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معنى المعرفة في زيارة اإلمام الحسين عليه السالم

ماذا فعلت عاشوراء بقلب الزهراء عليها السالم؟

تاريخ الشعائر في األديان السماوية
ما المقصود من عبارة )برزن من 

الخدورناشرات الشعور(
إخفاء أحاديث فضائل أمير المؤمنين وأهل بيته عليهم السالم

العباس عليه السالم.. الوراثة والبيئة

كالم اإلمام... إمام الكالم!
العنف األسري في المنظور الديني..

 الظاهرة واألسباب

إمام الرحمـــة في ضيافة الله

المدرسة السجادية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله

حديث الشهر

مشي المرأة للزيارة سنة فاطمة عليها السالم 

أصل الدين..اإلمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف

زين العابدين عليه السالم راضـي اليتــامى

وداع اإلمام الرضا عليه السالم

حديث الشهر
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عـــّرف العالمـــة الطباطبائي في كتاب الميـــزان النبوة فقال: )هـــي حالة إلهية 

يدرك بها اإلنســـان المعـــارف التي تفضي إلـــى الله ارتفاع االختـــالف والتناقض 

في الحياة اإلنســـانية(.

فلقـــد ذكـــر العالمة الحاجـــة إلى وجـــود األنبيـــاء أال وهـــي رفـــع االختالف، 

ومنـــع التدافـــع والتناقضات في الحيـــاة، كمـــا أّن القرآن الكريم أشـــار على أّن 

ـــًة واِحَدًة  األنبيـــاء مبشـــرون ومنذرون كمـــا في قولـــه تعالـــى: }كاَن النَّاُس أُمَّ

ـــريَن َوُمنِْذريَن َوأَنَْزَل َمَعُهـــُم اْلِكتاَب بِاْلَحـــّقِ ِلَيْحُكَم  َفَبَعـــَث اللُه النَّبِّيِيـــَن ُمَبّشِ

ــاِس فيَما اْختََلُفـــوا فيِه َوَمـــا اْختََلَف فيـــِه إِالَّ الَّذيَن أُوتُوُه ِمـــْن َبْعِد ما  َبْيـــَن النَـّ

جاَءتُْهـــُم اْلَبّيِنـــاُت َبْغيـــاً َبْينَُهْم َفَهَدى اللـــُه الَّذيَن آَمنُـــوا ِلَما اْختََلُفـــوا فيِه ِمَن 

اْلَحـــّقِ بِِإْذنِـــِه َواللُه َيْهدي َمْن َيشـــاُء إِلى  ِصـــراٍط ُمْســـتَقيٍم{.]البقرة:213[

فلكي يحقق اإلنســـان ســـعادة الحيـــاة الدنيا واآلخـــرة البد له أن يســـير على 

منهـــج ويقتفـــي طريقة وفـــق شـــريعة معصومـــة وهذا ما جـــاء بـــه األنبياء 

ليقـــوم النـــاس بالقســـط وليخرجوا مـــن الظلمات إلـــى النور، وهـــذا ال يتم إالّ 

مـــن خالل بعـــث األنبياء والرســـل، فينتج مما تقـــدم حاجة الناس إلـــى األنبياء 

والرســـل، والبـــد أن يتصف هـــؤالء األنبيـــاء بصفات وكمـــاالت، وهذا ما أشـــار 

إليـــه اإلمام أميـــر المؤمنين عليه الســـالم بقولـــه: »كانوا قوماً مستشـــعفين، 

قـــد اختبرهم اللـــه بالمخمصـــة، وابتالهم بالمجهـــدة، وامتحنهـــم بالمخاوف، 

ومخضهـــم بالمـــكاره...، ولو أراد اللـــه ســـبحانه ألنبيائه حيث بعثهـــم أن يفتح 

لهم كنـــوز الّذهبان، ومعـــادن العقيان، ومغـــارس الجنان، وأن يحشـــر معهم 

طيـــور الســـماء ووحـــوش األرضين لفعـــل...، ولكن الله ســـبحانه جعل رســـله 

أولي قـــّوة فـــي عزائمهم، وضعفـــة فيما ترى األعيـــن من حاالتهم، مـــع قناعة 

تمأ القلـــوب والعيون غنـــًى، وخصاصة تمـــأ األبصار واألســـماع أذى«.

ولحاجـــة الناس إلـــى القـــدوة العملية البد من وجـــود القدوة وهـــذا يتحقق 

النبي. في شـــخص 

العام المشرف 

رضورة النبّوة



روي عن اإلمام الصادق عليه السالم أنّه قال: »َمْن زَاَر 

اللَه  زَاَر  ِه َكاَن َكَمْن  بَِحّقِ َعارِفاً  اْلُحَسْيِن عليه السالم  َقْبَر 

ِفي َعْرِشه«.)كامل الزيارات:149(

كما ورد أيضاً في زيارة اإلمام الرضا عليه السالم وغيره 

أّن من زاره عارفاً بحقه وجبت  من األئمة عليهم السالم 

له الجنّة.

فما معنى المعرفة هنا حيث تكون للزائر هذه الدرجة 

الرفيعة؟

    معنى المعرفة
بين  والفرق  العلم،  مقابل  في  العرفان  من  المعرفة 

العلم بالمعنى األعم والمعرفة هو أّن المعرفة عبارة عن 

إدراك الجزئّيات، والعلم عبارة عن إدراك الكّلّيات، وقيل إّن 

المعرفة تصور، والعلم تصديق.

ولذا يقال: كّل عالم عارف وليس كّل عارف عالم، فالعلم 

يهتم بالكّلّيات، والمعرفة تهتم بالجزئّيات، فُيطلق إحاطة 

معنـــى المعرفـــة
فـــي زيـــارة اإلمـــام 
الحســـين عليه الســـالم
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بالكليات  محيط  تعالى  والله  والجزئّيات،  بالكّلّيات 

عارف،  عليه  يطلق  وال  عالم  عليه  فيطلق  والجزئيات، 

وعرضية  طويلة  مراتب  ذات  تشكيكي  كلي  فالمعرفة 

مراتب  ذات  مصاديق  على  ينطبق  كلي  مفهومه  أي 

التقدم  في  يتفاوت  ما  التشكيكي  والكلي  متعّددة، 

المتواطي  الكلي  ويقابله  واألولوية،  والضعف  والتأخر 

السالم:  عليه  الموّحدين  مولى  قال  ولهذا  كاإلنسان، 

ِلَسانِه«.)نهج  تَْحَت  َمْخُبوٌء  اْلَمْرَء  َفِإنَّ  تُْعَرُفوا  »تََكلَُّموا 

البالغة:545(

ُيعرف  فبالكالم  الله  يرحكم  »تكّلموا  أيضاً:  وجــاء 

َقدركم«.)نهج البالغة:550(

ألّن  لها،  قابل  لكل  الكمال  أّس  هي  إذن  فالمعرفة 

المعرفة مختصّة بمن له إدراك دون سواه.

والمعرفة على ثالثة أنحاء: جاللية وجمالية وكمالية.

ونذكر مثاالً لتقريب المعنى.

إنّك لو رأيت جبالً عن ُبعٍد فإنّك ستعرفه بحدوده، وإنّه 

ليس شجراً وال حيواناً وال إنساناً وإنّما هو جبل، فهذه 

المعرفة يقال لها معرفة جاللية، ولكن لو اقتربت منه 

ورأيت جماله وصالبته وشموخه فهذه معرفة جمالية، 

وترى  عليه  تصعد  وعندما 

كنهه وواقعه فهذه معرفة 

معرفتنا  وهــكــذا  كمالية، 

عليهم  األطهار  لأئمة  نحن 

السالم.

الــزيــارة  فــي  ورد  ــد  وقـ

الجامعة: »ما من وضيع وال شريف وال عالم وال جاهل 

إالّ عرف جاللة قدركم« أي حتى عدّوهم يشهد بفضلهم 

أمير  يعرف  من  وهناك  جاللية،  معرفة  يعرفهم  ألنّه 

بمعرفة  السالم  عليهما  الحسين  واإلمام  المؤمنين 

أهل  من  يكون  أن  سلمان  استحق  فلذلك  جمالية، 

البيت عليهم السالم فقالوا في حقه »سلمان منّا أهل 

البيت«.

فكّلما  السالم،  عليه  المؤمنين  ألمير  مالزماً  فتراه 

مواله  بجوار  سلمان  وجدوا  المسجد  األصحاب  دخل 

يسبقوا  أن  على  فاتفقوا  الصافي،  معينه  من  يشرب 

فبكروا  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  إلــى  سلمان 

أقدام  آثار  إالّ  الطريق  في  يجدوا  لم  وفعالً  بالمجيء 

اإلمام عليه السالم ففرحوا بذلك، ولكن عندما وصلوا 

المؤمنين  أمير  عند  جالساً  سلمان  وجدوا  المسجد 

عليه السالم فتفاجؤوا فقالوا: يا سلمان من أين أتيت؟ 

أنزلت من السماء أم خرجت من األرض؟

فقال سلمان: إنّما جئت من حيث جئتم. فقالوا: فأين 

آثار أقدامك؟ فقال: إنّي لّما رأيت أقدام أمير المؤمنين 

ال  أنّه  أعلم  ألنّي  عليها  أقدامي  وضعت  السالم  عليه 

يضع قدماّ وال يرفعها إالّ بحكمة وعلم.

هكذا يعرف سلمان مواله وهكذا يقتفي أثره، فمعرفة 

سلمان باإلمام معرفة جمالية.

ــام  واإلم المؤمنين  ألمير  ــرى  أخ معرفة  وهناك 

الحسين عليهما السالم وهي المعرفة الكمالية، وهذه 

النبي  منحصرة بالله تعالى ورسوله حيث صّرح بذلك 

صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: »َيا َعِليُّ َما َعَرَف اللَه 

إاِلَّ أَنَا َوأَنَْت، َوَما َعَرَفنِي إاِلَّ اللُه َوأَنَْت، َوَما َعَرَفَك إاِلَّ اللُه 

َوأَنَا«.)بصائر الدرجات:336(

الولي  حقيقة  يعرف  ال  ّــه  أن وهــو  واضــح  والسبب 

والحجة وباطن أمير المؤمنين عليه السالم إال من كان 

محيطاً بذلك تمام اإلحاطة.

تكون  الكالم  هــذا  فعلى 

بــاألئــمــة  نــحــن  معرفتنا 

معرفة  ــالم  ــس ال عليهم 

فكّلما  كمالية،  ال  جمالّية 

زاد  بهم  معرفتنا  ازدادت 

حباً  ــا  زدن وإذا  لهم،  حُبنا 

األدب  خالل  ومن  أدبــاً،  زدنا 

ألّن  وروضتهم،  ساحتهم  في  ونوراً  علماً  نزداد  والحب 

العلم ليس بكثرة التعلم وإنّما هو نور يقذفه الله في 

قلب من يشاء.

السالم:  وعليه  وآله  نبّينا  على  عيسى  النبي  وقال 

)ليس العلم في السماء حتى ينزل إليكم وال في األرض 

بأخالق  فتخّلقوا  قلوبكم،  في  هو  وإنما  لكم  فيخرج 

الّروحانيين يظهر لكم(.

وسلم:  وآله  عليه  الله  صلى  النبي  قول  نظير  وهو 

َينَابِيَع  اللُه  َر  َفجَّ َيْوماً  أَْرَبِعيَن  للِه  أَْخــَلــَص  ــْن  »َم

ونجاح  الداعي  ِلَسانِِه«.)عدة  َعَلى  َقْلبِِه  ِمْن  اْلِحْكَمِة 

الساعي:232(

عليه  اْلُحَسْيِن  َقْبَر  زَاَر  َمْن 
َكَمْن  َكاَن  ِه  بَِحّقِ َعارِفاً  السالم 

زَاَر اللَه ِفي َعْرِشه.
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فالبد لإلنسان الذي يريد الترّقي في ُسّلم الكمال من 

أفضلكم  )أفضلكم  بالمعرفة  الفضل  فإّن  المعرفة 

الخالصة،  الحقة  العبادة  إلى  التي تقود  معرفة( وهي 

ومن هنا صار نوم العالم أفضل من قيام الجاهل ألّن 

قيمة اإلنسان بالمعرفة.

عليهم  البيت  أهــل  شيعة  على  فالواجب  ولهذا 

معرفة  يزدادوا  أن  السالم 

عليهم  ــت  ــي ــب ال بــأهــل 

كالمهم  ومعرفة  السالم 

ألّن  وزياراتهم،  وأدعيتهم 

معرفتهم  فــي  الــزيــادة 

والخضوع  األدب  اإلنــســان  تمنح  الــســالم  عليهم 

اإلنسان  ينال  ثَمَّ  ومن  واإلطاعة،  والموّدة  والخشوع 

القرب من الله ويفوز بسعادة الدارين.

اإلمــام  أربعين  ــارة  زي تعتبر  المنطلق  هــذا  ومــن 

أئمة  السالم خطوًة في طريق معرفة  عليه  الحسين 

أهل البيت عليهم السالم.

جاء  فقد  عمالً  اإلنــســان  يــزداد  المعرفة  فبهذه 

الشريف:  الــحــديــث  ــي  ف

اإلنسان  تــدل  )المعرفة 

على  والعمل  العمل  على 

المعرفة(.

ــام الــصــادق  ــن اإلمـ وع

»الَ  قـــال:  الــســالم  عليه 

َيْقَبُل اللُه َعَمالً إاِلَّ بَِمْعرَِفٍة 

َعَلى  اْلَمْعرَِفُة  َدلَّتُْه  َعَرَف  َفَمْن  بَِعَمٍل  إاِلَّ  َمْعرَِفَة  َوالَ 

اْلَعَمل...«.)الكافي الشريف:44/1(

وثيقاً  ارتباطاً  أّن هناك  لنا  يتضح  القول  فعلى هذا 

الجاللية  فالمعرفة  عمله  وبين  اإلنسان  معرفة  بين 

هي المعرفة التي يعرفها الوضيع والشريف والجاهل 

اإلمــام  حــرم  يدخل  عندما  الجميع  تجد  والعالم، 

الحسين عليه السالم يعّظمه ويحترمه حتى ولو كان 

إنساناً غير متأّدب باآلداب الدينية، فتراه ُيقّبِل الضريح 

والباب حّباً وتعظيماً ولكن هذه الزيارة السطحّية غير 

ألنّها  المعصية،  من  اإلنسان  هذا  تمنع  أن  كافية في 

بنيت على معرفة جاللية ال جمالية.

ولذلك تجد الرجل المسيحي عندما يكتب عن أمير 

المؤمنين عليه السالم وغيره ممن كتبوا عن الحسين 

عليه السالم ويعرف أّن علياً عليه السالم رجل عظيم 

شديد العدل، ولشّدة عدله ُقتل في المحراب، لكنه ال 

يترك مسيحّيته ولم يتمّسك بنهج علي عليه السالم 

وجالله،  وسمّوه  علي  اإلمام  بعظمة  يعترف  أنّه  مع 

أمير  يوالي  فال  جاللية،  معرفة  باإلمام  معرفته  ألّن 

في  السالم  عليه  المؤمنين 

في  به  يقتدي  وال  عقيدته 

سلوكه وأفعاله، فهذا دليل 

تصل  لم  معرفته  أّن  على 

الجمالية  المعرفة  رتبة  إلى 

البيت  بأهل  العارف  عالقة  في  الكبير  األثر  لها  التي 

عليهم السالم.

فهكذا معرفة البعض باإلمام الحسين عليه السالم 

فإنّه يعرفه حق المعرفة بأّن له الدور الكبير في إحياء 

الدين، وأنّه ابن رسول الله، وضحى بكل ما لديه ألجل 

الدين وهداية البشرية.

ولكن مع ذلك ال يتوّرع عن النظر إلى المرأة األجنبية 

فهذا  السالم،  عليه  الحسين  ــام  اإلم حرم  في  وهو 

أنّه ال يرى للحرم  دليل على 

وإالّ  شريفاً  يــراه  وال  ُحرمًة 

المعصية،  على  يجرئ  كيف 

ينطبق على كل عارف  فهذا 

عليه  الــحــســيــن  بـــاإلمـــام 

السالم معرفة جاللية، فإنّها 

غير كافية عن منعه عن ارتكاب المعصية.

معرفة  إماّمه  بحّق  العارف  الحقيقي  الشيعي  أّما 

جمالية فإنّه يقّدس الحرم والمدفون في الحرم غاية 

الشريف  الحرم  يدخل  فتراه  والتعظيم،  التقديس 

خاشعاً متأّدباً بآداب الزيارة والمكان.

فبالمعرفة يكتسب المؤمن أدباً وخضوعاً وحباً، ألّن 

منه  الذي  الله  باب  هو  السالم  عليه  الحسين  اإلمام 

يؤتى ووسيلته التي إليه ترجى ونوره في أرضه.

ن  سيتكوَّ ي  ِحّسِ نوٍر  أمام  يقف  الذي  أّن  نعلم  نحن 

وتندحر هذه  الّظل  ويتصاغر هذا  وظلمة،  خلفه ظّل 

الظلمة كلما اقترب من النور، فما يعيشه اإلنسان من 

الجهل الذي ُخِلَق من الُظلمة وُجعل له وهي الصفات 

النور  من  العقل  ُخلق  كما  ظلمانية  وكّلها  الذميمة 

اْلَمْرَء  ــإِنَّ  َف تُْعَرُفوا  تََكلَُّموا 
َمْخُبوٌء تَْحَت ِلَسانِه.

َيا َعِليُّ َما َعَرَف اللَه إاِلَّ أَنَا َوأَنَْت، 
َوَما  َوأَنَْت،  اللُه  إاِلَّ  َعَرَفنِي  َوَما 

َعَرَفَك إاِلَّ اللُه َوأَنَا.
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* الشيخ مهدي تاج الدين

وجعل الله له جنوداً نورانية، كما في حديث العقل في 

كتاب الكافي.

السالم  عليه  َجْعَفٍر  أَبِي  َعْن  ُمْسِلٍم  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن 

ا َخَلَق اللُه اْلَعْقَل اْستَنَْطَقُه ثُمَّ َقاَل َلُه: أَْقبِْل  َقاَل: »َلمَّ

ثُمَّ َقاَل: َوِعزَّتِي َوَجالَِلي  أَْدبِْر َفأَْدَبَر،  َلُه:  ثُمَّ َقاَل  َفأَْقَبَل، 

َما َخَلْقُت َخْلقاً ُهَو أََحبُّ إَِليَّ ِمنَْك، َوالَ أَْكَمْلتَُك إاِلَّ ِفيَمْن 

، أََما إِنِّي إِيَّاَك آُمُر َوإِيَّاَك أَنَْهى، َوإِيَّاَك أَُعاِقُب َوإِيَّاَك  أُِحبُّ

أُثِيُب«.)الكافي الشريف:10/1(

في  السبب  هي  اإلنسان  يعيشها  التي  فالظلمات 

هذا البعد عن الحّق والحقيقة، فالبد من عالج وال نرى 

عالجاً ناجعاً إالّ بالتّوجه إلى أهل بيت الطهر والطهارة.

إلى اإلمام الحسين عليه السالم واألئمة األطهار من 

المعرفة  حق  ومعرفتهم  السالم  عليهم  البيت  أهل 

لو أسود واظَلمَّ بشيء من  القلب  والتزّود منهم، ألّن 

قاذورات المعاصي فإنّه يطهر بدخوله إلى حرم اإلمام 

بخشوع،  السالم  عليه  وزيارته  السالم  عليه  الحسين 

السالم يطهر  عليه  الحسين  ألّن  ويخرج منها طاهراً، 

القلب والروح كما يطهر الماء البدن، وال قياس ألنّهم 

...{ تعالى:  والطهارة كما قال  الطهر  بيت  أهل  هم 

إِنَّما يُِريدُ اهلُل لِيُْذهِبَ عَنُْكمُ الرِّجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكمْ 
تَْطِهريا{.]األحزاب:33[

يصيبه  العطر  بائع  قــرب  وقــف  من  )إّن  وقيل: 

العطر  إلى  الذي يدخل  العطر(، وهكذا  شيء من ذلك 

المعنوي وينغمس فيه فسيكون مصدراً للعطر أينما 

حل.

إذن: فلنعرف الحسين عليه السالم ولنزره بمعرفة 

تتغير  فبزيارته  زيارته،  في  الثواب  نُعدم  ال  وأن  َحّقة، 

جواهر القلوب وترتفع الحجب الظلمانية.

وقد ورد في الدعاء عن اإلمام الصادق عليه السالم 

تَُعرِّْفنِي  َلْم  إِْن  َفِإنََّك  نَْفَسَك  َعرِّْفنِي  »اللَُّهمَّ  قوله: 

إِْن  َفِإنََّك  َرُسوَلَك  َعرِّْفنِي  اللَُّهمَّ  نَبِيََّك  أَْعرِْف  َلْم  نَْفَسَك 

َعرِّْفنِي  اللَُّهمَّ  تََك  ُحجَّ أَْعــرِْف  َلْم  َرُسوَلَك  تَُعرِّْفنِي  َلْم 

تََك َضَلْلُت َعْن ِدينِي«. تََك َفِإنََّك إِْن َلْم تَُعرِّْفنِي ُحجَّ ُحجَّ

)الكافي الشريف:337/1(

َيْوماً  أَْرَبِعيَن  للِه  أَْخَلَص  َمْن 
ِمْن  اْلِحْكَمِة  َينَابِيَع  اللُه  َر  َفجَّ

َقْلبِِه َعَلى ِلَسانِِه.
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إّن تِبيان كّل شيٍء في القرآن الكريم، والقرآن ُيبّين أن اختيار )األحسن( 

وفي  قبيح،  وإّما  حسٌن  إّما  األحسن  غير  ألّن  للجميع  ووظيفٌة  تكليٌف 

كليهما الحسرة.

- أما القبيح: فالحسرة على أدائه واإلقدام عليه.

- وأما الحسن: فالحسرة فيه على ترك األحسن.

والنتيجة: وَمَنْ َأحْسَنُ َقوْاًل مِمَّنْ دَعا إَِلى اهلل.]فصلت:33[

إّن أيام التبليغ قادمٌة فاغتنموا العمر واصرفوه في الدعوة لله تعالى، 

وباب الله تعالى هو ولي العصر وإمام الزمان عجل الله فرجه.

وأما كيف ينبغي أن تُصرف أيام التبليغ؟ ففيما تبينه هاتان الكلمتان 

اللتان قالهما الله تعالى لموسى بن عمران: »فلئن ترد آبقاً عن بابي أو 

ــاذا فــعــلــت ــ ــ مـ
عاشـــوراء بقلــب
الزهراء عليها السالم؟
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ضاالً عن فنائي أفضل لك من عبادة مائة سنة بصيام 

نهارها وقيام ليلها«. فهذا أفضل من صيام كليم الله 

موسى وقيامه!

الله مائة  كل واحدة منهما أفضل من صيام كليم 

عام كل النهار وقيامه كل الليالي!

األول هو أْن ترد عبداً آبقاً للمولى.

فسأل موسى عليه السالم عن تفسير الجملة فجاء 

الخطاب: العاصي المتمرد، أي أن يتوب العاصي.

تعالى  قال  الضال؟  هو  من  ضاالً..  يرشد  أن  الثاني 

لموسى: الجاهل بإمام زمانه فيعرفه.

إلى  فاإلرشاد  العصر..  ولي  لباب  يصل  لم  الذي  أي 

هذا الباب هو إرشاد الضال.

وهذه وظيفة الجميع في أيام محرم وصفر.

قابل  غير  ذلك  كان؟  فماذا  الشهداء  سيد  يوم  أما 

للقول.

والحجة في بيان ثامن األئمة عليهم السالم: إّن يوم 

الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا!

أن  األئمة  ثامن  كالم  هذا  عاشوراء!  ندرك  لم  نحن 

أقرح عيوننا..  الحسين  يوم 

كان  من  لكن  جرحها..  أي 

لم  السالم؟  عليه  الحسين 

يعرفه أحد!

في اليوم األول الذي جاء 

فيه للدنيا أعاد لفطرس ريشه وجناحه حتى عرج إلى 

السماء وصعد للمأ األعلى!

اليوم األخير فغير قابل لإلدراك والقول.. ال يوم  أّما 

كيومك يا أبا عبد الله.. إلى أين ذهب في يومه األخير؟ 

ترك ما سوى الله وذهب للمأ األعلى.

سمعوا  المدينة  أهل  أّن  وهي  محيرة  رواية  هناك 

فجأة صوت عويل يأتي من بيت أّم سلمة، فاجتمعوا 

ليعرفوا ما الذي يجري في بيت رسول الله صلى الله 

خاتم  اآلن  رأيــت  فقالت:  ذلك  عن  سألوا  وآلــه،  عليه 

النبيين في الرؤيا حاسر الرأس والقدمين يعلوه الغبار.

قلت: يا رسول الله ما هذه الحالة؟ قال اآلن عدت من 

محل قتله.. كنت أحفر قبراً للحسين.. هذا التراب تراب 

قبر الحسين.. لم نعرفه عليه السالم!

المهمة  الليلة  وتلك  المعراج..  ليلة  الله في  رسول 

فيها  لنفسه  التسبيح  ذكــر  تعالى  الله  أن  حد  إلــى 

)سبحان الذي أسرى بعبده ليالً(.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذهبت للمأ األعلى 

ووصلت  وتجاوزتها،  السابعة  للسماء  وصلت  حتى 

ووصلت  وتجاوزته،  للقلم  ووصلت  وتجاوزته،  للوح 

السماوات  كرسيه  )وسع  الذي  الكرسي  وهو  للكرسي 

واألرض( وتجاوزت الكرسي، ووصلت للعرش وتجاوزته، 

العزة  وحجاب  العظمة  حجاب  للحجب:  ووصلت 

الجبروت  وحجاب  الكبرياء  وحجاب  العلم  وحجاب 

وتجاوزتها كلها.. ووصلت لقاب قوسين أو أدنى.. هناك 

وسفينة  الهدى  مصباح  الحسين  إّن  كتب:  قد  رأيت 

النجاة!

المهم في هذه العبارة فقرتان:

وهي  الهدى:  مصباح  السالم  عليه  الحسين  إّن   -

الجنبة الِعلمية.

- ثانياً إنّه سفينة النجاة: وهي الجنبة الَعَملية.

آمال  منتهى  أّن  فيعني  الهداية:  مصباح  إنّه  أّما 

والمرسلين  األنبياء  جميع 

رأسه المقطوع!

النجاة:  سفينة  هو  وأّما 

سالم  المقدس  وجوده  أي 

الجنبة  وهــذه  عليه..  الله 

العملية.

تقوم  عندما  النجاة؟  سفينة  تظهر  متى  ولكن 

يَوْمَ  السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظيمٌ *  َزلْزََلَة  }إِنَّ  الكبرى..  القيامة 

ُكلُّ  وَتََضعُ  َأرَْضعَتْ  عَمَّا  مُرْضِعَةٍ  ُكلُّ  تَْذهَُل  تَرَوْنَها 
ــاسَ سُــكــارى  وَمــا هُــمْ  الــنَّ ــرَى  ــمْــٍل حَمَْلها وَتـَ ذاتِ حَ

بِسُكارى  وَلكِنَّ عَذابَ اهلِل شَديد{.]الحج:2-1[
إَِلــيْــِهــمْ  ــَل  ــ ُأرْسِ ــذيــنَ  الَّ }َفَلنَسَْئَلنَّ  اليوم:  ذلك  في 

وََلنَسَْئَلنَّ الْمُرْسَلني{.]األعراف:6[
بن  موسى  فيه  ُيسأل  الذي  اليوم  هذا  هو  يوم  أي 

عمران وعيسى ابن مريم؟

فصل الخطاب أمر واحد: كل واحد من األنبياء يقول: 

وا نفسي.. األنبياء واألمم كلهم عاجزون..

رحمة  باطنه  الله..  عفو  يظهر هودج.. ظاهره  فجاة 

إّن يوم الحسين أقرح جفوننا 
وأسبل دموعنا
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الهودج  ــذا  ه ــن  وم ــلــه..  ال

على  تقف  مــخــدرة  تخرج 

األنبياء  كل  العرش.  يمين 

واألمم قلقون: ما الخبر؟

وتضعه  بالدم  ملطخاً  قديماً  قميصاً  ترفع  فجأة 

فاطمة..  أي  الله..  أمة  يا  جبرئيل:  يقول  رأسها..  على 

تريدين..  ما  اطلبي  ويقول  السالم  يهديك  تعالى  الله 

لكن أنزلي هذا القميص عن رأسك.. تقول هناك: يا رب 

شيعتي.

مصباح  الحسين  إّن   -

الهدى وسفينة النجاة..

ــام  أي األيـــام  هــذه  ففي 

كان  ما  والمصاب..  الحزن 

آل  عالم  األئمة  ثامن  بيان 

وأسبل  جفوننا  أقرح  الحسين  يوم  إّن  قال:  محمد؟ 

دموعنا وأذل عزيزنا.

حتّى وصل األمر؟ ال يمكن قول ذلك.

ستبقى حقيقة هذه المصيبة إلى أن نصل إلى يوم 

القيامة.

علينا أن نفّكر في هذه الجمل حول الدم.. الدم الذي 

قيل عنه:  اشهد.. ما هو المشهود به؟!

سكن  دمــك  أّن  أشهد   -

له  واقشعرت  الخلد  في 

ــرش وبــكــى له  ــع أظــلــة ال

جميع الخالئق.

والقشعريرة في اللغة رجفة خاصة

السبع وما  السبع واألرضون  السماوات  له  - وبكت 

فيهن وما بينهن .. وما يرى وما ال يرى !

على  وقعت  التي  المصيبة  جميعاً..  نفّكر  أن  علينا 

واألرضين  السماوات  أهل 

تركت هذا األثر فيهم!

في  ترى  يا  فعلت  فماذا 

قلب فاطمة الزهراء؟!

المعتبرة  الرواية  تقول 

عاشوراء  واقعة  ترى  إنّها 

يجري  ما  هذا  عليها..  يغشى  ثم  مرات..  عّدة  يوم  كل 

على الصديقة الكبرى.

هذه  عظمة  نبّين  أن  ــام  األي هــذه  في  فوظيفتنا 

المصيبة للعالم.

وما تقوم به الهيئات من لطٍم وضرب بالزناجير كله 

قليل.. المصيبة وصلت إلى حّد أن سبط النبي األكبر 

صلى الله عليه وآله قال: ال يوم كيومك يا أبا عبد الله.

بقلم: الوحيد الخراساني

أشهد أّن دمك سكن في الخلد 
العرش  أظلة  له  واقشعرت 

وبكى له جميع الخالئق

الهدى  مصباح  الحسين  إّن 
وسفينة النجاة
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لعل من أسرار بقاء الديانات هو بقاء شعائرها وبقاء 

طقوسها وتوقير رموزها ألّن الديانات والعقائد واألفكار 

تبقى تبعاً لحجم شخصياتها.

الشعائر  هذه  لقّوة  تبعاً  بقيت  إنّما  الديانات  فكل 

الديانة  هي  موجودة  ديانة  أقدم  ولعل  الطقوس  أو 

من  وذلــك  تبقى  أْن  جاهدة  تحاول  التي  الصابئية 

والمسيحية  اليهودية  الديانة  وكذلك  طقوسها  خالل 

واإلسالمية وحتى الديانات األخرى الغير توحيدية فإّن 

بقاءها مرهون بتلك الطقوس والشعائر.

صالة  من  الدين  بتكليف  يلتزم  ال  الذي  إلى  ترى  أال 

يجعله  غريب  بشكل  بالشعائر  يلتزم  ولكنه  وصيام 

يذوب في الدين من خالل شخصية صاحب الشعيرة، 

ألّن صاحب الشعيرة ارتبط بالدين في حركته.

صحيح أّن ديناً مثل هذا سيكون خالياً اجوف، ولكن 

على  وُيحافظون  المسار  ُيصححون  من  هم  العلماء 

الشعائر ولذلك  للناس خارج إطار  الجوهر وُيقدمونه 

من  ونقطة  األديان  مفردات  أهم  من  الشعائر  كانت 

نقاط القوة في الحفاظ على الشكل العام للدين.

إزالة  الفكر الشيطاني هو  به  ُينادي  ولعّل أخطر ما 

هذه الشعائر وإلغاء الطقوس لكي تبقى الناس مثل 

البهائم ليس لها ما تقوم به.

أو  شعائر  له  ليس  ــذي  ال الوحيد  هو  الشيطان 

طقوس إنّما له أحابيل ومكر وخبث وغيرها مما جاءت 

على ذكره الكتب المقدسة.

الديني  اإلبداع  بهذا  تمّيز  الذي  الوحيد  هو  اإلنسان 

ومن  طقوسه  الدين  إطــار  ضمن  من  تنطلق  حيث 

صميم تعاليم دينه فاليهودية لها طقوسها وشعائرها 

الحزينة  وشعائرها  طقوسها  لها  كذلك  والمسيحية 

والمفرحة وهكذا اإلسالم.

بإزالة  تُنادي  التي  تلك  هي  دعوة  أخطر  لعّل  ولكن 

هذه الطقوس والشعائر، ولكن أصحاب هذه الدعوات 

هذه  بــإزالــة  ــنــادون  ُي هم  فقط  البديل،  يضعوا  لم 

الطقوس والشعائر.

تاريخ الشعائر في 
األديان السماوية
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ال بل إّن هؤالء ذهبوا بعيداً في دعواهم حيث نادوا 

حرموا  وحتى  المنائر  وإزالة  األنبياء  قبور  بإزالة  أيضا 

وُيريدون  العبادة  ودور  والكنائس  المساجد  بناء 

الحمير  بالصحراء وركوب  الصالة  إلى  بالناس  الرجوع 

لم  الصالح  والسلف  الرسول  أّن  بحجة  والجمال 

يكونوا يفعلون ذلك!

الطقوس  هــذه  ــة  إزال أّن  أقــرأ  وكما  رأيــي  في  وأنــا 

والشعائر تُفرغ الدين من محتواه الوجداني والعاطفي.

أّمة ال تفرح بذكرى ميالد عظيم من عظمائها  فأّي 

وأّي أّمة ال تحزن لفقد عظيم من عظمائها أنا وضمن 

أغلب  قلبت  اختصاصي 

الوثنية  وحــتــى  ــان  ــ األديـ

وجدت أّن لكل هذه الديانات 

السبب  هي  كانت  طقوساً 

العام  الشكل  حفظ  فــي 

للدين وتكفل العلماء بحفظ جوهر الدين وتوجيه هذه 

تخرج  ال  لكي  الصحيحة  الوجهة  والطقوس  الشعائر 

عن مسارها الصحيح.

    الشعائر الحسينية
مراضي  عليه  الحسين  ثورة  وطقوس  شعائر  إّن 

الرّب كانت في بدايتها سيفاً ودماً وحرباً لقد أّدى ثقل 

ابن  المقدس  ذلك  بقتل  الناس  قلوب  على  الفاجعة 

لم  هائلة  طاقة  تفّجر  حزن  إلى  الجنة  وسيد  السماء 

حتى  الحزن  ثورة  تهدأ  فلم  السيوف  بريق  إالّ  ُيفرغها 

قضت على دولة كانت قائمة )الدولة األموية( وإقامة 

دولة أخرى باسمها )الدولة العباسية(.

مسارها  عــن  انحرفت  أيــضــاً  الــدولــة  هــذه  ولكن 

وأصبحت من ألّد أعداء صاحب تلك الشعائر الحسين 

فأزالوا قبره ولمرات عديدة وقتلوا كل من يزوره.

لقد كان الكبت والقهر واإلذالل على أشّده في زمن 

أي  بإمكان  يكن  فلم  المتفرعنتين  الدولتين  هاتين 

ألّي  يمكن  ال  بل  ال  العلن،  في  حزنه  ُيظهر  أن  حزين 

إالّ  والحسين  والحسن  علي  باسم  يتسمى  أن  مولود 

والسيف يذبحه في المهد طفالً.

ُيثيرون  الــذيــن  فــهــؤالء 

هــذه  ــود  وجـ عـــدم  شبهة 

زمن  في  والشعائر  المآتم 

من  هم  أما  المعصومين 

ولو  المغفلين  أو  الحمقى 

هذه  عن  عمد  عن  يتغافلون  لقلنا  الّظن  بهم  أحسنّا 

الحقيقة.

ولكن بمجرد أْن أطل العهد البويهي في القرن الرابع 

كما  وتجلى  اليوم  هذا  في  الحزن  تحرر  حتى  الهجري 

ينبغي بأروع معانية حزيناً ليس في شارع أو منطقة 

كلها  وخراسان  كله  والعراق  بغداد  في  بل  ال  صغيرة 

البالد  تتوسع  أخذت  إذ  كلها،  والدنيا  النهر  وراء  وما 

بالسواد، ورفعت الرايات، ويخرج الناس بأتم ما تخرج 

في  الحال  وكذلك  الثاكلين،  أهلها  الحية  الفجيعة 

تبعاً  بقيت  إنّما  الديانات  كل 
لقّوة شعائرها أو طقوسها.
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العهد الحمداني في حلب والموصل وما واالهم.

فكانت  الفاطمية  العهود  في  حدث  ما  ننسى  وال 

لمراسيم  تخضع  عاشوراء  في  الحسينية  المراسيم 

على  تشرف  حيث  بغداد 

فوضعت  الدولة،  إدارتها 

الــذي  ــو  وه برنامجاً  لها 

جميع  فــي  اآلن  ــري  ــج ي

األقــــطــــار اإلســـالمـــيـــة 

ــة في  ــاص والــعــربــيــة، وخ

والهند  ــران  ــ وإي ــراق  ــع ال

وأفريقيا  والحجاز  وسوريا 

الشمال  ودول  وأوربــــا 

المآتم  فتقام  األفريقي 

ــات وتــعــقــد  ــاحـ ــنـ ــمـ والـ

العبرات. لتسكب 

وأصبحت إقامة الشعائر 

من  مــظــهــراً  الحسينية 

ــر خـــدمـــة الــحــق  ــاه ــظ م

من  ورمزاً  الحقيقة  وإعالن 

في  التحريك  عوامل  أقوى 

الظالمين،  الفراعنة  على  الثورة  أجل  من  المجتمع 

أصلها  الشعائر  إن  نقول  أْن  المنطقي  من  فليس 

إيراني، والحال أّن إيران لم تكن شيعية المذهب إالّ في 

اآلونة األخيرة.

تُزيل  أن  البكاء،  بهذا  استطاعت  أمٌة  )نحن  وقيل: 

وخمسمائة  ألفان  عمرها  امبراطورية  الوجود  من 

هذه  من  معينة  فئة  خوف  في  السر  هو  وهذا  عام( 

الشعائر والطقوس فُينادون بإزالتها ورميها بكل ما 

الرموز مقدسة جداً  أّن هذه  يعرفون  هو قبيح ألنهم 

والناس يتأسون بهم ويستمدون منهم العزيمة في 

الظالمين. مقارعة 

هناك تصورات أثارت تساؤالت ولدتها عندي قراءات 

معمقة لما حدث في وادي الرافدين وخصوصاً في هذا 

التساؤالت  هذه  جاورها  وما  وكربالء  بابل  من  البقعة 

وآشور  وسومر  بابل  في  البداية  منذ  نقبوا  من  أثارها 

وربال )Ribla( والذين أشاروا إشارات واضحة إلى واقعة 

يجدوا  العهود فلم  تلك  موروثات  دونتها كل  تاريخية 

أجمع  حيث  كربالء  واقعة  في  بربطها  إالّ  جواباً  لها 

وشتريك  )أيــردمــن  من  كل  هم  كبار  مستشرقون 

من  الرافدين  وادي  في  حدث  ما  أّن  على  ومايسنر( 

مناحات ال تشبه كل مناحات وشعائر وطقوس الدنيا 

ألنّه انطلق من هذه البقعة 

يــتــعــجــبــون من  ــوا  ــان ــك ف

عشتار  المقدسة  مناحات 

على أخيها تموز )إله سين( 

شبيهاً  لها  ــجــدوا  ي فلم 

المقدسة  مناحات  ســوى 

المقدس  أخيها  على  زينب 

الحسين.

ــل  ــذي أذهـ ــ ــّل الـ ــعـ ولـ

هو  المستشرقين  ــؤالء  ه

هذا  ــا  أب أن  ــدوا  وجـ أنـّـهــم 

إيليا  ــه  ــم اس ــدس  ــق ــم ال

ــن أو  ــه ســي ــم وابـــنـــه اس

المناحة  وأن  ســيــن  إلـــه 

في  تتوغل  زالــت  ما  كأنها 

على  وشنعار  آرام  ــزان  أح

انتباه  ولفت  العصور  مر 

السنة  على  تترد  زالت  ما  كلمة  المستشرقين  هؤالء 

التي  )وياله(  كلمة  وهي  السنين  آالف  منذ  العراقيين 

باسم  ندبة  أنّها  على  الشنعارية  المدونات  ذكرتها 

تدل على  والتي  الحسين  )إله سين(  وبين  )علي(  إيليا 

تموز،  بابل في شهر  إلى  جاء سين  مظلوميتهم فقد 

واعتقلته أبالسة الشر ومنعت عنه الطعام والشراب 

حتى مقتله يوم االثنين يوم القمر وهو مصير اإلمام 

الحسين نفسه الذي ُقتل ممنوعاً من الماء والزاد، في 

شهر تموز أيضاً، ويوم االثنين وفي كربالنو التي يعني 

اسمها ضاحية بابل الجنوبية.

يقول هؤالء المستشرقون: صرخت المقدسة عشتار 

لمقتل المقدس سين، وبكت نائحة: وياله وياله، ويلي 

عليك يا ولدي وأخي سين.

لقد اختلط دمك بالتراب، وعّفر وجهك األرض.

يا فتيات مزّقن جيوبكّن، والطمن صدوركّن.

السابع  القرن  حزقيال  زمن  حتى  صرختها  وبقيت 

قبل الميالد وما زال دويها مستمراً إلى يوم القيامة.

بقلم: إيزابيل بنيامين ماما آشوري

ثورة  وطقوس  شعائر  إّن 
الّرب  مراضي  عليه  الحسين 
كانت في بدايتها سيفاً ودماً 
وحرباً لقد أّدى ثقل الفاجعة 
بقتل  ــنــاس  ال قــلــوب  على 
السماء  ابن  المقّدس  ذلك 
تفّجر  حزن  إلى  الجنة  وسيد 
إالّ  ُيفرغها  لم  هائلة  طاقة 
بريق السيوف فلم تهدأ ثورة 
الحزن حتى قضت على دولة 

أمية. بني 
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ما المقصود من هذه العبارة في زيارة الناحية المقّدسة: 

الطماِت  الُخدود،  على  الُشعوِر  ناشراِت  الُخدور،  ِمن  )َبرزَن 

الوجوه، سافرات...(.

إلى  الخيام  ِمن  خرجَن  الُحسيني  الُمخّيم  نساُء  هل 

مصرع الُحسين ِمن دون ِحجاب؟!

زماننا  إمام  عن  الواردة  الُمقّدسة  الناحّية  زيارة  في  نقرأ 

زيارة  في  عليه  الله  صلواُت  العسكري  الحسن  بن  الحجة 

التي تتحّدث عن وقائع يوم  السالم، و  الُحسين عليه  جّده 

عاشوراء.. هذه العبارات:

َعليه  ونَظرَن َسرجَك  َجوادَك َمخزّيا،  النِساء  رأيَن  »فلّما 

الُخدود،  على  الُشعوِر  ناشراِت  الُخدور،  ِمن  َبــرزَن  َملوّيا، 

الِعّز  وبعد  داعيات،  وبالعويل  سافرات،  الوجوه،  الطماِت 

ُمذّلالت، وإلى َمصْرعَك ُمبادرات...«.

زيارة  ِمن  الَمقطع  َهذا  على  شبهة  ُيثيرون  مَمن  ُهناَك 

الناحّية الُمقّدسة.. وهي: هل ُيعقل أّن نساء سّيد الُشهداء 

الَعَلوّيات الفاطمّيات َبرزَن ِمن الِخيام سافراٍت بال حجاب؟!

هذا  وعلى  ر..  ُيتصوَّ أن  ُيمكن  ال  األمــر  هذا  إّن  ويقال: 

األساس ُيشّككون في زيارة الناحّية الُمقّدسة بكّلها.. لعدم 

َفْهمهم ِلهذا الَمقطع ِمن الزيارة.

نقول:

    النقطة األولى
أنّهم  نجد  الشريفة..  الِعبارات  َهذِه  نفس  في  َدّققنا  إذا 

ما المقصود من عبارة )برزن من الخـــدور
ناشرات الشعــور(
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فيقرُءون  خاطئ..  بشكٍل  الِعبارات  هذِه  َيقرُءون  أساساً 

الُجمل الواردة في هذا المقطع ِمن الزيارة كالتالي:

- َبرزَن ِمن الُخدور.

- ناشرات الشعور.

- على الُخدود، الطماِت.

- الوجوه سافرات!

)الوجوه  الُجملة  هذِه  ألّن  خاطئة..  ِقراءة  القراءة  وهذِه 

أن  فالُبّد  سليم..  وغير  خاطئ  اّللغوي  تَركيُبها  سافرات( 

نُصّحح أوالً قراءتنا ِلعبارات هذا المقطع ِمن زيارة الناحّية 

الُمقّدسة، َحتّى نفهَم المعنى بشكٍل صحيح.

و القراءة الصحيحة ِلُجمل هذا الَمقطع ِمن زيارة الناحّية 

هي كالتالي:

- َبرزَن ِمن الُخدور

على  الــُشــعــور  ــراِت  ــاش ن  -

الُخدود.

- الطماِت الوجوه.

- سافرات.

الصحيحة  القراءة  هي  هذِه 

ِمن  المقطع  ــذا  ه لــعــبــارات 

في  الفارق  الحظوا  و  الزيارة.. 

المعاني اآلن.

    وقفة توضيحية
ــرزَن ِمــن  ــ قـــول الـــزيـــارة )ب

الُخدور ُهو  البروز ِمن  الُخدور( 

أن  فُيمكن  فيه..  َعيَب  ال  وهذا  الَخيمة،  ِمن  الَمرأة  ُخروج 

تَخرَج المرأُة ِمن الَخيمة وهي بِحجابها.

الِقراءة  وهي  الُخدود(  على  الُشعور  )ناشراُت  عبارة  أّما 

أّن  على  داللة  أّي  التعبير  هذا  في  ُيوجد  فال  حيحة.. 
َ
الص

ُحزنها  الَعربية في  الَمرأة  ألّن  لأجانب؛  َمرئية  ُهنا  الُشعور 

ِحينئٍذ  َجدائلها سيكوُن َشْعُرها  َفإذا َفتحْت  َجدائلها،  تَفتُح 

الً وُممّشطاً وهي في حالة ُحزن..  ليس ُمنتََظماً وليس ُمرجَّ

ٌل ِمن َشعرها على وجهها.
َ
وِلذا ستكون ُخص

فهذِه الِعبارة ال ُيوجد فيها داللة على أّن الَشْعر المنشور 

على الُخدود ُهنا مرئٌي لأجانب.

أّما عبارة )الِطماِت الوجوه( فاّللطم في اّللغة يكوُن على 

در فُيسّمى اّللدم.
َ
الوجه، على الُخدود.. أّما َضْرب الص

واّللطُم على الُخدود ال يكون إالّ بكشف الِقناع عن الوجه.. 

ولهذا قالْت الزيارة بعد عبارة )الطمات الوجوه(: )سافرات(.. 

ُدون  ِمن  التي  هي  ليست  اّللغة  في  )السافرة(  َمعنى  ألّن 

أو  بيتها،  ِمن  تخرُج  التي  اّللغة هي  )السافرة( في  ِحجاب.. 

هي التي تَرفُع الِقناع والنقاب عن وجهها.

َرفعْت  أي  نِقابها:  المرأُة  َسفرْت  المعنى:  هذا  ستجدون 

الِقناع عن وجهها.)لسان العرب:8/7(

فمعنى سافرة: أي رفعْت الَمقنعة أو النقاب عن وجهها.

الَحال،  بتلك  الُحسين  جواد  رأيَن  ِحين  الُحسين  ونساُء 

.. فكيف يلطمن وجوههن؟! أردَن أن َيلطْمَن ُوجوهُهنَّ

َيلِطمن  حتّى  ُوجوههّن  عن  الَمقنعة  َيرفعَن  أن  الُبــّد 

يلِطمن  حتّى  الوجه  ِمن  الَمقانع  رفعَن  َيعني  ُوجوههن.. 

ُخروٌج  ُهنا  ُيوجد  معنى سافرات(.. فال  هو  )هذا  ُوجوهُهن.. 

أماَم األعداء ِمن ُدون ِحجاب.

أّن  )َجـــــَدالً(..  فرضنا  ــو  ول

)ناشراِت  الِعبارات  َهذِه  َمعنى 

الطماِت  الُخدود  على  الُشعوِر 

أّن نساَء  الوجوه سافرات( هي 

المعركة  إلى  َخرجَن  الُحسين 

معنًى  وُهو  ِحجاب..  دون  ِمن 

َفرضنا  لو  ولكن،  صحيح..  غير 

أنُّه صحيح.. فُهنا نقول:

)أي  األْمــر  َهذا  أّن  ُيمكن  أال 

ــن ُدون  ِم الــَعــَلــويــات  ُخـــروج 

قد  يكون  أن  ُيمكن  أال  ِحجاب( 

ألنَّ  اختيار؟!  ُدون  ِمن  دمة 
َ
الص بسبب  النساء  ِمن  َصــَدَر 

القضية وصلْت إلى الُحسين.. وما على الُحسين ِمن َصبر..!

دمة والُذهول يتصرّف ِمن ُدون أن 
َ
واإلنسان في َحالة الص

يشعر.. وحينئٍذ ال ُيؤاخذ.. فهذا االحتمال وارد، وال يستطيع 

أحد أن ُينكره.

فإذا كان هذا األمر قد َصَدر ِمن نِساء الُمخّيم الُحسيني 

دمة الشديدة هي 
َ
في حالٍة ليس لُهّن فيها اختيار، وإنّما الص

التي َفعلْت فيهنَّ ذلك.. فال مجال لّلوم والعتاب هنا.

إْذ ليس ِمن الصحيح أن تاُلَم نساُء الُمخّيم الُحسيني إذا 

رأيَن الجواد بهذا الحال ونَاصيتُُه ُملّطخة بدم الُحسين!

في  حدثْت  التي  التفاصيل  نَدرَس  أن  أردنا  إذا  أنّنا  أِضف 

سنجد  السالم..  عليه  الشهداء  سّيد  قتل  بعد  الوقت  ذلَك 

ما المقصود من عبارة )برزن من الخـــدور
ناشرات الشعــور(

ُحزنها  في  الَعربية  الَمرأة  إّن 
َفتحْت  ــإذا  َف َجدائلها،  تَفتُح 
َجدائلها سيكوُن َشْعرُها ِحينئٍذ 
الً  ُمرجَّ وليس  ُمنتََظماً  ليس 
ــي فــي حالة  وُمــمــّشــطــاً وه
ٌل ِمن 

َ
ُحزن.. وِلذا ستكون ُخص

َشعرها على وجهها
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أّن األجواء في ذلَك الوقت كانْت ُمضطربة إلى أبعد الُحدود.

َهبَّْت،  َحمراء  عاصفة  عن  تَتحّدث  الَمقاتل  ُكتب  فهذه 

وانكساٍف  الحسين  َذبــح  عند  الَمنطقة  َعــّم  ظــالٍم  وعن 

للشمس.. وأّن القوم َخافوا مّما رأوا وفّروا على وجوههم، 

وهناك َمن َسِمَع منادياً ينادي 

أخرى  وتفاصيل  السماء..  ِمن 

ذكرت.

التفاصيل  هــذِه  تَجعل  أال 

َحالِة ذهول، بحيث  الناس في 

الحسيني  المخّيم  نساء  إّن 

فال  الــصــورة  بهذه  َخــرجــَن  لو 

إلى  يلتفْت  َمن  ُهناك  ُيوجد 

ُيبالي  أو  أصالً  الموضوع  َهذا 

التكويني  االضطراب  نتيجة  به 

ــود..؟!  ــوج ال ــذي حصل فــي  ال

قطعاً هذا االحتمال وارد.

)وُكّل هذا الكالم هو فقط على َفرض أنّنا نقبل أّن َمعنى 

سافرات ُهو )ُخروجهّن بال ِحجاب..( وإالّ فإّن الَمعنى ليس 

كذلَك.

إليها..  االلتفات  ُبّد من  ال  جّداً  ُمهّمة  أخرى  هناك قضّية 

وهي:

إّن واقعَة كربالء فيها ُخصوصّيات ال تُوجد في أّي واقعة 

المكانّية  أو  الزمانّية  الوقائع  نقيَس  أن  ُيمكن  فال  أُخرى.. 

حتّى في سيرة أهل البيت عليهم السالم، أن نقيسها على 

الذي جرى في كربالء.

أصالً الَمشروع الحسيني لُه خصوصّيات ليسْت َموجودة 

عشر  األربعة  الَمعصومين  سيرة  ِمن  آخر  تفصيل  أّي  في 

أنفسهم .. فهناك تفاصيل في المشروع الُحسيني نحُن ال 

نعرُف خلفيتها.. وال نعرف أسرارها.. وهناك ِمن الروايات ما 

ُيؤّكد هذِه الحقيقة.

ذر  أبي  عن  الواردة  الرواية  الِمثال هذه  على سبيل  منها 

الغفاري.. التي يقول فيها: )كيف أنتم إذا ُقتِل الحسين بن 

البحار  أْهل  على  يدخُل  ما  تَعلمون  لو  وإنّكم  قتاْلً...  علّي 

ِمن  السماء  وأْهــل  واآلكــام  الِغياض  في  الجبال  وُسّكان 

الشعائر  أنُفُسكم(.)رسائل  تزهَق  َحتّى  واللِه  لبكيتم  َقتْلِه 

الحسينية:220/1(

الحظوا العبارة دقيقة جّداً.. فأبو ذر لم يقْل: لو تَعلموَن 

تَعلموَن ما  لو  )وإنّكم  وإنّما قال:  الُحسين..  َجرى على  بما 

َيدُخُل على أْهل البحار وُسّكان الِجبال في الِغياض واآلكام 

وأْهل السماء ِمن َقتْلِه لبكيتم واللِه َحتّى تَزهَق أنُفُسكم...(.

اّللوعة  ِمن  عليهم  يدخل  ما  َحْجم  تَعلمون  لو  يعني 

ــّم  ــَه والــُحــزن والــتــفــّجــع وال

جرى  ِلما  والَحْسرة  واألوجــاع 

واللِه  لبكيتم  الُحسين..  على 

َحتّى تَزهَق أنُفُسكم!

هؤالء  َذَكر  اإلمام  أّن  )علماً 

ال  نَحن  شيئاً  عــرفــوا  ألنـّـهــم 

نَْعرفه(.. وهذا الَمضمون الذي 

في  عندنا  َموجوٌد  ذّر  أبو  ذكرُه 

روايات العترة أيضاً.

الُحسين،  على  جــرى  فما 

يوم  في  كربالء  في  جرى  وما 

عاشوراء لُه خصوصّيته.. وهذا 

الُخدور،  ِمن  الُحسيني  الُمخّيم  ُخروج نساء  )وهو  المشهد 

سافرات  الوجوه  ولطم  الُخدود،  على  الشعور  ونشرهّن 

الوجوه( هذا المشهد هو ُجزء من خصوصّية هذا اليوم.

أضف أّن هذا الَمضمون الوارد في زيارة الناحّية الُمقّدسة 

هذا  الُمصيبة..  ِلَعظم  لُشعورهّن  الَعلويات  نَشر  ِمن 

َخرجْت  عندما  الِعترة  كلمات  في  جاَء  نفسه  الَمضمون 

عليه  الله  صلواُت  المؤمنين  أمير  َخْلف  الُكبرى  الصّديقة 

المشؤومة.. فقد  السقيفة  بيعة  على  إلجباره  قّيدوه  ِحين 

إلى  انتهينا  ا  )فلمَّ الرواية:  هذه  العّياشي  تفسير  في  جاء 

الباب  أغلقْت  عليها  الله  صلوات  فاطمة  فرأتهم  الباب 

بإذنها،  إالّ  عليها  ُيدَخل  ال  أن  تشُك  ال  وهي  وجوههم،  في 

فضرَب ُعمر الباب برجلِه فكسرُه وكان ِمن َسَعف، ثُمَّ دخلوا 

فاطمة،  فخرجْت  ُملّبباً،  عليه  الله  صلواُت  علّياً  فأخرجوا 

لئن  والله  تُرّملني ِمن زوجي؟  أن  أتريُد  بكر،  أبا  »يا  فقالت: 

لم تُكفَّ عنه ألنُشرنَّ َشعري وألشقّن َجيبي، وآلتيَن قبر أبي 

وألصيحنَّ إلى رّبي«.

عليهما،  الله  صلواُت  والُحسين  الَحسن  بيد  فأخذْت 

علّي  فقال  وآله  عليه  الله  صّلى  النبّي  َقبر  تُريد  وخرجْت 

أرى  فإنّي  ُمحّمد  ابنَة  »أدرْك  لسلمان:  عليه  الله  صلواُت 

وشّقْت  َشْعرها،  نشرَت  إْن  والله  تكفيان،  الَمدينة  َجنبتي 

َجيبها، وأتْت قبر أبيها وصاحْت إلى رّبها ال ُيناِظر بالمدينة 

َجــوادَك  النِساء  رأيــَن  فلّما 
َعليه  َسرجَك  ونَظرَن  َمخزّيا، 
َملوّيا، َبرزَن ِمن الُخدور، ناشراِت 
الُشعورِ على الُخدود، الطماِت 
وبالعويل  سافرات،  الوجوه، 
ُمذّلالت،  الِعّز  وبعد  داعيات، 

وإلى َمصْرعَك ُمبادرات.
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يا  فقال:  سلمان.  فأدركها  فيها«،  وبَمن  بها  يخسف  أن 

بنَت ُمحّمد إّن الله إنّما بعَث أباِك رحمة فارجعي، فقالْت: 

َصبر، فدعني  علّي  على  ما  علّي،  قتَْل  ُيريدون  »يا سلمان، 

وأصيَح  َجيبي،  وأُشــقَّ  شعري،  فأنشَر  أبي  قبَر  آتي  حتّى 

بالمدينة،  تسخف  أن  أخاُف  إنّي  سلمان:  فقال  رّبي«،  إلى 

أن  ويأمرِك  إليِك  بعثني  وعلٌي 

وتنصرفي،  بيتِك،  إلى  ترجعي 

وأصبر  أرجــع  »إذاً  فــقــالــْت: 

وأطيع...«.)تفسير  لُه  وأسمع 

العياشي:67/2(

المشهد  هـــذه  الحـــظـــوا 

ِمن  بَِمرأًى  وتأمّلوه.. فقد كان 

الناس..!

لم  ــر  األم هــذا  أّن  َصحيح 

الــواقــع،  أرض  على  يتحّقق 

فالصّديقة الُكبرى صلواُت الله 

ولم  َشْعرها،  تَنشْر  لم  عليها 

أبيها..  َقْبر  عند  َجيبها  تُشْق 

ولكن يبقى الَمضمون هو نفس المضمون الوارد في زيارة 

الناحّية.

علماً أّن الصّديقة الُكبرى ِحين َهّددْت بأن تنُشر َشْعرها، 

األمر  هذا  أّن  يعني  ذلك..  تَفعل  أن  ُيمكن  أنّه  يعني  فهذا 

ِمن  فليَس  وإالّ  جائز..  غير  أمراً  وليس  يتحّقق،  أن  ُيمكُن 

الَمنطقي أن تقول الصّديقة الكبرى هذا الكالم وُهو ليَس 

َصحيحاً شرعاً ِمن وجهة نظرها وِمن وجهة نظر أمير 

المؤمنين، لكن امتناعها كان إطاعة ألمر موالها 

أمير المؤمنين علي عليه السالم.

هو  ــى  األولـ الناحية  مــن  ألنّـــه 

من  الزوجة  وإطاعة  زوجها 

الشرعية  الواجبات 

ــن،  ــدي فـــي ال

والناحية الثانية هو إمامها ومفروض الطاعة، كذلك واجب 

إطاعة إمام مفترض الطاعة في الدين.

لم  الحظتم  لو  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  فحتّى 

ِمن  السالم  عليها  الزهراء  فاطمة  قالتُه  ما  على  يعترْض 

اعتراضُه  كان  وإنّما  أبيها..  َقبر  عند  َشْعرها  ستنُشر  أنّها 

الُمترتّبة  النتيجة  على  فقط 

الَمدينة  أّن  وهــي:  ذلــك  على 

سُيخَسف بها.

ال  نَحُن  قضايا  ُهناك  إذن.. 

نَعرُف  وال  تفاصيلها،  نَعرُف 

الُمعطيات الَخفّية لها.

في  جاء  ما  أّن  َفرضنا  فإذا 

الَمعنى  بهذا  الناحية هو  زيارة 

)أّن  اإلشكاالت  عليه  تُثار  الذي 

نساء المخّيم الحسيني خرجن 

بال ِحجاب(.

أال يعني ذلك أن ُهناك ُعْذراً 

الِجهة  ِمن  فعلَن  فيما  الُحسين  ِلنساء  وواضحاً  َموجوداً 

الشرعّية؟

بقلم: عبد الحليم الشطري

فيها  كـــربـــالء  ــَة  ــعـ واقـ إّن 
أّي  في  تُوجد  ال  ُخصوصّيات 
أن  ُيمكن  فال  ــرى..  أُخـ واقعة 
أو  الزمانّية  الوقائع  نقيَس 
أهل  سيرة  في  حتّى  المكانّية 
البيت عليهم السالم، أن نقيسها 

على الذي جرى في كربالء
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سَبيِل  إىِل   }ادْعُ  الكريم:  كتابه  في  تعالى  الله  قال 

هِيَ  بِالَّيت   وَجادِلْهُمْ  الْحَسَنَةِ  وَالْمَوْعَِظةِ  بِالْحِْكمَةِ  رَبِّــكَ 
َأحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ َأعَْلمُ بِمَنْ َضلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ َأعَْلمُ 

بِالْمُهَْتدين{.]النحل:125[
وقــال ســيدي ومــوالي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 

ــَع  ــِذي انَْقَط ــِم الَّ ــِم اْلَيتِي ــْن ُيتْ ــُد ِم ــلم: »أََش ــه وس وآل

ــِه َوأَبِيــِه ُيتـْـُم َيتِيــٍم انَْقَطــَع َعــْن إَِماِمــِه َوالَ َيْقــِدُر  َعــْن أُّمِ

َعَلــى اْلُوُصــوِل إَِلْيــِه َوالَ َيــْدرِي َكْيــَف ُحْكُمــُه ِفيَمــا ُيْبتََلــى 

بـِـِه ِمــْن َشــَرائِِع ِدينـِـِه أَالَ َفَمــْن َكاَن ِمــْن ِشــيَعتِنَا َعاِلمــاً 

َعــْن  اْلُمنَْقِطــُع  بَِشــرِيَعتِنَا  اْلَجاِهــُل  َوَهــَذا  بُِعُلوِمنَــا 

ــَدُه  ــَداُه َوأَْرَش ــْن َه ــرِِه أَالَ َفَم ــي َحْج ــٌم ِف ــاَهَدتِنَا َيتِي ُمَش

َوَعلََّمــُه َشــرِيَعتَنَا َكاَن َمَعنَــا ِفــي الرَِّفيــِق األَْعَلــى«.

)االحتجــاج للطبرســي:16/1(

ــة  ــة اإليماني ــد المعرف ــى مراف ــاس إل ــوج الن ــا أح فم

ــدة الســليمة التــي  ــاء العقي ــة، والصحيحــة لبن األصيل

عانــت مــن االضطهــاد بســبب الظــروف العصيبــة 

التــي مــرّت بهــا األجيــال عبــر ســنوات طويلــة مــن 

الظلــم، والجــور واالســتبداد، التــي حالــت دون الوقــوف 

ــة. ــة الحّق ــة العقائدي ــل المعرف ــى مناه عل

    لمـــاذا أخفيـــت أحاديـــث فضائـــل أمير 
الســـام؟ عليه  المؤمنيـــن 

ال نبالــغ إن قلنــا إنَّ كثيــراً مــن األحاديــث النبويــة 

الشــريفة التــي اختصـّـت بذكــر فضائــل أميــر المؤمنين 

علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســالم، وأهــل البيــت 

أحاديث  إخفاء 
فــــضــــائــــل
أمير المؤمنين
وأهـــل بيتــــه 
عليهم السالم
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ــت  ــد ُدِفنَ ــن ق ــم أجمعي ــالمه عليه ــه وس ــوات الل صل

ــّدة  ــك لع ــا، وذل ــوا به ــم يصرّح ــرواة، ول ــدور ال ــن ص م

أســباب، أهمهــا الخــوف مــن الحاكــم أو الســلطان، 

طمــس  ومحــاوالت  الفكــري،  االضطهــاد  بســبب 

فضائــل علــي وأبنائــه عليهــم الســالم، وأحّقّيتهــم 

ــا  ــوص عليه ــة المنص بالخالف

مــن قبــل رســول اللــه صلــى 

فمــن  وآلــه  عليــه  اللــه 

شــواهد ذلــك مــا رواه الحافظ 

الموّفــق بــن أحمــد البكــري 

الخوارزمــي  الحنفــي  المكــي 

بإســناده عــن ســليمان بــن 

قــال:  األعمــش،  مهــران 

ــل إذ  ــي اللي ــم ف ــا نائ ــا أن )بين

انتبهــت بالجــرس علــى بابــي، 

فقلــت:  الغــالم  فناديــت 

ــي  ــول أب ــال: رس ــذا؟ ق ــن ه م

 - الحاكمــة   - ذاك  إذ  وكان  المؤمنيــن  أميــر  جعفــر 

]مــن بنــي العبــاس[ قــال: فنهضــت مــن نومــي فزعــاً 

ــم  ــت ل ــل علم ــا وراءك؟ ه ــول م ــت للرس ــاً فقل مرعوب

بعــث إلــّي أميــر المؤمنيــن فــي هــذا الوقــت؟

قــال: ال علــم لــي، فقمــت متفّكــراً ال أدري علــى مــاذا 

ــر فيمــا بينــي وبيــن نفســي علــى مــاذا  أنــزل األمــر، أفّكِ

ــت  ــذا الوق ــي ه ــّي ف ــث إل ــَم بع ــول ِل ــه وأق ــر إلي أصي

وقــد نامــت العيــون وغــارت النجــوم؟! ففكــرت ســاعة، 

ثــم ســاعة، فقلــت: إنّمــا بعــث إلــّي فــي هــذه الســاعة 

ليســألني عــن فضائــل علــي بــن أبــي طالــب عليــه 

الســالم فــإْن أنــا أخبرتــه فيــه بالحــق أمــر بقتلــي 

وصلبــي، فأيســت واللــه مــن نفســّي وكتبــت وصّيتــي، 

وتحنطــت  كفنــي  ولبســت  يزعجوننــي  والرســل 

بحنوطــي وودعــت أهلــي وصبيتي...«.)المناقــب:284(

فهكــذا كان حــال الــرواة المقربيــن مــن الســلطة 

ــراً  ــذر، وكثي ــوف وح ــة خ ــي حال ــون ف ــة، يعيش الحاكم

مــا يتعرّضــون لتهمــة التحــّدث بروايــات الفضائــل، 

ــوا  ــجون، أو يتعرّض ــالت والس ــي المعتق ــم ف ــزج به في

للقتــل أو التعذيــب، أو غيــر ذلــك مــن أســاليب القمــع 

ــن  ــرّب م ــل المق ــن حنب ــد ب ــى أحم ــاد، فحت واالضطه

ــوال  ــه باألم ــدق علي ــذي كان يغ ــي ال ــوّكل العّباس المت

والهدايــا )فتشــت داره بســعاية كاذبــة أساســها أنّــه 

آوى علّويــاً خارجــاً علــى - الحاكــم - فــي بيته(.)ابــن 

ــره:64(  ــه وعص ــل حيات حنب

فــإذا كان حــال الــرواة، والعلمــاء المقربيــن مــن 

ــك  ــا بال ــيين فم ــن العباس ــي زم ــم ف ــلطان الحاك الس

بــل كيــف كان  أمّيــة؟  بنــي  فــي حالهــم فــي عهــد 

يعيــش العلمــاء، والنــاس الموالــون ألهــل البيــت 

الســالم؟! عليهــم 

فــكان الــرواة فــي زمــن 

بنــي أمّيــة يخشــون حتّــى 

آل  عــن  الروايــة  مجــرد 

الســالم  عليهــم  البيــت 

الصحــاح  أصبحــت  حتّــى 

شــبه خاليــة عــن أحاديــث 

أهــل البيــت عليهــم الســالم 

عبــد  بــن  مصعــب  )قــال 

الــدراوردي  ســمعت  اللــه: 

ــن  ــك ع ــرو مال ــم ي ــول: ل يق

جعفــر حتــى ظهــر أمــر بنــي 

النبــالء:439/6( أعــالم  العباس(.)ســير 

ــق  ــت حقائ ــي أخف ــة الت ــباب المهم ــد األس ــذا أح فه

كثيــرة، وأحاديــث كثيــرة عــن فضائــل أهــل البيــت 

عليهــم الســالم.

ــن  ــاب م ــن الخّط ــر ب ــع عم ــباب من ــذه األس ــن ه وم

تدويــن الحديــث، فــكان يقــول: أقّلــوا الحديــث عــن 

رســول اللــه، وزجــر غيــر واحــد مــن الصحابــة عــن بــّث 

الحديــث، فقــد قــال أبــو هريــرة: )مــا كنّــا نســتطيع أن 

نقــول: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه حتــى 

ــط  ــياط(.)المعجم األوس ــاف الس ــا نخ ــر كنّ ــض عم قب

ح2117( للطبرانــي:576/1، 

الحقيقــي  الســبب  أّن  يــدرك  اللبيــب  والباحــث 

والوحيــد الــذي دعــاه لمنــع كتابــة الحديــث فــي حيــاة 

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه الــذي دعــاه لمنــع 

كتابــة الحديــث فــي حيــاة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 

وآلــه - وذلــك فــي قصــة رزّيــة الخميــس المذكــورة 

فــي صحيــح البخــاري وفــي غيــره مــن الصحــاح - هــو 

ــة الحديــث  ــى منــع كتاب ــذي دعــاه إل الســبب نفســه ال

وآلــه،  عليــه  اللــه  صلــى  اللــه  رســول  وفــاة  بعــد 

الحــّكام األموييــن  الــذي دعــا  وهــو نفــس الســبب 

ــث  ــن يتحــدَّث بأحادي ــة كّل َم ــى محارب والعباســيين إل

الواليــة، أو يذكــر فضائــل أهــل البيــت عليهــم الســالم، 

وهــذا األمــر فــي غايــة الوضــوح فــال يحتــاج إلــى تأّمــل 

عليه  المؤمنين  أمــيــر  عــن 
إلّي  النبي  نظر  قــال:  السالم 
في  سيد  أنت  علي،  »يا  فقال: 
الدنيا، سيد في اآلخرة، حبيبك 
الله،  حبيب  وحبيبي  حبيبي، 
ــدّوي عدو  ــدوي، وع ــدّوك ع وع
الله، والويل لمن أبغضك بعدي
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شــديد، أو دّقــة نظر.)صحيــح البخــاري:39، ح114، كتــاب 

المغــازي(

مــن  والخــوف  الحقيقــة  كتمــان  مظاهــر  ومــن 

ــراه  ــا ت ــة م ــلطة الحاكم الس

ــرة:  ــي هري ــاً فــي قــول أب جلي

الــذي  بــكل  أحدثكــم  )ولــو 

ــن  ــي م ــم عنق ــم لقطعت أعل

ــرف  ــاه بح ــذ قف ــا وأخ ــا هن ه

ــاء  ــده للدع ــع ي ــم رف ــه ]ث كف

قائــالً:[ اللهــم ال تدركــن أبــا 

الصبيــان(. إمــرُة  هريــرة 

أبــي  البــن  )المصنــف 

ح37616( شــيبة:509/7، 

هريــرة  أبــا  منــع  فمــا 

ــوى  ــيٌء س ــح ش ــن التصري م

الخــوف مــن الســلطة الحاكمــة، ومــا هــو هــذا الخبــر 

الــذي لــو أبــاح بــه لقتلــوه؟!، ومــا عالقتــه باإلمــارة 

ــرة علــى نفســه  ــو هري وإمــرة الصبيــان، حتــى يدعــو أب

فيــه  الــكالم  هــذا  فــكل  حلولهــا؟!  قبــل  بالمــوت 

ــن  ــة م ــب الخالف ــح بغص ــل تصري ــم نق ــض إْن ل تعري

الشــرعي. صاحبهــا 

أحاديــث  ضيــاع  إلــى  أّدت  التــي  األســباب  ومــن 

ألســباب  الــرواة  بعــض  تكتّــم  والواليــة:  الخالفــة، 

ــن  غامضــة: فقــد روى الحاكــم النيســابوري: )... عــن اب

الســالم قــال:  عليــه  المؤمنيــن  أميــر  عــن  عبــاس 

»نظــر النبــي إلــّي فقــال: يــا علــي، أنــت ســيد فــي 

الدنيــا، ســيد فــي اآلخــرة، حبيبــك حبيبــي، وحبيبــي 

حبيــب اللــه، وعــدّوك عــدوي، وعــدّوي عــدو اللــه، 

بعــدي«. أبغضــك  لمــن  والويــل 

شــرط  علــى  صحيــح  الحاكــم:  قــال  ثــم 

. لشــيخين ا

وأبــو األزهــر بإجماعهــم ثقــة، وإذا تفــرد 

أصلهــم  علــى  فهــو  بحديــث  الثقــة 

صحيــح.

ســمعت أبــا عبــد اللــه القرشــي 

ــى  ــن يحي ــد ب ــمعت أحم ــول: س يق

أبــو  ورد  )لمــا  يقــول:  الحلوانــي 

األزهــر مــن صنعــاء وذاكــر أهــل 

أنكــره  الحديــث  بهــذا  بغــداد 

يحيــى بــن معيــن، فلمــا كان 

يــوم مجلســه، قــال فــي آخــر المجلــس: أيــن هــذا 

الكــّذاب النيســابوري الــذي يذكــر عــن عبــد الــرزاق هــذا 

الحديــث؟

فقــام أبــو األزهــر، فقــال: 

هــو ذا أنــا، فضحــك يحيــى 

قولــه  مــن  معيــن  ابــن 

المجلــس  فــي  وقيامــه 

ــه:  ــم قــال ل ــاه، ث ــه وأدن فَقرَّب

الــرزاق  عبــد  حدثــَك  كيــف 

بهــذا، ولــم يحــدث بــه غيرك؟

ــا،  ــا زكري ــا أب ــم ي فقــال: اعل

أنّــي قدمــت صنعــاء وعبــد 

ــه  ــة ل ــي قري ــب ف ــرزاق غائ ال

ــا  ــه، وأن ــت إلي ــدة فخرج بعي

عليــل، فلمــا وصلــت إليــه 

ســألني عــن أمــر خراســان، فحدثتــه بهــا وكتبــت عنــه، 

وانصرفــت معــه علــى صنعــاء، فلمــا ودعتــه، قــال 

ــا أحدثــك بحديــث لــم  لــي: قــد وجــب علــّي حقــك، فأن

يســمعه منــي غيــرك، فحدثنــي واللــه بهــذا الحديــث، 

معيــن  بــن  يحيــى  فصدقــه  لفظــاً 

واعتــذر إليه(.)المســتدرك علــى 

الله  صلى  الله  رســول  قــال 
ِمْن  »أََشــدُّ  وسلم:  وآله  عليه 
َعْن  انَْقَطَع  الَِّذي  اْلَيتِيِم  ُيتِْم 
ِه َوأَبِيِه ُيتُْم َيتِيٍم انَْقَطَع َعْن  أُّمِ
اْلُوُصوِل  َعَلى  َيْقِدُر  َوالَ  إَِماِمِه 
إَِلْيِه َوالَ َيْدرِي َكْيَف ُحْكُمُه ِفيَما 

ُيْبتََلى بِِه ِمْن َشَراِئِع ِدينِِه«
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ح4698( الصحيحيــن:340-339/3، 

أنّــه ليــس مــن المســتبعد أْن  ومــن هنــا نعلــم 

يكــون عبــد الــرزاق قــد أخفــى أحاديــث كثيــرة مثــل 

هــذا الحديــث الــذي خصّــه بأبــي األزهــر إكرامــاً لــه؛ 

ــّي حقــك(، وهــذا يعنــي أّن هــذا  ــه: )قــد وجــب عل لقول

ــد  ــة عن ــرة والصحيح ــث المعتب ــن األحادي ــث م الحدي

ــرزاق  ــد ال ــاذا كان عب ــك فلم ــإذا كان ذل ــرزاق، ف ــد ال عب

يكتــم هــذا الحديــث؟!

    االفتـــراءات علـــى النبي صلـــى الله عليه 
وسلم وآله 

مــن معانــاة الــرواة كانــوا ُيجبــرون علــى التقــّول 

علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه بمــا لــم يقلــه 

فمــن شــواهد هــذه المســألة مــا رواه مســلم فــي 

ــا  ــر حدثن ــال زهي ــة ق ــن علي ــن اب ــنده: )ع ــه بس صحيح

إســماعيل بــن إبراهيــم حدثنــي أبــو حيــان حدثنــي 

يزيــد بــن حيــان قــال: انطلقــت أنــا وحصيــن بــن ســبرة 

ــنا  ــا جلس ــم فلم ــن أرق ــد ب ــى زي ــلم إل ــن مس ــر ب وعم

ــراً  ــراً كثي ــد خي ــا زي ــه حصيــن لقــد لقيــت ي إليــه قــال ل

ــمعت  ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــت رس رأي

ــا  ــت ي ــد لقي ــه لق ــت خلف ــه وصلي ــزوت مع ــه وغ حديث

زيــد خيــراً كثيــراً حدثنــا يــا زيــد مــا ســمعت مــن رســول 

اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه قــال ابــن أخــي واللــه لقــد 

ــذي  ــض ال ــيت بع ــدي ونس ــت عه ــني وقدم ــرت س كب

ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــن رس ــي م ــت أع كن

فمــا حدثتكــم فاقبلــوا ومــا ال فــال تكلفونيه...(.)صحيــح 

مســلم:1021، ح2408(

والشــاهد قولــه: )فمــا حدثتكــم فاقبلــوا ومــا ال فــال 

تكلفونيــه(، فهــو يعتــذر إليهــم طالبــاً عــدم تكليفــه 

بمــا لــم يســمع، فــإذا لــم يكــن هنــاك تكليــف وإجبــار 

لمــا قــال لهــم ذلــك.

    محاربـــة َمـــن يـــروي في فضائـــل أهل 
الســـام عليهم  البيـــت 

أحاديــث  ضيــاع  إلــى  أّدت  التــي  األســباب  ومــن 

ــام  ــرة اتّه ــي ظاه ــي تفّش ــاً: ه ــة أيض ــة، والوالي الخالف

ــذ  ــام أو األخ ــدم االهتم ــض، وع ــّيع، والرف ــرواة بالتش ال

بمروّياتهــم، وذلــك إذا َرَووا أحاديــث فــي فضائــل أهــل 

البيــت عليهــم الســالم، حتــى أّن الشــافعي اتّهمــوه 

الفكــري  الجمــود  يتحّمــل كّل هــذا  بالرفــض، فلــم 

المتعصـّـب ضــّد أهــل البيــت عليهــم الســالم فانفجــر 

ــه: ــه بقول ــن نفس ــاً ع ــاً مدافع صارخ

كال  قلــت:  ترفضــت؟  قالــوا 

مــا الرفــض دينــي وال اعتقادي

شــك  غيــر  توليــت  لكــن 

هــادي وخيــر  إمــام  خيــر 

رفضــاً  الولــي  حــب  كان  إن 

العبــاد أرفــض  فإنّنــي 

وقال أيضاً:

ــى ــن من ــب م ــف بالمحص ــاً ق ــا راكب ي

واهتــف بســاكن خيفهــا والناهــض

ــى ــى من ــج إل ــاض الحجي ــحراً إذا ف س

الفائــق الفــرات  كملتطــم  فيضــاً 

محمــد  آل  حــّب  رفضــاً  كان  إن 

رافضــي إنّــي  الثقــالن  فليشــهد 

)الصواعق المحرقة:205-204(

ولقــد القــى الموالــون آلل الرســول صلــى اللــه عليــه 

بعــد  والقتــل  والتعّســف  االضطهــاد  وســلم  وآلــه 

ــن  ــه، وم ــه وآل ــه علي ــى الل ــد صل ــول محم ــاة الرس وف

شــواهد ذلــك مــا رواه الطبرانــي بســنده: )عــن الحســن 

ــالم  -  ــه الس ــي -علي ــيعة عل ــع ش ــاد يتتّب ــال: كان زي ق

فيقتلهــم، فبلــغ ذلــك الحســن بــن علــي - عليهمــا 

الســالم - فقــال: »اللهــم تفــرّد بموتــه فــإّن القتــل 

ــي:201/2، ح2624(3 ــر للطبران ــم الكبي كفارة«(.)المعج

عــدم  إلــى  أّدت  التــي  األســباب  بعــض  فهــذه 

بخصــوص  روي  مــا  لــكّل  الســنة  كتــب  اســتيعاب 

واليــة علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســالم، وآل البيــت 

ــى  ــن، أو أّدت إل ــه وســالمه عليهــم أجمعي ــوات الل صل

ــا  ــة دون أن يرويه ــة معّين ــرواة برواي ــض ال ــراد بع انف

ــرواة. ــن ال ــره م غي

ومــع كل هــذا وذاك فمــا عثرنــا عليــه مــن النصــوص 

فــي كتــب الســنة، وأوردنــاه فــي هــذا الكــّراس كاٍف 

ــي طالــب  ــن أب ــر المؤمنيــن علــي ب ــة أمي إلثبــات أحّقّي

عليــه الســالم بالخالفــة مباشــرة بعــد رســول اللــه 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، وقــد ذكرنــا أّوالً أّدلــة واليــة 

أميــر المؤمنيــن فــي القــرآن، وثانيــاً أّدلــة واليــة أميــر 

المؤمنيــن فــي األحاديــث النبويــة الشــريفة، وذلــك 

باالعتمــاد علــى مصــادر وكتــب أهــل الســنة فقــط، 

ــا إالّ  ــي ال ينكره ــرة الت ــة الظاه ــف الحج ــزام المخال إلل

المتعصــب الحائــد عــن طريــق الحــق، أو الناصبــي 

الــذي يبغــض أهــل البيــت عليهــم الســالم، وبــإذن اللــه 

ــف  ــة ومنص ــٍب للحقيق ــا كّل طال ــيهتدي به ــى س تعال

ــى. ــه تعال ــاء الل ــد إرض ــاة ويري ــد النج يري

* شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية/ عن مصادر بتصرف
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امتازت شخصية العباس بن علي عليهما السالم بصفات عدة كانت مضرب 

المهم في تعزيز هذه  األثر  به  السالم  األمثال, وكان الهتمام اإلمام علي عليه 

البارزة  السمة  هي  المتعددة  السالم فاإلمكانيات  عليه  العباس  لدى  الصفات 

أوالده  الصفة على  تنعكس هذه  أْن  السالم والبد  عليه  المؤمنين  أمير  لإلمام 

اإليجابي  بشكله  التلقي  إمكانية  السالم  عليه  علي  بن  للعباس  وكان  اآلخرين, 

لهذه الصفات المهمة في شخصيته.

التي  الوراثية  الحالة  المؤمنين عليه السالم ضرورة مراعاة  أدرك اإلمام أمير 

القادم،  وليده  إلى  تنتقل  أن  لها  ُيراد  التي  الصفات  اقتناء  في  كثيراً  ستساعد 

الزواج طلب  على  عزم  حينما  السالم  عليه  اإلمام  بأّن  المؤرخون  نقل  لذا فقد 

من أخيه عقيل امرأًة من فحولة العرب آبائها وشجعانهم, ولم يكن يغيب عن 

أنّه أراد أن ينّوه إلى أمٍر مهم وهو األخذ باالعتبار  ذهنه أفضل هذه القبائل, إالّ 

في مراعاة ذوي االختصاص وإعطاء دورهم في التنوع المعرفي الذي يحتاجه 

احترام  ضرورة  على  تؤكد  هذه  السالم  عليه  اإلمام  خطوة  فإّن  لذا  المجتمع, 

االختصاص وعدم إقصاء ذويه, ومهما بلغ اإلنسان من مرتبة ما فالبد أْن يشارك 

ذوي االختصاص في قراراته.

فقد أورد المؤرخون أّن اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم استشار أخاه عقيالً 

في امرأٍة يتزوجها ذات مواصفات محددة, تنتمي إلى أفضل بيوتات العرب في 

العباس عليه السالم.. 
ــة والــبــيــئــة ــ ــوراث ــ ال
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الشجاعة والبأس, فقال ألخيه عقيل: »اطلب لي امرأًة ولدتها شجعان العرب، 

حتى تلد لي ولداً شجاعاً«.

وفي لفظ آخر قال: »انظر إلّي امرأًة قد ولدتها الفحولة من العرب ألتزوجها, 

فتلد لي غالماً فارساً«.

فقال له عقيل: تزوج أّم البنين الكالبية, فإنّه ليس في العرب أشجع من آبائها.

وفي هذين النصين نجد أّن اإلمام علياً عليه السالم قد راعى الجانب الوراثي 

الذي أّكده رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: » أَنِْكُحوا اأْلَْكَفاَء َو انِْكُحوا ِفيِهْم 

اس«.)الكافي  َدسَّ اْلِعْرَق  َفِإنَّ  َّاِلِح  الص اْلُحْجِز  ِفي  ُجوا  وتََزوَّ ِلنَُطِفُكم...  اْختَاُروا  َو 
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وقد أُثبت علمياً أّن الوراثة من إحدى العوامل األساسية في تربية األجيال.

ففي استعراضهم للجانب الوراثي يشير أحد الباحثين بقوله في تعزيز نظرية 

للفرد  األساسية  المكونات  أّن  ذلك  ويعني  بقوله:  المكتسبة  والصفات  الوراثة 

الزيادة في  ذلك على  بعد  الذاتية  العمليات  وتقتصر  الحمل,  بداية  تتحدد من 

الحجم تحت ظروف معينة, وهذه الموروثات هي الوحدات األساسية للصفات 

الالزمة للمكونات والخصائص الجسمية  بالمعلومات  الموروثة, وهي تحتفظ 

التي تحدد طريقة نمو الكائن الحي.

طريقة  أّن  إلى  النفس  علم  في  مقدمة  كتابه  في  ويتيج(  ــو.ف.  )أرن ويشير 

االنتخاب للجينات الوراثية بواسطة األبوين مهمة في تحديد الصفات الخلقية 

من  أحدهما  أزواج  صورة  في  الجينات  أو  الموروثات  وتتجمع  بقوله:  للمولود 

األب واآلخر من األم، ويتحكم كل زوج في بعض جوانب النمو, وفي حالة عدم 

يؤثر  ال  واآلخر  الوراثية,  العنقة  على  ويسيطر  يسود  أحدهما  فإّن  تشابهما 

ويسمى بالموروث المتنحي.

سلوك  في  المؤثرة  الوراثة  نظريات  استعراض  بعد  الباحثين  بعض  يقول 

الفرد: دوماً سبق يتضح لنا مدى التشابه واالختالف بين اإلخوة, كما يتضح لنا 

األبناء،  على سلوك  بدوره  ذلك  ويؤثر  واألجداد,  األبوين  التشابه مع  درجة  أيضاً 

ومدى تشابههم مع اآلباء واألجداد, فالوراثة هي التي تحدد اإلمكانيات الجسمية 

والفسيولوجية, واالستعدادات العقلية, ومحددات التكوين النفسي للفرد.

تأسيسية  قاعدة  من  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  اإلمام  انطلق  فقد  إذن 

أسسها النبي صلى الله عليه واله سبقت نظريات الوراثة واختزلت الدراسا ت 

النفسية في هذا الشأن في حديٍث مشهور: »اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد 

أَنِْكُحوا اأْلَْكَفاَء َو انِْكُحوا ِفيِهْم َو اْختَاُروا ِلنَُطِفُكم

اس َّاِلِح َفإِنَّ اْلِعْرَق َدسَّ ُجوا ِفي اْلُحْجزِ الص تََزوَّ
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الضجيعين«.)الكافي الشريف:333/5(

أمير  ــام  اإلمـ سعى  التأسيسية  الــقــاعــدة  وهــذه 

إيجاد قاعدة تطبيقية من  إلى  المؤمنين عليه السالم 

والتي  السالم,  عليها  البنين  أّم  للسيدة  اختياره  خالل 

أثره  هذا  الختياره  وكان  المتميزة,  بشخصيتها  عرفت 

حمل  الــذي  السالم,  عليه  العباس  ولــده  إنجاب  في 

بامتياز  والتي كانت شاخصًة في سلوكياته  خصائصه 

مثير.

    السيدة أّم البنين االختيار المعصوم
اقترن  التي  الشخصية  هذه  معرفة  من  البد  إذن 

مثار  انتخابها  كان  والتي  السالم  عليه  علي  اإلمام  بها 

الزهراء  السيدة  بعد  األخريات  نسائه  دون  اهتمامه 

هذه  دراســة  أهمية  عن  يكشف  مما  السالم,  عليها 

عليه  اإلمام  إعجاب  أثارت  والتي  المتميزة  الشخصية 

وهما  السالم  عليهما  الحسنين  واإلمامين  السالم 

ينظران إليها نظرة تبجيل تختلف عن غيرها, فما الذي 

مّيز شخصيتها عليها السالم, وما الذي جعل لها من 

المرأة  تكن  لم  ما  الشهرة 

الشأن  هــذا  فــي  تنافسها 

عليها  الزهراء  السيدة  بعد 

السالم؟

المامقاني  العالمة  قال 

أّم  ــال:  ــق ــم ال تنقيح  ــي  ف

البنين الكالبية: هي فاطمة 

ــن خــالــد بن  ــزام ب بــنــت حـ

المعروف  عامر  بن  ربيعة 

بالوحيد: ابن كالب بن عامر 

أمير  أّن  ابن صعصعة روى 

المؤمنين عليه السالم قال 

إلــّي  انظر  عقيل...  ألخيه 

الفحول  ولدتها  قد  ــرأة  ام

فتلد  ألتزوجها  العرب  من 

لي غالماً فارساً, فقال له: تزوج أّم البنين الكالبية, فإنّه 

ليس في العرب أشجع من آبائها وال أفرس في آبائها.

يقول لبيد للنعمان بن المنذر ملك الحيرة:

ــة  ــع األرب الــبــنــيــن  أّم  ــو  ــن ب ــن  ــح ن

ــن صعصعة ب عــامــر  خــيــر  ونــحــن 

الضاربون الهام وسط الخيضعة

العرب, ومن قومها مالعب  أحد من  ينكر عليه  ولم 

أمير  غير  العرب  في  يعرف  لم  الذي  براء  أبو  األسنة 

فتزوجها  الشجاعة,  في  مثله  السالم  عليه  المؤمنين 

أمير المؤمنين عليه السالم فولدت وأنجبت وأول من 

ولدت العباس المكنى بأبي الفضل الملقب بقمر بني 

عثمان,  ثم  جعفر  ثم  الله  عبد  ثم  فداه  روحي  هاشم 

نعى  كلما  بشر  أّن  وتشييعها  إيمانها  قوة  ويستفاد 

المدينة أحداً من أوالدها األربعة قالت: ما  إليها وروده 

معناه: أخبرني عن أبي عبد الله الحسين عليه السالم 

نياط قلبي,  قالت: قد قطعت  األربعة  إليها  نعى  فلما 

الله  عبد  ألبي  فداء  كلهم  الخضراء  تحت  ومن  أوالدي 

الحسين عليه السالم أخبرني عن الحسين فإّن علقتها 

عليه  إلمامها  لوالئها  إالّ  ليس  السالم  عليه  بالحسين 

السالم وتهوينها على نفسها موتة مثل هؤالء األشبال 

األربعة إّن سلم الحسين عليه السالم يكشف عن مرتبة 

في الديانة رفيعة, وإنّي أعتبرها لذلك من الحسان إْن 

لم تعتبرها من الثقات.

ــعــالمــة  ــى ال ــع ــد س ــ وق

التركيز  إلــى  المامقاني 

حياة  من  مهم  جانب  على 

عليها  البنين  أّم  السيدة 

منها  ليستخلص  السالم 

وكان  الجليلة,  شخصيتها 

حين  الحسين  من  موقفها 

عن  يكشف  اســتــشــهــاده 

اإلمــام,  لمفهوم  تفانيها 

وعقيدتها الخالصة بفلسفة 

اإلمامة لذا عّبر بقوله: )فإّن 

عليه  بالحسين  علقتها 

إلمامته  إالّ  ليس  السالم 

كاشفة  وهي  السالم  عليه 

لحركة  وتسليمها  اإلمامة  بمفهوم  اندكاكها  مدى  عن 

اإلمام عليه السالم(.

العلوم قال:  السالم بحر  الحسين عليه  وفي مقتل 

وليس في العرب أشجع من آبائها وإخوانها - كما ذكر 

البنين من فضليات  أّم  - وكانت  المؤرخين  ذلك عامة 

النساء العارفات بفضل أهل البيت عليهم السالم منذ 

ذهــن  ــن  ع يغيب  يــكــن  ــم  ل
علي  المؤمنين  أمير  اإلمــام 
القبائل  أفضل  السالم  عليه 
أن  أراد  ّــه  أن إالّ  الــعــرب,  في 
ينّوه إلى أمٍر مهم وهو األخذ 
ذوي  مــراعــاة  فــي  باالعتبار 
دورهم  وإعطاء  االختصاص 
الذي  المعرفي  التنوع  في 

المجتمع يحتاجه 
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بقلم: السيد محمد علي الحلو

نشأتها في بيت أبيها الزعيم الكبير وكانت من بيت كرم 

سادات  من  آباؤها  وكان  ومعرفة,  وفصاحة  وشجاعة 

العرب وزعمائهم.

وكانت لهذه السيدة من الصفات ما أغنى المترجمين 

العرب  بيوتات  انحدرت من  لها عن وصفها كثيراً, فقد 

النسب، عظيمة  ورؤسائهم وكانت هذه األسرة كريمة 

من  بشرفها  وهيمنتها  برئاستها  معروفًة  الحسب, 

تفضل  العربية  األســر  وكانت  العربية,  القبائل  بين 

وجودها من خالل ما أوتيت به من عظيم البالء, وشديد 

المراس في الحرب والنزال وكانت 

المشهودة,  واقعتها  لها 

ــداء ما  ــ ولــرجــالــهــا األش

من  الــعــرب  بــه  شهدت 

أقصاها  ــى  إل أقــصــاهــا 

ــر الـــحـــرب,  ــاخ ــف ــم ب

الرئاسة،  ودواعـــي 

الشرف,  وأسباب 

هذه  لكرم  وكان 

الزم  ما  القبيلة 

رجالها,  ســيــرة 

األسنة  كمالعب 

ــر بن  ــام وهـــو ع

مــالــك, وعــامــر بن 

اخــو  وهـــو  الطفيل 

ألّم  األولى  الجدة  عمرة 

فرسان  مــن  وهــو  البنين 

ومنهم  وشــجــعــانــهــا,  ــرب  ــع ال

البنين وله  أّم  الطفيل وهو والد عمرة جدة 

ألمثلة  مضرباً  كان  ما  البأس  شهرة  من 

الجدة  العرب, وعروة بن عتبة والد كيشة 

الملوك  عند  معروفاً  البنين  الم  الثانية 

أحسنوا  عليهم  وفــد  فــإذا  لديهم  مكرماً   ,

وفادته وأجزلوا له العطاء, ذلك وقد كان لذلك 

اثره في شخصيتها الفذة ومحتدها الكريم, 

لجدتها  البنين نسبًة  بأم  وكانت معروفة 

وعزتها  برفعتها  المشهورة  األولـــى 

يفتخرون  أبناؤها  كان  حتى  وشرفها 

أمام الملوك بقولهم:

ــة  ــع األرب الــبــنــيــن  أّم  ــو  ــن ب ــحــن  ن

ــن صعصعة ب عــامــر  خــيــر  ونــحــن 

الشرف  في  المثل  مضرب  هذه  جدتهم  البنين  وأّم 

البنين  أّم  السيدة  وكانت  والكرم,  والعزة  والحكمة 

فاطمة بنت حزام قد ُلقبت بهذا اللقب, والظاهر أنّها 

أّم  األولــى  جدتها  اشتهرت  بما  قومها  عند  اشتهرت 

والحكمة  العزة  من  السيدة  هذه  تمتلكه  لما  البنين 

والشرف وحسن السيرة حتى اشتهرت بما اشتهرت به 

أّن هذا اللقب كان قبل  البنين مع  أُّم  جدتها األولى 

المؤمنين  أمير  باإلمام  زواجها 

يعني  مما  السالم  عليه 

عند  ارتكز  قد  أنـّـه 

كانت  أنّها  قومها 

ما  الفضائل  مــن 

جدتها  به  اشتهرت 

األولى.

وبـــعـــد زواجـــهـــا 

ــززت هــذه  ــع فــقــد ت

العرب  إذ  لها,  الكنية 

التي  ــمــرأة  ال تلقب 

بأّم  ذكــور  أربعة  تلد 

من  لها  فكان  البنين 

وعبد  العباس  األوالد: 

وعثمان,  وجعفر  الله 

الكنية  ــذه  ه لها  فثبتت 

الستحقاقها من صفات جدتها 

األوالد  من  به  امتازت  ولما  البنين,  أّم 

فصار لقباً ثابتاً لها.

بها  تــأثــرت  التي  ــة  ــوراث ال حيثيات  هــذه 

أبيه  فمن  السالم  عليه  العباس  شخصية 

ورث  أّمه  ومن  الحميدة كلها,  الخصال  ورث 

ما اشتهرت به الفضائل الكريمة, فكان بين هذا 

وذاك مثاالً لكل أسباب الرفعة, ودواعي العزة 

والشهامة.

استشهد  ويوم  ولد  يوم  عليه  فسالم 

ويوم يبعث حّياً
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    نورية الحديث في النقل والتحديث
العالم كله يترقب شروق الشمس بينما الحقيقة أّن 

ليست  فإنّها  حولها  دوراننا  تترقب  التي  هي  الشمس 

الصباح  أردنا  فإذا  ولهذا  المتحرّكون  نحن  بل  متحرّكة 

فعلينا نحن أْن نذهب نحو نور الشمس وليس العكس 

وبالفعل هذا ما يحصل كما هو واضح.

والغريب أنّنا دائماً نبحث عن النّور وفي كّل جزء من 

حياتنا وفي كّل محور من محاورها وفي كّل مكان وفي 

كّل زمان تجد أّن البشر يبحثون عن النّور سواء في معناه 

الماّدي أو ما يسمى الضوء أو في معناه المعنوي أو ما 

تسمى البصيرة فإّن البشر في كّل حاالتهم يبحثون عّن 

النّور من أجل أن يكملوا المسير.

وهذا السبب هو الذي قادني اليوم من أجل الحديث 

مع زعيم النّور الذي يسكن قرية الحقائق!

وبعد طول انتظار ذهب الليل وجاء النهار وأتى معه 

زعيم النّور فرّحبت به بحرارة وقلت له أخيراً التقيت بك 

أّيها الكنز المشرق.

إالّ  أنا  الكنز المشرق هو علي وآل علي وما  فقال لي: 

عالم  المخلصين في  أذيال خدمهم  شعلة صغيرة في 

الوجود الفسيح.

كالم اإلمام... إمام الكالم!
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ثم قال لي: تكّلم يا عزيزي ما الذي جاء بك لي في هذا 

اليوم الحارق؟

فقلت له: أتيت أبحث عن النّور وعن الحقيقة!

وكّل  ومعاٍن  مراتب  لهما  والنّور  الحقيقة  لي:  فقال 

درجته  وبحسب  مكانته  بحسب  بهما  يحيط  مخلوق 

وبالنسبة للمخلوقات األرضية فبحسب عقله وقلبه!

فقلت له: حدثني بقدر عقلي وأنت تعرفني جيدا!

فقال لي: أنت مخلوق بشري محاط ومغلف بالماّدة 

لذا إذا أردت أن أشرح لك النّور فالبد أْن استخدم األمثلة 

الموضوع ولو  التي يمكنك تصورها حتى تفهم  المادية 

بشكل إجمالي.

فقلت له: شكراً جزيالً لك سيدي.

فقال لي: في البداية البّد أْن تعرف أّن الحق والنّور له 

مدار وفلك واحد يدوران فيه وهو فلك الكتاب والعترة 

وهذا واضح من وصف كّل منهما لنفسه بأنّه نور.

بالضبط من  إليك  أتيت  وأنا  بالتأكيد،  له: نعم  فقلت 

أجل هذا المطلب فما معنى أّن كالم السماء نور؟

فقال لي مبتسماً: نعم أعرف قصدك واآلن افهم منّي 

كالمي، أضرب لك األمثلة لذلك كما اتفقنا عليك أن تفهم 

وال  مثال!  كل  وراء  القصد 

يكون  لن  حديثي  تنسى فإّن 

التي  األوجه  لبعض  بيان  إالّ 

أْن تبّين طرق تفاعلنا  يمكن 

مع نورية حديث السماء.

    المثال األول
تفكيك  بعملية  لو قمنا  أ: 

األبيض  للضوء  وتــشــريــح 

لوجدنا  الموشور!  بواسطة 

يحتوي  األبيض  الضوء  أّن 

األلــوان  كّل  على  داخله  في 

األساسية التي تسمى بألوان 

الطيف الشمسي!

أجسام  على  األبيض  الضوء  بإسقاط  قمنا  ولو  ب: 

كّل  يمتص  ســوف  جسم  كــّل  ــإّن  ف ــوان  األلـ متعددة 

منها  ويعكس  األبيض  الضوء  في  الموجودة  ــوان  األل

األخضر  فالجسم  للونه!  المماثل  الضوئي  الّلون  فقط 

الضوء  ويعكس فقط  األبيض  الضوء  ألوان  كّل  يمتص 

الموجودة  األلوان  كّل  يمتص  األزرق  والجسم  األخضر، 

مع  وهكذا  األزرق  الضوء  ويعكس  األبيض  الضوء  في 

باقي األلوان! فإّن كّل جسم ملّون يقوم بامتصاص كّل 

اللون  وسيعكس  عليه  الساقط  األبيض  الضوء  ألوان 

الضوئي المماثل له فقط ولهذا السبب نحن نرى األلوان 

المختلفة لأشياء.

الهدف من هذا المثال هو لبيان أّن نور حديث السماء 

هو النور الجامع لكل ألوان أنوار الحقائق بشكل نسبي 

وعلى كل المستويات! فحديث السماء هو النور الزاهر 

لكّل شيء! وكّل  تبياناً  لنا  المعصوم  الذي تركه  الظاهر 

لون  بحسب  وإيجاباً  يتفاعل مع حديثهم سلباً  شخص 

والمسألة نسبية دوماً  عقله  ثوب  وساخة  ودرجة  قلبه 

وكل بحسبه.

حديث  نورية  كلمة  من  نفهمها  نتيجة  أّول  وهــذه 

السماء.

    المثال الثاني
لو سألت أّي شخص عن الوسيلة التي نرى بها األشياء 

وهذا  )العينان(  هما  الوسيلة  إّن  لك  سيقول  فإنّه 

صحيح! ولو سألنا هذا الشخص عن كيفية رؤية العين 

إّن  لك:  لقال  األشياء  لهذه 

العين السليمة ترى األشياء 

وارتـــداد  انــعــكــاس  نتيجة 

الساقط على األشياء  الضوء 

باتجاه العين!

الضوء  وجود  انعدم  فإذا 

والنّور في أّي مكان وفي أّي 

رؤيتنا  تنعدم  فسوف  زمان 

لأشياء تماماً!

إذا  يكون:  هنا  والــســؤال 

عنّا  المادي  النّور  غياب  كان 

قد سّبب لنا انعداماً تاماً في 

في  نتخّبط  وجعلنا  الّرؤية 

الظالم والحيرة! فكيف إذا انعدم النّور اإللهي عن قلوبنا 

وعقولنا؟

ومن هنا نفهم حديث آل محمد هو النّور الذي جعله 

الله لنا! وهو النّور الذي به ومن خالله نرى األشياء على 

عقولنا  عن  والمعصوم  الله  حديث  غاب  فإذا  حقيقتها 

وقلوبنا فإنّنا لن نرى شيئاً سوى ظلمات النّفس وأسوار 

حــديــث الــســمــاء هــو الــنـّـور 
تركه  ــذي  ال الظاهر  الــزاهــر 
لكّل  تبياناً  لنا  المعصوم 
يتفاعل  شخص  وكّل  شيء! 
وإيجاباً  سلباً  حديثهم  مع 
ــة  ودرج قلبه  ــون  ل بحسب 
وساخة ثوب عقله والمسألة 

نسبية دوماً وكل بحسبه
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وكل  دوماً  نسبية  والمسألة  الشياطين  وسراب  الوهم 

بحسبه!

ومن هذا المنطلق يمكن أن نفهم شيئاً من الحديث 

وآله  عليه  الله  ٌد صلى  ُمَحمَّ »َلْوالَ  يقول:  الذي  الشريف 

َكاْلَبَهائِم«.)علل  َحَياَرى  ُكنْتُْم  ــِدِه  ُوْل ِمْن  ــاُء  َواألَْوِصــَي

الشرائع:249/1(

    المثال الثالث
على  الّلون  أبيض  مصباح  ضوء  بتسليط  قمنا  لو 

فــإّن  الــّلــون  أبيض  جسم 

يعمل  سوف  الجسم  هذا 

على  الفيزيائية  بطبيعته 

الضوء  ــوان  ألـ كــل  عكس 

األبيض بتمامها!

ضوء  سلطنا  لــو  ولكن 

قطعة  عــلــى  الــمــصــبــاح 

الضوء  ألــوان  كّل  ستمتص  القطعة  هذه  فإّن  ســوداء 

الساقط  النور  من  تعكس  ولن  عليها  الساقط  األبيض 

عليها أي شيء!

ومن هذا المثال يمكن أن نقول بأّن العالقة المعنوية 

بين العقول والقلوب وبين نورية حديث السماء، تشبه 

بين  المادية  العالقة  تماماً 

األجسام البيضاء والسوداء 

الضوء  مــع  تتفاعل  حين 

األبيض!

السماء  حديث  أّن  فلما 

الذاتية  النّورية  يحمل صفة 

محمد  آل  ــه  ــف وص كــمــا 

األطهرون عليهم  األطيبون 

يعني  ــذا  ــالم، فـــاّن ه ــس ال

اللون فإنّها لن تعكس من  إذا كانت سوداء  القلوب  أّن 

نور حديث آل محمد عليهم السالم أّي شيء على عقل 

صاحبها! وعندها سيعيش اإلنسان الظالم  العقلي بكّل 

مصداقاً  بهذا  اإلنسان  وسيكون  معنى!  من  للكلمة  ما 

واضحاً لمن وصفهم البارئ بأنّهم كاألنعام بل هم أضل 

من األنعام سبيالً!

وهو يتحد في هذا الجانب مع المضمون الذي  ذكره 

الحديث  مضمون  إليه  يشير  والــذي  السابق  المثال 

الشريف »لوال آل محمد لكنتم حيارى كالبهائم«.

سيكون  عقله  في  الوالية  نــور  دون  من  فاإلنسان 

نفسه  بقيود  ومقّيداً  الشيطانية،  نزواته  بحدود  محّدداً 

من  رتبة  أقل  سيصبح  أنّه  النتيجة  فتكون  الظلمانية! 

والمسألة  المنزلة  في  منها  وأدنــى  الحيوانات  باقي 

نسبية دوماً وكل بحسبه.

الّلون  البيضاء  القلوب  ــإّن  ف ــر  اآلخ الجانب  وفــي 

محمد  آل  حديث  أنوار  كّل  العبد  عقل  على  ستعكس 

عليهم أفضل الصالة والسالم التي استوعبتها! فيكون 

مصداقاً  لهذا  نتيجة  اإلنسان 

مضمون  فــي  لما  حقيقياً 

األحاديث الشريفة.

اْلَجْعَفرِّيِ  ُسَلْيَماَن  فَعْن 

اْلَحَسِن  أَبِي  ِعنَْد  ُكنُْت  َقاَل: 

ــا  »َي فــَقــاَل:  ــالم   ــس ال عليه 

الله«. بِنُوِر  َينُْظُر  َُّه  َفِإن اْلُمْؤِمِن  ِفَراَسَة  اتَِّق  ُسَلْيَماُن 

)بصائر الدرجات:80/1(

فنور الله هو نور آل محمد عليهم السالم! وهذا النّور 

ظهر في كالمهم وحديثهم صلوات الله وسالمه عليهم 

السماء  حديث  نور  من  يستفيد  شخص  وكّل  شّك!  بال 

بحسبه والمسألة نسبية كما 

هو واضح.

    المثال الرابع
ــوء  ــا ض ــدنـ ــع أحـ ــ ــو وض لـ

أي  أو  حائط  على  المصباح 

الضوء  لنفاذية  مانع  جسم 

من  يخرج  ــذي  ال النور  ــإّن  ف

خالل  من  يمّر  لن  المصباح 

واقفاً  وسيبقى  الحائط  هذا 

على حدوده.

أّما لو قمنا بتوجيه ضوء المصباح نحو قطعة زجاج أو 

أي جسم آخر يسمح بنفاذ الضوء من خالله فإّن الضوء 

كما هو واضح سوف يمر من خالله بشكل نسبي دائماً! 

ومدار النسبية فيها هو مقدار قابلية هذه األجسام على 

يسمح  فالبعض  خاللها  من  الضوء  بنفوذية  السماح 

 %100 والبعض   %70 والبعض   %30 والبعض   %20 بنفاذ 

الضوء  نفاذ  على  قابليتها  في  األجسام  تختلف  وهكذا 

الله عليه  ٌد صلى  ُمَحمَّ »َلْوالَ 
وآله َواألَْوِصَياُء ِمْن ُوْلِدِه ُكنْتُْم 

َحَياَرى َكاْلَبَهاِئم

َقاَل:  اْلَجْعَفرِّيِ  ُسَلْيَماَن  َعْن 
عليه  اْلَحَسِن  َأبِي  ِعنَْد  ُكنُْت 
ُسَلْيَماُن  »َيا  فَقاَل:  السالم  
َُّه  َفِإن اْلُمْؤِمِن  ِفــَراَســَة  َّــِق  ات

َينُْظُر بِنُوِر الله«
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من خاللها.

ومن هذا المثال يمكن أن أقول لك بأّن نورية حديث 

آل محمد عليهم السالم هي بديهية نسبية نفاذية نور 

الحديث إلى هذه القلوب!

َعلى   }راَن  مضمونه  ما  يقول  حين  الكريم  فالكتاب 

ُقُلوبِِهْم ما كانُوا َيْكِسُبون{]المطففين:14[؛ فإّن هذا يعني 

أّن القلوب التي ال رين فيها تسمح بمرور نور حديث آل 

محمد عليهم السالم الذي هو عين كالم الله تعالى من 

خاللها بشكل تام بال قيد أو شرط ألنّها قلوب لم تغلف 

تمنع  الصدأ  من  بمصّدات 

نــوريــة حديث  نــفــاذيــة  مــن 

عليهم  محمد  وآل  محمد 

السالم إلى القلوب!

غلفها  التي  القلوب  ــا  أّم

على  قابليتها  ــإّن  ف الــريــن 

محمد  آل  حديث  نور  نفاذية 

قلب  وكــل  نسبّية  ستكون 

خالله  النّور  بنفاذية  يسمح 

درجة  مع  يتناسب  بمقدار 

يصل  أن  إلى  وتلوثه!  رينه 

يصبح  مرحلة  إلى  اإلنسان 

بالكامل  مغلفاً  الــقــلــب 

وبشكل تام برين األنا وطاعة 

الهوى والشيطان، وعندها سيكون هذا القلب عبارة عن 

جدار كونكريتي ال يسمح أبداً بمرور نورية حديث السماء 

من خالله!

في  تقول  التي  الكريمة  لآلية  مصداقاً  يكون  وعندها 

مضمونها  }َلهُمْ ُقُلوبٌ ال يَْفَقهُونَ بِها{.]األعراف:179[

فقلت له: لك منّي كل الشكر على هذا الكالم الجميل!

ولكنك لم تخبرني عن معنى النور! وإنّما كلمتني عن 

الطرق التي أتفاعل من خاللها من النور!

النّور لما أصبح  فقال لي: لو كان يمكن أن أشرح لك 

اسمه نوراً فالنّور كما أخبرتك يكشف عن نفسه بنفسه 

يبين  شيء  يوجد  وال  أيضاً  بنفسه  غيره  عن  ويكشف 

ويكشف عن النّور ألنّه ال يوجد شيء أبين من النور.

فقلت له: واضح جداً عزيزي ولكن عندي سؤال أخير! 

ما هو الفرق بين نور الحديث ونور الله فإّن الله وصف 

نفسه بأنّه نور والحديث أيضاً تم وصفه بأنّه نور.

لم  ــك  ّ أن يبدو  ــي:  ل فقال 

تنتبه لكالمي فإّن نورية الله 

أوليائه  نورية  نفسها  هي 

ــح  ــي أوض ــرت ف ــه ــي ظ ــت ال

الحسين  فــي  مصاديقها 

وصف  ــذي  ال الــســالم  عليه 

وهذه  الهدى!  مصباح  بأنّه 

في  متجلية  اإللهية  النورية 

نور حديثه وحديث أوليائه.

وذهــب  الليل  هبط  ثــم 

أن  دون  ــن  م ــور  ــن ال زعــيــم 

أستطع توديعه.

فيها  ــن  ري ال  الــتــي  القلوب 
آل  حديث  نــور  بمرور  تسمح 
محمد عليهم السالم الذي هو 
عين كالم الله تعالى من خاللها 
بشكل تام بال قيد أو شرط ألنّها 
قلوب لم تغلف بمصّدات من 
نورية  نفاذية  من  تمنع  الصدأ 
محمد  وآل  محمد  حــديــث 

عليهم السالم إلى القلوب

بقلم: حيدر الوائلي
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العنف األسـري في
الدينـي..  المنظـور 
الظاهرة واألسباب
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من  موضوعة  على  الديني  التنظير  يقتصر  لم 

ببعض  متأثراً  البعض  يتصور  كما  الحياة  موضوعات 

العبادي  الجانب  على  الدين  قصر  تحاول  التي  اآلراء 

تربوية  فكرية  منظومة  يمثل  وصفه  عن  ومبتعدًة 

تشمل جميع جوانب الحياة.

وال يمكن أن ننكر أنَّ العبادة هي من أكثر المظاهر 

من  الرغم  وعلى  ولكن  الديني،  السلوك  في  وضوحاً 

ذلك فإن الشرائع السماوية 

السلوك  جميع  بين  ربطت 

الجانب  ــن  ــي وب ــبــشــري  ال

نتائج  إلى  مرشدًة  العبادي 

البد  التي  البشري  السلوك 

عبادية  حالة  إلى  تفضي  أن 

جل  الله  إلى  اإلنسان  تقرب 

ذلك  على  واألمــثــلــة  ــال  وع

باليسير  ــيــس  ول كــثــيــرة 

حصرها.

من  الكثير  بــيــن  ومـــن 

البشري  السلوك  مظاهر 

واقــتــران  الزوجية  مظهر 

حالة  ــي  ف بــاألنــثــى  ــر  ــذك ال

تسمى  خاصة  اجتماعية 

أنها  على  البعض  يعرفها  والتي  ــرة  األس بمؤسسة 

سلوكية  تحدد  التي  واألحكام  الضوابط  من  مجموعة 

عبارة  األسرة  إذ  لها،  المنتمي  أو  األسرة  أبناء  وعالقات 

يرتبطون  أفــراد  من  تتكون  اجتماعية  مؤسسة  عن 

وهي  وروحية  وأخالقية  اجتماعية  بروابط  ببعضهم 

الحيوانية.)علم  األسرة  عن  البشرية  األسرة  تميز  التي 

االجتماع والفلسفة:148(

حياة  في  األولــى  المجتمعات  من  العديد  وهناك 

الشارع  نظر  في  لها  والتي  ــرة،  األس ومنها  اإلنسان 

المقدس أهمية كبرى، إذ اإلسالم يشكل النظم التربوية 

ترتكز  التي  األساسية  والقواعد  واألخالقية،  والعلمية 

عليها األسرة في ميادينها التربوية، ألن التربية ضرورة 

األسرة  واجبات رب  اإلسالم، وكما من  لتحقيق  حتمية 

واجباته  من  فكذلك  نفسه،  لصالح  السعي  )المؤمن( 

أولى  من  هي  بل  األسرة  أفراد  جميع  لصالح  السعي 

أولوياته.)االنحرافات االجتماعية مشكالت وحلول:57(

اإلنسانية  العالقات  أهم  األسرية هي من  والعالقات 

في هذه الحياة، إذ يترتب عليها بناء المجتمع، أو انهياره، 

العالقات  استقرت  فــإذا  تخلفهم؛  أو  البشر،  وتقدم 

الزوجية على أسس متينة، استقر المجتمع كله، وإذا 

انهارت تعرض المجتمع وربما ألجيال متعاقبة ألخطار 

حقيقية، إذ إنَّ بناء العالقات الزوجية هو أكثر من مجرد 

ارتباط الرجل بالمرأة بعقد شرعي، والبد من جهٍد يبذله 

باإلضافة  يومياً  الطرفان 

لتجنب  دؤوب  عمل  ــى  إل

شأنها  من  التي  العوامل 

تــخــريــب هـــذه الــعــالقــات، 

الوعي  ومن ذلك نعرف دور 

الرصينة  األسرية  والثقافة 

في بناء هذه العالقة، ومنع 

زمن  في  انهيارها.)األسرة 

العولمة:5(

فرق  مــن  هناك  وليس 

األســرة  مفهوم  في  واضــح 

الحاضر  وبين  الماضي  بين 

المنظومة  ــا  ــه ذات فــهــي 

االجتماعية التي تتشكل من 

تتشكل  وال  والزوجة،  الزوج 

األطر  تستمر ضمن  عقدية  باشتراكهما في شراكة  إالّ 

والقواعد المتعارف عليها، بيد أّن ما يختلف عنه اليوم 

هو السلوك األسري الذي يتخذ مسارات تختلف كثيراً أو 

قليالً عما كان عليه باألمس.

االحترام  من  قوتها  تستمد  إنّما  األسرية  والعالقة 

المتبادل بين أطرافها سواء كانت العالقة بين الزوج أو 

الزوجة وعالقة التعاطف والمودة بين األصول والفروع 

والعرف االجتماعي السائد.

    العنف األسري الظاهرة واألسباب
المنتشرة  العامة  الظواهر  من  العنف  ظاهرة  تعد 

الكثير  العالم، والتي حظيت باهتمام  أنحاء  في جميع 

تؤدي  التي  األسباب  لمعرفة  والدارسين  الباحثين  من 

أو  منها  الحد  على  للعمل  الظاهرة  هذه  انتشار  إلى 

القانونية في  تقليلها، وقد تضمنت الدساتير واللوائح 

أغلب دول العالم قوانين تتعلق بظاهرة العنف.

هو  شيوعاً  األكثر  بل  الظاهرة  هذه  صور  وإحــدى 

من  هي  األســريــة  العالقات 
في  اإلنسانية  العالقات  أهم 
عليها  يترتب  إذ  الحياة،  هذه 
انهياره،  أو  المجتمع،  بناء 
وتقدم البشر، أو تخلفهم؛ فإذا 
الزوجية  العالقات  استقرت 
استقر  متينة،  ــس  أس على 
انهارت  وإذا  كله،  المجتمع 
تعرض المجتمع وربما ألجيال 

متعاقبة ألخطار حقيقية.
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فقط  المرأة  على  العنف  يقتصر  وال  األســري،  العنف 

الكثير  ففي  العائلة،  أفــراد  جميع  إلى  يتعدى  قد  بل 

الزوجة  اآلباء تجاه  العنف من  الحاالت نجد صدور  من 

وكذلك األبناء، وتنتشر هذه الظاهرة بصورة ملحوظة 

فيها  االهتمام  يتم  والتي  الذكورية  المجتمعات  في 

بالذكر سواء كان أباً أم زوجاً 

الذكر  يقدم  أخاً،إذ  بل وحتى 

يكون  ما  وغالباً  األنثى  على 

وتتعدد  لرأيها.  المالك  هو 

مظاهر سيطرة الرجل على 

مصادرة  تصل  حتى  المرأة 

ــن أكــثــر األمـــور  ــا م ــراره ق

إلى  وخصوصية  تعقيداً 

أبسطها واألمثلة كثيرة.

من  الكثير  ــدرت  ص وقــد 

الرادعة  الدينية  النصوص 

ــتــي  ــري وال ــ لــلــعــنــف األسـ

ــة روح  ــاع إش عــلــى  أكـــدت 

والمودة  والتسامح  الحب 

ومن  جهة،  من  ــراد  أف بين 

أّن  مــبــيــنــٍة  ــرى  ــ أخ جــهــة 

بأبنائهم  الــوالــديــن  عالقة 

ويترتب  مــســؤولــيــة  ــي  ه

الواجبات  من  الكثير  عليها 

الزوج  الكريم  القران  عدَّ  تشريفية، فمرة  أكثر مما هي 

والزوجة بمثابة السكن لبعضهما البعض }وَمِنْ آياتِهِ 

َأنْ خََلقَ َلُكمْ مِنْ َأنُْفسُِكمْ َأْزواجًا لَِتسُْكنُوا إَِليْها 
لَِقوْمٍ  ذلِكَ آلياتٍ  فِي  إِنَّ  وَرَحْمًَة  مَــوَدَّةً  بَيْنَُكمْ  وَجَعََل 

رُون{.]الروم:21[ يََتَفكَّ
ا َحقُّ الزَّوَجِة:  وقال اإلمام علي عليه السالم: »... وأمَّ

وأُنساً،  َسَكناً  َلَك  َجَعَلها  وجل  عز  اللَه  أنَّ  تعَلَم  فأْن 

َوتَرَفُق  َعَليَك، َفتُكرُِمها  اللِه  ِمَن  ذِلَك نِعَمٌة  أنَّ  َفتعَلُم 

أْن  َعَليَك  َلها  َفإنَّ  أوَجــَب،  َعَليها  َحُقَك  كاَن  وإْن  بِها، 

َّها أسيُرَك، َوتُطِعَمها َوتكسوها، وإذا َجِهَلت  ترَحَمها، ألِن

َعفوَت َعنها«.)مكاتيب األئمة عليهم السالم:191/3(

الله عليه وآله وسلم:  الرسول األعظم صلى  ويقول 

ال  ألَْهِلي«.)من  َخْيرُُكْم  َــا  َوأَن ألَْهِلِه  َخْيرُُكْم  »َخْيرُُكْم 

يحضره الفقيه:555/3(

حقوقاً  لهما  أن  والزوجة  الزوج  يعرف  أن  من  والبد 

من  ليس  إذ  ــر،  اآلخ الطرف  تجاه  واجبات  وعليهما 

ونتجاهل  فقط  الزوجة  حقوق  على  نؤكد  أن  الصحيح 

للمرأة  يوحي  الطرح  من  النوع  هذا  ألنَّ  الزوج  حقوق 

مسلوب  حق  صاحبة  بأنها 

تجاه  واجبات  عليها  وليس 

زوجها وكذلك تجاه أوالدها، 

الكثير من  وراء  والتي كانت 

أداء  لعدم  الطالق  ــاالت  ح

الحياة  لمهامها في  الزوجة 

على  نؤّكد  ثم  ومن  األسرية، 

واجبات الزوجة تجاه زوجها 

العنف  حاالت  لمنع  وأوالده 

األسري.

فعن اإلمام الصادق عليه 

اللُه  »َرِحَم  قال:  أنّه  السالم 

َعْبداً أَْحَسَن ِفيَما َبْينَُه َو َبْيَن 

يحضره  ال  ــه ...«.)مــن  َزْوَجــتِ

الفقيه:443/3(

رد على من سأله ما  وقد 

حّق المرأة على زوجها الذي 

إذا فعله كان محسناً؟ قال: 

وإن  ويكسوها،  »يشبعها 

جهلت غفر لها«.

وقيل: )إنَّ من حق المرأة على الرجل أن يغفر لها إذا 

جهلت(.)فقه األسرة:251(

وعدم  يحترمها،  أن  زوجها  على  المرأة  حق  من  إذ 

ال  وأن  إيذائها  أو  والفعل وعدم ضربها  بالقول  إهانتها 

»َيُسّد  الشريف:  الحديث  في  ورد  كما  وجهاً  لها  يقبح 

َوْجهاً(.)الكافي  َلَها  ُيَقّبُِح  َوالَ  َعْوَرتََها  َوَيْستُُر  َجْوَعتََها 

الشريف:511/5(

وورد في حديث آخر: »إِنَّ اللَه َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسوَلُه َبرِيَئاِن 

األعمال  ِمنُْه«.)ثواب  تَْختَِلَع  َحتَّى  بِاْمَرأٍَة  أََضرَّ  ْن  ِممَّ

وعقاب األعمال:287(

أّن  الــواضــح  مــن  فــإنـّـه  األوالد،  يخص  فيما  وأّمـــا 

تصرفاته  تكون  حتى  للرجل  مخلوقات  ليسوا  األوالد 

إّن من الضروري إشاعة هذه 
التعاليم السماوية بين الناس 
فاعلة  وسيلة  تــكــون  حتى 
الكثير  عند  السلوكي  للتغيير 
يعطون  ال  الذين  األزواج  من 
األوالد  أو  الـــزوج  أو  الــزوجــة 

حقوقهم

من حق المرأة على زوجها أن 
يحترمها، وعدم إهانتها بالقول 
والفعل وعدم ضربها أو إيذائها 

وأن ال يقبح لها وجهاً.
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الباحث: الشيخ حيدر الشمري

للحدود  تخضع  ال  والمخلوق  الخالق  تصرفات  معهم 

والمقاييس، إذ األوالد )أمانة( و)فتنة(، ومسؤولية الزوج 

الوالدة  قبل  رعايتهم  ضــرورة  في:  تتلخص  تجاههم 

بتهيئة الظروف الخاصة بهم، ويختار االسم المناسب 

لهم، وأن يحسن تعليمهم، وتربيتهم، وأن يزوجهم إذا 

بلغوا.

التعاليم  الضروري إشاعة هذه  أّن من  ونحن نعتقد 

السماوية بين الناس حتى تكون وسيلة فاعلة للتغيير 

السلوكي عند الكثير من األزواج الذين ال يعطون الزوجة 

تتعرض  التي  المرأة  ألّن  حقوقهم،  األوالد  أو  الزوج  أو 

للعنف تفقد اإلحساس باألمن والكرامة وتقدير الذات، 

فالعنف  الجسدي  العنف  على  قاصراً  ليس  وهــذا 

ذكرت  كما  الجسدي  العنف  من  كثيراً  أسوأ  النفسي 

النساء الالتي تعرضن للعنف.

له  تتعرض  التي  الزوجة  العنف على  آثار  تقتصر  وال 

ولكنه يمتد ليشمل األبناء.

األمــراض  من  يعاني  جيالً  ينتج  ــري  األس فالعنف 

الثقة في  وعدم  واالنطواء  والقلق  النفسية كاالكتئاب 

أغلب  في  تؤدي  التي  المشاكل  من  وغيرها  النفس 

تدني  إلى  باإلضافة  االنتحار،  محاوالت  إلى  األحيان 

التعليمي  المستوى  واضــطــراب  الذهنية  الــقــدرات 

للطفل وعدم قدرته على التواصل مع اآلخرين.

كما أّن الشخص ضحية العنف )الزوجة واألبناء( قد 

يعاني من العقد النفسية التي قد تتطور وتتفاقم إلى 

سلوكيات عدائية أو إجرامية كما قد يمارس أيضاً العنف 

الذي مورس في حقه مما يؤدي الستمرار الظاهرة.

الروابط األسرية  العنف األسري تفكك  ينتج عن  وقد 

اإلحساس  وتالشي  األســرة  أفــراد  بين  الثقة  وانعدام 

باألمان.

قوته  ومصدر  المجتمع  أســاس  هي  األســرة  وألّن 

فالعنف األسري يهدد كيان المجتمع بأسره وهو أكثر 

الصحية  واألوبئة  الحروب  من  المجتمعات  في  تأثيراً 

ألنه ينخر في أساس المجتمع فيهده أو يضعفه.

أنَّ  الباحثين  بعض  يرى  األسري  العنف  أسباب  وعن 

هناك العديد من األسباب وراء العنف األسري منها، ظروف 

النفسي  والضغط  والبطالة  كالفقر  الصعبة  المعيشة 

واإلحباط المتولد من طبيعة الحياة العصرية اليومية.

تعاملها  في  عنيفة  بيئة  في  والنشأة  التربية  سوء 

صغرهم،  في  للعنف  ضحية  يكونون  الذين  فاألفراد 

فالعنف  المستقبل  في  أسرهم  أفراد  على  ُيمارسونه 

سلوٌك مكتسٌب يتعلمه الفرد خالل نشأته.

    تعاطي الزوج للكحول والمخدرات
ومن المؤكد أنَّ اضطراب العالقة بين الزوجين تأتي 

نتيجة ضعف الوازع الديني واألخالقي وعدم االنسجام 

التربوية  الحياة  جوانب  مختلف  في  الزوجين  بين 

والتعليمية واالجتماعية والفكرية والبيئية مما يؤدي 

لغياب ثقافة الحوار والتشاور داخل األسرة.

تركز  التي  والتقاليد  والعادات  للدين  الخاطئ  الفهم 

على قيادة الرجل ألسرته بالعنف والقوة.

وفي الختام نحن نعتقد أّن إشاعة المناهج التربوية 

مظاهر  من  الكثير  من  بالحد  الكفيل  هو  اإلسالمية 

األسري  العنف  والتي منها ظاهرة  المنحرف،  السلوك 

بدالً من وضع القوانين التي ال تتوافق مع مجتمعاتنا 

بين  المتبادل  االحترام  من  التقليل  في  تسهم  والتي 

أفراد األسرة، وإشاعة فكرة اتهام الزوج آلي سبب كان.
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ومن  الوجود  في  الخير  أصل  هو  المهدي  اإلمــام 

فروعه الكعبة والبيت المعمور والعرش والكرسي... .

فما الدين وسائر العبادات كالصالة والزكاة والصيام 

والحج... إالّ فرع من فروعه.

عليه  الله  عبد  ألبي  قلت  قــال:  كثير،  بن  داود  عن 

السالم أنتم الصالة في كتاب الله عز وجل، وأنتم الزكاة، 

وأنتم الصيام وأنتم الحج؟ فقال عليه السالم: »َيا َداُوَد 

َّالَُة ِفي ِكتَاِب اللِه َعزَّ َوَجلَّ َونَْحُن الزََّكاُة َونَْحُن  نَْحُن الص

اْلَبَلُد  َونَْحُن  اْلَحَراُم  ْهُر  الشَّ َونَْحُن  اْلَحجُّ  َونَْحُن  َياُم  ِ
ّ الص

َوْجُه  َونَْحُن  اللِه  ِقْبَلُة  َونَْحُن  اللِه  َكْعَبُة  َونَْحُن  اْلَحَراُم 

اللِه، َقاَل اللُه تََعاَلى َفأَْينَما تَُولُّوا َفثَمَّ َوْجُه اللِه َونَْحُن 

َوَجلَّ  َعزَّ  اللِه  ِكتَاِب  ِفي  َوَعُدُونَا  اْلَبّيِنَاُت  َونَْحُن  اآلَياُت 

اُب 
َ
اْلَفْحَشاُء َواْلُمنَْكُر َواْلَبْغُي َواْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنْص

َواألَْزالَُم َواألَْصنَاُم َواألَْوثَاُن َواْلِجْبُت َوالطَّاُغوُت َواْلَمْيتَُة 

ُم َوَلْحُم اْلِخنْزِيِر، َيا َداُوُد إِنَّ اللَه َخَلَقنَا َفأَْكَرَم َخْلَقنَا  َوالدَّ

ِفي  َما  َعَلى  َوُخزَّانَُه  َوَحَفَظتَُه  أَُمنَاَءُه  َوَجَعَلنَا  َلنَا  َوَفضَّ

َوأَْعــَداًء  أَْضــَداداً  َلنَا  َوَجَعَل  األَْرِض  ِفي  َوَما  َماَواِت  السَّ

األَْسَماِء  بِأَْحَسِن  أَْسَمائِنَا  َعْن  َوَكنَّى  ِكتَابِِه  ِفي  انَا  َفَسمَّ

َوَكنَّى  ِكتَابِِه  ِفي  َوأَْعَداَءنَا  أَْضَداَدنَا  ى  َوَسمَّ إَِلْيِه  َوأََحّبَِها 

َعْن أَْسَمائِِهْم َوَضَرَب َلُهُم األَْمثَاَل ِفي ِكتَابِِه ِفي أَْبَغِض 

األَْسَماِء إَِلْيِه َوإَِلى ِعَباِدِه اْلُمتَِّقيَن«.)البرهان في تفسير 

القرآن:52/1(

خطبته  في  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  وعــن 

أصل الدين..اإلمام المهدي
ــريف ــه الشـ ــى فرجـ ــه تعالـ ــل اللـ عجـ
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ْقُف  السَّ َوأَنـَـا  اْلَمْعُموُر..  اْلَبْيُت  »أَنـَـا  قال:  االفتخارية 

اْلَمْرُفوع، َوأَنَا اْلَبْحُر اْلَمْسُجور، أنا شهر رمضان، أنا ليلة 

القدر، أنا أم الكتاب، أنا فصل الخطاب، أنا سورة الحمد، 

أنا صاحب الصالة في الحضر والسفر، بل نحن الصالة 

واألعوام«.)مشارق  والشهور  واأليام  والليالي  والصيام 

أنوار اليقين(

مقطع من حديث عن أمير المؤمنين عليه السالم: 

وأنا  الكرسي،  وأنا  العرش،  وأنا  القلم،  وأنا  اللوح،  »أنا 

والكلمات  الحسنى،  األسماء  وأنا  السبع،  السماوات 

العليا«.)مشارق أنوار اليقين(

يقول  السالم  المؤمنين عليه  أمير  زيارة  مقطع من 

الُم َعَلى األْصِل اْلَقديِم، َواْلَفْرِع اْلَكريِم«. فيه: »اَلسَّ

فباإلمام المهدي فتح الله لنا كل خير، وبه فتح الله 

الدين وبه يختمه، ألّن ما الدين إالّ فرع من فروع إمامنا.

اللُه  الرّضا عليه الّسالم قال: »َوبِنَا َفتََح  وعن اإلمام 

األَْرِض،  ُعْشَب  اللُه  أَْطَعَمُكُم  َوبِنَا  َيْختُِمُه،  َوبِنَا  يَن  الّدِ

َماِء، َوبِنَا آَمنَُكُم اللُه ِمَن اْلَغَرِق  َوبِنَا أَنَْزَل اللُه َقْطَر السَّ

ِفي َبْحرُِكْم َوِمَن اْلَخْسِف ِفي َبرُِّكْم َوبِنَا نََفَعُكُم اللُه ِفي 

َراِط َوِعنَْد  ِ
ّ َحَياتُِكْم َوِفي ُقُبورُِكْم َوِفي َمْحَشرُِكْم َوِعنَْد الص

اْلِميزَاِن َوِعنَْد ُدُخوِلُكُم اْلِجنَان«.)تفسير القمي:104/2(

عليه  الله  الحسن صلوات  ابن  الحجة      
وآله هو ديان الدين

جاء في زيارة آل يس الشريفة التي نخاطب بها إمامنا 

»سالم  وآلــه:  عليه  الله  صلوات  الحسن  ابن  الحجة 

على آل ياسين، السالم عليك يا داعى الله ورباني آياته، 

السالم عليك يا باب الله وديان دينه...«.

وصّل  »اللهم  يقول:  أخرى  زيارة  من  مقطع  كذلك 

على وليك، وديان دينك، والقائم بالقسط من بعد نبيك 

المتقين،  وإمام  المؤمنين،  أمير  طالب،  أبي  بن  علي 

وسيد الوصيين...«.

    أين مقام ديان الدين من الدين؟
الدين  وباطن  الدين  وظاهر  الدين  وأصــل  الدين 

وحقيقة الدين هو اإلمام المهدي عليه السالم

ففي مقاطع من الرّسالة التي بعثها اإلمام الصّادق 

ثُمَّ   « قوله:  جاء  عمر  بن  المفّضل  إلى  الّسالم  عليه 

يِن ُهَو َرُجٌل َو َذِلَك الرَُّجُل ُهَو اْلَيِقيُن،  أُْخبُِرَك أَنَّ أَْصَل الّدِ

َعَرَف  َعَرَفُه  َفَمْن  زََمانِِه،  أَْهِل  إَِماُم  ُهَو  َو  اإْلِيَماُن،  ُهَو  َو 

َجِهَلُه  َو َمْن  َو ِدينَُه،  اللََّه  أَنَْكَر  أَنَْكَرُه  )َو َمْن  َو ِدينَُه  اللََّه 

َجِهَل اللََّه َو ِدينَُه( »7«، َو اَل ُيْعَرُف اللَُّه َو ِدينُُه َو َشَرائُِعُه 

ِديُن  الرَِّجاِل  َمْعرَِفَة  بِأَنَّ  َجَرى  َكَذِلَك  اإْلَِماِم،  َذِلَك  بَِغْيِر 

. اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ

َّاَلَة، َو الزََّكاَة، َو َصْوَم َشْهِر  َو أُْخبُِرَك أَنِّي َلْو ُقْلُت: إِنَّ الص

، َو اْلُعْمَرَة، َو اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم، َو اْلَبْيَت  رََمَضاَن، َو اْلَحجَّ

ِمَن  ااِلْغتَِساَل  َو  الُطْهَر،  َو  اْلَحَراَم،  اْلَمْشَعَر  َو  اْلَحَراَم، 

اْلَجنَاَبِة، َو ُكلَّ َفرِيَضٍة َكاَن َذِلَك ُهَو النَّبِيَّ صلى الله عليه 

ــام الــصــادق عليه  ــال اإلمـ ق
ِفي  َعُدُونَا  َداُوَد...  »َيا  السالم: 
اْلَفْحَشاُء  َوَجلَّ  َعزَّ  اللِه  ِكتَاِب 
َواْلَخْمُر  َواْلــَبــْغــُي  َواْلُمنَْكُر 
َواألَزاْلَُم  اُب 

َ
َواألَنْص َواْلَمْيِسُر 

َواْلِجْبُت  َواألَْوثَـــاُن  َواألَْصــنـَـاُم 
ُم  ــدَّ َوال َواْلَمْيتَُة  َوالطَّاُغوُت 

َوَلْحُم اْلِخنْزِيرِ«.

ــام الــصــادق عليه  ــال اإلمـ ق
َّالَُة  السالم: »َيا َداُوَد نَْحُن الص
ِفي ِكتَاِب اللِه َعزَّ َوَجلَّ َونَْحُن 
َونَْحُن  َياُم  ِ

ّ الص َونَْحُن  الزََّكاُة 
اْلَحَراُم  ْهُر  الشَّ َونَْحُن  اْلَحُج 
َونَْحُن اْلَبَلُد اْلَحَراُم َونَْحُن َكْعَبُة 
َونَْحُن  اللِه  ِقْبَلُة  َونَْحُن  اللِه 
تََعاَلى  اللُه  ــاَل  َق اللِه،  ــُه  َوْج
اللِه  َوْجــُه  َفثَمَّ  تَُوُلوا  َفأَْينَما 

َونَْحُن اآلَياُت َونَْحُن اْلَبّيِنَاُت«.
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ََّما  ُه إِن َدْقُت أِلَنَّ َذِلَك ُكلَّ
َ
وآله الَِّذي َجاَء بِِه ِمْن ِعنِْد َرّبِِه، )َلص

ُيْعَرُف( بِالنَّبِّيِ صلى الله عليه وآله، َو َلْو اَل َمْعرَِفُة َذِلَك 

النَّبِّيِ صلى الله عليه وآله َو اإْلِْقَراُر بِِه، َو التَّْسِليُم َلُه، َما 

بِِه  َيُمُن  اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َعَلى َمْن  َذِلَك، َفَذِلَك َمّن  َعَرْفُت 

َعَلْيِه، َو َلْو ال َذِلَك َلْم أَْعرِْف َشْيئاً ِمْن َهَذا.

َدَعانِي  َوُهَو  َفْرُعُه  َوُهَو  َوأَْصُلُه  النَّبُِي  َذِلَك  ُكّلُه  َفَهَذا 

َلُه  َعَليَّ  َوأَْوَجَب  بِِه  َوأََمَرنِي  َوَعرََّفنِيِه  َعَلْيِه  َوَدلَّنِي  إَِلْيِه 

الطَّاَعَة ِفيَما أََمَرنِي بِِه الَ َيَسُعنِي َجْهُله.

َوأَْن  بِالرَِّجاِل  ُيْعَرَف  أَْن  أََحبَّ  ََّما  إِن تََعاَلى  اللُه  تََباَرَك 

ُيْؤتَى  الَِّذي  َوَوْجَهُه  َسبِيَلُه  َفَجَعَلُهْم  بَِطاَعتِِهْم  ُيَطاَع 

عَمَّا  يُسَْئُل  }ال  َذِلَك  َغْيَر  اْلِعَباِد  ِمَن  اللُه  َيْقَبُل  الَ  ِمنُْه 

يَْفعَُل وَهُمْ يُسَْئُلون{«.)بصائر الدرجات:531-530/1(
    يا مهدي أنت أصل الدين

عليه  أبا جعفر  الثمالي قال: سمعت  أبي حمزة  عن 

وآله  عليه  الله  صلى  اللِه  َرُســوُل  »َدَعا  يقول:  السالم 

َّما  ا َفَرَغ أََخَذ بَِيِد َعِلّيٍ َفأَْلزََمَها َيَدُه، ثُمَّ َقاَل: إِن بَِطُهوٍر َفَلمَّ

أَنَْت ُمنِْذٌر ثُمَّ َضمَّ َيَدُه إَِلى َصْدرِِه َقاَل: َوِلُكّلِ َقْوٍم هاٍد، ثُمَّ 

يِن َوَمنَاُر اإِليَماِن َوَغاَيُة اْلُهَدى  َقاَل: َيا َعِلُي أَنَْت أَْصُل الّدِ

ِليَن أَْشَهُد َلَك بَِذِلَك؛ ثم قال: يا علي  َوَقائُِد اْلُغّرِ اْلُمَحجَّ

أنت أصل الدين ومنار اإليمان وغاية الهدى وأمير الغر 

المحجلين أشهد لك بذلك«.)بصائر الدرجات:31/1(

وفرعه  النامي  اإلســالم  وأس  الدين  زمــام  اإلمامة 

والفرع  األصل  فهي  كله،  الدين  مدار  هي  أي  السامي، 

بن  الحجة  شــؤون  من  شأن  إالّ  اإلمامة  وما  أيضاً.. 

الحسن!

زَِماُم  اإِلَماَمَة  »إِنَّ  السالم:  عليه  الرضا  اإلمام  وقال 

اْلُمْؤِمنِين  َوِعّز  الُدنَْيا  َوَصالَُح  اْلُمْسِلِميَن  َونَِظاُم  يِن  الّدِ

بِاإِلَماِم  اِمي  َوَفْرُعُه السَّ النَّاِمي  أُُس اإلِْسالَِم  اإِلَماَمَة  إِنَّ 

َوتَْوِفيُر  َواْلِجَهاِد  َواْلَحّجِ  َياِم  ِ
ّ َوالص َوالزََّكاِة  َّالَِة  الص تََماُم 

َوَمنُْع  َواألَْحَكاِم  اْلُحُدوِد  َوإِْمَضاُء  ََّدَقاِت  َوالص اْلَفْيِء 

الثُّغوِر َواألَْطَراف«.)الكافي الشريف:200/1(

    اإلمام المهدي أصل اإليمان وتمامه
أَْصُل  »نَْحُن  وآله:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال 

فرات  َوتََماُمُه«.)تفسير  َوَمالَئَِكتِِه  بِاللِه  اإِليــَمــاِن 

الكوفي:102(

ورد في بعض المقاطع من الزيارات الشريفة: »أَْشَهُد 

يَن َكَما َشَرع«.)من ال يحضره الفقيه:336/1( أَْن الّدِ

عليها  الزهراء  فاطمة  زيارة  من  مقطع  في  وكذلك 

ِة  َواألئِمَّ َوَبْعِلِك  َوبِأَبِيِك  بِِك  يا َمْوالتِي  السالم نقرأ: »أَنا 

ِمْن ُوْلِدِك ُموِقٌن، َوبِِوالَيتِِهْم ُمْؤِمٌن، َوِلطاَعتِِهْم ُمْلتَزٌِم. 

ُحْكُمُهْم«.)إقبال  َوالُحْكَم  ِدينُُهْم  يَن  الِدّ أَنَّ  وأَْشَهُد 

األعمال:625/2(
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    الحجة ابن الحسن هو دين الله القويم
الُم  »سَّ السالم:  عليه  المؤمنين  أمير  زيارة  في  نقرأ 

َعَلْيَك يا ديَن اللِه اْلَقويَم«.

    الحجة ابن الحسن هو الدين المأثور
المهدي  اإلمام  زيارة  كذلك في مقاطع مختلفة من 

َعَلى  الُم  »السَّ نقرأ:  الشريف  فرجه  تعالى  الله  عجل 

الّديِن اْلَمأثُوِر َواْلِكتاِب اْلَمْسُطوِر«.)البلد األمين والدرع 

الحصين:286(

    الحجة ابن الحسن نظام الدين
وهناك مقطع من زيارة لصاحب الزمان عليه السالم 

إذ يقول: »إْذ أنَْت نِظاُم الّديِن، َوَيْعُسوُب اْلُمتَّقيَن، َوِعّز 

اْلُمَوِحّديَن«.)المزار الكبير:588(

    تأويل )الدين( في القرآن الكريم

بَــْل  }َكـــالَّ  تعالى:  قوله  القمي  تفسير  في  جاء 

الله  اللِه صلى  ــوُل  َرُس ــاَل:  َق بِــالــدِّيــِن{  ــونَ  بُ ُتــَكــذِّ
السالم.)التفسير  عليه  اْلُمْؤِمنِيَن  َوأَِميُر  وآله  عليه 

القمي:409/2(

ينَ َلواقِع{ يعني الحجة بن  وقوله تعالى }إِنَّ الدِّ

الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهو الدين.

قال:  حمزة،  أبي  عن  بإسناده  إبراهيم  بن  علي  عن 

الله عز  أبا جعفر عليه السالم يقول في قول  سمعت 

وجل }إِنَّما ُتوعَدُونَ َلصادٌِق{: »يعني في علي عليه 

هو  وعلي  علياً،  يعني  َلواقِعٌ{  ينَ  الدِّ }وَإِنَّ  السالم، 

الدين«.

ابن  الحجة  والدين  ين(  بِالدِّ بَعْدُ  بُكَ  يَُكذِّ )َفمن 
الحسن )عجل الله تعالى فرجه الشريف(.

مقطع من حديث عن محمد بن الفضيل حين سأل 

اإلمام الرضا )عليه السالم( عن قوله الله عز وجل: )َفما 

)مهالً  الرضا:  اإلمام  فقال  يِن (؟  بِالدِّ بَعْدُ  بُكَ  يَُكذِّ
مهالً، ال تقل هكذا، هذا هو الكفر بالله، ال والله ما كذب 

رسول الله )صلى الله عليه وآله( بالله طرفة عين( قال: 

قلت: فكيف هي؟ قال: )فمن يكذبك بعد بالدين، والدين 

بـِـَأحْــَكــِم  ــهُ  الــَلّ ــسَ  ــيْ َأَل السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير 

الْحاكِمِنيَ (. )تفسير البرهان(.
يِن( أي بوالية الحجة ابن  بُ بِالدِّ )َأرََأيْتَ اَلّذِي يَُكذِّ

الحسن.

عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده )صلوات 

الله عليهم أجمعين(، في قوله عز وجل: )َأرََأيْتَ اَلّذِي 

علي  المؤمنين  أمير  )بوالية  قال:  يِن(،  بِالدِّ بُ  يُــَكــذِّ
)عليه السالم( (. )تفسير البرهان(.

دين القيمة هو دين القائم، وهو اْلَقيِّم على الدين وله 

القيمومة على الدين.

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السالم في قوله 

مَة( قال: »إنما هو ذلك دين  عز وجل )وَذلِكَ دِينُ الَْقِيّ

القائم عليه السالم«. )تأويل اآليات الظاهرة(.

أنَْت  بِنَْفسي  ُيجارى،  ال  َمْجٍد  أثيِل  ِمْن  أنَْت  بِنَْفسي 

ِمْن تاِلِد نَِعٍم ال تُضاهى، بِنَْفسي أنَْت ِمْن نَصيِف َشَرف 

ال ُيساوى، إلى َمتى أحاُر فيَك يا َمْوالَي َوإلى َمتى، َوأي 

ِخطاٍب أِصُف فيَك َوأيَّ نَْجوى

ــام الــصــادق عليه  ــال اإلمـ ق
السالم: »َيا َداُوُد إِنَّ اللَه َخَلَقنَا 
َلنَا َوَجَعَلنَا  َفأَْكَرَم َخْلَقنَا َوَفضَّ
ــُه  ــزَّانَ َوُخ َوَحَفَظتَُه  ــاَءُه  ــنَ أَُم
َوَما  َماَواِت  السَّ ِفي  َما  َعَلى 
أَْضَداداً  َلنَا  َوَجَعَل  األَرِْض  ِفي 
انَا ِفي ِكتَابِِه َوَكنَّى  َوأَْعَداًء َفَسمَّ
األَْسَماِء  بِأَْحَسِن  أَْسَماِئنَا  َعْن 
أَْضَداَدنَا  ى  َوَسمَّ إَِلْيِه  َوأََحّبَِها 
َعْن  َوَكنَّى  ِكتَابِِه  ِفي  َوأَْعَداَءنَا 
أَْسَماِئِهْم َوَضَرَب َلُهُم األَْمثَاَل 
األَْسَماِء  أَْبَغِض  ِفي  ِكتَابِِه  ِفي 

إَِلْيِه َوإَِلى ِعَباِدِه اْلُمتَِّقيَن«.

بقلم: الشيخ االحقاقي
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النساء  تحّث  المستفيضُة  النصوص  وردت  لقد 

على زيارة الحسين عليه السالم ففي صحيح أبي داود 

المسترق عن أم سعيد األحمسّية - وهي حسنة الحال 

- قالت: قال لي أبو عبد الله عليه السالم: »َيا أُمَّ َسِعيٍد 

تَُزورِيَن َقْبَر اْلُحَسْيِن؟«، َقاَلْت: ُقْلُت: نََعْم؛ َفَقاَل عليه 

السالم ِلي: »ُزورِيِه َفِإنَّ زَِياَرَة َقْبِر اْلُحَسْيِن َواِجَبٌة َعَلى 

الرَِّجاِل َوالنَِّساِء«.)كامل الزيارات:122(

وروى ابن قولويه هذا الحديث من عدة طرق بأسانيد 

كثيرة.

العباد:  سداد  في  عصفور  آل  حسين  الشيخ  قال 

الرجاِل  على  الــســالم،  عليه  الحسين  ــارة  زي وتجب 

جملٍة  في  للتعبير  ذلك،  على  القادرين  من  والنساِء 

الرجاِل  واجبٌة على  بأنُه فريضٌة  المعتبرة وغيرها  من 

غيرُه،  فليجّهز  ذلــك  على  يقدر  لم  ومــن  والنساِء، 

ومنهم  المؤكد،  االستحباب  أصحابنا  بين  والمشهوُر 

من جمع بالواجب الكفائي كمحّدث الوسائل.

في  رواها  التي  مسلم  بن  محمد  محّسنة  في  جاء 

عليه  الحسين  زيارة  عن   ،48 الباب  الزيارات في  كامل 

َلُه:  ُقْلُت  قال:  السالم  عليه  الله  عبد  أبي  عن  السالم: 

مشي المرأة للزيارة
ســـنـــة فــاطــمــة 
ــا الــســالم  ــه ــي ــل ع
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؟ َقاَل: »َبَلى«، ُقْلُت:  إَِذا َخَرْجنَا إَِلى أَبِيَك أََفَلْسنَا ِفي َحّجٍ

، َقاَل: »َماَذا؟«، ُقْلَت: ِمَن األَْشَياِء  َفَيْلزَُمنَا َما َيْلَزُم اْلَحاجَّ

ِلَمْن  الصْحَبِة  ُحْسُن  »َيْلزَُمَك  َقاَل:   ، اْلَحاجَّ تَْلَزُم  الَّتِي 

َصِحَبَك َوَيْلزَُمَك ِقلَُّة اْلَكالَِم إاِلَّ بَِخْيٍر َوَيْلزَُمَك َكثَْرُة ِذْكِر 

أَْن  َقْبَل  اْلُغْسُل  َوَيْلزَُمَك  الثَِّياِب  نََظاَفُة  َوَيْلزَُمَك  اللِه 

َّالَُة  َوالص َّالَِة  الص َوَكثَْرُة  اْلُخُشوُع  َوَيْلزَُمَك  اْلَحائَِر  تَْأتَِي 

َلْيَس  َوَيْلزَُمَك التَّْوِقيُر ألَْخِذ َما  ٍد  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َعَلى ُمَحمَّ

َعَلى  تَُعوَد  أَْن  َوَيْلزَُمَك  َرَك 
َ
َبص تَُغضَّ  أَْن  َوَيْلزَُمَك  َلَك 

َواْلُمَواَساُة  ُمنَْقِطعاً  َرأَْيَت  إَِذا  إِْخَوانَِك  ِمْن  اْلَحاَجِة  أَْهِل 

ا  َعمَّ َواْلــَوَرُع  بَِها  ِدينَِك  ِقَواُم  ِهَي  الَّتِي  ُة  التَِّقيَّ َوَيْلزَُمَك 

نُِهيَت َعنُْه َواْلُخصُوَمِة َوَكثَْرِة األَْيَماِن َواْلِجَداِل الَِّذي ِفيِه 

األَْيَماُن َفِإَذا َفَعْلَت َذِلَك تَمَّ َحُجَك َوُعْمَرتَُك َواْستَْوَجْبَت 

رَِف بِاْلَمْغِفَرِة 
َ
ِمَن الَِّذي َطَلْبَت َما ِعنَْدُه بِنََفَقتَِك أَْن تَنْص

َوالرَّْحَمِة َوالرِّْضَواِن«.)وسائل الشيعة:528/14(

وروى الصدوق: كانت فاطمة عليها السالم تأتي قبور 

الشهداء كل غداِة سبٍت، فتأتي قبر حمزة فتترّحم عليه 

وتستغفر له.)من ال يحضره الفقيه:180/1، ح537(

عليه  الصادق  عن  يونس  عن  مسنٌد  الحديث  وهذا 

السالم وسندُه وطريقُه محّسن.

آخر  بطريٍق  للصدوق  المعاصر  القمي  الخزاّز  ورواه 

بسنٍد متصٍل إلى محمود بن لبيد وهو صحابي قال: لما 

قبض رسول الله صلى الله وآله وسلم، كانت فاطمة 

هناك،  وتبكي  حمزة  قبر  وتأتي  الشهداء،  قبور  تأتي 

فأمهلتها حتى سكتت فأتيتها، وسّلمت عليها وقلت: 

من  قلبي  أنياط  قّطعِت  واللِه  قد  النسوان  سيدة  يا 

بكائِك فقالت: »يا أبا عمر يحُق لي البكاء، ولقد أصبت 

بخير اآلباء رسول الله صلى الله عليه وآله، واشوقاه إلى 

رسول الله«، ثم أنشأت عليها السالم تقول:

يوماً ميت َقلَّ ذكرُه  إذا مات 

أكثر والله  مــات  أبــي  ــر  وذك

قلت: يا سيدتي، يأتي سائلِك عن مسألٍة تُلجلُج في 

صدري.

الله  الله صلى  قالت: »سل«، قلُت: هل نّص رسول 

عليه وآله وسلم قبل وفاته، على علي باإلمامة؟

)كفاية  خــم؟«.  غدير  يوم  أنسيتم  »واعجباً  قالت: 

األثر:197(

قياِمها  على  عديدًة  دالالٍت  الحديث  في  أّن  يخفى  ال 

باإلرشاِد والهدايِة للعباد لإليمان، وغير ذلك من السنن.

بقلم: الشيخ محمد السند

39السنة العاشرة / العدد 100

سنّة المعصومين



عّجت  لقد  حبور،  السماء  وفــي  حــزن  األرض  في 

يا وقدة  يا صفر،  آه  الملكوت،  األرض تستعدي ضمير 

المنية  فيك  كالقصر،  بشرر  ترمي  النكر،  الخطب 

هو  فها  مصرفاً،  عنها  يجد  ولم  الناس،  بخير  ظفرت 

أن  لكنّه قبل  يعيد،  يبدي وال  به، جامد ال  ثاٍو ال حراك 

ما  لسلطان  ويلين  عرامة دهمه فيك،  أمام  يستكين 

ينازعه  لهواتك،  في  الجسور  كالليث  قام  عندك،  آتاه 

اللهيف،  جوعها  به  تسّد  أن  أوشكت  وقد  أمره  على 

على مرامه  المتين حاضناً  تيارك كالطود  ونهض في 

المجيد يهّم الختل أن يذهب به.

وكان منه فيهما آخر الصيال بأعظم العزم، تؤّججه 

وحرمة  المنصرم،  العمر  وحرقة  واإلشفاق،  المخافة 

الحق الذي يخشى أن يكون عّما قليل مضّيعاً.

به  تمشي  بالئه،  ورهين  دائه  نضو  الرسول  هو  هذا 

جموحها،  آفاق  به في  وتطير  أثباج كلوحها،  إلى  اآلالم 

لتنقض به من شاهقها إلى مهاوي كدوحها، قاربت أن 

نارها  خضراءه  تأكل  وأن  الضروس،  رياحها  دياره  تهّد 

النابية بل هما إلى ذلك على السبيل الهينة، قد مهدتها 

لهما أكلة مسمومة في زمان غابر، تذّكرها النبي على 

فراشه فقال: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، 

فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم.

ينازع  العظيم  الرجل  موضع  ميمونة  لبيت  وإنّه 

الحيرى،  الفزعة  ــة  األم ومقصد  المنون،  فظاعة 

إمام الرحمـــة 
في ضيافة الله
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وأخرى  ترد  أفواج  والذهول،  الدهشة  على  ومهواها 

الخطب  جليل  ظاهرها  على  لهذه  تلك  تحكي  تصدر، 

بين  تعتصرهم  أهله  راح  حوله  ومن  الكرب،  وفادح 

غمراتها  إلى  وتأخذهم  األشجان،  جمحات  أطواقها 

بال  وينافحون  جّذاء،  بيد  يدافعون  الغموم،  كثافات 

حول، فلهم على بالء النصب والوصب ال يصيبون ما 

يبتغون، وال يظفرون بما يأملون.

أمام عين محّمد شيء واحد لم يفتأ يبرّحه ويقرحه، 

هيئة  على  تكون  أن  يخشى  صنوه  على  ــات  اآلي إنّها 

إالّ  يخاف  لهم  ونذره  فيه  الناس  إلى  وُعذره  المنسي، 

أتت بطائل، فليقم على ما حّل بساحته من  تكون قد 

الهول بأمر يصرف به عنها تلك الخشية، ويقمع غائل 

جديد  من  حياته  غارتا  قد  بعينين  ليرى  الخوف،  ذلك 

عنده  يهّونان  وأنساً  فرحاً  ليمتلئ  تغرب،  لم  كأنّها 

أهاويل بليته، ويحّطان عن ظهره بعض أحمال رزّيته.

طاعتهم،  ولــزوم  بعترته  وصاته  في  ليدأب  وإنـّـه 

خفوفه  قبل  طاعته  يستأديهم  الناس  في  ويقوم 

تخوف  بما  ويذّكرهم  الوصية،  موضع  إلى  ليميلوا 

استخلف،  من  لزوم  على  تأييده  من  نسوه  يكونوا  أن 

يكونوا  أن  يخشى  ما  الساعة  يقوله  بما  لهم  ويثير 

دفنوه في ثرى التناسي أو النسيان.

تارك  وإنّي  فأجيب،  أدعى  أن  أوشك  إنّي  الناس  أّيها 

حبل  الله  كتاب  وعترتي،  الله  كتاب  الثقلين  فيكم 

ممدود من السماء إلى األرض، وعترتي أهل بيتي، وأّن 

اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتى يردا علّي 

الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما.

يا أّيها الناس إنّي فرطكم وأنتم واردون علّي الحوض، 

تخلفوني  فانظروا كيف  الثقلين،  عن  وإنّي سائلكم  أال 

يفترقا  لن  أنّهما  نبأني  الخبير  اللطيف  فإّن  فيهما، 

وإنّي  أال  فأعطانيه،  ذلك  رّبي  وسألت  يلقياني،  حتى 

ال  بيتي،  أهل  وعترتي  الله  كتاب  فيكم  تركتهما  قد 

وال  فتهلكوا،  عنهم  تقصروا  وال  فتفرقوا،  تسبقوهم 

ألفينكم  ال  الناس  أّيها  منكم،  أعلم  فإنّهم  تعّلموهم 

بعض،  رقــاب  بعضكم  يضرب  كفاراً  بعدي  ترجعون 

فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرار.

يحمل  أن  عن كّل شيء  وضعفه  عجزه  على  ويشاء 

فيخرج  بالمشاهد،  الكالم  يقرن  أن  على  حمالً  نفسه 

ويده بيد علي شطر بقيع الغرقد حيث مقابر المسلمين 

ليستغفر لهم قائالً:

إنّي أمرت أن أستغفر ألهل البقيع.

مشاهد  من  األخير  المشهد  بهذا  العيون  وتتسّمر 

ال  أن  بعده  عساهم  ترحل،  أن  توشك  كريمة  حياة 

المحل  وعظم  نبيهم،  حّبهم  عندهم  يخّلده  ينسوه، 

في القلب آلخر ما يرونه منه، فذكرى مثله ال تزول، إنّه 

إن  األمر  أهل  على  واآلية  الصنوين،  بين  اإلخاء  مشهد 

غابت كّل آية.

ويقف على رهائن األجداث ليحمد إليهم رحيلهم قبل 

أن تطلع هذه الفتن الطاغية، وليعيب على األحياء هذه 

الحال التي آلوا إليها من االفتتان.

أصبحتم  ما  ليهنّئكم  القبور،  أهل  يا  عليكم  السالم 

فيه مّما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل 

المظلم يتبع بعضها بعضاً.

من  مكربة  تــارات  على  ثالثاً  ليمكث  بعدها  ويــؤوب 

يستريح  ال  فيه،  حلوله  وأهاويل  إليه  الموت  شخوص 

أنسه بحال مرضية  إلى فترة خلت من  إالّ  من دؤوبها 

من أمته، وال يركن في هيج موجها إلى زافر عاصم أو 

حصن دافع، وال يقوم في عاصفها بجناح واثق.

الغموم، وتكّشفت  وتكنّفته  اآلالم،  تكثّفت عليه  لقد 

قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لعلي عليه السالم وهو 
على فراش المرض: ضع رأسي 
في حجرك، فقد جاء أمر الله، 
فتناولها  نفسي  فاضت  فإذا 
وامسح بها وجهك، ثم وّجهني 
إلى القبلة، وتوّل أمري، وصّل 
تفارقني  وال  الناس،  أول  علّي 
ــي رمــســي،  ــنــي ف ــواري حــتــى ت

واستعن بالله تعالى.
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وثمالة  الصحو  بقية  يسمع  ما  وظالم  يرى  ما  بقتام 

الموبق  والعناء  مطبقة،  الخانقة  فالظلمات  الضياء، 

سّح  في  ووابلها  مغدقة،  ــالم  اإلي وسحائب  مغدف، 

وهذه  بالفظاعة،  تدوسه  األذى  سنابك  وهذه  واصب، 

السجن  ونيران  خضماً،  فيه  تخضم  التبريح  ســورة 

أهله  ومــرآى  أنحائه،  في  ــاألرزاء  ب تطوف  المستفحل 

شبوباً  النار  يزيد  ويندبونه  يبكونه  حوله  من  الكرام 

والبالء طغياناً.

ينظر في  نبيه في حجره  رأس  هذا صنوه قد وضع 

الزهراء  البتولة  وهذه  الغائرتين،  وعينيه  الذابل  وجهه 

ذعراً  لتمتلئ  فيه  تنظر  دائمة،  ورنة  دائب  شجو  على 

من  يصّدعها  ما  فرط  من  عنه  عينها  وتصرف  وهوالً، 

يئن  سمعته  فــإذا  فيه،  هو  مّما  يفّجعها  وما  حاله، 

صاحت: وا كربي لكربك يا أبي.

فيجيبها بصوت خفيض: ال كرب على أبيك بعد اليوم.

طارف  طور  في  هي  فــإذا  يناجيها،  إليه  ويأخذها 

عن  ليجلو  أخرى  مرة  ويناجيها  الحزن،  من  عظيم 

غيهب  من  بها  ألّم  ما  البادي  السرور  بضياء  دنياها 

التهمام، فإذا هي ضاحكة مستبشرة،  األسى وديجور 

أمرها  من  العجب  هــذا  عن  رحيلها  قبل  وتسأل 

أول  أنّي  أخبرني  ثم  أنّه مّيت فبكيت،  أخبرني  فتقول: 

أهله لحوقاً به فضحكت.

وضّمهما،  عناقهما،  جّدهما  من  الحسنين  ويتعاور 

وتنّسم ريحهما، والبوح في هذه الحال المشجية بالذي 

سوف يشجيهما.

ها هما يقبالن ولهما كّل حين إجفال مّما يضمران 

من  قدره  من  والحّط  شأنه،  من  التقليل  ستر  تحت 

الفترة  بين  فهما  جّدهما،  على  بأثقاله  المرين  البالء 

فالداء  يهبان،  ثم  الخير  أمل  على  يسكنان  والثورة، 

مماطل،والخطب غير مريم.

اندكاك ولوعة وطمع منه في  يهويان عليه من  وإذ 

أن يكونا على صدره، يقوم أبوهما ليصرفهما عنه، فال 

يستجدي  والنصب،  الضيق  على  وهو   - يوصدان دونه 

هذا النسيم الهائل نسمة فال يلقاها، ويستعطف داءه 

عنها،  آتيه  هو  ما  إلى  الباب   - يجدها  فال  مريحة  فترة 

لكنّها  عليه،  بنفسيهما  يلقيان  حين  أهون  هو  مّما 

الروح حين تلتقي بمن أحّبت ال تذل للجسد وأحكامه، 

تستريح،  أن  كّلها  والراحة  تهنأ،  أن  كّلها  العافية  فإذا 

وإنّه ليلقى في سبطيه - حين يعتنقهما ويضّمهما إلى 

صدره مع فادح وزره - دعة بالغة، قد ينسى لها خطبه 

قضائه  هول  معه  يغيب  قد  طافحاً  وأنساً  المرزوم، 

وأتمتّع  منّي  يتمتّعان  دعهما  ألبيهما:  ويقول  المبرم، 

منهما، فستصيبهما بعدي أثرة.

يا أبا الريحانتين، أوصيك بريحانتّي من الدنيا.

ويقولها والحسين بين يديه كأنّها قّدت من حشاه، أو 

قطعت من قلبه: ما لي وليزيد، ال بارك الله فيه.

سالمته،  عن  به  تذهب  ثائرة  ألم  خوضة  وتدهمه 

سبطه  وجه  في  يحدق  بعدها  ليعود  ساعة،  فيغيب 

الكريم.

عليه  المؤمنين  أمير  قــال 
السالم واصفاً رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: بأبي أنت 
ما  بموتك  انقطع  لقد  وأمــي، 
من  غيرك  بموت  ينقطع  لم 
النبوة واألنباء، وأخبار السماء، 
مسلياً  صرت  حتى  خصصت 
حتى  وعممت  ــواك،  س عّمن 
ولوال  الناس فيك سواء،  صار 
ونهيت  بالصبر  ــرت  أم ــك  ّ أن
ماء  عليك  النفدنا  الجزع  عن 
الشؤون، ولكان الداء مماطالً، 
وال كمد محالفاً، وقالّ لك، ولكنّه 
ما لم يملك رّده، وال يستطاع 
اذكرنا  وأّمي،  أنت  بأبي  دفعه، 

عند ربك واجعلنا من بالك.
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أما  الميمون بعض سعيره:  ويبديها يطفئ هاطلها 

إّن لي ولقاتلك مقاماً بين يدي الله عّز وجل.

تصعد  وأن  جميعاً،  تذوي  أن  النبي  أنفاس  وتوشك 

يزال هاجسه  وال  إيابها،  يتربص  الذي  األنس  إلى  روحه 

تلويعه،  في  دأبه  على  بعده  من  اإلمامة  ألمر  المفزع 

الفادح،  خطبه  في  تضييعها  من  إشفاقه  يعتم  ولم 

الصدود  حال  من  ويسمعه  يــراه  ما  فيه  يؤّججهما 

على  السبيل  ليقطع  بالقول  جاهر  ما  فكأنّه  وحديثه، 

وكأّن  الريب،  عرامة  لتندحر  بالدليل  نابذ  وال  القائلين، 

عليه كالشمس  حرصه  استبان من  ما  أراد  الذي  أمره 

األيهان واألدهان، وإنّه ليستدر  الوهاجة، لتخور ظلماء 

البال المهدود فطنة تنجيه مّما هو فيه، ويجيل الروّية 

عليه  تهتن  وأن  يجديه،  ما  رّدها  من  تمنحه  أن  عسى 

بوابل يمضي بإمحاله.

القوم  وجوه  بإرادته  عليه  فيدلف  أراد،  ما  ويصيب 

والدواة  بالكتف  ائتوني  لهم:  ليقول  غيرهم  ومعهم 

أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً.

من  يكنُّ  عّما  يفصح  يفتأ  لم  لمن  األعقاب  على  رّد 

أن  بعض  هّم  وقد  فيصيح  والفعل  بالمقالة  السوء 

وإّن  اللب،  على  غلب  قد  الكرب  إّن  برغبته:  النبي  يأتي 

أمام  ركعا  قد  الدائم  والصواب  المشهودة  االستقامة 

األذى واأللم في محراب العجز والهوان، وإّن عند الناس 

ما هو حسبهم من كتاب الله.

تحثّهم  من  الستر  خلف  النساء  من  فيهم  فتصرخ 

على صرف األذن السامعة إلى قول نبيهم ال على قالة 

الرشد في  سواه، وبذل الطاعة له ال لغيره، فمتى كان 

خالفه؟ وأنّى كان النجح في اتباع من عداه؟

وتدّوي فيهم تلك الصيحة النسوية: ائتوا رسول الله 

بحاجته.

فيرّد عليها من رّد على من هو أعظم منها: أسكتن 

صّح  وإذا  أعينكن،  عصرتّن  مرض  إذا  صواحبه،  فإنّكن 

أخذتّن بعنقه.

بمن  يصيح  وعيه  عن  العظيم  يغيب  أن  وقبل 

عليه وشتم عرضه: هّن خير  الرّد  إلى  قادتهم جرأتهم 

منكم... قوموا عنّي.

على  قوم  تفرقوا،  قد  والناس  إالّ  محّمد  يفيق  وال 

قصروا،  لما  األسى  على  وآخــرون  أصابوا،  بما  الحبور 

ويشربون  الحزن،  برد  يتلّفعون  أهله  النبي  مع  ويظّل 

التهمام  بروائش  قلوبهم  وتتقطع  الغموم،  كأس 

أكبادهم فتطير  وتتفّجر  أفالذها حرات الهبة،  فتتوزع 

قطعاً مسعورة إلى كّل صوب، وتذهب نفوسهم شعاعاً 

من األشجان الالّفحة.

ويأتي إلى سمع علي صوت رقيق كأنّه همس الندى 

ومثل فعله فيه مثل شبوب  السحر في طالوته،  في 

يدع في  لم  يوم عاصف،  الهشيم في  الغّوالة في  النار 

نفس علي أّي شيء من ظّن الخير بحال النبي إالّ هوى 

به على حضيض اليأس، ولم يذر شيئاً من رجاء العافية 

له إالّ أتى عليه.

ضع رأسي في حجرك، فقد جاء أمر الله، فإذا فاضت 

إلى  وّجهني  ثم  وجهك،  بها  وامسح  فتناولها  نفسي 

القبلة، وتوّل أمري، وصّل علّي أول الناس، وال تفارقني 

حتى تواريني في رمسي، واستعن بالله تعالى.

النبي،  يديه في صدر  بين  يترّدد  ويحّس علي بشيٍء 

وغمائم أمر منكر تتابع على وجهه، ويكاد يبصر روحه 

من  شئت  إذا  فأعجْب  للخروج،  تتأهب  حلقومه  عند 

وعلى القبر بعد المواراة كانت 
يرى  وال  يــرّن  صوت  التعزية، 
أهل  عليكم  الــســالم  قائله: 
وبركاته،  الله  ورحمة  البيت 
كّل نفس ذائقة الموت، وإنّما 
توفون أجوركم يوم القيامة، إّن 
في الله عزاء عن كّل مصيبة، 
وخلفاً من كّل هالك، ودركاً من 
كّل ما فات، وبالله فثقوا، وإياه 
فارجو، إنّما المصاب من حرم 
الثواب، والسالم عليكم ورحمة 

الله وبركاته
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فاضل المسعودي

رجل يرى فظاعة الموت تفعل فعلها في أحب الخلق 

القاصف،  أمام  العظيم  الجدار  ينهد  ينهد كما  إليه فال 

يذوب  كما  صرفه  وغلظة  هوله  فداحة  من  يذوب  وال 

الشحم في اللظى، ويظّل رابطاً يحفظ الوصاة، ويتربص 

بالروح طلوعها ليمسح بها وجهه.

على  بها  فيمّر  محّمد  نفس  من  كّفه  علي  ويمأ 

كانت  التي  الكريمة  اإللهية  المواكب  هي  وها  وجهه، 

إلى  الحقيقة، وعودها  إلى  العظيمة  الروح  أوبة  تنتظر 

سبحات التجلي والمثول، ومصيرها إلى مقعد الصدق 

في كرامة الرضوان وبهجة الخلود، ورخاء العيش اآلمن 

خشوعاً  بها  وتحيط  وإجــالالً،  تكرمة  بها  تحّف  الدائم، 

الصلوات  زجــل  على  رّبها  إلــى  فتشيعها  ,تعظيماً، 

وافــده،  الرحمن  به  يستقبل  بما  وأعظم  والــدعــوات 

وأجمل  قاصده،  على  الكريم  به  يطلع  بما  وأحسن 

بمشهد اللقاء بين الحبيبين.

بين يدي علي يغّسله،  العظيم  النبي  وها هو جسد 

الدنيا  على  خصام  في  السقيفة  في  هناك  والناس 

وصيال للحطام.

الدار  فضّجت  أعواني،  والمالئكة  غسله  وليت  لقد 

سمعي  فارقت  وما  يعرج،  ومأ  يهبط  مأ  واألفنية، 

هينمة منهم، يصلون عليه حتى واريناه في ضريحه.

الناس،  ويقف علي عله وقد جّهزه وصّلى عليه أول 

به  الوقوف  على  تقويان  تكاد قدماه  ال  ضارعاً، منكسراً 

ما  وشديد  والحزن،  اللوعة  من  يحمل  ما  باهظ  على 

يمور فيه من جامح األلم وثائر الغم.

بأبي أنت وأمي، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت 

غيرك من النبوة واألنباء، وأخبار السماء، خصصت حتى 

الناس  صار  حتى  وعممت  سواك،  عّمن  مسلياً  صرت 

فيك سواء، ولوال أنّك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع 

ألنفدنا عليك ماء الشؤون، ولكان الداء مماطالً، وال كمد 

محالفاً، وقالّ لك، ولكنّه ما لم يملك رّده، وال يستطاع 

دفعه، بأبي أنت وأّمي، اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك.

يرّن  صوت  التعزية،  كانت  المواراة  بعد  القبر  وعلى 

الله  ورحمة  البيت  أهل  عليكم  السالم  قائله:  يرى  وال 

أجوركم  توفون  وإنّما  الموت،  ذائقة  وبركاته، كّل نفس 

وخلفاً  مصيبة،  كّل  عن  عزاء  الله  في  إّن  القيامة،  يوم 

من كّل هالك، ودركاً من كّل ما فات، وبالله فثقوا، وإياه 

الثواب، والسالم عليكم  المصاب من حرم  إنّما  فارجو، 

ورحمة الله وبركاته.

كفكفي يا أرض دمعك، وامسحي ماء شؤونك، فليس 

لمحّمد أن ال يبين، فكّل نفس ذائقة الموت، وليس لك 

إذا بان أن تقعدي فريسة الغماء واأللم يكّبالنك بأغالل 

الحيرة والشك والهوان.

}أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم{.
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ــروِح  ــق ــم ــَك ال ــنِ ــف حــــاَر األســــى فـــي ج

ــذي ارتــســمــت به  ــه الـ ــوج ــا صــاحــب ال ي

ــٍة ــم ــي ــت يــــا حــــامــــالً آهــــــــاِت كـــــّل ي

ــوِد تــطــاولــْت ــيـ ــقـ لــلــه كــيــف يــــُد الـ

ــُب الـــوجـــود نــوائــبــاً ــل كــيــف احــتــوى ق

ــي مسمعي تـــزل ف ــم  ل ـــاُت شــجــوك  َـّ أن

القنا عــلــى  الــحــســيــِن  رأَس  نـــادبـــاً  ــا  ي

ٌق ــِد مــطــوَّ ــدي ــح ــال لــهــفــي ِلـــجـــيـــِدَك ب

ــا ــم َّ ــأن ك بـــالـــدمـــاء  ــري  ــجـ يـ راح  ــذ  ــ م

ــاُء ِلـــدمـــِعـــَك الــمــســفــوِح ــك ــب ــى ال ــك وب

ــذبـــوِح ــُر الـــمـ ــنـــحـ ــام ومـ ــيـ نـــــاُر الـــخـ

ــروِح ــجـ ــمـ ــا الـ ــه ــان ــي ــك ــداً ل ــ ــّمِ ــ ــض ــ وم

ــيــِح ــتــســب ــفَّ الــــّذِكــــِر وال ــ لـــتـــطـــاَل ك

ــروِح ــ صـ أيَّ  اإلســـــــالم  ــن  ــ م هــــــّدت 

ــي وتـــنـــحـــُب روحـــي ــب ــل ــا ق ــه ــي ل ــك ــب ي

ــي الـــفـــداُء لــصــوتِــَك الــمــبــحــوِح ــ روح

ــا وكـــــُل فــســيــِح ــي ــل ــع ــاقـــت لـــه ال ضـ

ــجــرحــك الــمــفــتــوِح ــِن ب ــحــســي ــُر ال ــح ن

* الشيخ أحمد العاملي

زين العابدين عليه السالم
راضـي اليتــامى
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البكاء  فلسفة  شرح  ممن  والباحثون  العلماء  أكثر 

وتناولوا  السالم  عليهما  الحسين  بن  علي  اإلمام  عند 

الصّحيفة  شرح  في  وأسهبوا  أخالقه،  ومكارم  عبادته 

حتّى  العظيم،  اإلمام  لهذا  الحقوق  ورسالة  السجادية 

رسخت صورته عند العاّمة أنّه اإلمام البّكاء، وأنّه لم يجد 

حيلة بعد استشهاد والده اإلمام الحسين عليه السالم 

سوى العبادة والبكاء.

أنّنا  إالّ  ذلــك،  حــول  قيل  ما  بأهّمية  إيماننا  ومــع 

زين  ــام  اإلم شخصّية  في  مهّمة  جوانب  نستكشف 

بحفظ  يتعّلق  فيما  والسّيما  السالم،  عليه  العابدين 

الرّسالة من االنحراف، وإصالح ما فسد من أمور النّاس 

الّدينّية والّدنيوية، وهو الهدف الذي من أجله استشهد 

والده اإلمام الحسين عليه السالم.

تاريخ المدينة المنورة  ففي استقراء التاريخ وتحديداً 

لوقعها على  األليمة،  الحّرة  بعد فاجعة كربالء ووقعة 

العلمّية  بالحركة  السالم  عليه  السّجاد  اإلمام  اهتمام 

وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  مدينة  في  والثقافية 

وضع  العابدين  زين  اإلمــام  إّن  القول  نستطيع  حتّى 

منطلقاً  الّدينّية  ومداميكها  العلمية  الجامعة  أسس 

وآبائه  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  النّبّي  تعاليم  من 

المعصومين عليهم السالم.

    ثقافة أهل المدينة
اآليلة  الّدينّية  للعلوم  مركزاً  المنّورة  المدينة  كانت 

تدوين  منع  من  فبالرغم  والتّقعيد،  للتّخصيص 

بحّجة  وسلم  وآلــه  عليه  الله  صلى  النّبّي  أحاديث 

األئّمة  أتباع  أّن  إالّ  القرآنية،  باآليات  الحديث  اختالط 

المدرسة السجادية 
في مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وآله
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وتدوينه  حفظه  في  جهداً  يألوا  لم  السالم  عليهم 

األئّمة عليهم السالم، حتّى أضحت  وأخذه من صدور 

وفيها  العلمية،  اإلســالم  حاضرة  المنّورة  المدينة 

تطّورت علوم القرآن والحديث والفقه، وتفتّحت علوم 

الفلسفة والمنطق التي ما لبثت أن تطّورت كثيراً في 

التي  الواسعة  التّعريب  حركة  بعد  العّباسّي  العصر 

شهدتها بغداد وغيرها من المدن اإلسالمّية. )مناقب 

آل أبي طالب البن شهر آشوب:279/3(

    موقع اإلمام بين الخاصة والعامة
أهل  على  السالم  عليه  العابدين  زين  اإلمــام  تقّدم 

والوافدين  الّطالب  قبلة  غدا  حتى  وفهماً  علماً  زمانه 

الكثيرة  ألقابه  بعض  وتظهر  والمدينة،  مّكة  إلــى 

وصايا  وخازن  النبيين،  علم  )وارث  فهو  المكانة:  تلك 

المرسلين...(.)مناقب ابن شهر آشوب:310/3(

هاشمّي  أفــضــل  ــان  ك  ...( الـــزّهـــّري:  ــال  ق وفــيــه 

أدركناه...(.)إرشاد المفيد:271(

هاشمّياً  رأيــت  ما   ...( األصفهاني:  نعيم  أبو  وقــال 

أفضل من علّي بن الحسين - عليهما السالم-(.)حلية 

األولياء:136/3(

الملك  عبد  وبين  السالم  عليه  بينه  دار  حوار  وفي 

عليك  بّين  لقد   ...( الملك:  عبد  له  قال  مروان،  ابن 

وأنت  الحسنى،  الله  من  لك  سبق  ولقد  االجتهاد، 

قريب  وآله،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  من  بضعة 

على  عظيم  فضل  لذو  وإنّك  السبب،  وكيد  النّسب 

الفضل  من  أوتيت  ولقد  عصرك،  وذوي  بيتك  أهل 

والعلم والّدين والورع ما لم يؤته أحد من مثلك وال 

إالّ من مضى من سلفك...(. قبلك 

من  أفضل  مــروان  من  الملك  عبد  يجد  لم  ولذلك 

الّروم  ملك  إلفحام  السالم  عليه  العابدين  زين  اإلمام 

وترهيبه ألنّه توّعد بغزو بالد المسلمين.

ففي ذلك ورد: كتب ملك الروم إلى عبد الملك: أكلت 

لحم الجمل الذي هرب عليه أبوك من المدينة، ألغزونّك 

بجنود مائة ألف ومائة ألف.

زين  إلى  يبعث  أن  الحّجاج  إلى  الملك  عبد  فكتب 

يقول  بما  إليه  ويكتب  ليتوّعده  السالم  عليه  العابدين 

»إّن  السالم:  عليهما  الحسين  بن  علّي  فقال  ففعل: 

لله لوحاً محفوظاً يلحظه في كّل يوم ثالثمائة لحظة، 

ويّذل،  ويعّز  ويميت  فيها  يحيي  إالّ  لحظة  منها  ليس 

ويفعل ما يشاء، وإنّي ألرجو أن يكفينيك منها بلحظة 

بن مروان،  الملك  عبد  إلى  الحّجاج  به  واحدة«، فكتب 

وكتب به عبد الملك إلى ملك الّروم، فلّما قرأه قال: ما 

خرج هذا إالّ من كالم النّبّوة.

    علـــم اللغـــة عنـــد اإلمام الســـجاد عليه 
م لسا ا

فصيحاً  السالم  عليه  العابدين  زيــن  ــام  اإلم كــان 

من  األبــدان  له  تقشعّر  يخطب  وقف  إذا  وكان  بليغاً، 

الصّحيفة  عرضت  وقد  منطقه،  وسالمة  حججه  قّوة 

حتّى  عنّي  خذوا  البصرة قال:  بليغ في  على  الّسجادّية 

مات. حتى  رفعه  فما  رأسه  وأطرق  القلم  وأخذ  أملي، 

)مناقب آل أبي طالب:279/3(

اللغات  بجميع  وعلم  ــة  دراي له  المعصوم  فــإّن 

احتّلت  التي  الالتينية(  اللغة  )أي  الّرومية  كاللغة 

ورد:  هذا  وفي  الّشام،  فتح  بعد  بأهلها  المسلمين 

بن  يزيد  السالم  عليهما  الحسين  بن  بعلّي  أتى  )لّما 

إنّما جعلنا  معاوية... جعلوه في بيت فقال بعضهم: 

الحرس،  فراطن  فيقتلنا،  علينا  ليقع  البيت  هذا  في 

عليهم  يقع  أن  يخافون  هــؤالء  إلى  انظروا  فقالوا: 

بن  علّي  قال  فيقتلون؛  غداً  يخرجون  وإنّما  البيت، 

يحسن  أحد  فينا  يكن  »لم  السالم:  عليهما  الحسين 

الّرومّية(. الّرطانة غيري«، والّرطانة عند أهل المدينة 

)بصائر الدرجات:7، أّول الباب الثّاني عشر(

عليه  الله  عبد  أبي  عند  )ذكر  ورد:  أخرى  رواية  وفي 

السالم قتل الحسين عليه السالم وأمر ابنه في حمله 

إلى الّشام، فقال: »إنّه لّما ورد إلى الّسجن، قال بعض 

من فيه لبعض: ما أحسن بنيان هذا الجدار، وكان عليه 

بالّرومّية، فقرأها علّي بن الحسين عليه السالم  كتابة 

فتراطن الّروم بينهم وقالوا: ما في هؤالء من هو أولى 

بدم المقتول، من هذا؟ يعنون علّي بن الحسين عليهما 

السالم«(.)بصائر الدرجات:7، أول الباب الثاني عشر(

فال عجب أن يقف اإلمام عليه السالم على غير العربّية، 

وال سّيما بعدما وفدت جماعات وأقوام إلى اإلسالم.

فروي عن أَْحَمُد ْبُن زَِياِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَهَمَدانُِي أنّه َقاَل: 

َّْلِت اْلَهَرِوّيِ  ثَنَا َعِلُي ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن َهاِشٍم َعْن أَبِي الص َحدَّ

ُم النَّاَس بُِلَغاتِِهْم َوَكاَن  َقاَل: َكاَن الرَِّضا عليه السالم ُيَكّلِ
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َفُقْلُت  َوُلَغٍة  ِلَساٍن  بُِكّلِ  َوأَْعَلَمُهْم  النَّاِس  َح 
َ
أَْفص َواللِه 

َمْعرَِفتَِك  ِمْن  ألَْعَجُب  إِنِّي  اللِه  َرُســوِل  َياْبَن  َيْوماً:  َلُه 

أََبا  اللَُّغاِت َعَلى اْختاِلَِفَها؛ َفَقاَل عليه السالم: »َيا  بَِهِذِه 

ِلَيتَِّخَذ  اللُه  َكاَن  َوَما  َخْلِقِه  َعَلى  اللِه  ُة  ُحجَّ أَنَا  َّْلِت  الص

َبَلَغَك َقْوُل  َيْعرُِف ُلَغاتِِهْم أََو َما  ًة َعَلى َقْوٍم َوُهَو الَ  ُحجَّ

اْلِخطاِب،  َفصَْل  أُوتِينَا  السالم:  عليه  اْلُمْؤِمنِيَن  أَِميِر 

أخبار  الّلَغاِت«.)عيون  َمْعرَِفُة  إاِلَّ  اْلِخَطاِب  َفَهْل َفصُْل 

الرضا عليه السالم:228/2(

ففي عصر عبد الملك بن مروان نُقلت الّدواوين من 

الّرومية إلى العربّية، وكان سليمان بن سعد الخشني 

العربّية،  إلى  نقلها  من  أّول  ـــ-723م(،  )ت105ه بالوالء 

العصر،  ذلــك  في  الــدواويــن  ولــي  مسلم  أّول  فكان 

الّدواوين  النّصارى يتوّلون  الكتاب من  بعدما كان أهل 

إلى  الّرومية  من  الحساب  حّول  كما  قبله،  الّشام  في 

العربية.)تاريخ دمشق البن عساكر:317/22(

    اإلمام زيـــن العابدين عليه الســـام القرآن 
طق لنا ا

عمل اإلمام السجاد عليه السالم في المدينة المنّورة 

على جذب النّاس إلى أهّمية القرآن في حياتهم، قراءة 

وتدّبراً، وال سّيما بعدما استفحلت أجواء الهزل والّلهو 

في مدينة النّبّي صلى الله عليه وآله وسلم.

كان  إنّه  فقيل  منزله،  في  جهراً  القرآن  يقرأ  فكان 

ــان الــّســّقــاؤون  )أحــســن الــنـّـاس صــوتــاً بــالــقــرآن، وك

قراءته...(.)الكافي  يسمعون  ببابه،  فيقفون  يمّرون 

الشريف:580/2(

وقيل أيضاً: )إّن علي بن الحسين عليهما السالم كان 

يقرأ القرآن، فرّبما مّر به المار فصعق من حسن صوته، 

من  النّاس  احتمله  لما  ذلك  من  أظهر  لو  اإلمام  وإّن 

حسنه«.)الكافي الشريف:579/2(

وكان اإلمام السجاد عليه السالم يقول: »َلْو َماَت َمْن 

َيُكوَن  أَْن  َبْعَد  اْستَْوَحْشُت  َلَما  َواْلَمْغرِِب  اْلَمْشرِِق  َبْيَن 

اْلُقْرآُن َمِعي...«.)الكافي الشريف:602/2(

عليه  السجاد  اإلمام  اهتمام  النّاس  بين  شاع  وقد 

السالم بكتاب الله وشرح ما غمض من معانيه.

وروي عن الزّهري أنّه قال: )سمعت علّي بن الحسين 

َفُكلََّما  َخزَائُِن  اْلــُقــْرآِن  ــاُت  »آَي يقول:  السالم  عليهما 

ِفيَها«(.)الكافي  َما  تَنُْظَر  أَْن  َلَك  َينَْبِغي  ِخزَانًَة  َفتَْحَت 

الشريف:609/2(

وكان القرّاء ال يخرجون إلى مّكة حتّى يخرج علّي بن 

الحسين عليهما السالم.)بحار األنوار:150/46(

ومما ورد عنه في دعائه عند ختم القرآن المذكور في 

ََّك  إِن »...اللَُّهمَّ  السالم:  السّجادية قوله عليه  الصحيفة 

ُمْجَمالً،  َوآِلِه  َعَلْيِه  اللُه  َصلَّى  ٍد  ُمَحمَّ نَبِّيَِك  َعَلى  أَنْزَْلتَُه 

راً،  ُمَفسَّ ِعْلَمُه  َوَورَّثْتَنَا  الً،  ُمَكمَّ َعَجائِبِِه  ِعْلَم  َوأَْلَهْمتَُه 

ِلتَْرَفَعنَا  َعَلْيِه  ْيتَنَا  َوَقوَّ ِعْلَمُه،  َجِهَل  َمْن  َعَلى  ْلتَنَا  َوَفضَّ

ُقُلوَبنَا  َجَعْلَت  َفَكَما  اللَُّهمَّ  َحْمَلُه؛  ُيِطْق  َلْم  َمْن  َفْوَق 

َّلِ 
َفص َوَفْضَلُه،  َشَرَفُه  بَِرْحَمتَِك  َوَعرَّْفتَنَا  َحَمَلًة،  َلُه 

َلُه، َواْجَعْلنَا  ٍد اْلَخِطيِب بِِه، َوَعَلى آِلِه اْلُخزَّاِن  َعَلى ُمَحمَّ

ّك ِفي  َُّه ِمْن ِعنِْدَك َحتَّى الَ ُيَعارَِضنَا الشَّ ْن َيْعتَرُِف بِأَن ِممَّ

اللَُّهمَّ  َطرِيِقِه؛  َقصِْد  َعْن  الزَّْيُغ  َيْختَِلَجنَا  َوالَ  تَصِْديِقِه، 

بَِحْبِلِه،  َيْعتَِصُم  ْن  ِممَّ َواْجَعْلنَا  َوآِلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصّلِ 

ِفي  َوَيْسُكُن  َمْعِقِلِه،  ِحْرِز  إَِلى  اْلُمتََشابَِهاِت  ِمَن  َوَيْأِوي 

بِتََبّلِج  َوَيْقتَِدي  َصَباِحِه،  بَِضْوِء  َوَيْهتَِدي  َجنَاِحِه،  ِظّلِ 

اْلُهَدى ِفي  َيْلتَِمُس  َوالَ  بِِمصَْباِحِه،  َوَيْستَصْبُِح  أَْسَفارِِه، 

َغْيرِِه«.)الصحيفة السجادية:176(

    اهتمامه عليه السام باألحاديث النبوية
وسلم  وآله  عليه  الله  األكرم صلى  النبي  رحيل  بعد 

الكفر  رأس  قبل  من  الشريفة  األحاديث  تدوين  منع 

عليهم  وسالمه  الله  صلوات  األئمة  أّن  إالّ  والضالل، 

أجمعين عمدوا إلى تدوينه ونقله.

في  التّدبير  هذا  فأسهم  سرّاً،  شيعتهم  فعل  كذلك 

حفظ أحكام الشريعة، وتفصيل حاللها وحرامها.

فقد كان حفظ األحاديث في الصّدور والكتب الرّكيزة 

التي ارتكز عليها الفقه والعلوم األخرى.

حفظ  على  السالم  عليه  السجاد  اإلمام  حرص  وقد 

كان اإلمام زين العابدين عليه 
وكان  بليغاً،  فصيحاً  السالم 
تقشعّر  يخطب  وقـــف  إذا 
ــّوة حججه  ــدان مــن ق لــه األبـ

وسالمة منطقه.

صفر 1438/تشرين الثاني2017 48

إحياء أمر آل محمد عليهم السالم



صدور  في  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  النبي  أحاديث 

بالرّغم من قرار  والعامة،  الخاّصة  بين  وذكرها  الرّجال 

ثقة  الحسين  بن  علي  )كان  قيل:  حتى  التّدوين،  منع 

ورعاً(.)الطبقات  رفيعاً  عالياً  الحديث،  كثير  مأموناً، 

الكبرى البن سعد:219/7(

ولم يكتف بذكر تلك األحاديث بين تالميذه وخواصه، 

بل أشاعها بين العوام وال سّيما أّن قسماً من النّاس 

بات يستخّف بتلك األحاديث الّشريفة، من ذلك ما ورد 

عليهما  الحسين  بن  علّي  قال  فقال:  حّدث  جابراً  أّن 

السالم: »ما ندري كيف نصنع بالنّاس؟ إن حّدثناهم بما 

ضحكوا؛  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  من  سمعنا 

وإن سكتنا لم يسعنا«.

السالم:  عليه  فقال  حّدثنا!  معبد:  بن  ضمرة  فقال 

قال:  سريره؟«،  على  حمل  إذا  يقول  ما  تــدرون  »هل 

أال  لحملته:  يقول  »إنّه  السالم:  عليه  فقال  ال،  فقلنا: 

وأوردني  خدعني  الله  عدّو  إليكم  أشكو  أنّي  تسمعون 

وآخيتهم  إخواناً  إليكم  وأشكو  يصدرني،  لم  ثم 

عنهم  حاميت  أوالداً  إليكم  وأشكو  فخذلوني، 

فخذلوني، وأشكو إليكم داراً أنفقت فيها حريبتي 

فصار سّكانها غيري، فارفقوا بي وال تستعجلوا!«.

بهذا  يتكّلم  هذا  كان  إن  الحسن  أبا  يا  ضمرة:  فقال 

الكالم يوشك أن يثب على أعناق الذين يحملونه، قال: 

من  هزأ  ضمرة  كان  إن  »اللهم  السالم:  عليه  فقال 

أربعين  أخذ أسف«، قال: فمكث  حديث رسولك فخذه 

زين  أتى  دفن  فلما  له،  مولى  فحضره  مات،  ثم  يوماً 

العابدين عليه السالم فجلس إليه، فقال له: »من أين 

جئت يا فالن؟«، قال: من جنازة ضمرة، فوضعت وجهي 

عليه حين سوي عليه فسمعت صوته والله أعرفه كما 

بن  ضمرة  يا  ويلك  يقول:  حّي  وهو  أعرفه  كنت 

معبد اليوم خذلك كّل خليل، وصار مصيرك 

ومبيتك  مسكنك  فيها  الجحيم،  إلــى 

والمقيل، قال: فقال علي بن الحسين 

عليهما السالم: »أسأل الله العافية، 

هذا جزاء من يهزأ من حديث رسول 

وآله«.)الكافي  عليه  الله  صلى  الله 

الشريف للكليني:234/3( 

    اهتمامه عليه السام 
بالفقه

إذا كان الزّهّري فقيه المدينة من 

اإلمام  فإّن  األمويين،  الحّكام  قبل 

كان  السالم  عليه  العابدين  زين 

إليه  رجع  الذي  الفقهّي  المرجع 

الستجالء  والّداني  القاصي 

على  أشكل  وما  المسائل 

ثقة  الحسين  بن  علي  كــان 
عالياً  الحديث،  كثير  مأموناً، 

رفيعاً ورعاً.
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النّاس البّت فيه، ولم يخف تفّقهه في الّدين وتضلعه 

فيه، حتى حكى الطبرّي في تاريخه أّن الّسنة التي توّفي 

سنة  لها  قيل  السالم  عليه  العابدين  زين  اإلمام  فيها 

الفقهاء، إذ مات فيها عامة الفقهاء، مات في أّولها علّي 

ابن الحسين عليه السالم، ثّم عروة بن الزّبير، ثّم سعيد 

ابن المسّيب...(.)تاريخ الطبري:491/6(

    تصويب العلوم العقلية
بدأت الحياة العقلية في هذا العصر بالتطور، وبدأت 

في  يخوضون  الناس  وأخذ  تنفتح  الكالم  علم  براعم 

ما  يصّحح  السالم  عليه  اإلمام  فكان  كالمية،  مسائل 

حديثو  ألنهم  األدعية،  خالل  من  بالتداول  الناس  أخذه 

أنّه عليه السالم  العلوم؛ من ذلك ما روي  العهد بهذه 

)كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم 

إذ سمع قوماً يشّبهون الله تعالى بخلقه، ففزع لذلك 

الله  صلى  الله  رسول  قبر  أتى  حتى  ونهض  له،  وارتاع 

عليه وآله، فوقف عنده ورفع صوته يناجي رّبه، فقال في 

مناجاته له: »إلهي بدت قدرتك ولم تبد هيئًة فجهلوك، 

وأنا  فشّبهوك،  أنت  به  ما  غير  على  بالتقدير  وقدروك 

بريء يا إلهي من الذين بالتّشبيه طلبوك، ليس كمثله 

نعمة  من  بهم  ما  وظاهر  يدركوك،  ولم  إلهي  شيء 

دليلهم عليك لو عرفوك، وفي خلقك يا إلهي مندوحة 

لم يعرفوك،  ثّم  يناولوك، بل ساووك بخلقك فمن  أن 

يا  فتعاليت  وصفوك،  فبذلك  رباً  آياتك  بعض  واتخذوا 

إلهي عما به نعتوك«(.)اإلرشاد للمفيد:152/2(

علي  العابدين  زين  سألت  الثمالّي:  حمزة  أبو  وقال 

ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم عن 

الله  »تعالى  بمكان؟ فقال:  يوصف  وجل: هل  عز  الله 

الله  صلى  محّمد  بنبّيه  أسرى  َفِلَم  قلت:  ذلك!«،  عن 

ملكوت  »ليريه  قال:  الّسماء؟  إلى  وسلم  وآله  عليه 

السماوات وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه«، 

* َفكاَن قاَب  }ثُمَّ َدنا َفتََدلَّى  الله عز وجل:  قلت: فقول 

َقْوَسْيِن أَْو أَْدنى{]األعلى:7-8[، قال عليه السالم: »ذلك 

النّور  حجب  من  دنا  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

فرأى ملكوت الّسماوات، ثّم تدّلى فنظر من تحته إلى 

ملكوت األرض حتى ظّن أنّه في القرب من األرض كقاب 

قوسين أو أدنى«.)أمالي الصدوق:213(

كما أنّه رّد على المرجئة الذين قالوا إّن التّوحيد كاٍف 

للّدخول إلى الجنّة، وكان يحاور أهل األديان الّسماوية 

وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  جّده  به  حاورهم  بما 

وسلم.)بحار األنوار:259/9(

فكان سالم الله عليه أن مّهد البنه اإلمام الباقر عليه 

السالم بتفريع ما أصّله على المستويات الدينّية كافة، 

ثّم أكمل اإلمام الصادق عليه السالم بناء هذه المدرسة 

إلى  اإلمامّية  الّشيعة  عند  الفقه  الّشامخة حتى نسب 

الفقه الجعفرّي.

بقلم: الدكتور أنيس الكوراني
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    الرضا عليه السام بضعة 
الرسول صلى الله عليه وآله

آه يا شهر صفر... يا صفر اآلالم واألحزان.. كم كان آلل 

غرتك  ففي  ومآٍس؟  وكوارث  مصائب  من  فيك  البيت 

دخل ركب السبايا على دمشق يزيد، وواياله... وواحزناه... 

أنّه  إالّ  مظهره  في  بسيًطا  كان  الذي  الركب  ذاك  على 

الوحي  عقائل  في  ركب  فهو  جوهره،  في  عظيًما  كان 

جبرائيل  بخدمتهم  يفخر  كان  الذين  التنزيل،  ومعادن 

السالم. عليه 

فركب فيه زين العباد أسيًرا والسيدة زينب سبية، هو 

ركب فيه الدين أسيًرا والطهارة سبية، إنّه لركب إلهي بكل 

المقاييس.

إليها  وصل  حيث  كربالء  إلى  الدين  ركب  رجع  إْن  وما 

وما  أيامك،  أطول  يا صفر.. فما  العشرين منك  يوم  في 

أوحش لياليك على آل محمد يا صفر األحزان.

ولم تكتف باألربعين.. بل كانت الطامة العظمى فيك يا 

صفر، وذلك بأن انتقل أعظم خلق الله وخاتم رسله في 

الله،  رسول  يا  بعدك  ثكاله  والعشرين منك.. فوا  الثامن 

فالحزن عليك دائم، والعزاء عليك قائم.

سرارك  ففي  صفر،  يا  تفجعنا  أن  دون  تودعنا  ولم 

خطفت منّا عالم آل محمد، اإلمام الثامن والنور الضامن 

علي بن موسى الرضا عليه السالم.. ماذا عليك لو أشفقت 

أجسادنا  ورحمت  مهجنا،  على  وعطفت  قلوبنا،  على 

وأرواحنا من الحزن فيك يا صفر.

    وداع الرضا عليه السام
في سرار صفر.. في لياليه األخيرة األشد سواًدا وحلكة.. 

خطف الموت سبب الحياة.. فقبل الربيع، سفك النجيع، 

وقتل الشفيع بسم الربيع، وضحك المأمون فرًحا، ولكن 

عال من بيت النبي بكاء ونحيب فجيع.

التي  الفاجعة  بهذه  فجعتنا  ــزان  األح شهر  يا  لماذا 

وداع
اإلمام الرضا عليه السالم
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الحاكم  ٲيها  لماذا  واألرض؟  السماوات  أركان  لها  اهتز 

إمامنا؟  وقتلت  الشنيعة،  فعلتك  فعلت  المشؤوم 

فجعلت قلوبنا عليه وجيعة؟ لماذا ٲيها الظالم، وبأي دم 

بارد أقدمت على فعلتك هذه، وما كان يضيرك أن يبقى 

الرضا بجوارك تنعم بفضله وعلمه وهو يشقى بحكمك 

وقربك؟ كيف طاوعتك نفسك الشريرة أيها الشقي لقتل 

هذا العظيم الذي يخجل نسمة الصباح بلطفه وعطفه 

النازلة تنزلها على سيدك  ورقته؟ بل كيف رضيت بهذه 

بن  ويا  الله،  رسول  بن  يا  تخاطبه  وأنت  الرضا  وإمامك 

العم.. هال استحييت من رسول الله صلى الله عليه وآله 

ومن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم؟

تًبا لك وترًحا حين طاش صوابك.. فارتكبت جريمتك 

وطرت فرًحا ومرًحا.. تًبا لك أّيها الشقي أبد الدهر.

والسالم على الشهيد والشاهد علي بن موسى الرضا 

في كل دهر وعصر.

    في سرار صفر غاب القمر
غاب عن الحياة شرفها، وفخرها، وبهجتها، بل سببها 

وحافظها من أن تسيخ بأهلها.

اإلمام الهمام، الذي هاجر إلى الله من حرم جده رسول 

الله صلى الله عليه وآله مكرهاً مجبوًرا بخديعة مريعة 

ما زالت سًرا خفًيا على الكثيرين من األعالم.

أخرجوه من الحرم مرغًما ليكون ظهيًرا وحاكًما، أو ال 

أقل مشارًكا في كل جريمة يرتكبها السلطان العباسي 

البالد  الذي عاث في األرض فساًدا وإفساًدا في  الظالم، 

والعباد، فقتل اآلالف المؤلفة في سبيل السلطة، وعلى 

رٲسهم قتل ٲخاه األمين والكثير من أهله.

من  السالم  عليه  الرضا  اإلمام  استقدم  المأمون 

صافية  سماء  في  المع  فيها كنجم  كان  التي  المدينة 

ويفسر  ويعّلم،  النبوي،  المسجد  في  يجلس  نقية، 

وتخضع  بالوقار،  العيون  وتلحظه  ويفتي  القرآن، 

وال  يدانيه،  ٲحد  وال  بالبنان،  إليه  ويشار  الرقاب،  له 

يساويه. شخص 

فاإلمام شهيد المكر السلطاني، والخديعة السياسية، 

على  وحاكها  العباسي  المأمون  وابتدعها  اخترعها  التي 

نول الشيطان لتأتي براقة لماعة تأسر عند العيان.

المكر السيئ يحيط بأهله، ولكن مكر السياسة يوقع 

األمة في حيص وبيص، وتختلط أوراقها فيشتبه الحابل 

بالنابل، والعامل بالعاطل، وال تكاد تعرف الخيط األبيض 

من الخيط األسود من الحق والحقيقه.

فالسالم على شهيد القيم، وشاهد األمم اإلمام علي 

ابن موسى الرضا المرتضى عليه السالم.

    القتل في الليل
األنبل  والسيد  األجمل  اإلمــام  قتلوا  أليل  ليل  في 

واإلنسان األكمل.

سقاهم  ــذي  ال اإلمـــام  ــت  وأن سيدي  قتلوك  لــمــاذا 

وقحط   عطش  بعد  تسقهم  ألم  الغمام؟  صب  وأراهم 

وجدب بسنين كسني يوسف؟ ٲلم يروا آياتك يا آية الله 

العظمى؟ ألم يسمعوا كلماتك يا كلمة الله الكبرى؟ ألم 

وتبثه  له،  وتقنت  لربك،  وأنت قائم تصلي  إليك  ينظروا 

الشكوى واألنين، وتبكي بحرقة له وحنين؟

نعم، سيدي قتلوك والصالة والمناجاة بين شفتيك.. 

قتلوك  ضفتيك..  من  يتفجران  والحلم  والعلم  قتلوك 

قتلوك  جانبيك..  من  تطفحان  والفصاحة  والسماحة 

واإلسالم واإليمان يشعان من عينيك.. قتلك األشقياء.

والدين  كله  والقرآن  كله  اإليمان  بقتلك  فقتلوا 

والكرامة..  والشرف  والفضيلة  القيمة  قتلوا  كله.. 

قتلوا  والشهامة..  والبطولة  والرجولة  العزة  قتلوا 

لهم،  وبسطتها  لهم،  وهبتها  وأنــت  الحياة،  فيك 

المبارك سيدي. بوجودك  وأنرتها 

يا أنيس  يا يوسف طوس،  فبأي ذنب قتلوك موالي؟ 

عليك  السالم  السالم،  بقي  عليك ما  السالم  النفوس..  

ٲكمل وٲتم السالم..

وبكاه  الحياة،  عليه  بأجمعها، فناحت  صاحت طوس 

السماوات..  وسكان  والطير  والجن  األرض،  في  األحياء 

فاطمة  وأمه  المرتضى،  وأبيه  المصطفى،  جده  بكاه 

النكراء..  الفاجعة  بهذه  العزاء  أهل  هم  ألنهم  الزهراء.. 

ثكلوا األمة.. وأيتموا أبناءه وشيعته..

أحوجنا  فما  الرضا،  أيها  سيدي  يتاماك  من  فنحن 

لوجودك وجوادك.. ما أحوجنا لعطفك ولطفك ورأفتك.. 

فنحن اليوم غرباء يا غريب الغرباء.. فالعالم قام يحاربنا، 

فينا،  الحياة  نور  إطفاء  يريدون  علينا،  تكالبت  والدنيا 

يريدون نزع محبتكم يا ٲهل البيت من قلوبنا، وفكركم 

من عقولنا، ودينكم وقرآنكم من حياتنا.

دين  ومحو  الله،  نور  إلطفاء  الشياطين  تجمعت 
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كما  الشياطين  لتلعب  اإلســالم  رسالة  ودفــن  الله، 

أبناء  فعل  كما  واألشــالء..  دمائنا  على  وترقص  تشاء، 

الفضيلة  يقتلوا  ٲن  أرادوا  عاشوراء..  يوم  في  الطلقاء 

فضائل،  قلعة  إلى  الحسين  فتحول  الحسين،  بقتل 

وعاشوراء إلى مقلع قيم.

غريًبا  بقتلك  أنّه   - السوء  - ظن  المأمون  وهكذا ظن 

وطبيًبا  المؤمنين،  قلوب  في  حبيًبا  ــورك،  ن يطفئ 

للفقراء  وقبلة  جديد  حج  إلى  حولتك  التي  ألجسادهم، 

يحجون إليك من كل حدب وصوب، ويقصدونك في كل 

حين، فتعطيهم ما يريدون، ويعطونك الحب كل الحب، 

والوالء كل الوالء.

السالم في طوس خراسان،  عليه  الرضا  اإلمام  قتلوا 

الشمس  ألن  الحجاز..  في  المنورة  المدينة  فصاحت 

الحياة  شمس  واإلمـــام  األحــيــاء،  على  تشرق  ــدة  واح

الرنة  سمعوا  عندما  المدينة  ٲهل  الله  فساعد  برمتها.. 

السالم  عليه  الجواد  إمامنا  قلب  الله  وساعد  الحزينة، 

أرض  الطاهر في  المدينة، وجثمانه  أباه في  ينعى  وهو 

طوس الموحشة.. وأين طوس من المدينة؟

ٲظلمت الدنيا فعلم الجواد بفقد العماد، وشرف البالد، 

ونور الروابي والتالد.. فنهض باكًيا وشد الرحال إلى حيث 

وجسًما  هامدة،  جثة  فراشه  على  العظيم  والده  يرقد 

المأمون  إياه  أعطاه  الذي  الزعاف  السم  أثر  من  داكنًا 

الشقي، فقتل به اإلمام التقي.. نهض اإلمام ليقوم على 

أبيه اإلمام فيغسله، ويكفنه، ويصلي عليه، ويدفنه في 

غربته، وهنا كبرى مصيبته.. أودعه أرض طوس فصارت 

يا  وديعتك  أعظم  وطوس شمسها، فما  األرض سماء، 

أرض طوس؟ فيك شمس الشموس، وأنيس النفوس، 

علي بن موسى الرضا عليه السالم.

    رضا الله رضانا أهل البيت 
ورضانا رضا الله

اإلمام الرضا.. هو اإلمام الذي رضي به الجميع المخالف 

عن  غريًبا  يقتل  فلماذا  والرعية،  والسلطان  والمؤالف 

وطنه و بعيًدا عن أهله وعياله ومحبيه وشيعته؟

وقدره  الله  بقضاء  راض  السالم  عليه  الرضا  اإلمام 

الخير  ــل  وك فــيــه،  الحكمة  ألن  ــأمــره،  ب لــه  ومسلم 

والمصلحة بما يأمر الله ويقضي في هذه الحياة.

اإلمام الرضا عليه السالم كله لله، أليس هو ولي الله 
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ا�شتبيان
ي�شر جملتكم/ جملة ال�ارث التي ت�شدر 
الإ�شالمية  والبح�ث  الدرا�شات  �شعبة  عن 
يف  والثقافية  الفكرية  ال�ش�ؤون  ق�شم  يف 
تدع�كم  اأْن  املقد�شة  احل�شينية  العتبة 
الذي  ال�شتبيان  يف  اجلادة  للم�شاهمة 
يف  املجلة  تق�مي  لغر�ض  وذلك  تقيمه، 
ثم  ومن  احلاليني  وج�هرها  مظهرها 
و�شكلها،  م�شم�نها  يف  ن�عية  قفزة  اإحداث 
املهم  اإ�شهامكم  خالل  من  اإّل  ذلك  يتم  ولن 
عن  نحاول  الذي  املذك�ر  ال�شتبيان  يف 
طريق العتماد على نتائجه ال��ش�ل اإىل 
الأب�اب  جميع  يف  املجلة  تتطلبه  ما  اأرقى 
م�شبقًا  وتقديرنا  �شكرنا  لكم  نقدم  ولذلك 

على اإ�شهامكم يف هذا ال�شتبيان.
يف  اأكرث  بها  تهتم  التي  امل�اد  هي  -ما 

املجلة :.........................
-ما هي طبيعة امل�اد التي حتب اأن تطلع 

اأكرث:..................... عليها 
جملة  م�شم�ن  تقيم  اأن  ت�شتطيع  -هل 
ال�ارث : )جيد     / لباأ�ض     /�شعيف     (

-ما هي ج�انب ال�شعف يف املجلة:
..............................

تهتم  اأن  تقرتح  التي  اجل�انب  هي  -ما 
بها املجلة اأكرث:

..............................
-ما هي النقاط الإيجابية يف املجلة:

..............................
ه�  احلايل  املجلة  حجم  اأّن  تعتقد  -هل 

مالئم: نعم       / ل

وإمام األمة اإلسالمية في عصره الذي كلفه الله سبحانه 

وتعالى بتأويل القرآن في الحياة بكل تفاصيلها؟

الكريم  بالقرآن  اللعب  عليهم  ليسهل  اإلمام  قتلوا 

وتفسيره بآرائهم البائرة وعقولهم الحائرة..

وجود اإلمام الرضا عليه السالم كان نوًرا وبركة وخيًرا 

السلطان  يغيظ  كان  ما  وهذا  اإلسالمية،  لأمة  كثيًرا 

الغشوم الظلوم الذي كان يريد األمة عبيًدا له مطيعين، 

يفعل بهم ما يشاء من الظلم والقهر واالستبداد..

المأمون قتل اإلمام الرضا عليه السالم ليتخلص من 

عبئه، ألنه يرى به الدين والعقل والمنطق واإليمان كله..

اإلمام هو اإلسالم.. اإلمام هو القرآن الناطق.

عندما احتال المأمون لقتل اإلمام الرضا عليه السالم 

وخسر  فخاب  األرض..  في  الله  نور  إلطفاء  يحتال  كان 

المأمون بجريمته النكراء.

لكن فاز اإلمام الرضا عليه السالم بالشهادة والسعادة 

في الدنيا واآلخرة.

الغادر  المأمون  فهو طود شامخ.. هوى صريًعا بسم 

متألًقا  طوس  أرض  في  وسما  شهيًدا  فارتقى  الماكر 

كالنجم والمًعا كالشمس وساطًعا كالنور.

وحديقة  غناء  روضــة  إلى  به  طوس  أرض  فتحولت 

أنواع  أجمل  منها  وينتشر  الزهور  بها  تحف  فيحاء، 

إنه  الوالية..  عطر  إنه  والدهور،  العصور  عبر  العطور 

عطر الهداية.. إنه عطر الرحمة الربانية من محمد و آله 

األطهار األبرار.

الجنة  رياض  من  روضة  إلى  طوس  أرض  فتحولت 

بموالنا ومقتدانا وإمامنا الرضا عليه السالم.

الشيعة  إليه  يحج  ــزاًرا  وم مناًرا  به  طوس  فصارت 

الذي  كالفراش  النورانية  تربته  حول  فتحلقوا  الكرام، 

يحوم حول النور حًبا وعشًقا وهياًما.

أرض طوس يا لك من أرض زكية زهية تحتضن اإلمام، 

ومهابتها،  لفضلها  الرقاب  وتخضع  القلوب  فتأسر 

حين،  كل  إليها  وتحج  وتحترمها،  وتحبها  فتجلها 

وتتطلع إليها في كل وقت لتصل إلى روضة معشوقها 

ربي  صلوات  محمد  آل  من  الثامن  اإلمــام  ومحبوبها 

وسالمه عليه وعلى آبائه الكرام البررة.

فسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حّياً، 

شاهداً وشهيداً.

بقلم: الباحث حسين أحمد كريمو
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به  أوصـــى  مــا  مــن جملة 
الله  عبد  أبو  اإلمــام  موالنا 
الصادق  ُمحمد  بن  جعفر 
صاحبه  الــســالم  عليهما 
النجيب عبد الله بن جندب 
جندب،  »يابن  لــه:  قــال  أن 
صل من قطعك، وأعط من 
حرمك، وأحسن الى من أساء 
إليك، وسّلم على من سّبك، 
وأنصف من خاصمك، واعف 
عّمن ظلمك كما أنّك تُحّب 
أن يعفي عنك، فاعتبر بعفو 
الله عنك، أال ترى أّن شمسه 
أشرقت على األبرار والفّجار، 
على  ــزل  ــن ي ــره  ــط ق وأّن 

الصالحين والخاطئين«
تحف العقول، ص305،
طبعة:2، جماعة المدرسين، قم.
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حديث الشهر



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

�شدر حديثًا
ــ�ث الإ�ــشــالمــيــة ــح ــب ــشـــات وال مـــن �ــشــعــبــة الـــدرا�ـ
ــ�ؤون الـــفـــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة ــ ــشـ ــ ــ�ـ ــ ــشـــم الـ قـــ�ـ
الـــــعـــــتـــــبـــــة احلــــ�ــــشــــيــــنــــيــــة املــــقــــد�ــــشــــة

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

العلمي. للتقييم 
يرجى اإر�شال الأعمال على الربيد الإلكرتوين التايل:

Email: dirasatislamia@gmail.com

للح�س�ول على الن�س�خة 
الرقمي�������������ة للمجل������ة 
ام�س�������ح هذا الك���������ود


