــن امل�صـــلمني يف املا�صـــي 
ويطرحـــه بع�ـــس امل�صـــلمني يف احلا�صـــر.

ففـــي املهام العظيمـــة التي تطـــرح عادة 
للإمام عليه ال�صلم ياأتي هذا ال�صوؤال: مل ل 
نكتفي بالقراآن الكرمي و�صنة املع�صوم عليه 
ال�صلم اإمامًا هاديًا للعباد بعد غيبة ر�صول 

اهلل �صلى اهلل عليه واآله؟
وهـــذا ال�صـــوؤال القـــدمي اجلديـــد قـــد 
اأجاب الإمام جعفر بـــن حممد ال�صادق 
عليـــه ال�صـــلم عنه اإجابة تعـــد غرة على 

الزمان. جبني 
فالقـــراآن الكرمي ب�صـــبب تركيبـــة كلمه 
واأ�صـــاليبه اخلا�صـــة يف العر�ـــس للأفـــكار 
والأحـــكام والق�صايـــا، ت�صـــتطيع اخلطوط 
الفكرية وال�صيا�صـــية املختلفة اأن ت�صتدل به 
علـــى �صحة توجهاتها وارتباطها باحلق، اإذ 
ي�صتطيع املجربة اأن ي�صتعينوا ببع�س الآيات 
لتربير الكثري مـــن اأفكارهـــم ومتبنياتهم، 
وَمَـــا  خََلَقُكـــمْ  ـــهُ  }وَاللَّ تعـــاىل:  كقولـــه 
تَعْمَُلـــونَ{ الـــذي ا�صـــتفادوا مـــن ظاهره 

يف تربيـــر عقيدتهـــم يف اجلرب.
كمـــا اأن مبقدور املج�صـــمة اأن ي�صـــتفيدوا 
من بع�ـــس الأيات كقولـــه تعـــاىل: }...يَدُ 
َأيْدِيِهـــمْ...{، وقولـــه تعـــاىل:  َفـــوَْق  ـــهِ  اللَّ
}وَجَـــاءَ رَبُّـــكَ وَالْمََلـــكُ صَفًّـــا صَفًّـــا{.
وهكذا احلال بالن�صـــبة لل�صـــنة ال�صـــريفة 
ل�صيما  بعد  �صـــيوع ظاهرة الو�صع والتزوير  

التي  طالت املنت وال�صــــند مـعًا، حتى اخُتلق 
لر�صـــول اهلل)�صلـــى اهلل عليه واآلـــه( الآف 

الحاديث والأ�صـــانيد املكذوبة املزورة.
ومـــن اأجل ذلـــك كان وجـــود القيم احلي 
على القراآن الكرمي �صرورة  لبدّ  منها حلـياة 
هـذا الدين ال�صماوي اخلامت. واليك مـا ورد 
عـن المام ال�صادق جعفر بن حممد)عليه 

ال�صلم( عن هذا املو�صوع.
فقـــد ورد عليه  رجــــل مــــن اأهل ال�صـــام، 
اإنــــي رجــــل �صاحـــب كلم وفقـــه  فقـــال: 
وفرائ�ـــس وقـــد جئـــت ملناظـــرة ا�صحابك، 
فقال اأبـــو  عبداهلل)عليه ال�صـــلم( ... كلم 
هذا  الغلم  )يعني  ه�صـــام بن احلكم وكان 
اأ�صغر ا�صحاب المــــام �صـنًا(، فقال ه�صام 
بن احلكم لل�صامي: يا هذا اأربك انظر   خللقه  
اأم خلقه لأنف�صـــهم؟ فقال ال�صامي: بل ربي 
انظر خللقـــه، قال: ففعل بنظره لهم ماذا؟ 
قال : اقام  لهم  حجة ودليًل كي ل يت�صتتوا اأو 
يختلفوا، يـتاأّلفهم ويـقيم اأودهم ويـخربهم 
بفر�س ربهـــم. قال: فمن  هو؟ قال: ر�صـــول 
اهلل)�صلـــى اهلل عليـــه واآله(. قال ه�صـــام: 
فبعـــد ر�صـــول اهلل)�صلى  اهلل عليـــه واآله(؟ 
قال : الكتاب  وال�صـنة. قال ه�صام: فهل نفعنا 
اليوم الكتاب وال�صنة يف رفع الختلف عنا؟ 
قـال ال�صــــامي: نــــعم. قال: فلم اختلفنا اأنا 
واأنت و�صرت الينا من ال�صـــام يف خمالفتنا 
ايـــاك؟ قـــال: ف�صـــكت ال�صـــامي، فقـــال اأبو 
عـبد     اهلل)عــــليه ال�صلم( لل�صامي: ما لك 
ل تتكلم؟ قال ال�صـــامي: اإن قلت: مل نختلف 
كذبت، واإن قلت: اإن الكتاب وال�صنة يرفعان 
عــــنا الخــــتلف اأبــــطلت لنهما يحتملن 
الوجوه، واإن قلت: قد اختلفنا وكل  واحد  منا 
يدعي احلق فلم ينفعنا اذن الكتاب وال�صـنة، 
اإّل اأن يل عليـــه هذه احلجـــة، فقال اأبو عبد 
اهلل)عليه ال�صـــلم(: �صله جتده مليًا، فقال 

ال�صــــامي: يا هذا، من انــــظر للخـلق  اأربهم  
اأو اأنف�صـــهم؟ فقال ه�صـــام: ربهم انظر لهم 
منهم لأنف�صـــهم، فقال ال�صـــامي: فهل اقام 
لهم من يجمـــع لهم كلمتهم ويقيـــم اأودهم 
ويخربهم بحقهم من باطلهم ؟ قال ه�صام: 
يف وقت ر�صول اهلل )�صلى  اهلل عـليه واآله(اأو 
ال�صاعة ؟ قال ال�صامي: يف وقت ر�صول اهلل، 

من؟ وال�صاعة 
فقال ه�صـــام: هذا القاعد الذي  ُت�صدّ  اليه  
الرحـــال ويخربنا باأخبار ال�صـــماء والر�س  
وراثـة  عـن  اأب عن جد. قال ال�صامي: فكيف 
يل اأن اعلـــم ذلـــك؟ قال ه�صـــام: �صـــله عما 
بدا لك. قال ال�صـــامي: قطعت عذري فعلي 
ال�صوؤال ، فقال  اأبو  عبد اهلل)عليه ال�صلم(: 
يا �صـــامي، اأخربك كيف  كان  �صفرك وكيف 
كـان طريقك؟ كـان كذا كذا، فاأقبل ال�صامي 
يقول: �صدقت. اأ�صـــلمت هلل ال�صـــاعة، فقال 
اأبو عبد اهلل)عليه ال�صلم (: بل  اآمنت  باهلل 
ال�صـــاعة. اإن ال�صـــلم قبل الميـــان وعليه 
يتوارثون ويتناكحون، والميان  عليه يثابون، 
فقال ال�صامي: �صـدقت فـاأنا ال�صاعة ا�صهد اأن 
ل اإله اإّل اهلل واأن حممدًا ر�صـــول اهلل)�صلى  

اهلل  عليـــه  واآله(واأنك و�صي الو�صياء.
3 ـ من مات ولي�س له امام هدى  

مات  على �شالل
مـــن مبـــادئ هـــذا الديـــن التـــي يتبناها 
امل�صلمون جميعًا اأنه لبد للمـ�صلم مـن امـام 
يقتدى  به  وي�صـــلك  دربه ويــــ�صتنري بــــهداه. 
ولدى املـ�صلمني احاديث رووها بطرقهم عن 
النبي)�صلى اهلل  عليه  واآله ( يف هذا ال�صاأن. 
وامل�صـــلمون واإن اختلفـــوا يف امل�صاديـــق اأي 
فيمن يكون امامًا وي�صـــتحق هــــذا  املــــوقع  
اأنهـــم  اإّل  امل�صـــلمني،  دنيـــا  احلــــ�صا�س  يف 
متفقون على وجود هـذا املـبداأ من الناحية 

النظريـــة على  القل .
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ير�صـــخها  العتقاديـــة  وهـــذه احلقيقـــة 
ائمة اأهل البيت)عليهم ال�صلم( يف اذهان 
امل�صـــلمني، لنهـــا  جــــزء  مــــن  احلــــق الذي 
يحر�صون على ار�صـــاء دعائمه وقواعده يف 

وافكارهم. امل�صـــلمني  عقول 
ال�صادق )عليـــه  المـــام   حر�ـــس  وقــــد 
ال�صلم( على تر�صيخ هذه اللبنة يف البناء 
يف   ال�صـــرعية  المامـــة  لطروحـــة  العـــام 

املــــ�صلمني . اذهان  
فــــعن الفــــ�صيل بن ي�صـــار قال: »ابتداأنا 
اأبـــو عبداهلل)عليه ال�صـــلم( يومـــًا وقال: 
قـال ر�صـول اهلل )�صلى  اهلل عليه واآله(: من 
مات ولي�ـــس له امام فميتتـــه ميتة جاهلية، 
فقلـــت : قـــال  ذلـــك  ر�صـــول اهلل)�صلى اهلل 
عــــليه واآلـــه(؟ فــــقال: اأي واهلل قــــد قال. 
قلـــت: فكل من مات  ولي�ـــس  له  امام فميتته 

ميتة جاهلية؟ قال: نــــعم«.
4 ـ الئمة �شنفان

وكمـــا  اأن  الر�صـــول احلـــق يــــ�صده مــــدع 
للر�صـالة والنبوة، وهو من المتحانات التي 
تعر�س لهـا العـباد منذ بدايات ع�صر  النبوة  
كذاك  احلال بالن�صـــبة للإمامة، فمع ظهور 
امام للحق  لبـد  اأن يظهر  امام  للباطل  يدعو 
النــــا�س اإىل بــــاطله ويتلب�س بــــلبا�س احلـق 
ليــــوهم العباد وي�صدهم عن اهلل عّز وجّل.

ولهـذا ر�صـخ  اأبو  عـبد اهلل ال�صـادق)عـليه 
ال�صلم( ابعاد هذا املـفهوم مر�صدًا وحمذرًا 
بقولـــه: »اإن الئمـــة يف كتاب اهلل عـــّز وجّل 
امامان، قال اهلل تبارك وتعاىل: )وجعلناهم  
اأئمةً  يـهدون بـاأمرنا( ل باأمر  النا�س  يقدمون 
امـــر اهلل قبـــل امــــرهم وحــــكم اهلل قــــبل 
حــــكمهم. قــــال )وجعلناهم اأئمًة يــــدعون 
اإىل النــــار( يقدمون امرهم قبـــل امر اهلل 

وحكمهم قبل حكم اهلل وياأخذون باأهوائهم 
خلف ما يف كتاب  اهلل  عّز وجــــّل(.

5 ـ ائمـة  اأهـل  البـيت  هم الهداة 
اإىل اهلل عّز وجّل

ومــــن اخلــــ�صائ�س الذاتــــية لئمة اأهل 
البيت  )عليهم  ال�صـــلم( اأنهم الهداة اإىل 
اهلل تعاىل بعد ر�صـــول اهلل)�صلى اهلل عليه 
واآلـــه(، فهـــم حبـــل اهلل  املتـــني  و�صراطـــه 
امل�صتقيم، ومثلهم يف هــــذه المـة كـ�صفينة 
نوح)عليـــه ال�صـــلم( من ركبهـــا  جنا  ومن 
تــــخلف عــــنها غرق وهوى، وهم ال�صراط  
امل�صـــتقيم  املت�صـــل  بـــاهلل عـــّز وجـــّل بعـــد 
النبي)�صلـــى اهلل  عليـــه  واآلـــه( وهم كهف 

النام وهم املــــلذ وهـــم املوئل .
ويف هذا ال�صـــدد روى اأبو ب�صري عن  اأبي  
عبد  اهلل  ال�صادق )عليه ال�صلم(: اأنه  قال : 
»قلت لبــــي عـبد اهلل)عـليه ال�صلم( )اإمّنا 
اأنـــت منذر ولـــكل قـــوم هاد(فقال: ر�صـــول  
اهلل )�صلـــى  اهلل عــــليه واآله( املــــنذر وعلي 
الهـــادي. يا  اأبا  حممد ، هل  مـــن  هاد  اليوم؟ 
قالت: بلى جعلت فداك. مـا زال مـنكم هـاد 
بعد هاد حتـــى دفعت اليك، فقـــال: رحمك 
اهلل يا اأبا حممد. لو كانت اإذا نزلت اآية على 
رجــــل ثـم  مات ذلك الرجل ماتت الآية مات 
الكتـــاب، ولكنه حي يجري فيمن بقي كــــما 

فـيمن م�صى«. جـرى 
6 ـ الئمة هم خلفاء اهلل يف 

ار�شه وولة امره يف عباده
والئمة مـــن اآل  البيت )عليهم ال�صـــلم( 
هــــم خــــلفاء اهلل فــــي اأر�صـــه بعـــد النبـــي 
امل�صطفى)�صلى اهلل عليه واآله(، والنبياء 
والو�صيـــاء ال�صـــابقون الذيـــن عناهم اهلل 
عــــّز وجــــّل بقولـــه: )اإيّن جاعـــل يف الر�س 
خليفة( فخليفة  اهلل  تعاىل يف ار�صه وعباده 

من يحمل موؤهلت اخللفة بـحق لكـي يكون 
حامًل لوظيفة )خليفة اهلل( يف الر�س، ويف 
اقامة حدود اهلل واجراء �صرعه  يف  عــــباده.
ومــــن اجـــل ذلـــك لبـــد لإمـــام العبـــاد 
وخــــليفة اهلل تــــعاىل فيهم اأن يكون مـنزهًا 
مــــن الآثام طاهرًا من الرجــــ�س مـع�صوماً  
عن  الهوى  وال�صـــيطان ومن اجل ذلك اعلن 
الئمة)عــــليهم ال�صــــلم ( هـــذه احلقيقـــة 
جهارًا حتى قال اأبـو عـبداهلل ال�صـادق)عـليه 
ال�صــــلم(: »نحن ولة امر  اهلل وخـزنة عـلم 

اهلل  وعيبـــة  وحي اهلل«.
٧ ـ الئمة هم ال�شادق�ن

يف كتاب اهلل تعاىل اآيــــة تــــدعو املـوؤمنني  
اأن يــــكونوا مــــع ال�صــــادقني، ويقفوا حتت 
ويقتفـــوا  بخطهـــم،  ويتم�صـــكوا  رايتهـــم، 
اآثارهـــم. فمـــن هـــوؤلء ال�صادقـــون الذين 

يدعـــى املوؤمنون للكـــون معهم ؟
ال�صادق)عليـــه   اهلل  عبـــد  اأبـــي  فعـــن 
ال�صـلم ( قــــال: »قال ر�صول اهلل)�صلى اهلل 
عـليه واآله(: مـن اأراد اأن يحيا حياتي وميوت 
ميتتـــي ويدخل جنة عدن التي  غر�صـــها  اهلل  
ربي بيده، فليتـــوّل علي بن اأبي طالب)عليه 
ال�صـــلم( وليتولّ  وليه وليعاِد عدوه ولي�صّلم 
للو�صيـــاء مـــن بعـــده ، فاإنهم عرتي مــــن 
حلــــمي ودمي اأعطاهـــم اهلل فهمي وعلمي. 
اإىل اهلل  اأ�صـــكو  امر  اأمتي املنكرين لف�صلهم 
القاطعـــني فيهـــم �صلتـــي. وامي اهلل ليقتُلنَّ 

ابني. ل  اأنالهم اهلل �صـــفاعتي«.
هـــذه  بع�ـــس احليثيـــات الهامـــة التـــي 
تعامـــل من خــــللها    حــــديث المام اأبي 
ال�صـــلم (  ال�صادق )عليـــه   اهلل  عبـــد 
لي�صـــاح ق�صيـــة المامـــة ال�صـــرعية بعد 

واآلـــه(. عــــليه  اهلل  النبي)�صــــلى 
* بقلم: الدكت�رة زينب الركابي
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احلق يف نهج البالغة
قال المام عــــلي عــــليه  ال�صــــلم: »فل 
يكـــن اف�صل ما نلت يف نف�صـــك من دنياك 
بلـــوغ لذة او �صـــفاء غيـــظ،  ولكـــن   اطفاء 

بــــاطل او احياء حق«. 
احلـــق يعني: المر الثابـــت ال�صحيح.  
ويقابله الباطل اي : ال�صي ء اخلطاأ غــــري 

الوجود . الثابت  
وبهذا فاحلق اطــــار �صـــامل يت�صـــع لكل 
ق�صايـــا احلياة الفكريـــة والعلمية. فهناك  
فكرة حق وفكرة باطـــل، وكلمة حق وكلمة 
باطـــل، وعمل حـــق وعمل باطـــل،  وموقف  

حـــق وموقف باطل.
فالفكـــرة التـــي تتوافـــق مـــع  الواقع هي 
فــــكرة حق، والكلمة التي حتكي الواقع هي  
كلمة حـــق والعمل الذي ينبثـــق من الواقع 
هـــو عمل حق، و املوقف الذي يفر�صه واقع  

المـــر هو موقف حق.
ويعرب المام عن �صـــمولية  احلق  بقوله: 

»حق وباطل ولكـل اهـل «. 
وعلـــى الن�صـــان ان يتبـــع احلـــق يف كل 
�صـــي ء فكريا وعمليا، فل ي�صـــمح لنف�صـــه  
باعتناق الفكـــرة الباطلة او التفوه بالكلمة 
الباطلة او ممار�صـــة العمـــل الباطل.. لأنه  
حينئذ  يخدع نف�صـــه وي�صلهـــا ويظلمها... 
ولأنـــه �صــــي�صطدم بالأمر الواقـــع الثابت  
فالكفار حينما خدعوا اأنف�صـــهم واعتقدوا 

بعـــدم وجـــود بعـــث وح�صـــاب وعقـــاب، مل 
تغـــري عقيدتهـــم الباطلـــة واقـــع احلق، بل 
وجدوا انف�صـــهم  فجاأة  امـــام المر الواقع 
ومل ي�صعهم  حينئذ ال اخل�صوع والعراف 
ولكــــن بــــعد فـــوات الوان.  يقـــول القراآن 
احلكيـــم: } وَيَوْمَ يُعْـــرَضُ الَّذِيـــنَ َكَفرُوا 
عََلـــى النَّـــاِر َأَليْـــسَ هَـــَذا بِالْحَـــقِّ َقاُلـــوا بََلى 
ُكنُْتـــمْ  بِمَـــا  الْعَـــَذابَ  َفُذوُقـــوا  َقـــاَل  وَرَبِّنَـــا 

)الحقـــاف/٣٤( تَْكُفـــرُونَ{. 
طويلـــة  فــــرة  ا�صــــتمروا  الغربيـــون  و 
وهـــم يعار�صـــون  تطبيـــق  حكـــم  العدام 
على  القاتل،  ظانني ان يف ال�صـــجن املوؤبد 
عقوبة رادعة  تكفي عن العدام القا�صي،  
ولكــــنهم  اخــــريا ا�صــــت�صلموا امام الواقع 
وثبـــت لديهم ان يف الق�صا�س حياة، و ان 
القتل انفى   للقــــتل ، و مـــن  جديد ارتفعت 
نـــداءات الرجـــوع اىل حكـــم  يف الغـــرب 
الواقـــع، و نفـــذ اول   حكم  بالإعـــدام على 

فـــرة قريبة.  القاتل من 
وفـي هــــذا املجال يقول المام علي   عليه 
ال�صلم  يف  نهج  البلغة : »من �صـارع احلـق 
�صرعه «.  »مـــن ابدى �صفحته للحق هلك «.  

»وانه لن يغنيك  عن  احلق  �صي ء ابدا«. 
ما ه� مقيا�س احلـق!

لعــــل اكــــرث النا�ـــس يرغبـــون يف اتباع 

لكـــن  و  بـــه ،  اللتـــزام   ويحبـــون   احلـــق 
امل�صكلة متكن فـي طــــريقة التـعرف على 

مواقفه.  وت�صـــخي�س  احلـــق 
فالكـــرثة الغالبة من النا�ـــس  ت�صـــتعمل  
للتو�صـــل اىل احلـــق،  مقايي�ـــس خاطئـــة 
بــــينما يعتقدون  البـاطل  فــــتو�صلهم  اىل 
وانهـــم  انهـــم  علـــى  احلـــق   انف�صـــهم  يف 
ي�صفهـــم  هـــوؤلء  و  مواقفـــه،  يج�صـــدون 
اأفــــ�صل النـا�س واأخ�صرهم  القراآن باأنهم 
اعمـــال. يقـــول تعاىل:} ُقـــْل هَـــْل ُننَبُِّئُكمْ 
َضـــلَّ  الَّذِيـــنَ   )103( َأعْمَـــااًل  بِاأْلَخْسَـــِرينَ 
سَـــعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَـــبُونَ َأنَّهُمْ 

)الكهـــف /١٠٤( صُنْعًـــا{.  يُحْسِـــنُونَ 
عـــن  علـــي  المـــام  يتحـــدث  حينمـــا  و 
م�صـــكلة اخلوارج يــــ�صخ�صها بخطئهم يف  
ا�صـــتعمال املقايي�س املو�صلة اىل  احلق  رغم 
حمبتهم لتباع احلق يقول عليه ال�صــــلم : 
»ل تــــقاتلوا اخلـوارج بعدي فلي�س  من  طلب  
احلـــق فاخطاأه كمن طلب الباطل فادركه«. 
عنـــد  احلـــق  مقيا�ـــس  هـــو  مـــا  الآن  و 

المــــام علـــي؟. 
ال�صـــوات   كـــرثة   املقيا�ـــس  هــــل 
والتباع؟كمـــا يظـــن  اكـــرث النا�ـــس حيـــث 
ي�صـــتدلون  باجتاه غالبية النا�ـــس ومــــيلهم 
اىل امــــر مــــا علـــى  احقيـــة  ذلـــك المر. 
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هـــذا  يرف�ـــس  الكـــرمي  القـــراآن  ان 
لِْلحَقِّ  املقيا�ـــس ويقـــول: } وََأْكَثرُهُـــمْ 
النَّـــاِس  َكاِرهُـــونَ{.  }وَمَـــا َأْكَثـــرُ 
ُتطِـــعْ  بِمُؤْمِنِـــنَ{.  }وَإِنْ  وََلـــوْ حَرَصْـــتَ 
ـــوَك{.  يُضِلُّ رِْض  اأْلَ فِـــي  مَـــنْ  َأْكَثـــرَ 
و يقـــول المام علي: »ل  ت�صتوح�صـــوا  يف 

طريق الهـدى لقلة اهله«. 
ابـــاذر  بهـــا  ودع   التـــي   كلماتـــه    يف  و 
الغفاري يقول عليه ال�صلم: »ل  يوح�صنك  

اّل الباطـــل ول يوؤن�صـــنك  ال احلـــق «. 
و هــــل املــــقيا�س هـــو راأي �صـــخ�صيات 

القوم؟ وكبـــار   املجتمع 
فـــاذا  اردنـــا ان نعـــرف موقـــف احلـــق  
يف  ق�صية مــــا  فــــعلينا  ان  نرجـــع اىل كبار 
اجلماعـــة و�صـــخ�صيات المـــة ، و راأيــــهم  

حــــينئذ هــــو احلق الكيد؟!. 
ان هـــذا املقيا�ـــس هـــو الآخـــر خاطى ء، 
ال�صـــخ�صيات   هـــوؤلء   جــــهل  لحــــتمال 
مبوقف  احلق او انحرافهـــم عنه، فيقودنا  
اتباعهـــم اىل جحيـــم ال�صـــلل  والعـــذاب  
ويج�صد القــــراآن  لنــــا هذه احلقيقة  بقوله  
ـــبُ وُجُوهُهُـــمْ فِـــي النَّـــاِر  تعـــاىل: }يَـــوْمَ ُتَقلَّ
وََأَطعْنَـــا  ـــهَ  اللَّ َأَطعْنَـــا  َليَْتنَـــا  يَـــا  يَُقوُلـــونَ 
َأَطعْنَـــا  ـــا  إِنَّ رَبَّنَـــا  وََقاُلـــوا   )66( الرَّسُـــواَل 

السَّـــِبيالَ{.  ــا  ونـَ َفَأَضلُّ ــا  وَُكبَرَاءَنـَ سَـــادَتَنَا 
)الحـــزاب /٦٦ -٦7(

و قد عانى  المام  علي نف�صه مــــن هــــذه  
امل�صـــكلة  يف �صراعـــه مـــع طلحة والزبــــري 
وعائ�صة والذين كــــانوا يـمثلون كبار المة 
يــــكن  مــــوقفهم  مل  و�صـــخ�صياتها ولكـــن  
مطابقـــا للحـــق، و رغم ذلك  فقـــد  انخدع 
بهـــم  كثـــري  مـــن  النا�ـــس و�صـــكك اآخرون، 
لنـهم  مل يــــملكوا املقيا�س الواقعي للحق، 
بل اعـتربوا هـوؤلء مــــقيا�صا ملعرفة احلق. 
بــــن  نــــهج البلغـــة ان  احلـــارث   فــــي 
حــــوط جاء اىل المام علي   عليه  ال�صـــلم   
قائـــل : اتراين  اظن ا�صحاب اجلمل  كانوا  
علـــى �صللة؟فقـــال المام: »يــــا حــــارث 
تنظـــر فوقـــك  انـــك نظـــرت حتتـــك  ومل 
فـحرت. انـك مل تعرف احلـق فـتعرف  مـن  
اتاه  ومل تعرف الباطل  فــــتعرف من اتاه«. 
الآبـــاء   �صـــرية   اذا   املقيا�ـــس   فهـــل  
والجداد؟حيث يقلد  ال�صـــاب اآباءه وي�صري 
علـــى  طريقتهـــم كمـــا هـــو حــــال اكــــرثية 
النا�س فاذا ولد من ابوين م�صلمني ا�صـبح 
اأو  يهوديـــا  اأ�صبـــح  يهوديـــني  اأو  مــــ�صلما، 

م�صـــيحيا اأو �صـــيخيا.
اإن هـــذا املقيا�ـــس هـــو مقيا�ـــس تافـــه 
يعطل لدى الن�صان تــــفكريه وحــــريته. و 
لقــــد ندد القراآن بهذا النـــوع من التقليد 
الأعــــمى، و�صــــخر  مــــن  اأتــــباعه الذيــــن 
ــا َآبَاءَنَا عََلى ُأمَّـــةٍ وَإِنَّا  ـــا وَجَدْنـَ يــــقولون: } إِنَّ

مُْقَتـــدُونَ{.  َآثَاِرهِـــمْ  عََلـــى 
و هـــذا المـــام علـــي بـــن ابـــي طالـــب 
عليه ال�صـــلم يف نهج البلغة يذكرنا باأن  
الطليعـــة املوؤمنة يف �صدر  ال�صــــلم  لي�ـــس 
فقـــط خالفـــت اآراء اآبائها وامنـــا كافحت 
ونا�صلـــت  �صدهـــا يقـــول: »ولقـــد كنـــا مع 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله نقتل اآباءنا 
وابناءنـــا واخواننـــا  واعمامنـــا  مـــا يزيدنا 

ذلـــك ال اإميانا  وت�صـــليما «. 
و اذا مل يكـــن مقيا�ـــس احلـــق هـــو راأي 
الكرثية، و ل مـوقف ال�صـخ�صيات ول �صرية 

الآباء والجداد فما هو املقيا�ـــس اذا؟
ان مقيا�س احلق �شيئني

الول: العقل 
حتـــى   للن�صـــان   اهلل  منحـــه  والـــذي  
يفكـــر بـــه ويهتـــدي ب�صوئـــه  اىل طريـــق 
احلـــق، و لذلـــك حـــث القـــراآن الكـــرمي 
النا�س على ا�صتعمال عقولهم والتــــفكري 

احلق. اىل  للو�صـــول  بــــها 
ر�صـــالة  �صـــدق  يف  للم�صـــككني  فيقـــول 
النبـــي حممد �صلـــى اهلل عليه واآله: }ُقْل 
ـــهِ  لِلَّ تَُقومُـــوا  َأنْ  بِوَاحِـــدَةٍ  َأعُِظُكـــمْ  إِنَّمَـــا 
رُوا فِي  مَْثنَـــى وَُفـــرَادَى{. }َأوََلـــمْ يََتَفكَّ
رْضَ  هُ السَّـــمَاوَاتِ وَاأْلَ َأنُْفسِـــِهمْ مَا خََلـــقَ اللَّ
وَمَـــا بَيْنَهُمَـــا إِالَّ بِالْحَـــقِّ وََأجٍَل مُسَـــمًّى{. 

الثـاين: الوحي
و هـــل يوحـــي اهلل لعبـــاده غـــري احلق او  

بالباطل؟ ياأمرهم  
انـــه ل  ينبغي للن�صـــان ان ي�صـــك يف ان 
امر الدين وراأيه هو احلق ال�صحيح  الذي 
ل جدال فيه يقول  تعـــاىل: }الْحَقُّ مِنْ 
ــنَّ مِـــنَ الْمُمَْتِرينَ{.  رَبِّـــكَ َفالَ تَُكونـَ
َقدْ  النَّاسُ  َأيُّهَا  اآية اخرى  يقول:} يَا  و يف 
جَاءَُكمُ الرَّسُوُل بِالْحَقِّ مِنْ رَبُِّكمْ{. 

و يف نهـــج البلغـــة يكرث المـــام ويكرر 
و�صف النبي �صلى اهلل عليه واآله بالهداية 
  اىل  احلق وبان الهدف من بعثته هو تبيني 

للنـا�س.  احلـق 
بعـــث    اهلل   »ان   ال�صـــلم:  عليـــه  يقـــول 
حممدا باحلق حني دنا من الدنيا النقطاع 

واقبل من الآخـــرة الطلع«. 
وقـــال عليـــه ال�صـــلم: »واأر�صـــله باأمـــره  
�صادعـــا، و يذكـــره  ناطقا فـــاأدى امينا، و 
م�صى ر�صـــيدا وخلـــف فينا راية احلــــق «. 

الم�ؤمنيـــن  اأميـــر  قـــال 
علـــي عليـــه ال�شـــالم: »ان 
اف�شـــل النا�ـــس عنـــد اهلل 
ــق   ــان  العــــمل  بالحـ ــن كــ مــ
نق�شـــه  وان  اليـــه  احـــب 
ـــل وان  ـــن الباط ـــه،  م وكَرث
ـــر اليــــه فائـــدة وزاده «. جـ
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البـحث عن احلـق واتباعه 
فيجـــب علـــى الن�صـــان ان  يفت�ـــس  عـــن 
احلـــق ويبحث عنـــه ازاء اي ق�صية او امر 
م�صتخدما املقيا�س ال�صحيح للتعرف عـلى 
احلق، ولـــو كّلفه ذلك جهودا وعناء، يقول  
المـــام  عليه ال�صـــلم: »و خ�ـــس الغمرات 

للحــــق حـيث كـان «. 
ففي بع�ـــس  الحيان يغلف الباطل بغلف 
احلق، و يلب�س م�صوحه، و هو ما نعاين  منه يف 
وقتنا احلا�صر حــــيث    تـرتفع �صعارات احلق 
مبختلف العناوين واملظاهر ك�صعار الوحدة 
واحلرية والعدالة والتقدم، و ل �صك ان هدف 
هـذه  ال�صـعارات  بـذاتها هدف حق  ولكن من 
يرفعها امنا ي�صتغلها من اجل الباطل. فعلى 
الن�صـــان ان يكـــون ذكيـــا واعــــيا ل تخدعه 

ال�صعارات ول تغره املظاهر. 
و يلفتنا المام اىل هـــذه احلقيقة الهامة 
)ا�صـــتغلل  ال�صعارات ( حينما �صــــمع �صعار 
اخلوارج: ل حكم ال هلل. وهــــل يـوجد م�صلم 
يعر�س على هذا ال�صعار او يناق�س فيه.  لذا 

قـــال المام: »كلمه حق يراد بها باطل «. 
و الخطر من ذلك  ان  ميزج احلق ب�صـــي ء 
من الباطـــل، او تطعم ق�صية باطلة ب�صـــي ء 
من احلق، فهنالك يــــ�صهل النخداع وميكن 
الت�صليل ال للواعي الذي ي�صتطيع  ان ي�صرح 

الق�صية ويك�ّصف الباطل فيها. 
فمثل: ريا�صة اجل�صـــم وتقوية  ع�صلت  
امر  حق، و لكن �صرف هذا املقدار  الطائل  
من  الوقات واجلهود والهتمام بالريا�صة 
وبال�صكل املعروف حاليا هذا امر بــــاطل. 
و لكــــنهما امران ممتزجان ولذلك امكن 

ا�صتقطاب النا�س وانخداعهم. 

المـــام  نبـــه  قـــد  و 
عليـــه  ال�صـــلم اىل هـــذه 
الظاهـــــــــرة اخلطيــــــــرة 
بقوله:))فلـــو ان  الباطـــل  
خل�س  من مزاج احلق مل 
يخف على املرتادين، و لو 
ان احلق خل�س من لب�س  البـاطل انـقطعت 
عنه ال�صن املعاندين، و لكن  يوؤخذ  من  هذا 
�صغث ومن هـــذا �صغث  فيمزجان، فهناك 
ي�صـــتويل ال�صـــيطان علـــى  اوليائـــه وينجو 
}إِنَّ الَّذِينَ سَـــبََقتْ َلهُمْ مِنَّا الْحُسْـــنَى{. 
و يقـــال اي�صا: )و امنا �صـــميت ال�صــــبهة 

�صـبهة لأنها ت�صبه احلق (. 
فاذا  عرف  الن�صـــان  احلـــق، وجب عليه 
اتباعـــه والتـــزام موقفـــه، و ان كان ذلـــك  
يتعار�ـــس مـــع  م�صاحلـــه  واهوائـــه.  وهنا 
تكمن م�صـــكلة احلق يف انه يتعار�س غالبا 
مع انانية النــــ�صان واهــــوائه، مــــما يجعل 
الن�صان  يفارق  موقف  احلـق ويـتبع البـاطل 

اإ�صباعا ل�صـــهواته  وغرائزه. 
يقـــول المـــام علـــي عليـــه ال�صـــلم: »ان  
احلق  ثقيل  مريء وان الباطل خفيف  وبي ء«. 
و يقـــول اي�صا: »ان اف�صل النا�ـــس عند اهلل 
مـن كــــان  العـمل  باحلق  احب اليه وان نق�صه 
وكرثه،  من الباطل وان جـر اليـه فائدة وزاده «. 

م�ش�ؤوليتنا تاه  احلق 
ن�صـــتخل�س ممـــا �صـــبق ان م�صـــوؤوليتنا 
جتـــاه احلق تتلخ�ـــس يف النقـــاط التالية:

خــــو�س   احلـــق  "و  عـــن   1-البحـــث 
كان " حيـــث  للحــــق  الغــــمرات 

2-اتبـــاع احلق  »ان اف�صل النا�ـــس عند 
اهلل من كان العــــمل  باحلق  اأحب اليه. ..«. 
ويف  احلـــق  جانـــب  اىل  3-الوقـــوف 
جبهته، فل ي�صح للن�صان ان يقف  موقف  
املتفـــرج   مـــن �صراع احلق والبــــاطل. بــــل 
يــــجب عليـــه ان يدخل املعرفـــة اىل جانب 

احلق. و ال حتمل  م�صـــوؤولية  خذلن احلق 
وانهزامه. يـقول "عــــليه ال�صلم "يف الذين 
اعتزلـــوا القتال معه �صـــد  الباطل : خذلوا  

احلق ومل ين�صـــروا الباطل:
�صــــي�صلم  فهـــل  الباطـــل  انت�صـــر  اذا  و 
املــــتفرجون مــــنه، و هل �صـــيركهم الباطل  
ميار�صون  احلق  بحريتهم؟كل. يقول  المام: 
»لو مل تتخاذلوا عن ن�صر احلق، و مل تــــهنوا 
عـن توهني الباطل ، مل  يطمع فيكم من لي�س 

مثلكم، و مل يقـــَو من قوي عليكم «. 
حيـــث  احلــــق  اجــــل  مــــن  4-العمـــل 
يكر�ـــس  الن�صـــان  حياته من اجـــل احقاق 
احلق ومقاومة الباطل. يقول المام:"فل 
يــــكن افـ�صل  ما  نلت يف نف�صك من دنياك 
بلوغ لذة  او  �صفاء  غيظ ولكن اطفاء باطل 

حـق  ".  احـياء  او 
و مــــا  ال�صـــهادة واملن�صب والمتيازات ال 
و�صائل تعني الفرد على حتقيق  اهداف احلق. 
اما اذا  حتولت  هذه الو�صــــائل اىل اهــــداف 

بحد  ذاتها  فقد خ�صر  الن�صان  حياته . 
قـــال عبـــد اهلل بـــن عبا�ـــس دخلـــت  على  
امـري املــــوؤمنني بـذي قار وهو يخ�صف نعله  
فقال يل: »ما قيمة هذا  النعل؟«،  فقلت: »ل  
قيمة لها! فقال يل: »و اهلل لهي  احب اإيل من  
امــــرتكم  ال  ان اقـيم حقا او ادفع  باطل «. 

ان   الن�شـــان  علـــى  يجـــب 
يفت�ـــس  عـــن الحـــق ويبحـــث 
او  ق�شيـــة  اي  ازاء  عنـــه 
امـــر م�شـــتخدما المقيا�ـــس 
عــــلى  للتعـــرف  ال�شحيـــح 
الحـــق، ولـــ� كّلفـــه ذلـــك 

جهـــ�دا وعنـــاء
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الإمام الكاظم عليه ال�شالم حامي بغداد
اعتقاد اأئمة املذاهب بالإمام 

الكاظم عليه ال�شالم
ال�صـــنة وعلمائهـــم  اأئمـــة  كبـــار  اأجمـــع 
على تعظيم الإمام الكاظم عليه ال�صـــلم 
وتقدي�صـــه، وترجموا لـــه يف كتبهم، وزاروا 

قربه للتربك والتو�صـــل بـــه اإىل اهلل.
١: وقـــد ا�صـــتهر عـــن ال�صـــافعي اأنـــه كان 
يزور قرب الإمام الكاظم عليه ال�صلم ويقول: 
)قرب مو�صـــى الكاظم ترياق جمرب لإجابة 
الدعاء( )كرامـــات الأولياء لل�صـــجاعي:٦، 

الر�صـــالة الق�صـــريية لبن هـــوازن:١٠(.
يف  البغـــدادي  اخلطيـــب  وروى   :٢
تاريخـــه عـــن اإمـــام احلنابلـــة يف ع�صـــره 
احل�صـــن ابـــن اإبراهيم اأبي علـــي اخللل 
يقـــول: )مـــا همنـــي اأمـــر فق�صـــدت قرب 
مو�صـــى بـــن جعفر فتو�صـــلت به، اإل �صـــّهل 
اهلل تعـــاىل يل ما اأحـــب!(. )تاريخ بغداد 

البغـــدادي:١٣٣/١(. للخطيـــب 
يف  املالكـــي  ال�صبـــاغ  ابـــن  وقـــال   :٣
الف�صول املهمـــة: )وهو املعروف عند اأهل 
العراق بباب احلوائج اإىل اهلل، وذلك لنجح 
ق�صـــاء حوائج امل�صـــلمني، ونيـــل مطالبهم 
وبلـــوغ ماآربهـــم وح�صـــول مقا�صدهـــم(. 

املهمـــة:9٣٢/٢(. )الف�صول 
يف  امليـــلين  ال�صـــيد  وقـــال   :٤

الكرامـــة: )قال  �صـــرح منهـــاج 
الإمـــام  هـــو  القرمـــاين: 

الأوحـــد  الكبـــري 
احلجـــة، 

ال�صـــاهر ليله قائمًا القاطع نهاره �صائمًا، 
امل�صمى لفرط حلمه وجتاوزه عن املعتدين 
كاظمـــًا، وهو املعروف بباب احلوائج، لأنه 
ما خاب املتو�صل به يف ق�صاء حاجته قط.
٥: وقـــال ابـــن حجـــر املكـــي: هـــو وارث 
اأبيه علمـــًا ومعرفًة وكماًل وف�صًل، �صـــمي 
وكان  وحلمـــه،  جتـــاوزه  لكـــرثة  الكاظـــم 
معروفـــًا عنـــد اأهل العـــراق ببـــاب ق�صاء 
احلوائج عند اهلل، وكان اأعبد اأهل زمانه، 

واأ�صـــخاهم. واأعلمهم 
بـــن  مو�صـــى  اجلـــوزي:  ابـــن  وقـــال   :٦
جعفـــر، كان يدعى العبـــد ال�صالح، وكان 
حليمًا كرميـــًا، اإذا بلغه عن رجل ما يوؤذيه 
بعـــث اإليه مبال(. )�صـــرح منهاج الكرامة 

امليلين:١7٠/١( لل�صـــيد 
بـــي طالـــب جاء:  7: ويف مناقـــب اآل اأ
)حكـــي اأنه مغ�س بع�ـــس اخللفاء فعجز 
يختي�صـــوع الن�صـــراين عن دوائه، واأخذ 
ثـــم اأخـــذ ماء  جليـــدًا فاأذابـــه بـــدواء، 
وعقـــده بـــدواء، وقال: هـــذا الطب، اإل 
اأن يكون م�صـــتجاب دعاء ذا منزلة عند 

لك! يدعو  اهلل 
فقـــال اخلليفـــة: علّي مبو�صـــى بن جعفر، 
فاأتَي به ف�صـــمع يف الطريـــق اأنينه فدعا اهلل 
�صبحانه وزال مغ�س اخلليفة، فقال له: بحق 
جدك امل�صطفى اأن تقـــول مَب دعوت يل؟ 
فقـــال عليه ال�صـــلم: قلـــت: »اللهم كما 
اأريته ذل مع�صيته، فاأره عز طاعتي!«(. 

)مناقـــب اآل اأبي طالب:٤٢٢/٣(
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مقتطف من تراجم اأئمة علماء 
ال�شنة لالإمام الكاظم عليه ال�شالم

١: قال الذهبي يف �صـــري اأعلم النبلء: 
)مو�صـــى الكاظم، الإمام، القدوة، ال�صيد 
اأبو احل�صـــن العلوي، والـــد الإمام علي بن 

مو�صـــى الر�صا، مدين نزل بغداد.
ذكـــره اأبـــو حـــامت فقـــال: ثقة �صـــدوق، 

اإمام مـــن اأئمة امل�صـــلمني.
قلـــت له: عنـــد الرمـــذي وابـــن ماجة 
ثمـــان  �صـــنة  ولـــد  اإنـــه  قيـــل:  حديثـــان. 

باملدينـــة. ومئـــة  وع�صـــرين 
قـــال اخلطيـــب: اأقدمه املهـــدي بغداد 
ورده، ثـــم قدمهـــا واأقام ببغـــداد يف اأيام 
الر�صـــيد، قدم يف �صحبة الر�صـــيد �صـــنة 
ت�صـــع و�صـــبعني ومئة، وحب�صـــه بها اإىل اأن 

تويف يف حمب�صـــه.
روى اأ�صحابنا اأنه دخل م�صـــجد ر�صـــول 
اهلل �صلـــى اهلل عليـــه واآله و�صـــلم ف�صـــجد 
�صـــجدة يف اأول الليل، ف�صـــمع وهو يقول يف 
�صـــجوده: »عظـــم الذنب عندي فليح�صـــن 
العفـــو من عندك، يا اأهل التقوى، ويا اأهل 

املغفـــرة«. فجعل يرددهـــا حتى اأ�صبح.
وكان �صـــخيًا كرميًا يبلغه عن الرجل اأنه 

يوؤذيه فيبعث اإليه ب�صرة فيها األف دينار.
وكان ي�صـــر ال�صـــرر بثلث مئـــة دينار 
واأربـــع مئة ومئتـــني ثم يق�صـــمها باملدينة، 

فمن جاءته �صرة ا�صـــتغنى.
 وقيل: بعث مو�صـــى الكاظم اإىل الر�صيد 
بر�صـــالة من احلب�س يقول: اإنه لن ينق�صي 
عني يوم مـــن البلء اإل انق�صى عنك معه 
يـــوم من الرخاء، حتى نفي جميعًا اإىل يوم 
لي�س له انق�صاء يخ�صر فيه املبطلون! وعن 
عبد ال�صـــلم بن ال�صندي قال: كان مو�صى 
عندنـــا حمبو�صـــًا، فلمـــا مـــات بعثنـــا اإىل 
جماعة من العدول من الكرخ فاأدخلناهم 

عليه فاأ�صهدناهم على موته.
قلت: له م�صـــهد عظيم م�صـــهور ببغداد، 
دفن معه فيه حفيـــده اجلواد. ولولده علي 

ابن مو�صى م�صهد عظيم بطو�س.
يف  الكاظـــم  مو�صـــى  وفـــاة  وكانـــت 
رجب �صـــنة ثلث وثمانني ومئة(.)�صري 

النبـــلء:٦/٢٦8(. اأعلم 
٢: قـــال الذهبـــي يف تاريـــخ الإ�صـــلم: 
)مو�صـــى الكاظم: هو الإمام اأبو احل�صـــن 
مو�صـــى بن جعفـــر بن حممد بـــن علي بن 
احل�صـــني بن علي بن اأبي طالب... قال اأبو 
خامت: ثقة اإمام. وكان �صاحلًا عاملًا عابدًا 
متاألهًا...(. )تاريخ الإ�صـــلم:١٢/٤١7(.
٣: وقـــال اخلطيـــب: حج الر�صـــيد فاأتى 
قرب النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم ومعه 
مو�صـــى بن جعفر فقال: ال�صـــلم عليك يا 
ر�صـــول اهلل يا ابن عم، افتخـــارًا على من 
حوله، فدنا مو�صـــى وقال: »ال�صلم عليك 
يـــا اأبـــه«، فتغري وجـــه هارون، وقـــال: هذا 

الفخر يا اأبا احل�صـــن حقًا!
٤: وقال ابـــن حجر يف تهذيب التهذيب: 
)قال يحيى بن احل�صن بن جعفر الن�صابة: 
العبـــد  يدعـــى  جعفـــر  بـــن  مو�صـــى  كان 
ال�صالح من عبادته واجتهاده(. )تهذيب 

التهذيـــب:٣٠٢/١٠(.
٥: وقـــال حممـــد بن طلحـــة ال�صـــافعي: 
)هو الإمام الكبري القدر، العظيم ال�صـــاأن، 
الجتهـــاد،  يف  اجلـــاد  املجتهـــد،  الكبـــري 
امل�صـــهور بالعبادة، املواظب على الطاعات، 
امل�صـــهود له بالكرامات، يبيت الليل �صاجدًا 
وقائمـــًا، ويقطع النهـــار مت�صدقًا و�صائمًا، 
ولفرط حلمـــه وجتاوزه عـــن املعتدين عليه 
دعي كاظمًا، كان يجازي امل�صـــيء باإح�صانه 
اإليـــه، ويقابل اجلـــاين بعفوه عنـــه، ولكرثة 
عبادته كان ي�صمى بالعبد ال�صالح، ويعرف 
بالعراق باب احلوائج اإىل اهلل لنجح مطالب 
املتو�صـــلني اإىل اهلل تعاىل به، كرامته حتار 
منها العقول، وتق�صي باأن له عند اهلل تعاىل 

قدم �صدق ل تـــزل ول تزول.
ثمـــان  �صـــنة  فبالأبـــواء  ولدتـــه  واأمـــا 

وع�صـــرين ومائـــة للهجـــرة، وقيل 

ال�شـــافعي  عـــن  ا�شـــتهر 
اأنـــه كان يـــزور قبـــر الإمـــام 
ال�شـــالم  عليـــه  الكاظـــم 
م��شـــى  )قبـــر  ويقـــ�ل: 
مجـــرب  تريـــاق  الكاظـــم 

الدعـــاء(. لإجابـــة 
الخطيــــــــــــــــــــــــب  وروى 
البغـــدادي في تاريخه: عن 
اإمـــام الحنابلـــة فـــي ع�شـــره 
الح�شـــن بـــن اإبراهيـــم اأبـــي 
ـــي الخـــالل يقـــ�ل: )مـــا  عل
ـــر  ـــدت قب ـــر فق�ش ـــي اأم همن
م��شـــى بـــن جعفـــر فت��شـــلت 
ــى  ــّهل اهلل تعالـ ــه، اإل �شـ بـ

لـــي مـــا اأحب!(.
ال�شبـــاغ  ابـــن  وقـــال    
الف�شـــ�ل  فـــي  المالكـــي 
المهمـــة: )وهـــ� المعـــروف 
عنـــد اأهـــل العـــراق ببـــاب 
اهلل،  اإلـــى  الح�ائـــج 
ق�شـــاء  لنجـــح  وذلـــك 
ح�ائـــج الم�شـــلمين، ونيـــل 
مطالبهـــم وبلـــ�غ ماآربهـــم 
مقا�شدهـــم(. وح�شـــ�ل 
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ت�صـــع وع�صـــرين ومائـــة واأمـــا ن�صـــبه اأبًا 
واأمـــًا: فاأبوه جعفر ال�صـــادق ابن حممد 
الباقر، واأما اأمه فاأم ولد ت�صـــمى حميدة 

غـــري ذلك. وقيل  الرببريـــة، 
احل�صن  اأبو  وكنيته  فمو�صى  ا�صمه  واأما 
األقاب  له  وكان  اإ�صماعيل،  اأبو  وقيل 
وال�صابر،  اأ�صهرها،  وهو  الكاظم  كثرية: 

وال�صالح، والأمني.
منها  يكن  مل  ولو  فكثرية،  مناقبه  واأما 

منقبة(. ذلك  لكفاه  الربانية  العناية  اإل 
)مطالب ال�صوؤول يف ف�صل اآل الر�صول:٤٤٦(

ال�شالم  عليه  الكاظم  الإمام 
بغداد �شيد 

فقد قال زكريا بن اآدم بن عبد اهلل بن 
�صعد الأ�صعري للإمام الر�صا عليه ال�صلم: 
)اإين اأريد اخلروج عن اأهل بيتي - يق�صد 
اأهل قم - فقد كرث ال�صفهاء فيهم! فقال 
تفعل  »ل  ال�صلم:  عليه  الر�صا  الإمام  له 
فاإن اهلل يدفع البلء بك عن اأهل قم، كما 
يدفع البلء عن اأهل بغداد بقرب مو�صى بن 

رحمه  املفيد  )رواه  ال�صلم«.  عليه  جعفر 
موثق،  ب�صند  الخت�صا�س:87،  يف  اهلل 
رجال  الرجال:٢/8٥7،  معرفة  اختيار 
معجم  الكوفة:٢٢8،  تاريخ  الك�صي:٤9٦، 
اخلوئي:8/٢8٣،  لل�صيد  احلديث  رجال 

رجال الطو�صي:٢/8٥8(.
بن  علي  )عن  الزيارات:  كامل  ويف 
عليه  للر�صا  قلت  قال  رحيم  عن  احلكم، 
عليه  احل�صن  اأبي  قرب  زيارة  اإن  ال�صلم: 
فما  م�صقة،  فيها  علينا  ببغداد  ال�صلم 
اأتى قرب  ملن  ما  »مثل  له:  فقال  زاره؟  ملن 

احل�صني عليه ال�صلم من الثواب«.
وجل�س  عليه  ف�صلم  رجل  دخل  قال: 

يتوقع  وما  اأهلها،  ورداءة  بغداد  وذكر 
وال�صيحة  اخل�صف  من  بهم  ينزل  اأن 
قال:  اأ�صياء  ذلك  من  وعّدد  وال�صواعق، 
عليه  احل�صن  اأبا  ف�صمعت  لأخرج  فقمت 
ال�صلم وهو يقول: »اأما اأبو احل�صن فل«.

)كامل الزيارات:٥٠٠(.
اأقول: الظاهر �صقوط الواو من الرواية، 
واأن الأ�صل اأما واأبو احل�صن، فل. اأي اأما 
موجود،  ال�صلم  عليه  احل�صن  اأبي  وقرب 

فل ي�صيب بغداد خ�صف اأو �صواعق!
زيارة قرب الإمام الكاظم عليه 
ال�شالم دواء جمرب

كلمته  ال�صافعي  قال 
امل�صهورة يف زيارة قرب الإمام 
انه  ال�صلم:  عليه  الكاظم 
)كرامات  املجرب.  الرياق 
لل�صجاعي:٦(،  الأولياء 
ذلك  اأخذ  بع�صهم  لكن 
معروف  قرب  به  وو�صف 
يف  اخلطيب  قال  الكرخي! 
اأبا  )�صمعت  بغداد:  تاريخ 
�صمعت  يقول:  ال�صفر  علي 
يقول:  احلربي  اإبراهيم 
)تاريخ  املجرب(.  الرياق  معروف  قرب 

بغداد:١٣٤/١(
عبيد  )عن  بغداد:  تاريخ  يف  روى  كما 
الزهري  الرحمن بن حممد  اهلل بن عبد 
معروف  قرب  يقول:  اأبي  �صمعت  قال 
احلوائج(.  لق�صاء  جمرب  الكرخي 

)تاريخ بغداد:١٣٤/١(
والزهري هذا حممد بن غلم الزهري 
املتوفى �صنة٣8٠، اأي بعد قرنني من �صهادة 
الإمام الكاظم عليه ال�صلم! )�صري اأعلم 

النبلء:١٦/٤٣7(
* بقلم ال�شيخ علي الك�راين

بـــن  محمــــــــــــد  وقـــــــال 
)هـــ�  ال�شـــافعي:  طلحـــة 
القـــدر،  الكبيـــر  الإمـــام 
الكبيـــر  ال�شـــاأن،  العظيـــم 
فـــي  الجـــاد  المجتهـــد، 
الجتهــــــاد، الم�شـــــــــــــه�ر 
بالعبــــــــادة، الم�اظــــــــــب 
ــه�د  ــات، الم�شـ ــى الطاعـ علـ
لـــه بالكرامـــات، يبيـــت الليل 
�شـــاجدًا وقائمـــًا، ويقطـــع 
ــًا،  ــًا و�شائمـ ــار مت�شدقـ النهـ
ولفـــرط حلمـــه وتجـــاوزه 
عـــن المعتديـــن عليـــه دعـــي 
ويعــــــــــــرف  كاظمـــــــــًا... 
الح�ائـــج  بـــاب  بالعـــراق 
مطالـــب  لنجـــح  اهلل  اإلـــى 
اهلل  اإلـــى  المت��شليـــــــــن 
تعالـــى بـــه، كرامتـــه تحـــار 
منهـــا العقـــ�ل، وتق�شـــي بـــاأن 
لـــه عنـــد اهلل تعالـــى قـــدم 
�شـــدق ل تـــزل ول تـــزول(.
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دور المام علي عليه ال�شالم يف حفظ  القراآن وتف�شريه
لأهـــِل البيـــت، اآل الر�صـــول )�صّلـــى اهلل 
عليـــه واآله( َدوٌر َخِطري يف خُمتلف �صـــوؤون 
القراآن الكرمي، يف تف�صريه وتاأويله، وتبيني 
معانيـــه، والإحاطـــة مببانيـــه... َكَدوِرهم 
بطه وِحرا�صـــته عن ال�صياع  يف ِحفظه و�صَ

والتغيري طول عمر الإ�صـــلم.
وقـــد كان الإمـــام علّي )عليه ال�صـــلم( 
راأ�ـــسَ َكَتَبـــة الوحـــي، واأْجَمعهـــم للقـــراآن، 
واأعلـــم  والتاأويـــل،  بالتنزيـــل  واأعَرفهـــم 
والإحاطـــة  القـــراآن  مبعـــاين  ال�صحابـــة 
علـــى  واأحر�صهـــم  وَمراِميـــه،  ـــده  مَبقا�صِ
ِحفظـــه وِحرا�صـــته، �صـــهد بذلـــك التاأريخ 

وُكُتـــب احلديـــث.
كان )عليه ال�صـــلم( ِمثل النبّي )�صّلى 
اهلل عليه واآله( وَمَثله الظاهر، بل وَنْف�ُصـــه 
الكرمية، املتمّثل فيها �صـــخ�صّية الر�صـــول 
الكاملـــة، �صـــوى اأّنـــه لي�ـــس بنبـــّي... وقد 
قال له ر�صـــول اهلل )�صّلى اهلل عليه واآله(: 
»اإّنَك َت�ْصـــَمع ما اأ�ْصـــَمع، وَترى مـــا اأَرى، اإّل 

ِبنبّي...«. َل�ْصَت  اأّنَك 
ال�صـــلم(  ّنـــه )عليـــه  اأ ومعنـــى ذلـــك 
كان له ذلك احل�ّس املُرهف الرقيق الذي 
كان يوؤّهلـــه لل�صـــتماع اإىل املـــلأ الأعلى 

كمـــا يف الأنبياء )عليهم ال�صـــلم(.

الئمة عليهم ال�شالم ورثة علم 
النبياء

بـــن  اأبـــو جعفـــر حمّمـــد  الإمـــام  قـــال 
علـــّي الباقر )عليـــه ال�صـــلم(: »اإّن الِعلم 
الـــذي َنـــَزل مـــع اآدم )عليه ال�صـــلم( مل 
ُيرفـــع، والِعلم ُيَتـــوارث«، وكان علّي )عليه 
ال�صـــلم( عامل هذِه الأّمـــة، واإّنه مل يهلك 
مّنـــا عامِلٌ قّط اإّل َخَلفه ِمـــن اأهله َمن َعِلم 

مثل ِعْلِمـــه اأو ما �صـــاء اهلل...(.
)عليـــه  املوؤمنـــني  اأمـــري  الإمـــام  قـــال 
ال�صـــلم(: »اإّنـــا - اأهـــَل البيت - �صـــجرُة 
وخُمتَلـــف  الر�صـــالة،  ـــع  وَمو�صِ الُنبـــّوة، 
وَمعـــِدن  الرحمـــة،  وبيـــُت  امللئكـــة، 

)٢٢٢ -٢٢١ /١ لـــكايف: .)ا » لِعلم... ا
نعـــم، اإّنهـــم )عليهـــم ال�صـــلم( ُفـــروع 
تلك ال�صـــجرة الطّيبـــة التـــي اأ�صُلها ثابت 
- هـــو مقام النبّوة ومو�صع الر�صـــالة... - 
اعد يف ال�صـــماء،  وَفرعهـــا ل يـــزال َيَت�صَ

قـــال الإمـــام الباقـــر عليـــه 
ــذي  ــم الـ ــالم: »اإّن الِعلـ ال�شـ
َنَزل مع اآدم لم ُيرفع، والِعلم 
ــم  ــّي عالـ ــ�ارث، وكان علـ ُيَتـ
هـــذِه الأّمـــة، واإّنـــه لـــم يهلـــك 
مّنـــا عاِلٌم قـــّط اإّل َخَلفه ِمن 
اأهلـــه َمـــن َعِلـــم مثـــل ِعْلِمه اأو 

مـــا �شـــاء اهلل«
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ال�الدان و ال�لد حق�ق و واجبات
بر ال�الدين

اأوىل الإ�صـــلم احلنيـــف - �صمـــن دائرة 
اهتمامه ببناء العلئق الجتماعية املتينة - 
ف�صول علقة الولد بوالديه كبري اهتمامه، 
وعميـــق عنايتـــه، بـــل خ�صها مـــن ذلك مبا 
مّيزهـــا عن �صـــواها  من  مفـــردات املنظومة 
الجتماعيـــة، وو�صـــع لهــــا اأ�صــــ�صًا وقواعد 
ر�صينة ت�صتوعب كل جزئياتها، وت�صيد منها 
نظامًا اجتماعيًا واأخلقيًا فا�صًل متكامًل.
اإن املتتبـــع للن�صو�س الواردة عن ر�صـــول 
اهلّل الأكـــرم �صلى اهلل عليـــه واآله  واأهل  بيته 
املع�صومني عليهم ال�صلم يف هذا امل�صمار، 
يجـــوب اأفــــقًا وا�صــــعًا حا�صـــدًا بالتوجيهات 
ال�صـــديدة، وال�صاءات الكا�صفة الهادية اإىل 
م�صارع احلق، و�صواء �صبيل الر�صد وال�صواب.

ول تفوتنا الإ�صـــارة - وهي جديرة بالذكر 
- اأن  القراآن الكرمي قد ُعني اأّي عناية ببيان 
هذه احلقيقة، واإبراز مــــا لهـا من دور بالغ، 
وقيمة مثلى، يف تكوين ال�صرح الأخلقي يف 
هيكل ال�صـــريعة الإ�صلمية املقد�صة، واأجلى 
اأوجـــه تلك  احلقيقة  يف  وحـــي اهلّل املبني، اأن 
املـــوىل  تبـــارك  وتعاىل  قد قـــرن اأمر توحيده 
باأمر بـر الوالدين والإحـ�صان اإليهما يف موارد 

قراآنية عـدة بـلغت اأربـعة موارد، كقوله تعاىل: 
}وََقَضى رَبُّكَ أاَلَّ تَعْبُدُوا إاِلَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيِْن 
إِحْسَاًنا...{)الإ�صـــراء/٢٢( و�صـــّم لـــزوم 
�صـــكرهما اإىل وجوب  �صـــكره  يف قوله تعاىل: 
}وَوَصَّيْنَا اْلِنْسَـــانَ بِوَالِدَيْـــهِ حَمََلْتهُ ُأمُّهُ وَهْنًا 
عََلـــى وَهٍْن وَفِصَاُلهُ فِي عَامَيِْن أَِن اشْـــُكرْ 
لِي وَلِوَالِدَيْـــكَ إَِليَّ الْمَصِريُ{)لقمان/١٤(، 
وذلـــك وا�صــــح يف دللته علـــى كبري حقهما 

وحرمتهما يف  نظر  ال�صـارع  الأقـد�س.
١. عـــن اأبـــي اأمامـــة اأن رجـــًل قـــال: )يا 
ر�صـــول اهلّل ، ما حـــق الوالدين على ولدهما؟ 

قال: »هما جّنتـــك ونارك«(.
ت�صمـــن هــــذا احلــــديث ال�صــــريف دللة 
عميقة، واإ�صارة دقيقة; فاإن  ال�صوؤال  كان  عن 
حق الوالدين عـلى ولدهما، ولكن اجلواب مل 
ياأت بذكر �صيء  من  ذلك احلق امل�صوؤول عنه، 
واإمنا اأوحى النبي الكرمي �صلى اهلل عليه واآله 
ل�صائله اأن �صــــاأن الولد  مـع  والديه  اإما طريق 
ي�صـــلك بـــه اإىل اجلنة، وذلـــك اإذا بـــّر بهما 
واأح�صن اإليهما ، اأو  باب  يـف�صي بـه اإىل النار، 
اإذا عّقهمـــا ومل يقم مبا يلزمـــه لهما، وهذا 

اجلواب اأبلـــغ  يف الأداء ، واأجلى يف البيان.
٢. وعنه �صلى اهلل عــــليه واآله قال: »مــــن 

�صـّره اأن ميّد له يف  عمره  ويزاد يف رزقه فليرّب 
والديه، ولي�صل رحمه«.

٣. وعـــن عــــبد اهلّل بــــن مــــ�صعود قـــال : 
)�صاألت  ر�صـــول  اهلّل �صلى اهلل عليه واآله: اأي 
العمـــل اأحـــب اإىل اهلّل؟ قـــال: »ال�صلة على 
وقتها«. قلت: ثم اأي؟ قــــال: »بـر الوالدين«(.

عـــرّب هـــذا الن�ـــس النبوي عـــن حقيقتني 
كبريتني، فكمـــا  اأن  اأف�صل  العلئق الإميانية 
التي تــــربط الإنــــ�صان بربه وت�صـــده اإليه هي 
ال�صلة; ملا فيها من توّجه مبا�صـــر  وم�صتمر  
اإىل اهلّل عـــّز وجـــل، وانــــقطاع كامل عن كل 
مـــا �صـــواه، كان اأمثل الروابـــط  الجتماعية، 
واأولها  باحرام الإن�صان وعنايته، هي �صلته 

اهلل  �شلـــى  النبـــي  عـــن 
عليـــه واآلـــه انـــه قـــال: »مــــن 
�شــــّره اأن يمـــّد لـــه فـــي  عمره  
ويـــزاد فـــي رزقـــه فليبـــّر 
ـــه«. ـــل رحم ـــه، ولي�ش والدي

الوارث38

الأ�شرة امل�شلمة •



بـوالديه، فــــهما اأحق النا�س بربه واإح�صانه.
واآلـــه  عليـــه  اهلل  �صلـــى  اإليـــه  وجـــاء   .٤
رجل فقال: )جــــئتك اأبايعك على الهجرة، 
وتركـــت اأبوّي يبكيان، فقـــال: »ارجع اإليهما  

فاأ�صحكهمـــا كمـــا اأبكيتهما«(.
٥. وعنـــه �صلـــى اهلل عليه واآله )اأنه اأتــــته 
اأخــــت له من الر�صاعة، فلمـــا اأن نظر  اإليها 
�صـــّر بها وب�صـــط رداءه لها فاأجل�صـــها عليه، 
ثــــم اأقــــبل يحّدثها وي�صحك يف  وجهها، ثم 
قامـــت فذهبت، ثم جـــاء اأخوها فلم ي�صنع  
به  ما �صنع بـها، فـقيل: يا ر�صول اهلّل ، �صنعت  
باأختـــه ما مل ت�صنـــع به وهو رجـــل؟، فقال: 

»لأّنها كانت اأبــــّر باأبيها منه «(.
٦. وعنـــه  �صلـــى اهلل عليـــه واآلـــه قـــال: 
»ر�صـــا  اهلّل  يف ر�صا  الوالد ، و�صـــخط  اهلّل 

يف �صـــخط الوالد«.
7. قال اأمري  املوؤمنني عــــليه ال�صـلم: »بّر 

الوالدين من اأكرم الطباع«.
اإمنـــا كان بـــر الوالديـــن من اأكرم طــــباع 
املــــرء; ملا فيه مـــن الوفاء  لهما، و�صـــكرهما 

عـلى معروفهما، وجـزاء  اإح�صانهما مبثله، ول 
ريـــب اأن  تلك  اخل�صال مــــن مـــكارم اأخلق 

الإن�صـــان، بل من اأكرمها.
8. وعنـــه عليـــه ال�صـــلم: »بـــر الوالدين  

فري�صة«. اأكرب  
9. مـــن دعـــاء الإمام زيـــن  العابدين عليه  
ال�صـلم لأبـويه: »الّلهم  اجـعلني اأهـابهما هيبة 
ال�صلطان الع�صوف، واأبرهما بّر الأم الروؤوف، 
واجعل طـاعتي لوالدي وبري بهما اأقّر لعيني 
من رقدة الو�صنان، واأثلج  ل�صدري من �صربة 
الظمـــاآن، حتـــى اأوثــــر على هـــواي  هواهما، 
واأقـــّدم علـــى  ر�صـــاي ر�صاهمـــا، واأ�صـــتكرث 
برهما بي  واإن قــــل، وا�صـــتقل بري بهما واإن 
كرث، الّلهم خـف�س لهما �صوتي، واأطب لهما 
كلمي، واألن لهما عريكتي، واأعطف عليهما 
قلبي و�صريين بـهما رفيقًا، وعليهما �صفيقاً «.
�صـــلك معظـــم الأدعية الـــواردة عـــن اأهل 
البيت عليهم ال�صـلم م�صلك الهداية والتوجيه 
والربية والتعليم، ومنها هذا الدعاء، الذي 
ل فيـــه الإمام  ال�صـــجاد  عليه  ال�صـــلم  يف�صّ
بع�س اأوجه معاملة الولد لوالديه، وما يلزمه 
اأن ياأخذ به يف  م�صاحبتهما ومعا�صـــرتهما، 
واأبـرز مـا يف هـذا النـ�س ال�صـريف هو اأن يوؤثر 
الولد رغبة والديه ور�صاهما على رغبة نف�صه 
ور�صاهـــا، ول ي�صـــتكرث ما يقدمه يف �صـــبيل 
برهما وخدمتهما  مهما عظم يف ظـاهره، بل 
يعّده قليًل يف جنب فـر�صهما عليه، غرَي واف 

بـما لهـما من حق لديه.
١٠. عــــن الإمام ال�صادق عليه ال�صـــلم 
يف قولـــه تعـــاىل: }وَبِالْوَالِدَيِْن إِحْسَـــاًنا{ 
قـــال : »الإح�صـــان اأن حت�صـــن �صحبتهمـــا، 
مــــما  �صـــيئًا  ي�صـــاألك  اأن  تكلفهمـــا  واأّل 

يحتاجـــان اإليـــه، واإن كانا م�صـــتغنيني«.
»بــــّروا  ال�صـــلم:  عليـــه  وعنـــه   .١١

اأبناوؤكـــم«. يرّبكـــم  اآبــــاءكم 
١٢. قـــال الإمـــام الر�صا عليه ال�صـــلم 
يف حديـــث  لـــه: »واأمـــر اأي اهلّل عـــّز وجل 

بال�صـــكر لـــه وللوالديـــن، فمـــن مل ي�صـــكر 
والديـــه مل ي�صـــكر اهلّل«.

بر ال�الدين واإن كانا فاجرين
اإن مـــا جعلـــه  اهلّل  عّز وجـــل للأبوين من 
حق لزم  يف  عنق ولدهما، ل ينتفي بانتفاء 
اإ�صـــلمهما اأو اإميانهمـــا; لن مـــا للوالدين 
ثابت لهما بالأ�صالة، ول يخرجه عن دائرة 
اللزوم �صيء اآخر، واإن كان هو  اخلروج  من 
ربقة امللة املطهرة ; وذلك  اأنهما ينفقان من 
اأرواحهما واأعمارهما على ولدهما بــــرين 
كانا اأو فاجرين، وهو ما ي�صتدعي كل ذلك 
احلق لهما، اإّل اأن يكون طاعة لهما يف غري 
مر�صاة اهلّل تعاىل، فاإنه »ل  طاعة  لهما يف 
مع�صية اخلالـــق«، كما ورد يف ن�س الإمام 

الر�صا عليه ال�صلم.
١. قال الإمــــام ال�صــــادق عليه ال�صـــلم: 
»ثـــلث مل يجعـــل اهلّل عّز وجـــل لأحد فيهن 
رخ�صـــة: اأداء الأمانـــة اإىل الـــرّب والفاجـــر ، 
والوفاء  بالعهد للـــرب  والفاجر، وبر الوالدين 

برين كانـــا اأو فاجرين«.
٢. وعـــن جابـــر قــــال: »�صـــمعت رجـــًل 
يقول لأبي عبد اهلّل عــــليه ال�صــــلم: اإّن يل 
اأبويـــن خمالفـــني، فقال: »بّرهمـــا كما ترّب 

يتوّلنا «. امل�صـــلمني ممن 
٣. قـــال  الإمام  الر�صا عليه ال�صـــلم: »بّر 
الوالدين واجب واإن كانا م�صركني، ول طاعة 

لهما يف مع�صية اخلـالق«.
بر ال�الدين بعد م�تهما

ل يتم بــــر الولد بوالديه حتى يواظب على 
�صلتهما بعد موتهما، فلي�س  من  الوفاء  لهما 
اأن ينقطع عن ذكرهما واإي�صال ما ينفعهما 
من عمل �صالح بعد خروجهما من دار  الدنيا، 
بل حفظ ما َلُه �صلة بـهما، حتى واإن كان ذلك 
برًا ب�صديق  لأحدهما; اإذ ورد يف  توجيه  نبوي 

اآت الو�صية باإكرامه.
ويلفـــت عنايـــة امل�صـــتقرئ ملفـــردات هذا 
البـــاب اأن البـــار ل يكتب له بـــره حتى يدوم 

ـــاقر عليـــه  ـــام البـ قـــال الإمـ
ال�شـــالم: »اإن العبـــد ليكـــ�ن 
بـــارًا ب�الديـــه  فـــي حياتهمـــا 
ثـــم يم�تـــان فـــال يق�شـــي 
عنهما  دينهما ، ول  ي�شـــتغفر 
لهمـــا، فيكتبه اهلّل عّز وجل 
عاقًا، واإنه ليك�ن عاقًا لهما 
فـــي حياتهمـــا غير بـــاّر بهما، 
ــا  ــ�شى دينهمـ ــا قــ ــاإذا ماتـ فـ
وا�شـــتغفر لهمـــا  فيكتبه  اهلّل  

عـــزّ وجل بـــاراً«.

39



ذلك منه يف حايل احليـــاة واملوت لهما. اأما 
العاق فقد يكتب بارًا اإذا  ندم عـلى عقوقه يف 
حياة والديه، وو�صلهما بعد موتهما مبا يكون 

برًا بهما واإح�صانًا لهما.
عــــليه  اهلل  �صلـــى  اهلّل  ر�صـــول  قـــال   .١
واآلـــه: »�صـــيد الأبرار يوم القيامـــة رجل بّر 

موتهما «. بعـــد  والديه 
٢. ومـــن  و�صيـــة له �صلـــى اهلل عــــليه واآله 
لرجـــل: »ووالديك فاأطعهمـــا وبرهما حّيني 
كانا اأو ميتني، واإن اأمراك اأن تخرج من اأهلك 

ومالك فافعل، فـــاإن ذلك من الإميان«.
٣. عــــن    اأبي �صعيد ال�صـــاعدي قال: )بينا 
نحن جلو�ـــس عند ر�صول اهلّل �صلى اهلل عليه 
واآله اإذ جاء رجل مــــن بــــني �صــــلمة، فقال: 
يا ر�صـــول اهلّل، هـــل بقي من بّر اأبوّي �صـــيء 
اأبرهما به بعد  موتهما ؟ قال: »نـعم، ال�صلة 
عليهما، وال�صـــتغفار لهما، واإنفاذ عهدهما 
مـــن بعدهما، و�صلة الرحم التي ل تو�صل اإّل 

�صديقهما«(. واإكرام  بـهما، 
٤. قـــال الإمــــام البــــاقر عليه ال�صـــلم: 
»اإن العبـــد ليكون بـــارًا بوالديه  يف حياتهما 
ثم ميوتـــان فل يق�صي عنهمـــا  دينهما ، ول  
ي�صـــتغفر لهما، فيكتبه اهلّل عـــّز وجل عاقًا، 
واإنـــه ليكون عاقًا لهمـــا يف حياتهما غري باّر 
بهما، فاإذا ماتا قـ�صى دينهما وا�صتغفر لهما  

فيكتبه  اهلّل  عـــّز وجل بارًا«.
٥. قـــال الإمـــام ال�صـــادق عليه ال�صـــلم: 
»ما  مينع  الرجل منكـــم اأن يرّب والديه حّيني 
اأو ميتني: ي�صلي عنهمـــا، ويت�صدق عنهما، 
ويحج عنهمـــا، وي�صوم عنهما، فيكون الذي 
�صنع  لهــــما  وله  مثل ذلك، فيزيـــده اهلّل عّز 

لته خـــريًا كثريًا«. وجل بربه و�صِ
ف�شل الأم وعظيم حقها

حظيـــت الأم بن�صيـــب وافر مـــن اهتمام 
امل�صـــّرع احلكيـــم، وظفـــرت بعنايـــة خا�صة 
بتاأكيده حقها، واإفرادها بالذكر ، �صواء  كان  

ذلك يف نطاق الوحي القــــراآين ال�صـريف، اأو 
�صمـــن اإطـــار ال�صـــنة املع�صومـــة  املطهرة ، 
»ووجه الف�صل ظاهر لكرثة م�صـــقتها وزيادة 
تعبهـــا« )بحار الأنوار للمجل�صـــي:٤9/7٤(.

ويكفي لذلك بيانًا قوله تعاىل: }وَوَصَّيْنَا 
اْلِنْسَـــانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاًنا حَمََلْتهُ ُأمُّهُ ُكرْهًا 
وَوََضعَْتـــهُ ُكرْهًـــا وَحَمُْلـــهُ وَفِصَاُلـــهُ ثاَلَُثونَ 
شَـــهْرًا...{)الأحقاف/١٥(، كمـــا يو�صـــح 
هذه احلقيقة قول  الإمام  زين  العابدين عليه 
ال�صـــلم  التـــي يف ر�صـــالة احلقـــوق، وهو ما 
ميكن اأن يكون فيه �صـــرح  مل�صمون  هذه  الآية 
الكرمية، حيث تطرق فيه عليه ال�صلم لذكر 
مــــا تــــعانيه الأم من اأجل ولدها  من  مـ�صقة، 
وتـمنحه اإياه من اإيثار، فهي حتمله »حيث ل 
يحتمل اأحد اأحدًا«، وتعطيه  »من  ثمرة  قلبها 
ما ل يعطـــي اأحد اأحدًا«; فما اأعظم اأن تكون 

اجلنة تـحت قـدميها!
١. جـاء  رجل  اإىل النبي �صلى اهلل عليه واآله 
فقال: )يا ر�صول اهلّل، مــــن اأبـرُّ؟ قال : »اأمك«. 
قـــال : ثم من؟ قال: »اأمك«. قال: ثم من؟ قال: 

»اأمك«. قال: ثم من؟ قال: »اأباك«(.
٢. وعنـــه  �صــــلى اهلل عــــليه واآلـــه قـــال: 

»اجلــــنة حتـــت اأقـــدام الأمهـــات«.
٣. عـــن �صـــعيد بن امل�صـــيب قـــال : )قال  
عــــمر : كنا مع ر�صـــول اهلّل �صلـــى اهلل عليه 
واآلـــه على جبل، فاأ�صـــرفنا على واد فراأيت 
�صـــاباً  يرعـــى  غنمـــاً  لـــه اأعجبني �صـــبابه، 
فقلت: يـــا ر�صـــول اهلّل، واأي �صــــاب لو كان 
�صـبابه يف �صبيل  اهلّل! فقال النبي �صلى اهلل 
عليه واآله: »يا عمر، فلعله يف بــــع�س �صـبيل 
اهلّل واأنـــت ل  تعلـــم «، ثم دعـــاه النبي �صلى 
اهلل عليه واآله فقال: »يا �صـــاب، هل لك  من  
تعول؟«، قال: نــــعم. قــــال: »مــــن؟«، قال: 
اأمـــي ، فقـــال  النبي )�صلـــى اهلل عليه واآله: 

»الزمهـــا فاإن عنـــد  رجليها  اجلنة«(.
اأن  جاهمـــة  بــــن  مــــعاوية  عــــن   .٤

جاهمـــة جـــاء اإىل النبي �صلـــى اهلل عليه  
واآلـــه  فقـــال: )يـــا ر�صـــول اهلّل، اأردت اأن  
فــــقال :  ا�صــــت�صريك،  اأغـــزو ، وقد جئـــت  

قـــال :  نعـــم.  قـــال:  اأم؟«،  مـــن  »هــــل 
»فاألزمهـــا ، فـــاإن اجلنة عنـــد رجليها«(.
اإن تخ�صي�س النبي �صلـــى اهلل عليه واآله 
للأم بـال�صوؤال  عن وجودها، دليل وا�صح على 
اأن  برها اأف�صل من بر  الأب  ومقدم عـليه، واأنـه 
اأقـ�صر الطريقني  اإىل  بلوغ اجلنة والر�صوان، 
ويوؤيد ذلك ما ورد عن الإمام ال�صـــجاد عليه 
ال�صلم اأن  رجـلً  جــــاء اإىل النبي �صلى اهلل  
عليه  واآله  ي�صـــاأله عن توبة  من  اأعمال قبيحة 
قد ارتكبها، فـ�صاأله  �صـلى اهلل عليه واآله عمن 
بقـــي من اأبويه، فقـــال: اأبي، قـــال: »فاذهب 
فرّبه«، فلما  ذهب  قال �صلى اهلل عــــليه واآله: 

»لو  كانـــت  اأمه«. )بحار الأنوار:7٤/8٢( 
٥. مـــن  ر�صـــالة  احلقـــوق  للإمـــام زيـــن 
العابدين عليه  ال�صلم: »اأما حق اأمك فــــاأن 
تـعلم اأنها حملتك حيث ل يحتمل اأحد اأحدًا، 
واأعطتـــك مـــن  ثمرة  قلبها مـــا ل يعطي اأحد 
اأحداً ، ووقــــتك  بـجميع  جــــوارحها ، ومل  تبال 
اأن جتوع  وتطعمك، وتعط�س وت�صقيك، وتعرى 
وتك�صـــوك، وت�صحي وُتظلك، وتهجر النــــوم 
لأجـلك، ووقتك احلّر والربد لتكون لها، فاإّنك 

ل  تطيق  �صـــكرها  اإّل بعون اهلّل وتوفيقه«.

عـــن اأبـــي اأمامـــة اأن رجاًل 
قال: يا ر�ش�ل اهلّل ، ما حق 
ال�الديـــن علـــى ولدهمـــا؟ 
فقال �شلى اهلل عليه واله: 

»هما جنّتـــك ونارك«.
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ل تقل لهما اأٍفّ
اأف : كلمـــة  تــــ�صّجر  وتكـــّره، وح�صـــول 
اإىل  يدعـــوه  العبـــد  نف�ـــس  يف  ال�صجـــر 
ال�صعـــف عن اأداء احلقوق، وعدم ال�صرب 

بها. القيـــام  على 
وقـــد ورد يف احلديـــث املـــروي عـــن اأبـــي 
عــــبد اهلّل ال�صــــادق عليه  ال�صـــلم: »واإياك  
وخ�صلتـــني: ال�صجـــر والك�صـــل; فــــاإنك اإن 
�صــــجرت مل ت�صرب على حق، واإن ك�صلت مل 

حقًا«.)الأمـــايل:٤٣٦( توؤّد 
وكلمـــة اأف وردت يف الآيـــة لبيـــان اأدنـــى 

ما يحرم عـلى الولد اأن يعامل  به  اأبويه; ولذا 
جاء يف احلـديث ال�صريف: »ولو علم اهلّل عـّز 
وجل �صـــيئًا اأهـــون منه لنهـــى عنه«.)الكايف 
ال�صريف:٣٤8/٢( هذا فــــكيف بـما هو اأ�صد 

واأكرب، ك�صّبهما اأو لعنهما؟
وكمـــا نهـــى اهلّل عـــّز وجل عن  قول  �صـــيء 
اأمــــر بقول �صيء، وهو قوله تعاىل: }..وَُقْل 
َلهُمَا َقـــوْاًل َكِرميًا{)الإ�صـــراء:٢٣(، الذي 
ورد يف احلــــديث تــــف�صريه بقول )غفر اهلّل 

لكما(.)الـــكايف:٢/١٥8(
١. قـــال ر�صــــول  اهلّل �صلـــى اهلل عليـــه 
واآله: »مـــن  الكبائر  �صـــتم الرجل والديه. 

ي�صـــب الرجـــل اأبـــا الرجل في�صـــب اأبــــاه، 
ويــــ�صب اأمه في�صـــب اأمه«.

٢. وعنـــه عــــليه ال�صــــلم فــــي قول اهلّل 
تعـــاىل }...إِمَّـــا يَبُْلَغـــنَّ عِنْـــدََك الْكِبَرَ 
َأحَدُهُمَـــا َأوْ كِالَهُمَـــا َفـــالَ تَُقـــْل َلهُمَـــا ُأفٍّ 
وَاَل تَنْهَرْهُمَـــا...{ قـــال: »هـــو اأدنى الأذى 

حـــّرم اهلّل فما فوقه«.
٣. قـــال الإمام ال�صادق عليه ال�صــــلم يف 
الآيـــة: »اإن اأ�صجراك فـــل تقل لهما اأف، ول 

تـنهرهما اإن �صـرباك«.
٤. وعنـــه عــــليه  ال�صــــلم : »اأدنـــى العقوق 
اأّف، ولو علم اهلّل �صيئًا اأهون منه لنهى عنه«.
اهلّل  قـــول  يف  ال�صـــلم  عليـــه  وعنـــه   .٥
لِّ مِنَ  عّز وجـــل } وَاخْفِضْ َلهُمَـــا جَنَاحَ الـــذُّ

الرَّحْمَـــةِ...{ قــــال: »ل متـــلأ عينيـــك مـــن 
النظر  اإليهما  اإّل بــــرحمة  ورقــــة، ول تــــرفع 
�صــــوتك فــــوق اأ�صواتهما، ول يدك فــــوق 

اأيديهمـــا، ول تقـــّدم قدامهمـــا«.
٦. وعنـــه عليه ال�صـــلم يف  قوله تعاىل: 
}...وَُقـــْل َلهُمَـــا َقـــوْاًل َكِرميًـــا{ قـــال: »اإن 

�صربـــاك فقل لهما : غفـــر  اهلّل لكما«.
7. وعـــن احلكـــم قال: »قلت لأبي عــــبد 
اهلّل عـليه ال�صـلم: اإن والدي تـ�صدق عـلّي 
بــــدار ثم بـــدا   له  اأن يرجع فيهـــا... فقال: 
»بئ�ـــس ما �صنـــع والـــدك، فـــاإن خا�صمته 
فل ترفـــع عليه  �صوتـــك، واإن  رفـــع �صوته 

فاخف�س اأنـــت �صوتك«.
الم�لى  تبـــارك  وتعالى   اإن 
قد قرن اأمر ت�حيده باأمر 
بــــر ال�الدين والإحــــ�شان 
اإليهما فـــي مـــ�ارد قراآنية 
اأربــــعة م�ارد،  بـلغت  عـدة 
}وََقَضـــى  تعالـــى:  كق�لـــه 
إِيَّـــاهُ  إاِلَّ  تَعْبُـــدُوا  َأالَّ  رَبُّـــكَ 

إِحْسَـــانًا...{. إِحْسَـــانًا...{وَبِالْوَالِدَيْـــِن  وَبِالْوَالِدَيْـــِن 
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قالع باب خيرب
واأكـــرب  اأعظـــم  مـــن  اليهـــود،  خيـــرب 
التجمعـــات اليهودية يف اجلزيرة العربية، 
ففيها املال واجلاه والرجال، كانت مركزًا 
للتحركات املناوئة للإ�صـــلم، حيث تطبع 
فيهـــا �صيا�صـــاتهم املعاديـــة خلـــّط النبوة 
ولهـــذا  النا�صـــئة،  اجلديـــدة  واحلركـــة 
اعتـــربت خيـــرب مركـــزًا للف�صـــاد والكيـــد 
واحلقـــد وال�صغائن املزمنـــة، وهي عبارة 
عن ح�صـــون عدة تقـــع يف منطقة خ�صبة 
�صـــمال غربي املدينة على ُبعِد يناهز ٢٠٠ 
كيلومر، وي�صكنها حوايل اأربعة ع�صر الف 
ن�صـــمة، جلهم من املقاتلـــة، وفيهم مرحب 
اأعظـــم قياداتهـــم وبطلهم املهـــاب، وكان 
يف عهدتـــه اإدارة اأعظـــم ح�صـــن ويدعـــى 
)القمو�ـــس( وهـــو جبل عليـــه ح�صن اأبي 

اليهودي. احلقيـــق 
التحّرك باتاه خيرب

كانـــت عني ر�صـــول اهلل �صلـــى اهلل عليه 
واآلـــه و�صـــلم دائمـــًا على هـــذا الوكر الذي 
خطط وهّياأ ودعم باملال معظم املوؤامرات 
�صد الإ�صـــلم، خ�صو�صـــًا حرب الأحزاب 
التـــي ُمّولت برجال واأموال يهودّية، فتحنّي 
لها الفر�ـــس، وملّا لحت ب�صـــائرها، بداأت 
حركتـــه باجتـــاه خيـــرب بعـــد اأن اأقـــام مع 
امل�صـــركني �صلحـــه يف احلديبيـــة، اأم�صى 
النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صـــلم �صهر ذي 
احلجة كّله واأيامًا من �صهر حمرم احلرام 

من ال�صـــنة ال�صـــابعة للهجـــرة يف املدينة، 
ثّم قّرر التحرك باألـــف واأربعمائة نفر من 
امل�صـــلمني تلقـــاء خيرب م�صطحبـــًا زوجته 

املخل�صة اأم �صـــلمة.
فلمـــا لحت لـــه ح�صونهم ليًل ا�صـــتوقف 
جي�صـــه، رفـــع يديه اإىل ال�صـــماء ودعـــا ربه: 
»اللهم رّب ال�صماوات ال�صبع وما اأظللن، ورب 
الأر�صني ال�صـــبع وما اأقللن، ورب ال�صياطني 
وما اأ�صللن، اإّنا ن�صاألك خري هذه القرية وخري 
اأهلها وخري ما فيها، ونعوذ بك من �صر هذه 

القرية و�صر اأهلها و�صر ما فيها«.
�شاء �شباح املنذرين

ومـــع بـــزوغ �صـــقائق الفجر، نـــزل النبي 
ب�صـــاحتهم وهم م�صبحـــون اإىل اأعمالهم 
ومعهـــم امل�صـــاحي واملكاتـــل، فلمـــا نظروا 
اإىل ر�صـــول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم 
قالوا: حممد واخلمي�ـــس )اجلي�س(، فوّلوا 
هاربـــني اإىل ح�صونهم، وجعل ر�صـــول اهلل 
�صلى اهلل عليه واآله و�صلم يقول: »اهلل اأكرب 
خزيت خيرب، اإّنا جي�ـــس اإذا نزلنا ب�صـــاحة 

قوم ف�صـــاء �صباح املنذرين«.
اأمر النبـــي بح�صارها الـــذي دام اأربعة 
وع�صرين يومًا، قام خللها بفتح ح�صونهم 
ح�صنـــا ح�صنـــًا، اإىل اأن ا�صـــتع�صى علـــى 
امل�صـــلمني ح�صن القمو�س وناعم و�صلمل 
والوطيح وح�صـــن امل�صعب بن معاذ وغنم.

�صـــّكلت هذه احل�صـــون جمعاء م�صـــكلة 

للجي�ـــس الإ�صـــلمي، كونها ا�صـــتملت على 
العـــدد الأكـــرب مـــن مقاتلـــي اليهـــود وهم 

جمهـــزون بال�صـــلح والتدريـــب اجليد.
فتناو�ـــس امل�صـــلمون معهـــم ومل يفلحوا، 
ذات يـــوم ومـــع ارتفاع وتـــرية ال�صطراب 
يف اجلي�ـــس الإ�صـــلمي اإثر رميهم بالنبل 
وا�صـــتعرا�صات احلارث �صقيق  واحلجارة 
مرحـــب وتهكماتهما، قـــّرر النبي اأن يبعث 
بال�صـــرايا، فاأر�صـــل يف اليوم الأول �صـــرية 
اأوىل بقيـــادة اأبـــي بكـــر، فرجـــع قائدهـــا 
منهزمًا ومن معه، وملـــا كان من الغد بعث 
ب�صـــريته الثانية بقيادة عمر بن اخلطاب، 
فرجـــع قائدهـــا منهزمـــًا يجـــّن اأ�صحابه 
ويجّبنونه، ف�صـــاء النبي م�صـــهد ما تناهى 
اإىل �صـــمعه مـــن اأّن بع�صهـــم قـــد فـــّر من 
املعركـــة، فقـــّرر اأن يح�صـــم املعركـــة وقال 
قولته ال�صهرية: »لأعطنّي الراية غدًا رجًل 
يحـــب اهلل ور�صـــوله ويحبـــه اهلل ور�صـــوله 
كـــرارًا غري فرار، ل يرجـــع حتى يفتح اهلل 
علـــى يديـــه«، »يقاتـــل جربيـــل عـــن ميينه 

ي�صـــاره«. وميكائيل عن 
حامل راية الن�شر
 علي عليه ال�شالم

بات كّل م�صـــلم ليلته م�صـــتيقظًا بت�صـــّوق 
لها ويتمّناها لنف�صه ع�صى اأن يكون املخّل�س 
والفـــاحت واملخّلد يف التاريـــخ، وما اإن جاء 
ال�صبـــح بخـــريه، �صـــاأل النبـــي �صلى اهلل 
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عليـــه واآلـــه و�صـــلم: »اأين علـــي؟«، فقالوا: 
اإّنه اأرمد، وكان، �صلم اهلل عليه، متوّجعًا 
من راأ�صـــه ومن رمد �صديد موؤمل دعاه لأن 
يع�صب عينيه، فاأر�صـــل وراءه �صلمان واأبا 
ذر ر�صـــوان اهلل تعـــاىل عليهمـــا، فاأتيا به 
وهـــو متكئ عليهما ل يب�صـــر طريقه، فلّما 
جاء بني يدي ر�صـــوله �صلـــى اهلل عليه واآله 
و�صـــلم، قال له: »ما ت�صـــتكي يا علي؟«، قال 
عليه ال�صلم: »رمدًا ما اأب�صر معه و�صداعًا 
براأ�صـــي«، فقال �صلى اهلل عليه واآله و�صـــلم 
له: »اجل�ـــس، و�صع راأ�صـــك علـــى فخذي«، 
ففعـــل علـــي عليه ال�صـــلم ذلـــك، فدعا له 
النبي �صلـــى اهلل عليه واآله و�صـــلم وتفل يف 
يده فم�صحها على عينيه وراأ�صه، فانفتحت 
عيناه و�صـــكن ما كان يجده مـــن ال�صداع، 
وقال يف دعائه له: »اللهم قه احلر والربد«.
ثـــّم اإّنه اأعطـــاه الرايـــة البي�صاء وهزها 
وقال له: »خذ الراية وام�س بها، فجربائيل 
معك، والن�صر اأمامك، والرعب مبثوث يف 
�صدور القوم، واعلم يا علي، اأنهم يجدون 
يف كتابهـــم، اإن الذي يدّمر عليهم ا�صـــمه 
اإليـــا، فـــاإذا لقيتهم فقل: اأنا علـــي، فاإنهم 
يخذلون اإن �صـــاء اهلل تعـــاىل«. ثم قال له: 
»ام�ـــس ول تلتفـــت حتى فتـــح اهلل عليك«.

ف�صـــار علـــي عليـــه ال�صـــلم �صـــيئًا ثـــم 
توقف ومل يلتفت وراءه، ف�صرخ: »يا ر�صول 
اهلل، علـــى مـــاذا اأقاتل؟«، قـــال �صلى اهلل 
عليه واآله و�صلم: »قاتلهم حتى ي�صهدوا اأن 
ل اإله اإل اهلل واأن حممدًا ر�صـــول اهلل، فاإن 
فعلوا فقد منعوا منـــك دماءهم واأموالهم 
اإل بحقها وح�صـــابها علـــى اهلل، واأخربهم 
مبـــا يجـــب عليهـــم مـــن حـــق اهلل، فو اهلل 
لئـــن يهدي اهلل بك رجـــًل واحدًا خري من 

اأن يكون لـــك حمر النعم«.
فخـــرج اأمري املوؤمنني بها، يهرول هرولة 
حتـــى ركز رايته يف ر�صخ من حجارة حتت 
احل�صـــن، فاطلع اإليه حرب مـــن اأحبارهم 
وقال: مـــن اأنت؟ فلما اأجـــاب: اأنا علي بن 
اأبي طالب، فقال احلـــرب: ُغلبتم وما اأنزل 

على مو�صـــى، فدخل الرعب قلوبهم.
غـــري اأن الغـــرور ركـــب راأ�ـــس احلارث 
اأخـــي مرحب فخرج يف عاديته فانك�صـــف 
امل�صـــلمون وثبـــت له علـــي عليه ال�صـــلم، 
علـــي عليـــه  فقتلـــه  فت�صاربـــا �صربـــات، 
ال�صلم ب�صربة فقد احلجر واملغفر وفلق 
راأ�صـــه حتى اأخذ ال�صـــيف يف الأ�صرا�ـــس، 
ومن �صـــدة ال�صربة �صـــمعها اأهل الع�صكر 

و�صـــمعتها اأم �صـــلمة يف خيمتها.
ما يبكيك يا علي؟

اهلل  ر�صـــول  اإىل  الب�صـــري  خـــرج  وملّـــا 
�صلـــى اهلل عليه واآله و�صـــلم اأّن عليًا عليه 
ال�صـــلم دخل احل�صن، اأقبـــل �صلى اهلل 
عليه واآله و�صـــلم فخرج علي عليه ال�صلم 
واآلـــه  عليـــه  اهلل  �صلـــى  فقـــال  يتلّقـــاه، 
و�صـــلم: »بلغني نباأك امل�صـــكور، و�صنيعك 
املذكـــور، قـــد ر�صـــي اهلل عنـــك فر�صيت 
اأنا عنك«، فبكى علي عليه ال�صـــلم فقال 
�صلى اهلل عليه واآله و�صـــلم له: »ما يبكيك 
يا علي؟«، فقال عليه ال�صلم: »فرحًا باأن 

اهلل ور�صـــوله عني را�صيان«.
كرامات الن�شر

�صـــاعات عديدة ق�صاها علـــي بني يدي 
نبيـــه ويف املعركـــة �صـــكلت درو�صـــًا هامـــة 

للتاريـــخ وللدين.
اأنظـــروا يف كراماتـــه تـــروا حقيقة الفتح 

العام واخلا�س. والن�صر 
١. اإّنـــه ملّـــا ا�صتياأ�صـــت قلـــوب امل�صـــلمني 
وا�صطربت نفو�صهم بعد يومني من الهزائم 
وجتبـــني بع�صهم بع�صـــًا وح�صـــول حالت 
فـــرار، ح�صل الن�صر على يـــد علي بن اأبي 

طالب عليه ال�صـــلم.
٢. اإّن ال�صربـــة العلويـــة التـــي �صـــهدها 
جربيـــل عليـــه ال�صـــلم دعتـــه اإىل اإطلق 
�صيحته يف ال�صـــماء وهو يقول: »ل �صيف اإل 

ذو الفقـــار، ول فتـــى اإل علي«.
امتـــّدت  التـــي  النبويـــة  اليـــد  اإّن   .٣
اإىل عينـــي ولّيه، اأبراأته مـــن مر�صه فلم 

ي�صـــتِك منهـــا اأبدًا.
٤. اإّن اهلل تعاىل ور�صـــوله الأعظم اأظهرا 
مرة اأخرى يف علي قّمة اجلهاد يف �صـــبيله، 
ودر�صـــًا ملجاهدي العامل يف كافـــة الأزمنة، 
وت�صميمـــًا وعزمًا على اإحدى احل�صـــنيني، 

الن�صر اأو ال�صـــهادة يف �صبيل اهلل.
اهلل  �صلـــى  لنبيـــه  علـــي  �صـــوؤال  اإّن   .٥
عليـــه واآلـــه و�صـــلم عـــن الغاية مـــن قتاله 
للأعداء، هو مطلب كّل جماهد ي�صـــري يف 
طريق ذات ال�صوكة، فيكون على هدى من 
رّبـــه وب�صرية مـــن الأهداف التـــي ت�صعها 
القيـــادات ال�صيا�صـــية املجاهـــدة بدورها، 
فيكـــون مطمئنـــًا اإىل اأّن دمـــه لـــن يذهب 

هـــدرًا اأو يف الطريـــق اخلاطئ.
٦. اإّنـــه املعلم الأّول للم�صـــلمني يف كيفية 
الطاعـــة التامة هلل ور�صـــوله وقد تبنّي ذلك 
من فعلته، اإذ ملا قال له الر�صـــول: »اإم�س ول 
تلتفت«، وقف علي ومل يلتفت ومن ثم �صرخ 

�صـــائًل: »يا ر�صول اهلل، علم اأقاتلهم؟«.
7. اإّن �َصـــورة اليهـــود ُق�صـــي عليها باليد 
العلويـــة يف خيـــرب ومـــا بعدهـــا، وباإ�صافـــة 
و�صيتـــه �صلـــى اهلل عليـــه واآله و�صـــلم على 
مـــن  اليهـــود  »اأخرجـــوا  مر�صـــه:  فرا�ـــس 
احلجاز«، يتبـــني لنا اأّن قتـــال بني �صهيون 
واجب جـــار حتى يومنـــا هذا، واأن درو�ـــس 
علي يف خيرب ل زالت جارية اأي�صًا من وعي 
علي عليـــه ال�صـــلم للق�صية، وال�صـــتعداد 
البـــدين والنف�صـــي والع�صـــكري والعبادي، 
والطاعة للقيـــادة، والدقة للتنفيذ والتوّكل، 
كلها اأ�صـــباب توؤدي اإىل الن�صر املوؤزر باليد 
الإلهيـــة، التي تف�صـــي اإىل قلع باب ح�صون 
الدولة الإ�صـــرائيلية بيـــد القـــدرة الإلهية، 
كما فعل عليه ال�صـــلم يوم قلـــع باب خيرب 
ورماه اإىل اخلندق، ولئن كانت خيرب بعيدة 
عـــن البحار جلغرافيتها، فـــاإّن باب ح�صن 
ال�صهاينـــة، اإذا ُقلع، فلبّد اأن ترميه اأيدي 
املجاهدين اإىل البحر... ف�صلم اهلل عليك 

يا قالـــع باب خيرب.
* د. �شامر �شري
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   ملـاذا  عرفت ان اهلل م�ج�د
يرتـــدي جـــون جلـــني عقيدتـــه الدينية بنف�ـــس ال�صـــهولة  التي  
ارتـدى  بـها حـلة الف�صاء الف�صية عندما دخل»�صفينة ال�صداقة 
رقـــم 7«التي طاف بها يف  مدار الر�س ...لقد كــــانت هذه احللة 
هـــي الدرع التي وقت ج�صـــمه  من قوى الف�صـــاء و كانت  عقيدته 
هي الدرع التــــي  وقت  روحه من املــــجهول  و اذا كــــانت املليني 
التـــي األهمهـــا انت�صـــاره ا�صـــتطاعت ان ت�صـــاطره اميانه  فقط. 
فقد ي�صـــتطيعون ان ي�صاطروه كذلك بع�س �صجاعته يف مواجهة 

م�صـــكلت حياتهم اخلا�صة.
الب فرنـــك اروين راعي كني�صـــة  ليتـــل فولزبـــار لنجتون التي 
ي�صلي فيها جون جـلني عندما وقع على الختيار لربنامج الف�صاء 

كان بـــني اوائل ال�صـــياء التي اعطيـــت يل.كتيب  
�صغـــري يحـــوى الكثـــري مـــن املعلومـــات عـــن 
الف�صاء..و كان بني  حمتوياته  فقرتان تتعلقان 

ب�صخامـــة الكون اثرتا فــــّي تاأثريا بالغا.
الفقرتـــني  هاتـــني  تــــدرك  لكــــي  و 

يجب ان تعرف اول ما هي ال�صـــنة 
ال�صوئية.ان ال�صوء ي�صري ب�صرعة 

تبلغ حوايل ٣٠٠ الف كيلومر 

يف  الثانيـــة -اي مـــا يعادل الدوران حوايل �صـــبع مرات  
يف الثانية-فاإذا اطلقت هذا ال�صعاع من ال�صوء و جــــعلته 
يــــ�صتمر ملدة عام فاإن امل�صافة التي يقطعها و تبلغ حوايل 
٥ ر 9 مليون مليون كيلو مر  هي  ال�صـــنة ال�صوئية. و 
اين اقتب�ـــس هنا ما ورد يف الكتيب عن حجم الكون 

الذي نعي�س فيه:
»عندمـــا نذكـــر ان املــــجرة التــــي ت�صـــم 
كوكبنـــا يبلـــغ قطرها حـــوايل ١٠٠ الف 
�صـــنة �صوئية . و ملا  كانت  ال�صم�ـــس 
جنمـــا ل يعتـــد بـــه  يقـــع  علـــى  
م�صافة حوايل ٣٠ الف �صنة 
�صوئيـــة من مركز املجرة 
و يدور يف مـــدار خا�س 
به كل ٢٠٠ مـليون �صـنة 
اثــــناء دوران املجـــرة  
فاننـــا  ندرك  مدى  
تـ�صور  �صــــعوبة 
املـقيا�س الهائل 
للكون الذي يقع  

ا يعادل الدوران حوايل �
عاع من ال�

افة التي يقطعها و تبلغ حوايل 
صـــ ال�صـــ ال�صـــ

س هنا ما ورد يف الكتيب عن حجم الكون 

جرة التـ
ـــغ قطرها حـــغ قطرها حـــ
. و ملا

د بـــد بـــد ب

ي�صلي فيها جون جـلني عندما وقع على ا
كان ب

ـــري�صغـــري�صغـــري
الف�

خامصخامصخام صب�صب�
لكـ و 

يجب ان تعرف او
وئية.ان ال�صوئية.ان ال�صوئية.ان ال� صال�صال�

تبلغ حوايل 

افة حوايل 
ة من مركز املجرة 

و يدور يف م
به كل ٢٠٠

ناء دوران املج
فانن

�صـ
املـقيا�س الهائل 
للكون الذي يقع

اء صاء صاء  صختيار لربنامج الف�صختيار لربنامج الف� ختيار لربنامج الف�ي�صلي فيها جون جـلني عندما وقع على ال ي�صلي فيها جون جـلني عندما وقع على ا
ت يل.كتيبـــت يل.كتيبـــت يل.كتيب ـــياء التي اعطيـــياء التي اعطي ياء التي اعطيصـــياء التي اعطيصـــ صـــ�صـــ� ـــنيكان بـــنيكان بـــني اوائل ال

ن ـــن ـــن  ـــات عـــات ع ات عـــات عـــ ـــن املعلومـــن املعلوم ن املعلومـــن املعلومـــ ـــ مـــ م ـــريوى الكثـــريوى الكثـــري وى الكثـــوى الكثـــ ـــ يحـــ يح ـــري
اء..و كان بنيصاء..و كان بنيصاء..و كان بني حمتوياته فقرتان تتعلقان  صالف�صالف�

أثريا بالغا.اأثريا بالغا.اأثريا بالغا. ا تا ت يـــيـــّي ـــة الكون اثرتا فــــة الكون اثرتا فـ ة الكون اثرتا فــــة الكون اثرتا فــــ ـــخامـــخام
الفقرتـــني الفقرتـــني  ـــني  هاتـــني هاتـــنيدرك  ـــنيدرك  هاتـــ هاتـــدرك  درك  تـ تــــي  ـــي  تــــ تــــي  ي  لكـ لكــــو  ـــو 

نة صـــنة صـــنة  صـــ ما هي ال�صـــ ما هي ال� ليجب ان تعرف اوليجب ان تعرف اول
رعة صرعة صرعة  صري ب�صري ب� ري ب�صري ب�ص صوء ي�صوء ي� وء ي�صوء ي�ص وئية.ان ال�صوئية.ان ال�صوئية.ان ال�صوئية.ان ال�

ر الف كيلومر الف كيلومر تبلغ حوايل ٣٠٠

ا يعادل الدوران حوايل �ـــا يعادل الدوران حوايل �ـــا يعادل الدوران حوايل � ـــ-اي مـــ-اي م ةـــةـــة ـــ الثانيـــ الثاني يف
عاع من ال�صعاع من ال�صعاع من ال� صإذا اطلقت هذا ال�صإذا اطلقت هذا ال� إذا اطلقت هذا ال�اإذا اطلقت هذا ال�ا إذا اطلقت هذا ال�يف الثانية-ف إذا اطلقت هذا ال�اإذا اطلقت هذا ال�ايف الثانية-فاإذا اطلقت هذا ال�يف الثانية-ف إذا اطلقت هذا ال�اإذا اطلقت هذا ال�يف الثانية-ف

افة التي يقطعها و تبلغ حوايل صافة التي يقطعها و تبلغ حوايل صافة التي يقطعها و تبلغ حوايل  صإن امل�صإن امل� إن امل�اإن امل�ا إن امل�تمر ملدة عام ف إن امل�اإن امل�اتمر ملدة عام فاإن امل�تمر ملدة عام ف إن امل�اإن امل�تمر ملدة عام ف تمر ملدة عام فصتمر ملدة عام فص ص�ص� �ـــ�ـــ ـــيــــيـ
ر  مليون مليون كيلو مر  مليون مليون كيلو مر  هي ال� ٥ ر 9

س هنا ما ورد يف الكتيب عن حجم الكون ـــس هنا ما ورد يف الكتيب عن حجم الكون ـــس هنا ما ورد يف الكتيب عن حجم الكون  ـــاين اقتب�ـــاين اقتب�
سالذي نعي�سالذي نعي�س فيه:

جرة التــــجرة التــــجرة التـ ـــر ان املــــر ان املـ ر ان املــــر ان املــــ ـــا نذكـــا نذك ا نذكـــا نذكـــ ـــ»عندمـــ»عندم
غ قطرها حـــغ قطرها حـــغ قطرها ح ـــا يبلـــا يبل ا يبلـــا يبلـــ ـــكوكبنـــكوكبن
وئيةصوئيةصوئية. و ملا صنة �صنة � نة �صـــنة �صـــ صـــ�صـــ�
ـــ يعتـــ يعتـــ لا لا ل ا ـــا ـــ ـــجنمـــجنم

افة حوايل صافة حوايل صافة حوايل  صم�صم�
ة من مركز املجرة ـــة من مركز املجرة ـــة من مركز املجرة  ـــوئيـــوئي وئيصوئيص ص�ص�

و يدور يف م
به كل 

ناء دوران املجـــناء دوران املجـــناء دوران املج ـــاثــــاثـ
فانن
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ال�صم�صـــية. وراء  املجموعة 
»بـــل ان الف�صـــاء الـــذي يقـــع بني النجـــوم يف جمرتنا لي�ـــس 
نهاية هذا الكون.فوراءه مليني من املجرات  الخــــرى  تـندفع  
جــــميعا كمـــا يبـــدو مبتعـــدة عـــن بع�صهـــا البع�ـــس ب�صـــرعات 
خــــيالية.و تــــمتد  حـــدود الكـــون الـــذي ميكـــن روؤيتـــه باملجهر 
م�صـــافة ٢٠٠٠ مليـــون �صـــنة �صوئية على القـــل يف  كل اجتاه«.

هـــذا الو�صـــف  يظهـــر  مـــدى  �صــــخامة الكــــون الـــذي نــــعي�س 
فيـــه..و لنعـــد الآن اىل ما نعرفـــه عن   تكوين  الـــذرة.و هي ا�صغر 
ج�صـــيم عــــرف للآن.فنجد ان هناك ت�صابها كبريا بني الذرات  و 
جمموعتنا ال�صم�صـــية و الكون .من  حيث  ان لهـــا الكرونات تدور 

حول نواة ب�صور مــــنتظمة.
و الآن...مــــاذا اريــــد ان  اقول؟اريـــد ان  احتـــدث  عـــن انتظام 
الكون باأ�صره من حولنا. من ا�صـغر تـكوين ذري.اىل ا�صخم �صي ء 
ميكن  ت�صوره ..جمرات  تبعد مليني من ال�صنوات  ال�صوئية.كلها 
ت�صري يف مدارات مر�صومة مـحددة فـي عـلقة كل  منها  بالآخر..
فهـــل ميكـــن ان يكون ذلـــك كله قـــد حـــدث اتفاقا؟..اأكانت 
م�صادفة حــــزمة مــــن  نــــفايات   الغازات  الطافيـــة بداأت فجاأة 

يف �صنع هـــذه املدارات وفقـــا لتفاقها اخلا�س؟
انني ل ا�صتطيع ان ا�صدق  ذلك. بــــل كـانت تلك خطة حمددة. 
و هـــذا واحد من  ال�صـــياء الكثـــرية يف الف�صاء التـــي  تبني  يل  ان 
هــــناك اإلهـا.و ان قوة ما قد و�صعت كل هذه الأ�صياء يف مداراتها 
و ابقتهـــا هناك . و لنفارق  ال�صــــرعة فــــي مــــ�صروعنا»عطارد«مع 
بع�س هذه ال�صـــياء التي نتحدث عنها.. اننا  نظن  احيانا  ان هذا 
امل�صـــروع عــــلى مــــا يرام.فقد بلغنا �صـــرعة ت�صل اىل حوايل ٢9 
الف  كيلو  مر  يف  ال�صاعة يف الدوران حــــول الر�س اي حــــوايل 8 
كــــيلو مرات يف الثانية و هي  �صرعة  كبرية متاما بالن�صبة لكرتنا 

الر�صية.كما انها �صـــرعة �صريعة اىل حــــد مــــنا�صب و نحن على 
ارتفـــاع  يزيـــد  قليل  على ١٦٠ كيلو مرا.اما بالن�صـــبة ملا يــــجري 

فــــعل فــــي الف�صاء فان  جمهوداتنا  هذه تعد �صئيلة جدا.
و انـــت ل ت�صـــتطيع  ان  تقي�ـــس  اهلّل بعبـــارات علمية..انـــك ل 
تـ�صتطيع انـ  تـرى  ان حت�س  او ت�صم او تلم�س القوى الدينية اذ انها 

ملمو�س . غري  �صي ء 
ابـــدع  العـــامل .و  اقــــوى حمـــرك يف   للطــــائرة  يكـــون  قـــد   و 
ت�صميـــم  ل�صغـــط  الغـــازات  و مقاومتهـــا. و لكنها بـــدون بع�س 
القوى غري  امللمو�صـــة  تكون مــــحدودة الفــــائدة.فالطائرة لكي 
تـــوؤدي مهمتها ل بد لهـــا من معرفة  اجتاهها .و نحن نفعل ذلك 

البــــو�صلة ... اىل  بـالرجوع 
ان القـــوى التـــي تدبر  البو�صلـــة  تتحدى كل حـوا�صنا..فــــاأنت ل  
تـ�صتطيع  ان ترى او ت�صمع  او تلم�س او تتذوق او ت�صم هذه القـوى و 

لكـننا  نعرف  انها موجودة لننا نرى نتائجها .
ويف ا�صــــتطاعتنا ان ننظـــر اىل اداة موجـــودة يف  مق�صـــورة  
الطيار و ميكننا ان نــــرى بــــو�صلتنا تــــ�صري اىلـ  اتـجاه مـعني و 
نحـــن نوؤمـــن باأن هذه القوى التـــي جتعل البو�صلة تعمل �صـــوف 
جتعلهـــا تعمـــل با�صـــتمرار و كل  الـــذي  طـــاروا منهـــا غامـــروا 
باأرواحهـــم الـــوف  املرات  علـــى ا�صا�ـــس احلقيقـــة القائلة باأن 
البــــو�صلة �صـــوف تظهر لنا الجتاه ال�صحيح.و �صر�صـــدنا اىل 

املـــكان الذي يجـــب ان نذهب اليه..
و ينطبق المر نف�صـــه على املبـــادئ  الدينية  يف حياتنا...فاننا 
اذا  تركناها  لر�صـــدنا فلن  ت�صطر حوا�صنا اىل التقاطها اذ اننا 
نرى نتائج هذه القــــوى املــــر�صدة يف حياتنـــا و حياة الآخرين  و 

هكذا نعرف انها موجودة.
* بقلم:ج�ن جلني
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ل  ميكن  الرتــــياب  فـي قــــيمة الح�صان 
من  الوجهة اخللقية،بل نرى من الفل�صفة 
مـــن  يف�صلـــه على العـــدل،و يرى  يف اأثــــره 
جمال ل ي�صـــمو اليه العـــدل.و نحن نعرف 
مـــا هـــي حقيقـــة الح�صـــان ، نعـــرف انـــه 
حــــب القريـــب ،و التف�صل  و العطف عــــلى  
الآخــــرين،و نعـــرف اأن الرجـــل املح�صـــن 
يتلم�ـــس  الو�صائل لنفع اخوانه و الرب بهم،و 
نعرف اأن  الح�صـــان ي�صمو بنا اىل ت�صحية 
اأموالنـــا و انف�صـــنا يف �صـــبيل الن�صـــانية، 
في�صرينـــا بذلـــك قادريـــن علـــى  العمال 

باخللود. اجلديـــرة  
يف  يــــعار�س  مـــن  املفكريـــن  مـــن  و 

الح�صـــان، و يـــرى فيـــه حيـــاة لل�صـــر على 
الر�ـــس،و علـــى راأي  هوؤلء يكـــون املر�صى 
و البوؤ�صـــاء غري اأهل للبقـــاء: فمن الواجب 
اأن نركهم ينقر�صون بل �صفقة كما يرك  
اجلي�س  جرحاه و مي�صي يف طريقه  ل يفكر 
فــــي غــــري النت�صـــار.و هذا هو ال�صا�ـــس  
الذي ميكن اأن ُيبنى عليه جيل قوي �صليم.

و لكن ما قيمة هذا ال�صلح احل�صـــي،و 
هو علـــى اأي حـــال  حمـــدود ،اذا مل ينل ال 
بت�صحية الخلق؟ انه لوا�صح اأن اأ�صـــرف 
العواطف هي  عواطف القــــلب النــــ�صاين 
النبيل،و ان زوالها يرمي الن�صـــانية باأب�صع 

ال�صقوط. مظاهر 

قـــد يعر�ـــس بـــاأن يف الح�صـــان �صـــيئا  
مـــن  ال�صـــوء، لنه يجـــرح من يتقبلـــه و قد 
يذلـــه.و لكـــن مـــن  احلـــق اأن نعـــرف بان 
كيفيـــة العطـــاء اأفــــ�صل مــــن  العطاء،و 
لي�س من طبع الح�صان اأن يهني  من يتوجه 
اليهم،فان هناك  و�صـــائل  لطيفة  ميكن  بها 
املح�صـــن اأن ينقـــذ  مـــن  يعينهم  بـــدون اأن 

مي�ـــس  كرامتهـــم اأو يعر�صهـــم للهوان.
و مع ذلـــك ل ينبغي اأن يقدم الح�صـــان  
اتــــفاقا و مــــ�صادفة،و اىل ذلك اأ�صــــار ل 
فونتني  يف   ق�صة  القروي و الثـعبان اذ قـال: 
)ان فلحا اأنــــقذ ثــــعبانا مــــن الربد فلما 
اأح�ـــس  الثعبان الدفء هّم بلدغ الفلح(.
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فــــفكرة لفــــونتني  ظاهـــرة :و هـــي  انـــه  
يجـــب قبـــل ان نح�صـــن ان نتخـــري مواطن 
الح�صـــان،و ان نتجنـــب ا�صـــداء  املعروف   
اىل ال�صـــرار و جاحدي اجلميـــل.و لكنها 
مع ذلك  قــــابلة للنـقد،فـاإن علمنا بطبيعة 
من نعاملهم من  ال�صـــرار  و اجلاحدين  ل  

ي�صلح �صببا لتــــرك  الح�صان، فان 
مـــن اجلميـــل ان نح�صـــن و لـــو كان  
جزاوؤنا  على  اخلري  �صرا و على الرب 
عقوقـــا. و ل ي�صح  اأن يكون غر�صنا 
ان نظفر بـ�صكر مــــن نـ�صدي  اليهم   
املعـــروف ،و امنـــا يجـــب اأن تكـــون 
غايتنا ان منثـــل  دورنا كرجال،و ان 
نظهـــر ابــــرارا خــــريين مهما  تكن  
احلال و مهما يكن اجلزاء على اننا 
مـــع هذا ل ننكر ان لفكرة ل  فونتني   
قيمتها  من الوجــــهة العـملية،فــــفي 
اأغلب الحيان  يكون الح�صـــان نوعا 
من ال�صدقـــة،و اذ ذاك  ل  مير  بل 

�صوء،فــــهناك �صـائلون اتـخذوا ال�صتجداء 
مهنة خمتارة،اذ كانت قليلة املتاعب كثرية  
الرباح ،و يف  املدن الكبرية توجد ع�صابات 
مـنظمة تـعمل ليـل نهار ل�صتغلل عواطف 
املح�صـــنني، يوجد اآبـــاء و اأو�صياء يهربون  
من  العمل ال�صريف، ثم يركون ابـناءهم و 
مــــن يقومون على تربيتهم من  القا�صرين 
ي�صتجدون  النا�س  يف  املنازل و يف  الطرقات 
و امليادين ليــــعي�صوا مـن فـي�س هذه املهنة 
التـــي تنـــدي اجلبـــني،و هـــوؤلء  املخجلـــة 
ي�صـــتطيعون   العتماد  على  �صـــواعدهم يف 
ك�صب القـوت مــــن طريق  حممود،و لكنهم 
يركون العمل خ�صـــة و نذالة  ليعي�صوا  عالة 
على ال�صخياء،و الح�صان فــــي مــــثل  هـذه 
الحوال ت�صجيع للبطالة و الك�صل و العربدة 

و الكـــذب و النفاق،و قتل للطباع  ال�صـــليمة  
و احيـــاء للغرائـــز الذميمـــة التي �صــــقيت 
بــــها الن�صـــانية و �صـــقي  يف حربها رجال 
ل�صو�ـــس  ال�صـــائلون   هـــوؤلء   الخـــلق .و 
ي�صلبون اأموال النــــا�س،و الحـ�صان  اليـهم  
ا�صـــراك  معهـــم  يف اجلرميـــة و تا�صيـــل 

ملـــا يتعودون من �صـــيى ء  اخلـــلل .و كثريا 
ما اأغم�س  الن�صـــان عــــينه عــــن البــــوؤ�س 
الفاتك الذي يغتال  البائ�صـــني،لن هوؤلء  
ال�صـــائلني  عـــودوه القتناع  بان كل �صـــائل  
ل�ـــس  و بــــان كــــل  مت�صـــول  حمتال ،حتـــى  

غفـــت ال�صمائر و ق�صـــت القلوب.
و يف  احلـــق  اإننـــا تبينـــا غـــري مـــرة اننا 
كنـــا مــــخدوعني  و ان اأمــــوالنا مل مت�ـــس 
اىل  جيوب  اولئـــك الفاكني  ال عن غفلة و 
غرة ،فاعتزمنا اأن نقيد ما  يثور  فـي قـلوبنا 
مـــن نبيـــل العواطـــف  و ان  نقـــف جامدين  
ازاء مـن يــــطلبون املـعروف.و كذلك جنى 
البوؤ�س  املزور على البوؤ�س احلــــق ،و جــــنى  
علينـــا اأي�صا اذ ق�صـــى قلوبنـــا  و زهدنا  يف  
�صنـــع اجلميـــل. فلنبحث  اذا  عـــن مواطن 

ال�صراء،لنـبحث   عـن  البوؤ�س الذي يتوارى 
خجل من اأن يــــراه  النـا�س،و ذلك ي�صطر 
الكــــرام اىل التــــغلغل فــــي   طيـــات  املنازل 
املغمـــورة التـــي اأ�صنى اأربــــابها الفــــقر ، و 
منـــع  احليـــاء اأهلها  مـــن  اعـــلن  الفاقة و 
التعر�ـــس  لرب البرار  و ف�صـــل املف�صلني،و 
هــــنا يـح�صن األ يكون الرب ما ًل مينح 
اأو خبزا يــــعطى،و امنا يجب  اأن  يـكون 
البــــر نوعا من الت�صـــجيع املنتج  الذي   
يــــ�صاعد  املعوزيـــن  علـــى  ان يعملـــوا 
بانف�صـــهم  و ان  ميـــلأوا بيوتهـــم من 
ثمرات ما يعملون و الح�صان حــــني 
يــــقع علـــى هـــذا النحـــو ل ي�صـــاعد 
اأحـــدا  يــــعود   ل   و  رذيــــلة   عــــلى 
ال�صـــتجداء،و لكــــنه  يــــوقظ القوى 
يف الغافـــني ،و يــــقوي  املــــلكات  التي   
اأ�صعفها  الفراغ  و �صـــلها ال�صـــكون.و 
هـــو كذلـــك اح�صـــان  نبيل:فلن يجد 
و  غــــ�صا�صة  اليــــهم  نح�صـــن  مـــن 
لمرارة يف تقبل ما تهدينا اليــــه الفـطر 
ال�صريفة فــــي نـقلهم  مــــن وهاد ال�صياع 
و اخلمـــول اىلـ  منـــازل النباهة و �صـــمو 
النف�ـــس،و التطلع اىل الغنـــي عن طريق  

الكـــدح الدائـــم و العمـــل املو�صول.
اأيها املح�شن�ن!

لي�ـــس مــــن البــــر ان تبثـــوا يف املعوزين 
حب  التكال عـلى مــــا تـقدمون اليـهم مـن 
املاأوى  و الطعام   و اللبــــا�س.و لكـن الرب ان 
تفتحـــوا لهـــم �صـــبل الك�صـــب  و ان تذللـــوا 
مـــا يعر�صهـــم فيها من �صعـــاب و عقاب، 
ليعودوا و هم اأغنياء اجلــــيوب،و اأغــــنياء 

العــــواطف  و امل�صـــاعر و النفو�س

* بقلم: الدكت�ر زكي مبارك

الدكتور زكي مبارك
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اقب�س يدك وح�شن ذاكرتك
بناًء على درا�صـــة مت ن�صـــرها يف جملة - بل��س ون - اأن عمل 
قب�صة يف اليد اليمنى ملدة 9٠ ثانية ي�صاعد على ت�صكيل املعلومات 
يف الذاكـــرة وعمل نف�ـــس احلركة يف اليد الي�صـــرى ي�صـــاعد على 

عملية ا�صـــرجاع املعلومات من الذاكرة.
اإن القب�صـــة تعمـــل علـــى حتفيـــز مناطـــق معينـــة يف الدمـــاغ 
م�صـــوؤولة عـــن معاجلـــة الذاكرة حيـــث اإن القب�صة باليـــد اليمنى 

ت�صـــاعد على حتفيز اجلانب الأي�صر من الدماغ والعك�س بالن�صبة 
للقب�صـــة الي�صـــرى وبناًء على هـــذه النتائج فان ذلك ي�صـــاعد يف 
عملية الدرا�صـــة واملذاكرة فعمل قب�صة باليد اليمنى قبل درا�صـــة 
املعلومـــات وعمـــل قب�صـــة باليد الي�صـــرى قبـــل عملية ا�صـــرجاع 

ومذاكـــرة املعلومات.

البيئة من ع�امل الإ�شابة بالت�حد
اأ�صـــار اأكـــرب حتليـــل جـــرى حتـــى الآن يف 
كيفيـــة تواجـــد مر�س التوحـــد يف العائلت 
اإىل اأن العوامـــل البيئية اأهم بكثري مما كان 

يعتقد �صـــابقا يف الإ�صابـــة بالتوحد.
وقـــال �صـــفني �صـــاندين الـــذي عمـــل على 
هذه الدرا�صـــة يف - كينغـــز كوليدج - لندن 
ومعهـــد كارولين�صـــكا ال�صـــويدي اإن مـــا دفع 
لهذه الدرا�صة )�صوؤال اأ�صا�صي جدا غالبا ما 
ي�صاأله الآباء األ وهو، لو عندي طفل م�صاب 
بالتوحـــد ما هـــو اخلطر بـــاأن ي�صاب طفلي 

به؟(. التايل 
وت�صـــري النتائـــج التـــي ن�صـــرت يف دوريـــة 
اجلمعيـــة الطبية الأمريكيـــة اإىل اأن الوراثة 
امل�صـــببة  العوامـــل  ن�صـــف  �صـــوى  ل متثـــل 
للمر�ـــس يف حني متثل العوامـــل البيئية مثل 
م�صاعفـــات الـــولدة اأو الو�صـــع الجتماعي 

والقت�صادي اأو �صحة الأبوين ومنط احلياة 
الـ٥٠% املتبقية، ووجدت الدرا�صـــة اأي�صا اأن 
احتمال اإ�صابة الأطفال الذين لهم �صقيق 
اأو �صـــقيقة يعانـــون من الإ�صابـــة بالتوحد 
باملر�ـــس يزيد ع�صـــر مـــرات ويزيـــد هذا 
الحتمـــال ثـــلث مـــرات اإذا كان لهم اأخ 
اأو اأخـــت غري �صـــقيق يعانون مـــن الإ�صابة 
بالتوحـــد ويزيـــد الحتمال مرتـــني لو كان 

لهم قريـــب م�صـــاب بالتوحد.
وقال �صـــاندين )على امل�صـــتوى الفردي 
يزيـــد خطـــر الإ�صابة بالتوحـــد وفقا ملدى 
الآخريـــن  الأقـــارب  مـــن  وراثيـــا  قربـــك 

امل�صابـــني بالتوحـــد(.
والأ�صـــباب الدقيقة للإ�صابة بهذا اخللل 
يف النمـــو الع�صبي غري معروفة ولكن الأدلة 
ت�صـــري اإىل اأنـــه مـــن املرجـــح اأنهـــا تت�صمن 
�صل�صلة من عوامل اخلطر الوراثية والبيئية.
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الكرف�س و �شغط الدم
مـــن املعـــروف اأن ارتفـــاع �صغـــط الـــدم يزيـــد مـــن احتماليـــة 
الإ�صابـــة باأمرا�س القلب واجللطات و�صحيح اأن الوقاية خري من 
العـــلج ولكن اإذا اأ�صيب ال�صـــخ�س فانه يبحـــث عن الدواء حيث 
اأن هناك جمموعة من الأطعمة التي حتتوي على مركبات ت�صاعد 

يف تخفي�ـــس �صغط الدم ومن هذه الأطعمة الكرف�ـــس.
 n-butyl-٣ مركـــب)  علـــى  الكرف�ـــس  نبتـــة  حتتـــوي  حيـــث 
phthalide ( وهـــذا املركـــب م�صـــوؤول عـــن اإك�صـــابها الرائحـــة 

واأي�صـــا ي�صـــاعد هـــذا املركب علـــى تخفي�س �صغـــط الدم.
ومت التو�صـــل لذلـــك يف درا�صـــات متهيديـــة �صـــابقة، بعد اأن مت 
اجراء درا�صـــة جتريبية ملعرفـــة تاأثري املـــواد املتخل�صة من بذور 

الكرف�ـــس يف عمليـــة تنظيم �صغط الـــدم يف احلالت املتو�صـــطة 
واخلفيفة من مر�صـــى �صغط الدم.

فتـــم اإخ�صاع جمموعة مـــن املر�صى الذين يعانـــون من �صغط 
الـــدم بـــني اخلفيـــف واملتو�صـــط ومت اإعطاوؤهـــم 7٥ ملغـــرام من 
اأقرا�س م�صتخل�س بذور الكرف�س التي حتتوي على 8٥% من مادة 
)٣-n-butyl phthalide( وعلـــى مـــدار �صـــتة اأ�صـــابيع بواقـــع 

قر�صـــني يوميا حبة �صباحا واأخرى م�صـــاًء.
وبنـــاًء علـــى عمليـــات التقييـــم يف الأ�صـــبوع الثالث وال�صاد�ـــس 
مقارنة بالأ�صبوع الأول تو�صلوا اإىل اأن م�صتخل�س بذور الكرف�س له 
فاعلية يف تخفي�س كل من �صغط الدم النقبا�صي والنب�صـــاطي.

الن�م ي�شاعدك على اختزان الذكريات
اأكـــدت درا�صـــة حديثـــة اأن النـــوم 
يلعب دورا اأ�صا�صيا يف تذكر اأو ن�صيان 
الأمـــور اأو الأ�صـــياء التـــي  حتدث يف 
حيـــاة الإن�صـــان، وذلـــك مب�صـــاعدة 
الدماغ علـــى تخزين الذكريات التي 
تثري فينا العاطفة واحلنني لأ�صـــياء 

معينة اأو ن�صـــيان اأخرى.
وقالت الباحثـــة بجامعة هارفارد 
ج�صـــيكا باين التي اأعدت الدرا�صـــة 
ملوقـــع )دي اأن اأي(، اإن )دور النـــوم 
يف الحتفـــاظ بالذكريـــات يتخطـــى 
للأ�صـــياء(،  امليكانيكـــي  اجلانـــب 
يقـــوي  )الدمـــاغ  اأن  اإىل  م�صـــرية 

الـــدور العاطفـــي للذاكرة(.

واأ�صافـــت اأن )الدمـــاغ يقـــول لنا 
ما الـــذي يتعني علينـــا اأن نتذكره اأو 
نن�صـــاه حيث يقوم بت�صفية اأو تنقية 
مـــن  اأهميتهـــا  ح�صـــب  الذكريـــات 
اإلينا(. بالن�صـــبة  العاطفية  الناحية 
وكانـــت درا�صـــة طبية ذكـــرت اأنه 
با�صـــتطاعة الدماغ كبـــت الذكريات 
املوؤملة وال�صـــيطرة عليها، وهو ما قد 
ي�صـــاعد الأطبـــاء على اإيجـــاد اأدوية 
جديدة ت�صاعد املر�صى على التعامل 
مـــع ال�صدمـــات التـــي تن�صـــاأ عنـــد 
تعر�س املرء حلوادث اأو م�صـــاهدته 
كـــوارث يتاأثر بها ب�صـــكل مبا�صـــر اأو 

اأمامه. يراها 
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الإمام اجل�اد و مناظراته
احللقة الذهبية التا�صـــعة يف �صل�صـــلة الإمامة، هـــي بحق معجزة 
الإمامية ودليل على �صدق دعواهم يف اأن الإمامة من�صب اإلهي دون اأن 
يكون للب�صر فيها اأي مدخلية، فاإمامته ت�صابه نبوة عي�صى عليه ال�صلم.

لقـــد توىل مولنا الإمـــام اجلواد عليه ال�صـــلم من�صب الولية 
والإمامة عن عمر مل يتجاوز �صـــبع �صنوات.

وقد �صلم لذلك القريب والبعيد، ودان كل �صيء له حتى اخلليفة.
ولـــذا، مل جنـــد مـــن اختلـــف اأو تخلف عـــن اإمامته �صـــوى من 
اأغ�صـــى اأب�صارهم العمى وغلف قلوبهم التع�صب واحل�صـــد، وقد 
جل�ـــس بني يديه اأكابر العلماء وا�صـــتفاد منه اأجلء الفقهاء، دون 
اأن ي�صـــتفيد مـــن اأحد منهم اأبـــدًا - �صـــخ�صيته العلمية عملقة، 
ون�صوج فكره بلغ غاية الكمال، وح�صـــن اأدبه عل اجلمال، وب�صمو 
اأخلقـــه �صـــاوق اجللل، فقـــد اأحيا احلـــق واأمـــات الباطل، وقد 
قـــال فيه الإمام الر�صا عليه ال�صـــلم: »هذا املولود الذي مل يولد 

اأعظم بركة على �صـــيعتنا منه«.
وعـــن حكيمة بنت مو�صـــى بـــن جعفر الكاظم قالـــت: ملا حملت 
اأم اأبي جعفر اجلواد به كتبت اإليه )الر�صا(، جاريتك �صبيكة قد 
علقت، فكتب اإيّل )اإنها علقت �صـــاعة كذا من يوم كذا من �صـــهر 

كذا، فاإذا هي ولدت، فالزميها �صـــبعة اأيام.
قالـــت: فلما ولدته و�صـــقط اإىل الأر�س، قال: »اأ�صـــهد اأن ل اإله 

اإّل اهلل واأ�صـــهد اأن حممدًا ر�صول اهلل«.
واملهـــم �صـــرف الكلم فيما هـــو املهم يف ما يتعلـــق مبناظرات 
الإمام اجلواد، اإما لبيان احلق للنا�ـــس، واإما لإقناع من حاججه، 
اأو لإفهام من خا�صمه، فعلومه الغزيرة وحكمته اللمتناهية متثل 
ع�صا مو�صـــى التي تلقفت كل ما جاء به �صـــحرة البلط العبا�صي 

مـــن فتاوى تفتقده الأ�صول اأو علوم حتتاج اإىل دليل.
لكن وللأ�صـــف، فبعد اأن تبنّي احلق ل�صـــحرة مو�صـــى �صـــجدوا 
هلل تعـــاىل، و�صـــحرة الإمام اجلـــواد اأ�صروا علـــى عنادهم مقتًا 
لأهل البيـــت وطمعًا يف فتات البلط العبا�صـــي، واأما مناظراته 

املباركـــة، فتتم يف حمورين.
اأ�شل�ب املناظرات

للآخريـــن  ال�صـــلم  عليـــه  اجلـــواد  الإمـــام  ت�صـــدى  لقـــد 

التاليـــة: للأمـــور  املناظـــرات  باأ�صـــلوب 
اأ: اإثبات اإمامته

يف ظل اأجواء التيه والت�صـــكيك وعدم توفـــر الظروف الكاملة 
لبيـــان اإمامته لل�صـــيعة مـــن قبل الإمـــام الر�صا عليه ال�صـــلم، 
فكان الربهان الذي يزيل كل �صـــك و�صبهة حول اإمامته باأ�صلوب 

واملناظرة. املحاورة 
قـــال الـــراوي: قلـــت لأبـــي جعفـــر الثـــاين: اإنهـــم يقولـــون يف 
حداثة �صـــنك، فقال: اإن اهلل تعاىل اأوحى اإىل داوود اأن ي�صتخلف 
�صـــليمان وهو �صبي يرعى الغنم، فاأنكر ذلك عّباد بني اإ�صـــرائيل 
وعلماوؤهـــم، فاأوحـــى اهلل اإىل داوود اأن خذ ع�صي املتكلمني وخذ 
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ع�صـــا �صـــليمان واجعلهـــا يف بيـــت واختم 
عليهـــا بخواتيم القوم، فاإذا كان من الغد، 
فمـــن كانـــت ع�صاه قـــد اأورقـــت واأثمرت، 
فهو اخلليفـــة، فاأخربهم داوود فقالوا لقد 

و�صلمنا. ر�صينا 
ب: اإثبات علمه

لقـــد تعر�ـــس الإمـــام حلملـــة اإعلميـــة 
قا�صـــية من اأّنـــه ل يفقه من الدين �صـــيئًا، 
ب�صـــبب �صغر �صـــنه، ولذا كانت املناظرات 
مـــع اأكابر الفقهـــاء والعلماء تـــربز مقامه 

العلمي ال�صـــامخ.
يقـــول الإمـــام للـــراوي: اإن اهلل احتج 
يف الإمامة مبثـــل ما احتج به يف النبوة، 
فقـــال: }...وََآتَيْنَـــاهُ الْحُْكـــمَ صَِبيًّـــا{.
َأشُـــدَّهُ{. بََلـــَغ  }وََلمَّـــا  )مـــرمي/١٢( 
َأرْبَعِـــنَ  }وَبََلـــَغ  )الق�ص�ـــس/١٤( 

)الأحقـــاف/١٥( سَـــنًَة{. 
فقد يجوز اأن يوؤتـــى احلكمة وهو �صبي، 

ويجوز اأن يوؤتاها وهو ابن اأربعني �صنة.
ج: تعليم ال�شيعة 

واإر�شادهم اإىل احلق
تعليـــم ال�صـــيعة واإر�صـــادهم اإىل احلق، 
واإي�صال العلـــوم اإليهم، وتبليغهم الأحكام 

باأ�صـــلوب املناظرات والإجابة عن الأ�صئلة.
فقد روي اأنه قد �صـــئل يف جمل�ـــس واحد 
ثلثني األف م�صاألة، فاأجاب عليها كلها وله 

من العمر ع�صر �صنوات.
د: هزية فقهاء البالط وعلمائه

البـــلط وعلمائـــه،  اإّن هزميـــة فقهـــاء 
ل�صـــيما يحيى بن اأكثم الذي ميثل ال�صلطة 
قا�صـــي  اآنـــذاك  كان  حيـــث  ال�صـــرعية، 
الق�صـــاة، هـــي هزميـــة للنظام الر�صـــمي.

�ش�ر من املناظرات
ح�ار مع املاأم�ن

عـــاد املاأمون مـــن اأحـــد اأ�صـــفار �صيده 
ويف يده �صـــمكة �صغرية، وهـــو يف الطريق 
يلعبـــون،  ال�صبيـــة  مـــن  وجـــد جمموعـــة 
فهربـــوا اإل واحـــدًا منهـــم مل ين�صـــرف، 
فلمـــا دنا منـــه املاأمون قال: مـــا يف يدي؟ 
فقـــال لـــه: »اإن اهلل تبـــارك وتعـــاىل خلق 
مب�صـــيئته يف بحـــر قدرتـــه �صـــمكًا �صغارًا 
ترتفع مع املـــاء يف الغيم، فت�صيدها بزاة 
امللـــوك، فيختربون بهـــا �صـــللة النبوة«، 

فقـــال املاأمون: اأنـــت ابن الر�صـــا حقًا.
* مع قا�شي الق�شاة بح�ش�ر 

الفقهاء والعلماء والفال�شفة
ملـــا  قـــال:  �صـــبيب  بـــن  الريـــان  عـــن 
اأراد املاأمـــون اأن يزّوج ابنتـــه اأم الف�صل 
مـــن اأبي جعفـــر عليه ال�صـــلم، بلغ ذلك 
العبا�صـــيني، فغلـــظ عليهـــم وا�صـــتنكروه 
وخافـــوا اأن ينتهـــي الأمـــر معـــه اإىل مـــا 
انتهى مـــع الإمام الر�صا عليه ال�صـــلم.
ولـــذا اجتمـــع منهـــم فئـــة مـــع املاأمـــون 
وابـــدوا له اعرا�صهم، ودار نقا�ـــس طويل 
بينهـــم اإىل اأن طلب املاأمـــون اأن ميتحنوه، 

حتى اتفقـــت كلمتهم على مناظرة قا�صي 
الق�صـــاة يف زمانـــه يحيى بـــن اأكثم، على 
اأن ي�صـــاأله مـــن الفقـــه عمـــا ل يتمكن من 
اجلواب عليه ووعـــدوه باأموال طائلة، ثم 
طلبوا مـــن املاأمون تعيني يـــوم الجتماع، 

ذلـــك. اإىل  فاأجابهـــم 
اأقـــول: وهـــو ي�صـــبه اإىل حد كبـــري اليوم 

الذي �صربه فرعون لل�صـــحرة.
وبعد اأن ا�صـــتقر بهم املجل�ـــس، ا�صتاأذن 
القا�صي املاأمون يف توجيه ال�صوؤال اإىل اأبي 
جعفر، وبعد الإذن، ا�صـــتاأذن اأبا جعفر يف 
توجيه ال�صـــوؤال اإليه، فقـــال له الإمام عليه 

ال�صلم: »�صل اإن �صئت«.
قـــال يحيـــى: ما تقـــول جعلـــت فداك يف 
حمرم قتل �صيدًا؟ فقـــال اأبو جعفر: »قتله 
يف حل اأم يف حرم؟ عاملًا كان اأم جاهًل؟ 

روي اأنـــه قـــد �شـــئل الإمام 
محمـــد بـــن علـــي الجـــ�اد 
عليهما ال�شـــالم في مجل�س 
م�شاألة،  األف  واحد ثالثين 
فاأجاب عليهـــا كلها وله من 

�شن�ات العمر ع�شـــر 

الج�اد  الإمـــام  �شـــخ�شية 
العلميـــة  ال�شـــالم  عليـــه 
فكـــره  ون�شـــ�ج  عمالقـــة، 
بلـــغ غاية  ال�شـــالم  عليـــه 
عال  اأدبه  وح�شـــن  الكمال، 
الجمـــال، وب�شـــم� اأخالقه 
�شـــاوق الجالل، فقـــد اأحيا 
الحق واأمـــات الباطل، وقد 
قال فيه الإمام الر�شا عليه 
الم�لـــ�د  »هـــذا  ال�شـــالم: 
الذي لم ي�لد اأعظم بركة 

منه« �شـــيعتنا  على 
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قتله عمـــدًا اأم خطاأ؟ حـــرًا كان املحرم 
كبـــريًا؟  اأو  كان  �صغـــريًا  عبـــدًا؟  اأم 
اأو معيـــدًا؟ مـــن ذوات  مبتدئـــًا بالقتـــل 
الطيـــور كان اأم من غريهـــا؟ من �صغار 
ال�صيد اأم من كبارهـــا؟ م�صرًا على ما 
فعـــل اأو نادمـــًا؟ يف الليـــل كان ال�صيـــد 
اأو يف النهـــار؟ حمرمـــًا كان بالعمرة اإذ 

قتلـــه اأو باحلـــج كان حمرمًا؟«.
فتحـــري قا�صـــي الق�صاة وبـــان يف وجهه 
العجـــز والنقطـــاع وجللـــج، حتـــى عـــرف 

جماعـــة اأهل املجل�ـــس اأمره.

* مع قاتله
�صاحـــب  زرقـــان  عـــن  العيا�صـــي  روى 
ابـــن اأبـــي داوود قال: رجع ابـــن اأبي داوود 
ذات يـــوم من عند املعت�صـــم وهو مغموم، 
فقلـــت له يف ذاك، قال: ملـــا كان اليوم من 
هذا الأ�صـــود اأبـــي جعفر اجلـــواد بن يدي 
املاأمون. فبعد اأن جمع الفقهاء وقد اأح�صر 
حممـــد بن علـــي، ف�صـــاألنا عـــن القطع يف 

يـــد ال�صـــارق، فمـــن اأي مو�صـــع؟ فقلـــت: 
من الكر�صـــوع قال: ومـــا احلجة يف ذلك؟ 
قلت: لأن اليد من الأ�صابع اإىل الكر�صوع. 
}...َفامْسَـــحُوا  التيمـــم:  يف  لقولـــه 
بِوُجُوهُِكمْ...{. )الن�صـــاء/٤٣( واتفق 

معـــي على ذلـــك جماعة.
وقـــال اآخـــرون بـــل يجـــب القطـــع مـــن 
املرفق، لأن اهلل تعـــاىل يقول يف الو�صوء: 
الْمَرَافِـــِق...{.  َلـــى  إِ }...وََأيْدِيَُكـــمْ 
)املائـــدة/٦(، فـــدل علـــى اأن اليـــد اإىل 
املرافـــق، فالتفـــت املعت�صـــم اإىل حممـــد 
ابـــن علي، وقـــال: ما تقول يا اأبـــا جعفر؟ 
فقـــال عليـــه ال�صـــلم: »قـــد تكلـــم فيه يا 
اأمري«، قال: دعني مما تلكما به اأي �صـــيء 
عندك؟ قـــال عليه ال�صـــلم: »اإعفني من 
هذا«. قال: اأق�صـــمت عليك باهلل تعاىل ملا 

اأخربت مبا عنـــدك فيه.
فقـــال عليه ال�صـــلم: »اأما اإذا اأق�صـــمت 
علـــّي باهلل، اإين اأقـــول اإنهم اأخطـــاأوا فيه، 
فـــاإن القطـــع يجـــب اأن يكون مـــن مف�صل 

اأ�صـــول الأ�صابع ويـــرك الكف«.
قـــال:  ذلـــك؟  مـــا احلجـــة يف  فقـــال: 
»قـــول ر�صـــول اهلل �صلى اهلل عليـــه واآله: 
ال�صـــجود علـــى �صـــبعة اأع�صـــاء: الوجـــه 
فـــاإذا  والرجلـــني،  والركبتـــني  واليديـــن 
قطعـــت يده من الكر�صـــوع، مل يبق له يد 
ي�صـــجد عليها، وقد قـــال تعاىل: }وََأنَّ 
)اجلـــن/١8(  ـــهِ...{.  لِلَّ الْمَسَـــاِجدَ 
يعني بهذه الأع�صاء ال�صـــبعة التي ي�صجد 

يقطـــع«. مل  هلل  كان  ومـــا  عليهـــا، 
قـــال: فاأعجـــب املعت�صـــم ذلـــك واأمـــر 
بقطع يد ال�صارق من مف�صل الأ�صابع دون 
الكف. قـــال ابن اأبـــي داود: قامت قيامتي 

ومتنيـــت اأين مل اأكن حيًا.

من احتجاجه عليه ال�شالم يف 
جمل�س املاأم�ن

اإن املاأمـــون بعدمـــا زوج ابنته اأم الف�صل 
اأبا جعفر، كان يف جمل�س وعنده اأبو جعفر 
عليـــه ال�صـــلم ويحيـــى بن اأكثـــم وجماعة 
كثـــرية. فقال له يحيى بـــن اأكثم: ما تقول 
يـــا بـــن ر�صـــول اهلل يف اخلرب الـــذي روي: 
اأنـــه )نـــزل جربئيـــل عليه ال�صـــلم على 
ر�صـــول اهلل �صلى اهلل عليـــه واآله وقال: 
يقرئـــك  وجـــل  عـــز  اإن اهلل  يـــا حممـــد 
ال�صـــلم ويقول لك: �صل اأبا بكر هل هو 

عنـــي را�س فاإين عنـــه را�س(.
فقـــال اأبـــو جعفـــر عليـــه ال�صـــلم: »...
يجـــب على �صاحـــب هذا اخلـــرب اأن ياأخذ 
مثـــال اخلرب الـــذي قاله ر�صـــول اهلل �صلى 
اهلل عليـــه واآله يف حجة الـــوداع: قد كرثت 
علـــي الكذابـــة و�صـــتكرث بعـــدي فمن كذب 
علي متعمـــدا فليتبواأ مقعده من النار فاإذا 
اأتاكم احلديـــث عني فاعر�صوه على كتاب 
اهلل و�صـــنتي، فما وافق كتاب اهلل و�صـــنتي 
فخذوا بـــه، وما خالف كتاب اهلل و�صـــنتي 
فل تاأخذوا به، ولي�ـــس يوافـــق هذا اخلرب 
كتـــاب اهلل قال اهلل تعاىل: }ولقـــد خلقنا 
نفســـه  بـــه  توســـوس  مـــا  ونعلـــم  النســـان 
وحنـــن أقـــرب إليـــه مـــن حبـــل الوريد{.
)( فاهلل عـــز وجل خفي عليـــه ر�صاء اأبي 
بكـــر من �صـــخطه حتى �صـــاأل عـــن مكنون 

�صـــره، هذا م�صـــتحيل يف العقول«.
ثـــم قـــال يحيـــى بـــن اأكثـــم: وقـــد روي: 
)اأن مثـــل اأبي بكر وعمـــر يف الأر�س كمثل 

جربئيـــل وميكائيل يف ال�صـــماء(.
اأي�صـــا  »وهـــذا  ال�صـــلم:  عليـــه  فقـــال 
يجب اأن ينظر فيه، لأن جربئيل وميكائيل 
ملـــكان هلل مقربـــان مل يع�صيـــا اهلل قط، 

لـــم نجـــد مـــن اختلـــف اأو 
الإمام  اإمامـــة  عـــن  تخلف 
محمد بن علي الج�اد عليه 
اأغ�شـــى  ال�شـــالم �شـــ�ى من 
اأب�شارهـــم العمـــى وغلـــف 
قل�بهم التع�شب والح�شـــد، 
يديـــه  بيـــن  جل�ـــس  وقـــد 
اأكابر العلماء وا�شتفاد منه 
اأن  دون  الفقهـــاء،  اأجـــالء 
ي�شتفيد من اأحد منهم اأبداً
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يفارقـــا طاعتـــه  ومل 
وهما  واحدة،  حلظة 
قد اأ�صـــركا باهلل عز 
وجل واإن اأ�صـــلما بعد 
ال�صـــرك. فكان اأكرث 
ال�صـــرك  اأيامهمـــا 
اأن  فمحـــال  بـــاهلل 

بهما«. ي�صـــبههما 
وقد  يحيـــى:  قـــال 
روي اأي�صـــا: )اأنهمـــا 
اأهـــل  كهـــول  �صـــيدا 

اجلنـــة( فمـــا تقـــول فيه؟
فقـــال عليـــه ال�صـــلم: »وهـــذا اخلـــرب 
حمال اأي�صا، لأن اأهل اجلنة كلهم يكونون 
�صـــبابا ول يكون فيهـــم كهل، وهذا اخلرب 
و�صعه بنو اأميـــة مل�صادة اخلرب الذي قال 
يف  واآلـــه  عليـــه  اهلل  �صلـــى  اهلل  ر�صـــول 
احل�صن واحل�صـــن عليهما ال�صلم: باأنهما 

�صيدا �صـــباب اأهل اجلنة«.
فقـــال يحيى بـــن اأكثـــم: وروي )اأن عمر 

ابن اخلطاب �صـــراج اأهل اجلنة(.
اأي�صـــا  ال�صـــلم: »وهـــذا  فقـــال عليـــه 
اهلل  ملئكـــة  اجلنـــة  يف  لأن  حمـــال، 
املقربني، واآدم وحممدًا، وجميع الأنبياء 
واملر�صـــلني، ل ت�صـــيء اجلنـــة باأنوارهم 

بنـــور عمر«. ت�صيء  حتـــى 
النبـــي  اأن  روي  قـــد  يحيـــى:  فقـــال 
مل  )لـــو  قـــال:  لـــه  واآ عليـــه  اهلل  �صلـــى 

لبعـــث عمـــر(. بعـــث  اأ
اهلل  »كتـــاب  ال�صـــلم:  عليـــه  فقـــال 
اأ�صـــدق من هـــذا احلديث، يقـــول اهلل يف 
كتابـــه: }وَإِْذ َأخَْذنَا مِـــنَ النَِّبيِّـــنَ مِيَثاَقهُمْ 
وَمِنْـــكَ وَمِـــنْ ُنـــوٍح{)( فقـــد اأخـــذ اهلل 
ميثـــاق النبيـــني فكيـــف ميكـــن اأن يبـــدل 

ميثاقـــه، وكل الأنبيـــاء عليهم ال�صـــلم مل 
ي�صـــركوا بـــاهلل طرفـــة عني، فكيـــف يبعث 
بالنبـــوة من اأ�صـــرك وكان اأكـــرث اأيامه مع 
ال�صـــرك باهلل، وقال ر�صـــول اهلل �صلى اهلل 
عليه واآله: نبئت واآدم بني الروح واجل�صد«.

فقـــال يحيى بـــن اأكثم: وقـــد روي اأي�صا 
اأن النبـــي �صلـــى اهلل عليه واآله قـــال: )ما 
احتب�س عني الوحي قط اإل ظننته قد نزل 

اخلطاب(. اآل  على 
فقـــال عليـــه ال�صـــلم: »وهـــذا حمـــال 
اأي�صـــا، لأنـــه ل يجـــوز اأن ي�صـــك النبـــي 
�صلـــى اهلل عليـــه واآله يف نبوتـــه قال اهلل 
الْمَالَئَِكةِ  مِـــنَ  يَصَْطفِـــي  ـــهُ  }اللَّ تعاىل: 
رُسُـــالً وَمِنَ النَّـــاِس{)( فكيف ميكن اأن 
ينتقـــل النبوة ممن ا�صطفـــاه اهلل تعاىل 

اإىل من اأ�صـــرك به«.
�صلـــى  النبـــي  اأن  روي  يحيـــى:  قـــال 
لـــه قال: )لو نـــزل العذاب  اهلل عليـــه واآ

ملا جنـــا منـــه اإل عمر(.
فقال عليه ال�صلم: »وهذا حمال اأي�صا، 
هُ  اللَّ لأن اهلل تعاىل يقول: }وَمَا َكانَ 
هُ  اللَّ َكانَ  وَمَا  فِيِهمْ  وََأنْتَ  بَهُمْ  لِيُعَذِّ
فاأخرب   )( يَسَْتْغفِرُونَ{  وَهُمْ  بَهُمْ  مُعَذِّ
فيهم  دام  ما  اأحدا  يعذب  ل  اأنه  �صبحانه 

اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول 
داموا  وما  واآله  عليه 

ي�صتغفرون«.
داوود:  اأبـــي  قـــال 
املعت�صـــم  اإىل  �صـــرت 
ن�صيحـــة  اإن  وقلـــت: 
الأمري واجبة واأنا اأكلمه 
اأدخـــل  اأين  اأعلـــم  مبـــا 
النار منه، قال وما هو؟ 
قلـــت: اإذا جمـــع الأمري 
فقهـــاء  جمل�صـــه  يف 
رعيتـــه وعلماءهـــم لأمـــر وقـــع مـــن اأمور 
الدين و�صـــاألهم عن راأيهـــم فيه فاأخربوه 
مبـــا عندهـــم، وقد ح�صـــر جمل�صـــه اأهل 
بيته وقواده ووزراوؤه وكّتابه، وقد ت�صـــامع 
النا�ـــس من وراء بابه، ثم يرك اأقاويلهم 
كلهـــم لقـــول رجل يقول �صـــطر هذه الأمة 
باإمامتـــه ويّدعـــون اأنه اأوىل منـــه مبقامه 
ثـــم يحّكـــم حكمـــه دون حكـــم الفقهـــاء، 
قـــال: فتغري لونه وتنبه مبا تنبه له، وقال: 

جـــزاك اهلل عـــن ن�صيحتـــك خـــريًا.
ثـــم اأمر اأحـــد كتابه يف اليـــوم الرابع اأن 
يدعـــو الإمام اجلـــواد اإىل منزلـــه، فدعاه 
فاأبـــى اأن يجيبه، وقال عليه ال�صـــلم: »قد 
علمـــَت اأين ل اأح�صر جمال�صـــكم«، فقال: 
اإمنا اأدعـــوك على الطعام...، ثم د�ـــس له 
ال�صم، فا�صت�صهد عليه ال�صلم وذلك اآخر 

�صـــهر ذي القعدة �صـــنة ٢٢٠ هجرية.
الطيبـــني  اآبائـــه  وعلـــى  عليـــه  ف�صـــلم 
الطاهرين واأبنائـــه املنتجبني املع�صومني 
الأئمة الأطهار، يوم ولدوا ويوم ا�صت�صهدوا 

ويـــوم يبعثون اأحياء.

* تامر حممد حمزة
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اليـ�م الأول
يف مثـــل هـــذا اليـــوم مـــن �صـــنة 
٥7هـ كان مولـــد الإمام اأبي جعفر 
حممد بن على الباقر عليه ال�صلم 
على رواية، وقد �صبق عليه ال�صلم 

وليـــد  اأول  كونـــه  يف  املع�صومـــني  الأئمـــة 
ينتهي ن�صـــبه اىل علي عليه ال�صـــلم، واأمه 
فاطمة بنت الإمام احل�صـــن عليه ال�صـــلم 
التي و�صفها الإمام ال�صادق عليه ال�صلم 
باأّنهـــا �صديقـــة مل تـــدرك يف اآل احل�صـــن 
امراأة مثلها، فهو ها�صـــمي من ها�صـــميني 

علويني. من  وعلوّي 

الي�م الثاين 
يف مثـــل هـــذا اليـــوم مـــن �صـــنة ٢١٢ اأو 
٢١٤ للهجـــرة ولـــد الإمام علـــي بن حممد 
الهـــادي عليـــه ال�صـــلم، علـــى روايـــة ابن 
عيا�ـــس، بالقـــرب مـــن املدينـــة يف منطقة 
تعرف بـ)�صريا( وكنيته عليه ال�صـــلم اأبو 
احل�صـــن الثالث، والع�صكري اأ�صهر األقابه.

الي�م الثالث 
 ٢٥٤ �صـــنة  مـــن  اليـــوم  هـــذا  مثـــل  يف 
للهجـــرة كانـــت �صـــهادة الإمـــام علـــي بن 
حممـــد الهـــادي �صاحـــب الع�صـــكر عليـــه 
ال�صـــلم، توىل الإمامة �صـــنة ٢٢٠ للهجرة 
بعـــد موت اأبيه الإمـــام حممد اجلواد عليه 
ال�صـــلم ، وقـــد كان لـــه من العمـــر ثمانية 
�صـــنني ، قتله املتوكل العبا�صـــي عليه اللعنة 
ب�صم د�صه اإليه وله عليه ال�صلم من العمر 

عاما. اأربعـــون  يومئذ 

الي�م العا�شـر 
يف مثـــل هـــذا اليـــوم كان مولـــد الإمـــام 
اجلواد عليه ال�صلم �صنة ١9٥ هـ، على رواية.

الي�م الثالث ع�شر  
يف مثـــل هـــذا اليـــوم كان مولـــد اأمـــري 
املوؤمنـــني الإمـــام علي بن اأبـــي طالب عليه 
ال�صـــلم يف جـــوف الكعبة بعد عـــام الفيل 

بثلثـــني عامـــا، اأي قبـــل البعثـــة النبويـــة 
اأعوام. بع�صـــرة 

الي�م اخلام�س ع�شر 
يف مثل هـــذا اليوم من �صـــنة ٦٢ للهجرة 
توفيت العقيلة زينب بنت علي بن اأبي طالب 
عليهما ال�صلم وف�صلها اكرب من ان يحاط 
بهذه الأ�صـــطر، اأ�صـــهر األقابها �صـــلم اهلل 

عليها عقيلـــة الها�صـــميني واأم امل�صائب.

الي�م الرابع والع�شرون 
يف هذا اليوم من ال�صـــنة ال�صابعة للهجرة 
فتحـــت خيرب على يد الإمـــام اأمري املوؤمنني 

عليه ال�صلم، وفيه قتل الإمام علي 
ابن اأبي طالب عليه ال�صلم مرحبًا 
اليهودي، وفيه قلـــع اأمري املوؤمنني 
بـــاب خيـــرب. ويف هـــذا اليـــوم من 
ال�صنة ال�صـــابعة اأي�صا و�صل جعفر 
ابـــن اأبي طالب عليـــه ال�صـــلم اإىل املدينة 
راجعا من احلب�صـــة مع عـــدة من اأ�صحابه، 

وكان قدومـــه متزامنا مع فتح خيرب.
الي�م اخلام�س والع�شرون 

 ١8٣ �صـــنة  مـــن  اليـــوم  هـــذا  مثـــل  يف 
للهجـــرة ويف قـــول اآخر �صـــنة ١8٦ للهجرة 
ا�صت�صـــهد الإمام الكاظم عليه ال�صـــلم يف 
�صجن ال�صندي بن �صاهك امللعون م�صمومًا، 
من بعد �صـــنني طويلة ق�صاهـــا الإمام عليه 
ال�صلم مغيبا من �صـــجن اإىل �صجن، فلقي 

عليه ال�صـــلم ربه �صـــهيدا مه�صوما.

الي�م ال�شاد�س والع�شرون
فيه مات �صـــيد البطحـــاء اأبو طالب عليه 
الرحمة والر�صوان عم النبي �صلى اهلل عليه 
و اآله و �صلم ووالد الإمام علي عليه ال�صلم.

الي�م ال�شابع والع�شرون 
يف ليلـــة ال�صـــابع والع�صـــرين كان املبعث 
النبـــوي ال�صـــريف ،فعندمـــا بلـــغ الر�صـــول 
الأعظم الأربعني من عمره وذلك يف �صـــنة 
١٣ قبل الهجـــرة النبوية نزل عليه جربئيل 
عليه ال�صلم يف غار حراء واألقى اإليه كلمة 
الوحـــي من اهلل تعاىل، واأعلمـــه اأّنه اخلامت 
لر�صالت الأنبياء، واملبعوث رحمة للعاملني.

 �شهر رجب الأ�شب
�شهــــــر اهلل

الوارث54

اأحداث تاريخية •



اأفقي:
١. امرة وقيادة.

٢. من اع�صاء اجل�صد - تعاىل.
٣. من �صفات الر�صول الأكرم �صلى اهلل عليه واآله و�صلم.

٤. من �صحابة 
الر�صول �صلى اهلل عليه واآله و�صلم.

٥.عك�س اأحيا.
٦. الآلء - من الفرائ�س.

عم�دي:
١. حمافظة ايرانية فيها مرقد المام الر�صا عليه ال�صلم.

٢. لَح - برق.
٣. القدوة والقائد.

٤. تويف.
٥. ُمركب وُمطَعم.

٦. اأداة نفي - وادي.

جدول الكل«ت املتقاطعة
6  5  4  3  2  1

1

2

3

4

5

6

اأج�بة امل�شابقة عدد )٧1(
افقي  

١. املنتظر
٢. لب - او

٣. حق - مبرق)م(
٤. العبا�س)م(
٥. جنا�صي)م(

٦. جار - لق
7. ال�صجاد

عم�دي
١. احل�صني
٢. لبقا - اا

٣. لريب)م(
٤. �صعبان)م(

٥. املوت)م(
٦. اجلار)م(

7. قدر)م( - دنق)م(

بهل�ل ين�شح الر�شيد
قيل لبهلـــول، وهو على ق�صبتـــه: اأجب هارون 
الر�صـــيد فجاء على الق�صبـــة اىل ان بلغ اليه، 
ف�صـــلم عليـــه الر�صـــيد فاأجابه. قال الر�صـــيد: 
كنـــت م�صـــتاقا اليك؟ فقـــال بهلـــول: لكني مل 
اأ�صـــتق اليك. قال الر�صـــيد: عظنـــي يا بهلول. 
فقال بهلول: ومِبَ اعظك، هذه ق�صورهم وهذه 
قبورهـــم! قال الر�صـــيد: زدين فقد اح�صـــنت. 
فقـــال بهلول: اميا رجل اآتـــاه اهلل مال و جمال 
و�صـــلطانا فانفـــق له ماله وعـــّف جماله وعدل 
يف �صـــلطانه كتب يف خال�ـــس ديوان اهلل تعاىل 
من الأبرار. قال الر�صـــيد: اح�صنت اح�صنت يا 
بهلول كيف انت مع اجلائزة. قال بهلول: اردد 
اجلائـــزة على مـــن اخذتهامنه، فل حاجة يل 
فيهـــا. قال الر�صـــيد: يا بهلول فـــان يك عليك 

ديـــن ق�صينا. قال بهلول: يـــا اأمري هوؤلء، اهل 
العلم بالكوفة اجمعـــت اآراوؤهم على ان ق�صاء 
الدين بالدين ل يجوز. قال الر�صيد: يا بهلول 
فنجـــري عليك مبـــا يقوتـــك ويقيمـــك. فرفع 
بهلـــول طرفـــه اىل ال�صـــماء وقـــال: يـــا اأمـــري 
اأنـــا واأنـــت من عيـــال اهلل. حمـــال ان يذكرك 
وين�صـــاين. فاأ�صـــبل هارون ال�صجاف وم�صى.

وان�صاأ بهلول يقول:

اهلل علـــى  ت�كلـــت 
ومـــا اأرج� �شـــ�ى اهلل

وما الرزق من النا�ـــس 
 بـــل الـــرزق مـــن اهلل
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 �شدر حديثًا عن ق�شم ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية
فــــــــي العتـــبـــــــــــــة احل�شينـــيــــــــــة املقد�شــــــــــــة

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

العلمي. للتقييم 
يرجى ار�شال العمال على الربيد اللكرتوين التايل:

Email: dirasatislamia@gmail.com

للح�صـول على الن�صـخة 
الرقميـــــــــــــة للمجلــــــة 
ام�صـــــــح هذا الكـــــــــود




