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وردت الأحادي��ث يف ح��ق �ش��يدة الن�ش��اء �شل��وات اهلل عليه��ا وكله��ا ت�ش��ر اىل اأنه��ا مي��زان للح��ق، ولك��ي 
نق��ف عل��ى �شحة هذا املدعى دعونا ن�ش��تعر�ض هذه الأحاديث:

اأوًل: ع��ن ر�ش��ول اهلل �شل��ى اهلل علي��ه واآل��ه و�ش��لم : فاطم��ة ب�شع��ة من��ي م��ن �ش��رها فق��د �ش��رين، وم��ن 
�ش��اءها فقد �ش��اءين، فاطمة اأعز النا���ض علّي.

ي�ش��ر ه��ذا احلدي��ث اىل اأن فاطم��ة �شل��وات اهلل عليه��ا ب��اب للدخ��ول اىل مر�ش��اة اهلل تع��اىل لأن 
�ش��رورها هو �ش��رور ر�ش��ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش��لم والإ�ش��اءة اإليها اإ�ش��اءة اىل ر�شول اهلل �شلى 
اهلل علي��ه واآل��ه و�ش��لم فم��ن �ش��رها �ش��ر ر�ش��ول اهلل �شل��ى اهلل علي��ه واآل��ه و�ش��لم اأي اأن اهلل تع��اىل را�ٍض 
عمن اأدخل ال�ش��رور على ر�ش��وله �شلى اهلل عليه واآله و�ش��لم ف�ش��رورها �ش��رور الر�ش��ول �شلى اهلل عليه 

واآل��ه و�ش��لم والإ�ش��اءة اإليه��ا اإ�ش��اءة اإلي��ه، وعلى ه��ذا يرتتب ر�شا اهلل تع��اىل وغ�شبه.
ثاني��ًا: ع��ن ر�ش��ول اهلل �شل��ى اهلل علي��ه واآل��ه و�ش��لم: )اإن اهلل ليغ�ش��ب لغ�ش��ب فاطم��ة وير�ش��ى 

لر�شاه��ا(.
ي�شر هذا احلديث اىل ما يلي:

اأ . اإّن م��ن اأغ�ش��ب فاطم��ة فق��د اأغ�ش��ب اهلل تع��اىل، ومن اأر�شا فاطم��ة فقد اأر�شى اهلل تعاىل، ف�شار 
ر�شا فاطمة طريقًا لر�شا اهلل تعاىل ومن عمل على ر�شاها فقد �ش��لك طريق احلق، ومن عمل على 

اإغ�شابها فقد �شلك طريق الباطل.
ب . كل من اأ�شهم بغ�شب حق بعلها وحقها فهو باطل مغ�شوب عليه من قبل اهلل تعاىل.

ج . كل من دافع عنها وعن حق بعلها فهو حق مر�شّي عنه من قبل اهلل تعاىل.
ياح��ظ مم��ا تق��دم اأّن فاطم��ة �شل��وات اهلل عليه��ا ت�ش��ارك بعلها اأمر املوؤمنني عليه ال�ش��ام يف كونها 

�شاحبة هذه ال�شفة اأي�شًا باأنها ميزان احلق كما كان اأمر املوؤمنني عليه ال�شام ميزان الأعمال.
وياح��ظ اأي�ش��ًا مم��ا تق��دم اأن املب��اين العقائدي��ة يف اخلاف��ة لب��د اأن ت��وزن مبي��زان فاطم��ة فما وافق 

ر�شاه��ا فه��و ح��ق وما خالف ر�شاها فهو باطل حم�ض.

فاطمة ميزان احلق

امل�شرف العام
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على  ال�شام  عليهما  واحل�شني  احل�شن  دخل  اأن��ه  روي 
النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم يومًا ف�شم احل�شن يف فمه 
ال�شريف و�شم احل�شني يف نحره فقام احل�شني واأقبل اإىل 
اأمه فقال لها: اأماه �شمي فمي هل جتدين فيه رائحة يكرهها 
جدي ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم ف�شمته يف فمه 
فاإذا هو اأطيب من امل�شك ثم جاءت به اإىل اأبيها فقالت له: 
اأبه مل ك�شرت قلب ولدي احل�شني فقال �شلى اهلل عليه واآله 
و�شلم مم؟ قالت: ت�شم اأخاه يف فمه وت�شمه يف نحره فلما 
�شممته يف  فاإين  احل�شن  ولدي  اأما  بنيه  وق��ال:  بكى  �شمع 
فمه لأنه ي�شقى ال�شم فيموت م�شمومًا واأما احل�شني عليه 
اإىل  الوريد  من  يذبح  لأنه  نحره  يف  �شممته  فاإين  ال�شام 
اأبه  وقالت:  �شديدًا  بكاًء  بكت  فاطمة  �شمعت  فلما  الوريد 
متى يكون ذلك؟ فقال: بنية يف زمان خاٍل مني ومنك ومن 
عليه  يبكي  فمن  اأبه  قالت:  ثم  بكاوؤها  فا�شتد  واأخيه  اأبيه 
فاطمة  بنية  لها:  فقال  عليه؟  العزاء  باإقامة  يلتزم  ومن 
اإن ن�شاء اأمتي يبكني على ن�شاء اأهل بيتي ورجالهم يبكون 
على ولدي احل�شني واأهل بيته ويجددون عليه العزاء جيًا 
واأنا  للن�شاء  ت�شفعني  اأنت  القيامة  يوم  كان  فاإذا  بعد جيل 

اأ�شفع للرجال وكل من يبكي على ولدي احل�شني اأخذنا بيده 
واأدخلناه اجلنة.)اك�شر العبادات: يف اأ�شرار ال�شهادات(

وليدها  برتبية  ال�����ش��ام  عليها  الن�شاء  �شيدة  اعتنت 
احل�شني فغمرته باحلنان والعطف لتكون له بذلك �شخ�شيته 
ال�شتقالية وال�شعور بذاتياته كما غذته بالآداب الإ�شامية، 
وعودته على ال�شتقامة والجتاه املطلق نحو اخلر وال�شاح، 
اأبيها،  اأم  فهي  التقوى  و�شليلة  الوحي  ربيبة  وهي  ل،  كيف 

وزوجة اأمر املوؤمنني.
احلياة  ليل  ت�شيء  مقد�شة  �شمعة  فهي  الأم  ه��ي  هكذا 
الكنز  وهي  احلياة  ت�شنع  التي  فهي  وفائدة،  ورقة  بتوا�شع 

احلقيقي الذي ل ا�شمحال له، وكما قيل: مدر�شتي الأوىل 
على �شدر اأمي، واإين مدين بكل ما و�شلت اإليه وما اأرجو اأن 
اأ�شل اإليه من الرفعة اإىل اأمي املاك فالأم التي تهز ال�شرير 
الأم  ال��زه��راء  كانت  وهكذا  بي�شارها،  العامل  تهز  بيمينها 
ال�شام وغذته  عليه  تربى يف حجرها احل�شني  التي  املثالية 

بالأخاق احلميدة واخل�شال الرفيعة.
اأخبار  جمموعة  من  اإلينا  انتهى  )وال��ذي  العائلي:  يقول 
احل�شني اأن اأمه عنيت ببث املثل الإ�شامية العتقادية لت�شيع 
يف نف�شه فكرة الف�شيلة على اأمت معانيها، واأ�شح اأو�شاعها ول 
بدع فاإن النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم اأ�شرف على توجيهه 
بال�شتقال،  فيه  الطفل  ي�شعر  ال��ذي  ال��دور  ه��ذا  يف  اأي�شًا 
فال�شيدة فاطمة منت يف نف�شها فكرة اخلر، واحلب املطلق 

حب فاطمة عليها ال�شالم ل�لدها احل�شني عليه ال�شالم

احل�شني عليه ال�شالم وحجر فاطمة عليها ال�شالم

فاطمة )عليها ال�شالم(  وعالقتها 
بــاحلــ�ــشــني  )عــلــيــه الــ�ــشــالم(
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اأفكار الف�شائل العليا  والواجب ومددت يف جوانحه وخواجله 
باأن وجهت املبادئ الأدبية يف طبيعته الوليدة، من اأن تكون هي 
اإىل اهلل الذي هو فكرة ي�شرتك فيها اجلميع،  نقطة دائرتها 
دائرة حمدودة ق�شرة  بنف�شه  الطفل قد ر�شم  يكون  وبذلك 
والدته وق�شرها  الأدبية على �شخ�ض  املبادئ  اأدار هذه  حني 
عليها وما جتاوز بها اإىل �شواها من الكوائن، ور�شمت له والدته 
دائرة غر متناهية حني جعلت فكرة اهلل نقطة الرتكاز، ثم 
اأدارت املبادئ الأدبية والف�شائل عليها فات�شعت نف�شه لت�شمل 
وت�شتغرق العامل بعواطفها املهذبة، وتاأخذه باملثل الأعلى للخر 

واجلمال...(. )الإمام احل�شني:289(
الطبيعية  الأ�شرة  تلك  يف  ال�شام  عليه  احل�شني  ن�شاأ  لقد 
الأعراف الطاهرة من الأدنا�ض ويف حجر �شيدة ن�شاء العاملني 
الأعلى  املثل  الرتبية  بهذه  �شار  وقد  والآخ��ري��ن،  الأول��ني  من 
لاأجيال حيث ر�شم ال�شهادة يف جبني الإ�شام كت�شحية من 
اأجل الأهداف الرتبوية التي تغذاها من حجر اأمه ومن �شمر 
جده ورعاية اأبيه املرت�شى، اأجل اإنه احل�شني الكبر ذلك الفذ 
طرق  كل  الأجيال  وعلموا  الب�شرية  علموا  ال��ذي  الأف��ذاذ  من 
اخلر وال�شاح ل خر يف اأن يقول غاندي حمرر الهند تعلمت 

من احل�شني كيف اأكون مظلوما فاأنت�شر.

لل�شديقة فاطمة عليها ال�شام يوم القيامة مواقف عديدة 
تقف فيها �شد قتلة احل�شني عليه ال�شام واأن�شارهم، فمنها 
فياأتيها  املح�شر،  القيامة وتقف يف عر�شات  يوم  تاأتي  عندما 
حاجتك،  �شلي  فاطمة:  يا  وج��ل...  عز  الباري  من  اخلطاب 
فتقول... يا رب اأرين احل�شني.. فياأتيها احل�شني عليه ال�شام 
اليوم حقي  يا رب، خذ يل  واأوداج��ه ت�شخب دمًا، وهو يقول: 
ممن ظلمني، عند ذلك تقف �شام اهلل عليها موقفًا �شريفًا 
من مواقف يوم القيامة، ثم تنزل عن جنيبها فتاأخذ قمي�ض 

احل�شني عليه ال�شام بيدها ملطخًا بدمه:
فــاطــم الــقــيــامــة  تـــرد  اأن  بـــد  ل 

ملطخ احلــ�ــشــني  بـــدم  وقــمــيــ�ــشــهــا 
ــاوؤه خــ�ــشــمــاوؤه ــعـ ــفـ ــشـ ــن �ـ ــ ــل مل ــ ويـ

ينفخ الــقــيــامــة  يـــ�م  يف  ــ�ر  ــ�ــش وال
به،  يا رب، هذا قمي�ض ولدي، وقد علمت ما �شنع  وتقول 
العدل  اجلبار  اأنت  ول��دي...  قاتل  وبني  بيني  احكم  عدل،  يا 
اق�شي بيني وبني من قتل ولدي... فيغ�شب عند ذلك اجلليل، 

وتغ�شب لغ�شبه جهنم واملائكة اأجمعون... فياأتيها النداء من 
قبل اهلل عز وجل: يا فاطمة! لك عندي الر�شا فتقول يا رب 
انت�شر يل من قاتله، فياأمر اهلل تعاىل عنقًا من النار فتخرج 
عليهما  علي  بن  احل�شني  قتلة  جهنم  من  فتلتقط  جهنم،  من 
ال�شام كما يلتقط الطر اجليد من احلب الرديء، ثم يعود 

العنق بهم اإىل النار فيعذبون فيها باأنواع العذاب.
و�شيعته  واأ�شحابه  احل�شني  اأن�شار  مع  اأُخ��ر  مواقف  ولها 
وفيمن بكى عليه يف الدنيا واأقام العزاء مل�شابه اجلليل حيث 
ورد يف الأخبار ال�شريفة، اأنها تاأتي يوم القيامة، فتقول يا رب 
حاجتي اأن تغفر يل، وملن ن�شر ولدي احل�شني عليه ال�شام؛ 
املنى  اأن��ت  اإلهي  م�شيبته...  على  بكى  فيمن  ا�شفعني  اللهم 
وفوق املنى، اأ�شاألك اأن ل تعذب حمبي وحمب عرتتي بالنار... 
اإلهي و�شيدي �شميتني فاطمة وفطمت بي من تولين وذريتي 
فياأتيها  امل��ي��ع��اد...  تخلف  ل  واأن��ت  احل��ق  ووع��دك  النار  من 
ولدك  و�شيعة  ل�شيعتك...  غفرت  قد  فاطمة  يا  اخل��ط��اب... 
احل�شني... يا فاطمة وعزتي وجايل وارتفاع مكاين لقد اآليت 
عام  باألفي  والأر���ض  ال�شماوات  اأخلق  اأن  قبل  نف�شي من  على 
اأن ل اأعذب حمبيك وحمبي عرتتك بالنار... فعند ذلك يود 
اأنهم كانوا فاطميني، فت�شر فاطمة ومعها �شيعتها،  اخلائق 
و�شيعة ولدها احل�شني عليه ال�شام و�شيعة اأمر املوؤمنني عليه 
عنهم  ذهبت  قد  عوراتهم،  م�شتورة  روعاتهم،  اآمنة  ال�شام 
ال�شدائد، و�شهلت لهم املوارد، يخاف النا�ض وهم ل يخافون، 
ويظماأ النا�ض وهم ل يظماأون... عند ذلك ت�شر فاطمة عليها 
ال�شام وت�شر اإىل اجلنة... فتكون اأول من تك�شى وي�شتقبلها 
من الفردو�ض، اثنا ع�شر األف حوراء مل ي�شتقبلن اأحدًا قبلها 
ول اأحدًا بعدها على جنائب من ياقوتة اأجنحتها واأزمتها اللوؤلوؤ 
ينتهون  حتى  ال�شراط  بها  فيجوزون  در...  من  حائل  عليها، 
بها اإىل الفردو�ض... فيبا�شر بها اأهل اجلنان... فتجل�ض على 
كر�شي من نور ويجل�ض حولها، ويبعث اإليها ملك مل يبعث اإىل 
اأحد بعد فتقول: قد اأمت علي نعمته، وهناأين كرامته، واأباحني 
من  وحفظهم  بعدي،  ودهم  ومن  وذريتي  ولدي  اأ�شاأله  جنته، 
بعدي، فيوحي اهلل اإىل امللك من غر اأن يزول من مكانه: اأن 
بعدها  ودهم  ومن  ولدها  يف  �شفعتها  قد  اأين  وب�شرها  �شرها 
وحفظهم فيها... فتقول عليها ال�شام: احلمد هلل الذي اأذهب 
عني احلزن واأقر عيني }وَالَّذينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَْتهُمْ ُذرِّيَُّتهُمْ 

بِإمياٍن َألْحَْقنا بِِهمْ ُذرِّيََّتهُم {. )الطور:21(

فاطمة عليها ال�شالم ي�م القيامة

بقلم: الشيخ محمد فاضل املسعودي
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الزهراء  فاطمة  العاملني  ن�شاء  �شّيدة  حول  احلديث  زال  ل 
الإمام احلّجة  اأّن  على  وبناًء  الوجود،  �شّر  باأّنها  ال�شام  عليها 
فاطمة  تكون  اأي�شًا،  الوجود  �شّر  هو  ال�شريف  فرجه  عّجل اهلل 
ال�شام،  عليه  احلّجة  لأّن  ال�شّر،  �شّر  ال�شام  عليها  الزهراء 
التي  وب��امل��وج��ودات  باأهلها  ل�شاخت  ول��وله  الأر����ض،  قطب  هو 
على ظهرها، ولوله لنعدمت الربكات، ولوله ملا ثبتت الأر�ض 
وال�شماء، وبُيمنه رزق الورى، فهو اإذن �شّر املوجودات، و�شّر اهلل 

تعاىل يف الكائنات
وقد عرّبنا ب�شّر اهلل تعاىل، لأّن الوجود احلقيقي التاّم الأمّت 
هو احلّق �شبحانه، فيكون الإمام احلّجة عليه ال�شام �شّر اهلل 

تعاىل يف كائناته.
ففي معرفة منزلة ومقام فاطمة الزهراء عليها ال�شام يقول 
ولدها الإمام احل�شن الع�شكري عليه ال�شام: »نحن حجج اهلل 

وُاّمنا فاطمة حّجة اهلل علينا«.
ال�شّر  �شّر  ال�شام  عليها  الزهراء  فاطمة  اأّن  نعرف  وبهذا 
ال�شريف:  احلديث  يف  ورد  ما  معنى  هو  وه��ذا  للموجودات، 

»ولول فاطمة ملا خلقتكما«.

ال�شام،  عليها  الزهراء  فاطمة  معرفة  نتحّدث عن  عندما 
و�شلوك  �شرعية  وظيفة  م��ن  املعرفة  ه��ذه  على  ي��رتت��ب  وم��ا 
اأخاقي وعقيدة قلبية؛ يتم العتقاد مبقام فاطمة من خال 
هذه  اأ�شا�ض  على  العمل  من  ب��ّد  ل  ف��اإذن  عنها،  عرفناه  ما 

العقيدة الرا�شخة يف القلب.
الدين  ُا�شول  يف  معًا  والعمل  بالعتقاد  كّلفنا  تعاىل  اهلل  اإّن 
هي:  التي  الع�شرة  الفروع  ه��ذه  على  الوقوف  وعند  وف��روع��ه، 
والأم��ر  واجلهاد  واحل��ّج  واخلم�ض  وال��زك��اة  وال�شوم  ال�شاة 
كّل  اأّن  ناحظ  والترّبي،  والتويّل  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 

فرع من هذه الفروع لو اأردنا العمل به ف�شيكون على نحوين:

اأوًل: 
عمل ج�ارحي

والعني  والرجل  اليد  هي  التي  باجلوارح  يتعّلق  ما  اأي 
واُلذن وغر ذلك، فاليد تعمل والرجل ت�شعى وهكذا.

ثانيًا: العمل اجل�انحي
الإم��ام  ق��ول  يف  ورد  ال��ذي  ك���)ال��ن��ّي��ة(  الباطني  العمل  اأي 
ال�شادق عليه ال�شام عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم: 
»نّية املوؤمن خٌر من عمله ونّية الكافر �شّر من عمله، وكّل عامل 

يعمل على نّيته«.)ُا�شول الكايف:89/2(.
البيت  ولأه��ل  ولر�شوله  هلل  وكاحلّب  القلب  اأعمال  من  هذه 
جوانحي،  عمل  اأي�شًا  فهو  ال�شام  عليهم  ال��زه��راء  وفاطمة 

كيف نعرف �شّر ال�شّر للم�ج�دات

اهلل حـــــــجـــــــج  نـــــــحـــــــن 
نا فاطمة حّجة اهلل علينا واأمُّ
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وكذلك التويّل والترّبي من اأعمال القلب وت�شّمى هذه الأعمال 
بالأعمال اجلوانحّية.

معنى التويل لغة: هو التباع بدون فا�شلة بني الويّل واملتوىّل، 
فمثًا عندما يركب �شخ�ض خلف اآخر على فر�ض فيقال مثًا: 
بينهما  يكن  ومل  عمر  خلف  زيد  كان  اإذا  فيما  عمر،  ويل  زيد 

فا�شلة.

الإن�شان  يتوىّل  اأن  هو  ا�شطاحًا:  معناه  واأّم��ا 
رّب����ه ت��ع��اىل ف��ي��ك��ون ت��اب��ع��ًا ل��رّب��ه 
����ش���ب���ح���ان���ه وه���و 

بينه  فا�شلة  ل  اأي  ال��وري��د،  حبل  م��ن  اإليكم  اأق���رب 
وبني اأوليائه، فلذلك جاءت الآيات الكرمية تبنّي هذا 
أيْــنَ  مَعَُكمْ  }وَهُـــوَ  تعاىل:  قوله  يف  كما  املعنى 
}وَهُوَ  تعاىل:  وقوله  ُكـنُْتمْ{.)احلديد:4(،  مَا 
وَلِيُّهُمْ{.)الأنعام:127(، وقوله تعاىل: }اهلُل وَلِيُّ 
النُّوِر{. إَلى  ُلمَاتِ  الظُّ مِنَ  يُْخِرجُهُمْ  آمَنُوا  الَّذِينَ 

)البقرة:257(
فهذه الآيات �شريحة يف بيان مدى العاقة بني املوؤمن ورّبه 
من  اأقرب  �شبحانه  واهلل  تعاىل  رّبه  من  قريب  فاملوؤمن  تعاىل، 
ويتوىّل  واآله  املوؤمن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  يتوىّل  ثّم  ذلك، 
و�شّيه ويتوىّل اأولياء اهلل تعاىل، فبهذا الولء يحّب اهلل ور�شوله 
واأولياءه، ولزم هذا احلّب الإطاعة، فنجد الآية الكرمية: }يَا 
األمِْر  ــي  وَُاوْلِ الرَّسُوَل  وَأطِيعُوا  اهلَل  أطِيعُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيُّهَا 

مِنُْكمْ{.)الن�شاء:59(

فهناك تاأكيد لزم وتبيني للم�شاديق التي وجبت لنا طاعتها، 
والإطاعة  واحل��ّب  ال��ولء  ُاخ��رى حت�شر  اآية  تاأتي  بعد ذلك  ثّم 
بنف�ض امل�شاديق التي بّينتها الآية ال�شابقة، فقال تعاىل: }إنَّمَا 
وَلِيُُّكمُ اهلُل وَرَسُوُلهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ 

وَيُؤُْتونَ الزََّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ{.)املائدة:55(
فاإّن الآية ح�شرت الطاعة هلل ولر�شوله ولعلّي اأمر املوؤمنني 
لأّنه هو الذي اأعطى الزكاة اإىل ذلك الفقر يف م�شجد ر�شول 
باإ�شبعه  فاأ�شار  الركوع  حالة  يف  وهو  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
لة، وقد حدث هذا لكّل الأئمة، والآية تعّم  ة مف�شّ اإليه - يف ق�شّ
جميع الأئمة الثني ع�شر كما هو ثابت عندنا - وهذا مّتفق عليه 

يف كتب التف�شر عند الفريقني.
فازم الولية هو احلّب، ولزم احلّب هو الإطاعة؛ وهذا كّله 
عمل قلبي جوانحي، ولكن هذا العمل اجلوانحي ي�شتلزم اإظهاره 
بوا�شطة اجلوارح، فمن كان حمّبًا لأمر املوؤمنني عليه ال�شام 
�شيكون مطيعًا له، وهذا ما اأّكده الإمام ال�شادق عليه ال�شام: 
»عجبت ملن يّدعي حّب اهلل كيف يع�شي اهلل«، فاإّن املحّب ملن 
اأحّب مطيع، وعلى هذا يكون التويّل عمل قلبي، ومبا اأّن القلب 
تف�شد،  وبف�شاده  اجلوارح  ت�شلح  فب�شاحه  البدن  �شلطان  هو 
الرعّية  امللك �شلحت  فاإذا �شلح  والرعّية،  للملك  م�شابه  وهذا 
لأّن النا�ض على دين ملوكها، فاإذا كان القلب يتوىّل اهلل ور�شوله 
واأولياءه فيحّبهم فيطيعهم فيمتثل البدن للقلب، ويظهر الطاعة 

على قدر طاعة القلب وحّبه وانقياده.

واأّما الترّبي الذي هو اجلناح الثاين يف ال�شر وال�شلوك اإىل 
من  له  ب��ّد  ل  تعاىل  رّب��ه  اإىل  الإن�شان  ي�شل  ولكي  تعاىل،  اهلل 

جناحني، اأّولهما التويّل وثانيهما الترّبي.
فالتويّل هلل ولر�شله ولكتبه ولأوليائه، والترّبي من اأعداء اهلل 

ور�شوله واأوليائه ومن اأعداء فاطمة الزهراء عليها ال�شام.
فالذي يعرف فاطمة باأّنها �شّر الوجود ل بّد له اأن يتوّلها 
واأ�شقط  �شربها  ومّمن  ظلمها،  ومّمن  اأعدائها  من  ويترّباأ 

. جنينها
اأّنه  زعم  »كذب من  ال�شام:  عليه  املوؤمنني  اأمر  قال  ولهذا 
الإم��ام  من  �شدر  ال��ذي  القول  وه��ذا  ع���دّوي«،  ويحّب  يحّبني 
مِنْ  لِــرَجُــل  اهلُل  جَــعَــَل  ــا  }مَ تعاىل:  لقوله  موافقًا  املع�شوم 

َقْلبَـيِْن فِي جَوْفِهِ{.)الأحزاب:4(
فالعجب كل العجب مّمن يّدعي حّب علّي عليه ال�شام وحّب 

معنى الت�يل لغة

معنى الت�يل ا�شطالحًا

ت�ظيف التربي يف حياة الإن�شان
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املوؤمنني  اأمر  اإىل  الرجوع  اإّن  يقول  مّمن  والعجب  معًا،  عدّوه 
عليه ال�شام واإىل عدّوه هو الرجوع اإىل الإ�شام، هذا كام ما 
اأنزل اهلل تعاىل به من �شلطان وهو خاف املنطق، كيف يكونا 

على طريف نقي�ض والرجوع اإليهما رجوع اإىل الإ�شام.
والثاين  باطني،  فالأّول حّب  قلبّيان،  والترّبي عمان  التويّل 
املوؤمنني  ولأم��ر  ولر�شوله  هلل  ح��ّب  هو  والأّول  باطني،  بغ�ض 
عليه ال�شام، والثاين بغ�ض لعدّو اهلل وعدّو ر�شوله وعدّو اأمر 

املوؤمنني عليه ال�شام.
فا يجتمع يف قلب واحد حّب الطيبة وحّب اخلبث، وحّب اهلل 
اأمر  اإن طاب قلبك بحّب  لأّنهما نقي�شان،  تعاىل وحّب عدّوه، 
ل  القلب  وهذا  عدّوه،  بحّب  يخبث  فاإّنه  ال�شام  عليه  املوؤمنني 

ميكن له اأن يكون طّيبًا وخبيثًا يف اآن واحد.
التويّل  على  الإ�شامية  ال�شريعة  يف  الرتكيز  جن��د  فلهذا 
والترّبي، ول ميكن اأن يّدعي اأحد التويّل دون اأن يبغ�ض عدّو من 

ل�شّح  لو كان ميكن ذلك  لأّنه  يتوىّل، 
اأن نت�شالح مع ال�شيطان ونحّبه، ومبا 
اأولياءه  فلنحّب  اأول��ي��اء  لل�شيطان  اأّن 
اهلل  اأول���ي���اء  ح���ّب  قلبنا  يف  فيجتمع 

واأولياء ال�شيطان.
ال�شيطان  لأّن  م�شتحيل  هذا  ولكن 
تعاىل  اأول��ي��اء اهلل  اأع����داء  واأول���ي���اءه 
الأّول، ومنذ بدء اخلليفة،  اليوم  منذ 
تكرّب  لأّن��ه  تعاىل  هلل  ع��دّو  فال�شيطان 
تعاىل،  اهلل  اأم���ر  وع�شى  اآدم  على 

الإلهّية والأ�شماء احل�شنى ظهر له  فاآدم الذي عك�ض ال�شفات 
عدّوه من حلظة وجوده.

مقولة  ه��ذه  النا�ض  من  اأح��د  كراهية  وع��دم  اجلميع  فحّب 
اأولياء لل�شيطان، بل هم من  �شيطانية، لأّن من النا�ض من هم 
�شياطني الإن�ض، وهذه املقولة ت�شّر ال�شيطان وتفرح حزبه، وهذه 
وهذه  النا�ض،  من  الب�شطاء  عقائد  تخريب  على  تعمل  املقولة 

املقولة من تزيني ال�شيطان.
باأّن  يعلمون  ل  وهم  �شنعًا  يح�شنون  اأّنهم  يح�شبون  فرتاهم 
هذا خاف قول اأمر املوؤمنني عليه ال�شام الذي قاله يف حّق 
ثاثة:  »الأ�شدقاء  ال�شام:  عليه  فقال  والأع���داء  الأ�شدقاء 
�شديقي و�شديق �شديقي وعدّو عدّوي، والأعداء ثاثة: عدّوي 

وعدّو �شديقي و�شديق عدّوي«.)نهج الباغة(

�شديقي  وعدّو  العدّو،  �شديق  لأّنه  يعاديني  عدّوي  ف�شديق 
يعاديني ملا بيني وبني عدّوه من �شداقة وهذه م�شاألة وجدانية 
فطرية ح�ّشية، وهذا قول اأمر املوؤمنني عليه ال�شام وهو القول 
احلّق لأّن عليًا هو احلّق واحلّق مع علّي يدور احلّق حيثما يدور 

علي، وهذا ل ميكن اإنكاره.
وهو  وال��ن��ار،  اجلّنة  ق�شيم  فهو  علّي  مع  احل��ّق  ك��ان  ف��اإذا 
فخذيه  ع��دّوي  ه��ذا  للنار  يقول  ال��ذي  وه��و  النجاة،  �شفينة 
عليه  ع��ل��ّي  ب��ولي��ة  ينجو  ال���ذي  ف���اإذن  ف��دع��ي��ه،  ول��ّي��ي  وه���ذا 

طوائف: ثاث  ال�شام 
الذي ي�شدق مع علّي  اأي  ال�شام  اأولهم: �شديق علّي عليه 
عليه  املحّمدي ر�شوان اهلل  ك�شلمان  �شيء  كّل  ال�شام يف  عليه 
الذي قيل يف حّقه: »�شلمان مّنا اأهل البيت«، فلقد كان �شديقًا 

لأمر املوؤمنني، بل هو تايل تلو اأمر املوؤمنني عليه ال�شام.
وي�شبقون  امل�شجد  يدخلوا  اأن  الأ�شحاب  اأراد  عندما  قيل 
علّي  ج���وار  اإىل  ب��احل�����ش��ور  �شلمان 
اإّل  لذلك،  يتوّفقوا  فلم  ال�شام  عليه 
الطريق  اإىل  نظروا  ما  يوم  يف  اأّنهم 
عليه  علّي  اأق��دام  اآث��ار  اإّل  ي��روا  فلم 
ال�����ش��ام ف��ف��رح��وا ب��ذل��ك وع��ن��دم��ا 
�شلمان  وج�����دوا  م�����ش��رع��ني  ذه���ب���وا 
و�شاألوه:  ذلك  من  فانده�شوا  عنده 
نزلت  هل  �شلمان؟  يا  اأتيت  اأين  من 
الأر�ض؟  من  خرجت  اأم  ال�شماء  من 
اإيّن  ه���دوء:  ب��ك��ّل  �شلمان  فاأجابهم 
عليه  املوؤمنني  اأم��ر  ب��ه  ج��اء  ال��ذي  الطريق  نف�ض  م��ن  اأت��ي��ت 
ال�شام وكنت اأ�شع قدمي على مو�شع قدم اأمر املوؤمنني عليه 
بحكمة  اإّل  ي�شعها  ول  قدمًا  يرفع  ل  اأّنه  اأعلم  لأّنني  ال�شام 
وعلم، فاإّنه يرى اأّن خطوات اأمر املوؤمنني �شادقة حّتى يف مثل 

هذا املوقف، فلذلك �شار من اأهل البيت ومن اأهل النجاة.
كان  من  اأي  �شديقي(،  )�شديق  هي  الثانية:  الطائفة  واأّم��ا 
�شديقًا ل�شلمان ومن يحذو حذوه، النعل بالنعل والقّذة بالقّذة، 
فعندها �شيكون حمّبًا لأمر املوؤمنني عليه ال�شام ويكون �شيعيًا 
عن  تتحّدث  التي  الروايات  اإىل  نظرنا  فلو  خمل�شًا،  خال�شًا 
�شفات  من  لأّن  لدينا،  وا�شحًا  تق�شرًا  جند  ال�شيعي  �شفات 
ال�شيعة اأّنهم خم�ض البطون من اجلوع، عم�ض العيون من البكاء، 
�شفر الوجوه من ال�شهر، ومن �شفات حمّبي اأهل البيت عليهم 
وال�شخاء،  الدنيا  وبغ�ض  ال�شالح  والعمل  العلم  حّب  ال�شام 
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فهي من �شفات املّتقني الذين اإمامهم علّي عليه ال�شام، وهذه 
�شفات الطائفة الثانية فاأين نحن من هذه ال�شفات وهل فينا 
الثالثة  الطائفة  اإىل  ننت�شب  اأن  اإّل  لدينا  يبقى  ل  فاإذن  منها؟ 
وهي طائفة عدّو عدّوي هذه لنا ون�شتطيع اأن نّدعي اأّننا اأعداء 
لعدّو اأمر املوؤمنني عليه ال�شام ونطالبه بذلك يف يوم القيامة، 
اأّول  اإّننا كثرًا ما نقول يف زيارة عا�شوراء »اللهّم األعن  ل�شّيما 

ظامل ظلم حّق حمّمد واآل حمّمد واآخر تابع له على ذلك«.
فهذه براءة معلنة من اأعداء اآل حمّمد �شلى اهلل عليه واآله 
ولكن  الرتبة،  بهذه  النجاة  فناأمل  تعاىل،  اإىل اهلل  بها  نتقّرب 
بالطاعة  وينجو  اأهلها،  من  كان  اإذا  بالولية  ينجو  من  هناك 
اإذا كان من اأهل العبادات، اأّما من مل يكن مثل �شلمان ول مثل 
القيامة؟  يوم  ينجو  اأن  له  فكيف ميكن  �شلمان وحمّبه  �شديق 
املوؤمنني  اأمر  اأع��داء  من  الترّبي  اإّل  لي�ض  واحدة  طريقة  فله 

ال�شام. عليه 
ن�شتمع  ل  اأن  يجب  مرتزقة  واأل�شن  م��اأج��ورة  اأق��ام  فهناك 
هي  بل  ���ش��داأت،  �شخ�شيات  تلّمع  اأن  حت��اول  التي  وه��ي  اإليها 
�شياطني  اإّل  هي  وما  لاإ�شام،  الأّول  اليوم  منذ  ب�شيء  لي�شت 
الإن�ض التي عادت اأمر املوؤمنني عليه ال�شام وعادت الزهراء 
واأولدهم عليهم ال�شام، فكيف لهذه الأقام الهزيلة حتاول اأن 

تظهر عدّو اأهل البيت باأّنه خدم الإ�شام؟
فعلينا اأن ل ننجّر وراء اأفكار �شقيمة، ونفو�ض ج�شعة، وعقول 

�شطحية ل تتعّمق يف علوم اأهل البيت عليهم ال�شام.
وعلينا التم�شك بالولية لأهل البيت عليهم ال�شام والرباءة 
وه��ذا  ال��ولي��ة،  ه��ذه  مظاهر  نظهر  اأن  ويجب  اأع��دائ��ه��م،  م��ن 
من  فاإّنها  بالأخ�ض،  احل�شينية  ال�شعائر  نعّظم  واأن  احل��ّب، 

مظاهر الولية والرباءة من اأعداء اأهل البيت عليهم ال�شام.
الذي هو ال�شاة على حمّمد  الولية  ب�شعار  ويجب اللتزام 
تعاىل  اهلل  لرفع  لهم  دع��اء  عليهم  ال�شاة  ف��اإّن  حمّمد،  واآل 
عليكم،  »و�شلواتنا  اجلامعة  ال��زي��ارة  يف  ورد  كما  درجاتهم، 
اجل��ن��ان:زي��ارة  لذنوبنا«.)مفاتيح  وك��ّف��ارة  لأنف�شنا  ط��ه��ارة 

اجلامعة الكربى(
الذي  البيت  اأه��ل  اأع��داء  من  ال��رباءة  ب�شعار  نتم�شك  واأن 
فاطمة  واأع��داء  ال�شام(  عليهم  البيت  اأهل  اأع��داء  )لعن  هو 

الزهراء عليها ال�شام.
اأي�شًا دعاء ولكّنه على اأعداء اأهل البيت عليهم  وهذا اللعن 
ال�شام لأّن معنى اللهّم العن فانًا اأي اأبعده عن رحمتك، لأّنه 

بجانب  زي��ارة  كّل  يف  جند  ولهذا  الإلهية،  الرحمة  ي�شتحّق  ل 
واأحيانًا  لأعدائهم  لعنًا  ال�شام  عليهم  لهم  والتحّية  ال�شام 
واحلّب  تخلية،  والبغ�ض  بغ�ض،  لأّنه  ال�شام،  على  اللعن  يقّدم 

حتلية، والتخلية تقّدم على التحلية.
وعن  ال�شام  عليها  ال��زه��راء  عظمة  ع��ن  نتكّلم  فعندما 
مظلومّيتها، هو لأّن ر�شا فاطمة ر�شا اهلل وغ�شبها غ�شب اهلل؛ 
»من  واآل��ه:  عليه  اهلل  �شلى  الأعظم  الر�شول  عن  ورد  ما  وهذا 
اهلل،  اأر�شى  فقد  اأر�شاين  ومن  اأر�شاين،  فقد  فاطمة  اأر�شى 
ومن اأغ�شب فاطمة فقد اأغ�شبني، ومن اأغ�شبني فقد اأغ�شب 

اهلل«.)�شحيح البخاري:4/باب مناقب فاطمة عليها ال�شام(
فاطمة  )اإّن  واحلديث  وال�شر  التاريخ  كتب  بع�ض  يف  وقيل 
ماتت وهي واجدة على - اأبي بكر وعمر - فان وفان«، يعني 
ماتت �شام اهلل عليها وهي غا�شبة عليهما، فاإذن حّل عليهما 
غ�شب اهلل تعاىل، ومن حّل عليه غ�شب اهلل تعاىل فهو ملعون 
اهلل  اآذى  لأّن��ه  الاعنون،  ويلعنه  اهلل  ويلعنه  القراآن،  ب�شريح 

ور�شوله واأمر املوؤمنني عليه ال�شام.
اأو يف  فالذي يوؤذي ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله يف نف�شه 
علي عليه ال�شام وهو كنف�ض ر�شول اهلل اأو يوؤذي فاطمة عليها 
كما  جنبيه  بني  التي  روح��ه  لأّنها  النبي  روح  هي  التي  ال�شام 
ومعتٍد  ومتجا�شر  ظامل  فاإّنه  بيته،  اأهل  يف  اأو  احلديث  يف  ورد 
في�شتحّق اللعن ب�شريح القراآن الذي يقول: }أال َلعْنَُة اهلِل عََلى 

الِمِنيَ{.)هود:18( الظَّ
ثّم �شّرحت الآية القراآنية الكرمية بلعن من اآذى اهلل ور�شوله 
فِي  اهلُل  َلعَنَهُمُ  وَرَسُــوَلــهُ  اهلَل  يُــؤُْذونَ  الَّذِينَ  }إنَّ  فقالت: 

الدُّنْيَا وَاآلخِرَةِ{.)الأحزاب:57(
ــَذابٌ  َلهُمْ عَ ــؤُْذونَ رَسُـــوَل اهلِل  يُـ ــذِيــنَ  }وَالَّ وق��ال تعاىل: 

ألِيمٌ{.)التوبة:61(
فعن  اأهله،  نعرف  لكي  احلّق  وعلينا معرفة  فهذا هو احلّق، 
اأّنه قال: »اعرف احلّق تعرف  اأمر املوؤمنني علي عليه ال�شام 
اأهله«، ول ُيعرف احلّق بالرجال، بل ُيعرف الرجال باحلّق، فا 
تبهر بفان وفان، اعرف احلّق وانظر اإىل احلّق وانظر اإىل ما 

قال ل اإىل َمن قال.
يف  اختلفوا  اأّنهم  اإّل  امل�شلمني،  كّل  عند  موجود  الترّبي  ثّم 
امل�شاديق، لأّن الأمر ا�شتبه عليهم، ولو عرفوا احلّق لّتبعوه، اإّل 

من كان يف قلبه مر�ض فزادهم اهلل مر�شًا.

بقلم: السيد عادل العلوي
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كلم���ات كال�ش���هم نف���ذت اإىل اأعماق���ي. فتح���ت جرحًا 
ل اأظنه يندمل ب�ش���هولة وي�ش���ر ، غالب���ت دموعي وحاولت 

منعه���ا من النحدار ما ا�ش���تطعت!.
ولكنه���ا انهم���رت وكاأنه���ا ت�ش���ر عل���ى اأن تغ�ش���ل ع���ار 
التاري���خ يف قلبي ، فكان الت�شمي���م للرحيل عرب حمطات 
التاريخ للتعرف على ماأ�ش���اة الأمة وتلك كانت هي البداية 
لتحدي���د هوي���ة ال�ش���ر والنتقال ع���رب ف�ش���اء املعتقدات 

الدليل. م���ع  وامليل  والتاريخ 
كان ذل���ك يف ال���دار التي يقيم فيها ابن عمي ال�ش���يعي! 
جئ���ت لتحيته والتحدث معه ع���ن اأمور عامة ... حلظة ثم 
لف���ت انتباه���ي �شوت خطي���ب ينبعث من جهاز الت�ش���جيل 
قائ���ًا » وهذه اخلطبة وردت يف م�شادر ال�ش���نة وال�ش���يعة 
وق���د األقتها فاطم���ة الزهراء لتثبيت حقه���ا يف فدك ، ثم 

بداأ اخلطي���ب يف اإلقاء اخلطبة.

عل���ى  اأك���ن  مل  ال�ش���ريط  له���ذا  ا�ش���تماعي  ح���ني  اإىل 
ا�ش���تعداد للخو�ض يف ق�شايا خافي���ة مذهبية. قد عرفنا 
اأن الأخ � اب���ن عم���ي � �ش���يعي و�ش���األنا اهلل اأن يهديه ، وكنا 
نتحا�ش���ى الدخول معه يف نقا�ض بقدر ا�ش���تطاعتنا. ولكن 

اأب���ى اهلل �ش���بحانه وتع���اىل اإل اأن يقي���م علينا حجته.
ب�ش���وت هادئ جمي���ل بداأ اخلطي���ب يف اخلطبة وتدفق 
�ش���عاع كلماته���ا اإىل اأعم���اق وج���داين ، و�ش���ح يل اأن مثل 
ه���ذه الكلمات ل تخرج من �ش���خ�ض عادي حت���ى ولو كان 
عامل���ًا مفوهًا در����ض اآلف ال�ش���نني ، بل ه���ي يف حد ذاتها 
معج���زة. كلمات بليغ���ة .. عبارات ر�شين���ة ، حجج دامغة 
وتعب���ر ق���وي .. ترك���ت نف�ش���ي له���ا وا�ش���تمعت اإليها بكل 
كي���اين وعندما بلغت خطبتها الكلمات التي بداأت بها هذا 
الف�شل مل اأمتالك نف�ش���ي وزاد انهم���ار دموعي. وتعجبت 
من ه���ذه الكلمات القوي���ة املوجهة اإىل خليفة ر�ش���ول اهلل 

بنــــــــ�ر 
اهتديت
امل�شتب�شر ال�ش�داين ال�شيد عبد املنعم ح�شن

10

الع
تط

ا�ش



�شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم ومم���ا زاد يف حرتي اأنها من 
ابنة ر�ش���ول اهلل فماذا ح���دث؟ وملاذا .. وكيف؟!! ومع من 
كان احلق وقبل كل هذا هل هذا الختاف حدث حقيقة؟ 
ويف الواق���ع مل اأك���ن اأعل���م �ش���دق ه���ذه اخلطب���ة ولك���ن 
اهتزت م�ش���اعري حينها وقررت اخلو�ض يف غمار البحث 
بجدي���ة مع اأول دمعة نزلت م���ن اآماقي .. ويف هذا املنحى 
ل اأري���د اأن اأ�ش���مع من اأح���د ، فقط اأريد خي���ط البداية اأو 
بداي���ة اخليط لأنطل���ق ، ومل تكن اخلطب���ة مق�شورة على 
م���ا ذكرته من فق���رات بل ه���ي طويلة جدًا وفيه���ا الكثر 
م���ن الأمور التي ت�ش���حذ الهم���ة ملعرفة تفا�شي���ل ما جرى 

به. املو�شوعي���ة املحيطة  وظروفه 
انته���ى ال�ش���ريط ، كفكف���ت دموع���ي حم���اأوًل اإخفاءها 
حتى ل يح����ض بها ابن عمي ، ل اأدري ملاذا؟ رمبا اعتزازا 
بالنف�ض ، ولكن هول املفاجاأة جعلني اأنهمر عليه مبجموعة 
من الأ�ش���ئلة وما اأردت جوابا ، اإمنا هي حماولة للتنفي����ض 
وكان اآخ���ر اأ�ش���ئلتي اإذا كان م���ا ج���اء يف بع����ض مقاط���ع 
اخلطب���ة �شحيح���ا فه���ل كل ذل���ك م���ن اأجل ف���دك قطعة 
الأر�ض؟!اأجابن���ي : عليك اأوًل اأن تعرف من هي فاطمة ثم 
تب���داأ البحث بنف�ش���ك حتى ل اأفر�ض علي���ك قناعتي واأول 
م�ش���در جتد فيه بداية اخليط �شحيح البخاري ، وناولني 

الكت���اب فكانت املفاج���اأة التي مل اأتوقعها.
م���اذا ب���ني الغا�شب اأبي بكر و�ش���يدة ن�ش���اء 

العامل���ني فاطمة الزهراء عليها ال�ش���ام؟
اخلام����ض  اجل���زء  �شحيح���ه  يف  البخ���اري  اأخ���رج 
)����ض82( يف كت���اب املغازي ب���اب غزوة خيرب ق���ال : عن 
ع���روة عن عائ�ش���ة اأن فاطم���ة بنت النبي �شل���ى اهلل عليه 
واآله و�ش���لم اأر�شلت اإىل اأبي بكر ت�ش���األه مراثها من اأبيها 
مم���ا اأفاء علي���ه باملدينة وفدك وما بقي من خم����ض خيرب 
فق���ال اأبو بكر : اإن ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم 
ق���ال : » ل ن���ورث من تركن���اه �شدقه اإمنا ي���اأكل اآل حممد 
م���ن هذا املال ... اإىل اأن يقول البخ���اري فاأبى اأبو بكر اأن 
يدفع اإىل فاطمة منها �ش���يئًا فوجدت فاطمة على اأبي بكر 
يف ذل���ك فهجرت���ه ومل تكلم���ه حت���ى توفيت وعا�ش���ت بعد 
النبي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم �ش���تة اأ�ش���هر فلما توفيت 

دفنه���ا زوجها علي ليًا و�شلى عليها ومل يوؤذن بها اأبا بكر 
 .»

تغي���ر  م���ع  الواقع���ة  ذات  �شحيح���ه  يف  م�ش���لم  واأورد 
طفي���ف يف الألف���اظ يق���ول » فغ�شبت فاطمة « ب���دل كلمة 

وج���دت )1(.
من هاتني الروايتني وغرهما ن�ش���تخل�ض الآتي :

اأوًل : ه���ذه احلادث���ة الت���ي وقع���ت ب���ني فاطم���ة بن���ت 
النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم واأبي بك���ر حقيقة ل 
ميك���ن تكذيبه���ا ول الإعرا����ض عنه���ا لأنه���ا مثبتة يف منت 
اأك���ر الكتب �شحة واعتم���ادًا عند اأهل ال�ش���نة واجلماعة 
بل يف كل امل�شادر التاريخية واحلديثية كما �ش���ياأتي بيانه 

. حقا ل
ثاني���ًا : اإن احلادث���ة مل تك���ن خاف���ًا عاب���رًا اأو �ش���وء 
تفاه���م ب�ش���يط بل هي م�ش���كلة ك���ربى هذا ما نلم�ش���ه من 
كلم���ة » فوج���دت فاطمة على اأب���ي بكر « اأو بتعبر م�ش���لم 
» فغ�شب���ت فاطم���ة « فالغ�ش���ب والوج���د معناهما واحد ، 
حم�شلة اأن فاطمة غ�شبت غ�شبًا �ش���ديدًا على اأبي بكر .. 
عل���ى الرغم من قول اخلليفة اإن الر�ش���ول �شلى اهلل عليه 

واآله و�ش���لم ق���ال » ل نورث « ولكن فاطم���ة غ�شبت.
ثالث���ًا: اإن غ�ش���ب الزه���راء كما اأن���ه مل يك���ن قليًا يف 
حدته مل يكن ق�شرًا يف مدته بل ا�ش���تمر حتى وفاتها كما 
يقول البخاري نقًا عن عائ�ش���ة » فهجرته ومل تكلمه حتى 
توفي���ت « وهذا معنى جلي يف اأن حال���ة الغ�شب واخلاف 
ا�ش���تمر اإىل وفاته���ا بل اإىل ما بعد ذل���ك اإذ اإّن اأبا بكر مل 

ي�شل عليها ودفنت ليًا �ش���رًا بو�شية منها كما �ش���نبني.
رابع���ًا: غ�شب الزه���راء عليها ال�ش���ام مل يكن من�شبًا 
فقط عل���ى اأبي بكر بل �ش���مل اخلليفة الث���اين بدليل عدم 
ذك���ره �شمن امل�شل���ني عليها ، و�ش���يت�شح اأثناء البحث اأن 
موقف اأب���ي بكر وعمر واحد يعني موق���ف الزهراء منهما 
وموقفهم���ا منها ، يق���ول ابن قتيبة يف تاريخ���ه » دخل اأبو 
بك���ر وعم���ر على فاطمة فلم���ا قعدا عنده���ا حولت وجهها 
اإن  اأراأيتكم���ا   : فقال���ت  يق���ول  اأن  اإىل   .. احلائ���ط  اإىل 
حدثتكما حديثًا عن ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 
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تعرفان���ه وتعمان ب���ه؟ قال : نع���م فقالت ن�ش���دتكما اهلل 
اأمل ت�ش���معا ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم يقول 
: ر�ش���ا فاطمة من ر�شاي و�ش���خط فاطمة من �ش���خطي ، 
فمن اأح���ب فاطمة ابنتي فق���د اأحبني وم���ن اأر�شاها فقد 

اأر�شاين ومن اأ�ش���خطها فقد اأ�ش���خطني.
ق���ال : نع���م �ش���معناه م���ن ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه 
واآل���ه و�ش���لم قال���ت : ف���اإين اأ�ش���هد اهلل ومائكت���ه اأنكم���ا 
اأ�ش���خطتماين وما اأر�شيتماين ولئن لقيت النبي �شلى اهلل 
عليه واآله و�ش���لم لأ�شكونكما اإليه ، ثم قالت : واهلل لأدعون 

عليكم���ا يف كل �ش���اة اأ�شليها « )1(.
كل ه���ذه احلقائ���ق جعلت الدني���ا مظلمة ل���دي .. وفور 
تو�شل���ي اإليه���ا قف���ز اإىل ذهن���ي األف �ش���وؤال و�ش���وؤال .. ل 
اأدري م���اذا اأفعل وكيف اأفكر واإىل من اأجلاأ؟!! اإنها ب�شعة 
امل�شطف���ى ال�شديق���ة فاطمة ، اأقراأ فاإذا بها عا�ش���ت بعد 
اأبيه���ا يف حال���ة غ�ش���ب اإىل اأن مات���ت ... كي���ف ومل���اذا!! 
الط���رف الآخر ال���ذي غ�شبت عليه الزه���راء اإنه اخلليفة 
الأول .. ال�شدي���ق .. اخللي���ل لق���د كان يحب ر�ش���ول اهلل 
�شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم كما علمونا � اأكر من نف�ش���ه .. 

فكيف يفع���ل بالزهراء �ش���يئا يغ�شبها؟.
كيفم���ا كان���ت الت�ش���اوؤلت ومهم���ا كان التربي���ر هاهي 

فاطم���ة عليه���ا ال�ش���ام كم���ا وج���دت ب���ني طي���ات الكتب 
غا�شب���ة عل���ى اخلليفت���ني ..  وبرغ���م كل احلواجز قررت 
موا�شل���ة البح���ث والتنقي���ب عل���ى األ اأجع���ل ب���ني نف�ش���ي 
واحلقائ���ق حجاب اخلوف اأو الرهب���ة اأو التربير وم�شيت 
يف طريق رمبا كان �ش���ائكًا يف بدايته ولكني بف�شل بركات 
ال�شديق���ة الطاهرة و�شلت اإىل �ش���اطئ اليق���ني ، ومعها � 
روح���ي فداها � كان���ت البداية املفجع���ة والنهاية املمزوجة 

بح���اوة الإميان وقم���ة املعرفة.
ح�ل الكاتب:

ال�ش���يد عب���د املنعم ح�ش���ن: ولد ع���ام 1969م يف قرية 
"م�ش���مار" الواقع���ة �ش���رق ال�ش���ودان، وترع���رع يف اأ�ش���رة 

متوا�شع���ة، تتعّب���د وفق املذه���ب املالكي. كان اأب���وه اإمامًا 
و�ش���يخًا للقرية ول���ه مكانة خا�شة عند �ش���كانها، لأّنه كان 
من املقّربني وامل�ش���اعدين ملر�ش���د الطريق���ة اخلتمية التي 
تعت���رب من الطوائف ال�شوفية الكربى يف ال�ش���ودان. يقول 
الأخ عبداملنع���م: بداأت يف بورت�ش���ودان مرحلة جديدة من 
حيات���ي ب���ني �شخب املدين���ة واأجوائها الت���ي تختلف متامًا 
عن القرية، در�ش���ت املتو�ش���طة والثانوي���ة ومل يكن يل هم 
يف ه���ذه الفرتة �ش���وى اإنهاء الدرا�ش���ة اجلامعية والتخرج 
والنط���اق يف احلياة حتى اأ�ش���تطيع م�ش���اعدة اإخوتي يف 
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اُل�شرة. اإعالة 
اأعت���اب  عل���ى  واأ�شبح���ت  �ش���راعًا  ال�ش���نوات  م�ش���ت 
التخرج من الثانوي���ة، امتحنت لل�ش���هادة فاأحرزت نتيجة 
توؤهلني لدخ���ول جامعة القاهرة باخلرطوم التي اأ�شبحت 
فيم���ا بع���د جامع���ة النيلني، واخ���رتت كلية احلق���وق، كان 
اهتمام���ي الجتماعي يفوق اهتمام���ي الأكادميي ووجدت 
نف�ش���ي يف ه���ذا اجلان���ب حي���ث تعرف���ت عل���ى الكثري���ن 

التجارب. من  وا�ش���تفدت 
بع���د ذل���ك اأ�شبح���ت رئي�ش���ًا لاحت���اد الع���ام للطاب 
ال�ش���ودانيني بالولية ال�شمالية، وكنت �ش���عيدًا بذلك لعلي 
اأخ���دم الطاب واأقدم �ش���يئًا يكون ذخ���رًا يل يف اآخرتي، 
بات���وا يعي�ش���ون يف غفل���ة  النا����ض  اأغل���ب  واأن  خ�شو�ش���ًا 
وال�ش���اعة تقرتب ول ن���دري متى يدركنا امل���وت حينها لن 
تنفعنا تقوى اآبائنا اإّل مبقدار ما ا�ش���تفدنا مما قّدموه لنا 

من ن�ش���ح واإر�ش���اد وتربية قومية".
لأب���داأ  "اخلرط���وم"  العا�شم���ة  املق���ام يف  ب���ي  ا�ش���تقّر 
الدرا�ش���ة اجلامعي���ة.. ويف اأح���د اأحيائها حي���ث اخرتت اأن 
اأ�ش���كن مع اأقربائي كان ي�ش���كن اأحد اأبن���اء عمومتي وحيدًا 
يكافح يف احلياة بني الدرا�شة والعمل... كان متدينًا يعي�ض 
حي���اة �ش���عيدة رغم اأنه ل ميلك �ش���يئًا من الو�ش���ائل املادية 
لل�ش���عادة ورمبا يخت�ش���ر طعامه يف الي���وم بوجبة واحدة.

اأحيان���ًا نبي���ت مع���ه لي���ايل كامل���ة ف���راه باللي���ل قائمًا 

قانت���ًا يدع���و اهلل ويتل���و كتاب���ه ويف ال�شب���اح يدع���و اهلل 
بكلم���ات مل ن�ش���مع به���ا من قب���ل، كلمات يناج���ي بها ربنا 
عّزوجّل هي با �ش���ك لي�ش���ت لب�ش���ر عادي، لب���د اأنها من 
قول الر�ش���ول)�شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم( ولكن عجبًا مل 
ن�ش���مع بها من قبل، ومل نقراأها �شمن مناهجنا الدرا�شية 
ول كتبنا الإ�ش���امية.. فن�شطر اإىل �ش���وؤاله ما هذا الذي 
تق���روؤه؟! فيجيبنا باأنه دعاء ال�شب���اح لأمر املوؤمنني علّي 

اب���ن اأبي طالب)عليه ال�ش���ام( فنوج���م مبهوتني.
اأحببناه لورعه واإذا به �شيعي!

وانطلقن���ا معه يف ح���وارات قوي���ة باعتبارنا متم�ش���كني 
مبذه���ب اأه���ل ال�ش���نة واجلماعة اأو ل اأقل )ذل���ك ما عليه 

اآباوؤن���ا ونحن على اآثارهم �ش���ائرون(.
وكان النقا����ض ميت���د ل�ش���اعات طويل���ة وكان���ت حجت���ه 
قوي���ة بّينة مدّعمة بالأدلة والرباهني العقلية والنقلية، ومل 
يعتم���د على طول حواره معنا على كتاب اأو م�شدر �ش���يعي 
مما يعملون به، بل كان ير�ش���دنا اإىل م�شادر اأهل ال�ش���نة 

واجلماع���ة لنجد �شدق ادعائه
رغ���م اأن حديث���ه واأدلته وبع����ض الكتب الت���ي قراأناها 
كان���ت حت���دث فينا ه���زة داخلي���ة اإّل اأننا كن���ا نكابر ول 
نظه���ر له م���ن ذلك �ش���يئًا... وعندما جنتم���ع بعيدًا عنه 
كن���ا ناأ�ش���ف حلاله ون�شف���ه باأنه م�ش���كني! واأخ���رًا بنور 

اهتديت.. فاطم���ة 

املستشار القانوين 

عبد املنعم حسن
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اإّن جمال�ض احل�شني عليه ال�شام هي التي ممكن حتويلها 
من جمّرد منا�شبة اإحياء ذكرى اإمام �شهيد، اإىل حمطة من 
حياته  موؤمن يف حركة  كل  يحتاجها  والتي  التكامل  حمطات 
حيث  ال�شام  عليه  ال�شهداء  �شيد  نه�شة  مرامي  اأح��د  وهي 
يقول اإمّنا خرجت لطلب الإ�شاح يف اأمة جدي.. فكما اأّن قوى 
ال�شّر يف عامل الوجود من: ال�شيطان، والنف�ض الأّمارة، وبطانة 
ال�شوء؛ ت�شعى ل�شرف العبد عن طريق الطاعة لرّب العاملني.. 
اأي�شًا ت�شعى لدفع العبد  فكذلك قوى اخلر يف عامل الوجود 
خلق  ال��ذي  الوجود  ب���:رّب  واملتمّثل  الإلهي  الُقرب  عامل  اإىل 
اأودعها يف طينة  التي  ال�شليمة  وبالفطرة  ُيعرف،  لكي  اخللق 
اخللق، واجلماعة ال�شاحلة التي ُعرّب عنها يف القراآن الكرمي 
اأمة  وخر  اخلر،  اإىل  الداعية  والأّم��ة  اآمنوا،  الذين  بالفتية 

اأخرجت للنا�ض.
مهمة  ماحظات  على  التنويه  اأحببنا  املنطلق،  هذا  ومن 
يف هذا املجال، وذلك لأن عطاء هذا املو�شم كعطاء ال�شم�ض، 
فهي واحدة يف اأ�شل العطاء، ومتعددة يف اآثارها اخلارجية، 
بح�شب القابليات، واختاف درجات امل�شتقبلني لهذا العطاء.

اأنعم اهلل تعاىل علينا من املاحظات يف  واإليكم بع�ض ما 
هذا املجال.

اأو �شعائرية حتتاج اإىل ر�شيد فكري  اإن كل حركة عبادية 
كل  من  لها  وحافظ  ثانيًا،  حلركتها  وم��زّود  اأوًل،  لها  داع��م 

من  الأه����داف  تلك  لتحقيق  لب���ّد  وعليه  ث��ال��ث��ًا..  ان��ح��راف 
ثانيًا، وفل�شفة  الإمام  اأوًل، ووظيفة  الإمامة  ا�شتيعاب حقيقة 
النه�شة احل�شينية ثالثًا.. اإذ اإن با�شتيعاب هذه املعاين ي�شل 
على  البكاء  ف��اإن  واإل  الواعي،  التفاعل  درج��ة  اإىل  الإن�شان 
مظلوم من دون معرفة انت�شابه اإىل م�شدر الوجود، ل ي�شّب 
من  فكم  الكمال،  عامل  اإىل  و�شوقه  العبد  م�شرة  تغير  يف 
املظلومني ُقتلوا بغر حّق من �شّتى امللل.. فاإن من لوازم حّب 
املوىل، حّب اأحبائه، والتاأمّل ملا جرى عليهم، وهذه من لوازم 

احلّب البديهية.

من  احل�شينية  احل��رك��ة  فل�شفة  ا�شتيعاب  م��ن  لب���ّد  اإّن���ه 
بداياتها اإىل نهاياتها، واملتمّثلة بتحقيق العبودية ال�شاملة هلل 
رّب العاملني.. فاإّن �شّيد ال�شهداء كان كما رّباه والده علي عليه 
ما جتّلى  وهو  بحّبه،  متّيمًا  تعاىل،  اهلل  بذكر  لِهجًا  ال�شام، 
منذ �شغر �شنه، اإىل �شنوات مرافقته لأبيه، اإىل حكومة اأخيه 
كرباء،  اإىل  املدينة  من  حركته  اإىل  ال�شام،  عليه  احل�شن 
الُقرب  ه��ّم  فكان  املعركة..  ميدان  يف  نحبه  ق�شى  اأن  اإىل 
الغالب على كّل حركاته �شلوات اهلل تعاىل عليه،  الإلهي هو 
الأرباب،  رّب  املناجاة مع  �شاعة  �شاعة مقتله  ومن هنا جعل 
وحّول مو�شع مقتله اإىل حمراب للعبادة، حيث خّل�ض فل�شفة 
حياته ومماته بقوله: »اإلهي ر�شًا بق�شائك، وت�شليمًا لأمرك، 

ل معبود يل �شواك!«.

الر�شيد الفكري يف احلركة احل�شينية

فل�شفة احلركة احل�شينية

اآداب املجال�ــض احل�شــينية
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هذا  اإىل  ينظر  اأن  احل�شيني،  ال��ولء  يّدعي  من  كل  فعل 
ال�شعار احل�شيني، ويرى مدى مطابقة حركته يف احلياة لهذا 

ال�شعار املقّد�ض.

اإّن املجال�ض احل�شينية ومو�شم عا�شوراء بل حمّرم بل �شهري 
العزاء، مبثابة الرياح املو�شمية الدافعة لل�شفينة اإىل الأمام، 
فاإذا كانت هنالك �شفينة را�شية غر مثقوبة اجلوانب، و�شراع 
مرفوع غر ممّزق الأطراف، فاإن الرياح املو�شمية تدفعها اإىل 
الأمام.. ولكن اإذا كانت ال�شفينة فاقدة ملا ُذكر، فاإن الرياح 
قد ت�شّرها اأكر مما قد تفيدها! فعلى كل فرد مّنا اأن يجّهز 

�شفينته قبل املوا�شم، لتاأتي الرياح بربكاتها املعهودة.

اإّن اللتفات اإىل فقه الآفات �شروري جدًا، ل�شمان جناح 
اأنَّ  �شّك  ول  احل��ي��اة..  يف  املن�شودة  الأه���داف  اإىل  الو�شول 
فمن  اأي�شًا،  بالآفات  تبتلى  اأن  ميكن  مما  العاطفية  احلركة 
ت�شتلزم  ل  التي   - العاطفية  باحلركة  النف�ض  تر�شية  الآفات 
وبالتايل   - بالتق�شر  الإح�����ش��ا���ض  عند  العناء  م��ن  ك��ث��رًا 
حتتاج  والتي  العملية،  التغيرية  احلركة  عن  العبد  يتقاع�ض 

اإىل �شيء من املعاناة واملجاهدة.
متّر  الذي  فاإن  العجب،  دائ��رة  من  النف�ض  اق��رتاب  ومنها 
عليه احلالت الروحية املتاأّلقة، قد يظن اأنه و�شل اإىل دائرة 
الُقرب من احلّق املتعال، وو�شل اإىل نهايات املطاف، واحلال 
اأن املقيا�ض الأول والأخر يف هذا املجال، هو الر�شيد العملي 

الذي له خلفية عاطفية، ل خلفية جمّردة من كل ر�شيد!

من امل�شاكل التي يعاين منها كل الذين وّفقهم اهلل تعاىل 
اأّنهم  ال�شام،  عليه  احل�شني  اهلل  عبد  اأب��ي  ذك��رى  لإح��ي��اء 
يفقدون معظم املكا�شب الروحية بعد النتهاء من جمل�ض �شيد 
اأغلب  مبا�شرة يف  العزاء  مو�شم  ومن  ال�شام  عليه  ال�شهداء 
العبد  يرتاجع  باأن  اأّن هذه خ�شارة كربى،  ريب  ول  الأحيان، 
ا كان عليه، واحلال اأّن من ت�شاوى يوماه فهو مغبون يف فكر  عمَّ

اأهل البيت عليهم ال�شام.
جذور  اإىل  ال��روّي  امل��اء  ه��ذا  اإي�شال  هو  الأ�شا�ض  واحل��ّل 
النف�ض، لتندية الرتبة املحيطة بال�شجرة، واحلا�شل يف غالب 
التوحيد  ماء  نو�شل  كيف  اأم��ا  الأول..  ل  الثاين  هو  الأوق��ات 
يف  ل  مف�شّ حديث  اإىل  فيحتاج  النف�ض،  اأعماق  اإىل  والولية 

حمّله، ولكن جممله يتلّخ�ض يف اأمرين: اإزالة عوائق اإي�شال 
املدد يف النف�ض برتك املعا�شي والذنوب، والتعّر�ض للنفحات 
وهذه  ي�شاء،  من  برحمته  يخت�ّض  تعاىل  اهلل  ف��اإّن  الإلهية؛ 
اأبدًا، فلها قواعدها التي تكت�شف من  امل�شيئة لي�شت جزافية 

خال ممار�شة الطاعة، والإ�شتلهام من رّب الأرباب.

هو  ال�شام  عليه  احل�شني  حركة  يف  البارزة  ال�شمات  من 
حمله لهموم الأمة، واإل فلو كان هّمه الوحيد التقّرب الفردي 
اإىل اهلل تعاىل، فاإن رو�شة جّده امل�شطفى �شلى اهلل عليه واآله 
اآخر  اإىل  فردية  عبادة  ليعكف على  ال�شومعة،  نعم  له  كانت 

عمره املبارك.
ومن املعلوم اأّن ال�شلطة احلاكمة اآنذاك مل تكن تتاأّثر بهذه 
الذي  الوجود  هذا  من  لتاأمن  عليه،  ت�شجعه  قد  بل  احلركة، 

كان ميّثل قمة المتداد خلط اأهل البيت عليهم ال�شام.
بني  اثنينية  ي��رى  ل  ال��ذي  ال�شام  عليه  احل�شني  ولكنه 

علي  تربية  وهو  اجللوات،  يف  واجلهاد  اخللوات،  يف  العبادة 
عليه ال�شام، حيث يقول عن خا�شة اأولياء اهلل تعاىل طالبًا 

منه حتقيق هذه الأمنية: »فناجيته �شّرًا، وعمل لك جهرًا«.
هموم  نحمل  اأن  هو  به،  التاأ�ّشي  م�شاديق  من  ف��اإّن  وعليه 
باجلانب  يتعّلق  م��ا  ك��ل  اإىل  بالإ�شافة  جوانحنا،  يف  الأم���ة 

التوحيدي من املحبة الإلهية.
الجتماعي  ال��دور  خال  من  ذلك  يتجّلى  اأن  املمكن  ومن 
ال��دور  ه��ذا  اأّن  املعلوم  وم��ن  الأم���ة،  حياة  حركة  يف  الفاعل 
يختلف من مرحلة اإىل مرحلة، ومن فرد اإىل فرد، ومن بيئة 

اإىل بيئة.
واجلامع لذلك كّله هو اأن يبحث الفرد مبو�شوعية ونزاهة 
اإىل  ال�شفر  تعاىل يف خلقه، وهذا معنى  اإىل اهلل  يقّربه  عّما 
احلّق باخللق يف اخللق، وهي �شورة موازية لل�شفر اإىل اخللق 

باحلّق ومع احلّق.

بركات املجال�ض

�شمان جناح ال��ش�ل اإىل الأهداف

فقدان املكا�شب الروحية

حمل هم�م الأّمة
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اإن مقام �شيدة ن�شاء العاملني فاطمة الزهراء عليها ال�شام 
ومن�زلتها عند اهلل ور�شوله �شلى اهلل عليه واآله عظيمة جدًا، 
ف�شلها  ب��اإب��راز  وال��رواي��ات  الآي���ات  م��ن  الكثر  وردت  حيث 
ومن�زلتها وتعظيم �شاأنها، وكذلك يف حمبتها حيث قال ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم: »من اأحب فاطمة فقد اأحبني 
ومن اأحبني فقد اأحب اهلل، ومن اأبغ�ض فاطمة فقد اأبغ�شني 

ومن اأبغ�شني اأبغ�ض اهلل«.
عليها  ال��زه��راء  فاطمة  ر�شا  ب��اأّن  �شريحة  اإ���ش��ارة  فهنا 

ال�شام له ارتباط مع ر�شا اهلل تعاىل.
يف  والروايات  الآي��ات  من  الوجيز  ال�شيء  ن�شتعر�ض  فهنا 

�شاأنها ومنزلتها وف�شلها.

ـــهُ لِيُْذهِـــبَ عَنُْكمُ  1. قول���ه تع���اىل: }...إِنَّمَـــا يُِريدُ اللَّ
الرِّجْـــسَ َأهَْل الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكمْ تَْطِهريًا{.)الأحزاب:33(
ق���ال احلاف���ظ: )قالت اأم �ش���لمه: ملا نزل���ت }إِنَّمَـــا يُِريدُ 
ـــهُ لِيُْذهِـــبَ عَنُْكـــمُ الرِّجْسَ َأهْـــَل الْبَيْـــتِ وَيَُطهِّرَُكمْ  اللَّ
تَْطِهـــريًا{ دعا النبي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم فاطمة وعليًا 
واحل�ش���ن واحل�ش���ني عليهم ال�ش���ام، فجلَّّلُهْم بك�ش���اء فقال: 
»الله���م هوؤلء اأه���ل بيتي« اأخرج���ه الرتمذي وغ���ره( .)فتح 

الباري لب���ن حجر: 422/15(
وقال الآلو�شي: )اأخرج الرتمذي واحلاكم وابن جرير وابن 
قالت:  �شلمة  اأُم  عن  �شننه  يف  والبيهقي  مردويه  وابن  املنذر 

ُيِريُد اهلل...} ويف البيت فاطمة وعلي  ا  َ يف بيتي نزلت {اإِمنَّ
واحل�شن واحل�شني عليهم ال�شام فجللهم ر�شول اهلل بك�شاء 
عليه ثم قال: »اللّهم هوؤلء اأهل بيتي فاأذهب عنهم الرج�ض 

وطهرهم تطهرًا«.
وقال ابن تيمية: قد ثبت يف ال�شحيح اأّنه �شلى اهلل عليه - 
واآله - و�شلم(، اأدار ك�شاء على علي وفاطمة وح�شن وح�شني 
وطهرهم  الرج�ض  عنهم  فاأذهب  بيتي  اأه��ل  »اللهم  قال  ثم 

تطهرًا«. )منهاج ال�شنة:3/2(
وفعله  و�شلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  النبي  قول  خال  فمن 
ُيفهم اأّن فاطمة الزهراء عليها ال�شام التي هي ب�شعة ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم هي ممن �شملتهم اآية التطهر.

اإّن فاطمة الزهراء عليها ال�شام هي الرحمة الإلهي وهي 
اأبيها التي جاءت لن�شرة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله  اأّم 
احلجة  فهي  ال�شام،  عليه  املوؤمنني  اأم��ر  كفوؤ  وهي  و�شلم، 
ال�شام:  عليه  الع�شكري  الإم���ام  ق��ال  كما  اهلل،  حجج  على 
علينا«.)جواهر  اهلل  حجة  فاطمة  واأم��ّن��ا  اهلل  حجة  »نحن 

الكام:359/13(
2. قول���ه تع���اىل: }...ُقـــْل اَل َأسْـــَأُلُكمْ عََليْهِ َأجْـــرًا إاِلَّ 

الْمَـــوَدَّةَ فِي الُْقرْبَى...{.)ال�ش���ورى:23(
فقد روى ال�ش���يوطي يف تف�ش���ر هذه الآية بالإ�شناد اإىل ابن 
عبا����ض قال: ملّا نزلت هذه الآية }...ُقْل اَل َأسَْأُلُكمْ...{ 
قالوا: يا ر�ش���ول اهلل م���ن قرابتك هوؤلء الذي���ن اأوجبت علينا 

الآيات ال�اردة يف ف�شلها وعظمتها

َمْن اأبغ�ض فاطمة اأبغ�ض اهلل
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مودته���م؟ قال �شلى اهلل عليه واآله: »علي وفاطمة وولداهما«.
)الدر املنثور:7/6(

وذكر نف����ض هذا املعن���ى البي�شاوي يف تف�ش���ره حي���ث اإّنه 
ق���ال: روي اأنها ملّا نزل���ت الآية }...ُقْل اَل َأسْـــَأُلُكمْ...{ 
قي���ل: يا ر�ش���ول اهلل من قرابتك هوؤلء الذي���ن وجبت مودتهم 
علين���ا ق���ال �شل���ى اهلل عليه واآل���ه: »علي وفاطم���ة وابناهما«. 

)تف�ش���ر البي�شاوي 362/2(
فاملودة تاأتي مبعنى )امل���والة( كما يف قوله تبارك وتعاىل: 
}ال تَِجـــدُ َقوْمًا يُؤْمِنُـــونَ بِاهلِل وَالْيَوِْم اآلخِـــِر يُوَادُّونَ مَنْ 

حَادَّ اهلَل وَرَسُوَلهُ...{)املجادلة:22(.
هو  الآي��ة  يف  امل�شتعمل  اأن  )على  )املحبة(:  مبعنى  وتاأتي 
التقرب  ب��امل��وّدة حبهم هلل يف  ف��امل��راد  ال��ت��وّدد،  دون  امل���وّدة 

اإليه...(.)تف�شر امليزان:46/18(
من  ال�شام  عليهم  وحمبتهم  البيت  اأه��ل  فموالة  وعليه 
اأّمهم  حمبة  عن  ف�شًا  امل�شلمني،  على  املفرو�شة  الواجبات 
الذي  العاملني  ن�شاء  �شيدة  ال�شام  عليها  ال��زه��راء  فاطمة 
واآله و�شلم ر�شا اهلل من ر�شاها  النبي �شلى اهلل عليه  جعل 
فاطمة  حب  اأّن  على  دليل  خر  وه��ذا  غ�شبها،  من  وغ�شبه 
�شمن  من  هي  ال�شام  عليها  فاطمة  وبغ�ض  ال�شام  عليها 
اإل  اإن هو  الهوى  النبي ل ينطق عن  الإلهية، لأن  الت�شريعات 

وحي يوحى.
فما هذه املنزلة الرفيعة واخل�شو�شية التي جعل اهلل ر�شاه 
من ر�شا فاطمة عليها ال�شام، ريحانة ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه واآله �شلم التي كان اإذا بداأ بال�شفر بداأ بها واإذا جاء من 

�شفر اأو غزوة اأول ما يلتقي فاطمة عليها ال�شام.
فلما كان �شلى اهلل عليه واآله يغتم اأو يتاأذى ياأتي اإىل فاطمة 

عليها ال�شام لي�شرتيح ممن اأكروا يف اأذيته يف اأهل بيته.
3. قول���ه تع���اىل: }َفمَـــنْ حَاجَّـــكَ فِيـــهِ مِـــنْ بَعْـــدِ مَا 
ــا وََأبْنَاءَُكـــمْ  ــدْعُ َأبْنَاءَنـَ جَـــاءََك مِـــنَ الْعِْلـــِم َفُقـــْل تَعَاَلـــوْا نـَ
نَبَْتِهـــْل  ُثـــمَّ  وََأنُْفسَـــُكمْ  وََأنُْفسَـــنَا  وَنِسَـــاءَُكمْ  وَنِسَـــاءَنَا 
ـــهِ عََلـــى الَْكاذِبِـــنيَ{.)اآل عمران/61( َفنَجْعَـــْل َلعْنَـــَة اللَّ
مل يختلف امل�شلمون اأن هذه الآية من خمت�شات اأهل البيت 
وقد  جنران  ن�شارى  مباهلة  يوم  نزلت  فهي  ال�شام  عليهم 
وعليًا  فاطمة  ياأخذ  اأن  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  نبيه  اهلل  اأم��ر 

واحل�شن واحل�شني عليهم ال�شام.
فناحظ اأّن فاطمة عليها ال�شام هي التي مّثلت ن�شاء الأمة 

ال�شام،  عليها  الزهراء  مقام  لعظم  اإّل  هذا  وما  باأجمعها، 
عند اهلل تعاىل وعند ر�شوله �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.

فالزهراء عليها ال�شام هي التي كانت تقوم مقام الزوجة، 
اأّنها  عن  ف�شًا  الأم،  مقام  وتقوم  البنة  مقام  تقوم  وكانت 
على  اهلل  حّجة  ال�شام،  عليهم  الأئمة  على  اهلل  حّجة  كانت 
املوؤمنني  لأمر  النا�شرة  كانت  التي  وهي  واحل�شني،  احل�شن 
عليه ال�شام ف�شًا عن النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم يف 

كثر من املواطن.
النبي  عن  لتخّفف  ت�شعى  كانت  ال�شام  عليها  فاطمة  اإّن 
ي�شهدها  كان  التي  وماآ�شيه  اآلمه  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى 
مبنزلة  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  للنبي  كانت  فهي  حياته،  طيلة 
الزوجية  بواجباتها  قيامها  مع  اأبيها،  ترعى  التي  ال�شكينة 
عليه  طالب  اأب��ي  بن  علي  بيت  يف  بها  قامت  التي  والأم��وم��ة 

ال�شام.
فهي اأ�شوة وقدوة للرجال والن�شاء، فعندما يطلب من املراأة 
اأن تكون قدوة للن�شاء، اإمنا يكون باعتبار اجلن�ض ومباحظة 

التقارب يف ال�شلوكية والت�شابه يف اخللقة.
فتقول على الن�شاء اأن يقتدين بال�شيدة زينب عليها ال�شام 
باعتبارها اأمنوذجًا وقدوة لكافة الن�شاء، ولأنها امراأة والن�شاء 

ن�شاء فعليهن اأن يقتدين بها ويجعلنها اأ�شوة لهن.
اأخرى،  لكن القول يف ال�شّديقة الكربى لعله ياأخذ �شورة 
فهي لي�شت قدوة للن�شاء فح�شب، بل وقدوة للرجال اأي�شًا، بل 

هي قدوة للرجال ومن ثم الن�شاء.
ذلك لن اهلل تعاىل خلق نورًا واحدًا ثم ق�شمه ثاثة اأق�شام؛ 
واآله  عليه  اهلل  �شلى  حممد  الأعظم  نبينا  نور  هو  منه  ق�شم 
من  والأئمة  ال�شام  عليه  علي  الإم��ام  نور  هو  الثاين  و�شلم، 
ولده، واأما الثالث من الأق�شام فهو نور فاطمة الزهراء عليها 

ال�شام الذي خلق اهلل منه ال�شموات والأر�ض.
وهذا يعني فيما يعني اأنها �شام اهلل عليها كانت يف رتبة 

قريبة من رتبة اأبيها �شيد الب�شرية جمعاء رجاًل ون�شاء.
كيف ل وهي ب�شعة منه، ولي�ض بعدئذ لقائل اأن يزعم اأنها 
امراأة فح�شب فيخت�ض كونها قدوة للن�شاء دون الرجال، لأنها 

�شطر وق�شم من نف�ض النور الإلهي.
فابد للرجل وللمراأة على ال�شواء اأن يتخذوا منها بخلقها 
به،  يهتدي  وم��ن��ارًا  ق��دوة  الزكية  العطرة  و�شرتها  الكرمي 

وير�شم الإن�شان به �شخ�شيته ويحدد معاملها.

بقلم: رعد التميمي
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كان اأيام الفراعنة ويف زمان النبي مو�ش���ى عليه ال�شام 
حي���ث اإنهم كانوا موعودين بخروج خمل�ض لبني اإ�ش���رائيل 
ينه���ي ظلم الفراعنة ويدم���ر الطاغية فرعون ويق�شي على 
جربوت���ه، فم���ا كان من���ه اإل اأن قام بقتل الذك���ور من اأبناء 
بني اإ�شرائيل وا�ش���تبقاء الإناث }يذبح أبناءهم ويستحيى 

نساءهم{.)الق�ش�ض:4(
والرواي���ات  الأخب���ار  م���ن  املع���روف  م���ن  كان  كذل���ك 
املتوات���رة عن النبي �شلى اهلل عليه واآله اأن عدد الأئمة اثنا 
ع�ش���ر اإمامًا، واأن الإمام الثاين ع�ش���ر هو ال���ذي يزيل دول 
الظل���م ويق�ش���ي على اأئمة اجل���ور والطغيان، ف���كان حكام 

الدول���ة العبا�ش���ية يرتقبون ه���ذا الأمر ويح�ش���بون له األف 
ح�شاب، فو�شعوا الإمام احلادي ع�شر اأي احل�شن الع�شكري 
عليه ال�ش���ام حتت الإقامة اجلربية يف بيته ب�شامراء، كما 
و�شعوا ن�ش���اءه حتت الرقابة املبا�شرة، وذلك للق�شاء على 

الإمام الثاين ع�ش���ر وت�شفيت���ه اأول ولدته.
لذلك �شاء اهلل �شبحانه وتعاىل اإخفاء اأمر حمله وولدته 
اإل ع���ن خوا�ض ال�ش���يعة واملوث���وق بهم م���ن املوؤمنني، وبعد 
ولدته عليه ال�شام تناهى مل�شامع احلكومة العبا�شية بع�ض 
الأخبار عن ذلك فتمت مداهمة بيت الإمام الع�شكري عليه 
ال�ش���ام مرات عديدة وب�ش���كل مفاجئ للقب�ض على الإمام 
املهدي عليه ال�ش���ام وت�شفيته، وب���اءت جميع حماولتهم 
بالف�ش���ل، مم���ا جع���ل اأم الإم���ام املهدي ال�ش���يدة نرج����ض 
�ش���ام اهلل عليها تدعي باأنها حامل ف�شجنت عند القا�شي 

اأوًل: احلفاظ على �شخ�ض الإمام
 املهدي عليه ال�شالم وبقاوؤه

املهدي  لالإمام  ال�شغرى  الغيبة 
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف
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ب�شامراء ملدة �ش���نتني وذلك بعد وفاة الإمام الع�شكري حتى 
�ش���غلوا عنها بثورة �شاحب الزجن و�شلمها اهلل منهم بف�شله.
فكانت ه���ذه الظ���روف الع�شيبة ه���ي التي دع���ت الإمام 
املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه للغيبة حفاظًا على نف�ش���ه لكي 
ل يقت���ل كما قتل اآب���اوؤه عليهم ال�ش���ام خ�شو�ش���ًا وهو اآخر 
الأئم���ة وبقية حجج اهلل على اخللق وخ���امت الأو�شياء عليهم 
ال�شام، وهو املكلف باإقامة الدولة الإ�شامية العاملية، فكان 
لب���د من احلف���اظ على وج���وده بالغيب���ة حتى ينج���ز املهمة 

امل���وكل بها، وهذا ما نفهمه م���ن الروايات التالية.
فع���ن ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل علي���ه واآله ق���ال: »لبد للغام 
من غيبة«، فقيل له: ومل يا ر�شول اهلل؟، قال: »يخاف القتل«.

)علل ال�شرائع:243/1(
ويف البح���ار ع���ن الإم���ام الباق���ر علي���ه ال�ش���ام ق���ال: 
»اإذا ظه���ر قائمن���ا اأهل البي���ت قال: }ففـــررت منكم ملا 
حكمًا{)ال�ش���عراء:21(،  ربـــي  يل  فوهـــب  خفتكـــم 
اأي خفتك���م على نف�ش���ي وجئتكم ملا اأذن يل رب���ي واأ�شلح يل 

الأن���وار:385/52( اأمري«.)بح���ار 
وعن يون����ض ب���ن عبد الرحمن قال: )دخلت على مو�ش���ى 
اب���ن جعفر عليه ال�ش���ام فقل���ت له: يا بن ر�ش���ول اهلل اأنت 
القائ���م باحل���ق؟ فقال عليه ال�ش���ام: »اأن���ا القائم باحلق، 
ولكن القائ���م الذي يطهر الأر�ض م���ن اأعداء اهلل ومياأها 
ع���دًل كم���ا ملئ���ت جورًا هو اخلام����ض م���ن ولدي، ل���ه غيبة 
يط���ول اأمده���ا خوفًا على نف�ش���ه، يرت���د فيها اأق���وام ويثبت 

فيه���ا اآخرون«(.)كم���ال الدين:361(
وخ���رج يف التوقيع من الإمام املهدي عليه ال�ش���ام ملحمد 
اب���ن عثمان العمري يف علة ع���دم ذكره با�ش���مه: »فاإنهم اإن 
وقفوا على ال�ش���م اأذاعوه، واإن وقفوا على املكان دلوا عليه«.

الطو�شي:364( )غيبة 
ولك���ن ه���ل اخلوف عل���ى نف�ش���ه عليه ال�ش���ام ي�ش���تدعي 

غيابه كل ه���ذه الق���رون الطوال…؟
بالطب���ع ه���ذا الأم���ر غر منطق���ي فبعد انته���اء دولة بني 
العبا����ض ج���اءت الكثر من الدول واملمال���ك، ومل يعد يذكره 
اأو يطلب���ه الظامل���ون بال�ش���كل ال���ذي كان يف ب���دء غيبته، ومل 
يع���د هناك ح���رج من ذكر ا�ش���مه اأمام النا����ض، ف���ا بد اأن 

هناك اأ�ش���بابًا اأخرى ل�ش���تمرار الغيبة الطويل���ة هذه، وهذا 
ما �ش���نذكره اإن �شاء اهلل تعاىل يف الف�شل القادم يف اأ�شباب 

الكربى. الغيبة 

كان املوؤمن���ون يف زم���ان الر�ش���ول �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه 
والأئم���ة الأطهار عليهم ال�ش���ام يتلقون الأحكام ال�ش���رعية 
والتعاليم الإ�ش���امية مبا�ش���رة م���ن النبي والأئم���ة دون اأي 
حاج���ز اأو مان���ع، واإذا اأ�ش���كل عليهم اأمر م���ا اأو ق�شية معينة 
يلجئون فيه���ا اإىل املع�شوم فيحلها يف احلال، وا�ش���تمر هذا 
الأم���ر حتى ع���ام 260 ه����، عند ا�شت�ش���هاد الإمام احل�ش���ن 
الع�شكري عليه ال�شام، حيث اختلف احلال ومل يعد باإمكان 
املوؤمنني اللتقاء بالإمام املهدي عليه ال�شام وتلقي الأحكام 

ال�ش���رعية على يديه مبا�شرة.
ولك���ي ل حت���دث ردة فعل عنيفة يف الأم���ة لنقطاع الإمام 
عنها وغيابه ب�ش���كل مفاجئ، كان لبد من تهيئة الأمة للغيبة 
الكربى، وتعويد النا����ض تدريجيًا على احتجاب الإمام عنهم 

وبعد ذلك ي�شت�ش���يغون فكرة اختفائه عليه ال�شام.
لذل���ك كان من �ش���اأن الإمام املهدي عليه ال�ش���ام تعيني 
ال�ش���فراء الأربعة ر�ش���وان اهلل تعاىل عليهم خ���ال الغيبة 
ال�شغرى كوا�ش���طة بينه وبني النا�ض،كما كان عليه ال�شام 
متدرجًا يف الحتجاب عن النا����ض خال تلك الفرتة، حيث 
متك���ن العدي���د منه���م م�ش���اهدته يف اأول الغيب���ة ال�شغرى 
وكان اأق���ل احتجاب���ًا عن النا����ض، وكلما م�ش���ى الزمان زاد 
احتجابه، حتى ل يكاد ُينقل عنه امل�ش���اهدة يف زمن ال�شفر 

الرابع لغر ال�ش���فر نف�شه.
ولقد �ش���بهت الروايات الواردة ع���ن النبي �شلى اهلل عليه 
واآله والأئمة الأطهار الإمام املهدي عليه ال�ش���ام بال�شم����ض 
امل�شيئ���ة، فعن ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه واآل���ه قال جلابر 
ابن عب���د اهلل الأن�ش���اري: »اأي والذي بعثن���ي بالنبوة، اإنهم 
لينتفعون به وي�شت�شيئون بنور وليته يف غيبته كانتفاع النا�ض 

بال�شم�ض واإن جللها ال�ش���حاب«.)اإعام الورى:376(
فكم���ا اأن ال�شم����ض قبل غروبه���ا متامًا تبقى اأ�ش���عتها ملدة 
معين���ة من الزمن حتى تغيب متامًا ويحل الظام الدام����ض، 

ثانيًا: تهيئة الأمة للغيبة الكربى والنقطاع 
التام عن الإمام عليه ال�شالم
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فكذل���ك الإمام كان يف ح���ال الغيبة ال�شغ���رى متدرجًا يف 
الغيب���ة قبل انقطاع���ه التام عن النا����ض.

وًيذك���ر به���ذا ال�ش���اأن اأن لاإم���ام املهدي عليه ال�ش���ام 
اأي�شًا ظهور اأ�شغر ي�ش���بق الظهور الأك���رب، وذلك يتمثل يف 
عدة اأحداث وق�شايا �ش���وف حتدث متّهد الأر�ض والب�شرية 
لظه���وره املب���ارك علي���ه ال�ش���ام، وكذل���ك طلوع ال�شم����ض 
فاإنه ل يكون مبا�ش���رة ب���ل يبداأ اخلي���ط الأبي�ض ثم الفجر 
ث���م نور باهت يزداد تدريجيًا حتى طلوع ال�شم����ض �ش���اطعة 
يف ال�ش���ماء، وهك���ذا ف���اإن ظه���ور احلجة بن احل�ش���ن عليه 
ال�ش���ام، وهو كال�شم����ض املنرة يف �ش���ماء الولية، لبد اأن 
ي�ش���بقه ظهور اأ�شغر يهيئ الأر�شية للظهور الكامل لوجوده 

املقد�ض:48( املقد����ض.)الفجر 

بع���د وفاة الإمام احل�ش���ن الع�ش���كري عليه ال�ش���ام عام 
260 ه�، وب�شبب خفاء اأمر ولدة الإمام املهدي عليه ال�شام 
عن اأكر النا����ض، بداأ ال�ش���ك يدب يف نفو����ض الكثر منهم 
بوجوده عليه ال�شام خ�شو�شًا مع اقت�شام اإرث اأبيه الإمام 
الع�ش���كري بني عمه جعفر وجدته - اأي اأم الإمام الع�شكري 
حيث اأو�شى لها الإمام الع�ش���كري باأوقافه و�شدقاته - هذا 
بالإ�شاف���ة لدعاء عمه جعفر الك���ذاب الإمامة، فكان لبد 
م���ن اإثبات وج���ود الإم���ام املهدي ع���رب بع�ض امل�ش���اهدات 
للعدي���د من النا����ض، وه���ي الت���ي ح�شلت بالفع���ل يف فرتة 
الغيب���ة ال�شغرى ك�شاته عليه ال�ش���ام عل���ى جنازة اأبيه 
ولقائه بوفد القميني الذين جاءوا لت�ش���ليم الأموال لاإمام 

الع�ش���كري وو�شفه الدقيق لتلك الأموال.
فع���ن اأبي الأديان يف �شم���ن حديث طويل حتدث فيه عن 
ا�شت�ش���هاد الإمام الع�شكري عليه ال�شام قال: )فلما �شرنا 
يف الدار، اإذا نحن باحل�ش���ن بن علي �شلوات اهلل عليه على 
نع�ش���ه مكفن���ًا، فتقدم جعفر ب���ن علي لي�شلي عل���ى اأخيه، 
فلما هم بالتكبر خرج �شبي بوجهه �ش���مرة، ب�شعره قطط، 
باأ�ش���نانه تفليج، فجذب ب���رداء جعفر بن علي وقال: »تاأخر 
يا عم فاأنا اأحق بال�شاة على اأبي«، فتاأخر جعفر وقد اأربد 
وجهه وا�شفر، فتقدم ال�شبي و�شلى عليه ودفن اإىل جانب 

قرب اأبيه عليهما ال�شام(.)كمال الدين:475(
والأمر الآخ���ر الذي قام به الإمام املهدي عليه ال�ش���ام 
يف الغيبة ال�شغ���رى لإثبات وجوده هو اتخاذ نظام الوكاء 

اأو النواب بينه وبني عامة ال�شيعة.
وم���ن الأم���ور الهام���ة اأي�ش���ًا الت���ي اأ�ش���همت يف اإثب���ات 
وجود الإمام املهدي عليه ال�ش���ام وتهيئة الذهنية العامة 
ل���دى املوؤمنني للغيب���ة الك���ربى وجعلتهم يتقبل���ون الفكرة 
ب�ش���در رحب هو تاأكيد العديد م���ن الروايات الواردة عن 
النبي �شلى اهلل عليه واآله واأهل البيت عليهم ال�شام على 
الغيب���ة وح�شولها لاإمام املهدي عليه ال�ش���ام وحتدثهم 

باإ�شهاب. عنها 
فع���ن اأب���ي عب���د اهلل ال�ش���ادق عليه ال�ش���ام ق���ال: »اإن 
ل�شاح���ب ه���ذا الأمر - يعن���ي املهدي - غيبت���ني اإحداهما 
تط���ول حت���ى يق���ول بع�شه���م م���ات، وبع�شهم يق���ول قتل، 
وبع�شه���م يقول ذهب، حتى ل يبقى على اأمره من اأ�شحابه 
اإل نفر ي�ش���ر، ل يطلع على مو�شع���ه اأحد من ويل ول غره 

اإل امل���وىل الذي يل���ي اأمره«.)غيبة الطو�ش���ي:61(
وع���ن عل���ي بن جعف���ر عن اأخيه مو�ش���ى ب���ن جعفر عليه 
ال�ش���ام قال: قلت له: ما تاأويل قول اهلل تعاىل }قل أرأيتم 
إن أصبـــح ماؤكـــم غـــورًا فمـــن يأتيكم مبـــاءٍ معني{
)امللك:30(، فقال عليه ال�ش���ام: »اإذا فقدمت اإمامكم فلم 

تروه فم���اذا ت�شنعون«.)كمال الدين:360(
وعن حممد بن زياد الأزدي قال: �ش���األت �ش���يدي مو�شى 
اب���ن جعفر عليه ال�ش���ام عن قول اهلل عز وجل }وأســـبغ 
نعمـــه ظاهـــرة وباطنة{)لقم���ان:20(، فق���ال  عليكـــم 
عليه ال�ش���ام: »النعمة الظاهرة الإم���ام الظاهر والباطنة 
الإمام الغائب«، قال: فقلت له: ويكون يف الأئمة من يغيب؟ 
قال: »نعم، يغيب عن اأب�شار النا����ض �شخ�شه ول يغيب عن 
قلوب املوؤمنني ذكره، وهو الثاين ع�ش���ر منا، ي�ش���هل اهلل له 
كل ع�ش���ر، ويذل���ل له كل �شع���ب، ويظهر له كن���وز الأر�ض 
ويق���رب له كل بعيد ويبر به كل جبار عنيد ويهلك على يده 
كل �ش���يطان مريد، ذلك ابن �شيدة الإماء الذي تخفى على 
النا����ض ولدته ول يحل لهم ت�ش���ميته حت���ى يظهره اهلل عز 
وجل فيماأ الأر�ض ق�ش���طًا وعدًل كم���ا ملئت جورًا وظلمًا«.

ثالثًا: اإثبات حقيقة وج�د الإمام املهدي عليه 
ال�شالم واإبطال �شبهات امل�شككني
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بقلم: ماهر آل شرب

الدين:368( )كمال 
ولقد قام الإمام احل�ش���ن الع�شكري عليه ال�شام بطريقة 
هادئة يف اإعام كبار ال�شيعة واملخل�شني من املوؤمنني بولدة 
الإم���ام امله���دي املنتظر وذلك عرب اإر�ش���ال بع�ض الر�ش���ائل 
للثق���اة منه���م من اأمثال اأحمد بن اإ�ش���حاق حي���ث كتب عليه 
ال�شام له: »ولد لنا مولود فليكن عندك م�شتورًا، وعن جميع 
النا����ض مكتومًا فاإنا مل نظهر عليه اإل الأقرب لقرابته والويل 
لوليت���ه، اأحببن���ا اإعامك لي�ش���رك اهلل به مثل ما �ش���رنا به 

الدين:434( وال�شام«.)كمال 
كم���ا ق���ام عليه ال�ش���ام بذبح كذا �ش���اة عقيق���ة عن ابنه 
امله���دي وق���ام بتوزي���ع كمية كبرة م���ن اخلب���ز واللحم على 
�ش���خ�شيات من بني ها�ش���م ووجهاء ال�ش���يعة، ولقد جاء يف 
بع����ض الأخبار كما ُنقل عن احل�ش���ن بن املنذر عن حمزة بن 

اأب���ي الفتح اأنه عليه ال�ش���ام عق عنه بثاثمائة �ش���اة.
كم���ا ق���ام الإمام الع�ش���كري عليه ال�ش���ام باإخب���ار بع�ض 
اأ�شحابه املوثوق بهم �ش���فويًا بولدة الإمام املهدي من اأمثال 
اأب���ي ها�ش���م اجلعف���ري واأبي طاه���ر البايل كما ق���ام عليه 
ال�ش���ام بعر�ض ابنه املهدي على جماع���ة من اأ�شحابه وهم 
اأكر من 40 رجًا وقد اجتمعوا يف جمل�ش���ه فقال لهم: »هذا 
اإمامك���م من بع���دي وخليفتي عليكم اأطيع���وه ول تتفرقوا من 
بع���دي فتهلكوا يف اأديانكم، األ واإنكم ل ترونه من بعد يومكم 
هذا حتى يتم له عمر، فاقبلوا من عثمان - اأي العمري - ما 
يقول���ه وانته���وا اإىل اأمره واقبل���وا قوله، فهو خليف���ة اإمامكم 

والأمر اإليه«.)غيبة الطو�ش���ي:357(
ولك���ن ملاذا مل ت�ش���تمر ال�ش���فارة بني الإم���ام املهدي عليه 
ال�ش���ام والنا�ض كما يف الغيبة ال�شغرى حتى يومنا هذا؟ اأو 

مبعنى اآخر مل���اذا حدثت الغيبة الكربى؟

يذكر ال�ش���يد حمم���د �ش���ادق ال�شدر ب�ش���اأن ب���دء الغيبة 
التالية: الأ�ش���باب  الكربى 

تهيئ���ة  يف  لأغرا�شه���ا  ال�شغ���رى  الغيب���ة  ا�ش���تيفاء   .1
الذهني���ة العامة للنا����ض لغيبة الإمام املهدي عليه ال�ش���ام.
2. ازدياد املطاردة واملراقبة من قبل ال�ش���لطات احلاكمة 
اآن���ذاك لاإمام واملرتبط���ني به لدرجة اأن ال�ش���فر الرابع مل 

يق���م بعمل اجتماعي كبر يذكر، ومل ي���رو لنا من اأعماله اإل 
القليل، ومل ت�شتمر مدة �ش���فارته اإل ثاثة اأعوام فقط.

3.ع���دم اإمكاني���ة املحافظة على ال�ش���رية امللتزمة يف خط 
ال�ش���فارة لو طال بها الزمان اأكر من ذلك وانك�شاف اأمرها 
�ش���يئًا ف�شيئًا، فخال ال�شبعني �ش���نة تقريبًا وهي مدة الغيبة 
ال�شغ���رى مل ُينق���ل اأنه ُعرف كيف يت���م الت�شال بني الإمام 
وال�ش���فراء، وكي���ف يخرج له���م التوقيع، واأي���ن يجتمعون مع 

الإمام عليه ال�ش���ام.)تاريخ الغيبة ال�شغرى:360(
ب���ل مل يكن لأي من ال�ش���لطات احلاكمة اآن���ذاك اأن يثبتوا 
على اأحد ال�ش���فراء اأو وكائهم اأنهم اأخذوا ماًل من اأحد ما 
لتو�شيل���ه لاإم���ام، ومل يج���دوا يف حوزته���م اأي اأوراق تثبت 

ات�شالهم بالإمام عليه ال�ش���ام.
فع���ن احل�ش���ني ب���ن احل�ش���ن العلوي ق���ال: )انته���ى اإىل 
عبي���د اهلل بن �ش���ليمان الوزير اأن ل���ه - اأي الإمام - وكاء 
واأن���ه جتبى اإليه���م الأموال، و�ش���موا ال���وكاء يف النواحي، 
فه���ّم بالقب�ض عليه���م، فقيل له: ل، ولكن د�ش���وا لهم قومًا 
ل يعرفونه���م بالأموال، فمن قب�ض منهم �ش���يئًا ُقب�ض عليه، 
فلم ي�شعر الوكاء ب�شيء حتى خرج الأمر - اأي من �شاحب 
الزمان - اأن ل ياأخذوا من اأحد �شيئًا واأن يتجاهلوا بالأمر، 
وهم ل يعلمون ما ال�ش���بب يف ذلك، وامتنع الوكاء كلهم ملا 
كان تق���دم اإليهم، فلم يظفروا باأح���د منهم ومل تتم احليلة 

فيهم(.)الكايف:440/1(
ولقد تعر�ض ال�ش���فر الثالث احل�ش���ني ب���ن روح لاعتقال 
وامل�ش���اءلة لفرتة من الزمن وحينما مل جتد عليه ال�ش���لطات 

اأطلقت �شراحه. اأي م�شتم�شك 

اأ�شباب انتهاء الغيبة ال�شغرى
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يتاأل���ف املجتمع من الأج���زاء، وكما اأن الفرد ل���ه وجود واآثار 
وخوا����ض فكذل���ك املجتم���ع له وجود ول���ه اآثار وخوا����ض غر ما 
للفرد، فلذا وجود الجتماع اأي�شًا معرو�ض لاأو�شاف وعوار�ض 

�ش���تى كالنقاب والركود والتحّرك وال�ش���كون وغر ذلك.
فعنا�ش���ره الأ�شلي���ة ه���ي الأف���راد وه���ي مبنزل���ة ال���ذّرة يف 
الأج�ش���ام، لكن من الوا�شح البديهي اأن الأفراد لي�ش���وا وحدات 

املجتم���ع، حيث اإّنهم لي�ش���وا من جن����ض الكل.
م���ع اأن الواج���ب اأن يك���ون الواحد من جن����ض ال���كل، فكما اأن 
واح���د الطول والوزن يكون من جن�ش���هما، كذلك لب���ّد اأن يكون 
واحد املجتمع اأي�شًا ما ي�ش���مى مبولك���ول فواحد املاء مرّكب من 
ذرة اأك�شيجني وذرتي هيدرجني، وواحد ملح الطعام جزء �شغر 

مركب من ذرة كولر و�ش���دمي وه���ذا اجلزء هو لكل امللح.
فا ري���ب اأن املجتمع موؤلف م���ن العوائل والعائل���ة موؤّلفة من 
اأع�شاء هم: الأب والأم والبن والأولد، فواحد املجتمع هو الذي 
يك���ون م���ن جن�ش���ه ه���و جمم���وع العائل���ة، ول ميك���ن اأن يفر�ض 
للمجتم���ع واح���د اأ�شغر من ذلك، اإّل اأن ه���ذا ل مينع من فر�ض 
واح���د اأكرب منه، ومن هنا يظهر مو�ش���ع الطبقات الجتماعية، 
ف���كل طبقة ميكن اأن حت�ش���ب وحدة للمجتمع اأك���رب من الوحدة 

التي اأ�ش���رنا اإليها وهي العائلة.
والطبق���ات منه���ا م���ا تك���ون طبيعي���ة ومنه���ا م���ا تك���ون غر 
طبيعي���ة، فالطبق���ات الطبيعية هي الطبق���ات العر�شية الأفقية 

الت���ي لو كان فيه���ا التعا�شد والتعاون لرتق���ى املجتمع اإىل ذروة 
الكم���ال واملدني���ة، ول���و مل يكن كذلك ت�ش���قط اإىل اأدن���ى مرتبة 
احلياة، }أم من أســـس بنيانه على شـــفا جـــرف هار فاهنار 

بـــه يف نـــار جهنم{.
اأم���ا الطبق���ات غ���ر الطبيعي���ة الت���ي يج���ب دفعه���ا حي���ث 
توج���د وطردها عن حي���اة املجتمع مهما اأمك���ن، فهي الطبقات 
الطولية العمودية القائمة الظاملة، امل�ش���تقرة على اأ�شا�ض الظلم 
والتبعي����ض، املتكئ���ة على نظ���ام مفّت���ت لا�ش���تعدادات الذاتية 
املحددة لأفراد الطبقة ال�ش���فلى بعدم جواز خروجهم وعبورهم 
اإىل الطبقة العليا، �ش���رتهم الإ�شراف لأنف�شهم والإم�شاك عن 
غره���م والتكرّب ومنع ال�شعفاء والأرام���ل والأيتام عن حقوقهم 
كم���ا يكتب الإم���ام علي عليه ال�ش���ام يف كتاب ل���ه اإىل زياد بن 
اأبيه: »فدع الإ�ش���راف مقت�شدًا، واذكر يف اليوم غدًا، واأم�ش���ك 
من املال بقدر �شرورتك، وقّدم الف�شل ليوم حاجتك، اأترجو اأن 
يعطيك اهلل اأجر املتوا�شعني واأنت عنده من امل�شتكربين، وتطمع 
واأن���ت متمّرغ يف النعيم متنع���ه ال�شعيف والأرملة، اأن يوجب لك 
ث���واب املت�شّدقني؟ واإمّنا املرء جمزي مبا اأ�ش���لف وقادم على ما 

قّدم وال�ش���ام«.)نهج الباغة: ر�شالة 21(
فم���ن ه���ذا الكتاب اخلال���د ميك���ن اأن نعرف اأو�ش���اف اأفراد 
ه���ذه الطبقة، وزي���اد الذي نه���اه الإمام علي عليه ال�ش���ام عن 
الإ�شراف والإم�ش���اك والتكرّب والتمّرغ يف النعيم ومنع ال�شعفاء 

الطبقات الجتماعية 
الــبــالغــة نــهــج  يف 
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والأرامل هو منهم وهو مع كونه ممن وّلهم عليه ال�شام للحكم 
بني النا����ض وكان احلق اأن يّتبع �ش���رته عليه ال�شام لي�شر معه 
طريق الرتقاء الفردي والنوع���ي، خرج وّفر اإىل معاوية بن اأبي 
�شفيان، اإذ هو غر ناهيه عن هذه الأمور ال�شنيعة بل با�شط يده 

يف �شبيلها كيفما �شاء!
ول���ذا حكم معاوية واأعلن بني النا����ض اأّن زيادًا اأخوه واىل اأبي 
�ش���فيان، وواقع الأمر اأّنهما فرعان من �شجرة خبيثة اجتّثت من 
فوق الأر�ض ما لها من قرار!! هذه ال�شجرة، هي �شجرة الطبقات 

الطولية والتمايز الطبيقي والتبعي�ض والظلم والإ�شراف!
هذه الطبقات غ���ر الطبيعية هي التي ل يجوز اأن تكون، ومع 
ذلك حدثت يف املجتمعات القدمية كاملجتمع الهندي القدمي، بل 
يوج���د اآثاره���ا وخ�شائ�شه���ا - اأحيانًا - يف جمتمع���ات الع�شر 
احلا�ش���ر كم���ا يقول )ب���ي ي���رلروك( يف و�شف ح���ّدي طبقات 

املجتمع الأمريكي وي�ش���ميها )الطبقة العليا(.
ه���ذه الطبق���ة الجتماعية حم�ش���ورة من جمي���ع الأطراف، 
ومطالب���ة با�ش���تمرار ه���ذا احل�ش���ار، فال���ورود يف حمافله���م 
وموؤ�ش�ش���اتهم ومعايدهم اخلا�شة بهم ممنوع م�شكل، وحياتهم 
ب ال�ش���ديد  غ���ر مرتبطة بحي���اة الطبقات الداني���ة، مع التع�شّ

بالن�ش���بة اإىل طبقتهم.
فالطبق���ة الأوىل متنّعم���ة بجمي���ع النع���م وجمي���ع اإمكان���ات 
احلي���اة، ويف اأيديه���ا جمي���ع اأ�ش���باب ال���رتف، وه���ي املرتف���ة 
الت���ي يذكره���ا الق���راآن احلكيم ويعّده���ا من اأ�شحاب ال�ش���مال 
الذي���ن كانوا يقول���ون - اغ���رتارًا بدنياهم وابتاًء ب�ش���كر املال 
واجل���اه والق���درة -: }أإذا متنـــا وكنّـــا ترابـــًا وعظامـــًا أإنـــا 
ملبعوثـــون{؟! وهم الذين كانوا �ش���بب تدمر القرى بغ�ّش���هم 

وترفهم.
واأّما الطبقة ال�ش���فلى فهي م�ش���تثمرة من قبل الطبقة الأوىل، 
وجمي���ع اإمكاناته���ا جارية يف �ش���بيل اأهوائها وهواج�ش���ها، وبني 
الطبقت���ني طبق���ة و�ش���طى هي عامل���ة للطبق���ة الأوىل وا�ش���طة 
بينه���ا وب���ني الطبقة ال�ش���فلى تاأخذ الأج���ر من الطبق���ة الأوىل 
وجت���ري اأوامرها وت�ش���وق الطبقة ال�ش���فلى اإىل ما ه���و مرادها، 
فه���ي مبنزلة القوة التنفيذي���ة لها، بل هي يدها البا�ش���طة على 

املظلومة. الهالكة  الطبقة  روؤو����ض 
وم���ن الوا�ش���ح البديه���ي اأن هذا النظام لي����ض مقب���وًل لدى 

ال�شرائع احلقة، بل حتكي لنا الوقائع التاريخية يف حياة الأنبياء 
والأئم���ة عليهم ال�ش���ام اأنهم عار�ش���وه كل املعار�شة.

فاإبراهيم عار�ض منرود، ومو�ش���ى عار����ض فرعون، وهامان 
وق���ارون وبلع���م باعورا، وعي�ش���ى عار�ض اأ�ش���راف اليهود، ونبّي 
الإ�ش���ام �شلى اهلل عليه واآله عار�ض اأبا جهل واأبا �شفيان ووليد 
ابن املغرة وغرهم، ممن كانوا ياأكلون الربا اأ�شعافًا م�شاعفة، 
وي�ش���ّدون عن �ش���بيل اهلل ويعار�شون احلق ومينعون عن ب�ش���ط 
الإ�شام يف اأقطار �ش���به اجلزيرة ومنه اإىل اأكناف العامل، فهم 
واأتباعه���م كانوا يكنزون الذهب والف�شة ول ينفقونها يف �ش���بيل 
اهلل ولي����ض لهم من قبل الدين ومن ناحية �شاحب لواء الر�شالة 
�ش���وى التب�ش���ر بالع���ذاب الألي���م: }يـــوم حيمـــى عليهـــا يف نار 
جهنـــم فتكـــوى هبـــا جباههـــم وجنوهبـــم هذا مـــا كنزمت 

ألنفســـكم فذوقوا مـــا كنتـــم تكنزون{.
ويح���ّذر ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآله النا����ض ع���ن اأولد 
العا�ض اإذا بلغوا ثاثني رجًا، لأنهم عندئذ: »يتخذون مال اهلل 

دوًل، ودي���ن اهلل دغ���ًا، وعب���اد اهلل خوًل«
واأّم���ا عل���ي ب���ن اأبي طال���ب علي���ه ال�ش���ام فعار����ض يف اأّيام 
خافته وقدرته معاوية بن اأبي �ش���فيان قلمًا ول�شانًا و�شيفًا واأرى 
النا����ض م�شاّر وج���وده وحكومته، حي���ث قال: »اأما اإنه �ش���يظهر 
عليك���م بعدي رجل رحب البلعوم مندح���ق البطن ياأكل ما يجد، 
ويطلب ما ل يجد، فاقتلوه، ولن تقتلوه! األ واإنه �شياأمركم ب�شّبي 
والرباءة مّني، فاأّما ال�ش���ّب ف�ش���ّبوين فاإنه يل زكاة، ولكم جناة، 
واأّما الرباءة فا تترّباأوا مّني فاإين ولدت على الفطرة و�ش���بقت 

اإىل الإميان والهجرة«. )نه���ج الباغة: اخلطبة57(
ويكتب عليه ال�ش���ام اإلي���ه اأي�شًا: »واأرديَت جيًا من النا����ض 
كث���رًا َخَدْعَته���م بغّي���ك، واألقيته���م يف م���وج بحرك، تغ�ش���اهم 
الظلم���ات، وتتاط���م به���م ال�ش���بهات، فج���ازوا ع���ن وجهتهم، 
ونك�ش���وا عل���ى اأعقابه���م، وتوّل���وا عل���ى اأدباره���م، وعّولوا على 
اأح�ش���ابهم، اإل من ف���اء من اأهل الب�شائ���ر، فاإنهم فارقوك بعد 
معرفت���ك، وهرب���وا اإىل اهلل م���ن موؤازرت���ك، اإذ َحَمْلَته���م عل���ى 
ال�شع���ب، وعدل���ت بهم ع���ن الق�شد، فاّت���ق اهلل ي���ا معاوية يف 
نف�ش���ك وجاذب ال�ش���يطان قيادك، فاإن الدني���ا منقطعة عنك، 
والآخرة قريبة منك، وال�ش���ام«. )نهج الباغة: الر�ش���الة32(

بقلم: د. أحمد مرتىض
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جاء يف نهج الباغة اأّن معاوية انتبه يومًا فراأى عبد اهلل 
فقال  فقعد،  �شريره،  على  رجليه  حتت  جال�شًا  الزبر  ابن 
فقال:  لفعلت،  بك  اأفتك  اإن  �شئت  لو  يداعبه:  اهلل  عبد  له 
من  تنكره  الذي  وما  فقال:  بكر،  اأبا  يا  بعدنا  �شجعت  لقد 
�شجاعتي وقد وقفت يف ال�شف اإزاء علي بن اأبي طالب عليه 
اإنه قتلك واأباك بي�شرى يديه وبقيت  ال�شام؟ قال: ل جرم 

اليمنى فارغة يطلب من يقتله بها.
باأ�شًا  النا�ض  اأ�شد  من  الزبر  بن  اهلل  عبد  اأن  عرفنا  اإذا 
ومن األد اأ�شحاب الفتنة خ�شومة لعلي عليه ال�شام اأدركنا 
وبطولته  ال�شام  عليه  علي  �شجاعة  من  ي�شوره  ما  م��دى 
�شاعة اأراد اأن يبالغ يف و�شف �شجاعته هو فما راأى اأبلغ من 
اأن ي�شور نف�شه واقفًا يف �شف من املحاربني اإزاء علي عليه 
ال�شام  عليه  لعلي  معاوية  كذلك عداء  واإذا عرفنا  ال�شام 
وحر�شه ال�شديد على اأن يكتم كل ف�شيلة من ف�شائله عمًا 
مب�شلحة ملكه اجلديد، ثم راأيناه يقول هذا القول، اأدركنا 
من �شجاعة علي عليه ال�شام هذا املدى البعيد الذي حمل 

معاوية ق�شرًا على العرتاف مبا اعرتف به.
و�شجاعته  البالغة  ق��ّوت��ه  م��ع  ال�شام  عليه  علي  وك��ان 
اأجمع  فقد  ال��ظ��رف،  ك��ان  اأي��ًا  البغي  عن  يتورع  ال��ن��ادرة، 
ياأنف  ال�شام  عليه  علّيًا  اأن  واملوؤرخون  والرواة  املخربون 
ي�شوي  اأن  ي�شعى  فكان  حمًا،  عليه  حمل  اإذا  اإّل  القتال 
الأمور مع خ�شومه ومن يبادره بالعداوة على وجوه �شلمية 

اأ�شماع  على  ي��رّدد  وكان  النزال،  دون  وحتول  الدم  حتقن 
اإىل  ت��دع��وّن  »ل  ال��ق��ول:  ه��ذا  ال�شام  عليه  احل�شن  ابنه 

مبارزة«.
اإّل عن معدن  ال�شام ل يخرج  الإمام عليه  وملا كان قول 
ال�شام  عليه  احل�شن  لبنه  بو�شيته  فقد طاملا عمل  �شاف، 
اخلوارج  جنود  اأّن  ذلك  ومن  مكرها،  اإّل  القتال  عن  وعف 
ب��اأن  منه  اأح��ده��م  واأراد  ملحاربته،  ال��ع��ّدة  ي��ع��ّدون  اأخ���ذوا 
»ل  قائًا:  ال�شام  عليه  فاأجاب  يبادروه،  اأن  قبل  يبادرهم 

يقاتلوين«. اأقاتلهم حتى 
ووثبة  باخلر  املوؤمن  وعقيدة  الفار�ض  �شهامة  اأن  وراأى 
الإن�شان يف روحه، تق�شي عليه باأن يجادلهم لعلهم قانعون، 
وف��ي��م��ا ك��ان ي��ع��ظ ق��وم��ًا فيهم ك��ث��ر م��ن اخل����وارج ال��ذي��ن 
وقد  ف�شاح،  اخل��وارج  هوؤلء  بع�ض  عظته  بهرت  يكّفرونه، 
اأرغمته باغة علي عليه ال�شام و�شحر بيانه على الإعجاب 
والإكبار، قائًا: قاتله اهلل كافرًا ما اأفقهه، فهّم اأتباع عليه 
ال�شام بقتله، ف�شاح عليه ال�شام بهم يقول: »اإمّنا هو �شّب 

ب�شب اأو عفو عن ذنب«.
معاوية  جنود  و�شاأن  �شاأنه  من  كان  ما  ذكر  بنا  مّر  وقد 
قابل  و�شاعة  عط�شًا،  مييتوه  اأن  على  ه���وؤلء  ع��زم  �شاعة 
�شاواهم  بل  املاء  ورود  عنهم  مينع  فلم  باإح�شانه  �شيئاتهم 
يت�شع  ل  اأخ��ب��ار  وج��ن��وده  معاوية  مع  ول��ه  واأت��ب��اع��ه،  بنف�شه 
يف  خا�شة  علوية  عبقرية  اإىل  ت�شر  وكلها  جمال،  لذكرها 
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رواه  ما  ذلك  من  باحل�شنى،  الأخ��ذ  ويف  البغي  عن  التورع 
يف  واتفق  قال:  اإذ  ال�شام  عليه  الإمام  �شرة  موؤرخي  اأحد 
كريز  ي�شمى  معاوية رجل  اأ�شحاب  اأن خرج من  يوم �شفني 
يبارز؟  من  ال�شفني،  بني  ف�شاح  احلمري،  ال�شباح  ابن 
فخرج اإليه رجل من اأ�شحاب علي عليه ال�شام فقتله كريز، 
ووقف عليه ونادى: من يبارز؟ فخرج اإليه رجل اآخر، فقتله 
الثالث  اإليه  يبارز؟ فخرج  نادى، من  ثم  الأول،  على  واألقاه 
يبارز؟  من  رابعة:  نادى  ثم  ب�شاحبيه،  �شنيعه  به  ف�شنع 
الأول  ال�شف  يف  ك��ان  م��ن  ورج��ع  جميعًا  النا�ض  فاأحجم 
ي�شيع  اأن  ال�شام  عليه  علي  وخاف  يليه،  الذي  ال�شف  اإىل 
الرعب بني �شفوفه، فخرج اإىل ذلك الرجل املدّل ب�شجاعته 
وباأ�شه ف�شرعه ثم قال ي�شمع ال�شفوف: »يا اأيها النا�ض، لو 

مل تبداأونا ما بداأناكم« ثم رجع اإىل مكانه.
ومن ذلك ما جرى يوم موقعة اجلمل، فحني اجتمع عليه 
ي�شطفوا  اأن  اأ�شحابه  اأمر  اإليه،  بجهدهم  و�شاروا  خ�شومه 
ول  برمح،  تطعنوا  ول  ب�شهم  ترموا  »ل  لهم:  فقال  ففعلوا 
يتجنب  اأن  بذلك  ياأمل  وك��ان  واأع���ذروا«،  ب�شيف،  ت�شربوا 
من  ميوت  فا  الدماء  فيحقن  �شلمًا  الأمور  وي�شّوي  احلرب 
رجل  رمى  دقيقة حتى  اإل  وما هي  قتيًا،  النا�ض من ميوت 
عليه  اأ�شحاب علي  فقتل رجًا من  ب�شهم  القوم  من ع�شكر 
ال�شام ف�شاح علي عليه ال�شام: »اللهم ا�شهد«، ثم اأ�شيب 
رجل اآخر فقتل، فقال عليه ال�شام: »اللهم ا�شهد«، واأ�شيب 
عليه  علي  فقال  يحمله،  اأخ��وه  به  فاأتى  بديل  بن  اهلل  عبد 

ال�شام: »اللهم ا�شهد«، ثم كانت احلرب.
علي  نف�شية  اأ�شول  من  اأ�شل  البغي  عن  التورع  وطبيعة 
وثيقًا  ات�شاًل  مت�شلة  وهي  اأخاقه  من  وخلق  ال�شام  عليه 
الذمة  و�شيانة  العهد  مبعرفة  يقوم  ال��ذي  ال��ع��ام  مببدئه 
كل  دون  ويق�شوا  عهد  كل  يخونوا  حتى  بالنا�ض  والرحمة 
فار�ض  يقف  اأن  الوفاء  واآي��ات  امل��وّدة  �شور  اأروع  ومن  رحمة، 
نظرة  منازليه  من  معارفه  اإىل  وينظر  احل��رب  حومة  يف 
بينه وبينهم من  ال�شلم، ويذّكرهم ما  اإىل  الداعية  املوؤاخاة 
عهد �شبق ومودة ترباأ بنف�شها اأن تنقلب اأو تخون، يذّكرهم 
اأيديهم  من  ينزع  اأن  بذلك  يريد  عهد  من  وبينهم  بينه  ما 
لل�شلم  هي  �شورة  على  الأم��ور  من  تعّقد  ما  ويحل  ال�شاح 
وال�شفاء اأقرب، فاإنه ل يحارب عدوًا له �شابقة مودة به اإل 
م�شامعه  على  وي�شتعيد  ال�شابقة  هذه  بتذكره  ياأخذ  اأن  بعد 
ال�شداقة  يف  فلعّل  وال�شفاء،  الإخ���اء  عهد  من  �شلف  ما 
عن  رادع��ًا  له  فيكون  العدو  هذا  �شمر  يحيى  ما  القدمية 
ي�شتنجد  اأن  ال�شام  لعلي عليه  والبغ�شاء، وما كان  العداوة 
ال�شداقة على العداوة لول ذلك الفي�ض العظيم من الوفاء 

واحلنان تزخر به نف�شه ويطغى على جنانه.
التي  العميقة  الوفاء  عاطفة  على  القاطعة  الدلئل  ومن 
املودة  دفق  وعلى  ال�شام،  عليه  الإم��ام  قلب  تعمر  كانت 
ابن  وطلحة  العوام  بن  الزبر  عدّويه  مع  اأخباره  نف�شه، 
عبيد اهلل اللذين اأّلبا عليه اأن�شاره و�شّماهم اإىل خ�شومه 

قتاله. اإىل  عائ�شة،  راأ�شهم  وعلى  جميعًا  بهم  واندفاعا 
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امل�شاهدين  عن  املخربين  من  الثقاة  رواه  ما  ذلك  فمن 
اأن�شارًا واأخ�شامًا، قالوا اإن الزبر وطلحة ملّا اأحّلا يف حربه 
واإنكار بيعته والتجّني عليه يف موقعة اجلمل امل�شهورة، خرج 
علّي عليه ال�شام اإليهما حا�شرًا ل يحتمي بدرع ول ب�شاح، 
تدليًا على نوايا ال�شلم التي ي�شمر، ونادى: »يا زبر، اأخرج 
بال�شاح، و�شمعت عائ�شة  اإليه مدججًا  الزبر  اإيّل«، فخرج 
�شك  اأقّل  يخاجلها  مل  اإنها  ذلك  واحرباه،  ف�شاحت:  ذلك 
ال�شام  عليه  علي  فخ�شم  مقتول،  حمالة  ل  الزبر  اأن  يف 
مق�شّي عليه باملوت اإذا نازله، مهما كان حظه من ال�شجاعة 

عظيمًا ومهما كانت خربته بالقتال فائقة.
علي  اإىل  يرون  وهم  حولها  ومن  عائ�شة  ده�شت  ما  ول�شّد 
ابن اأبي طالب عليها ل�شام يعانق الزبر، عانقه طويًا لأن 
عليه  علي  وع��اد  الكبر،  القلب  يف  تنقطع  ل  امل��ودة  اأ�شباب 
»ويحك  القدمية:  ال�شادقة  بلهجته  الزبر  ي�شاأل  ال�شام 
عليه  قال  عثمان،  دم  فقال:  اأخرجك؟!«،  الذي  ما  زبر،  يا 

ال�شام: »قتل اهلل اأولنا بدم عثمان«.
قال:  اأن��ه  َمِنيٍع  ْب��ن  اأَْح��َم��ُد  عن  احلادثة  ه��ذه  روي��ت  فقد 
َم�ِشيَخُتَنا  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  َهــاُروَن  ْبِن  َيِزيَد  )حدثنا 
ــْ�ُم  َي ــاَن  َك َّــا  مَل َقــاُلــ�ا:  اْلَقْي�ِض  َعْبِد  َعــْن  َوُعــَلــَمــاوؤَُنــا 
َحتَّى  ال�شالم  َطاِلٍب عليه  اأَِبي  ْبُن  َعِليُّ  َخَرَج  َمِل  اجْلَ
َة  بَّ �شَ َبُن�  ِباْلَهْ�َدِج  اأََحاَطْت  َوَقْد  نْيِ  فَّ ال�شَّ َبنْيَ  َوَقَف 
َبْيُ  الزُّ َلُه  َز  َفرَبَ  ،» َبْيُ الزُّ ْيَن  َواأَ َطْلَحُة  »اأَْيَن  َفَناَدى: 
، َفَقاَل: »َيا ُزَبْيُ َما  نْيِ فَّ َفَخَرَجا َحتَّى اْلَتَقَيا َبنْيَ ال�شَّ
ُعْثَماَن  ِبَدِم  َلُب  الطَّ َقاَل:  َهَذا؟«،  َعَلى  َحَمَلَك  الَِّذي 
ُعْثَمانَ ،  ِبَدمِ   اأَْولَنا   ُ »َقاَتَل اهللَّ ال�شالم:  َفَقاَل عليه 
َر�ُش�ُل  َفا�ْشَتْقَبَلَنا  َة  َبَيا�شَ َبِني  يِف  ا  ُكنَّ َيْ�مًا  َتْذُكُر  اأََما 
ِحْكُت اإَِلْيَك  ِكئًا َعَلْيِه َف�شَ اهلل �شلى اهلل عليه واآله ُمتَّ
اإِنَّ َعِلّيًا ل يربكه  َفُقْلَت َيا َر�ُش�لَ  اهلل  اإِيَلَّ  ِحْكَت  َو�شَ
ِبِه  َما  واآله  عليه  اهلل  �شلى  َفَقاَل  َزْهُ�هُ   َزْهٌ�  ُكهُ   َيرْتُ
َقاَل:   ،» َظــاِلٌ َلُه  ــَت  ْن َواأَ َيْ�مًا  َلُتَقاِتُلُه  َك  َوَلِكنَّ َزْهــٌ� 
َقاَل عليه  اْلَعاُر،  َلُهَ�  اإِنَُّه  اأَْرِجُع الآَن  َكْيَف  َوَلِكْن  َنَعْم 
اْلَعاُر  َعَلْيَك  َيْجَتِمَع  اأَْن  َقْبَل  ِباْلَعاِر  »اْرِجْع  ال�شالم: 

اُر(. )كفاية الأثر:115( َوالنَّ
وجعل علي عليه ال�شام يذّكره العهود وال�شداقات واأيام 
الأخوة ال�شالفات، ورمبا بكى علي عليه ال�شام يف مثل هذا 
ال�شام  عليه  الإمام  قتال  يف  ا�شتمر  الزبر  ولكن  املوقف، 
حتى �شرع، وكان م�شرعه على كره من راعي املوّدات، علي 

ابن اأبي طالب عليه ال�شام.
ولكن �شاحب املوّدات مل يرع اأ�شدقاوؤه له مودة، لأنهم مل 
يكونوا ليطمعوا باأن يحولوا بينه وبني نف�شه، فيطلق اأيديهم 

يف خرات الأر�ض دون �شائر اخللق.
الأقاليم  اأعطيت  ل��و  »واهلل  ال�شام:  عليه  علي  وي��ق��ول 
اأ�شلبها  منلة  اهلل  اأع�شي  اأن  على  اأفاكها  حتت  مبا  ال�شبع 
ورقة يف  اأهون عندي من  دنياكم  واإن  فعلت،  ما  �شعرة  لّب 

فم جرادة«.)نهج الباغة(
ولي�ض علي عليه ال�شام يف هذا املجال قائًا ثم عامًا، 
وال�شعور  يعمل،  الذي  العمل  القول يجري من طبيعة  بل هو 
اأكرم  ال�شام  عليه  فعلي  يحيا،  التي  واحلياة  يح�ض،  الذي 
النا�ض مع النا�ض، واأبعد اخللق عن اأن ينال اخللق بالأذى، 
يقتنع �شمره،  اأن  �شبيلهم على  نف�شه يف  اإىل بذل  واأقربهم 
�شبيل  يف  معارك  �شل�شلة  كلها  حياته  لي�شت  اأو  البذل،  هذا 
من  دون  لل�شعب  دائمًا  وانت�شارًا  وامل�شت�شعفني،  املظلومني 
يريدونه اآلة اإنتاج لهم )من ال�شادة ورثة الأجماد العائلية( 
اأو مل يكن �شيفًا �شارمًا فوق اأعناق القر�شيني الذين اأرادوا 
وتكدي�ض  واجل���اه  لل�شلطان  والإم����ارة  اخل��اف��ة  ا�شتغال 

الأموال؟
اأبى م�شايرة  اأمل ي�شع اخلافة واحلياة على الأر�ض لأّنه 
وال��ف��ق��راء  ال�شعفاء  اإخ��وان��ه��م  ا�شتعباد  يف  ال��دن��ي��ا  اأه���ل 
رفقًا  النا�ض  اأعظم  ال�شام  عليه  علي  األي�ض  واملظلومني؟ 
من  يطلب  ج��اءه  ال��ذي  عقيًا  اأخ��اه  عنه  دف��ع  ي��وم  بالنا�ض 
معاوية  وي�شاير  هذا  اأخوه  عنه  يلوي  اأن  واآثر  ال�شعب،  مال 
على اأن ياأذن له يف الت�شرف بالقليل القليل من مال الفقر 
واملظلوم والعامل ومن رّق حاله؟ األي�ض علي عليه ال�شام اأبًا 
بالنا�ض  الرفق  نحو  والعمال  الولة  توجيه  يف  ل�شعبه  كرميًا 
اأيدي امل�شتغّلني من ذوي الوجاهة وال�شلطان  وال�شرب على 
عليه  علي  األي�ض  بالعقاب؟  مهّددًا  التوجيه  هذا  يف  م�شّددًا 
ولته:  اآذان  يف  املكررة  الو�شايا  هذه  �شاحب  هو  ال�شام 
فاإّنهم  حلوائجهم  وا�شربوا  اأنف�شكم  من  النا�ض  »اأن�شفوا 
حتب�شوه  ول  حاجته  عن  اأح��دًا  حت�شموا  ول  الرعية،  خزان 
ول  �شتاء  ك�شوة  اخل��راج  يف  للنا�ض  تبيعّن  ول  طلبته،  عن 
�شوطًا  اأح��دًا  ت�شربّن  ول  عليها،  يعتملون  داّب��ة  ول  �شيف، 

ملكان درهم«. )نهج الباغة(
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النا�ض َمن مي�شي على  اأن ِمن  اإىل  الكرمي  القراآن  اأ�شار  لقد 
وجهه يوم القيامة، وذلك فيما يلي:

يَهْدِ اهلل َفهُوَ الْمُهَْتدِ وَمَن  }وَمَن   : َعزَّ وَجلَّ  قال اهلل 
يَوْمَ  وَنَحْشُرُهُمْ  ــهِ  دُونِ مِن  َأوْلِــيَــاء  َلهُمْ  تَِجدَ  َفَلن  يُْضلِْل 
الْقِيَامَةِ عََلى وُجُوهِِهمْ عُمْيًا وَبُْكمًا وَصُمًّا مَّْأوَاهُمْ جَهَنَّمُ 

مَا خَبَتْ ِزدْنَاهُمْ سَعِريًا{.)الإ�شراء:97( ُكلَّ
وقال تعاىل اأي�شًا: }الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عََلى وُجُوهِِهمْ 
ــنَّــمَ ُأوَْلـــئِـــكَ شَـــرٌّ مَّــَكــاًنــا وََأَضــــلُّ سَِبيالً{. ــى جَــهَ إَِلـ

)الفرقان:34(

اأما املق�شود من ح�شرهم على وجوههم فهو �شحبهم اإىل نار 
جهنم على وجوههم اأو جباههم، كما قال ذلك بع�ض املف�شرين.

ب��ن عمر عن  بكر  ع��ن  العيا�شي:  رواي���ة  ال��ق��ول  ه��ذا  وي��وؤي��د 
الإمامني حممد الباقر وجعفر ال�شادق عليهما ال�شام يف قوله 
تعاىل قال: }وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عََلى وُجُوهِِهمْ...{ 

اأي على جباههم.
اأن هناك روايات اأخرى ت�شّرح باأن هوؤلء �شوف مي�شون  اإل 

م�شيًا حقيقيًا على وجوههم، ومنها:
1. عن النبي �شلَّى اهلل عليه و اآله اأن رجًا قال: يا نبي اهلل 
اهلل  �شلى  فقال  القيامة؟  يوم  وجهه  على  الكافر  يح�شر  كيف 
عليه واآله: »اإن الذي اأم�شاه على رجليه قادٌر على اأن مي�شيه على 

وجهه يوم القيامة«.)تف�شر ال�شاف:223/3(
»ُيح�شر  ق��ال:  اأن��ه  اآل��ه  و  عليه  اهلل  �شلَّى  اهلل  ر�شول  عن   .2
النا�ض يوم القيامة ثاثة اأ�شناف: �شنفًا م�شاة، و �شنفًا ركبانًا، 

ر�شول اهلل وكيف مي�شون على  يا  قيل  و �شنفًا على وجوههم«، 
على  اأم�شاهم  الذي  »اإن  واآل��ه:  عليه  اهلل  �شلى  قال  وجوههم؟ 
اأقدامهم قادٌر على اأن مي�شيهم على وجوههم، اأما اإنهم يتقون 

بوجوههم كل َحَدٍب و�شوك«.)�شنن الرتمذي: حديث3067(

قال الطرب�شي يف جممع البيان: هم كّفار مكة، و اإنهم قالوا 
ملحمد �شلَّى اهلل عليه و اآله واأ�شحابه: هم �شر خلق اهلل، فقال 
...{ منزًل؟  اأي  مََّكاًنا...{؛  ــرٌّ  }...شَ �شبحانه:  اهلل 

وََأَضلُّ سَِبيالً{ من املوؤمنني.)جممع البيان:433/2(
املوؤمنني  ل  �شبيًا  واأ�شُل  ومنزًل  مكانًا  �شٌر  هم  اأولئك  اأي 

بر�شول اهلل �شلَّى اهلل عليه و اآله.
ويف تف�شر الربهان عن كتاب الغيبة للنعماين، باإ�شناده عن 
كعب الأحبار، )... فقيل يا كعب من هوؤلء الذين مي�شون على 
كانوا  الذين  اأولئك  كعب:  قال  وهذه احلال حالهم؟  وجوههم، 
اأنف�شهم  على ال�شال والرتداد والنكث، فبئ�ض ما قّدمت لهم 
و�شيدهم  وعاملهم  نبيهم  وو�شي  خليفتهم  بحرب  اهلل  لقوا  اإذا 
وفا�شلهم، حامل اللواء وويل احلو�ض، واملرجتى واملرجى دون 
زال  من  التي  واحلجة  يجهل،  ل  الذي  العلم  وهو  العامل،  هذا 
عنها عطب ويف النار هوى، ذلك علي ورب كعب، اأعلمهم علمًا 
واأقدمهم �شلمًا واأوفرهم حلمًا، عجبًا ممن قّدم على علي عليه 
ام القائم املهدي عليه  ام غره، ومن ن�شل علي عليه ال�شَّ ال�شَّ
الأر�ض غر  يبّدل  الذي  املهدي  القائم  ي�شك يف  ام، ومن  ال�شَّ

الأر�ض(.)تف�شر الربهان:166/4(

ما املق�ش�د بال�جه؟

من هم ه�ؤلء الذين مي�ش�ن على وج�ههم؟

من هم الذين مي�ش�ن على 
القيامة؟ ي�م  وج�ههم 

بقلم: الشيخ صالح الكربايس
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تعد الإمامة من املوا�شيع ال�شائكة التي �شغلت بال امل�شلمني 
يومنا  اإىل  لاإ�شام  الأول  ال�شدر  منذ  فيها  الختاف  وكر 
الأم��ة خاف  بني  )واأع��ظ��م خ��اف  ال�شهر�شتاين:  ق��ال  ه��ذا، 
الإمامة، اإذ ما �شل �شيف يف الإ�شام على قاعدة دينية مثل ما 

�شل على الإمامة(. )امللل والنحل:24/1(
ات�شع  فقد  معني،  حد  عند  الختاف  اأو  اخل��اف  يقف  ومل 
واجتاهات  مذاهب  فحدثت  الفكري،  الختاف  لي�شمل  نطاقه 

متباينة يف الأمور العتقادية التي ت�شكل اأ�ش�ض الإ�شام وجذوره.
اإن اأهمية الإمامة تكمن يف كونها �شرورة من �شرورات الدين، 

جعلها اهلل لتنظيم �شوؤون النا�ض وهدايتهم اإىل الطريق القومي.
عليه  اهلل  �شلى  الأك��رم  النبي  لقيادة  امتدادًا طبيعيًا  وكونها 
اأّن النبي املر�شل هو املج�شد لاأحكام الإلهية  واآله و�شلم، فكما 
والقوانني ال�شماوية، كذلك الإمام من بعده، فهو املنقذ واملطبق 
لتلك الأحكام والقوانني، )اإذ ل بد اأن يكون يف كل ع�شر اإمام هاٍد 
يخلف النبي يف وظائفه من هداية الب�شر واإر�شادهم اإىل ما فيه 

ال�شاح وال�شعادة يف الن�شاأتني(. )عقائد الإمامية:15(
ال�شاحلة  لاأعمال  امليل  اإىل  اأق��رب  النا�ض  يكون  ما  وع��ادة 
وال�شرة القومية عند وجود القادة الروحانيني الذين يختارهم اهلل 
لأن ي�شتخلفوه يف اأر�شه و�شمائه، قال ال�شريف املرت�شى: )الإمامة 
يف كل زمان تقرب النا�ض من ال�شاح وتبعدهم عن الف�شاد عند 

وجود الروؤ�شاء الإلهيني(. )جمل العلم والعمل:20/3(
وق���د ذكر لاإمامة تعريفات ع���دة منها عند علماء اللغة ومنها 
يف م�شطلح املتكلمني �شنورد بع�شًا منها، فهي ماأخوذة من تعريف 
الإم���ام: فالإمام: )الذي ياأمت به النا����ض( )الطريحي:104/1(، 
و)ال���ذي يتقدمهم( )ابن منظ���ور:24/12(، ومبعن���ى الطريق، 
لأن���ه يق�شد ويتب���ع، ق���ال تع���اىل: }وَإِنَّهُمَـــا َلِبإمـــام مُِّبنيٍ{

)احلج���ر:79(، اأي لبطريق وا�شح(. )ل�ش���ان العرب:24/12(
اأما ا�شطاحًا فقد ذكر لها املتكلمون تعريفات منها:

اأ/ )رئ��ا���ش��ة ع��ام��ة يف اأم����ور ال��دي��ن وال���دن���ي���ا(. )ال��ن��ك��ت 
العتقادية:39(

ب/ )رئا�شة عامة دينية يف ترغيب النا�ض يف حفظ م�شاحلهم 
بح�شبها(. )قواعد  ي�شرهم  »وزجرهم عما  والدنيوية،  الدينية 

العتقاد:108(
ج/ )هي خافة الر�شول �شلى اهلل عليه واآله و�شلم يف اإقامة 
الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة(. )�شرح املواقف:344(
د/ )هي رئا�شة عامة يف اأمور الدين والدنيا خافة عن النبي 

�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(. )�شرح املقا�شد:272/2(
وقيل: )هي املن�شب الإلهي، الذي اأوله اهلل تعاىل ملن اختاره 
عقيدة  يف  )ن��ظ��رات  وال��دن��ي��ا(.  الدين  اأم��ور  يف  للنا�ض  ق��دوة 

الإن�شان امل�شلم:139(
املليني، هي:  )الإم��ام��ة يف عرف  الرحمن:  مواهب  وج��اء يف 
هو:  والإم��ام  النا�ض،  على  الربانية  والرئا�شة  الإلهية،  الزعامة 
الزعيم واملقتدى يف اأمور الدين والدنيا فهو القوة املجربة لأحكام 
اهلل تعاىل وتدبراته يف خلقه، من حيث الت�شريع، فتكون رئا�شته 

من احلق وباحلق(. )تف�شر مواهب الرحمن:9/2(
اأن  جهة  من  تتباين  الفريقني  كا  من  التعاريف  اأن  والواقع 
التفريق بني الإمام واخلليفة من قبل الإمامية الذين يرون اأن كل 
اإمام خليفة ول عك�ض، بخاف متكلمي الفرق الإ�شامية الأخرى 

الذين يرون اأن اخلليفة هو الإمام.

اأكر احلث يف التقية وقع يف مو�شوع الإمامة باعتبار اأّن امل�شلمني 
انق�شموا اإىل فرقتني، واحدة ترى اأّن الإمامة من فروع الدين واأّن 
لاأمة راأيًا فيها، فهي من�شب �شيا�شي اأكر من كونه دينيًا وهذا 
 - الإ�شامية  املذاهب  عليه  اتفقت  ما  وهذا  اجلمهور،  راأي  هو 
با�شتثناء الإمامية - معتربين اأنها من واجبات ال�شريعة، حالها 

حال ال�شاة وال�شوم وباقي الأمور ال�شرعية ال�شرورية.

هل الإمامة فرع اأم اأ�شل؟

ــة ــامـ ــي الإمـ ـــ ــقــيــة ف ــت ال
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ذكر الإيجي: )وهي عندنا من الفروع، واإمنا ذكرناها يف علم 
الكام تاأ�شيًا مبن قبلنا(. )املواقف:574/3(

وق���ال ال��ت��ف��ت��ازاين: )ل ن���زاع ب����اأّن م��ب��اح��ث الإم���ام���ة بعلم 
الإمام  ون�شب  بالإمامة  القيام  اأن  اإىل  لرجوعها  األيق،  الفروع 
املو�شوف بال�شفات املخ�شو�شة من فرو�ض الكفايات(. )�شرح 

املقا�شد:271/2(
من�شب  هي  الإمامة  اأّن  يرى  املقام  هذا  اإىل  يذهب  فالذي 
دنيوي فلذلك ذهبت اإىل النتخاب ل بالن�ض، وعلى هذا اختار 
اخللفاء الأول ثم الثاين بالتو�شية والثالث مت اختياره اأو انتخابه 

من بني �شتة.
الأك��رم �شلى اهلل  الر�شول  اأّن  ت�شهد  التاريخية  الن�شو�ض  اإن 
عليه واآله و�شلم خيب اآمال الطاحمني يف تويل اخلافة من بعده 
وقال اأّنه بيد اهلل، يعني ل بيدي ول بيد النا�ض وهناك اأدلة منها: 
ملا عر�ض الر�شول �شلى اهلل عليه واآله و�شلم نف�شه على بني عامر 
يف مو�شم احلج ودعاهم اإىل الإ�شام قال له كبرهم: )اأراأيت اإن 
نحن بايعناك على اأمرك ثم اأظهرك اهلل على من خالفك، اأيكون 
لنا الأمر من بعدك؟ فقال النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم: »الأمر 

اإىل اهلل ي�شعه حيث ي�شاء«(. )ال�شرة النبوية:424/2(
من هذا نعرف اأن الأمر مل يكن خمت�شًا بالنبي الأك��رم، بل 
م�شند  على  تعاقبوا  الذين  واخللفاء  اأ�شحابه  تاريخ  يف  الإمعان 
احلكومة، يدل على اأنهم انتهجوا اأي�شًا نهج تن�شيب اخلليفة ل 
تفوي�ض اأمره اإىل الأمة، فلو اأغم�شنا النظر عن خافة اأبي بكر 
وما جرى حولها من لغط، فهي بعيدة كل البعد عن مبداأ ال�شورى 
والنتخاب النزيه. نعم اخلافة الأوىل التي تزعمها اأبو بكر مل 
اأخ��رج  كما  ي�شهد  بنف�شه  اخلطاب  بن  عمر  فهذا  �شورى،  تكن 
اأبي بكر كانت فلتة، وقى اهلل �شرها  البخاري وم�شلم )اإن بيعة 
امل�شلمني، والذي يعود ملثلها اقتلوه(. )�شرح نهج الباغة:132/1(

كذلك قال اأبو بكر: )اإن بيعتي فلتة، وقى اهلل �شرها وخ�شيت 
الفتنة(. )اأن�شاب الأ�شراف:590/1(

فلنا يف انتخاب اخلليفتني الآخرين دليل وا�شح على اأّن اخلافة 
عندهم هو تعيني اخلليفة �شخ�شًا ل تفوي�ض اأمر انتخابه للظروف 

والأمة. )بحوث يف امللل والنحل:34/6(
قال ابن قتيبة: دعا اأبو بكر عثمان بن عفان فقال: اكتب عهدي، 
فكتب عثمان واأملى عليه ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، هذا ما عهد 
به اأبو بكر بن قحافة اآخر عهده بالدنيا.. اإين ا�شتخلف عليكم عمر 

بن اخلطاب. )الإمامة وال�شيا�شة:18/1(
وهكذا جرى احلال يف كل اخللفاء من بعد عهد النبي �شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم والطريف يف ذلك هو اأّن: عمر بن اخلطاب 
اأح�ض باملوت قال لبنه عبد اهلل: اذهب اإىل عائ�شة واقراأها  ملا 
اهلل  ر�شول  مع  بيتها  يف  اأق��رب  اأن  منها  وا�شتاأذن  ال�شام،  مني 

ومع اأبي بكر، فاأتاها عبد اهلل فاأعلمها.. فقالت: - نعم وكرامة 
ثم قالت: يا بني اأبلغ عمر �شامي فقل له: ل تدع اأمة حممد با 
راٍع، ا�شتخلف عليهم، ول تدعهم بعدك همًا، فاأنا اأخ�شى عليهم 
الفتنة، وهذا الأمر الذي التفتت اإليه عائ�شة اإمنا كان على بال 
امل�شلمني ودليل اهتمامهم به، فاأتى عبد اهلل )اإىل اأبيه( فاأعلمه. 

)الإمامة وال�شيا�شة:19/1(
هكذا كان تفكر وفعل اأهل اجلمهور وما زال. 

به  امتازت  الذي  )الأ�شل  الإمامة  فيعتربون  الإمامية،  اأما 
ال�شيعة  )اأ�شل  امل�شلمني(.  فرق  �شائر  عن  وافرتقت  الإمامية 

واأ�شولها:145(
وقد اأكد اأئمتهم على ذلك يف اأحاديث عدة، فقد اأورد الإمام 
اأّن الإمامة اأ�شل يف معر�ض تف�شره قول  ال�شادق عليه ال�شام 
ــي السَّمَاء{.  فِ ــا  ــهَ ــابِــتٌ وََفــرْعُ ثَ ــا  ــُلــهَ }َأصْ اهلل عز وج��ل: 

)اإبراهيم:24(
قال عليه ال�شام: »النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم والأئمة 
عليهم ال�شام هم الأ�شل الثابت والفرع الولية ملن دخل فيها«. 

)ب�شائر الدرجات:80(
كل  فروعنا  وم��ن  خر  كل  اأ�شل  »نحن  ال�شام:  عليه  وق��ال 

الرب«. )الكايف:242/8(
وقتنا  اإىل  وا�شتمر  الر�شالة  �شاحب  وفاة  منذ  ن�شاأ  كله  هذا 
بني  الإ�شامية  الفرق  بني  ن�شاأ  الذي  ال�شراع  وهذا  احلا�شر، 
ل  �شيا�شيًا  من�شبًا  واعتبارها  الإمامة،  اأو  الولية  لأمر  منكر 
اأكر، وبني من اعتربها امتدادًا لر�شالة الر�شول الأعظم �شلى 
ويدل  جدًا  كثر  ي�شوقها  التي  اأدلته  ومن  و�شلم  واآله  عليه  اهلل 
على اأنها بالن�ض ل بالتن�شيب وال�شورى، فالقراآن فيه ال�شواهد 

والأدلة، والأحاديث كثرة اأي�شًا يف هذا املجال.
تخ�شى  فرقة  فرقتني  ولد  ال�شراع  هذا  اأّن  هنا  نريده  ال��ذي 
من الأخرى، ومن هنا كان للتقية دور مهم يف اخلروج من ماأزق 
املت�شلطني الأقوياء واحلكام الظلمة، فاملاحظ اأّن هذا الختاف 
اأو  اخلليفة  فكان  بالقوة،  ال�شيا�شة  عززته  العلمية  املرجعية  يف 
احلاكم يقرب فقهاء ويبعد اآخرين فاخلليفة الثالث عثمان مثًا 
وهكذا  عثمان  �شيا�شة  نف�ض  ا�شتخدم  ومعاوية  اأمية،  بني  قرب 
ا�شتطاعت ال�شيا�شة اأن تفكك عرى امل�شلمني على ح�شاب امل�شالح.

وغالبًا ما كان ميار�ض اخللفاء �شغوطًا �شيا�شية واقت�شادية، 
لفقهاء  والت�شريد  والإرهاب  بالقتل  ال�شديد  القمع  بل ومار�شوا 
مدر�شة اأهل البيت عليهم ال�شام مما ا�شطر الأئمة واأتباعهم 
ملمار�شة التقية حفاظًا على اأنف�شهم وطائفتهم من القتل الذي 
تعر�ض له حجر بن عدي وميثم التمار ور�شيد الهجري وعمرو 

ابن احلمق اخلزاعي وجورية بن م�شهر العبيدي.

بقلم: كاظم حسن جاسم
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ال�ش���وؤال الذي يط���رح يف هذا الع�شر ه���و اأّنه ماذا يجب 
علين���ا فعله يف غيبة الإمام عليه ال�ش���ام؟ وم���ا هو تكليفنا 

ال�ش���رعي يف ع�شر الغيبة؟
فكم���ا اأن الإمام املهدي عليه ال�ش���ام يق���وم باملهام التي 
اأوكلت اإليه خر قيام، فنحن يف املقابل اأي�شًا يجب اأن نقوم 
بواجباتن���ا امللقاة علين���ا يف زمن الغيبة قدر امل�ش���تطاع وما 

اأمكننا ذلك.
فبالإ�شاف���ة للواجبات الإ�ش���امية العام���ة التي تقع على 
املكلفني من امل�ش���لمني يف جمي���ع الع�ش���ور والأزمنة واأعني 
بذل���ك واجب الدعوة الإ�ش���امية والأمر باملع���روف والنهي 
ع���ن املنك���ر وحمارب���ة الف�ش���اد وغر ذل���ك م���ن الواجبات 
ال�شرعية، هناك واجبات معينة تخت�ض بع�شر الغيبة الذي 

نعاي�ش���ه يف الوقت الراهن.

���َي اهلُل َعْنُه َقاَل  �ْش���َحاَق َر�شِ د ْبن اإِْبَراِهيَم ْبِن اإِ مَّ ع���ن حُمَ
���َد ْبَن ُعْثَماَن  مَّ اٍم َقاَل: �َش���ِمْعُت حُمَ َثِن���ي اأَب���و َعِليِّ ْبِن َهمَّ َحدَّ
����ضَ اهلُل ُروَح���ُه َيُقوُل: �َش���ِمْعُت اأِبي َيُقولُ : �ُش���ِئَل  اْلَعْم���ِريَّ َقدَّ
�َش���ُن ْبُن َعِلي عليهما ال�ش���ام َواأََنا ِعْنَدُه َعِن  ٍد احْلَ مَّ اأَب���و حُمَ

���رَبِ الَِّذي ُرِوَي َع���ْن اآَباِئِه عليهم ال�ش���ام »اأَنَّ اْلأَْر�َض َل  اخْلَ
نَّ َمْن  ���ٍة هلِل َعَلى َخْلِق���ِه اإِىَل َي���ْوِم اْلِقَياَم���ِة َواأَ َتْخُل���و ِمْن ُحجَّ
ًة«، َفَقاَل عليه  َم���اَت  َو مَلْ  َيْعِرْف  اإَِماَم َزَماِنِه َماَت  ِميَتًة َجاِهِليَّ
«، َفِقيَل َلُه: َياْبَن  َهاَر َح���قٌّ نَّ النَّ ال�ش���ام: »اإِنَّ َهَذا َح���قٌّ َكَما اأَ
ٌد  مَّ ُة َواْلإَِماُم َبْعَدَك؟ َفَقاَل: »اْبِني حُمَ جَّ َر�ُش���وِل اهلل َفَمِن احْلُ
ُة َبْعِدي َم���ْن َماَت َومَلْ  َيْعِرْف���هُ  َماَت ِميَتًة  جَّ ُه���َو الإَِم���اُم َو احْلُ
اِهُل���وَن َوَيْهِلُك ِفيَها  نَّ َل���ُه َغْيَبًة َيَحاُر ِفيَها اجْلَ ���ًة اأَما اإِ َجاِهِليَّ
ىَل  اُتوَن ُث���مَّ َيْخُرُج َفَكاأين اأنُظُر اإِ امْلُْبِطُل���وَن َوَيْكِذُب ِفيَها اْلَوقَّ
الأَْع���َاِم اْلِبي�ِض َتْخِفُق َفْوَق َراأ�ِش���ِه ِبَنَج���ِف اْلُكوَفة«.)كمال 

الدين:410/2(
، َعْن ِه�َش���اِم ْبِن  ���ِل اْلَها�ِش���ِميِّ وَع���ْن َعْب���ِد اهلل ْب���ِن اْلَف�شْ
ِبيِه َعْن  ���ٍد َعْن اأَ مَّ اِدِق َجْعَفِر ْبِن حُمَ ، َعِن الإم���ام ال�شَّ �َش���امِلٍ
ِه عليهم ال�ش���ام َقاَل: »َقاَل َر�ُش���وُل اهلل �شلى اهلل عليه  َج���دِّ
واآله: »اْلَقاِئمُ  ِمْن ُوْلِدي  ا�ْشُمُه ا�ْشِمي َوُكْنَيُتُه ُكْنَيِتي َو�َشَماِئُلُه 
ا����ضَ َعَلى ِملَِّتي َو�َشِريَعِتي  ِتي ُيِقيُم النَّ ُتُه �ُش���نَّ �َش���َماِئِلي َو�ُش���نَّ
���ي َعزَّ َوَجلَّ َمْن اأََطاَعُه َفَقْد اأََطاَعِني  َوَيْدُعوُهْم اإِىَل ِكَتاِب َربِّ
ْنَكَريِن  ْنَكَرُه يِف َغْيَبِتِه َفَقْد اأَ ايِن َوَمْن اأَ ���اُه َفَقْد َع�شَ َوَمْن َع�شَ
ىَل اهلل  َقِني اإِ دَّ َقُه َفَق���ْد �شَ دَّ َبِني َوَمْن �شَ َبُه َفَق���ْد َكذَّ َوَم���ْن َكذَّ

معرفة الإمام املهدي عليه ال�شالم حق املعرفة

اأف�شل الأعمال انتظار الفرج
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ِنِه  اِحِدي���َن ِلَقْويِل يِف �َش���اأْ ِب���نَي يِل يِف اأَْم���ِرِه َواجْلَ اأَ�ْش���ُكو امْلَُكذِّ
ِتي َعْن َطِريَقِتِه }وَسَـــيَعَْلمُ الَّذِينَ َظَلمُوا َأيَّ  لِّنَي لأُمَّ َوامْلُ�شِ

يَنَْقلِبُون{«.)كم���ال الدين:412/2( مُنَْقَلـــٍب 
ي�ش���تفاد م���ن الروايات ال���واردة ع���ن اأهل البي���ت عليهم 
ال�ش���ام اأن ملعرف���ة الإم���ام املع�ش���وم اأهمية عظيم���ة واأنها 
اأ�شا����ض ملعرف���ة اهلل ع���ز وج���ل، واأن طري���ق الهداي���ة للحق 
والثب���ات على ال�شراط امل�ش���تقيم ل يت���م اإل مبعرفة الإمام 
املع�شوم واقتفاء اأثره وال�شر على خطاه وال�شت�شاءة بنوره 

والثب���ات على وليته.

وذلك ب�ش���بب الرتباط الذي بني املع�شوم عليه ال�ش���ام 
وب���ني النبي �شلى اهلل علي���ه واآله ومن ثم بني اهلل �ش���بحانه 
وتعاىل، لأن املع�شوم هو امتداد خلط النبي �شلى اهلل عليه 
واآل���ه، ل���ذا على الأمة الإ�ش���امية اتب���اع اأهل البي���ت عليهم 
ال�ش���ام وه���م الأئمة الثنا ع�ش���ر من �ش���الة النبي الأكرم 
�شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم وذرية اأمر املوؤمنني علي بن اأبي 

ال�شام. عليهما  طالب 
فهن���اك لكل زم���ان اإم���ام ولكل زم���ان و�شي ر�ش���ول اهلل 
�شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم؛ فق���د روي عن اأَِبي َها�ِش���ٍم َعْن 
ا����ضٍ َق���اَل:  َقِدَم َيُهوِديٌّ َعَلى َر�ُش���وِل اهلل  اِهٍد َعْن اأَِبي َعبَّ جُمَ

ُد اإِينِّ �َشاِئُلَك  مَّ �شلى اهلل عليه واآله ُيَقاُل َلُه َنْعَثٌل َفَقاَل َيا حُمَ
���ْدِري ُمْنُذ ِح���نٍي اإِْن اأَْن���َت اأََجْبَتِني  َع���ْن اأَ�ْش���َياَء َتَلْجَل���ُج يِف �شَ
ُد  مَّ َبا ُعَماَرَة«، َقاَل: ...َيا حُمَ اأَ�ْشَلْمُت َعَلى َيِدَك َقاَل: »�َشْل َيا اأَ
يٌ   َك َمْن ُه���َو َفَما ِم���ْن َنِبٍي  اإِلَّ َوَل���َه َو�شِ يِّ يِن َع���ْن َو�شِ َفاأَْخ���رِبْ
ى اإِىَل ُيو�َشَع  َنا ُمو�َش���ى ْبَن ِعْمَراَن عليه ال�ش���ام اأَْو�شَ َواإِنَّ َنِبيَّ
ِليَفَة  ي َواخْلَ يِّ اْبِن ُنوٍن َفَقاَل �شلى اهلل عليه واآله: »َنَعْم اإِنَّ َو�شِ
�َش���ُن ُثمَّ  ِمْن َبْع���ِدي َعِليُّ ْب���ُن اأَِبي َطاِلٍب َوَبْعَدُه �ِش���ْبَطاَي احْلَ
ٌة اأَْبَراٌر«، َقاَل:  �َش���نْيِ اأَِئمَّ ْلِب احْلُ �َش���نْيُ َتْتُلوُه ِت�ْش���َعٌة ِمْن �شُ احْلُ
�َش���نْيُ  ���ى احْلُ ِهْم يِل، َق���اَل: »َنَع���ْم اإَِذا َم�شَ ���ُد َف�َش���مِّ مَّ َي���ا حُمَ
ٌد  مَّ ى حُمَ َذا َم�شَ ٌد َفاإِ مَّ ى َعِل���يٌّ َفاْبُنُه حُمَ َفاْبُنُه َعِليٌّ َفاإَِذا َم�شَ
ى َجْعَفٌر َفاْبُنُه ُمو�َش���ى َو َبْعَد ُمو�َش���ى  َفاْبُن���ُه َجْعَفٌر َفاإَِذا َم�شَ
���ٍد َعِليٌّ اْبُنُه َو  مَّ ���ٌد اْبُنُه َو َبْعَد حُمَ مَّ َعِل���يٌّ اْبُن���ُه َو َبْعَد َعِليٍّ حُمَ
�َش���ِن ْبِن َعِلي  ُة ْبُن احْلَ جَّ �َش���ُن اْبُنُه َو َبْع���َدُه احْلُ َبْع���َد َعِليٍّ احْلَ
ًة َع���َدَد ُنَقَباِء َبِني اإِ�ْش���َراِئيل «.)العدد  ِئمَّ َفَه���وؤَُلِء اْثَنا َع�َش���َر اأَ

القوية:82(
فهن���ا بنّي بالقول ال�شري���ح اأّن اأو�شياءه بع���دد نقباء بني 
اإ�ش���رائيل واأّن ل���كل نب���ي و�شّي���ًا، فالو�شاية الت���ي بعد النبي 
حممد �شل���ى اهلل عليه واآله تكون يف اأه���ل بيته، وهم الأئمة 
الثنا ع�ش���ر عليهم ال�ش���ام، الذي اأو�ش���ى النبي �شلى اهلل 
عليه واآل���ه مبعرفتهم، ومبعرفتهم يكمل الدين ويتم النعمة، 
ق���ال اهلل تع���اىل: }...الْيَـــوْمَ َأْكمَْلتُ َلُكـــمْ دينَُكمْ 
اْلِسْـــالمَ  َلُكـــمُ  وَرَضيـــتُ  نِعْمَـــي   عََليُْكـــمْ  وََأتْمَمْـــتُ 

دينًا{.)املائ���دة:3(
فاجلاه���ل بالإمام واجلاهل بو�شي ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل 
علي���ه واآله هو كمن مل يكتمل دينه ومل يت���م النعمة عليه لأن 
الإ�ش���ام ه���ي النعمة الإلهي���ة التي اأنزلها الب���اري عز وجل 
على الب�ش���ر وعل���ى الأمم، واإكمال الدين الإ�ش���امي واإمتام 
هذه النعمة الإلهية هي بالو�شاية الإلهية واخلافة الربانية 
لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم املتمثلة باأمر املوؤمنني 
عليه ال�شام �ش���يد الو�شيني وانتهاًء بالإمام احلجة املهدي 

املنتظر روح���ي واأرواح العاملني لرتاب مقدمه الفداء.
َبا  فَع���ْن َعْم���ِرو ْبِن اأَِب���ي امْلِْقَداِم َع���ْن َجاِبٍر َقاَل: �َش���ِمْعُت اأَ
ا َيْعِرُف اهلل َعزَّ َوَجلَّ  َ َجْعَفٍر الباقر عليه ال�ش���ام َيُقوُل: »اإِمنَّ
ا اأَْهَل اْلَبْيِت َوَمْن ل  َوَيْعُب���ُدُه َمْن َعَرَف اهلل َوَعَرَف اإَِماَم���ُه ِمنَّ
ا  َ منَّ ا اأَْهَل اْلَبْيِت َفاإِ َيْع���ِرِف اهلل َعزَّ َوَجلَّ َول َيْعِرِف الإَِم���اَم ِمنَّ
َاًل!«.)الكايف:181/1( َيْعِرُف َوَيْعُبُد َغْرَ اهلل َهَكَذا َواهلل �شَ

بقلم: محمد عبد الرزاق
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م�ش���ى اأبو بك���ر وعم���ر واأبو عبي���دة اإىل 
�ش���قيفة بني �ش���اعدة، ومل يبق حول جثمان 
الر�ش���ول الأكرم �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم 
اإّل اأقاربه ومواليه، وهم الذين تولوا غ�ش���له 
وتكفينه واإدخاله ق���ربه ومواراته، وهو اأمر 
املوؤمنني عل���ي بن اأبي طالب عليه ال�ش���ام 
وعمه العبا����ض ر�شي اهلل عنه وغرهم من 

اأه���ل بيت النبي �شل���ى اهلل عليه واآله)1(.
فارتفع���ت الأ�ش���وات يف ال�ش���قيفة وكر 
اللغ���ط ب���ني املهاجري���ن والأن�ش���ار، ثم اإن 
عمر ب���ن اخلطاب �شرب على ي���د اأبي بكر 
فبايعه النا�ض، ثم اأتوا به امل�شجد يبايعونه، 
ف�شمع علي عليه ال�ش���ام والعبا�ض التكبر 
يف امل�شجد ومل يفرغوا من غ�شل ر�شول اهلل 

�شلى اهلل علي���ه واآله)2(.
وكان عاّم���ة املهاجري���ن وج���ّل الأن�شار 
ل ي�شّكون اأن علّيًا عليه ال�شام هو �شاحب 
الأم���ر بعد ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم)3(، فتخّل���ف ق���وم م���ن املهاجرين 
والأن�ش���ار وجمه���ور الها�ش���ميني عن بيعة 
اأب���ي بك���ر، وكان منه���م: العبا����ض بن عبد 
املطل���ب، والف�ش���ل ب���ن العبا����ض، والزبر 
اب���ن الع���وام، وخالد ب���ن �ش���عيد، واملقداد 
اب���ن عم���رو، و�ش���لمان الفار�ش���ي، واأبو ذر 
الغف���اري، وعم���ار بن يا�ش���ر، وال���رّباء بن 
ع���ازب، واأُبي بن كعب، وعتبة بن اأبي لهب، 
وغرهم)4(، وروي اأّنه���م اجتمعوا على اأن 

يبايع���وا علّي���ًا علي���ه ال�ش���ام)5(.
وكان اأم���ر املوؤمن���ني علي���ه ال�ش���ام ق���د 
اعتزل النا�ض بعد اأن فرغ من جهاز ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم وعكف على جمع 
القراآن الكرمي بعهٍد من الر�شول الأكرم �شلى 
اهلل عليه واآله و�ش���لم، وروي اأّنه عليه ال�شام 

قال: »ل اأرتدي حتى اأجمع���ه«، وقالوا: اإّنه مل 
يرتِد اإلّ لل�شاة حتى جمعه)6(.

ويف تل���ك الأثن���اء بل���غ اأبو بك���ر اأن جماعة 
منهم العبا����ض قد اجتمعوا مع عل���ي بن اأبي 
طال���ب عليه ال�ش���ام يف من���زل فاطمة بنت 
ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم فبعث 
اإليهم عم���ر بن اخلطاب، وخال���د بن الوليد 
يف رج���اٍل من الأن�شار ونف���ٍر من املهاجرين 
اأر�ش���لهم اأبو بكر ِردءًا لهم���ا، كزياد بن لبيد 
الأن�شاري، وعبد الرحمن بن عوف، واأُ�ش���يد 
ابن ُح�شر، وم�ش���لمة بن �ش���امة بن وق�ض، 
وحممد بن م�شلمة، وثابت بن قي�ض بن �شما�ض 
اخلزرجي، و�ش���لمة بن اأ�شلم)7(، واملغرة بن 

�شعبة، و�ش���امل موىل اأبي حذيفة)8(.

فج���اء عمر ب���ن اخلط���اب فناداهم وهم 
يف دار علي عليه ال�شام: لتخرجّن اإىل البيعة 
اأو ُلحرقّنه���ا على من فيها! فقيل ل���ه: يا اأبا 

حف�ض؟ اإّن فيها فاطمة! فق���ال: واإن!!)9(
فلّم���ا �ش���معت فاطم���ة عليه���ا ال�ش���ام 
اأ�شواته���م ن���ادت باأعل���ى �شوتها: »ي���ا اأبِت 
يا ر�ش���ول اهلل، م���اذا لقينا بع���دك من ابن 
اخلط���اب واب���ن اأبي قحاف���ة؟!« فلّما �ش���مع 
الق���وم �شوتها وبكاءه���ا ان�شرف���وا باكني، 
وكادت قلوبهم واأكبادهم تنفطر، وبقي عمر 
ومعه قوم)10(، فاقتحم���وا الدار، ف�شاحت 
فاطمة عليها ال�شام ونا�ش���دتهم اهلل)11(، 

وجعل���ت تبكي وت�شي���ح)12(.
وخ���رج اإليه���م الزب���ر م�شلت���ًا �ش���يفه، 

الــزهــراء  دار  عــــلى  الــهــجــ�م 
عليه ترتب  وما  ال�شالم  عليها 
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فاعتنق���ه زياد بن لبي���د الأن�ش���اري ورجل 
اآخر، فندر ال�شيف من يده، ف�شرب به عمر 
احلجر فك�شره)13(، ثم اأخرجهم بتابيبهم 

ي�شاقون �ش���وقًا عنيفًا)14(.
وروي اأّنه���م قال���وا: لي����ض عندنا مع�شية 
ول خاف.. واإمنا اجتمعنا لنوؤلف القراآن يف 

م�شحف واحد، ثم بايعوا اأبا بكر)15(.
وامت���اأت  ينظ���رون،  النا����ض  واجتم���ع 
�شوارع املدينة بالرجال، وراأت فاطمة عليها 
ال�ش���ام ما �شنع عمر، ف�شرخت وولولت، 
واجتمع معها ن�ش���اء كثرة من الها�ش���ميات 
وغره���ّن، فخرجت اإىل بابه���ا، وقالت: »يا 
اأبا بكر، ما اأ�ش���رع ما اأغ���رمت على اأهل بيت 
ر�ش���ول اهلل! واهلل ل اأُكّل���م عم���ر حتى األقى 

اهلل«)16(.
وقال���ت عليها ال�ش���ام: »ل عهد يل بقوٍم 
ح�شروا اأ�ش���واأ حم�شٍر منكم، تركتم ر�شول 
اهلل جن���ازًة ب���ني اأيدين���ا وقطعت���م اأمرك���م 
بينكم، مل ت�ش���تاأمرونا ومل تروا)17( لنا حقًا 
)18(، كاأنك���م مل تعلم���وا ما قال ي���وم غدير 

خّم، واهلل لقد عقد له يومئذ الولء، ليقطع 
منكم بذلك منه���ا الرجاء، ولكنكم قطعتم 
الأ�ش���باب بينكم وبني نبيكم، واهلل ح�ش���يب 

بيننا وبينكم يف الدني���ا والآخرة«)19(.
واأخرج���وا علّيًا عليه ال�ش���ام وم�شوا به 
اإىل اأبي بكر، فقال له عمر: بايع. فقال عليه 
ال�ش���ام: »اإن اأنا مل اأفعل فم���ه؟« قال عمر: 
اإذن واهلل الذي ل اإله اإّل هو ن�شرب عنقك!

واأخ���ا  اهلل  عب���د  تقتل���ون  »اإذن  فق���ال: 
ر�ش���وله«. قال عمر: اأما عبد اهلل فنعم، واأما 
اأخو ر�شوله فا)20(، واأبو بكر �شاكت. فقال له 
عمر: األ تاأمر فيه باأم���رك؟ فقال: ل اأُكرهه 

على �ش���يٍء ما كانت فاطمة اإىل جنبه)21(.
ومل يباي���ع عل���يٌّ اأب���ا بك���ر حت���ى مات���ت 

فاطم���ة عليه���ا ال�ش���ام.)22( 

اندف���ع الق���وم اإىل بي���ت فاطم���ة بن���ت 
ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم ومل 

يرعوا لها حرمة، ول لأَبيها امل�شطفى �شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم ذّمة، وقد رافق الهجوم 
على الدار بع�ض الأحداث املخالفة لل�ش���رع 
والدي���ن وال�شم���ر والوج���دان والأع���راف 
وال�شجايا الإن�شانية، وكّلها م�شاديق حتكي 
ق�شة النقاب على الأعقاب والإحداث بعد 
غياب الر�ش���ول الأعظم �شلى اهلل عليه واآله 

و�ش���لم، ومن تلك الأحداث:

ثب���ت اإح���راق البيت املقد����ض من طريق 
الفريق���ني، فقد روي اأّنه���م جمعوا احلطب 
اجل���زل حول بيت الزهراء عليها ال�ش���ام، 
واأ�شرموا النار يف بابه، حتى اأخذت النار يف 

الباب.)23( خ�شب 
وروى الثقفي بالإ�ش���ناد ع���ن حمران بن 
اأعني، عن الإمام ال�شادق عليه ال�شام اأّنه 
ق���ال: »واهلل ما بايع علي حت���ى راأى الدخان 

قد دخل بيته«.)24(
وقال امل�ش���عودي: فاأق���ام اأم���ر املوؤمنني 
عليه ال�شام ومن معه من �شيعته يف منزله 
مبا عهد اإليه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم، فوّجهوا اإىل منزل���ه، فهجموا عليه 
واأحرقوا بابه، وا�شتخرجوه منه ُكرهًا.)25(

وقد بلغ من ا�ش���تهار هذا الأمر اأن �شّجله 
كثر من ال�ش���عراء منذ القرون الأوىل واإىل 
اليوم، ومنهم عبد اهلل بن عمار الربقي )ت 

245 ه�( حيث قال:
ومـــن  نبـــٍت  مـــن  النـــار  وكّلـــال 

حطٍب وامل�شرمـان ملـن فيه ي�شّباِن
ولي�ض يف البيت اإّل كّل طــــاهرٍة

من الن�شاء و�شّديق و�شبطاِن)26(
وقال ع���اء الدي���ن احللي املقتول �ش���نة 

ه�(:  786(
واأجمع�ا الأمر فيما بينهـم غـ�ت 

 لهــــم اأمـانيهـم واجلهــــل والأمُل
اأن يحرق�ا منزل الزهراء فاطمـة 

 فيـالــــه حــــادث م�شت�شعـب َجَلُل
بيت به خم�شة جربيـل �شاد�شهـم 

 من غي ما �شبب بالنار ي�شتعُل)27(

ووردت الأخب���ار بهذا امل�شمون من طرق 
العام���ة اأي�شًا، فق���د ذكر ال�ش���يد املرت�شى 
ر�ش���ي اهلل عن���ه اأن خرب الإح���راق قد رواه 
غر ال�ش���يعة ممن ليتهم عل���ى القوم)28(، 

ويف م���ا يل���ي بع����ض رواياتهم:
التيم���ي  �ش���ليمان  ع���ن  الب���اذري  روى 
وعب���د اهلل بن ع���ون اأنهما ق���ال: اإّن اأبا بكر 
اأر�ش���ل اإىل علي عليه ال�ش���ام يريد البيعة، 
فلم يباي���ع، فجاء عمر ومع���ه فتيلة، فتلّقته 
فاطمة عليها ال�ش���ام على الب���اب، فقالت 
فاطم���ة عليه���ا ال�ش���ام: يا ب���ن اخلطاب، 
اأتراك حمرق���ًا علّي بابي؟ قال: نعم، وذلك 

اأق���وى فيما جاء به اأب���وك.)29(
وذك���ر ابن عبد رب���ه الذي���ن تخلفوا عن 
البيعة لأَبي بكر: علي عليه ال�شام والعبا�ض، 
والزبر، و�ش���عد بن عبادة، ق���ال: فاأّما علي 
عليه ال�شام والعبا����ض والزبر، فقعدوا يف 
بي���ت فاطمة حتى بعث اإليه���م اأبو بكر عمر 
اب���ن اخلط���اب ليخرج���وا من بي���ت فاطمة 
عليها ال�ش���ام، وقال ل���ه: اإن اأبوا فقاتلهم.

فاأقب���ل بقب����ضٍ من ن���ار عل���ى اأن ي�شرم 
عليهم الدار، فلقيته فاطمة عليها ال�شام 
فقال���ت: ي���ا ب���ن اخلط���اب اأجئ���ت لتحرق 
دارن���ا؟ قال: نع���م، اأو تدخل���وا فيما دخلت 

في���ه اُلّمة.)30(
وقد �ش���ّجل �ش���اعر النيل حافظ اإبراهيم 

هذه املكرمة لعمر بن اخلطاب حيث قال:
عمــــُر  قالهــــا  لعلــــي  وقـ�لــــٍة 

 اأكـرم ب�شــــامعها اأعظـم مبلقيهـا
حرقُت دارك ل اأبقي عليك بهـا 

 اإن ل تبايع وبنت املـ�شطفى فيها
ما كان غـــي اأبي حف�ض يف�ه بها 

 اأمام فار�ض عدنـان وحـاميها)31(
وليت���ه مل َيُف���ه به���ا، فاإّنها كانت �ُش���ّبة له 
وموبق���ة عظيمة ل تفارقه اأب���دًا، حّتى يلقى 
اهلل تع���اىل وبنت امل�شطفى �شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم غ�شبى عليه، والر�شول �شلى اهلل 
عليه واآله و�ش���لم حرب عليه، لأَّنه �شلى اهلل 

اآثار الهج�م على بيت الزهراء

اإحراق باب الدار
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بقلم: عيل موىس الكعبي

عليه واآله و�ش���لم حرٌب ملن 
مل���ن  و�ش���لم  حاربه���م، 

�شاملهم.)32(
وظ�����ّن ���ش��اع��ر 

ذلك  اأّن  النيل 
كان من �شجاعة 

ع��م��ر، وف����ات عنه 
اأّنه مل تثبت لعمر قدم 

امل�شهورة  امل��ق��ام��ات  يف 
كما مل ترَو له �شولة ومل تعرف 

ُيجّب  الذي عاد يف خيرب  فهو  عنه جولة، 
الراية  كانت  فما  ويجّبنونه)33(،  اأ�شحابه 
اإّل مبن  لتليق  الكفر  والفتح وقتل �شناديد 
ور�شوله،  اهلل  ويحّبه  ور�شوله  اهلل  يحّب 
الكرار غر الفرار، علي اأمر املوؤمنني عليه 

ال�شام.)34(
كما فات عنه اأّن �شرب اأمر املوؤمنني عليه 
ال�شام على القوم ما كان اإلّ بعهٍد من ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه واآل��ه و�شلم له بال�شرب 
عند خذلن اُلّمة)35(، واأّنه عليه ال�شام كان 
يقول وا�شفًا حاله بعد البيعة: »فنظرُت فاإذا 
لي�ض يل معني اإلّ اأهل بيتي، ف�شننُت بهم عن 
املوت، واأغ�شيُت على القذى، و�شربت على 
ال�شجا، و�شربت على اأخذ الكظم وعلى اأمّر 

من طعم العلقم«.)36(
اأرتئي بني  وقال عليه ال�شام: »وطفقت 
اأ�شرب على طخية  اأو  اأ�شول بيٍد جّذاء،  اأن 
فيها  وي�شيب  الكبر،  فيها  يهرم  عمياء، 
يلقى  حتى  م��وؤم��ن  فيها  وي��ك��دح  ال�شغر، 
اأحجى،  هاتا  على  ال�شرب  اأّن  فراأيت  ربه، 
ف�شربُت ويف العني قذًى، ويف احللق �شجًى، 

اأرى تراثي نهبًا...«.)37(
فاإّنه عليه ال�شام اآثر بقاء الإ�شام الذي 
نذر حياته وخا�ض الغمرات َلجله، فراه يف 
اأحرج املواقف التي واجهته بعد البيعة كان 
يقول: »�شامة الدين اأحبُّ اإلينا من غره«.

)38(
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باأبي  املُكَنّى  الأ���ش��دي  العمري  �شعيد  بن  عثمان  بن  حممد 
لاإمام  الأول  ال�شفر  وابن  الثاين  ال�شفر  الع�شكري هو  جعفر 

الثانى ع�شر املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف.
وقد ا�شتلم النيابة بعد وفاة اأبيه، عليهما ر�شوان اهلل تعاىل.

الإم��ام  اأح��ادي��ث  فيها  جمع  الفقه  يف  م�شنفة  كتب  ل��ه 
تويف  وقد  ال�شام  عليهما  املهدي  واإم��ام  الع�شكري  احل�شن 

للهجرة.  304 �شنة 

ال�شام،  عليه  الع�شكري  احل�شن  الإم���ام  اأب���اه  ووث��ق  وثقه 
مات  فلما  ال�شام،  عليه  املهدي  ابنه  وكيل  باأنه  �شيعته  واأخرب 
ال�شام  عليه  الإم��ام احلجة  توقيع  �شعيد خرج  بن  اأبوه عثمان 
ي�شتمل على تعزيته لوفاة اأبيه واأّنه النائب بعده واملن�شوب من 
قبله عليه ال�شام، وعبارة التوقيع على ما رواه ال�شدوق وغره 

بهذا الن�ّض:
لأمره  ت�شليمًا  راجعون  اإليه  واإنا  هلل  »اإنا  ال�شام:  عليه  قال 
اأبوك �شعيدًا ومات حميدًا فرحمه اهلل  ور�شاء بق�شائه، عا�ض 
يزل جمتهدًا يف  فلم  ال�شام،  عليهم  ومواليه  باأوليائه  واأحلقه 
ر اهلل  اأمرهم �شاعيًا فيما يقربه اإىل اهلل عز وجل واإليهم، ن�شّ
وجهه واأقاله عرته... اأجزل اهلل لك الثواب واأح�شن لك العزاء، 
رزئت ورزئنا واأوح�شك بفراقه واأوح�شنا، ف�شّره اهلل يف منقلبه، 

وكان من كمال �شعادته اأن رزقه اهلل عز وجل ولدًا مثلك يخلفه 
من بعده ويقوم مقامه باأمره ويرتحم عليه، واأقول: احلمد هلل 
فاإن الأنف�ض طيبة مبكانك وما جعله اهلل عز وجل فيك وعندك، 
اأعانك اهلل وقّواك وع�شدك ووفّقك، وكان اهلل لك وليًا وحافظًا 

وراعيًا وكافيًا ومعينًا«.)كمال الدين:510/2(
وهذا التوقيع ال�شريف خر �شاهد على جالتهما وعلّو مقامهما.
وروى العامة املجل�شي رحمه اهلل اأي�شًا يف البحار عن كتاب 
اأّنه  الأ�شحاب  الطو�شي رحمه اهلل عن جمع من  لل�شيخ  الغيبة 
خرج توقيع من الناحية املقد�شة اإىل حممد بن عثمان بن �شعيد 
العمري بعد وفاة اأبيه عثمان بن �شعيد: »والبن وقاه اهلل مل يزل 
ر وجهه يجري  ثقتنا يف حياة الأب ر�شي اهلل عنه واأر�شاه ون�شَّ
يعمل،  وبه  البن  ياأمر  اأمرنا  وعن  م�شّده  وي�شد  جمراه  عندنا 

توله اهلل...«.)غيبة الطو�شي:362(
الإمام  التوقيع بخط  اأّنه خرج  الكليني  اأخرى عن  ويف رواية 
»واأم��ا حممد بن  فيه:  ال�شريف  تعاىل فرجه  احلجة عجل اهلل 
ثقتي  فاإنه  قبل،  من  اأبيه  وعن  عنه  اهلل  ر�شي  العمري  عثمان 

وكتابه كتابي«.)كمال الدين:485/2(
قبل  من  لل�شيعة  كثرة  ومعاجز  دلئ��ل  يده  على  وظهرت 
ملجاأ  الغيبة  زمن  يف  وكان  فرجه،  اهلل  عجل  احلجة  الإمام 

لل�شيعة. وماأوى 

وثاقته

حممد بن عثمان العمري 
ر�ش�ان اهلل تعاىل عليه
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وروي عن اأم كلثوم ابنته اأنها قالت: كان لأبي جعفر بن حممد 
ابن عثمان العمري كتب م�شنفة يف الفقه مما �شمعها من اأبي 
حممد احل�شن عليه ال�شام ومن ال�شاحب عليه ال�شام... ثم 
قالت: اإنها و�شلت اإىل اأبي القا�شم احل�شني بن روح ر�شي اهلل 

عنه...)غيبة الطو�شي:363(

والقول  العمري  �شعيد  بن  عثمان  بن  اأبي جعفر حممد  ذكر 
فيه: فلما م�شى اأبو عمرو عثمان بن �شعيد قام ابنه اأبو جعفر 
حممد بن عثمان مقامه بن�ض اأبي حممد الع�شكري ون�ض اأبيه 

عثمان عليه باأمر القائم.
عن عبد اهلل بن جعفر احلمري قال: اجتمعت اأنا وال�شيخ اأبو 
عمرو عند اأحمد بن اإ�شحاق بن �شعد الأ�شعري القمي فغمزين 
اأحمد بن اإ�شحاق اأن اأ�شاأله عن اخللف، فقلت له: يا اأبا عمرو 
اإين اأريد اأن اأ�شاألك وما اأنا ب�شاك فيما اأريد اأن اأ�شاألك عنه فاإن 
قبل  كان  اإذا  اإل  تخلو من حجة  ل  الأر���ض  اأن  وديني  اعتقادي 
باب  وغلق  احلجة  رفعت  ذلك  كان  فاإذا  يومًا  باأربعني  القيامة 
اأو  قبل  من  اآمنت  تكن  مل  اإميانها  نف�شًا  ينفع  يكن  فلم  التوبة، 
ك�شبت يف اإميانها خرًا، فاأولئك اأ�شرار من خلق اهلل عز وجل، 

وهم الذين تقوم عليهم القيامة.
ولكن اأحببت اأن اأزداد يقينًا فاإن اإبراهيم �شاأل ربه اأن يريه 
كيف يحيي املوتى، فقال: اأو مل توؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن 
قلبي، وقد اأخربين اأحمد بن اإ�شحاق اأبو علي، عن اأبي احل�شن 
قال: �شاألته فقلت له: من اأعامل؟ وعمن اآخذ؟ وقول من اأقبل؟ 
فقال له: »العمري ثقتي فما اأدى اإليك فعني يوؤدي وما قال لك 

فعني«، يقول: »فا�شمع له واأطع فاإنه الثقة املاأمون«.
اأبا حممد احل�شن بن علي  �شاأل  اأنه  اأبو علي  واأخربين  قال: 
عن مثل ذلك فقال له: العمري وابنه ثقتان فما اأديا اإليك فعني 
يوؤديان وما قال لك فعني يقولن فا�شمع لهما واأطعهما فاإنهما 

الثقتان املاأمونان.
فهذا قول اإمامني قد م�شيا فيك قال: فخر اأبو عمرو �شاجدًا 

وبكى ثم قال: �شل.
اأي واهلل  اأبي حممد فقال:  اأنت راأيت اخللف من   : فقلت له 
ورقبته مثل ذا واأوماأ بيديه، فقلت له: فبقيت واحدة فقال يل: 
هات، قلت: فال�شم قال: حمرم عليكم اأن ت�شاألوا عن ذلك ول 
اأقول هذا من عندي ولي�ض يل اأن اأحلل واأحرم ولكن عنه  فاإن 
الأمر عند ال�شلطان اأن اأبا حممد م�شى ومل يخلف ولدًا وق�شم 
له، و�شرب على ذلك، وهو ذا عياله  واأخ��ذه من ل حق  مراثه 

�شيئًا،  ينيلهم  اأو  اإليهم  يتعرف  اأن  يج�شر  اأحد  ولي�ض  يجولون 
ذلك. عن  واأم�شكوا  اهلل  فاتقوا  الطلب  وق��ع  ال�شم  وق��ع  واإذا 

)الكايف:330/1(
وجاء يف غيبة ال�شيخ الطو�شي، حممد بن همام قال: قال يل 
عنه  اهلل  ر�شي  اأبو عمرو  م�شى  ملا  اهلل جعفر احلمري:  عبد 
اأتتنا الكتب باخلط الذي كنا نكاتب به باإقامة اأبي جعفر ر�شي 

اهلل عنه مقامه.)غيبة الطو�شي:362(

اإليه  اأنه خرج  اإبراهيم بن مهزيار الأهوازي  فعن حممد بن 
بعد وفاة اأبي عمرو: والبن وقاه اهلل مل يزل ثقتنا يف حياة الأب 
جمراه،  عندنا  يجري  وجهه،  ون�شر  واأر���ش��اه  عنه  اهلل  ر�شي 
ياأمر البن، وبه يعمل توله اهلل فانته  اأمرنا  وي�شد م�شّده وعن 

اإىل قوله، وعرف معاملتنا ذلك.)بحار الأنوار:350/51(
وعن اإ�شحاق بن يعقوب قال: �شاألت حممد بن عثمان العمري 
اأن يو�شل يل كتابًا قد �شاألت فيه عن م�شائل اأ�شكلت علي فوقع 
عثمان  بن  حممد  واأم��ا  ال���دار:  �شاحب  مولنا  بخط  التوقيع 
وكتابه  ثقتي  فاإنه  قبل  من  اأبيه  وعن  عنه  اهلل  ر�شي  العمري 

كتابي.)عيون اأخبار الر�شا عليه ال�شام:21/1(
وجاء يف غيبة ال�شيخ الطو�شي، عن هبة اهلل بن حممد ابن 
عن  عنه،  اهلل  ر�شي  العمري  جعفر  اأب��ي  بنت  كلثوم  اأم  بنت 

ترجمة حممد بن عثمان العمري واأح�اله
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�شيوخه قالوا: مل تزل ال�شيعة مقيمة على عدالة عثمان بن �شعيد 
رحمه اهلل وغ�شله ابنه اأبو جعفر حممد بن عثمان وتوىل القيام 
اإليه، وال�شيعة جممعة على عدالته  به وجعل الأمر كله مردودًا 
والعدالة،  بالأمانة  الن�ض عليه  له من  تقدم  ملا  واأمانته،  وثقته 
اأبيه  اإليه يف حياة احل�شن وبعد موته يف حياة  والأمر بالرجوع 
و  باأمانته،  يرتاب  ول  عدالته،  يف  يختلف  ل  �شعيد،  بن  عثمان 
املهمات طول حياته  ال�شيعة يف  اإىل  يده  التوقيعات تخرج على 
باخلط الذي كانت تخرج يف حياة اأبيه عثمان، ل يعرف ال�شيعة 
نقلت عنه  وقد  �شواه،  اأحد  اإىل  يرجع  ول  الأم��ر غره،  يف هذا 
دلئل كثرة، ومعجزات الإمام عليه ال�شام )التي( ظهرت على 
يده، واأمور اأخربهم بها عنه زادتهم يف هذا الأمر ب�شرة، وهي 

م�شهورة عند ال�شيعة.)غيبة الطو�شي:364(
اب��ن بنت )اأم(  اأب��و ن�شر هبة اهلل  اأخ��ربين  ن��وح:  اب��ن  ق��ال 
اأبي جعفر العمري قال: كان لأبي جعفر حممد بن  كلثوم بنت 
اأبي  من  �شمعها  مما  الفقه  يف  م�شنفة  كتب  العمري  عثمان 
حممد احل�شن ومن ال�شاحب   ومن اأبيه عثمان بن �شعيد، عن 
كتب  ترجمتها  كتب  فيها  بن حممد  علي  اأبيه  وعن  اأبي حممد 
اهلل  ر�شي  جعفر  اأب��ي  بنت  كلثوم  اأم  الكبرة  ذك��رت  الأ�شربة 
القا�شم احل�شني بن روح ر�شي اهلل  اأبي  اإىل  اأنها و�شلت  عنها 
واأظنها  ن�شر:  اأبو  قال  يده،  وكانت يف  اإليه،  الو�شية  عند  عنه 
قالت: و�شلت بعد ذلك اإىل اأبي احل�شن ال�شمري ر�شي اهلل عنه 

واأر�شاه.)غيبة الطو�شي(
العمري  عثمان  بن  حممد  روى  بابويه:  بن  جعفر  اأب��و  ق��ال 
اإن �شاحب هذا الأمر ليح�شر  اأنه قال: واهلل  قد�ض اهلل روحه 
املو�شم كل �شنة يرى النا�ض ويعرفهم ويرونه ول يعرفونه.)من 

ل يح�شره الفقيه:520/2(
وعن عبد اهلل بن جعفر احلمري اأنه قال: �شاألت حممد بن 
عثمان ر�شي اهلل عنه فقلت له: راأيت �شاحب هذا الأمر؟ قال: 
نعم، و اآخر عهدي به عند بيت اهلل احلرام وهو يقول: »اللهم 

اأجنز يل ما وعدتني«.)كمال الدين:440/2(
قال حممد بن عثمان ر�شي اهلل عنه: وراأيته �شلوات اهلل عليه 
متعلقًا باأ�شتار الكعبة يف امل�شتجار وهو يقول: »اللهم انتقم بي 

من اأعدائك«.)من ل يح�شره الفقيه:520/2(
وعن علي بن �شدقة القمي قال: خرج اإىل حممد بن عثمان 
الذين  ليخرب  م�شاألة  غر  من  ابتداء  عنه  اهلل  ر�شي  العمري 
والنار  الكام  واإما  واجلنة  ال�شكوت  »اإما  ال�شم:  عن  ي�شاألون 
اأذاعوه واإن وقفوا على املكان دلوا  اإن وقفوا على ال�شم  فاإنهم 

عليه«.)غيبة الطو�شي:364(
قال ابن نوح: حدثني اأبو احل�شن علي بن اأحمد الدلل القمي 
عنه  اهلل  ر�شي  عثمان  بن  حممد  جعفر  اأبي  على  دخلت  قال: 
يوما لأ�شلم عليه، فوجدته وبني يديه �شاجة ونقا�ض ينق�ض عليها 
ويكتب اآيًا من القراآن واأ�شماء الأئمة على حوا�شيها فقلت له: يا 
�شيدي ما هذه ال�شاجة؟ فقال يل: هذه لقربي تكون فيه اأو�شع 
عليها اأو قال: اأ�شند اإليها وقد عزفت منه، واأنا يف كل يوم اأنزل 
بيدي  فاأخذ  قال:  واأظنه  فاأ�شعد  القراآن  من  جزءًا  فاأقراأ  فيه 
واأرانيه فاإذا كان يوم كذا وكذا من �شهر كذا وكذا من �شنة كذا 
وكذا �شرت اإىل اهلل عز وجل ودفنت فيه وهذه ال�شاجة معي، 
اأزل مرتقبًا به ذلك  اأثبت ما ذكره ومل  فلما خرجت من عنده 
فما تاأخر الأمر حتى اعتل اأبو جعفر فمات يف اليوم الذي ذكره 
من ال�شهر الذي قاله من ال�شنة التي ذكرها ودفن فيه.)غيبة 

الطو�شي:365(
غر  من  احلديث  هذا  �شمعت  وقد  اهلل:  هبة  ن�شر  اأبو  قال 
ر�شي  جعفر  اأب��ي  بنت  كلثوم  اأم  اأي�شًا  به  وحدثتني  علي  اأب��ي 
اأبي جعفر حممد بن علي بن  اهلل عنها واأخربين جماعة، عن 
احل�شني ر�شي اهلل عنه قال: حدثني حممد بن الأ�شود القمي 
اأن اأبا جعفر العمري قد�ض اهلل روحه حفر لنف�شه قربًا و�شواه 
�شاألته عن  ثم  اأ�شباب،  للنا�ض  فقال:  ف�شاألته عن ذلك  بال�شاج 
ذلك فقال: قد اأمرت اأن اأجمع اأمري، فمات بعد ذلك ب�شهرين 

ر�شي اهلل عنه واأر�شاه. )كمال الدين:502/2(
اأبو ن�شر هبة اهلل: وجدت بخط  وقال ال�شيخ الطو�شي: قال 
اأبي غالب الزراري رحمه اهلل وغفر له اأن اأبا جعفر حممد بن 
�شنة  الأوىل  جمادى  اآخ��ر  يف  م��ات  اهلل  رحمه  العمري  عثمان 
خم�ض وثاث مائة وذكر اأبو ن�شر هبة اهلل بن حممد بن اأحمد 
اأن اأبا جعفر العمري رحمه اهلل مات يف �شنة اأربع وثاث مائة 
واأنه كان يتوىل هذا الأمر نحوًا من خم�شني �شنة فيحمل النا�ض 
اإليه اأموالهم، ويخرج اإليهم التوقيعات باخلط الذي كان يخرج 
وفيما  والدنيا  الدين  اأمر  يف  باملهمات  اإليهم  احل�شن  حياة  يف 
ي�شاألونه من امل�شائل بالأجوبة العجيبة ر�شي اهلل عنه واأر�شاه.

)غيبة الطو�شي:366(
وقال اأبو ن�شر هبة اهلل: اإن قرب اأبي جعفر حممد بن عثمان 
دوره  كانت  الذي  املو�شع  الكوفة يف  باب  �شارع  والدته يف  عند 
ومنازله وهو الآن يف و�شط ال�شحراء قد�ض اهلل روحه.)بحار 

الأنوار:352/51(
ف�شام عليه يوم ولد ويوم ا�شت�شهد ويوم يبعث حيًا

بقلم: فاضل محمد
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بقي حمّم���د جلّده الذي واأى على نف�ش���ه اأن ياأخذ بيده 
اإىل حيا����ض اخلر وينابيع النعمة، فينهل منها ال�ش���راء، 
وين�ش���ى م�شاب���ه، وت�ش���ّد علي���ه كل ك���وى ال�ش���عور باليتم 
والغرب���ة واحلرمان، فلم يَزل معه يقّربه ويدنيه، ويعّظمه 
ويطري���ه، وي�شّمه حفيًا به اإىل �شدره، وي�شعه حمبورًا به 
يف حج���ره، ول ي���اأكل الطع���ام قبل���ه، ول يرتك���ه يف خلوة 
وحي���دًا، وينام حتى يعوده مرارًا حت�ّش���بًا لأذى يلّم به، اأو 
حاج���ة ي�ش���تهيها، واإذا ما ت�ش���ّدر عبد املطلب جمل�ش���ه، 
واأحاط به القوم، دعاه فاأجل�ش���ه بني يديه، ومل يفتاأ مياأ 
اأ�ش���ماعهم باإ�شادته، به، وتعظيمه ل�ش���اأنه، ولطاملا ت�شدد 
عل���ى بنيه بالو�شية به، والإح�ش���ان اإلي���ه، والعطف عليه، 

ليتم���ه باأبيه، وفقده اأمه، ولأم���ره الكبر املرتقب.

عند �شبيحة يوم وقد راأى �ش���يد قري����ض يف الليل قبلها 
روؤيا ع���رف معناها واأدرك مغزاها، وق���د جّرت باله اإىل 
اأيام قريبة وقع له فيها اأمر فيه بع�ض تف�شر روؤياه، ومنه 
انطل���ق بذهنه اللماح ين�ش���ج خيوط التف�ش���ر كّله، تعينه 
مقولت العارفني، دع���ا عبد املطلب بنيه اإىل اأن يجتمعوا 
عنده ليق�ّض عليهم اأمرًا لبّد اأن يعرفوه، فاأبداها كلمات 

لها ثقل وجال.
راأي���ت البارح���ة واأن���ا نائ���م يف احلج���ر، كاأّن �ش���جرة 
نبتت قد نال راأ�ش���ها ل�ش���ماء، و�شربت باأعناقها امل�ش���رق 
واملغ���رب، وم���ا راأي���ت ن���ورًا اأزهى منه���ا اأعظم م���ن نور 
ال�شم����ض �ش���بعني �شعفًا، وراأيت العرب والعجم �شاجدين 

مع �شيخ البطحاء
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لها، وهي تزداد كل �ش���اعة عظمًا ونورًا وارتفاعًا، و�ش���اعة 
تختفي، و�ش���اعة تزهر، وراأيت رهطًا من قري�ض قد تعلقوا 
باأغ�شانها، فاإذا دنوا منها اأخرهم �شاب مل اأر قط اأح�شن 
من���ه وجهًا، ول اأطيب منه ريحًا، فيك�ش���ر ظهورهم، ويقلع 

عينهم. اأ
ومل ين����ض اأن ي�شر اإىل بع�ض معناها فقال لهم:

اإّن م���ن �شلب���ي نبيًا، ل���وددت اأيّن اأدركت ذل���ك فاآمنت 
ب���ه، فمن اأدركه من ول���دي فليوؤمن به.

ث���م راح يق����ض عليهم ما ح���دث له يف تل���ك الأيام مّما 
مي���ت اإىل روؤياه ب�شل���ة وثيقة، عندما م�ش���ى يف ركب من 
قري����ض اإىل )املل���ك احلمري �ش���يف بن ذي ي���زن( يهّنئه 
برج���وع امللك اإليه، وميدحه على ح�ش���ن بائه، واإذ يختلي 

به �ش���يف يف�شي اإليه:
ي���ا عب���د املطل���ب اإين مف�ٍض اإليك من �ش���ّر علم���ي ما لو 
يك���ون غ���رك مل اأبح ب���ه... اإيّن اأج���د يف الكت���اب املكنون 
والعلم املخزون ال���ذي اخرتناه لأنف�ش���نا، واحتجبناه دون 
غرن���ا، خ���ربًا عظيم���ًا، وخط���رًا ج�ش���يمًا، م���ن �ش���رف 
احلي���اة وف�شيل���ة الوفاة، للنا����ض عام���ة، ولرهطك كافة، 

خا�شة. ولك 
وميور يف ال�ش���يخ �ش���وقه اإىل اأن يعجل �ش���يف يف ك�ش���ف 
ال�ش���رت عن ه���ذا الأمر، فق���د ملك علي���ه به قلب���ه، واأّجج 

ولّبه: بالده�ش���ة روحه 
يا اأيها امللك مثل من �ش���ّر وبّر، فما هو؟

اإذا ول���د بتهام���ة غام ب���ه عامة، ب���ني كتفيه �ش���امة، 
كان���ت له الإمامة، ولكم به الزعامة اإىل يوم القيامة، هذا 
حينه الذي يولد فيه ولقد ُوِلَد، و�ش���امه حمّمد، ميوت اأبوه 
واأمه، ويكفله جّده وعّمه، يك�ش���ر الأوثان، ويخمد النران، 
ويعب���د الرحمن، ويدحر ال�ش���يطان، قول���ه ف�شل، وحكمه 
ع���دل، ياأمر باملعروف ويفعله، وينهى ع���ن املنكر ويبطله.

وكاأّن الأي���ام مل تطق اأن ترى حمًمدًا ينعم يف كنف جّده 
باخل���ر والهناء، وق���د اآلت اإّل اأن تري���ه كل مكروه، وتناله 
بكل �ش���وء، فعزمت على اأن تبط����ض باجل���ّد الطّيب وتفتك 
ب���ه، وحترم حمّمدًا م���ن رعايته واأخذه بي���ده، كما حرمته 

منهم���ا من اأبيه واأمه، لترتكه وحيدًا يف �ش���احة املكرمات، 
ي�شن���ع جمده بيده، ويرتقي مراقي العلى بنف�ش���ه، ولي����ض 
ثم���ة من يدفعه اإىل ذلك اأو يدّله عليه اإّل مدّبر الأمور من 
خلف ال�شتور، فما دام له به �شاأن عظيم وغاية جليلة، فهو 
�شي�شرّبه كاهًا متينًا لأعباء املرام اجلليل، وحاديًا اأمينًا 

اجل�شيم. املن�شود  لركب 
وكان للمقادي���ر م���ا رامت، وه���ا هو عبد املطلب ي�ش���ّلم 
اإىل رّب���ه روح���ه بعد ما كان قد ماأ �ش���مع ابنه اأبي طالب، 
ال�ش���هم يف بني���ه، واملاجد يف قومه، بو�شيت���ه مبحّمد، لقد 
دع���اه اأبوه اإليه واأدناه منه وهو يف غمرة مذهلة من النزع، 

وم�ش���ى يتلو عليه و�شيته ب�شوت ناك����ض وكلمة كليلة:
اأنظر يا اأب���ا طالب اأن تكون حافظًا له���ذا الوحيد الذي 
مل ي�ش���م رائحة اأبيه، ومل يذق �ش���فقة اأمه، اأنظر اأن يكون 
من ج�ش���دك مبنزل���ة كبدك، ف���اإيّن قد تركت بن���ّي كلهم، 
وخ�ش�شت���ك به لأّنك م���ن اأم اأبيه، يا اأبا طالب اإن اأدركت 
اأيام���ه تعلم اأيّن كنت اأب�شر النا����ض به، واأعلم النا����ض به، 
فاإن ا�ش���تطعت اأن تتبع���ه فافعل، وان�شره بل�ش���انك ويدك 

ومال���ك، فاإّنه واهلل �شي�ش���ودكم، هل قبلت؟
وي���رى الب���ن اأب���اه ين���وء بثق���ل ه���ّم كب���ر ي�ش���ّدد عليه 
وط���اأة امل���وت الذي اأو�ش���ك اأن ياأت���ي على اآخ���ر فتيل عنده 
م���ن احلياة، وي���راه حني يلق���ي عليه و�شيت���ه املهيبة كاأمّنا 
يقل���ع كلماته���ا من �شخ���ر، فلق���د اأرهقه هّمه مبا �ش���يوؤول 
اإليه حال حمّمد عند �شواه، وي�ش���جيه العي�شة التي �شيكون 
عليها لدى غره، واأدرك اأبو طالب اأّن والده يود اأن ي�ش���مع 
منه كلمت���ه وا�شحة بّين���ة، �شادقة جازمة، يعلم���ه بها اأّنه 
�شي�ش���ر م���ع حمّمد بعده عل���ى النهج الذي دّل���ه عليه اأبوه 
واإن �ش���ّق امل�ش���ار، وحّفت به املتاعب وامل�شاعب، ويطلقها 
اأب���و طالب تفوح بال�شدق واحلزم، ومتور باليقني والوفاء:

قد فعلت، واهلل على ذلك �شاهد.
وعنده���ا وج���د ال�ش���يخ غاية مرام���ه، واندح���رت فلول 
تهمام���ه اأم���ام �ش���موخ ه���ذه الكلم���ة وجاله���ا يف نف�ش���ه، 
ويبت�ش���م لبنه عن ثغ���ر مرجتف، وين�شح ماء الب�ش���ر من 
وجه���ه املتهل���ل، ويقولها مليئة بن�ش���وة راحت���ه واطمئنانه:

الآن ُخّفف علّي املوت.

بقلم: السيد فاضل املوسوي
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ملّا كان هناك اأهمية كربى ملعرفة الإمام.. فلي�ض املراد 
من املعرفة هو معرفة ا�شمه ون�شبه فقط…! بل يتحتم اأن 
بكثر  ذلك  من  اأكرب  اآخر  �شيئًا  باملعرفة  املق�شود  يكون 

اأهمية  واأعظم خطرًا.واأك��ر 
ف���ع���ن الإم�������ام 
عليه  ال�شادق 
اأن��ه  ال�شام 
...« ق�����ال: 

ِة  ُبوَّ النُّ َدَرَج��َة  اإِلَّ  ِبِي   النَّ ِع��ْدُل  اأَن��ُه  َم���اِم  الإِ َمْعِرَفِة  َواأْدَن���ى 
َوَواِرُثُه، َواأَنَّ َطاَعَتُه َطاَعُة اهلل َوَطاَعُة َر�ُشوِل اهلل، َوالتَّ�ْشِليُم 
اأَنَّ الإَِماَم  َوَيْعَلُم  ِبَقْوِلِه،  َوالأَْخُذ  اإَِلْيِه  دُّ  َوالرَّ اأَْمٍر،  ُكلِّ  َلُه يِف 
َبْعَد َر�ُشوِل اهلل �شلى اهلل عليه واآله َعِليُّ ْبُن اأَِبي َطاِلٍب، ُثمَّ 
ْبُن  ُد  مَّ حُمَ ُثمَّ   ، �َشنْيِ احْلُ ْبُن  َعِليُّ  ُثمَّ   ، �َشنْيُ احْلُ ُثمَّ  �َشُن  احْلَ
، ِمْن َبْعِدي ُمو�َشى اْبِني، ُثمَّ ِمْن َبْعِدِه َوَلُدُه  َعِلّي، ُثمَّ اأنا ُثمَّ
َوَبْعَد  اْبُنُه،  َعِليٌّ  ٍد  مَّ َوَبْعَد حُمَ اْبُنُه،  ٌد  مَّ َعِلّي حُمَ َوَبْعَد   ، َعِليٌّ
�َشن ...«.)كفاية  احْلَ ُوْلِد  ِمْن  ُة  جَّ َواحْلُ اْبُنُه،  �َشُن  احْلَ َعِلّي 

الأثر:263(
ر�شول  وخلليفة  للو�شي  ال�شفات  من  جمموعة  فهناك 
اهلل �شلى اهلل عليه واآله الذي ن�ّض عليه الإمام ال�شادق 
اأدن��ى  هي  ال�شام  عليه  اأ�شار  كما  وه��ي  ال�شام؛  عليه 
يعرفوا  اأن  املوؤمنني  على  حيث  الإم���ام،  معرفة 

اخل�شال. بهذه  الإمام 
معرفة  »واأدن�����ى  ال�����ش��ام:  عليه  ق���ال 
اإّل درج��ة  ال��ن��ب��ي  اأن���ه ع���دل  الإم����ام 
اأن  الإن�����ش��ان  يريد  حينما  ال��ن��ب��وة«؛ 
ما  مكان  اإىل  ي�شعد  اأو  �شلمًا  يرتقي 
من  الأوىل  باملرحلة  ي��اأت��ي  اأن  فعليه 
الدرجة  وهي  ال�شلم،  يف  منطقة  اأقل 
مكان  اأدنى  عليه  تطلق  فهذه  الأوىل، 

ال�شلم. من 
املوؤمن  ير�شد  ال�شام  عليه  فالإمام 
هي  الإم���ام  ملعرفة  درج��ة  اأول  اأّن  اإىل 
املرحلة  وه��ي  املعرفة  يف  مرحلة  اأدن��ى 
واخلليفة  املع�شوم  الإم���ام  اأّن���ه  الأوىل 
ِع��دل  ه��و  العباد  رب  م��ن  املن�شو�ض 

ما معنى معرفة الإمام 
املع�ش�م حق معرفته؟

اعرف إمامك
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النبي  ومثل  و�شبيه  نظر  اأي  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
واخل�شائ�ض  ال�شفات  جميع  يف  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى 

ه اهلل تعاىل بها. واملوارد التي خ�شّ
يتطّرق  هنا  النبوة«؛  درج��ة  »اإّل  ال�شام:  عليه  وق��ال 
النبوة  بني  الخ��ت��اف  ق�شية  اإىل  ال�شام  عليه  الإم���ام 
والإمامة، اأي اأّن درجة النبي الأكرم �شلى اهلل عليه واآله 
ه  التي خ�شّ املنازل  واأعلى  الدرجات  اأعلى  من  و�شلم هي 
اأن يخلق كل  واأول ما خلق اهلل يف الكون قبل  اهلل تعاىل، 
عليه  اهلل  �شلى  حممد  نبّينا  نور  هو  ال�شنني  باآلف  �شيء 
بن  جابر  عن  ال�شريف،  احلديث  يف  ورد  كما  و�شلم  واآله 
عبد اهلل الأن�شاري قال: قلت لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
اهلل  �شلى  َفَقاَل  ُهَو؟  َما  َتَعاىَل  اهلل  َخَلَق  �َشيْ ٍء  اأّول  واآله: 
ِمْنُه  َخَلَق  ُثمَّ  اهلل  َخَلَقُه  َجاِبُر،  َيا  َك   َنِبيِّ »ُنوُر  واآله:  عليه 
، ُثمَّ اأََقاَمُه َبنْيَ َيَدْيِه يِف َمَقاِم اْلُقْرِب َما �َشاَء اهلل؛  ُكلَّ َخْرٍ
ِمْن  َواْلُكْر�ِشيَّ  ِق�ْشٍم،  ِمْن  اْلَعْر�َض  َفَخَلَق  اأَْق�َشامًا،  َجَعَلُه  ُثمَّ 
َواأََق��اَم  ِق�ْشٍم،  ِمْن  اْلُكْر�ِشيِّ  َوَخَزَنَة  اْلَعْر�ِض  َوَحَمَلَة  ِق�ْشٍم، 
َجَعَلُه  ُث��مَّ  اهلل؛  �َشاَء  َما  ��بِّ  احْلُ َمَقاِم  يِف  اِب��َع  ال��رَّ اْلِق�ْشَم 
َة  نَّ َواللَّْوَح ِمْن ِق�ْشٍم، َواجْلَ اْلَقَلَم ِمْن ِق�ْشٍم،  َفَخَلَق  اأَْق�َشامًا، 
�َشاَء  َما  ْوِف  اخْلَ َمَقاِم  يِف  اِبَع  الرَّ اْلِق�ْشَم  َقاَم  َواأَ ِق�ْشٍم،  ِمْن 
ْم�َض  َوال�شَّ ُجْزٍء،  ِمْن  امْلََاِئَكَة  َفَخَلَق  اأَْجَزاًء  َجَعَلُه  ُثمَّ  اهلل؛ 
اْلِق�ْشَم  َواأََق��اَم  ُج��ْزٍء،  ِمْن  َواْلَكَواِكَب  َواْلَقَمَر،  ُج��ْزٍء،  ِمْن 
اأَْج��َزاًء  َجَعَلُه  ُثمَّ  اهلل؛  �َشاَء  َما  َجاِء  الرَّ َمَقاِم  يِف  اِبَع  الرَّ
َمَة  ْلَم ِمْن ُجْزٍء، َواْلِع�شْ َفَخَلَق اْلَعْقَل ِمْن ُجْزٍء، َواْلِعْلَم َواحْلِ
َياِء  احْلَ َمَقاِم  يِف  اِبَع  الرَّ اْلِق�ْشَم  َواأََقاَم  ُجْزٍء،  ِمْن  ْوِفيَق  َوالتَّ
َما �َشاَء اهلل؛ ُثمَّ َنَظَر اإَِلْيِه ِبَعنْيِ اْلَهْيَبِة َفَر�َشَح َذِلَك النُّوُر، 
ْرَبَعٌة َوِع�ْشُروَن اأَْلَف َقْطَرٍة، َفَخَلَق  َوَقَطَرْت ِمْنُه ِماَئُة اأَْلٍف َواأَ
اأَْرَواُح  �َشْت  َتَنفَّ ُثمَّ  َوَر�ُشوٍل؛  َنِبّي  ُروَح  َقْطَرٍة  ُكلِّ  ِمْن  اهلل 
َهَداِء  َوال�شُّ الأَْوِلَياِء  اأَْرَواَح  اأَْنَفا�ِشَها  ِمْن  َفَخَلَق اهلل  الأَْنِبَياِء 

الأنوار:22/25( نَي«.)بحار  احِلِ َوال�شَّ
و�شلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  الأك��رم  النبي  منزلة  ف��اإن 
اأجمعني  و�شيد اخللق  الب�شر  �شيد  لأنه  املنازل  اأعظم  هي 
يكون  ل  فكيف  والآخرين،  الأولني  من  واجلن  الإن�ض  من 
واآله:  عليه  اهلل  �شلى  قوله  يف  اآدم  ولد  �شيد  وهو  كذلك 
الر�شا  الإمام  َفْخر«.)�شحيفة  َوَل  اآَدمَ   ُوْلِد  ُد  �َشيِّ »...اأََن��ا 

ال�شام:52( عليه 

�شلى  النبي  منزلة  يجعل  اأن  على  اإلهية  حكمة  هناك 
تعاىل  اهلل  لأّن  الدارين  يف  املنازل  اأعلى  واآل��ه  عليه  اهلل 
واملائكة  والإن�����ض  اجل��ن  من  ال��داري��ن  يف  �شيء  كل  خلق 
النبي  نور  من  و...  والكر�شي  والعر�ض  والأف��اك  والكون 
يف  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  بّينه  كما  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى 

ال�شابق. احلديث 
واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي  نف�ض  هو  املع�شوم  فالإمام 
اإل اأنه لي�ض مبنزلة النبي، بل هو نظر النبي ومثله ويقوم 
األ وهي هداية  مقامه، وعليه م�شوؤوليات جتاه هذه الأمة 
وكّلها  التي  ال�شماوية  ال�شريعة  وبيان  الر�شاد  اإىل  النا�ض 

اهلل تعاىل له.
َوَواِرُث��ُه...«،   ...« ال�شام:  عليه  ال�شادق  الإمام  وقال 
اأي اإن الإمام عليه ال�شام هو وارث النبي �شلى اهلل عليه 
وارث  كزيارة  املعروفة  الزيارات  نقراأ يف  كما  و�شلم  واآله 
يا  اآدم �شفوة اهلل ال�شام عليك  »ال�شام عليك يا وارث 
حممد  وارث  يا  عليك  ال�شام  اهلل.....  نبي  نوح  وارث 
النبي �شلى اهلل  املع�شوم هو وارث  حبيب اهلل«، فالإمام 

عليه واآله و�شلم.
اأوًل: لأّنه من اأهل بيته عليهم ال�شام، قال اهلل تعاىل: 

داوُد...{.)النمل:16( سَُليْمانُ  }وَوَِرثَ 
فاإذا نظرنا من الناحية الن�شبية ومن الناحية العائلية 
النبي �شلى اهلل عليه  بيت  اأهل  املع�شوم هو من  فالإمام 
واآله و�شلم وهو اأحق اأن يرث جّده كما ورث �شليمان داود.

لي�شت  و�شلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  النبي  وراث��ة  ثانيًا: 
كوراثة باقي الب�شر وراثة عادية، لأّن ارتباط النبي �شلى 
اهلل عليه واآله مع اهلل تعاىل يجعله يف درجة ومنزلة حيث 

يكون ما يرثه ذريته من بعده تكون يف الجتاه نف�شه.
النبي �شلى اهلل  الذي كان بني  اأن الرتباط  اأي مبعنى 
الرتباط  نف�ض  هو  وج��ل  ع��ّز  اهلل  وب��ني  و�شلم  واآل��ه  عليه 
تكون  اأن  يجب  لذا  تعاىل،  اهلل  وبني  املع�شوم  بني  الذي 
وراثة النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم لاأ�شفياء من اأهل 
املع�شومني  الأطهار  الأئمة  ذريته  من  وامل�شطفني  بيته 
عليهم اأف�شل ال�شاة وال�شام؛ فما كان للنبي �شلى اهلل 

عليه واآله و�شلم فهو اأي�شًا لاإمام املع�شوم من بعده.

اعرف إمامك
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ثالثًا: ملّا كان الإمام املع�شوم هو نظر النبي �شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم ويقوم مقام النبي يف اأمته فعليه اأن يرث 
على  الأمور  جتري  لكي  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
النائب عن  املع�شوم  الإمام  بوا�شطة  تعاىل  اهلل  اأراده  ما 

النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم يف الأر�ض.
َوَطاَعُة  اهلل  َطاَعُة  َطاَعَتُه  »...َواأَنَّ  ال�شام:  عليه  وقال 
باإطاعة  مرتبط  تعاىل  اهلل  اإطاعة  ف��اإّن  اهلل...«؛  َر�ُشوِل 
واآله واإطاعة ر�شول اهلل �شلى اهلل  ر�شوله �شلى اهلل عليه 
من  املع�شوم  الإمام  باإطاعة  مازم  هو  و�شلم  واآله  عليه 

بعده اأي خليفة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.
عّما  اخل��روج  عدم  هي  تعاىل  اهلل  اإطاعة  واجبات  من 
اهلل  �شلى  النبي  باتباع  اأمر  الذي  فهو  �شبحانه،  به  ياأتي 
خليفة  املع�شوم  الإم��ام  باتباع  واأي�شًا  و�شلم  واآل��ه  عليه 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.
عليه  الإم��ام  واإط��اع��ة  اهلل  اإطاعة  بني  ت��ازم  فهناك 
ي��اأم��ره  مب��ا  املع�شية  ع��دم  ت�شمل  ف��الإط��اع��ة  ال�����ش��ام، 
ارتباطه  بقرينة  اهلل  اأم��ر  اأم��ره  لأن  املع�شوم  الإم���ام 
عن  ف�شًا  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي  مع  املبا�شر 

ارتباطه مع اهلل تعاىل.
اأمر  اأو  ما  اأم��ر  يف  املع�شوم  من  نهيٌّ  هناك  كان  ف��اإذا 
مبا  ير�شى  اأن  اهلل  ر�شا  يريد  م��ن  فعلى  غ��ره  يف  منه 
ــذِيــنَ  الَّ أيــهَــا  }يــا  الإم���ام، وذل��ك قوله تعاىل:  ي��اأم��ره 
ــــي اأَلمْـــِر  ــوا الــرَّسُــوَل وَأولِ ــيــعُ ــوا اهلل وََأطِ ــيــعُ ــوا َأطِ ــنُ آمَ

مِنُْكم... {.)الن�شاء:59(
ارتباطًا  الإمام  واإطاعة  اإطاعته  بني  جعل  تعاىل  فاهلل 

باإطاعة  اإل  هلل  اإط��اع��ة  هناك  لي�ض  ب��اأن  وم��ازم��ًا  وثيقًا 
الإمام املع�شوم من بعد النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم.
دُّ  َوالرَّ اأَْمٍر،  ُكلِّ  يِف  َلُه  ال�شام: »...َوالتَّ�ْشِليُم  وقال عليه 
الإمام  معرفة  واجبات  من  فاإّن  ِبَقْوِلِه،...«؛  َوالأَْخ��ُذ  اإَِلْيِه 

هو الت�شليم له يف كل اأمر من اأمور الدنيا والآخرة.
اإّن اهلل تعاىل ي�شف الإن�شان يف القراآن الكرمي فيقول: 

َضعيفا{.)الن�شاء:28( اِلنْسانُ  }خُلِقَ 
هَُلوعا{. خُلِقَ  اِلنْسانَ  }إِنَّ  تعاىل:  وقوله 

)املعارج:19(
عَجَل {. مِــنْ  اِلنْسانُ  }خُلِقَ  تعاىل:  وقوله 

)الأنبياء:37(
الكرمي  القراآن  عنه  عرّب  الذي  املخلوق  الإن�شان  فاإّن 
اإىل  ي�شل  اأن  اأراد  اإذا  و...  وعجول  وهلوع  �شعيف  باأنه 
والو�شائط؛  بالو�شائل  اإّل  ي�شتطيع  فا  تعاىل  اهلل  اإطاعة 
والرحمن  واملتعايل  الكون  خالق  ّن��ه  اأ مبا  تعاىل  اهلل  اإّن 
وحلقة  و���ش��ائ��ل  ه��ن��اك  يجعل  اأّن  على  األ���زم  ال��رح��ي��م، 

عبده. وبني  بينه  ارتباط 
وعليه  واآل���ه  نبينا  على  اآدم  م��ن  ك��ان��ت  احللقة  ف��ه��ذه 
و�شلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  حممد  نبينا  وحتى  ال�شام 
واأعوانهم؛  وبالر�شل  واأو�شيائهم  بالأنبياء  متّثلت  الذي 
تعاىل ثاثمائة وثاثة ع�شر ر�شوًل ومائة  اأر�شل اهلل  فقد 
حلقة  وجعلهم  النا�ض،  لهداية  نبيٍّ  األف  وع�شرين  واأربعة 

الرتباط بينه وبني العباد.
فلّما كان لكل نبّي و�شي وخليفة ووزير، فمن ال�شروري 
اأن يكون للنبي حممد �شلى اهلل عليه واآله الذي هو خامت 
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الأنبياء وخامت الر�شل وهو اأ�شرف املخلوقات و�شيد الب�شر 
و�شيٌّ ووزيٌر وعوٌن ونا�شٌر، والأهم من ذلك يجب اأن يكون 

ته. من اأهل بيته ومن خا�شّ
و�شيًا  نبي  لكل  اأّن  نرى  الكرمي  القراآن  اإىل  نظرنا  اإذا 
اأو  الو�شي  اأن هذا  وبالإمعان نرى  ونا�شرًا،  ووزيرًا وعونًا 

الوزير هو من بيت نف�ض النبي والر�شول.
كان  و�شّيه  و�شلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  فر�شول 
املوؤمنني  اأمر  وو�شي  طالب  اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأمر 
ال�شام  عليه  احل�شن  وو�شي  ال�شام  عليه  احل�شن  كان 
وو�شي  العابدين  زين  علي  ابنه  احل�شني  وو�شي  احل�شني 
وو�شي  ال�شادق  جعفر  حممد  وو�شي  الباقر  حممد  علي 
ابنه وو�شي مو�شى علي وو�شي علي حممد  جعفر مو�شى 
احل�شن  وو�شي  احل�شن  علي  وو�شي  علي  حممد  وو�شي 
تعاىل  اهلل  عجل  املنتظر  احل�شن  ب��ن  امل��ه��دي  احل��ج��ة 

ال�شريف. فرجه 
واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  النبي  ووزراء  اأو���ش��ي��اء  ف��ه��وؤلء 
اأزمانهم  يف  م�شوؤوليات  تعاىل  اهلل  اأعطاهم  وقد  و�شلم، 

اإىل يومنا هذا.
 فالت�شليم هو التََّخلِّي َعِن جميع الأمور املتعلقة بالإن�شان 
عليه  ال�شادق  الإمام  بّينه  كما  املع�شوم  الإمام  باأمر  اإل 
اأن يعرف  اأراد الإن�شان  ال�شام يف حديثه ال�شريف؛ فاإذا 
اأن يتخلى عن جميع  اإمام زمانه حق معرفته من �شروطه 
والرفاهية  واحلياة  والأولد  كالأهل  الدنيوية  املتعلقات 
ويخ�شع ملا ياأمره الإمام املع�شوم يف جميع جوانب حياته 

والأخروية. الدنيوية 
عليه  املع�شوم  الإم���ام  بيد  ���ش��يء  ك��ل  اأّن���ه  مبعنى  اأي 
اهلل  �شلى  حممد  النبي  جّده  بيد  اأّن��ه  عن  ف�شًا  ال�شام 
اأن ي�شّلم مبا يقّدره الإمام  واآله و�شلم، وعلى املوؤمن  عليه 

وما ياأمره به اأو ينهاه عنه.
وم���ن امل��ف��رت���ض اأن الإن�����ش��ان ي��ك��ون م��ن الن��ق��ي��ادي��ني 
بعد  من  الأم��ر  ويل  لأن��ه  املع�شوم  اأم��ر  اأم��ام  مقاومة  با 
النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم كما جاء يف قوله تعاىل: 
ــوا الــرَّسُــوَل وَأولِـــي اأَلمْـــِر  ــيــعُ ــوا اهلل وََأطِ ــعُ ــي }...َأطِ

مِنُْكم...{.

اأي  لفظيًا،  فقط  ولي�ض  عمليًا  يكون  اأن  يجب  فالت�شليم 
يقوم  التي  الأعمال  جميع  عن  يتخّلى  اأن  عليه  املوؤمن  اأّن 
بها اإل ما ياأمره املع�شوم واأن يّتبع اأقوال الإمام املع�شوم 
مع  كانت  �شواء  واحلياتية  واملعي�شية  الدنيوية  اأم��وره  يف 
املجتمع  يف  اأو  اأ�شدقائه  مع  اأو  اأولده  مع  اأو  وعياله  اأهله 

مع الآخرين.
الإ�شامية  ال�شريعة  اأّن  الفطن  املوؤمن  على  يخفى  ول 
والذي  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  الأكرم  بالنبي  املتمثلة 
والإم���ام  ال��ك��رمي  ب��ال��ق��راآن  واآل���ه  عليه  اهلل  �شلى  اأّط����ره 
حلوًل  والأخروية  الدنيوية  الأم��ور  لكل  جعل  قد  املع�شوم 
مع  منا�شبًا  وحًا  جوابًا  م�شكلة  ولكل  م�شاألة  لكل  وجعل 

املجتمع. و�شع 
فاإّن الإن�شان عليه اأن يرجع يف جميع اأموره اإىل الإمام 
العمل  يف  الإم��ام  راأي  ما  لرى  ال�شام  عليه  املع�شوم 
يف  اأو  يلقيه،  اأن  يريد  الذي  القول  يف  اأو  به  يقوم  الذي 
الأفكار التي يطرحها، فراأي املع�شوم والرجوع اإىل راأي 
على  ت�شاعد  التي  ال�شرورات  اإح��دى  من  هي  املع�شوم 

معرفته. حق  الإمام  معرفة 
وقال عليه ال�شام: »...َوَيْعَلُم اأَنَّ الإَِماَم َبْعَد َر�ُشوِل اهلل 
ُثمَّ  �َشُن  احْلَ ُثمَّ  َطاِلٍب،  اأَِبي  ْبُن  َعِليُّ  واآله  عليه  اهلل  �شلى 
اأنا  ْبُن َعِلّي، ُثمَّ  ُد  مَّ ، ُثمَّ حُمَ �َشنْيِ ْبُن احْلُ ، ُثمَّ َعِليُّ  �َشنْيُ احْلُ
َوَبْعَد   ، َعِليٌّ َوَلُدُه  َبْعِدِه  ِمْن  ُثمَّ  اْبِني،  ُمو�َشى  َبْعِدي  ِمْن   ، ُثمَّ
�َشُن  ٍد َعِليٌّ اْبُنُه، َوَبْعَد َعِلّي احْلَ مَّ ٌد اْبُنُه، َوَبْعَد حُمَ مَّ َعِلّي حُمَ

�َشن...«. ُة ِمْن ُوْلِد احْلَ جَّ اْبُنُه، َواحْلُ
مدى  يبنّي  اأن  ال�شام  عليه  ال�شادق  الإم��ام  اأراد  لقد 
اأهمية الأ�شل الرابع من اأ�شول الدين األ وهو )الإمامة(، 
اإّن العتقاد بالإمامة هو اأحد اأهم اأ�شل من اأ�شول الدين، 
ي�شتطيع  التي  والركائز  الأ�شا�ض  هي  الدين  اأ�شول  لأن 
)التوحيد،  وه��ي:  عليها  ودن��ي��اه  دينه  يبني  اأن  الإن�شان 

والعدل، والنبوة، والإمامة، واملعاد(.
بالإمامة هي من  والعتقاد  الإمامة  الرابع هو  فالأ�شل 
يقلد  اأن  لاإن�شان  يجوز  فا  الإ�شامي،  الدين  �شرورات 

اأحدًا يف هذا الأ�شل وباقي الأ�شول الأربعة.

بقلم: محمد جواد محمد
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»ملا كان  ال�شام:  الع�شكري عليه  اأبو حممد احل�شن  قال 
اأن  تعاىل  اهلل  اأم��ره  مبكة  واآل��ه  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
بينه  الكعبة  ويجعل  �شاته  يف  املقد�ض  بيت  نحو  يتوجه 
كيف  املقد�ض  بيت  ا�شتقبل  ميكن  مل  واإذا  اأمكن  اإذا  وبينها 
كان، فكان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله يفعل ذلك طول 
مقامه بها ثاث ع�شرة �شنة، فلما كان باملدينة وكان متعبدًا 
�شبعة  الكعبة  وانحرف عن  ا�شتقبله  املقد�ض  بيت  با�شتقبال 
ع�شر �شهرًا اأو �شتة ع�شر �شهرًا، وجعل قوم من مردة اليهود 
يقولون: واهلل ما درى حممد كيف ي�شلي حتى �شار يتوجه 

اإىل قبلتنا وياأخذ يف �شاته بهدينا ون�شكنا.
فا�شتد ذلك على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله ملا ات�شل 
عليه  جربائيل  فجاءه  الكعبة  واأحب  قبلتهم  وكره  عنهم  به 
ال�شام فقال له ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله: يا جربائيل 
فقد  الكعبة  اإىل  املقد�ض  بيت  عن  اهلل  �شرفني  لو  ل��وددت 
فقال  قبلتهم،  من  اليهود  قبل  من  بي  يت�شل  مبا  تاأذيت 
جربائيل عليه ال�شام: فا�شاأل ربك اأن يحولك اإليها فاإنه ل 

يردك عن طلبتك ول يخيبك من بغيتك.
�شاعته  من  عاد  ثم  جربائيل  �شعد  دع��اءه  ا�شتتم  فلما 
}قــد نــرى تقلب وجهك يف  ي��ا حممد  اق���راأ  ف��ق��ال: 
شطر  وجهك  فــول  ترضيها  قبلة  فلنولينك  السماء 

فولوا وجوهكم  احلــرام وحيث ما كنتم  املسجد 
شطره{. )البقرة:144(

التي  قبلتهم  عن  وله��م  ما  ذل��ك:  عند  اليهود  فقال 
}قل هلل  فقال  جواب  اأح�شن  اهلل  فاأجابهم  عليها؟  كانوا 
اإىل  التحويل  وتكليفه  ميلكهما  وهو  واملغرب{  املشرق 
اآخر }يهدي من يشاء  اإىل جانب  جانب كتحويله لكم 

إىل صراط مستقيم{«. )البقرة:142(
وهو اأعلم مب�شلحتهم وتوؤديهم طاعتهم اإىل جنات النعيم.
اإىل  اليهود  اأبو حممد عليه ال�شام: »وجاء قوم من  قال 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله فقالوا:

اأربع  اإليها  �شليت  قد  املقد�ض  بيت  القبلة  هذه  حممد  يا 
ما كنت عليه فقد  كان  اأفحقًا  الآن،  تركتها  ثم  �شنة  ع�شرة 
تركته اإىل باطل فاإن ما يخالف احلق باطل، اأو باطا كان 
تكون  اأن  يوؤمننا  فما  املدة  هذه  طول  عليه  كنت  فقد  ذلك 

الآن على باطل؟
واآله: بل ذلك كان حقًا  فقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
وهذا حق، يقول اهلل }قل هلل املشرق واملغرب يهدي 

من يشاء إىل صراط مستقيم{.)البقرة:142(
امل�شرق  ا�شتقبالكم  يف  العباد  اأيها  �شاحكم  عرف  اإذا 
اأمركم به، واإذا عرف �شاحكم يف ا�شتقبال املغرب اأمركم 
به، واإن عرف �شاحكم يف غرهما اأمركم به، فا تنكروا 

تدبر اهلل يف عباده وق�شده اإىل م�شاحلكم.
ثم قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله: لقد تركتم العمل 

يوم ال�شبت ثم عملتم بعده �شائر الأيام، ثم تركتموه يف 
ال�شبت ثم عملتم بعده، اأفرتكتم احلق اإىل الباطل 

اأو  الباطل  اإىل  الباطل  اأو  احلق  اإىل  الباطل  اأو 
احلق اإىل احلق؟ قولوا كيف �شئتم فهو قول 

حممد وجوابه لكم.
ال�شبت  يف  العمل  ترك  بل  قالوا: 

حق والعمل بعده حق.

ج�از ن�شخ ال�شرائع

احتجاج ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى الـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــ�د
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بيت  قبلة  فكذلك  واآله:  عليه  �شلى اهلل  ر�شول اهلل  فقال 
املقد�ض يف وقته حق ثم قبلة الكعبة يف وقته حق.

فقالوا له: يا حممد اأفبدا لربك فيما كان اأمرك به بزعمك 
من ال�شاة اإىل بيت املقد�ض حتى نقلك اإىل الكعبة؟

عن  له  بدا  ما  واآل��ه:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  فقال 
ل  امل�شالح  على  وال��ق��ادر  بالعواقب  ال��ع��امل  ف��اإن��ه  ذل��ك 
بخاف  راأي��ًا  ي�شتحدث  ول  غلطًا  نف�شه  على  ي�شتدرك 
املتقدم جل عن ذلك، ول يقع عليه اأي�شًا مانع مينعه من 
مراده، ولي�ض يبدو اإل ملن كان هذا و�شفه، وهو عز وجل 

يتعاىل عن هذه ال�شفات علوًا كبرًا.
اأيها  واآل��ه:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  لهم  ق��ال  ثم 
اليهود اأخربوين عن اهلل األي�ض مير�ض ثم ي�شح وي�شح 
ثم مير�ض اأبدا له يف ذلك، األي�ض يحيي ومييت اأبدا له 

يف كل واحد من ذلك؟
قالوا: ل.

نبيه  تعبد  اهلل  ف��ك��ذل��ك  ق���ال: 
اإىل  ب��ال�����ش��اة  حم���م���دًا 
ك��ان  اأن  ب��ع��د  ال��ك��ع��ب��ة 
اإىل  ب��ال�����ش��اة  ت��ع��ب��ده 
بدا  وما  املقد�ض  بيت 

له يف الأول.
ث��م ق����ال: األ��ي�����ض 
بال�شتاء  ياأتي  اهلل 
ال�����ش��ي��ف  اأث�����ر  يف 
اأث��ر  يف  وال�شيف 
له  اأب���دا  ال�شتاء، 
يف ك��ل واح��د من 

ذلك؟

قالوا: ل.
قل: فكذلك مل يبُد له يف القبلة.

قال: ثم قال األي�ض قد األزمكم يف ال�شتاء اأن حترتزوا من 
حترتزوا  اأن  ال�شيف  يف  واألزمكم  الغليظة،  بالثياب  الربد 
من احلر، اأفبدا له يف ال�شيف حني اأمركم بخاف ما كان 

اأمركم به يف ال�شتاء؟
قالوا: ل.

اهلل  فكذلكم  واآل���ه:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  ف��ق��ال 
يف  تعبدكم  ث��م  ب�����ش��يء  يعلمه  ل�����ش��اح  وق��ت  يف  تعبدكم 
يف  اهلل  اأطعتم  ف��اإذا  اآخ��ر  ب�شيء  يعلمه  ل�شاح  اآخ��ر  وقت 
احلالتني ا�شتحققتم ثوابه، فاأنزل اهلل تعاىل {وهلل امل�شرق 
عليم}.  وا�شع  اهلل  اإن  اهلل  وجه  فثم  تولوا  فاأينما  واملغرب 

)البقرة:115(
تق�شدون منه  الذي  الوجه  فثم  باأمره  توجهتم  اإذا  يعني 

اهلل وتاأملون ثوابه.
ثم قال ر�شول اهلل: يا عباد اهلل اأنتم كاملر�شى واهلل رب 
الطبيب  يعمله  فيما  املر�شى  ف�شاح  كالطبيب،  العاملني 
ويدبره به ل فيما ي�شتهيه املري�ض ويقرتحه، األ ف�شلموا هلل 

اأمره تكونوا من الفائزين«.
فقال:  الأوىل؟  بالقبلة  اأمر  فلم  اهلل  ر�شول  بن  يا  فقيل: 
الــي كنت  القبلة  }ومــا جعلنا  ت��ع��اىل  اهلل  ق��ال  »مل��ا 
عليها{ وهي بيت املقد�ض }إال لنعلم من يتبع الرسول 

ممن ينقلب على عقبيه{. )البقرة:143(
اإل لنعلم ذلك منه وجودًا بعد اأن علمناه �شيوجد، وذلك 
اأن يبني متبعي  اأهل مكة كان يف الكعبة فاأراد اهلل  اإن هوى 
ياأمر  التي كرهها وحممد  القبلة  باتباع  حممد ممن خالفه 
اأمرهم  املقد�ض  بيت  يف  املدينة  اأه��ل  ه��وى  ك��ان  ومل��ا  بها، 
حممدًا  يوافق  من  ليبني  الكعبة  اإىل  والتوجه  مبخالفتها 

فيما يكرهه، فهو م�شدقه وموافقه«.
}وإن كانت لكبرية إال على الذين  ثم قال: 
يف  املقد�ض  بيت  اإىل  التوجه  ك��ان  اإن  اهلل{  هدى 
فعرف  اهلل،  يهدي  من  على  اإل  لكبرة  الوقت  ذلك 
اأن هلل اأن يتعبد بخاف ما يريده املرء ليبتلي طاعته 

يف خمالفة هواه.

إعداد: صفوان ضياء
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مالك  بن  اإبراهيم  ترجمة  يف  الأم��ني  حم�شن  ال�شيد  ق��ال 
مراآة  ويف  71ه�،  �شنة  اإبراهيم  قتل  ال�شيعة:  اأعيان  كتابه  يف 
اجلنان 72ه� مع م�شعب بن الزبر وهو يحارب عبد امللك بن 

مروان وقربه قرب �شامراء مزور معظم وعليه قبة.
من  وهم  باليمن  قبيلة  النخع  اإىل  ن�شبة  بفتحتني  والنخعي 
عليهم  الكام  النخعي  يزيد  بن  اإبراهيم  يف  وياأتي  مذحج 

باأب�شط من هذا.
عايل  رئي�شًا  مقدامًا  �شهمًا  �شجاعًا  فار�شًا  اإبراهيم  وكان 
البيت  لأهل  مواليًا  ف�شيحًا  �شاعرًا  وفيًا  الهمة  بعيد  النف�ض 

ال�شام. عليهم 
فما  اأب��ًا  ي�شابه  ومن  ال�شفات  بهذه  متميزًا  اأب��وه  كان  كما 

ظلم؛ ويف مراآة اجلنان كان �شيد النخع وفار�شها.
وكان مع اأبيه يوم �شفني مع اأمر املوؤمنني عليه ال�شام وهو 
ظهر  حني  املختار  ا�شتعان  وبه  ح�شنًا  باًء  فيها  واأبلى  غام 
اإم��ارة  قامت  وبه  ال�شام  عليه  احل�شني  بثاأر  طالبًا  بالكوفة 
املختار وثبتت اأركانها وكان مع م�شعب بن الزبر وهو يحارب 
حتى  معه  وقاتل  العراق  اأهل  خذله  حني  له  فوفى  امللك  عبد 

قتل وقال م�شعب بعد قتله حني راأى خذلن اأهل العراق له يا 
اإبراهيم ول اإبراهيم يل اليوم.

معاوية  اأن  �شفني  كتاب  يف  املنقري  مزاحم  بن  ن�شر  روى 
كاع  حمر  من  خيل  يف  �شفني  يوم  العا�ض  بن  عمرو  اأخ��رج 
عرف  فلما  اخليل  اأم��ام  الأ�شرت  فلقيه  الأ�شرت  اإىل  ويح�شب 
الأ�شرت  غ�شيه  فلما  يرجع  اأن  وا�شتحيا  الأ�شرت جب  اأنه  عمرو 
بالرمح راع منه عمرو ورجع راك�شا اإىل املع�شكر ونادى غام 
يا  ال�شبا  هبت  ما  العفا  عليك  عمرو  يا  يح�شب  من  �شاب 

حلمر اأبلغوين اللواء فاأخذه وهو يقول:
ــرت ــش الأ� ــاله  عـ قـــد  ــرو  ــم ع يـــك  اإن 

بـــاأ�ـــشـــمـــر فـــيـــه �ـــشـــنـــان اأزهــــــر
يــا ــر  ــخ ــف م لـــعـــمـــري  اهلل  ــذاك  ــ ــ ف

ــان حــمــي ــعـ ــرو يــكــفــيــك الـــطـ ــمـ عـ
ــالـــطـــعـــان اأمـــهـــر والــيــحــ�ــشــبــي بـ

احــمــر ــ�ت  ــ م الـــيـــ�م  ــ�اء  ــلـ الـ دون 
فنادى الأ�شرت اإبراهيم ابنه خذ اللواء فغام لغام فتقدم 

من ه� اإبراهيم؟

حربه ي�م �شفني

اإبراهيم بن مالك بن احلارث الأ�شرت النخعي
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اإبراهيم وهو يقول:
اأيـــهـــا الــ�ــشــائــل عــنــي ل تــرع يـــا 

ــدم فــــاإين مـــن عـــرانـــني الــنــخــع ــ اأقـ
كــيــف تـــرى طــعــن الــعــراقــي اجلــذع

اأقـــع ول  الـــ�غـــى  يــــ�م  يف  اأطـــــي 
ــا �ــشــركــم نفع ــاءكــم �ــشــر ومـ ــش مــا �

املــطــلــع لــهــ�ل  الـــيـــ�م  ذا  ــددت  ــ ــ اأع
ومل  ورحمه  بلوائه  احلمري  فالتقاه  احلمري  على  وحمل 
احلمري  �شقط  حتى  �شاحبه  منهما  واحد  كل  يطعن  يربحا 

قتيًا.

كان اأ�شحاب املختار قالوا له: اإن اأجابنا اإىل اأمرنا اإبراهيم 
ابن الأ�شرت رجونا القوة على عدونا فاإنه فتى رئي�ض وابن رجل 

�شريف له ع�شرة ذات عز وعدد.
م�شاعدتهم  و�شاألوه  ال�شعبي  ومعهم  اإبراهيم  اإىل  فخرجوا 
وذكروا له ما كان اأبوه عليه من ولء علي واأهل بيته فاأجابهم 
الأمر  يولوه  اأن  على  ال�شام  عليه  احل�شني  بدم  الطلب  اإىل 
قبل  من  جاءنا  قد  املختار  ولكن  لذلك  اأه��ل  اأن��ت  له:  فقالوا 

حممد ابن احلنفية، ف�شكت.
فقال  واأب���وه  ال�شعبي  فيهم  جماعة  يف  املختار  ج��اءه  ث��م 
مع  الكتاب  وكان  علي،  بن  حممد  من  كتاب  هذا  املختار:  له 
ال�شعبي فدفعه اإليه فاإذا فيه من حممد اإىل اإبراهيم بن مالك 
بالطلب  واأمرته  واأميني  وزي��ري  اإليكم  بعثت  قد  اإين  الأ�شرت 
اأعنة  ولك  وع�شرتك  بنف�شك  معهم  فانه�ض  بيتي  اأهل  بدماء 
اخليل وكل م�شر ومنرب ظهرت عليه فيما بني الكوفة واأق�شى 

ال�شام.
فقال اإبراهيم: قد كتب اإيل ابن احلنفية قبل هذا فلم يكتب 
اإل با�شمه وا�شم اأبيه قال املختار: اإن ذلك زمان وهذا زمان.

ال�شعبي  اإل  جماعة  ف�شهد  كتابه  هذا  اأن  يعلم  فمن  ق��ال: 
فتاأخر اإبراهيم عن �شدر الفرا�ض واأجل�ض املختار عليه وبايعه 
ول  اأنت  ت�شهد  مل  راأيتك  لل�شعبي:  اإبراهيم  قال  خرجوا  فلما 
يقول  ول  امل�شر  وم�شيخة  القراء  �شادة  ه��وؤلء  فقال:  اأب��وك 

مثلهم اإّل حقًا.

اأ�شحابك  اإىل  كتب  اإّن��ه  الزبر  بن  مل�شعب  اإبراهيم  ق��ال 

كلهم مثل ما كتب اإيل فاأطعني وا�شرب اأعناقهم، فاأبى فقال 
اأحب�شهم فاأبى وقال: رحم اهلل الأحنف اإن كان ليحذرين غدر 

اأهل العراق ويقول هم كمن تريد كل يوم بعًا.
بن  اإبراهيم  م�شعب  وقدم  حممدًا  اأخ��اه  امللك  عبد  وقدم 
الأ�شرت، فقتل �شاحب لواء حممد وجعل م�شعب ميد اإبراهيم 
فاأزال حممدًا عن موقفه واأمد اإبراهيم بعتاب بن ورقاء ف�شاء 
ذلك اإبراهيم وقال: قد قلت له ل متدين باأمثال هوؤلء فانهزم 
حتى  فقاتل  اإبراهيم  و�شرب  امللك  عبد  كاتب  قد  وكان  عتاب 

قتل وحمل راأ�شه اإىل عبد امللك.
وانهزم اأهل العراق عن م�شعب حتى قتل وقيل اإنه �شاأل عن 
ابن  حكم  على  النزول  عن  امتنع  كيف  ال�شام  عليه  احل�شني 

زياد فاأخرب فقال متمثًا بقول �شليمان بن قتة:
ها�شم اآل  من  بالطف  الأُوىل  فــاإّن 

ــكــرام الــتــاأ�ــشــيــا ــل ــ�ا فــ�ــشــنــ�ا ل ــش ــاأ� ت
وكان  الرقاع  بن  عدي  اأخو  العاملي  الرقاع  بن  يزيد  وقال 

�شاعر اأهل ال�شام:
م�شعبًا ــ�اري  ــ احل ــن  اب قتلنا  نحن 

اأخــــا اأ�ـــشـــد واملــذحــجــي الــيــمــانــيــا
مل�شلم ــا  ــن م ــ�ت  ــ املـ عـــقـــاب  ــرت  ــ ومـ

ــبــح ثــاويــا ــ�ت لـــه طـــي فــاأ�ــش ــاأهـ فـ
الباهلي  عمرو  اب��ن  هو  وم�شلم  الأ�شرت  اب��ن  هو  املذحجي 

وكان على مي�شرة اإبراهيم بن الأ�شرت.
عطاء  اأب��ي  اإىل  بعث  الأ�شرت  بن  اإبراهيم  اإّن  الأغ��اين  ويف 
ال�شندي ببيتني من �شعر و�شاأله اأن ي�شيف اإليهما بيتني وهما:

وبـــلـــدة يـــزدهـــي اجلـــنـــان طــارقــهــا
معتاطه ــلــحــم  ال بــكــنــاز  قــطــعــتــهــا 

كربا اأو  الن�شران  حلق  وقــد  وهنا 
حتاطه بـــاجلـــ�زاء  ــ�  ــدل ال ــت  ــان وك

فقال اأبو عطاء:
فابتكرت الليل  قمي�ض  عنها  فاجناب 

لطاطه الك�ر  حتت  كالفحل  ت�شي 
لها احلـــــداة  ــث  حـ كــلــمــا  ــق  ــنـ اأيـ يف 

خطاطه ــاء  ــ�ج ه منا�شمها  بـــدت 

خربه مع املختار

ا�شت�شهاد اإبراهيم الأ�شرت
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ق���ال املف�شل لاإم���ام ال�شادق عليه ال�ش���ام: يا مولي ما يف 
الدموع من ثواب؟ قال عليه ال�شام: »ما ل يح�شى اإذا كان من 
حمق«، فبكى املف�شل )بكاًء( طويًا ويقول: يا بن ر�شول اهلل اإن 
يومكم يف الق�شا�ض لأعظم من يوم حمنتكم، فقال له ال�شادق 
عليه ال�ش���ام: »ول كيوم حمنتنا بكرباء واإن كان يوم ال�شقيفة 
واإح���راق الن���ار على ب���اب اأم���ر املوؤمنني واحل�ش���ن واحل�ش���ني 
وفاطمة وزينب واأم كلثوم وف�شة وقتل حم�ش���ن بالرف�ش���ة اأعظم 
واأدهى واأمر، لأنه اأ�ش���ل يوم العذاب«.)الهداية الكربى:417(.

م���ن منطل���ق ه���ذه الرواي���ة الت���ي رواه���ا املف�شل ع���ن الإمام 
ال�شادق عليه ال�ش���ام، وا�شتنادًا اإىل كام الإمام املع�شوم الذي 
ه���و مع�شوم الكام، وال���ذي ل ياأتيه الباطل ل م���ن بني يديه ول 
من خلفه، حيث يعترب كام الإمام املع�شوم من الأدلة ال�ش���رعية 
الأربعة: القراآن الكرمي وال�شنة والعقل والإجماع فهو داخل �شمن 

ال�ش���نة النبوية ال�ش���ريفة، باعتباره ميثل المتداد احلي لها.
ه���ذه الرواية والت���ي تروي ق�ش���ة مظلومية فاطم���ة الزهراء 
�ش���ام اهلل عليها والتي بنّي فيها الإمام ال�شادق عليه ال�ش���ام 
عظ���م وم���رارة م�شيبة اأه���ل البيت عليهم ال�ش���ام عند هجوم 
الق���وم عل���ى دار اأم���ر املوؤمنني �ش���ام اهلل علي���ه باأعظم تعبر 
يجع���ل املوؤمن الباح���ث عن احلقيقة والعقي���دة ال�شحيحة يقف 
عندها كثرًا ويدقق فيها طويًا لرى ملاذا عرّب عنه الإمام عليه 

ال�ش���ام بهذا القول العظيم باأن���ه اأ�شل يوم العذاب.
ل �ش���ك ول ري���ب اأن كام الإم���ام ال�ش���ادق عليه ال�ش���ام ل 

ياأت���ي اعتباطًا وعبثًا دون اأن تكون هن���اك مقدمات اأولية يقينية 
عن���ده بحيث ت���وؤدي بالأم���ر اإىل اأن ت�شل فيه النتيج���ة النهائية 
وعل���ى �شوء هذه املقدم���ات املهمة اأن تك���ون املظلومية العظمى 
لأهل بيت النبوة ومعدن الر�شالة وخمتلف املائكة وباخل�شو�ض 
اأم اأبيها فاطمة الزهراء �ش���ام اهلل عليها هي الأ�شا�ض والأ�شل 
ليوم احل�شرة اأو كما عرب عنه الإمام عليه ال�شام بيوم العذاب.

لذا ج���اء اأ�ش���ل يوم الع���ذاب يف ظام���ات فاطم���ة الزهراء 
�ش���ام اهلل عليه���ا باعتباره���ا قطب الرح���ى الذي ت���دور حوله 
حمورية اأهل البيت عليهم ال�ش���ام، فال�ش���وؤال الوارد فيما نحن 
فيه يقت�شي اأن نفهم اأن اأ�شل يوم العذاب هل يق�شد به الأ�شا�ض 
الذي بني عليه ظلم اأهل البيت عليهم ال�ش���ام من ذلك احلني 
اأو اأن���ه يقت�شي - الأ�شل - معناه يوم القيامة الذي �ش���وف يكون 
فيه الأ�شا����ض لع���ذاب الذين ظلم���وا اأهل البيت عليهم ال�ش���ام 

فيكون اجلزاء جهنم خالدي���ن فيها اأبدا؟
اأما ال�ش���ق الأول الذي يق�شد به ويق���ول اإن اأ�شل يوم العذاب 
هو ذلك اليوم الذي �ش���لبت فيه اخلافة من اأمر املوؤمنني عليه 
ال�ش���ام - يوم ال�ش���قيفة - واإ�ش���رام النار على ب���اب بيت اأمر 
املوؤمن���ني وفاطمة عليهما ال�ش���ام... وقتل حم�ش���ن بالرف�ش���ة، 
حيث اأ�ش����ض الظلم والعذاب على اأهل البيت عليهم ال�شام ومل 
ي���روا الراحة والطمئنان من يوم ظلم فاطمة اإىل واقعة كرباء 
وقتل اأهل البيت وت�ش���ريدهم اإىل ظهور الإمام املهدي عجل اهلل 
تع���اىل فرجه ال�ش���ريف فاإن العذاب موج���وع والأذى مبثوث لكل 

اأ�شل ي�م العذاب يف ظالمات 
فاطمة الزهراء عليها ال�شالم
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من والهم واتبعهم من �ش���يعتهم وعلى هذا الأ�شا�ض يكون اأ�شل 
يوم العذاب هو اليوم الذي اأ�ش����ض الظلم على اأهل البيت عليهم 

ال�ش���ام يف هذه احلياة الدنيا.
وه���ذا القول الذي يقول اإن يوم الع���ذاب هو يوم الظلم الذي 
جرى على اأهل بيت النبوة بعيد عن املتفاهم العريف ول ي�ش���اعد 
عليه احلال لأن هناك فرقًا بني اأن تقول يوم الظلم ويوم العذاب 
لأن���ه الظل���م وارد يف احلياة الدني���ا اأما العذاب فيك���ون له يوم 
خا����ض وكما عرب عنه القراآن يوم التغابن ويوم القيامة.... فلذا 
الظاهر م���ن خال الرواية اأن يوم العذاب لي����ض هو يوم الظلم 
ال���ذي جرى على اأهل بيت النبوة عليهم ال�ش���ام لأن العذاب ل 
يطلق على هكذا حال واإمنا يطلق على يوم القيامة الذي �ش���وف 
يكون فيه العذاب للظاملني اأما ما الذي ي�شح اأن يعرب منه فهذا 
م���ا ميكن اأن نقول به هو ي���وم امل�شائب ويوم املحن والبتاءات 
والظامات اإذن يكون هذا القول منتفي يف كون يوم العذاب هو 

اليوم الذي اأ�ش����ض فيه الظلم لأهل بيت النبوة.
يكون  ال��ع��ذاب  ليوم  الأ���ش��ل  معنى  م��ن  ال��ث��اين  ال�شق  وعلى 
للذين  العذاب واخلزي  القيامة �شوف يكون فيه  يوم  اأن  معناه 
اأخذوا اخلافة من اأ�شحابها احلقيقيني وظلموا الزهراء عليها 
ال�شام واأ�شرموا النار على بيت اأمر املوؤمنني وقتلوا املح�شن 
هي  الظامات  هذه  فتكون  بالرف�شة،  ال�شام  عليه  علي  ابن 
فعلوا ذلك  للذين  نار جهنم  العذاب يف  ليوم  والأ�شل  الأ�شا�ض 
الظلم العظيم وكما عرب القراآن الكرمي عن ذلك بقوله تعاىل: 

الِمنيَ َلهُمْ عَذابٌ َأليم{.)ال�شورى:21( }إِنَّ الظَّ
وعلي���ه ال���ذي على ما اأحتمل���ه اأن ال�شحيح عن���دي هو املعنى 
الوارد يف تف�شر الأ�شل ليوم العذاب يعني اأن اأ�شا�ض يوم العذاب 
يف القيامة �ش���وف يكون ب�ش���بب هذا الظامات من ظامة يوم 
ال�ش���قيفة واإحراق النار وقتل حم�ش���ن بالرف�ش���ة وغر ذلك من 
الظامات ذلك لأن هناك عدة اأدلة و�شواهد تثبت هذه امل�شاألة 
واأي�ش���ًا نفه���م ه���ذا من خال ع���دة روايات �ش���ريفة و�ش���واهد 
تاريخية بينت هذه امل�ش���األة، وهن���اك قرينة يف املقام تثبت هذا 
املعنى وهي الرواية نف�ش���ها حيث ن�شتفيد منها اأن املف�شل ي�شاأل 
الإمام عليه ال�ش���ام ويقول اإن يومكم يف الق�شا�ض لأعظم من 
يوم حمنتكم... حيث عرب عن يوم القيامة بيوم الق�شا�ض الذي 

�ش���وف تكون فيه جهنم عذابًا للظاملني.
واإ�شاف���ة اإىل ذل���ك قال املف�ش���ل اإّن يوم حمنتك���م وهذا يدل 
عل���ى اأن هناك فرق���ًا بني اأن نقول ي���وم العذاب وي���وم املحنة.. 
واأي�ش���ًا هناك قرينة مت�شلة يف الرواية ال�ش���ريفة نف�ش���ها حيث 
توجد تكملة لهذه الرواية التي يرويها املف�شل حيث يقول: وياأتي 
حم�ش���ن خم�شبًا حمموًل حتمل���ه خديجة بن���ت خويلد وفاطمة 
بنت اأ�ش���د اأم اأم���ر املوؤمنني علي عليه ال�ش���ام وهما جدتاه... 

وفاطمة تبكي وت�شيح وتقول: هذا يومكم الذي كنتم توعدون... 
فياأخذ ر�ش���ول اهلل حم�ش���نًا على يديه رافعًا له اإىل ال�شماء وهو 
يقول: اإلهي و�ش���يدي �شربنا يف الدنيا احت�شابًا وهذا اليوم الذي 
جتد كل نف�ض ما عملت من خر حم�شرًا وما عملت من �شوء تود 

ل���و اأن بينها وبينه اأمدًا بعيدًا.
فعلى اأ�شا����ض هاتني القرينتني نحتمل احتم���اًل قويًا اأن اأ�شل 
ي���وم العذاب املق�شود به هو يوم القيامة الذي �ش���وف يكون فيه 

نار جهنم للظاملني اأ�ش���د عذابًا واأكرب تنكيًا.
ورمب���ا ي���رد علين���ا يف م���ا نحن في���ه اإ�ش���كال وه���و اإذا كانت 
ظامات اأهل البيت عليهم ال�ش���ام من ال�ش���قيفة واإحراق بيت 
فاطمة وقتل حم�ش���ن... الخ هو الأ�شا����ض واأ�شل يوم العذاب يف 
القيام���ة فماذا تقول يف الذين كانوا قب���ل هذه الظامات وقبل 
زمن الر�ش���ول �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم - اأي الأمم الأخرى - 

فاإنهم م���ا كانوا يعلمون ذلك فكيف توجه هذه امل�ش���األة؟
نق���ول: اإن���ه ل �ش���ر يف ذلك ول يق���دح فيما نح���ن فيه ذلك 
لك���ون عندنا رواي���ة تقول اأّنها - اأي ال�شديق���ة الطاهرة فاطمة 
عليها ال�شام - كانت مفرو�شة الطاعة على جميع من خلق اهلل 

من اجلن والإن�ض والطر والوح����ض والأنبياء واملائكة.
ف���اإذا كان هك���ذا حاله���ا فبالنتيجة تكون احلج���ة على جميع 
م���ن خل���ق اهلل تع���اىل وخ�شو�شًا اأنه م���ا تكاملت نب���وة نبي من 
الأنبياء حتى اأقر بف�شلها وحمبتها وهي ال�شديقة الكربى وعلى 
معرفته���ا دارت الق���رون الأوىل - اأي املتقدمة على هذا الزمان 
- وعلي���ه لو كان الأنبياء واملوؤمنون قبل بعثة الر�ش���ول �شلى اهلل 
عليه واآله و�ش���لم حا�شرين يف زمن الر�شول �شلى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم لكانوا ق�شمني اإما را�شون مبا فعل القوم من الظلم بحق 

فاطمة وبعلها وبنيه���ا واإما مل يكونوا را�شني.
ف���اإن كان���وا را�شني كان���ت لهم جهنم مق���رًا ومقام���ًا واإن مل 
يكونوا را�شني بظلمها كانت لهم اجلنة دار �ش���رور ونعيم وعلى 
ه���ذا الأ�شا����ض يت�ش���ح كيف يكون ظل���م اأهل البي���ت وخ�شو�شًا 
ال�شديقة ال�ش���هيدة فاطمة عليها ال�شام الأ�شا�ض ليوم العذاب 

هذا من جهة.
وم���ن جهة اأخ���رى نحن نعل���م اأن هناك اأحادي���ث وردت على 
ل�ش���ان اأهل بيت الع�شمة مفاده���ا اأّن اهلل ير�شى لر�شا فاطمة 
ويغ�ش���ب لغ�شبها فمن كانت فاطمة را�شية عنه ر�شي عنه اهلل 
تب���ارك وتعاىل ول �ش���ك ول ريب ول �ش���ك اأن ر�ش���ا اهلل ير�شاه 
الأنبياء واملوؤمنون ال�ش���ابقون على زمن الر�شول �شلى اهلل عليه 
واآل���ه و�ش���لم فيكونوا عندئ���ذ را�شني عمن ر�شي���ت عنه فاطمة 
وغا�شب���ني على م���ن غ�شبت عليه لأنها مظه���ر ر�شا اهلل تعاىل 

وغ�شبه وعلي���ه يكون الأ�شل ثابت.

بقلم: الشيخ محمد فاضل املسعودي
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واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  عن  املروّية  الأح��ادي��ث  من 
ال�شبطني  الإم��ام��ني  ف�شل  يف  امل�شلمني  ل��دى  عنه  وال��ث��اب��ت��ة 
�شلى  قوله  هو  ال�شام،  عليهما  واحل�شني  احل�شن  الطاهرين، 
اجلنة«. اأهل  �شباب  �شّيدا  واحل�شني  »احل�شن  واآل��ه:  عليه  اهلل 

)�شحيفة الإمام الر�شا:63(

وقد رواه من اأهل ال�شنة علماء وحمّدثون ل يح�شى عددهم 
كرًة.

فقد اأخرج الرتمذي ب�شنده عن اأبي �شعيد اخلدري قال: قال 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه - واآله - و�شلم: »احل�شن واحل�شني 

�شّيدا �شباب اأهل اجلنة«.)�شنن الرتمذي:426/5(
واأخرج ابن ماجة عن عبد اهلل بن عمر قال: قال ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه - واآله - و�شلم: »احل�شن واحل�شني �شّيدا �شباب 

اأهل اجلنة، واأبوهما خر منهما«.)�شنن ابن ماجة:134/1(

واأخرج اأحمد بن حنبل عن حذيفة قال: قال ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه - واآله - و�شلم: »ملك من املائكة مل يهبط الأر�ض 
قبل هذه الليلة، فا�شتاأذن رّبه اأن ي�شّلم علّي ويب�ّشرين اأّن احل�شن 
واحل�شني �شّيدا �شباب اأهل اجلنة، واأّن فاطمة �شّيدة ن�شاء اأهل 

اجلنة«.)م�شند اأحمد:542/6(
واأخرج احلاكم ب�شنده عن حذيفة عن النبي �شلى اهلل عليه 
- واآله - و�شلم اأنه قال: »اأتاين جربئيل عليه ال�شاة وال�شام 
قال  ثم  اأهل اجلنة«،  �شباب  �شّيدا  اإّن احل�شن واحل�شني  فقال: 
حذيفة«.)م�شتدرك  يا  ولأم��ك  لك  اهلل  »غفر  اهلل:  ر�شول  يل 

ال�شحيحني:429/3( و�شححه الذهبي يف تلخي�شه.
والن�شائي  الظماآن،  موارد  )ابن حبان يف  اأي�شًا:  رواته  ومن 
يف خ�شائ�ض اأمر املوؤمنني عليه ال�شام، واخلطيب البغدادي 
يف تاريخه، واأبو نعيم يف حلية الأولياء، وابن حجر يف الإ�شابة، 
يف  التذكرة  يف  الزرك�شي  وذك��ره  الغابة(؛  واأ�شد  الأث��ر  واب��ن 

احل�شن واحل�شني �شّيدا �شباب اأهل اجلنة

�شيادة اأهل اجلنة
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وال�شخاوي  املنترة،  الدرر  يف  وال�شيوطي  امل�شتهرة،  الأحاديث 
يف املقا�شد احل�شنة؛ بل اأورده الزبيدي يف لقط الاآيل املتناثرة 

يف الأحايدث املتواترة.

ب�شحته،  م�شّرحني  القوم  كتب  يف  كما  احلديث  هو  ه��ذا 
َفَقَلَبُه بع�ض الكّذابني اإىل لفظ: )اأبو بكر وعمر �شّيدا كهول اأهل 

اجلنة(.
1. قال الرتمذي: )عن اأن�ض قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل 
اأهل  واآله - و�شلم لأبي بكر وعمر: »هذان �شيدا كهول  عليه - 
اجلنة من الأولني والآخرين اإل النبيني واملر�شلني، ل تخربهما 

يا علي«، قال هذا حديث ح�شن غريب من هذا الوجه(.
علي  عن  الزهري،  )عن  املوقري،  حممد  بن  الوليد  عن   .2
ابن احل�شني، عن علي بن اأبي طالب، قال: »كنت مع ر�شول اهلل 
فقال  وعمر،  بكر  اأب��و  اإذ طلع  و�شلم   - واآل��ه   - عليه  اهلل  �شلى 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه - واآله - و�شلم: »هذان �شيدا كهول 
اأهل اجلنة من الأولني والآخرين اإل النبيني واملر�شلني؛ يا علي 

ل تخربهما«.
والوليد بن حممد  الوجه،  قال: هذا حديث غريب من هذا 
من  احل�شني  بن  علي  ي�شمع  ومل  احلديث،  يف  ي�شّعف  املوقري 
روي هذا احلديث عن علي من غر  وقد  اأبي طالب؛  بن  علي 

هذا الوجه؛ ويف الباب عن اأن�ض وابن عبا�ض(.
3. عن يعقوب بن اإبراهيم الدروقي... عن احلارث، عن علي 
عن النبي �شلى اهلل عليه - واآله - و�شلم قال: »اأبو بكر وعمر 
النبيني  ما خا  والآخرين  الأول��ني  اأهل اجلنة من  �شيدا كهول 
واملر�شلني؛ ل تخربهما يا علي«.)�شنن الرتمذي:376-375/5(
وق���ال اب��ن م��اج��ة: )ح��دث��ن��ا ه�شام ب��ن ع��م��ار ق���ال: حدثنا 
اهلل  �شلى  ر�شول اهلل  قال  علي،  احل��ارث، عن  �شفيان.... عن 
عليه - واآله - و�شلم: »اأبو بكر وعمر �شّيدا كهول اأهل اجلنة من 
الأولني والآخرين اإّل النبيني واملر�شلني؛ ل تخربهما يا علي ما 

داما حّيني«.)�شنن ابن ماكة:115/1(
الهيثم  ب��ن  �شالح  �شعيب  اأب���و  )ح��دث��ن��ا  م��اج��ة:  اب���ن  وق���ال 
الوا�شطي.... عن عون بن اأبي جحيفة، عن اأبيه، قال: قال ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه - واآله - و�شلم: »اأبو بكر وعمر �شّيدا كهول 
اأهل اجلنة من الأولني والآخرين اإل النبيني واملر�شلني«.)�شنن ابن 

ماجة:119/1(
وقال عبد اهلل بن اأحمد: )حدثني وهب بن بقية الوا�شطي.... 
عن احل�شن بن زيد بن ح�شن.... عن علي ر�شي اهلل عنه، قال: 
»كنت عند النبي �شلى اهلل عليه - واآله - و�شلم فاأقبل اأبو بكر 
وعمر، فقال: يا علي هذان �شيدا كهول اأهل اجلنة و�شبابها بعد 

النبيني واملر�شلني«.)م�شند اأحمد:129/1(

 قد ذكرنا اأهم اأ�شانيد هذا احلديث يف اأهم كتب اأهل العامة، 
وعبد  ماجة  وابن  مالك،  بن  اأن�ض  عن  ب�شنده  يرويه  فالرتمذي 
وابن  ال�شام،  عليه  املوؤمنني  اأم��ر  عن  ي��روون��ه  اأحمد  بن  اهلل 
ماجة يرويه عن اأبي جحيفة، ورمبا روي يف خارج ال�شحاح عن 
اعتبارها.)جممع  بعدم  اعرتفوا  باأ�شانيد  لكن  ال�شحابة  بع�ض 

الزوائد:40-9(
واأول ما يف هذا احلديث اإعرا�ض البخاري وم�شلم عنه، فاإنهما 
مل يخرجاه يف كتابيهما، وقد تقّرر عند كثر من العلماء رّد ما 
م�شنده  يخرجه يف  بن حنبل مل  اأحمد  اإّن  بل  تركه،  على  اتفقا 
اأي�شًا، واإمنا اأورده ابنه عبد اهلل يف زوائده.)م�شند اأحمد:70/6(
وقد خ�ّض اأحمد على اأّن ما لي�ض يف امل�شند فلي�ض بحجة حيث 
قال يف و�شف كتابه: )اإن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من اأكر 
من �شبعمائة وخم�شني األفًا، فما اختلف فيه امل�شلمون من حديث 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه - واآله - و�شلم فارجعوا اإليه، فاإن كان 

فيه واإل لي�ض بحّجة(.)طبقات ال�شافعية:31/2(
ثم اإنه بجميع طرقه املذكورة �شاقط عن العتبار.

فقد رواه عنه الرتمذي بطريقني، وعبد اهلل بن اأحمد بطريٍق 
ثالث.

ب��اأّن علي بن احل�شني مل  اأوًل:  نّبه على �شعفه الرتمذي  فقد 
ي�شمع من علي بن اأبي طالب، والوا�شعة بينهما غر مذكور، وهذا 

قادح على مذهب اأهل ال�شنة.
وثانيًا: باأن الوليد بن حممد املوقري ي�شّعف يف احلديث. وقال 
ابن املديني: �شعيف ل يكتب حديثه. وقال اجلوزجاين: كان غر 
ثقة، يروي عن الزهري عدة اأحاديث لي�ض لها اأ�شول. وقال اأبو 
زرعة الرازي: لنّي احلديث. وقال اأبو حامت: �شعيف احلديث. وقال 
الن�شائي: لي�ض بثقة، منكر احلديث. وقال مرة: مرتوك احلديث. 
وقال ابن خزمية: ل يحتج به. وقال ابن حبان: روى عن الزهري 
اأ�شياء مو�شوعة. وقال اأبو داود: �شعيف. بل قال ابن معني - يف 
رواية عنه -: كّذاب. وكذا قال غره.)تهذيب التهذيب:131/11(

ال�شواهد دالة على اأن الزهري هو �شعيف احلديث وممن كذب 
على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله وقد روى اأحاديث كاذبة عن 
اأمية  ل�شان النبي �شلى اهلل عليه واآله، وهذه من �شيا�شات بني 
اأهل البيت عليهم  التي كانت حتّث على النتقا�ض من ف�شائل 

ال�شام يف قبال رفع �شاأن اأبي بكر وعمر.

قلب احلديث

نظرة يف �شنده

احلديث عن علي بن احل�شني عليهما ال�شالم

الطريق الأول

نق�ل
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هو عن ال�شعبي عن احلارث عن علي عند الرتمذي وكذا عند 
ابن ماجة. احلارث، وهو )احلارث بن عبد اهلل الأعور( بع�ض 
اأبو حامت:  اأبو زرعة: ل يحتّج بحديثه. وقال  الكلمات فيه: قال 
لي�ض بقوي ول ممن يحتج بحديثه؛ وقال الن�شائي: لي�ض بالقوي؛ 
وقال الدارقطني: �شعيف؛ وقال ابن عدي: عامة ما رويه غر 
حمفوظ؛ بل و�شفه غر واحٍد منهم بالكذاب! بل عن ال�شعبي - 
الراوي عنه -: كان كّذابًا!! وقد وقع هذا عندهم موقع الإ�شكال! 
ال�شعبي  القدح يف  يوجب  هذا  اإن  عنه؟!  يروي  ثم  يكّذبه  كيف 
نف�شه! فقيل: اإنه كان يكّذب حكاياته ل يف احلديث؛ واإمنا نقم 

عليه اإفراطه يف حب علي!)تهذيب التهذيب:134/2(

اإن كان كذلك، فقد ثبت القدح لل�شعبي، اإذ الإفراط يف حب 
علي ل يوجب القدح ول يجوز و�شفه بالكذب، ومن هنا ترى اأن 

غر واحد ين�ّض على وثاقة احلارث.
اإىل  ال�شندين  رج��ال  ح��ال  يف  النظر  اإىل  حاجة  ول  ه��ذا، 
قال  ماجة:  ابن  عند  عمارة(  بن  )احل�شن  فاإن  واإل  ال�شعبي، 
يحّل  ل  له:  فقل  بن حازم  ائت جرير  �شعبة:  الطيال�شي: )قال 
ابن  وق��ال  يكذب؛  فاإنه  عمارة  بن  احل�شن  عن  ت��روي  اأن  لك 
املبارك: جرحه عندي �شعبة و�شفيان، فبقولهما تركت حديثه؛ 
ابن  وقال  احلديث؛  اأحمد: مرتوك  عن  امل��روزي  بكر  اأبو  وقال 
وقال  ب�شيء؛  حديثه  لي�ض  م��رة:  وق��ال  حديثه؛  يكتب  ل  معني: 
عبد اهلل بن املديني عن اأبيه: كان ي�شع؛ وقال اأبو حامت وم�شلم 
لي�ض  الن�شائي:  والدارقطني: مرتوك احلديث؛ وقال  والن�شائي 
اأجمع  م��رتوك،  �شعيف  ال�شاجي:  وقال  حديثه؛  يكتب  ول  بثقة 
اأهل احلديث على ترك حديثه؛ وقال اجلوزاين: �شاقط؛ وقال 
جزرة: ل يكتب حديثه؛ وقال ابن املبارك عن ابن عيينة: كنت 
اإذا �شمعت احل�شن بن عمارة يحدث عن الزهري جعلت ا�شبعي 
يف اأذين؛ وقال ابن �شعد: كان �شعيفًا يف احلديث؛ وقال يعقوب 
ابن �شيبة: مرتوك احلديث وقال ابن حبان، كان بلية احل�شن 
التدلي�ض عن الثقات ما و�شع عليهم ال�شعفاء؛ وقال ال�شهيلي: 

�شعيف باإجماع منهم.)تهذيب التهذيب:277/2(

حا هذا الرجل الذي روى عنه ابن ماجة! وروى عنه �شفيان 
مع علمه بهذه احلال! واإذا كان �شفيان جارحًا له فكيف يروي 
جميع  و�شقوط  كذلك  �شفيان  يف  القدح  ذلك  يوجب  األ  عنه؟! 

رواياته عنه؟! وهذا احلديث من ذلك!

فهو رواية عبد اهلل، وفيه:

اأوًل: اإنه مما اأعر�ض عنه اأحمد بناء على ما تقدم.
�شعيف؛  معني:  ابن  قال  زي��د....  بن  احل�شن  فيه  اإن  ثانيًا: 
اأنكر مما روى عن عكرمة. اأبيه  اأحاديثه عن  ابن عدي:  وقال 

)تهذيب التهذيب:256/2(

وهذا احلديث كاحلديث ال�شابق!
اإّن لفظه ي�شتمل على )و�شبابها( وهذا يخت�ّض بهذا  وثالثًا: 

ال�شند وهو كذب قطعًا.

مدّل�شًا،  وكان  )قتادة(  وفيه:  الرتمذي،  اأخرجه  الذي  فهو 
حّدث  ليل،  حاطب  اإليها،  يدعو  بدعة  يف  راأ�شًا  بالقدر،  يرمى 
اإىل غر ذلك مما قيل فيه. عن ثاثني رجًا مل ي�شمع منهم 

)تهذيب التهذيب:307/8(
عليه،  العتماد  عندنا  يجوز  ل  نف�شه  مالك(  بن  و)اأن�����ض 
ل�شيما يف مثل هذا احلديث، فقد ثبت كذبه يف حديث الطائر 
امل�شوّي وكتمه لل�شهادة باحلّق حتى دعا عليه علي عليه ال�شام، 

وهو مع احلق.)الغدير:387/1(

بكر  بن  القدو�ض  وفيه: )عبد  ابن ماجة،  اأخرجه  الذي  فهو 
ابن خني�ض( قال ابن حجر: )ذكر حممود بن غيان عن اأحمد 
حديثه(.)تهذيب  على  �شربوا  اأنهم  خيثمة  واأب��ي  معني  واب��ن 

التهذيب:324/6(

اإنه ل يخفى اختاف لفظ اآخر احلديث عن علي، ففي لفظ: 
داما  ما  علي  يا  تخربهما  »ل  اآخ��ر:  ويف  علي«  يا  تخربهما  »ل 

حيني« ويف ثالث مل يذكر هذا الذيل اأ�شًا!
اأما يف احلديث عن اأن�ض فا يوجد اأ�شًا... .

عن  اأن�ض  ينه  ومل��اذا مل  يخربهما؟!  اأن  من  عليًا  نهى  ومل��اذا 
ذلك، بل بالعك�ض اأمره باأن يب�ّشرهما.

ابن  عند  اإل  وجهًا  لذلك  امل�شادر  من  بيدي  فيما  اأج��د  مل 
العربي املالكي فاإنه قال: )قال ذلك لعلي ليقرر عند تقدمهما 
عليه!!( واأنه )نهاه اأن يخربهما لئا يعلما قرب موتهما يف حال 

كهوله!!(.)عار�شة الأحوذي:132/13(

وهل كان يحتاج علي اإىل الإقرار اإن كان تقدمهما عليه بحّق؟!
الكهولة؟!  حال  يف  موتهما  بقرب  العلم  ي�شّرهما  كان  وهل 

وهل كانا يخافان املوت؟! وملاذا؟!

الطريق الثاين

نق�ل

نق�ل

الطريق الثالث

نق�ل

الطريق الرابع احلديث عن اأن�ض

الطريق اخلام�ض حديث اأبي جحيفة

تعقيب على ما قلنا

نق�ل

بقلم: السيد عيل امليالين
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ال�شام:  عليها  ال��زه��راء  لل�شيدة  الفدكية  اخلطبة  يف  ج��اء 
»طاعتنا نظامًا للملة واإمامتنا اأمانا من الفرقة«.

كيف نثبت هذه امل�شاألة؟ اأو كيف ميكن طرحها على الآخرين؟
قبل الدخول يف اجلواب، ل بد من التذكر باأن مو�شوع ال�شوؤال 
ينطلق من عبارتني من اخلطبة املعروفة باخلطبة الفدكية لل�شيدة 
الزهراء عليها ال�شام بنت النبي الأكرم حممد �شلى اهلل عليه 
واآله وهذه اخلطبة األقتها عندما و�شل اإليها خرب ت�شميم اخلليفة 

الأول على ا�شرتجاع فدك منها.)باغات الن�شاء:31-23(
لل�شيعة  والتاريخية  الروائية  وهذه اخلطبة مروية يف امل�شادر 
الن�ض. يف  الختاف  من  بقليل  ولكن  متعددة  باأ�شناٍد  وال�شّنة 

)الحتجاج:97/1(
فال�شيدة الزهراء عليها ال�شام يف هذه اخلطبة وبعد احلمد 
والثناء وبيان النعم الإلهية تعر�شت لفل�شفة اخللق وكذلك فل�شفة 

الأحكام ال�شرعية الإلهية حيث قالت:
1. »وطاعتنا نظامًا للملة«.)الحتجاج:99/1(

»فجعل  عبارة  على  عطف  بعدها  التي  واجلملة  اجلملة  فهذه 
اهلل الإميان....« التي وردت يف هذه اخلطبة.

فيكون املعنى اأن اهلل �شبحانه و تعاىل جعل طاعتنا �شببًا للنظم 
يف الدين الإ�شامي.

عليهم  البيت  اأهل  اأن طاعة  عليه  ل غبار  الذي  الوا�شح  ومن 
كل  جتمع  الطاعة  هذه  لأن  وذل��ك  الدين،  لنظم  �شبب  ال�شام 
هو  الذي  الإم��ام  يبينه  املحور  وهذا  الدين  حمور  حول  اأفرادها 

الأعلم والأتقى واجلامع لكل الكمالت.
علمًا  النا�ض  اأكر  هم  ال�شام  عليهم  البيت  اأهل  اأّن  ريب  ول 
اإطاعًا بها، لأن علمهم مت�شل مببداأ  القراآن واأكرهم  بحقائق 
امل�شائل  يف  والتوحيد  الن�شجام  يح�شل  الطبيعي  فمن  الوحي 

الدينية بحكم طاعتهم.
2. »واإمامتنا اأمانًا من الفرقة )للفرقة(.

فقد طرحت ال�شيدة الزهراء عليها ال�شام هنا م�شاألة الإمامة 

النبي  وخافة  الإمامة  باأن  والنا�ض  اخلليفة  تنبيه  بذلك  وتعني 
اهلل  اأعطاها  وقد  �شوؤونهم،  من  هي  واآله  عليه  اهلل  �شلى  حممد 

�شبحانه لهم للحد من فرقة النا�ض وجلمعهم حول حمور واحد.
وبتعبر اآخر، اإن اهلل جعل الإمامة، لكي ل تفرتق الأمة الإ�شامية 

ولكي ل يذهب كل اإىل جهة، وجعلها حمورًا يقّره العقل.
فلو كان ل�شخ�ض الرجحان على باقي الب�شر يف كل النواحي، 
العلمية والتقوائية ويف التدبر والعدالة ويف ارتباطه باهلل �شبحانه 
حوله،  اللتفاف  اجلميع  على  يتحتم  الطبيعي  فمن  ذلك،  وغر 
عندها ل حت�شل اأي فرقة ول ت�شتت؛ و هذا الكام م�شتلهم من 

حديث الثقلني.)�شحيح البخاري:ح11097(
وقد ذكرته ال�شيدة الزهراء عليها ال�شام يف خطبتها الفدكية؛ 
فعندما يقول النبي �شلى اهلل عليه واآله، اإين تارك فيكم الثقلني 

ما اإن مت�شكتم بهما لن ت�شلوا بعدي اأبدًا.
فهاتان العبارتان يف احلقيقة بيان مل�شمون واحد وهو اأن نظام 
الدين الإ�شامي وبقاءه و�شيانته من التفرقة والت�شتت، ل يكون 

اإل يف ظل قيادة اأهل البيت عليه ال�شام.
ومما يجدر قوله اإن بع�ض املحققني ف�ّشر )امللة( هنا )بالأمة( 
خطبة  بّيناه.)�شرح  ال��ذي  واملعنى  املعنى  ه��ذا  بني  منافاة  ول 

الزهراء للزجناين:365(
ول  وبقائه،  لنظامه  فكر  قطب  جمتمع  لكل  اأن  البديهي  ومن 
اإل على راأ�ض الهرم ليمكنه جذب كل الأفكار  يكون هذا القطب 
الناحية،  ه��ذه  من  امل��وج��ود  ال��ف��راغ  وي�شّد  وليماأ  اإليه  والآراء 

وعندها ل تبقى اأر�شية لأي اختاف.
اإن ال�شريعة الإ�شامية واملجتمع الإ�شامي اأي�شًا يتطلبان اتباع 
ال�شام وطاعتهم حلفظهما من كل اختاف  البيت عليهم  اأهل 
احليوي  بامل�شدر  وبات�شالهم  لأنهم  الأبعاد،  جميع  يف  وتفرقة 
وبعامل الغيب، يوؤّمنون الر�شد الفكري للب�شرية يف جميع اجلهات، 
بدءًا من الإقت�شاد ومرورًا باحلقوق  والأحكام وانتهاًء بال�شيا�شة 

ونظم الأمر.

طاعتنـــا نظامـــــًا للملــة 
واإمامتنا اأمانًا من الفرقة
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عم�دي
2. املع�شوم الثامن.
3. اأول ما خلق اهلل.

4. اأن النبي يف الر�شاعة.
5. من اأف�شل الأعمال.

7. من اأولد علي بن اأبي طالب عليه ال�ش���ام.
9. ال�ش���ورة التي يطلق عليها قلب القراآن.

10. ال�ش���ورة التي يطلق عليها عرو�ض القراآن.
11. ترعة من ترع اجلنة.

اأفقي
1. ال�شفر الأول لاإمام املهدي عليه ال�شام.

6. من �شفات نبي اهلل مو�شى عليه ال�شام.
َب ب�شيخ الطائفة. 8 ُلقِّ

12. ال�شورة التي تنتهي بلفظ اجلالة.
13. م���ن اأ�شحاب الإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���ام 

كرباء. يف  ا�شت�شهد 
14. �ش���ورة م���ن الق���راآن الك���رمي ورد يف جمي���ع 

اآياته���ا لف���ظ اجلالة.
15. من اأ�شحاب الإمام ال�شادق عليه ال�شام.

16. وزير الإمام احل�شني عليه ال�شام.
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بـــعـــ�ـــض  طــــــــ�ل  اأّن  ــم  ــ ــل ــ ــع ــ ت هــــــل 
ــم. ــ ك  ١٦ اإىل  ــل  ــشـ ــ�ـ يـ الـــ�ـــشـــحـــب 

ي�شتهلك  ــان  ــشـ ــ�ـ الإنـ ــاغ  ــ دمـ اأّن  تــعــلــم  ــل  هـ
ي�شتهلكها  الـــتـــي  الــطــاقــة  ــدار  ــقـ مـ نــفــ�ــض 
وات.  ١٠ ــ�ة  ــ ــق ــ ب اإ�ــــــشــــــاءة  ــاح  ــبـ ــشـ ــ�ـ مـ

اىل  بالإ�شافـــة  ال�شم�ـــض  اأّن  تعلـــم  هـــل 
اأن�اعـــًا  تطلـــق  فاإنهـــا  واحلـــرارة  ال�شـــ�ء 
اأخـــرى مـــن الإ�شـــعاعات، مثل الأ�شـــعة ف�ق 
البنف�شـــجية والأ�شعة ال�شـــينية، بالإ�شافة 
اإىل الأمـــ�اج الرادي�ية التي ترتبط بتك�ن 
تقريبـــًا. �شـــنة   ١١ كل  ال�شم�شـــية  البقـــع 

ال�شـــمعية  املـــادة  اإفـــراز  اأّن  تعلـــم  هـــل 
باخلـــ�ف. ال�شـــع�ر  عنـــد  الأذن  يف  يزيـــد 

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

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

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

info@imamhussain-lib.org

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


