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هل تقبلنی؟
ما کان ذلک اليوم لعلىj کاألیام األخری. جاء علي إلى رسول اهللn قلقا وقلبه مملوء بالشوق، فَسلَّم عليه وجلس بين 

:jأتيَت لحاجة؟« فقال« :nّیدیه، فقال له النبي
»فداك أبي و أمي إنك لتعلم أنك أخذتني من عمك أبي طالب و من فاطمة بنت أسد و أنا صبي ال عقل لي فغذيتني بغذائك 
و أدبتني بأدبك فكنت لي أفضل من أبي طالب و من فاطمة بنت أسد في البر و الشفقة و أن اهلل تعالى هداني بك و على يديك 
و استنقذني مما كان عليه آبائي و أعمامي من الحيرة و الشرك و أنك و اهلل يا رسول اهلل ذخري و ذخيرتي في الدنيا و اآلخرة يا 
رسول اهلل! فقد أحببت  مع ما ]قد[ شد اهلل من عضدي بك ]أن يكون لي بيت و[ أن تكون لي زوجة أسكن إليها و قد أتيتك خاطبا 

راغبا أخطب إليك ابنتك فاطمة فهل أنت مزوجي يا رسول اهلل ؟«
تهلل وجه رسول اهللnّ فرحا و سرورا، کأنّه  کان ینتظر هذه اللحظة. صار مسرورا. لکنه قالn: »فاطمة يجب أن تجيب.«

:nو شرح لها قصة خطبة ابن عمه لها وقال hثم دخل على فاطمة jثم ابتسم في وجه علي
»يا فاطمه! إن علي بن أبي طالب من قد عرفت قرابته و فضله و إسالمه، و إني قد سألت ربي أن يزوجك خير خلقه و أحبهم إليه، 

و قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين. «
 :nصامتة وال تقول شيئا. ارتفع صوت تکبير الرسول اهلل hغرقت الغرفة لحظات في الصمت؛ صمتت حياء. وکانت فاطمة

»اهللُ َأكبر، سكوتها إقرارها... إّن اهلل تعالى أمرني أن ُأزّوج فاطمة من علي.«

.nإليه، ولم یتصّرف حتى نزل القضاء، کما صّرح هو نفسه nأمرا إلهيا لم یسبق رسول اهلل hولهذا کان زواج فاطمة
وهکذا شاء اهلل أن تمتّد ذریة رسول اهللn عن طریق علي وفاطمةc ویکون منهما الحسن والحسينc سيدا شباب أهل 

الجنة أئمة وهداة لِهذه األّمة.

المقتبس من الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
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سلطت صحيفة »marketoracle« البریطانية الضوء على أزمة الالجئين السوریين متسائلة: هل »ألمانيا« أکثر إسالما من 
»السعودیة«؟

وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا اتخذت موقًفا یخالف مواقف کثير من دول أوروبا، التي حشدت قواتها على الحدود لمنع 
تدفق الالجئين، حيث أعلنت »برلين« استعدادها الستقبال هذا العام 800 ألف الجئ من بين مليون الجئ یتوقع وصولهم 
إلى أوروبا العام الجاري، وذلک بخالف أکثر من 4 مالیين الجئ معظمهم متواجد حاليًا في معسکرات الجئين بـ»ترکيا« 

و»األردن« و»لبنان«، ومعظمهم یرغب في الهجرة إلى أوروبا أیضا.
وتساءلت الصحيفة: ماذا عن الدول المسلمة الغنية بالخليج، وماذا فعلت في وقت يعاني فيه إخوانهم وأخواتهم المسلمين السوريين، 

وفي أمس الحاجة للمساعدة؟
وأشارت الصحيفة إلى أن اإلجابة جاءت من خالل تقریر لمنظمة العفو الدولية، أشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي 
الست لم یعلنوا عن توفير أي أماکن الستقبال الالجئين، في الوقت الذي استقبلت فيه ترکيا وحدها من الالجئين أکثر من 
10 أضعاف عدد المتقدمين بطلبات لجوء في کل دول االتحاد األوروبي، خالل السنوات الثالثة الماضية، وذکرت أن ألمانيا 

تعهدت بتوفير 30 ألف مکان لالجئين السوریين.
واعتبرت الصحيفة أن تلک اإلحصائيات تدل على أن السعودیة وباقي دول الخليج مجرد مسلمين باالسم، وأن الخطابات 

الدینية لشيوخهم ال تعکس حقيقة أفعالهم.
وتحدثت عن أن دول الخليج لعبت دورا کبيرا في تدمير »سوریا« بدعمهم ألیدیولوجيات متطرفة، ثم غضوا طرفهم بعد ذلک 

عن معاناة السوریين، ألنهم ليسوا عربا خليجيين.

شؤون خليجية
http://ar.shafaqna.com :المصدر
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صحيفة بريطانية: هل ألمانيا أكثر إسالما من السعودية؟
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خبراء: جزيرة ساويرس... فكرة شيطانية
عوض محمد عوض

أثار عرض الملياردیر نجيب ساويرس، مؤسس حزب »المصریين األحرار«، حول شراء جزیرة من »اليونان« أو »إیطاليا« 
التي  الهائلة لالجئين والمهاجرین  الدول األوروبية من األعداد  التي تواجهها  السوریين فيها، کحل لألزمة  الالجئين  إلیواء 
وقال  الفلسطينية.  القضية  على  وتأثيره  السوري،  الشعب  مستقبل  حول  والمخاوف  التساؤالت  من  الکثير  عليهم،  تتدفق 
ساویرس في مقابلة مع شبکة CNN األمریکية: إنه ال حدود لما یرید أن یقدمه لشراء جزیرة من إیطاليا أو اليونان من أجل 
آالف الالجئين الفارین من الحرب في »سوریا« وغيرها من بلدن الشرق األوسط، التي تمزقها الصراعات، لتوفير لهم الملجأ 
اآلمن في وطن جدید. وعارض السفير محمد السادات، وکيل وزارة الخارجية األسبق، والکاتب والمفکر السياسي، فکرة 
شراء جزیرة لالجئين السورین شکال وموضوعا، واعتبره أمرا یخدم المد الشيعي اإلیراني في منطقة الشرق األوسط وتشتيت 
القضية السوریة. وأضاف السادات لـ»المصریون«، أن: الفكرة تخدم القضاء على السنة في سوريا ودحر المقاومة بالتعاون بين 
نظام األسد العلوي والطائفية الشيعية، وأن األمر أصبح بالنسبة لبشار حياة أو موت ولن يتراجع عن ارتكاب الكثير من المجازر 
حتى يحقق هدفه بالسيطرة على كامل األراضي السورية. وأکد وکيل وزارة الخارجية األسبق، أنه: ال بديل عن الحل السياسي 
للفارين من جحيم حرب األسد  إنشاء جزيرة  لـ»إيران« يخدمه فكرة  السوريين هدف رئيسي  تهجير  والدبلوماسي لألزمة، وأن 
وهدف رئيسي للمد الشيعي الذي بات كالسرطان في جسد الوطن العربي ما بين لبنان وسوريا واليمن والبحرين وغيرها. وشدد 
على أن الدول العربية عليها أن تتحد في وجه المخططات الشيطانية اإلیرانية التي یخدمها بعض األطراف في الداخل العربي 
واإلسالمي، برعایة أمریکية صهيونية. في سياق متصل، اعتبر الدکتور محمد حسين، أستاذ العالقات الدولية بکلية االقتصاد 
والعلوم السياسية بـ»جامعة القاهرة«، أن: شراء جزيرة لالجئين السوريين فكرة شيطانية صهيونية، تخدم الكيان الصهيوني وتأثر 
بشكل كبير وواضح على القضية الفلسطينية والشعب الشعب الفلسطيني والسوري سويا. وقال: الفكرة تعتبر سابقة من نوعها في 
التاريخ، أن نشتري إلى شعب فار من ويالت الحروب أرضا غير األرض ووطنا غير الوطن من أجل مصالح شخصية تخدم أجندات 
خاصة وتصب في المقام األول لصالح دولة االحتالل، التي اغتصبت األرض من أصحابها. وأضاف: الفكرة ستمنح إسرائيل الحق في 
المطالبة بشراء أرض لالجئين الفلسطينيين أسوة بالسوريين ألن الحقيقة تقوم على سابقة وستكون الجزيرة هي السابقة التي تقسم 
ظهر البعير. وتابع: الفكرة ستجد ترحيًبا دولًيا في مقدمتها »الواليات المتحدة األمريكية« التي تعمل على خدمة واستقرار وتوسع 
الكيان الصهيوني، محذًرا من أن: الفكرة صهيونية خالصة تعمل على تمزيق الشعب السوري والقضية الفلسطينية، وتخلق شعًبا ضعيًفا 

يصعب الدفاع عنه ألنها بدون أصل. 
بالتکاتف  العربية  الدول  حسين  وطالب 
لرفض الفکرة جذریا، والعمل على حل 
السوریون  وعودة  دبلوماسيا  القضية 
اعتبر  آخر  صعيد  وعلى  أراضيهم.  إلى 
باسم  المتحدث  شرابي  وليد  المستشار 
أن  »مصر«،  أجل  من  قضاة  حرکة 
في  حدث  بما  سوریا  في  یحدث  ما 
تهجير  ناحية  من  قبل  من  »فلسطين« 
في  وقال  الدولة.  وتفریغ  الشعوب 
تدوینة عبر حسابه على موقع التواصل 
االجتماعي »فيس بوك«: ما يحدث في 
فلسطين  في  حدث  ما  يشبه  اآلن  سوريا 
باألمس وهو تفريغ الدولة من شعبها وقد 
تكون المرحلة التالية أن يحل محله شعب 

آخر يبحث عن التمدد.

http://almesryoon.com :المصدر

السعودية تدرب ۱۰ اآلف يمني لربح حربها ضد أنصار اهلل

قالت صحيفة »واشنطن بوست« األمریکية، ان »السعودیة« تخطط لتدریب نحو 10 آالف یمني في معسکرات تدریب داخل 
السعودیة.

وأضافت الصحيفة، ان الذین سيتم تدریبهم هم مقاتلين من أبناء القبائل وضباط سابقين بالجيش اليمني فضال عن یمنيين 
مقيمين بالسعودیة، وکانت أولى الدفعات قد ارسلت الى مدینة »عدن« لدعم بقایا انصار الرئيس اليمني المستقيل عبدربه 

منصور هادي.
وأفادت الصحيفة األمریکية، إن سيطرة من اسمتهم بالمقاومة الشعبية والجيش الوطني على اجزاء من مدینة عدن بدعم من 
قوات التحالف العربي بقيادة السعودیة یعد بدایة جيدة وموطئ قدم على طریق استعادة شرعية الرئيس اليمني هادي، إال أنه 

ال یمنح األمل إلنهاء الحرب.
لوکالة  تصریح  في  السعودیة  تتزعمه  الذي  »اليمن«  ضد  التحالف  باسم  المتحدث  العسيري  أحمد  اللواء  قال  جهته  ومن 
لـ»رویترز«، ان الهدف الرئيسي للتحالف العربي بقيادة السعودیة هو اعادة الحکومة اليمنية المستقيلة الى مدینة عدن، ومن 
ثم اعادتها الى »صنعاء« بعد التفاوض مع حرکة انصار اهلل، واضاف: ان رفضت الحركة االنسحاب من صنعاء، فاننا سنلجأ الى 

القوة الجبارها على ذلك.
)المتواجدة في  الحکومة  تبدأ  أمن مدینة عدن، کي  لهم اآلن هي ضمان  الرئيسية  المهمة  ان  السعودي،  المسؤول  وأوضح 

السعودیة( نشاطاتها في عدن، وهي تقوم اآلن باکمال بناها العسکریة واألمنية.

http://www.shia-news.com المصدر : الوعي نيوز؛
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أزمة الالجئين بين التعامل االوروبي والغياب االممي

أزمة غير مسبوقة تواجهها اوروبا بعد تزاید عدد المهاجرین التي تصل بلدان القارة العجوز من الشرق. وکان اخرها تدفق 
االف من المهاجرین على »النمسا« قادمين من المجر بعد ان کفت االخيرة عن منعهم من العبور عبر حدودها.

وقد انطلقت اعداد کبيرة من المهاجرین ومعظمهم سوریون هاربون من االوضاع التي تعاني منها بالدهم، سيرا على االقدام 
من »بودابست« قبل ان تقرر السلطات المجریة نقلهم بحافالت الى حدودها مع النمسا التي حذرت من فوضى في اوروبا.

و»فرنسا«  »ألمانيا«  مارستها  التي  الضغوط  اثر  االوروبي،  االتحاد  دول  بين  انقسامات  خلفية  على  المشکلة  هذه  وتأتي 
على بقية دول االتحاد لقبول نظام تقاسم األعباء عن طریق توزیع أعداد الالجئين، لکن »تشيکيا« و»المجر« و»بولندا« 
و»سلوفاکيا«، رفضوا نظام الحصص في توزیع المهاجرین على دول االتحاد االوروبي، مشددین على ضرورة وضع سياسة 

جذریة لحل ازمة الهجرة.
في  االتحاد  خارجية  لوزراء  اجتماع  وبعد  موغيریني  فيدیریکا  االوروبي  لالتحاد  الخارجية  السياسة  مسؤولة  وحذرت 

»لوکسمبورغ« من ان هذه االزمة طویلة االمد، داعية الى تقبل سریع لها التخاذ اجراءات فعالة کاوربيين متحدین.
فيما رأی رئيس المجلس االوروبي، دونالد توسك ان التباینات داخل االتحاد بين الشرق والغرب تکشف قارة ممزقة بين 

تبني التشدد لمواجهة التدفق الکبير لالجئين والدعوات الى التضامن.
وقال مسؤول في المفوضية االوروبية: ان االوروبيين يمكن ان ينجحون معا وموحدين، او يفشل كل على طريقته داخل بالده او 

في جزره.
وبما یبدو محاولة للتعویض عن غيابها في ازمة المهاجرین، دعت االمم المتحدة الى ان تتقاسم دول االتحاد االوروبي مئتي 
الف طالب لجوء على االقل، وذلک ردا على اقتراح من المفوضية االوروبية لتوزیع مئة وعشرین الف الجئ وصلوا اخيرا 

الى »اليونان« والمجر و»ایطاليا«، على بلدان االتحاد.
اما الذي ال یتم التحدث عنه کثيرا هذه االیام هي مسؤولية الدول االوربية في جذور االزمة، بدعمها ورعایتها لالرهاب في 
بلدان کـ»سوریا« و»العراق«، وهو ما یحتاج الى تغيير في سياسة هذه الدول وليس فقط بتحریک ضمائرها الستقبال اعداد 

من الالجئين وتکرار مشاهد مماثلة للطفل الغریق الملقى على احدی شواطئ »ترکيا«.

http://www.alalam.ir/news :المصدر
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السعودية بتحريفها لالسالم تقترب من االنهيار

إن التالعب و التحيز في انتقاء الحجاج بما یتناسب و مزاج الحکام في »السعودیة« ماهو إال تشویه لإلسالم.
أشار البرفسور االلماني، جونز بارتنر المستشرق والمختص في الشؤون االسالمية في احد مقاالته لما یقوم به آل سعود من 
تحریف علني للدین االسالمي وقلب تعاليمه قائال هذه التحریفات والتشویهات التي یقوم بها آل سعود بحق الدین اإلسالمي 
تذکرنا بما قام به من قبلهم بني أمية، فهم یقلبون تعليمات االسالم بما یتناسب مع مصالحهم، فالحرام اصبح حالال والحالل 

حراما.
وأوضح هذا البروفيسور المسيحي المختص في الشؤون اإلسالمية في الجامعات األوروبية أوجه الشبه بين العائلة السعودیة 
الحاکمة وبين بني أمية، فکالهما حرف االسالم و افتى بحکم محاربة المسلمين في األشهر الحرام و شهر رمضان الکریم، في 

حين إن القتال وفقا للمذاهب اإلسالمية کافة محرم في هذه األشهر.
وأضاف البرفسور إن التالعب و التحيز في انتقاء الحجاج بما یتناسب و مزاج الحکام في السعودیة ماهو إال تشویه لإلسالم، 

سيجعل مصير آل سعود کمصير بني أمية، وسيثير السخط بين عامة المسلمين.

http://www.shia-news.com المصدر: الوعي نيوز؛
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آباونا الحنونون
اسماعيل شفيعي سروستانى

هذه هي العالقة التى تربطنا مع الوالدین. إن اهلل سبحانه وتعالى جعل لکل االبناء أبا واما. ان العالقة التي تربطهم بنا هى نفس 
العالقه التى تربطنا بآبائنا الجسمانيين. بعض االحيان نحن نصف معلمنا بـ»االب الروحي.«

وجاء فى مختلف الروایات ان لالنسان ابوین. االول هو السبب فى والدته وخلقته والثاني هو الذي یتولى تربيته وتکامله 
الروحي والمعنوی.

قال رسول اهللn: »أنا و علّي أبوا هذه األّمة.«
طلب النبى االکرمn في اليوم التاسع من شهر صفر عام الحادی عشر للهجرة أن یذهب إلى علي ویدعوه الى عند 

الرسولn. ذهب بالل الى بيت علي وأخبره باالمر.
ذهب علي عند رسول اهللn وجلس. قال له النبي االکرمn: »يا علي ! إّن جبرئيل أتاني من عند اهلّل برسالة...«2  جاء 

في هذه الرساله ان ارسلک الى الناس لکى تخبر الناس بها. أخبر النبيn عليا بالرسالة لکى یخبر الناس بها. 
أخبر بالل جميع الناس لکي یجتمعوا في المسجد. قال النبى االعظمn: »أال وإني وعلي أبوا هذه األمة، فمن عقنا فلعنة اهلل 
عليه، أال وإني وعلى مواليا هذه األمة، من أبق عنا لعنة اهلل عليه، أال وإني وعلى أجيرا هذه األمة، فمن ظلمنا أجرنا فلعنة اهلل عليه ، 
اال ان اهلل جعل حّب اهل بيتي أجر رسالتي؛ فمن ظلمنى اجری فلعنه اهلل عليه. من سّب أبويه فعليه لعنة اهلّل و أنا أشهد اهلّل و أشهدكم 

أنّي و علّيا أبوا المؤمنين فمن سّب أحدنا فعليه لعنة اهلل.«3
أبلغ الرسول االعظمn الرسالة االلهية الى الناس. في الحقيقة ینبغى التنبيه ان اهلل جل جالله هو الذي جعل النبيn وابن 
عمه علي بن ابى طالب أبوا هذه االمة وهذا االمر یشير الى ان االبوة قد تحقق فيهما وان االسم جاء وفقا للمسمى وقد 

نص عليه اهلل سبحانه وتعالى وجاء من مصدر الوحى والیوجد فيه شيئا من المجامالت او التعلقات الدنيویة.
هذه الحقيقة مستدامه وجاریة على الدوام بشان المعصومينb. الناس في عهد الرسولn لم یهتموا بهذا الحدیث القدسى 
النابع من الوحى الربانى ولم یلتزموا به وقد وسوس لهم الشيطان واعتبروه أمرا اعتباریا دنيویا نابع عن العصبية والتعلقات 

العائلية ولهذا أهملوا الحدیث ولم یلتزموا به وأصبح مظلوما.
جدیر بالذکر أن من بعد النبىn فاطمة الزهراءh وسائر االئمة المعصومينb حتى االمام الحسن العسکری تحدثوا 
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وفقا لهذه الدرجة العليا من »الوالیة المطلقة« قال اهلل: »الّنبّي أولى  بالمؤمنين من أنفسهم«
ان الوالیة المطلقة هي »الحصول على جميع اوصاف الکمال في االزل من حيث الباطن وإبقائها الى األبد« وان محمد وآل 
محمدn هم المصداق لها. قال اميرالمؤمنينj: »كنت وصّيا و آدم بين الماء و الّطين«11 وکما قال رسول اهللn: »أنا و 

علّي من نوٍر واحد«12 و»خلق اهلّل روحي و روح علّي بن أبي طالٍب قبل أن يخلق اهلّل الخلق بألفي ألف عاٍم.«13
وعلى هذا االساس االن ندرك الفحوی ومعنى کالم الرسولn عندما قال: »أنا و علّي أبوا هذه األّمة.«

ان محمدn وعلىj لهما حق الوالیة المطلقة والتصرف التام ویمتلکان جميع الصفات المتعالية االلهية ولهذا لهما شأن 
األبوة والوالیة وحق التصرف التام وکل من یخالفهما سوف یکون عاقا على أبویه ووفقا للسنن االلهية یبتعد عن الرحمة 

االلهية وتشمله اللعنة الربانية.
ان الوالیة االلهية تشير الى والیة الرحمة والمحبة لجميع الخالئق ولهذا فان صاحب الوالیة المطلقة ایضا هو صاحب والية 
المحبة واوامرهم ونواهيهم وتصرفاتهم ومؤاخذتهم ليست نابعه عن القهر والغضب بل ناتجه عن المحبة الخالصة دون مقابل 

والتي تظهر في اآلباء الجسمانيين بالنسبه الوالدهم.
وکما تقدمت سابقا فان هذه المحبة الوالئية والذاتية محبة دون مقابل فى اآلباء هي السبب لکى یتحملوا متاعب االوالد 
دون مقابل وبطيب الخاطر والرضاء التام. هذه المحبة الوالئية التوجد في االوالد تجاه الوالدین وبهذا السبب ینقطعوا عن 

والدیهم فى اول فرصة وفي اول غيظ وغضب تجاه االب واالم.
وکما قال اهلل سبحانه وتعالى حول رسول اهللn: »و ما أرسلناك إاّل رحمة للعالمين .«14

ان المعصومينb  »كّلهم نور واحد« وجميعهم مظهرا لالنسان الکامل صاحب اعلى مراتب الصفات الکمالية والوالیة 
الشاملة االلهية و کل واحد منهم هو مصداقا آلیة »رحمة للعالمين.«

کما ان مولى الموحدین علىj هو أب هذه االمة  و ولّي المؤمنين المنصوب من قبل اهلل عزوجل هو صاحب المحبة 
الوالئية والرحمة الواسعة االلهية لجميع المخلوقات. 

االمامj هو الرحمة االلهية الواسعة وجليس شفيق ورفيق مخلص واب حنون ومحبته مظهرا لرحمة اهلل الواسعة. کما 
جاء فى رسالة امام العصر الصادره عن الناحية المقدسة الى شيخ المفيد:»و إنّا غير مهملين لمراعاتكم و ال ناسين 

لذكركم و لو ال ذلك لنزل بكم الأّلواء و اصطلمكم األعداء.«15
هذا الکالم یشمل جميع االئمة المعصومينb في عصرهم وزمانهم. کما قال اميرالمؤمنينj: »إنّا لنفرح لفرحكم و نحزن 
لحزنكم «16 وقال االمام الصادقj: »ألنا أرحم بكم منكم بأنفسكم.«17 و قال االمام الرضاj: »ما من أحد من شيعتنا 
يمرض إال مرضنا لمرضه و ال اغتم إال اغتممنا لغمه و ال يفرح إال فرحنا لفرحه و ال يغيب عنا أحد من شيعتنا أين كان في شرق 

األرض أو غربها و من ترك من شيعتنا دينا فهو علينا.«18
جاءوا بالعسل والتين من مدینتي »همدان« والحلوان الى اميرالمؤمنينj فأمر ان یتم تقسيمه بين االیتام واالمامj هو 
بنفسه قام بالمالطفه مع االطفال االیتام وکان یضع العسل والتين في إفواههم. قالوا له لماذا تفعل هکذا؟ قال: »ان االمام 

هو أب االيتام. اقوم بهذا العمل لكى اليشعروا باليتيم.«
االمنية التي یتمناها االمام علىj ألوالده اي امة آل محمدn هي: »ما سألت ربّي أوالدا نضر الوجه، والسألته ولدا حسن 

القامة ، ولكن سألت ربّي أوالدا مطيعين هلّل  وجلين منه ؛ حّتى إذا نظرت إليه وهو مطيع هلّل  قّرت عيني.«19
  :jمع االیتام وکيف یضع العسل في افواههم قال مع سائر اصحاب االمام jعندما شاهد ابوالطفيل مالطفة االمام علي

»لوددت أنّي كنت يتيما.«20 
یا ليتهم کانوا یعلمون أنهم جميعا اوالد علىb وان علياj هو ابوهم حقا کما قال هو: »أنا الهادي، و أنا المهدي، و أنا 

أبواليتامى و المساكين، و زوج األرامل، و أنا ملجأ كل ضعيٍف، و مأمن كل خائٍف...«21
ویحظي جميع اوصياء النبىn بهذه االوصاف. انهم جميعا الهداة المهدیين وآباء اليتامى والمساکين. هذا شأن حقيقي 

وليس اعتباري قد اودعه اهلل فيهم منذ االزل وسيکون فيهم ثابتا الى األبد.
ان ابتالء امة محمدn بانواع المصائب واالزمات والمآزق ناتج عن عدم إدراك هذا الشأن وعدم فهم هذا المعنى مما کان 
ینبغى لالمة االسالمية ان تلجأ الى آبائهم الحقيقيين لکي ینقذوا انفسهم من اليتم والیبقوا کالحجارة المسحوقة في االزقة 
واالسواق. هذه االمة التى تعتبر نفسها قد بلغت مرحلة البلوغ والعقل وقد رفعت علم االستقالل وبعض االحيان ذهبت 
تحت اعالم الذین هم انفسهم في الحقيقة أیتام ومسحوقين ولم یبلغوا مرحلة البلوغ والقوة و هم بحاجة الى الهدایة والدعم.

عندما اختص اهلل محمد وآل محمدn ليکونوا اآلباء الحنونيين آلل محمدb ودعا جميع الخالئق ليجتمعوا تحت لوائهم 
لکسب المعرفة والکمال والتطور وتحقيق السعادة الدنيویة واالخرویة، کيف یمکن لنا ان نستغني عنهم والنؤدي حقوقهم؟
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بهذا الشان وأکدوا عليه. و قالت فاطمةh: »أبوا هذه األّمة محّمد و علّي، يقيمان أودهم و ينقذانهم من العذاب الّدائم إن 
أطاعوهما، و يبيحانهم الّنعيم الّدائم إن وافقوهما.«4

ان هذا الحدیث جاء في مصادر الشيعة والسنة ولهذا االمر تم اختصاص بابين في کتاب »بحاراالنوار«.5 سوی االحادیث 
المنقولة عن أهل السنة6 هناك أکثر من 20 حدیث من مختلف االحادیث المرسلة والمسندة مذکورة في هذا الکتاب.

إن الحقوق التي تم اثباتها هي التي تؤدي الى التکاليف االلهية و ان »الحق والتکليف« متالزمان معا.
ان »حق االب النسبى« یستلزم والیته على اوالده وهذا االمر یعود الى دوره فى خلقتهم. کما لو لم یتحمل الوالدین عبأ 
الوالدة والتربية لما ولد الطفل ومات فى االشهر االولى بعد الوالدة بسبب ضعفه ولهذا السبب فان االوالد الیمکن لهم ان 
یعوضوا عن اآلالم والمتاعب التى تحملتها االم حين والدتهم لکن مع کل هذا الیمکن للوالدین ان یضمنوا الجنة الوالدهم 

لکن کما قال رسول اهللn: فان المعصومينb هم آباء االمه ینقذون اوالدهم من النار ویهدونهم الى الجنة. 
قال علّي بن أبي طالب: »سمعت رسول اهللn يقول أنا و علّي أبوا هذه األّمة، و لحّقنا عليهم أعظم من حّق أبوي والدتهم، 

فإنّا ننقذهم- إن أطاعونا- من الّنار إلى دار القرار، و نلحقهم من العبودّية بخيار األحرار.«7 
یمکن القول ان »جهنم« تأتي نتيجة عقوق آباءنا الروحانيين والمعنویين. إن االبتالء بالعذاب ودخول جهنم یعتبر سنة اهلل 
الثابتة بشان االوالد الذین لم یؤدوا حقوق الوالدین ویظلمون حقهم. المرتبة النازلة للعقوق تشمل الوالدین الجسمانيين 

.nوالنسبيين والمرتبة االعلى من العقوق تشمل اآلباء الحقيقيين وهم محمد وآل محمد
العاق هو من یعصى اوامر الوالدین ولم یطعهما.8

قال جبرئيل للنّبىn: »و الّذي بعثك بالحّق نبّيا لو أّن أهل األرض يحّبون علّيا كما يحّبه أهل الّسماوات لما خلق اهلّل 
نارا.«9

سيطرة والية آبائنا 
ان ما جعل محمد وآل محمدn في ذروة الشرف والفضيلة بالنسبة لجميع الخالئق في العالم ليس التصافهم بصفات مثل 
الهادی، البشير، النذير والمعلم  فقط بل قد أعطاهم اهلل ما هو أهم من ذلک ولهذا فان جميع الناس مرهونون ومدیونون 

لتلک الذوات المقدسة ومنها أنهم وسطاء الفيض االلهي ولهم الوالیة على الخلق أجمعين.
االبوین الجسمانيين لهما الدرجة النازلة من الوالیة أي الرعایة وبحسب امکانياتهم یتکفلون امر ارتزاق ومراقبة اوالدهم.
»شأن الوالیة العامة والتامة« لمحمد وآل محمدn تم بإذن اهلل ویحظى بأعلى مراتب الکمال والتقرب الى اهلل سبحانه 
وتعالى ولهذا فله السيطرة والهيمنة على جميع المخلوقات الظاهرة منها والباطنة ومنها البشر من األولين الى اآلخرین 

والبد ان تترتب عليهم حقوق وتکاليف.
الوالية تستخدم بمعنى والیة الوالدین والمومنين واالئمةb والنبيn والوالیة االلهية. في جميع هذه المراتب من الوالیة 
هناك عالئم ومؤشرات تشير الى التقرب والمحبة. وفقا للتعاليم القرآنيه فان والیة النبى محمد المصطفىn هي أوسع 

نطاقا من والیة االنسان على نفسه.
»الّنبّي أولى  بالمؤمنين من أنفسهم «10

هذه الوالیة واالولویة تمنح التقدم واالفضلية إلرادة النبي في التصرف في اموالهم وارواحهم مقارنة بإرادتهم. ان حکم 
النبىn نافذ بشأن جميع المؤمنين بل جميع البشر والمخلوقات التکوینية والتشریعية في جميع شؤونهم المادیة والمعنویة.
ان هذه المراتب الوالئية وشدة وضعف الوالیة وإذن تصرف االولياء بين الناس یعود الى مراتب وشدة النور والعلم والحياة 
والقدرة وسائر االسماء االلهية. کما ان ضعف هذه الوالیة تستلزم ضعف صفات الکمال االلهية الن هذه النسبة من البعد 
والتقرب یذکرنا بمستوی وتعدد الحجب الظلمانية والنورانية. قلة الحجب فى االنسان تؤدی الى زیادة التقرب والوالیة فيه 

ویزداد شعاع النور والحياة والعلم والسيطرة لالنسان ویتسع فيه.
ان سيطرة والیة محمد وآل محمدn على جميع ما سوی اهلل یشير الى سعة سيطرتهم وتدبيرهم وتصرفهم ونتيجة لذلک 

تشمل قسما اوسع من المخلوقات. 
الشک ان أي من المخلوقات من المادة الملوثة والضعيفة الى جبرئيلj وهو أفضل المالئکة کل منهم له درجة ومرتبة 
خاصة من العلم والقدرة والسعة الوجودیة وحد خاص فى جميع الشؤون. فکل منهم هو مظهر اسم من االسماء االلهية 

وصفة من صفاته.
ان أعلى وأسمى درجات القرب والتقرب الى اهلل سبحانه وتعالى تؤدی الى ظهور وتجلي أعلى وأسمى درجات االستعداد 

والقوی ویزید من قابليته للسيطرة على سائر المخلوقات وقدرة التصرف والوالیة لدیهم.

12



 nأيتام آل محمد
االئمة المعصومينb یعتبروننا نحن االمة المبتعدة عن االمام بأننا أیتام آل محمدn ویریدون منا ان نقدم لهؤالء االیتام 
الرعایة والهدایة. في فصل الغيبة القارص بعد غيبة أبينا الحقيقى فإن جميع أبناء االمة هم أیتام اصبحوا بعيدین عن أبيهم 

ویستحقون الرحمة والشفقة حتى یأتي یوما یبحثوا فيه عن أبيهم ویجدوه ویحظون باالمان. 
قال االمام العسکریj نقال عن جده االمام الجوادj: »ان من تكفل بايتام آل محمد المنقطعين عن امامهم ، المتحيرين 
في جهلهم ، االسراء في ايدي الشياطين وفي ايدي النواصب من اعدائنا،فاستنقذهم منهم ، واخرجهم من حيرتهم ، وقهرالشياطين 
برد وساوسهم ، وقهر الناصبين بحجج ربهم و دليل ائمتهم ليفضلون عند اهلّل تعالي علي العابد بافضل المواقع ، باكثر من فضل 
السماء علي االرض والعرش و الكرسي والحجب علي السماءوفضلهم علي هذا العابد كفضل القمر ليلة البدر علي اخفي كوكب 

في السماء.«22
إن أیتم االیتام هو البعيد عن أبيه وولي أمره ، الحائر والتائه والبائس المسکين ، الواقع في فخ الشياطين المبتالء بالنواصب. 
أفضل خدمة لمثل هذا البائس ان نمسک بيده ونوصله الى أبيه صاحب القدرة الحنون وأبشع الجرائم هي أن ندعه یمر في 

غفلة عن هذه الحقيقة. 
قال االمام العسکریj حول المعنى الظاهري والباطني لليتيم:»قال رسول اهللn حول االيتام: حث اهلّل عزوجل علي بر 
اليتامي النقطاعهم عن آبائهم..« ثم استطرد االمامj قائال: »وأشد من يتم هذا اليتيم، يتيم ينقطع عن إمامه ال يقدر على الوصول 
إليه، وال يدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه. أال فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا، وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن 

مشاهدتنا يتيم في حجره، أال فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا 

یمکن لنا ان نستنتج من الروایات ان کل من لم یعرف امام زمانه فهو طفل لم یبلغ الحلم ومن الممکن ان یغدو لعبة بيد 
الشياطين ویصبح کالحجارة المسحوقة في االزقة والشوارع.
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كان معنا في الرفيق االعلى.«23
الحقيقي اآلمن سوف  أبيه  بيت  الى  یهتدی  لم  الظاهریة کل من  النجاسة  في  یغرق 
والعالقات الدنسة المتلوثة ویفقدون والباطنية، الثقافية منها والحضاریة ویتلوث بالمعامالت 
فان »الهداية نحو االمام« تعتبر من الحياة الطيبة فى هذا العالم وفي اآلخرة ولهذا السبب 
أیتم أفضل انواع رعایة أیتام آل محمدn والمحرومون  من  یعتبرون  الحقيقة  هذه  من 

الطفولة وتصل الى البلوغ والکمال.األیتام. من خالل هذه الهدایة ، الناس تخرج من 

بحوث ناسا تؤيد معجزة شق القمر 
اَعُة َوانَشقَّ الَْقَمُر.«1 »اْقَتَربَِت السَّ

کما تعلمون قد وردت سورة فى »القرآن الکریم« اسمها »القمر«. لقچ جائت آیات فى بدایة هذه السورة حول المعجزة 
العظيمة التي جاط بها النبي الهل »المکة المکرمة« و اهل المکة کاالمم السابقة حينما کانوا یواجهون المعجزات الطبيعية، 

کانوا یقولون انها هي سحر، حتي قالوا کيف نطمئن انه رسول؛ الن کل ما یفعله یقولون هو سحر.
قال کبار القریش حول هذه القضية ان السحر في السماء ليس فاعال. تعالوا نطلب من محمد معجزة سماویة و لذلک راجعوا 
النبيn و قالوا: ان تكون رسول اهلل حقا و ليست اعمالك سحرا قم بشق القمر. قال رسول اهللn: »ان اطلب من اهلل و يفعله  

هل تسلمون حقا؟« قالوا: بلى.
کان القمر فى حالة البدر و ذهب رسول اهللn و کبار القریش الي الصحراء و هناك طلبه من اهلل ان ینشق القمر و لکي 

یشاهد الناس هذه المعجزة.
انشق القمر بهذا الدعاء بينما کانوا یستطيعون مشاهدة جبل احد من بين شقي القمر. حينما شاهدوا هذا المشهد قال ابوجهل: 
لسنا مطمئنين أن هذا االمر اليكون سحرا. نحن ننتظر حتى يعود الرجال من الصحراء و نسأل منم هل رأوا هذا المشهد ام ال. ان 

قالوا رأيناه  فنجد أنه ليس سحرا. 
بعد مدة عاد جماعة من الصحراء سألوا عنهم حول هذه القضية قالو فى الجواب: نعم. نحن رأينا أن القمر قد انشق شقين. 

ومع هذا لم یترك بعضهم عنادهم.
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القمر. ما تعبره هذه اآلیات، هى ان القمر قد انشق شقا عظيما في  فى هذا السياق، قد نزلت اآلیات األولى من سورة 
الماضي و اصبح نصفين و یقول واضحا: »َوانَشقَّ الَْقَمُر« و ثانيا هذا الشق عظيم إلى درجة قد ذکر کآیة من اهلل ام معجزة 
ْسَتِمّرٌ«.2 و کّذب بعضهم هذه  الهية. الطریق الثالث، بعض الناس شاهدوا انشقاق القمر لکنهم اعتبروها سحرا »َو َيُقولُوا ِسْحٌر مُّ
بُوْا بِآَياِتَنا ِكّذابا«3 و الکثير منهم ترجموا الفعل الماضى انشق بفعل مضارع و قالوا هذا االنشقاق یحدث فى  المعجزة: »َو َكذَّ

العصور القادمة باعتباره إحدی عالمات الظهور.
لکن هذه المعجزة قد اصبحت معجزة باقية کمعجزة القرآن الکریم؛ ألن اکبر ميزة دین االسالم هو أن له معجزة باقية ألنکم 
إن تسألوا یهودیا او نصرانيا هل لدیکم المعجزة التي تثبت أن دینکم على حق، یقولون: ليس عندنا عصا موسي لنعرضكم 

كيف يصبح تنينا کما یقول المسيحيون ایضا: ليس عندنا عيسي حتي يحيي لكم الموتى او يشفي المرضى حتي تفهمون.
لکنهم إن یسألو من مسلم هل عندکم حجة لحقانية دینکم، یجيب: عندنا المعجزة التي هي باقية و بين فى هذه المعجزة  قضايا 

مختلفة في مجاالت شتى و اليوم يستطيع العلماء أن يشاهدوها و يثبتوها.
شاهد رواد الفضاء الذین ذهبوا الي الفضاء بـاألبولو إحدی معجزات النبي و آثارها فى القمر و قد طالعوا ودرسوا و بحثوا 

حولها سنوات کثيرة و هي انشقاق القمر.
 فى هذا المجال یقول العالم االنجليزی ديويد بيت كوك و هو رئيس فى الحزب اإلسالمي فى »بریطانيا«: انا اسلمت عن 

اَعُة َوانَشقَّ الَْقَمُر«. طريق آية » اْقَتَربَِت السَّ
کنت مولعا بالدراسة المقارنة لألدیان. طالعت حول کل ادیان. ثم وصلت الى دین االسالم. کان عندی صدیق مسلم. قلت 
له: اريد ان ادرس حول االسالم. أعطانى قرآنا بالترجمة االنجليزیة و فرحت بذلک. في الليل بينما کنت اطلع بعض صفحات  
َوانَشقَّ  اَعُة  السَّ القمر. رأیت قى قال: »اْقَتَربَِت  القرأن حول  افهم ماذا یقول  القمر. فتحته لکي  انتباهى سورة  لفتت  القرأن 
الَْقَمُر«. فکرت و سألت من اهلل: لو انشق القمر، كيف عاد الى الحالة االولى مرة اخري؟ کلما فکرت ما وصلت إلى نتيجة و 

هکذا برئت من القرآن و ترکته و منعتنى هذه اآلیة من دراسة القرآن.
وبعد بضع ليال رایت في التلفاز برنامجا حول رواد الفضاء و هم کانوا یتحدثون عن دراساتهم حول القمر. سأل المذیع 
من رواد الفضاء: ماذا كانت الحقيقة لهذه الرحلة؟ أكان يستحق كل هذا العناء؟ هم أجابوا: كنا قد شاهدنا انشقاقات على سطح 
القمر ما كنا نستطيع أن نعبر رأيا حول أسبابها. حتى سافرنا الى القمر و التقطنا صورا بمساعدة اآلبولو 13 و شاهدنا الصور عن 
بعد 14 كيلومترا و رأينا أن القمر قد إنشق شقا عظيما فى الماضى و عندما هبطنا علي سطحه، شاهدنا بالقرب هذه االنشقاقات. 
هم اضافوا و قالوا: إن كنا نريد أن نقول هذه القضايا للناس، ما كان يقبل أي شخص. حتى نحن وجدنا إلى هذه الحقيقة بعد اسفار 

و اكتشافات عديدة.
قالوا: قامت »مؤسسة ناسا« بالدراسة و البحث حول هذا الموضوع سنوات عديدة و كتبوا مقاالت كثيرة حوله. يمكن مشاهدة 
انشاقاقت كثيرة علي سطح القمر بمساعدة الصور. هذه االنشقاقات ثالثة انواع: االول انشقاقات حلزونية، الثاني انشقاقات دائرية 

و الثالث انشقاقات المباشرة التى قد احاطت حول القمر بشكل حزام. العلماء يتوقعون أن االنشقاقات الدائرية هى بسب هبوط 
االجرام السماوية؛ لكن االنشقاقات الحزامية التي قد احاطت حول القمر اليمكن أن تشكل بسبب هبوط جرما سماويا.

هم اضافوا: حسب الصور التى قد عرضت رواد الفضاء، واضح جدا أن نصف الكرة  كيف اتصال بعد انقطاعهما.

السؤال الذی یطرح نفسه هو إن وقع شق القمر فى زمن رسول اهللn، کيف ما رأیها الناس فى مواضع االخری و شهد 
فى »جزیرة العرب« فحسب؟

وفى هذا المجال هناك ما یشير الى هذا أّن هذه المعجزة ما رأتها سکان جزیرة العرب فحسب بل قد شاهدها سکان بلدان 
اخري ایضا. احدي المخطوطات الهندیة في متحف بریطانيا في »لندن«، تحدثت حول مشاهدة شق القمر قبل 14 قرنا و 

:nقد نقلها عالم مسلم اسمه دکتر محمد حميدا في کتابه حول حياة رسول اهلل
لقد شاهدها ملك من ملوك جنوبى »الهند« هذا االنشقاق فى زمنه و نقلها الناس و بعد سنوات بعض التجار المسلمون سافروا 
 nالي الهند. عندما كانوا وصلوا هند سمعوا خبر انشقاق القمر و يؤيد هذا التجار كالمهم ويقولون هذه هي معجزة نبى االسالم

و أرسل الملك ابنه الي جزيرة العرب حتي يبحث و يدرس حولها و عندما فهم آن هذه هي معجزة محمدn اسلم.
یقول ديويد بيت كوك: أوجدت مشاهدة هذا البرنامج ثورة فى قلبى و يالها من معجزة غريبة هذه معجزة عرضها رسوله قبل 14 

قرنا و اليوم شاهدها رواد الفضاء بسهولة و قد جعلوها فى حوزتنا.
4.» بَِّك ُهَو الَْحقَّ إن القرآن حق النه یقول: »َوَيَری الَِّذيَن ُأوُتوا الِْعْلَم الَِّذی ُأنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّ
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المصدر: مرکز اتحاد شيعه و اهل سنت، http://www.mahmelha.com، بالتلخيص. منقوال عن وکالة األنباء القرآنية )ايکنا(، قسم 
من احاديث آيةاهلل بی آزار شيرازی فی اجتماع »شق القمر، معجزة رسول اهلل« فی اکتبر فی معرض الدولی للقرآن الکريم.
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ميالد الصهيونية المسيحية

الصهيونية المسيحية هو االسم الذي یطلق عادة على معتقد جماعة من المسيحيين المنحدرین غالبًا من الکنائس البروتستانتية 
األصولية والتي تؤمن بأن قيام دولة إسرائيل عام 1948م. کان ضرورة حتمية ألنها تتمم نبؤات الکتاب المقدس بعهدیه 
من  أنه  المسيحيون  الصهاینة  یعتقد  منتصر.  کملک  األرض  إلى  الثاني  المسيح  لمجيء  المقدمة  وتشکل  والجدید  القدیم 
واجبهم الدفاع عن الشعب اليهودي بشکل عام وعن الدولة العبریة بشکل خاص، ویعارضون أي نقد أو معارضة إلسرائيل 

خاصة في »الوالیات المتحدة األمریکية« حيث یشکلون جزءا من اللوبي المؤید إلسرائيل.
آمنت المسيحية الصهيونية Christian Zionism قبل تأسيس دولة إسرائيل بضرورة عودة الشعب اليهودي إلى أرضه 

الموعودة في »فلسطين«، وإقامة کيان یهودي فيها یمهد للعودة الثانية للـمسيح وتأسيسه لمملکة األلف عام.
وتمثل فکرة عودة اليهود إلى فلسطين حجر األساس في فکر المسيحية الصهيونية، لذا کانت فکرة إنشاء وطن قومي لليهود 

في فلسطين التي آمن بها المسيحيون البروتستانت قبل إیمان اليهود أنفسهم بها هي أهم ما یجمع بين الطرفين.
ومصطلح المسيحية الصهيونية لم یتم اإلشارة إليه کثيرا قبل حقبة التسعينيات من القرن الماضي، وتصنف هذه المدرسة 
ضمن جماعات حرکة البروتستانت اإلنجيليين Protestant Evangelical، ولهذه الحرکة ما یقرب من 130 مليون 

عضو في کل قارات العالم.
ویمکن تعریف المسيحية الصهيونية بأنها المسيحية التي تدعم الصهيونية، وأصبح یطلق على من ینتمون إلى هذه الحرکة 

اسم مسيحيين متصهينين.
وتتلخص فکرة هذه الحرکة في ضرورة المساعدة لتحقيق نبوءة اهلل من خالل تقدیم الدعم إلسرائيل.

نشأة الحركة
نشأت المسيحية الصهيونية -کما نعرفها اليوم- في »اإلنجلترا« في القرن الـ17م. حيث تم ربطها بالسياسة ال سيما بتصور 

قيام دولة یهودیة حسب زعمها لنبوءة الکتاب المقدس، ومع بدء الهجرات الواسعة إلى الوالیات المتحدة أخذت الحرکة 
أبعادا سياسية واضحة وثابتة، کما أخذت بعدا دوليا یتمثل في تقدیم الدعم الکامل للشعب اليهودي في فلسطين.

وتتصل جذور هذه الحرکة بتيار دیني یعود إلى القرن األول للمسيحية ویسمى بـتيار األلفية )Millenarianism(. في 
القرون الوسطى ظهرت في أوروبا جماعات ألفية بعيدة في إیمانها عن المسيحية التقليدیة ومعادیة بشکل عام للبابویة 
وللکنيسة الکاثوليکية، وابتداًء من نهایة القرن الحادي عشر انخرطت حرکات ألفية بکثرة في الحمالت الصليبية. وبشکل 
عام لم یحمل األلفيون حتى القرن السابع عشر أي طابع سياسي یدعو إلعادة اليهود إلى فلسطين وإقامة دولة لهم على 

تلک األرض.
واأللفية هي معتقد دیني نشأ في أوساط المسيحيين من أصل یهودي، وهو یعود إلى استمرارهم في االعتقاد بأن المسيح 

سيعود إلى هذا العالم محاطا بالقدیسين ليملک في األرض ألف سنة ولذلک سموا باأللفية.
هناك تفسير اعتمد تاریخيا في العقيدة المسيحية ینص على أن األمة اليهودیة انتهت بمجيء المسيح، وأن خروج اليهود من 
فلسطين کان عقابا لهم على صلب السيد المسيح، وأن فلسطين هي إرث المسيح للمسيحيين، إال أن ظهور حرکة اإلصالح 
الدیني في أوروبا في القرن الـ16 تبنت مقولة أن اليهود هم شعب اهلل المختار، وأنهم األمة المفضلة عند الرب، وأن هناك 
البروتستانتي بعد حرکة اإلصالح باإلیمان بعودة المسيح  اليهود بفلسطين، لذا ارتبط اإلیمان المسيحي  وعدا إلهيا یربط 

الثانية بشرط قيام الکيان الصهيوني على کل أرض فلسطين.
وحدث انقسام بين منظري المسيحية الصهيونية في القرن الـ19، وظهرت مدرستان، البریطانية الداعمة لنظریة تحول اليهود 
للمسيحية قبل عودتهم لفلسطين کمسيحيين، واألمریکية التي آمنت بأن اليهود سيعودون إلى فلسطين کيهود قبل تحولهم 

للمسيحية.
یعد تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية الحدیثة هو أول من استخدم مصطلح الصهيونية المسيحية، وعرف المسيحي المتصهين 
بأنه المسيحي الذي يدعم الصهيونية، بعد ذلک تطور المصطلح ليأخذ بعدا دینيا، وأصبح المسيحي المتصهين هو اإلنسان 
الذي يساعد اهلل لتحقيق نبوءته من خالل دعم الوجود العضوي إلسرائيل، بدال من مساعدته على تحقيق برنامجه اإلنجيلي من 

خالل جسد المسيح.
تيودور هرتزل نفسه آمن وطرح فکرة الدولة اليهودیة ولم تکن دوافعه دینية باألساس، فهو قومي علماني، وأعلن استعداده 
لقبول استيطان اليهود في »أوغندا« أو »العراق« أو »کندا« أو حتى »األرجنتين«، أما المسيحيون المتصهينون فقد آمنوا 

بأن فلسطين هي وطن اليهود، واعتبروا ذلک شرطا لعودة المسيح، لذا انتقدوا الموقف المتساهل من قبل تيودور هرتزل.

أدبيات حركة المسيحية الصهيونية
تلتقي الحرکتان الصهيونية اليهودیة والصهيونية المسيحية حول مشروع إعادة بناء الهيكل اليهودي في الموقع الذي يقوم عليه 
المسجد األقصى اليوم. لذا فالهدف الذي تعمل الحرکتان على تحقيقه یتمحور حول فرض سيادة یهودیة کاملة على کل 

فلسطين بدعوة أنها أرض اليهود الموعودة ومن شأن ذلک أن یؤدي إلى تعميم البرکة اإللهية على کل العالم.
وترجمت معتقدات هذه الحرکة بدایة في العام 1917م. مع صدور وعد بلفور الذي أيد فكرة وطن قومي لليهود في فلسطين 

وافق أغلب البروتستانت األمریکيين على هذه الفکرة واعتبروا تنفيذها واجبا دینيا راسخا.
وتأثرت المسيحية الصهيونية بثالثة توجهات یجمع بينها خلفية التفسير الدیني المعتمد على النصوص التوراتية، ورغم تباین 
التفسير الحرفي للتوراة واإلیمان بضرورة مساعدة إسرائيل جمع  التوجهات وتناقضها بعضها مع بعض أحيانا، فإن  هذه 

بينهم. والحرکات الثالث هي:
1. حرکة تهتم بقضية نهایة العالم ومؤشراته؛

2. حرکة تهتم بقضية التقرب من اليهود من أجل المسيح؛
3. حرکة ترکز على الدفاع عن إسرائيل وعلى مبارکتها ودعمها بکل ما هو ممکن ومتاح.

وأهم ما یجمع بين المسيحية الصهيونية واليهودیة اليوم یمکن تلخيصه في ثالث نقاط أساسية:
1. التراث المسيحي اليهودي المشترك؛

2. األخالق اليهودیة المسيحية؛
3. االلتزام األدبي واألخالقي بدعم إسرائيل.

تترجم حرکة المسيحية الصهيونية أفکارها إلى سياسات داعمة إلسرائيل، وتطلب ذلک خلق منظمات ومؤسسات تعمل 
بجد نحو تحقيق هذا الهدف. لذا قامت حرکة المسيحية الصهيونية بإنشاء العدید من المؤسسات مثل »اللجنة المسيحية 
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اإلسرائيلية للعالقات العامة« و»مؤسسة االئتالف الوحدوي الوطني من أجل إسرائيل«، ومن أهداف هذه المؤسسات دعم 
إسرائيل لدی المؤسسات األمریکية المختلفة، السياسي منها وغير السياسي.

موقف اليهود من الصهيونية المسيحية
بالرغم من کل الدعم الذي یقدمه الصهاینة المسيحيون إلسرائيل فأن الکثير من اليهود ینظرون إليهم بشيء من االرتياب، 
ویعزی ذلک ألسباب عدة منها تاریخ معاداة اليهود من قبل المسيحيين، ووجود ما یعرف بالهوت االستبدال في الالهوت 
المسيحي، أي استبدال الکنيسة لشعب إسرائيل في مخطط اهلل الخالصي مع العلم أن الصهاینة المسيحيين یرفضون هذا 
المعتقد. أضف إلى ذلک اختالف اآلراء فيما بينهم حول الکثير من القضایا السياسية في داخل الوالیات المتحدة وخارجها. 
یُقلق العدید من اليهود بشکل خاص رغبة بعض المسيحيين من الکنائس اإلنجيلية بتسریع عملية رجوع المسيح لألرض 
عن طریق اإلسراع بتبشير اليهود بالمسيحية. حتى أن هذا دفع المورخة اليهودیة األمریکية نعومي كوهين إلى القول بأنه: لو 
لم يكن ذلك من أجل تلبية احتياجات إسرائيل، لكان معظم اليهود قد رفضوا فوراً أي تفاوض مع اليمين المسيحي الجديد. کما أن 
مواقف الصهاینة المسيحيين -ولو أنها تتفق بشکل عام مع مواقف اليمين اإلسرائيلي المتطرف- تناقض في بعض المواضيع 
ما تراه بعض المنظمات اليهودیة األمریکية مفيداً للدولة العبریة، فعلى سبيل المثال یعارض التيار الصهيوني المسيحي أي 
انسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة أو أي تفکيک وإخالء ألي مستوطنة إسرائيلية، کما یرفضون بشکل قاطع تبني 
حل الدولتين وهذا یخالف رأي المنظمات المعتدلة المؤیدة إلسرائيل والتي تری في إقامة الدولة الفلسطينية حاًل إلنهاء 

حالة الحرب في المنطقة.
کل هذا لم یمنع الکثير من المنظمات اليهودیة من الترحيب بالتحالف فيما بينها وما بين الصهاینة المسيحيين، حتى أن أیباك 
أسست من أجل هذا مکتبًا خاصًا للتواصل والتنسيق مع الحرکة اإلنجيلية. کما أن شخصيات یهودیة أمریکية نافذة أکدت 
في أکثر من مناسبة على أهمية هذا التحالف لمصلحة إسرائيل، یذکر منها ناثان بيرلموتر وهو رئيس سابق لرابطة مکافحة 
التشهير والذي صرح بأنه: بإمكان اليهود التكيف تمامًا مع أولويات اليمين المسيحي فيما يخص السياسة الداخلية -للواليات 
المتحدة األمريكية- على الرغم من تناقض ذلك مع آراء يهود اليسار، وذلك ألنه ال يوجد أي قضية من هذه القضايا بمقدار 

أهمية إسرائيل.

المصادر:
https://ar.wikipedia.org

http://nadyelfikr.org/Thread

عيد المباهله، آية انتصار االسالم
استيقظت »المدینة المنورة« من نومها، ومسحت عن عينها فترة الکری، وشبحت العيون فإذا صورة ثانية من الزمن، غير 

التي یعرفونها باألمس الماضي. إنّها لقریبة جّداً ساعة المباهلة، أو ساعة اإلنذار بلعنة اهلل على الکاذبين.
هذه الشمس ترکت خباءها تزحف، وشيء مجهول یزحف معها، یجلجل صوته کالرعدة القاصفة. ها هي المسامع تستک 

والفرائص ترتعد.
ساعة من الزمن منتظرة هي الزمن کّله. إنّها الساعة األخيرة على أحد المتباهلين، أکانت هذه الساعة وليداً جدیداً لم یشاهد 

لها مثيالت من قبل؟! أم هي خلجات القلوب ترقب الحادث الجدید؟
إنّها ارتسامات الشعور الهادئ المضطرب معًا... عيون تنظر من کوة الحياة إلى صنفين. إنّها العقل الواعي یقارن بين عهدین: 

العهد الماضي والعهد الحاضر. و بين مبدئين. کلمة واحدة و ليس بعدها أخری. ثّم ترتفع السجف ویتضح الحّق مشّعًا.
***

یوم مشهود یوم الرابع والعشرین من ذي الحّجة، تطّلع الناس فيه إلى بزوغ شمسه، کما تطّلعوا إلى سابقه یوم دخل الوفد، 
و لکّل یوم منهما حدوده ومقایيسه فال تغيب آثارهما. یحمل اليوم األول فتنة البذخ إلى نفوس الضعفاء.

و الثاني یحمل الدعوة سافرة. أجل إنّه اليوم الذي یحمل بين تالفيفه المفاجأة الکبری، والدعوة سافرة ال یسترها شيء، 
وهي من مقولة األرقام، وليست من مقولة الجدل والبرهان.

یوم ليس کمثله یوم. یحمل بين طرفيه الحادث الخطير، یجر في أعقابه ألف حادث وحادث، یحمل في طيّاته عدالة السماء، 

وغضب جبّار السماوات واألرض؛ ليعطي کالًّ من المتباهلين نصيبه منهما، ویکاد الناس أن یؤمنوا أنّها النهایة بعد أن ترفع 
األکف لالبتهال، وتجأر األلسن بالدعاء.

یوم الرابع والعشرین من ذي الحّجة یوم مشهود... مصدر عظمة في سلسلة األیام اإلسالمية... یوٌم تألّق نوره بين األیام 
المشّعة في الرسالة المحمدیة.

یوم مشهود حّقت فيه کلمة اهلل العليا... وتّمت الغلبة لإلسالم...
یوم مشهود. قف منه حيث شئت فإنّما تقف على عظمة الرسالة المحمدیّة، تتجّلى في نفس واحدة من األنفس الکثيرة، 
لکرامته،  اهلل  اختارهم  الذین  اللباب،  ولباب  الصفوة،  کثيرات، وطفلين ال غير. هم جميعًا صفوة  نساء  وامرأة واحدة من 

وأعّدهم لهدایة أمته من بعد نبيه.
یوم مشهود... اختصم فيه خصمان بربهم...

***
لقد جاءت الساعة المرتقبة، واللحظة المنتظرة، لحظة فقط تتفّجر فيها براکين األرض، وترسل السماء شهب النار. لحظة 

واحدة یهلک فيها الکبير، ویفنى الصغير، حيث زلزلت األرض زلزالها.
انطلقت األبصار إلى الجهة التي فيها رسول اهللn، ترقب الثغر الباسم، والجبين المشرق، والوجه األغر...

یا لجالل اهلل! هو ذا رسول اهلل، یخرج ووجه یشّع بالنور تسيّجه هيبة اهلل...
یا لعظمة الحّق، وجالل اإلیمان! هو ذا یحتضن الحسينj، ویمسک بيمناه الحسنj، وخلفه بضعته الزهراءh مغشاة 

بمالءة من نور اهلل، و هذا علّيj یمشي خلفها باهر الجالل، یرتدي بُردة من مهابة اهلل.
***

و خرج رسول اهللn محتضنًا الحسينj، وبيده الحسنj، ومن خلفه فاطمة الزهراءh، ومن خلفها علّيj. فتقّدموا 
إلى أن وقفوا تحت ذلک الکساء، على الهيئة التي خرج عليها. یقول لهم: »إذا دعوت امنوا، قولوا آمين!« وأرسل إلى السيّد 

والعاقب یدعوهما إلى المباهلة.
جفل الوفد، و انکمش على نفسه، فإنّهم لم یثوبوا إلى أنفسهم من دهشتهم باألمس. حينما اجتمعوا برسول اهللn، و قد 
أخذ عليهم آفاق األرض و المساء، حتّى احتوتهم الدهشة ثانية، مزریة بما سبق من الدهشة، و قد امتّد بهم البصر، فإنّهم 

یرون النور یشّع من هذه األوجه الکریمة.
تمّر لحظات یتهيّب فيها الوفد ویحار. لحظت کأنها الدهر الخالد. لحظات قاسية، لم یعانِها أحد على نحو ما عاناها القسس، 
و لم یشّق بها أحد مثل ما شقي بها هؤالء. إنّها الساعة األخيرة، وإنّه ليکاد اليقين یمّس قلوبهم بصدق محّمدn. یأس 

جامح ملک قلوبهم.
***

nیتقدم السيّد والعاقب إلى رسول اهلل
- يا أبا القاسم بمن تباهلنا؟!

.bأباهلكم بخير أهل األرض وأكرمهم على اهلل«، هؤالء وأشار إلى علي وفاطمة والحسن والحسين« -
- فما نراك جئت لتباهلنا بالكبر وال الكثر. وال أهل الشارة ممن نری ممن آمن بك واتبعك، وما نری هنا معك إاّل هذا الشاب 

والمرأة والصبيين، أبهوالء جئتنا نباهلك؟!
- »بهؤالء، وهم خير أهل األرض، وأفضل الخلق.«

استکت أسماعهم، و ارتعدوا کأنما األرض ترید أن تسيخ بهم. ساعة خاصمتها الریاح المختلفة في هبوبها، و األعاصير 
الهوجاء، ثّم رجعوا إلى أسقفهم.

- أبا حارثة ماذا تری؟
- ماذا أری؟ 

یقول فى نفسه: إنّي ألری وجوها لو سئل اهلل بها أن یزیل جباًل من مکانه ألزاله. أفال ترون محمداً رافعًا یدیه ینظر إلى ما 
تجيئان به؟ وحقِّ المسيح إن نطق فوُه بکلمة فال نرجع إلى أهٍل وال إلى ماٍل. أفال ترون الشمس تغيّر لونها، واألفق تتجمع 
فيه السحب الداکنة، والریاح تهّب هائجة، سوداء حمراء، وهذه الجبال یتصاعد منها الدخان؟ لقد أطّل العذاب، انظروا إلى 

الطير وهي تقيء حواصلها، وإلى الشجر کيف تساقط أوراقها، وإلى هذه األرض کيف ترجف تحت أقدامنا؟! 
- واهلل! لقد عرفتم يا معشر النصاری أّن محمداnً نبٌي مرسل، و لقد جاءكم باألمر الفصل من أمر صاحبكم، و اهلل ما باهل قوٌم 
نبّيًا قط فعاش كبيرهم، وال نبت صغيرهم، ولئن فعلتم لتهلكن وكان االستئصال. و إنّما عهدكم بإخوانكم حديث، و قد مسخوا قردة 
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وخنازير. يحكم ال تباهلوه. ال تباهلوا فتهلكوا، وال يبقى على وجه األرض نصراني إلى يوم القيامة.
***

في حياة عليj، وفي حياة الزهراءh، وفي حياة ولدیهماc نواٍح کثيرة للحدیث عنهم، وکفایات لإلشادة بفضلهم، و في 
کّل ناحية من نواحي الفضيلة والکمال ملتقى مع هؤالء األربعة... و ليس عجبًا بعد هذا إن کان في کّل ناحية من نواحي 

حياتهم ملتقى للفضائل، فإّن لهذه التربية أثر فّعال في صبغهم بالصبغة المثالية، وتوجيههم إلى الفضيلة والکمال...

cالمصدر: السّيد صدر الدين شرف الدين، »المباهله«، صص 54- 64؛ من موقع شبکة االمامين الحسنين
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الرقم التاسع / ذي الحجة 1436

jخصائص اميرالمؤمنين
في الـ»قرآن الکریم« له أوفر نصيب، وفي حدیث النبيn له الحظُّ األوفر والذکر األکثر والشأن األکبر، وفي أیام اإلسالم 
کلها، منذ ابتداء اإلسالم، وعلى امتداد أکثر من نصف قرن من عمر اإلسالم، له المناقب والمواقف والمفاخر، التي ال تعرفها 
هذه اأُلمَّة لرجل عاش معه أوجاء بعده، بل وقبل اإلسالم أیضًا، حظي بما لم یحَظ به أحٌد من البشر. من هو هذا الّشخص 

ااّل علّى بن ابى طالبj؟
هم به، نشأ في حجره، یتَّبعه اتِّباع الصبي ألمِّه وأبيه، یتلقى منه مکارم األخالق ومحاسن  n وأخصُّ فهو أقرب الناس إلى النبيِّ

اآلداب ومفاتح العلوم وأسرار الحياة وفلسفتها.
َّما  ،1 فإن فإذا قال أهل العلم بالحدیث کـأحمد بن حنبل وغيره: إنَّه لم يرد في الصحاح والحسان ألحد من الصحابة ما ورد لعليٍّ
ون حقيقة شاهدها تأریخ صدر اإلسالم کلِّه، من هنا حقَّ لبعض أهل العلم القول: إنَّ الحديث عن مناقب عليٍّ ال يعدو أن  یقرِّ

يكون نافلة وفضواًل، تمامًا كالحديث عن نور الشمس.2
و هذا هو الذي یفّسر لنا تکاثر الکتب الصغيرة والکبيرة في فضائله ومناقبه في ألوان متعددة ومن جوانب مختلفة، اجتمع فيها 

لرجل واحد ما لم یجتمع لعشرات الرجال في تاریخ اإلسالم، فماذا عسانا ذاکرین من ذلک کلِّه؟!
عها على محورین:  ا جاء في حقِّه، نوزِّ سنقصر مادة هذا الفصل على باقة صغيرة ممَّ

األول: في ما اختصَّ به من مناقب لم یشرکه فيها أحد، اال أن یکون من أهل بيته خاصًة.
.nالثاني: في ما دلَّ على إمامته العظمى وخالفته المباشرة لرسول اهلل

المحور األول: خصائصه الخاصة
ِّف کتابًا جيداً، ال تکرار فيه وال تشابه. َّها لتؤل j بخصائص تستحق أن یفرد فيها کتاب لعظمتها وکثرتها، وإن د عليٌّ  لقد تفرَّ

 ولقد جری، قبل عهود التصنيف، على ألسنة الصحابة، أشياء من ذلک لم تجِر بحقِّ غيره، فمنهم من ذکر جملة منها تذکيراً 
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بحقِّه، وإنکاراً على أُناس جهلوه أو تجاهلوه، ومنهم من ذکر له خصااًل یتمنى لو کانت له واحدة منها، وبعض هذا الذي ورد 
على ألسنة الصحابة سنجعله مدخاًل لهذا الفصل، لننتقل بعده إلى فضائل وخصائص مفردة: 

اب لنفسه واحدة من خصال ثالث اجتمعن في علّيj، فقال: لقد ُأعطي عليُّ بن أبي طالب ثالث خصال،  1. تمنّى عمر بن الخطَّ
ألن تكون لي خصلة منها أحبُّ إليَّ من أن ُأعطى ُحمر النعم!

جه فاطمة بنت رسول اهللn، وسكناه المسجد مع رسول اهلل، يحلُّ له فيه ما يحلُّ له،   قيل: وما هنَّ يا أمير المؤمنين ؟  قال: تزوُّ
والراية يوم خيبر.3

j ویردُّ بها على معاویة اللعين، وهو یراوده   2. و سعد بن أبي وقَّاص یتمنَّى لنفسه واحدة من ثالث أُخر اجتمعن في عليٍّ
!jعلى سبِّ أمير المؤمنين

 قال معاویة لسعد: ما يمنعك أن تسبَّ ابن أبي طالبj؟
 قال سعد: ال أسبُّه ما ذكرت ثالثًا قالهنَّ له رسول اهللn ألن تكون لي واحدة منهن أحبُّ إليَّ من ُحمر النعم!

 قال معاویة: ما هنَّ يا أبا إسحاق؟
 قال: ال أسبُّه ما ذكرت حين نزل عليه الوحى؛ فأخذ عليًَّا وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه، ُثمَّ قال: »ربِّ إنَّ هؤالء أهل بيتي«.  
وال أسبُّه ما ذكرت حين خلَّفه في غزوة تبوك، غزاها رسول اهللn، فقال له علي: »خلَّفتني على الصبيان والنساء!« قال: »أال ترضى 

ي بمنزلة هارون من موسى؟ اال أنَّه ال نبيَّ بعدي.«  أن تكون منِّ
وال أسبُّه ما ذكرت يوم خيبر، قال رسول اهللn: »أُلعطينَّ هذه الراية رجاًل يحبُّ اهلل ورسوله، ويفتح اهلل على يديه« فتطاولنا لرسول 

« ؟ قالوا: هو أرمد.  فقال: »ادعوه« فدعوه، فمسح عينيه بريقه، ُثمَّ أعطاه الراية ففتح اهلل عليه.4 اهللn، فقال: »أين عليٌّ

َّه قد تخلَّف عنه في  ، ویشهد منهن بفضل عليٍّ وحقِّه، رغم أن j یتمنَّى إحداهنَّ 3. وسعد أیضًا یذکر ثالث خصال أُخر لعليٍّ
حروبه...

 قيل لسعد: إنَّ عليًَّا يقع فيك أنَّك تخلَّفت عنه.
 فقال سعد: واهلل إنَّه لرأي رأيته، وأخطأ رأيي! إنَّ عليَّ بن أبي طالب ُأعطي ثالثًا ألن أكون ُأعطيت إحداهنَّ أحبُّ إليَّ من الدنيا 
، بعد حمد اهلل والثناء عليه: »هل تعلمون أنِّي أولى بالمؤمنين؟« قلنا: نعم. قال:  وما فيها:  لقد قال له رسول اهللn يوم غدير ُخمٍّ

»اللَّهمَّ من كنت مواله فعليٌّ مواله، واِل من وااله وعاِد من عاداه«.
 وجيء به يوم خيبر وهو أرمد ما يبصر، فقال: »يا رسول اهلل إنِّي أرمد«. فتفل في عينيه ودعا له فلم يرمد حتى ُقتل، وفتح عليه خيبر.

ه العبَّاس وغيره من المسجد، فقال له العبَّاس: تخرجنا ونحن عصبتك وعمومتك، وتسكن عليًَّا ؟!  وأخرج رسول اهللn عمَّ
 فقال: »ما أنا أخرجتكم وأسكنته، ولكنَّ اهلل أخرجكم وأسكنه«5

!! وقعوا  ، وُتفٍّ j في أیَّام معاویة، فيقول: ُأفٍّ 4. و عبداهلل بن عبَّاس، في حدیث أکثر جمعًا، یردُّ على نفر ینتقصون من عليٍّ
في رجل له بضع عشرة فضائل ليست ألحد غيره!

 ثُمَّ ینطلق ابن عبَّاس یذکر نماذج من هذه الفضائل، فيبدأ بحدیث رایة خيبر، ثُمَّ یقول: ُثمَّ بعث رسول اهللn فالنًا بسورة 
التوبة، فبعث عليًَّا خلفه فأخذها منه، وقال: »ال يذهب بها اال رجل هو منِّي وأنا منه«. ُثمَّ يذكر قول النبيِّ له: »أنت وليِّي في الدنيا 
 :nفي الهجرة... وقوله nواآلخرة«.. وأنَّ عليًَّا أول من آمن... وحديث الكساء وآية التطهير... وحديث مبيت عليٍّ في فراش النبي
 :nأما ترضى أن تكون منِّي بمنزلة هارون من موسى اال أنَّه ليس بعدي نبي، إنَّه ال ينبغي أن أذهب اال وأنت خليفتي«... وقوله«

، وحديث الغدير: »من كنت مواله...« الحدیث.6 »أنت وليُّ كلِّ مؤمن بعدي ومؤمنة«.. وحديث سدِّ األبواب اال باب عليٍّ
ا  ا ورد على ألسنة الصحابة فيهj کثير وکثير، نکتفي بهذا القدر منه، لننتقل إلى إفراد بعض خصائصهj، ممَّ  ونظائر هذا ممَّ

ا جاء فيه في الحدیث الشریف:  نزل فيه من القرآن الکریم، وممَّ

أواًل: في القرآن الكريم: 
 :n1 ـ نفس رسول اهلل

َك ِفيِه ِمن بَْعِدَما َجاَءَك ِمَن الِْعْلِم َفُقْل َتَعالَْوا   عليٌّ أحد المدعوین في مباهلة وفد نصاری نجران، إذ قال عزَّ من قائل: »َفَمْن َحاجَّ
نَْدُع أْبَناَءنَا َوأْبَناَءُكْم َوِنَساَءنَا َوِنَساَءُكْم َوأْنُفَسَنا َوأْنُفَسُكْم ُثمَّ نَْبَتِهل َفَنْجَعْل لَْعَنَة اهلِل َعَلى الَْكاِذبِين«،7 أولئک هم الذین اصطفاهم 
اهلل وانتخبهم رسول اهلل: عليٌّ وفاطمة والحسنانb، بهم خلَّد التأریخ حدثًا عظيمًا یعدُّ من احدی معاجز حضرة الرسول 

.nاألکرم

8. j رون على أنَّ المقصود من »أنفسنا« نفس محمدn ونفس عليٍّ وأجمع المفسِّ

2. عليjٌّ من أهل بيت رسول اهللn وخاصَّته: 
 رسول اهللn وعليٌّ وفاطمة والحسنانb هم المدعوون بأصحاب الکساء الخمسة، والمشار إليهم بقوله تعالى: »إنََّما ُيِريُد 

َرُكْم َتْطِهيراً«9 ْجَس أْهَل الَْبْيِت َوُيَطهِّ اهللُ لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ
اهم   نزل الروح األمين بهذه اآلیة المبارکة، حينما جلَّل رسول اهللn عليًا وفاطمة وحسنًا وحسينًاb بکساٍء حبري، وغشَّ
رهم  تي، فأذهب عنهم الرجس وطهِّ به، ثُمَّ أخرج یدیه المبارکتين فألوی بهما إلى السماء، ثُمَّ قال: »اللَّهمَّ هؤالء أهل بيتي وخاصَّ

تطهيرا.«10

 :n 3. القرآن الكريم يأمر بالصالة على آل بيت النبيِّ
j من أهل بيت محمٍدn فله شأن في قوله تعالى: »إنَّ اهلَل َوَمألئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َيا أيَُّها الَِّذيَن  ا کان اإلمام عليٌّ  ولمَّ
ا الریب فيه کانت هذه »الصالة« من الواجبات في حال التشهد؛ لما ثبت بالتواتر حينما  ُموا َتْسِليمًا«11 وممَّ آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِّ

سألوا الرسولn: كيف نصلِّي عليك يا رسول اهلل ؟
 فقال: »قولوا: اللَّهمَّ صلِّ على محمٍد وآل محمٍد، كما صلَّيت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمٍد وآل محمٍد كما باركت 

على إبراهيم وآل إبراهيم«12
 وفي هذا الشأن أنشد الـشافعي أبياته الشهيرة: 

يا أهل بيت رسـول اهلل حبُّكـُم   فـرٌض من اهلل في القـرآن أنزله    
كفاكــُم من عظيـم الشأن أنَّكُم   َمْن لم ُيصلِّ عليكم ال صالة له13    

4 ـ عليj يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهلل: 
7 یوم الهجرة ليبيت في فراش رسول اهللn ویصرف األعداء عنه، ویؤدِّي األمانات إلى أهلها، حتى تکتمل   تخلَّف عليٌّ

دیة، فنزل فيه قوله تعالى: »َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري نَْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اهلِل َواهللُ َرُؤوٌف بِالِْعَباد.«14  رسالة اإلسالم المحمَّ

5 ـ عليjٌّ وسورة الدهر: 
ق على  ة التصدُّ ًة في عليٍّ وأهل بيتهb،15 في قصَّ  لم یختلف أهل التفسير على أنَّ سورة »االنسان« أو »هل أتى« نزلت خاصَّ

المسکين واليتيم واألسير، »َفَوَقاُهُم اهللُ َشرَّ ذلَِك الَْيْوِم َولَقَّاُهْم نَْضَرًة َوُسُروراً... إنَّ هَذا َكاَن لَُكْم َجَزاًء َوَكاَن َسْعُيُكم َمْشُكوراً«16

6 ـ في بيوت أذن اهلل أن ترفع: 
ُح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ َواآلَصال«،17 قيل له: أي  ا تلى رسول اهللn قوله تعالى: »ِفي بُُيوٍت أِذَن اهللُ أن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبِّ  لمَّ

بيوت هذه ؟!
 :nـ فقال hقال عليه أفضل الصالة وأتمُّ السالم: »بيوت األنبياء«، ثُمَّ قيل له: هذا البيت منها ـ إشارة إلى بيت عليٍّ وفاطمة 

»نعم، من أفاضلها.«18

j كفى اهلل المؤمنين القتال:  7 ـ بعليٍّ
الُْمْؤِمِنيَن  اهللُ  َوَكَفى  َخْيراً  َيَنالُوا  لَْم  بَِغْيِظِهْم  َكَفُروا  الَِّذيَن  اهللُ  »َوَردَّ  المبارکة:  إنَّ اآلیة  قيل:  یوم وقعة األحزاب  استبساله   في 

الِْقَتال.«19 
j. حتى أنَّ ابن مسعود کان یقرأ اآلیة: »َوَكَفى اهللُ الُْمْؤِمِنيَن الِْقَتال« بعليٍّ بن أبي طالب.20 نزلت في اإلمام عليٍّ

j وجهاده في سبيل اهلل:  8 ـ ليس أفضل من إيمان عليٍّ
و اآلیة الکریمة تشهد بجهاد عليٍّ وبطوالته: »أَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة الَْحاجِّ َوِعَماَرَة الَْمْسِجِد الَْحَراِم َكَمْن آَمَن بِاهلِل َوالَْيْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد 
الِِميَن * الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهَدوا ِفي َسِبيِل اهلِل بِأْمَوالِِهْم َوأنُفِسِهْم أْعَظُم  ِفي َسِبيِل اهلِل ألَيْسَتُووَن ِعنَد اهلِل َواهللُ ألَيْهِدي الَْقْوَم الظَّ

َدَرَجًة ِعنَد اهلِل َوُأولِئَك ُهُم الَْفائُِزون،«21 عند تفاخر »العبَّاس وطلحة« بالسقایة وسدانة الکعبة.22
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ثانياً: في الحديث الشريف: 
1 ـ أوَّلهم إسالماً: 

يق  ل َمْن آمن بي، وأنت أول من يصافحني يوم القيامة، وأنت الصدِّ j: »أنت أوَّ  وَمْن أصدق من رسول اهللn إذ قال لعليٍّ
ق بين الحقِّ والباطل، وأنت يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الكافرين«23 األكبر، وأنت الفاروق تفرِّ

ٍد: عليُّ بن  بَّق ثالثة: السابق إلى موسى: يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى: صاحب ياسين، والسابق إلى محمَّ  وقولهn: »السُّ
أبي طالب.«24

جتك أعظمهم حلمًا، وأقدمهم سلمًا، وأكثرهم علمًا.«25 ه بمصاهرته في فاطمة سيِّدة النساءh، قال لها: »لقد زوَّ  وحينما اختصَّ
اً على غيره من العالمين! j سوی هذه الخصال لکفاه ذلک فخراً، وفضاًل، وعزَّ  لو لم تکن لعليٍّ

2 ـ أخو رسول اهللn دون غيره: 
ره حينما آخى بين   من یجهل حدیث المؤاخاة، وقول رسول اهللn: »أنا أخوك وأنت أخي«؟!26 فرسول اهللn لم یأخِّ
المهاجرین واألنصار اال لنفسه، ليکون أخاه و وارثه، یرث منه ما وّرثت األنبياء من قبله... فرسول اهللn الذي لم یکن له 

خطير وال نظير من العباد وعليُّ بن أبي طالبj أخوان في الدنيا واآلخرة »إْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمَتقابِِلين.«27 

3 ـ وأحبُّ الخلق إلى اهلل:
.. ائتني بأحبِّ الخلق إليك  َّه قائاًل:  »اللَّهمَّ ذات ليلة أُهدي لرسول اهللn طير مشوي، فلم تطب نفسه أن یأکله وحده، فدعا رب
ليأكل معي هذا الطير« کان یتمنَّى أن یأکل معه أحبُّ الخلق إلى اهلل عزَّ وجلَّ لتتمَّ البرکة ویعمَّ الفضل، وإذا طارق یحوم حول 
ا  الباب، وکان هناك من یمنعه، یرجع ویعود یطرق الباب، حتى أذن له في الثالثة أو الرابعة، وإذا به عليُّ بن أبي طالبj، ولمَّ
ني أنس.«28 ات ويردَّ رآه رسول اهللn قال: »ما حبسك عنِّي«؟! قالj: »والذي بعثك بالحقِّ نبيًَّا إنِّي ألضرُب الباب ثالث مرَّ

هکذا التقى رسول اهللn وسلم مع أحبِّ الخلق إليه والى اهلل على مائدة النور.

:j4ـ إاّل باب علّي
لّما کان لنفر من أصحاب رسول اهللn وسلم أبواب شارعة في المسجد النبوي الشریف، أمرهم رسول اهللn وسلم بسدِّ 
ا بعد.. فإنِّي ُأمرُت  ا بلغ رسول اهللn قولهم، قام وخطب فيهم فقال:  »أمَّ j فتکلَّم الناس في ذلک، فلمَّ األبواب إاّل باب عليٍّ

ي ُأمرُت فاتبعته«29 ، وقال فيه قائلكم، واهلل ما سددته وال فتحته، ولكنِّ بسدِّ هذه األبواب إاّل باب عليٍّ
ه! فقال رسول اهللn: »ما أنا انتجيته ،  ومثله حدیث »المناجاة« یوم الطائف ، حيث قال الناس: لقد أطال نجواه مع ابن عمِّ

ولكنَّ اهلل انتجاه.«30

5ـ الذائد عن الحوض:
َّه صاحب حوض رسول اهللn یوم القيامة، یثبته قولهn: »كأنِّي أنظر إلى تدافع مناكب ُأمَّتي على الحوض، فيقول الوارد  إن

للصادر: هل شربت؟ فيقول: نعم، واهلل لقد شربت، ويقول بعضهم: ال واهلل ما شربت فيا طول عطشاه.«31
داً وأكرمه، إنَّك لذائد عن حوضي، تذود عنه رجااًل، كما يذاد البعير الصادي عن الماء، بيدك عصا  وقال لعلّيj: »والذي نبَّأ محمَّ

من عوسج كأنِّي أنظر الى مقامك من حوضي.«32
j قال: »والذي فلق الحبَّة وبرأ النسمة، ألقمعنَّ بيدي هاتين عن الحوض أعداءنا، وألوردنَّ أحبَّاءنا.«33 وفي روایة عن عليٍّ

6 ـ »َوْأُمْر أْهَلَك بِالصَّألة«34: 
ه رسول اهللn دون غيره بساعة من السحر ، یأتيه فيها کلَّ ليلة ، یطرق الباب ـ وذلک عند نزول اآلیة ـ ویقول:   خصَّ

ركم تطهيراً.«35 »الصالة ، رحمكم اهلل ، إنَّما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهِّ
7 ـ عليj يبلِّغ عن رسول اهللn بأمٍر من السماء:

ا بعث رسول اهللn أبابکر بتبليغ سورة براءة أميراً على الحج... بعث خلفه عليًَّاj ليأخذها منه! فيعود أبوبکر ویسأل   لمَّ
غ عنِّي اال أنا أو رجل منِّي.«36 ي ُأمرت اال يبلِّ رسول اهللn: أحدث فيَّ شيء، يا رسول اهلل ؟ فيقولn: »ال، ولكنِّ

8ـ كرَّار وليس بفرَّار:

أعلن رسول اهللn یوم خيبر أمام األصحاب بقوله: »والذي نفسي بيده، أُلعطينَّ الراية غداً رجاًل يحبُّ اهلل ورسوله، ويحبُّه اهلل 
ار، يفتح اهلل على يديه، فأرسل إليَّ وأنا أرمد، فتفل في عينيَّ وقال: اللَّهمَّ اكفه أذی الحّر والبرد، فما وجدُت  ورسوله، كراراً ليس بفرَّ

اً بعُد وال برداً.«37 حرَّ
هذه بعض الفضائل التي ذکرها أهل المناقب والسير، في حقِّ أخي رسول اهللn، ووصيِّه، ووزیره، وأمينه، وخليفته من بعده 

على أُمَّته.
هذه بعض الخصائص التي ذکرها أهل المناقب والسير، في حقِّ أخي رسول اهللn، و وصيِّه، و وزیره، وأمينه، وخليفته من 
بعده على أُمَّته فلواله »لم تثبت الملَّة ، وال استقرت الشريعة، وال ظهرت الدعوة، فهوj ناصر اإلسالم ووزير الداعي إليه، من 
ة ما أراد و في ذلك من الفضل ما ال توازنه الجبال فضاًل، و ال  قبل اهلل عزَّ وجّل، وبضمانه لنبيِّ الهدیj النصرة، تمَّ له في النبوَّ

تعادله الفضائل كلُّها محاًل وقدراً.«38

الهوامش:
1. انظر : املستدرك على الصحیحنی 3 : 107 ـ 108، االستیعاب 3 : 51، تاریخ اخللفاء : 133.

2. فضائل اإلمام علي: 28. 
3. املستدرك على الصحیحنی 3: 135 |4632.

4. املستدرك 3: 117|4575.

5. املستدرك 3: 126|4601.
6. مسند أمحد 1: 331، املستدرك 3: 143|4652.

7. سورة آل عمران: 61.
الرتمذي 5:  ـ 2404، سنن   32|1871 مسلم 4:  النزول| صحیح  أسباب   ،370 الزخمشري 1:  الكشَّاف|   ،480 البغوي 1:  التنزیل  معامل  انظر:   .8

.3724|638
9. سورة األحزاب: 33.

10. من مصادر حدیث الكساء: تفسری الرازي 8: 80، أسباب النزول: 252، مسند أمحد 4: 107 و6: 292، 304، صحیح مسلم ـ كتاب فضائل الصحابة 
.2424|1883 :4

11. سورة األحزاب، اآلیة 56.
12. صحیح البخاري 6: 217، 291، الرتمذي 5: 359، 322.

13.  الصواعق احملرقة، باب 11، فصل ج1، ص 148.
14. سورة البقرة: 207، وانظر التفسری الكبری 5: 204.

15. أنظر: الكشَّاف 4: 670، تفسری الرازي 30: 243.
16. سورة اإلنسان: 11 و22.

17. سورة النور: 36.
18. الدرُّ املنثور، عند تفسری اآلیة، وقال: أخرجه ابن مردویه عن أنس بن مالك وبریدة، وذكره احلاكم يف شواهد التنزیل: من سورة النور.

19. سورة األحزاب: 25.
20. أنظر: دالئل الصدق 2: 174، ما نزل من القرآن يف عليٍّ | أبو نعیم: 172، حتقیق احملمودي.

21. سورة التوبة: 19 ـ 20.
22. أنظر أصحاب التفاسری املعتمدة كالطربي والبغوي والقرطيب وابن اجلوزي والرازي واخلازن، عند تفسری اآلیات من سورة التوبة.

23. إرشاد املفید 1: 31 ـ 32، إعالم الورى 1: 360 ـ 361، مناقب ابن شهرآشوب 2: 6، أنساب األشراف 2: 118|74.
24. الصواعق احملرقة باب9 فصل 2|29، جممع الزوائد 9: 102، كنز العمَّال 11|32896، الریاض النضرة 3: 110، ذخائر العقىب: 58، املناقب للخوارزمي: 

20، شواهد التنزیل 2: 213|924 ـ 931.
25. مسند أمحد 5: 26، سری أعالم النبالء ) سری اخللفاء الراشدین (: 320.

26. سنن الرتمذي 5: 636|3720، مصابیح الُسنَّة 4: 173|4769، املستدرك 3: 14.
27. سورة احلجر: 47. 

28. أنظر قصَّة الطائر املشوي باملصادر التالیة : سنن الرتمذي 5 : 636|3721 ، اخلصائص للنسائي : 5 ، فضائل الصحابة| أمحد بن حنبل 2 : 560|945  
املستدرك على الصحیحنی 3 : 130 ـ 132.

29. سنن الرتمذي 5 : 641|2732 ، مسند أمحد 1 : 331.
30. سنن الرتمذي 5 : 639|3726 ، مصابیح الُسنَّة 4 : 175|4773.
31. إعالم الورى 1 : 369 ، ونقله اجمللسي يف حبار األنوار 39 : 216|6.

32. مناقب ابن شهرآشوب 2 : 163 ، مناقب اخلوارزمي : 60.
33. مناقب ابن شهرآشوب 2 : 162.
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34. سورة طه : 132.
35. تفسری القرطيب 11 : 174 ، تفسری الرازي 22 : 137 ، روح املعاين 16 : 248 ، وانظر اخلصائص بتخریج األثري ح|112 ، 113 ، وخرَّجه النسائي 

وابن ماجة وابن خزمية من وجوه.
36.  مسند أمحد 1 : 3 ، 331 و3 : 212 ، 238 و4 : 164 ، 165 ، البدایة والنهایة 7 : 398.
37.  خصائص النسائي : 39|14 و159|151 ، تاریخ ابن عساكر ـ ترمجة االمام علي علیه السالم .

38. إرشاد املفید 1 : 50 ـ 51.

علیj فی القرآن الکريم: خليفة اهلل

قال اهلل عّزوجّل فى کتابه:
َننَّ لَُهْم ديَنُهُم الَِّذي  الِحاِت لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َو لَُيَمكِّ ُ الَّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصَّ »َوَعَد اهللَّ

اْرَتضى  لَُهم  .«1 
روی حسكانى فى کتاب »الشواهد التنزیل« من تفسير هذه اآلیه:

أخبرنا عقيل بن الحسين قال: أخبرنا عليّ بن الحسينj ]...[ عن عبداهللّ بن مسعود قال: 
»وقعت الخالفة من اهلّل عّز و جّل في القرآن لثالثة نفر: آلدمj لقول اهلّل عّز وجّل: »و إذ قال ربّك للمالئكة إنّي جاعل في 
األرض خليفة« یعني آدم. قالوا: »أ تجعل فيها« یعني أ تخلق فيها »من يفسد فيها« یعني یعمل بالمعاصي- بعد ما صلحت 
بالّطاعة، نظيرها: »و ال تفسدوا في األرض بعد إصالحها« یعني ال تعملوا بالمعاصي بعد ما صلحت بالّطاعة، نظيرها: »و إذا 
تولّى سعى  في األرض ليفسد فيها« یعني ليعمل فيها بالمعاصي »و نحن نسّبح بحمدك « یعني نذکرك، »و نقّدس لك « یعني و 
نطّهر لک األرض. »قال إنّي أعلم ما ال تعلمون «2 یعني سبق في علمي أّن آدم و ذّریّته سّکان األرض- و أنتم سّکان الّسماء.

و الخليفة الثّاني داودj لقوله تعالى: »يا داود إنّا جعلناك خليفة في األرض«3  یعني أرض بيت المقدس. و الخليفة الثّالث علّي 
بن أبي طالبj لقول اهلّل تعالى  »ليستخلفّنهم في األرض كما استخلف الّذين من قبلهم«4  یعني آدم و داود.

و ایضا حّدث محّمدبن عبداهلّل ]کذا[ ]...[ عن سلمان الفارسّي قال: سمعت رسول اهللn یقول:  »إّن وصّيي و خليفتي- و خير 
من أترك بعدي ينجز موعدي- و يقضي ديني علّي بن أبي طالب.« 5

الهوامش:
1. سورة النور، آیة 55.
2. سورة بقره، آیة 30.
3. سورة ص، آیة 26.
4. سورة نور، آیة 55.

5. و هبذا املضمون وردت روایات كثریة ذكر بعضها حتت الرقم:) 515( يف تفسری اآلیة 29 من سورة» طه« الورق 90- أ- و هكذا رواها أیضا بأسانید احلافظ 
ابن عساكر يف احلدیث:) 154( و ما بعده و يف احلدیث: ) 1031( من ترمجة أمری املؤمننیj من »تاریخ دمشق«: 1، ص 130، ط 2 و ج 3 ص 5. و 

رواه الّطربايّن يف »مسند أيب سعید اخلدرّي« حتت الرقم:) 3063( من »املعجم الكبری«: ج 6 ص 271 ط 1.

المصدر: حسكاني، عبيد اهلل بن عبداهلل، »شواهد التنزيل لقواعد التفضيل«، الطهران، مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية، طبع اّول، 1411 ق.، ج 1، ص 
97- 98، ح رقم 114- ح 115.

احاديث النبوّیn: ولّی اهلل

عن أنس بن مالك ان سائال أتى المسجد وهو یقول: من یقرض الملي الوفي وعليj راکع یقول بيده خلفه للسائل أي اخلع 
الخاتم من یدي. قال رسول اهلل: ياعمر، وجبت. 

قال: بأبي أنت وامي يا رسول اهلل ماوجبت؟! 
قال: وجبت له الجنة واهلل، وماخلعه من يده حتى خلعه اهلل من كل ذنب ومن كل خطيئة. 

ُ َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن ُيقيُموَن  قال: فما خرج أحد من المسجد حتى نزل جبرئيلj بقوله عزوجل: »ِإنَّما َولِيُُّكُم اهللَّ
كاَة َو ُهْم راِكُعون .«1  الَة َو ُيْؤُتوَن الزَّ الصَّ

فأنشأ حسان بن ثابت یقول:
ومهجتي وکل بطئ في الهدی ومسارع أبا حسن تفدیک نفسي       

وما المدح في ذات االله بضایع أیذهب مدحي والمحبين ضایعا      
فدتک نفوس القوم یاخير راکع  فأنت الذي أعطيت إذ أنت راکع      

ویاخير شار ثم یاخير بایع بخاتمک الميمون یاخير سيد      
وبينها في محکمات الشرایع فأنزل فيک اهلل خير والیة      

الهوامش:
1. مائده: 55.

2. امساء مجع مّمن أخرج احلدیث أو أخبت إالیه و هم: القاضي أبوعبداهلل حممد بن عمر املدين  الواقدي 207، كما يف )ذخایر العقىب( 102؛ أحلافظ أبوبكر 
عبدالرزاق الصنعاين املتوىف 211، كما يف تفسری إبن كثری 2 ص 71 وغریه عن عبدالوهاب بن جماهد عن جماهد عن إبن عباس؛ أحلافظ أبوعبد الرمحن النسائي 
صاحب السنن املتوىف 303، يف صحیحه؛ إبن جریر الطربي املتوىف 310، يف تفسریه 6 ص 186 بعدة طرق؛ 9. إبن أيب حامت الرازي املتوىف 327، كما يف تفسری 
إبن كثری، والدر املنثور، وأسباب النزول للسیوطي، أخرجه بغری طریق ومن طرقه أبوسعید االشج بإسناده الصحیح الذي أسلفناه؛ أحلاكم إبن البیع النیسابوري املتوىف 

405 يف معرفة اصول احلدیث 102 و... 

المصدر: األمينی النجفی، عبدالحسين احمد، »الغدير فی الکتاب و الّسنة و األدب«، 
بيروت، مؤّسسة االعلمی للمطبوعات، 1414هـ .ق.، ج 3، ص 207-198.
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وفديناه بذبح عظيم
10ذی احلّجه، عید القربان االضحی

لقد ذکر قصة إسماعيلj  فى اآلیات 101 حتى 109 من »سورة الصافات«. و هذه هي القصة التي ذکر فيها االمتحان و 
االبتالء الصعب إلبراهيم و ابنهc بصورة جميلة و یقول اهلل في هذه اآلیات: 

ْعَي قاَل يا بَُنيَّ ِإنِّي َأری  ِفي الَْمناِم َأنِّي َأْذبَُحَك َفاْنُظْر ما ذا َتری  قاَل يا َأبَِت اْفَعْل ما  ا بََلَغ َمَعُه السَّ ْرناُه بُِغالٍم َحليم  *  َفَلمَّ »َفَبشَّ
ْؤيا ِإنَّا َكذلَِك نَْجِزي  ْقَت الرُّ ا َأْسَلما َو َتلَُّه لِْلَجبين * َو ناَدْيناُه َأْن يا ِإْبراهيم  * َقْد َصدَّ ابِرين  * َفَلمَّ ُ ِمَن الصَّ ُتْؤَمُر َسَتِجُدني  ِإْن شاَء اهللَّ

الُْمْحِسنيَن * ِإنَّ هذا لَُهَو الَْبالُء الُْمبيُن * َو َفَدْيناُه بِِذْبٍح َعظيٍم * َو َتَرْكنا َعَلْيِه ِفي اآْلِخرين.«
و قى تم تصویر صبر ابراهيم و اسماعيلc بأجمل صورة في کتب أهل السنة. روی سعيدبن جبير عن رسول اهللn: »إن 
جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ ثم أتى الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان 
فرماه بسبع حصيات فساخ ثم أتى الجمرة القصوی فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه 
اسماعيل قال ألبيه: يا أبت أوثقني ال أضطرب فينتضح عليك من دمي إذا ذبحتني فشده فلما أخذ الشفرة. فأراد أن يذبحه. نودي 

من خلفه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا...«2
و أما ما یکمل هذه القضية و قد بينها اهلل بـ» َو َفَدْيناُه بِِذْبٍح َعظيٍم * َو َتَرْكنا َعَلْيِه ِفي اآْلِخرين.« هو ما کان بدیل هذا الذبيح 

العظيم و ما کان بدل اسماعيلj؟
قال علّى بن موسى الرضاj فى تفسير هذا األیه: »لّما أمر اهلّل عّز و جّل إبراهيمj أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الّذي 
أنزله عليه تمّنى إبراهيم ع أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده و أنّه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع  إلى قلب 

الوالد الّذي يذبح أعّز ولده عليه بيده فيستحّق بذلك أرفع درجات أهل الّثواب على المصائب. 
فأوحى اهلّل عّز و جّل إليه يا إبراهيم من أحّب خلقي إليك؟ فقال: يا رّب ما خلقت خلقا هو أحّب إلّي من حبيبك محّمد ص. فأوحى 
اهلّل تعالى إليه: أ فهو أحّب إليك أم نفسك؟ قال: بل هو أحّب إلّي من نفسي. قال: فولده أحّب إليك أم ولدك؟ قال: بل ولده. قال: 
فذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي قال يا رّب بل ذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه 
أوجع لقلبي قال يا إبراهيم فإّن طائفة تزعم أنّها من أّمة محّمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما و عدوانا كما يذبح الكبش و 
يستوجبون بذلك سخطي فجزع إبراهيم ع لذلك و توّجع قلبه و أقبل يبكي فأوحى اهلّل عّز و جّل إليه يا إبراهيم قد فديت جزعك 
على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين و قتله و أوجبت لك أرفع درجات أهل الّثواب على المصائب و ذلك 

قول اهلّل عّز و جل  و فديناه  بذبح  عظيم.«3
لو نظرنا إلى عيد االضحي من هذا المنظور لوجدنا أننا ال نصل إلى قربة اهلل و رضاه إال بتضحية کلما نحبه کما أن االمام 
الحسينj قد ضحى کل من عنده من األحباء و األبناء في سبيل إحياء دین اإلسالم دین جدهn و لکي یبقى شعار ال 
اله اال اهلل و نحن ان اردنا اطاعة ابراهيم خليل الرحمنj و ابنه الحسينj یجب أن ندرك رسالة عيد االضحى و هي 

االستسالم أمام أوامر اهلل و لو کان صعبا و تضحية کلما نحبه في سبيله. و من اهلل التوفيق .
 

الهوامش:
1. »مسند ابن حنبل«، ج 1، مسند عبداهلل بن عباس بن عبداملطلب. 

2. ابن بابویه، حمّمدبن على، »اخلصال«، قم، جامعه مدرسنی ، طبع اّول، 1362هـ . ش.، ج 1، ص 58- 59.

عيد المباهله، آية انتصار االسالم
استيقظت المدینة المنورة من نومها، ومسحت عن عينها فترة الکری، وشبحت العيون فإذا صورة ثانية من الزمن، غير التي 

یعرفونها باألمس الماضي. إنّها لقریبة جّداً ساعة المباهلة، أو ساعة اإلنذار بلعنة اهلل على الکاذبين.
هذه الشمس ترکت خباءها تزحف، وشيء مجهول یزحف معها، یجلجل صوته کالرعدة القاصفة. ها هي المسامع تستک 

والفرائص ترتعد.
ساعة من الزمن منتظرة هي الزمن کّله. إنّها الساعة األخيرة على أحد المتباهلين، أکانت هذه الساعة وليداً جدیداً لم یشاهد 

لها مثيالت من قبل؟! أم هي خلجات القلوب ترقب الحادث الجدید؟
إنّها ارتسامات الشعور الهادئ المضطرب معًا... عيون تنظر من کوة الحياة إلى صنفين. إنّها العقل الواعي یقارن بين عهدین: 

العهد الماضي والعهد الحاضر. و بين مبدئين. کلمة واحدة و ليس بعدها أخری. ثّم ترتفع السجف ویتضح الحّق مشّعًا.
***

یوم مشهود یوم الرابع والعشرین من ذي الحّجة، تطّلع الناس فيه إلى بزوغ شمسه، کما تطّلعوا إلى سابقه یوم دخل الوفد، و 
لکّل یوم منهما حدوده ومقایيسه فال تغيب آثارهما. یحمل اليوم األول فتنة البذخ إلى نفوس الضعفاء.

و الثاني یحمل الدعوة سافرة. أجل إنّه اليوم الذي یحمل بين تالفيفه المفاجأة الکبری، والدعوة سافرة ال یسترها شيء، وهي 
من مقولة األرقام، وليست من مقولة الجدل والبرهان.

یوم ليس کمثله یوم. یحمل بين طرفيه الحادث الخطير، یجر في أعقابه ألف حادث وحادث، یحمل في طيّاته عدالة السماء، 
وغضب جبّار السماوات واألرض؛ ليعطي کالًّ من المتباهلين نصيبه منهما، ویکاد الناس أن یؤمنوا أنّها النهایة بعد أن ترفع 

األکف لالبتهال، وتجأر األلسن بالدعاء.
یوم الرابع والعشرین من ذي الحّجة یوم مشهود.. مصدر عظمة في سلسلة األیام اإلسالمية.. یوٌم تألّق نوره بين األیام المشّعة 

في الرسالة المحمدیة.
یوم مشهود حّقت فيه کلمة اهلل العليا.. وتّمت الغلبة لإلسالم..

یوم مشهود. قف منه حيث شئت فإنّما تقف على عظمة الرسالة المحمدیّة، تتجّلى في نفس واحدة من األنفس الکثيرة، وامرأة 
واحدة من نساء کثيرات، وطفلين ال غير. هم جميعًا صفوة الصفوة، ولباب اللباب، الذین اختارهم اهلل لکرامته، وأعّدهم لهدایة 

أمته من بعد نبيه.
یوم مشهود.. اختصم فيه خصمان بربهم..

***
لقد جاءت الساعة المرتقبة، واللحظة المنتظرة، لحظة فقط تتفّجر فيها براکين األرض، وترسل السماء شهب النار. لحظة واحدة 

یهلک فيها الکبير، ویفنى الصغير، حيث زلزلت األرض زلزالها.
انطلقت األبصار إلى الجهة التي فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، ترقب الثغر الباسم، والجبين المشرق، والوجه األغر..

یا لجالل اهلل. هو ذا رسول اهلل، یخرج ووجه یشّع بالنور تسيّجه هيبة اهلل..
یا لعظمة الحّق، وجالل اإلیمان. هو ذا یحتضن الحسينj، ویمسک بيمناه الحسنj، وخلفه بضعته الزهراءh مغشاة 

بمالءة من نور اهلل، و هذا علّيj یمشي خلفها باهر الجالل، یرتدي بُردة من مهابة اهلل.
***

و خرج رسول اهللn محتضنًا الحسينj، وبيده الحسنj، ومن خلفه فاطمة الزهراءh، ومن خلفها علّيj. فتقّدموا 
إلى أن وقفوا تحت ذلک الکساء، على الهيئة التي خرج عليها. یقول لهم: »إذا دعوت اّمنوا، قولوا آمين!« وأرسل إلى السيّد 

والعاقب یدعوهما إلى المباهلة.
جفل الوفد، و انکمش على نفسه، فإنّهم لم یثوبوا إلى أنفسهم من دهشتهم باألمس. حينما اجتمعوا برسول اهللn، و قد أخذ 
عليهم آفاق األرض و المساء، حتّى احتوتهم الدهشة ثانية، مزریة بما سبق من الدهشة، و قد امتّد بهم البصر، فإنّهم یرون 

النور یشّع من هذه األوجه الکریمة.
تمّر لحظات یتهيّب فيها الوفد ویحار. لحظت کأنها الدهر الخالد. لحظات قاسية، لم یعانِها أحد على نحو ما عاناها القسس، و 
لم یشّق بها أحد مثل ما شقي بها هؤالء. إنّها الساعة األخيرة، وإنّه ليکاد اليقين یمّس قلوبهم بصدق محّمدn. یأس جامح 

ملک قلوبهم.
***
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nیتقدم السيّد والعاقب إلى رسول اهلل
- يا أبا القاسم بمن تباهلنا؟!

.bأباهلكم بخير أهل األرض وأكرمهم على اهلل«، هؤالء وأشار إلى علي وفاطمة والحسن والحسين« -
- فما نراك جئت لتباهلنا بالكبر وال الكثر. وال أهل الشارة ممن نری ممن آمن بك واتبعك، وما نری هنا معك إاّل هذا الشاب 

والمرأة والصبيين، أبهوالء جئتنا نباهلك؟!
- »بهؤالء، وهم خير أهل األرض، وأفضل الخلق.«

المختلفة في هبوبها، و األعاصير  الریاح  بهم. ساعة خاصمتها  ترید أن تسيخ  کأنما األرض  ارتعدوا  استکت أسماعهم، و 
الهوجاء، ثّم رجعوا إلى أسقفهم.

- أبا حارثة ماذا تری؟
- ماذا أری؟ 

یقول فى نفسه: إنّي ألری وجوها لو سئل اهلل بها أن يزيل جباًل من مكانه ألزاله. أفال ترون محمداً رافعًا يديه ينظر إلى ما تجيئان 
به؟ وحقِّ المسيح إن نطق فوُه بكلمة فال نرجع إلى أهٍل وال إلى ماٍل.

أفال ترون الشمس تغّير لونها، واألفق تتجمع فيه السحب الداكنة، والرياح تهّب هائجة، سوداء حمراء، وهذه الجبال يتصاعد منها 
الدخان؟

لقد أطّل العذاب، انظروا إلى الطير وهي تقيء حواصلها، وإلى الشجر كيف تساقط أوراقها، وإلى هذه األرض كيف ترجف تحت 
أقدامنا؟!

- و اهلل لقد عرفتم يا معشر النصاری أّن محمداnً نبٌي مرسل، و لقد جاءكم باألمر الفصل من أمر صاحبكم، واهلل ما باهل قوٌم 
نبّيًا قط فعاش كبيرهم، وال نبت صغيرهم، ولئن فعلتم لتهلكن وكان االستئصال. و إنّما عهدكم بإخوانكم حديث، و قد مسخوا قردة 

وخنازير. يحكم ال تباهلوه. ال تباهلوا فتهلكوا، وال يبقى على وجه األرض نصراني إلى يوم القيامة.1
***

في حياة عليj، وفي حياة الزهراءh، وفي حياة ولدیهماc نواٍح کثيرة للحدیث عنهم، وکفایات لإلشادة بفضلهم، و في 
کّل ناحية من نواحي الفضيلة والکمال ملتقى مع هؤالء األربعة...و ليس عجبًا بعد هذا إن کان في کّل ناحية من نواحي حياتهم 

ملتقى للفضائل، فإّن لهذه التربية أثر فّعال في صبغهم بالصبغة المثالية، وتوجيههم إلى الفضيلة والکمال...

الهامش:
1. ابن طاووس، على بن موسى، »إقبال األعمال«، الطهران، دار الكتب اإلسالمیه، طبع ثانی، 1409 ق.، ج1، ص 513.

cالمصدر: السّيد صدر الدين شرف الدين، »المباهله«، صص 54- 64؛ من موقع شبکة االمامين الحسنين
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حکم موالنا اميرالمؤمنين علی بن ابی طالبj؛ الرقم 56-46

حکم 46: »الظفر بالحزم و الحزم بإجالة الرأي و الرأي بتحصين األسرار.«
حکم 47: »احذروا صولة الکریم إذا جاع و اللئيم إذا شبع.«
حکم 48: »قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه .«

حکم 49: »عيبک مستور ما أسعدك جدك.«
حکم 50: »أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة.«

حکم 51: »السخاء ما کان ابتداء فإذا کان عن مسألة فحياء و تذمم.«
حکم 52: »ال غنى کالعقل و ال فقر کالجهل و ال ميراث کاألدب و ال ظهير کالمشاورة.«

حکم 53: »الصبر صبران صبر على ما تکره و صبر عما تحب.«
حکم 54: »الغنى في الغربة وطن و الفقر في الوطن غربة.«

حکم 55: »القناعة مال ال ینفد.« 
حکم 56: »المال مادة الشهوات.«

المصدر: ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اهلل، »شرح نهج البالغة البن أبي الحديد«، قم، مؤسسة الطبع 
تأليفات فيض اإلسالم ، الطبع االول، 1404ق. ج  18، ص 179-193، حکم رقم 56-46.
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قضية الغدير، حقيقة تاريخية

إن کثيراً من المحدثين والمورخين والمفسرین ذکروا أنه، نزلت آیة »يا أيها الرسول بّلغ ما أنزل اليك من ربّك وان لم تفعل 
فما بّلغت رسالته واهلل يعصمك من الناس واهلل ال يهدی القوم الكافرين«.1 نزلت اآلیة یوم الغدیر و ذلک یوم 18 من ذی الحجة 
الحرام سنة العاشرة من الهجرة و فى منطقة تدعى بـ غدير خم بقرب الجحفة وعند رجوع الرسول األکرمn من حّجة الوداع. 
فبعد نزول هذه اآلیة التى هى امر من اهلل تبارك و تعالى فى تبليغ الرسالة و اکمالها، جمع النبىn المسلمين الذین کانوا 
یرجعون من الحج الى جانب مناطقهم و بالدهم و انتظر حتى جاء الباقى من الحجاج و ذلک فى رابعة النهار و على رغم 
تعبهم من السفر و وسط أضواء الشمس و اشعاتها الساخنة و على ما نقل فى التاریخ أن عدد المسلمين کان مأة الف او 
یزیدون والنبى األکرمn صعد المنبر و ألقى خطابا تاّما، فأخذ بيد علىj فرفعها، حتى نظر الناس الى بياض ابطى رسول 
اهللn و علىj، و قال: »أيها الناس، ألست أولى منكم بأنفسكم؟« قالوا: بلى يا رسول اهلل. قال: »من كنت مواله فعلى مواله، 

أللهم وال من وااله و عاد من عاداه، وأنصر من نصره وأخذل من خذله وأدر الحق معه كيف ما دار.«
ان نزول آیة التبليغ فى حق على أميرالمؤمنينj، مما دلّت عليه الروایات المتواترة فى کتب الحدیث، والتفسير والتأریخ 
والکالم والفقه. ونص األعاظم من الجمهور على صحة تلک الروایات والوثوق بها والرکون اليها مما ال شک فيه. و قد جمع 
منها العالمة األمينى فى کتابه »الغدیر« ج2، ص 25، والعالمة الفيروزآبادی فى کتابه »فضائل الخمسة من الصحاح الستة« 
والعالمة السيد شرف الدين العاملى فى کتابه »المراجعات« و فى کتابه اآلخر »النص و االجتهاد« طائفة ال باس بها من الکتب 

المعتبرة و المصادر المهمة عند القوم، فمن اراد التفصيل فاليراجعها و غيرها من کتبهم.
و کذلک حدیث الغدیر قد نقل فى کثير من المصادر المهمة و المعتبرة عند اهل السنة و الجماعة، منها: »شواهد التنزیل« ج1 
/ 17، »الدر االمنثور«، ج2 / 298، »فتح القدیر«، ج3 / 57، »روح المعانى«، ج6 / 168، »المنار«، ج6 / 463، »تفسير 
الطبری«، ج6 / 198، »الصواعق المحرقة«، ص 75، »تفسير ابن کثير«، ج2 / 14 و »تاریخ بغداد«، ج 8 / 290 و غير 

ذلک من المصادر المعتبرة االخری.
إن حدیث الغدیر من االحادیث المتواترة و نقلها کثير من المصادر المعتبرة سنة و شيعة. أما الخالف بين علماء الشيعة والسنة 
في داللته وعلماء اهل السنة یعتقدون أن کالم النبي األکرمn في تلک الواقعة حينما یقول: »من كنت مواله فهذا علي مواله« 
ان لکلمة مولي في العبارة عدة معاني في اللغة، منها: الولي کما یقول الرسولn: »أيما امراة نكحت بغير اذن موالها ...« یعني 
بغير اذن وليها. وفي القرآن: »ذلك بان اهلل مولي الذين آمنوا و أن الكافرين ال مولي لهم.« ومنها: العصبة کما في القرآن: »و 

انّي خفت الموالي من ورائي.«
ومن المعاني األخري هي: المعتق و الناصر و مقصود النبn من کلمة مولي، اما ناصره علي دینه وحاميا عنه بظاهري 
 nمن کنت محبوبا عنده ووليا له فعلي مواله بمعني محبوبه. والرسول االکرم nوباطني وسري وعالنيتي و اما مقصوده
لم یبين للمسلمين في خطابه للناس أن مقصوده االمامة والخالفة و اذا کان مقصوده هذا فيجب عليه أن یبيّن لهم کما بيّن 
القبلة وعدد رکعات الصلوة و غير ذلک من الشبهات في داللة الحدیث. ثم یقول علماء السنة: من المعلوم أن علي بن ابيطالب 
 nفهل یعقل أن عليا بن ابيطالب بایع أبابکر و أخفي حدیثًا سمعه من رسول اهلل nقد بایع ابابكر بالخالفة بعد وفاة النبي
یکّلفه بالخالفة وینّص فيه خالفته ثم لم یحتّج عند استخالف ابي بکر لـعمر بانه أحق منه لنص النبيn علي امامته و کذلک 

لماذا شارك في الشوري للخالفة بعد مقتل عمربن خطاب؟
اما االجابة علي شبهاتهم: 

اوال ان النبيn قال قبل أن یقول: »من كنت مواله فعلي مواله.« قال: »الست أولي منكم بأنفسكم؟« قالوا: بلي. فقال: »من 
كنت مواله فهذا علي مواله.« فسؤال النبي من المسلمين )ألست أولي منکم بانفسکم( و اجابتهم بکلمة بلي له داللة واضحة 
علي أن الرسول أراد الوالیة المطلقة لنفسه علي المسلمين و هذا اشارة الي اآلیة القرآنية التي تقول: »النبي اولي بالمؤمنين 
من أنفسهم ...«2 فبعد هذا السؤال واجابتهم، قال لهم: »من كنت مواله فهذا علي مواله.« وهذا قرینة علي أن مقصود النبي کان 

امامة علي بن ابيطالبj و والیته علي المسلمين.
القرینة األخري علي داللة حدیث الغدیر في امامة علي بن ابيطالبj هي أن الرسول االکرمn قد جمع المسلمين ویعادل 
عدد المسلمين الراجعون من الحج المجتمعون في الغدیر مأة ألف شخصا او یزیدون و قد جمعهم علي رغم تعبهم من السفر و 
وسط أضواء الشمس واشعاتها الساخنة وفعل ما فعل. فقضية المحبّة والمودة ليست ذات أهمية کبيرة حتي جمعهم في تلک 
المنطقة وليست قضية جدیدة الن القرآن الکریم یأمر المسلمين باتخاذ المؤمنين اولياء و امرهم بمودة اهل البيتb وجعل 
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أجر الرسالة، مودتهم کما یقول في آیة المودة: »قل ال اسئلكم عليه اجرا اال المودة في القربي«.
اضافة الي أن الناس بعد ذلک اجتمعوا حول علي بن ابيطالبj للتبریک وکانوا یبارکوه وحتي جائه عمربن خطاب و قال: 
بّخ بّخ لك يابن أبيطالب. اصبحت موالي و مولي كل مؤمن ومؤمنة و الناس ال زالوا يبايعوه و يباركوه. و في هذه المراسيم قد 

.jفي شأن و مناقب علي بن ابيطالب nأنشد بعض الشعراء أشعارهم بامر من النبي
هذه قضية الغدیر الواضحة داللتها والتي ال ابهام وال تعقيد فيها و اما ما وقع في التاریخ فال یمکنه ان یغيّر الحقيقة و ان الشيعة 
النبویة ویطبقون  التاریخية محکا لدینهم بل یراجعون الي الکتاب والسنة الصحيحة والعترة  التاریخ واالحداث  ال یجعلون 

عقائدهم علي وفق هذه المنابع.

الهوامش:
1. سورة املائدة، آیة 67.
2. سورة االحزاب، آیة 6.

http://www.al-shia.org :المصدر
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bاخالق المؤمن فی معرفة االئّمة

قال الصادقj  روي بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي قال: 
 :nفلما نظر إلّي فقال .nدخلت على رسول اهلل«

»يا سلمان! إن اهلل عّز وجّل لن يبعث نبيا و ال رسوال إاّل و له اثنا عشر نقيبا.« 
قلت: يا رسول اهللn عرفت هذا من أهل الكتابين. 

قالn: »يا سلمان! هل عرفت نقبائي االثني عشر الذين اختارهم اهلل تعالى لإلمامة من بعدي؟« فقلت: اهلل و رسوله أعلم. 
فقالn: »يا سلمان! خلقني اهلل تعالى من صفوة نوره و دعاني فأطعته فخلق من نوري علّيًا و دعاه فأطاعه فخلق من نوري و نور 
علي فاطمةh و دعاها فأطاعته فخلق مني و من علي و فاطمة، الحسن و الحسينc. فدعاهما فأطاعاه فسمانا اهلل تعالى بخمسة 
أسماء من أسمائه. فاهلل تعالى المحمود و أنا محّمد و اهلل العلّي و هذا علي و اهلل الفاطر و هذه فاطمة و اهلل ذواإلحسان و هذا الحسن 
و اهلل المحسن و هذا الحسين. و خلق من نور الحسينj تسعة أئمة. فدعاهم فأطاعوه من قبل أن يخلق اهلل تعالى سماء مبنية و 

أرضا مدحية أو هواء أو ملكا أو بشرا و كنا أنوارا نسبحه و نسمع له و نطيع.« 
فقلت: يا رسول اهلل! بأبي أنت و أمي ما لمن عرف هؤالء حق معرفتهم؟ 

فقالn: »يا سلمان من عرفهم حق معرفتهم و اقتدی بهم فواالهم و تبرأ من عدوهم. كان و اهلل منا يرد حيث نرد و يكن حيث 
نكن.« 

فقلت: يا رسول اهلل! فهل إيمان بغير معرفتهم بأسمائهم و أنسابهم؟
فقالn: »ال يا سلمان!« 

قلت: يا رسول اهلل! فأنى لي بهم. 
 ». jقد عرفت إلى الحسين« :nفقال

قلت: نعم. 
قال رسول اهللn: »ثم سّيد العابدين  علي بن الحسين ثم ابنه محّمدبن علي باقر علم األولين و اآلخرين من النبيين والمرسلين 
ثم جعفربن محمد لسان اهلل الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم غيظه صبرا في اهلل تعالى، ثم علي بن موسى الرضا الراضي بسر اهلل 
تعالى، ثم محمدبن علي المختار من خلق اهلل، ثم علي بن محمد الهادي إلى اهلل، ثم الحسن بن علي الصامت األمين على سر اهلل، ثم 

م ح م د الناطق القائم بحق اهلل تعالى.«
قال سلمان: فبکيت. ثم قلت: يا رسول اهلل! إني مؤجل إلى عهدهم. 

قالn: »يا سلمان اقرأ »فإذا جاء وعد أوالهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خالل الديار و كان وعدا مفعوال. ثم 
رددنا لكم الكرة عليهم و أمددناكم بأموال و بنين و جعلناكم أكثر نفيرا.« 
قال سلمان: فاشتد بکائي و شوقي. قلت: يا رسول اهلل!  أ بعهد منك؟ 

فقالn: »إي و الذي بعثني و أرسلني لبعهد مني و بعلّي و فاطمة و الحسن و الحسين و تسعة أئمة من ولد الحسينb و بك 
و من هو منا و مظلوم فينا و كل من محض اإليمان محضا. إي و اهلل يا سلمان ثم ليحضرن إبليس و جنوده و كل من محض الكفر 
محضا حتى يؤخذ بالقصاص و األوتاد ]األوتار[ و التراث و ال يظلم ربك أحدا و نحن تأويل هذه اآلية: » َو نُِريُد َأْن نَُمنَّ َعَلى 
َن لَُهْم ِفي اأْلَْرِض َو نُِرَي ِفْرَعْوَن َو هاماَن َو ُجُنوَدُهما ِمْنُهْم  ًة َو نَْجَعَلُهُم الْواِرِثيَن. َو نَُمكِّ الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َو نَْجَعَلُهْم َأئِمَّ

ما كانُوا َيْحَذُرون « 1
قال سلمان: فقمت من بين یدي رسول اهللn و ما یبالي سلمان کيف لقي الموت أو لقاه ]لقيه [.«

الهامش:
1. سورة القصص، اآلیات 6-5.

المصدر: منسوب به جعفر بن محمد، اإلمام السادسj، »مصباح الشريعة«، بيروت، األعلمی، طبع اّول، 1400ق.، ص 66-64.
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حكايات

القاضی العادل
j7 ذی احلّجة، شهادت امامنا الباقر العلوم، اباجعفر حمّمد بن علی

محّمد بن مسلم عن أبي جعفرj قال: 
کنت  عنده  یوما إذ وقع  عليه  زوج  ورشان فهدرا.  فرّد عليهما أبو جعفرj کالهما ساعة ثّم نهضا. فلّما صارا على الحائط 
هّدد  الّذکر على األنثى ساعة ثّم نهضا. فقلت جعلت فداك ما حال الّطير؟ فقالj: »يا ابن مسلم كّل شي ء خلقه اهلّل من طين 
أو بهيمة أو شي ء فيه روح هو أسمع لنا و أطوع من ابن آدم. إّن هذا الورشان أساءه ظن   الّسوء فحلفت له ما فعلت فقالت ترضى 

بمحّمد بن علّي فرضيا بي و أخبرته أنّه لها ظالم فصّدقها.«1

خاتم
j15 ذی احلّجة، والدة موالنا االمام اهلادی ابواحلسن علی بن حمّمد

كافور الخادم قال: کان في الموضع مجاور اإلمام على الهادیj من أهل الّصنائع صنوف من النّاس، و کان الموضع کالقریة، 
و کان يونس الّنّقاش یغشى   سيّدنا اإلمام و یخدمه، فجاءه یوما یرعد، فقال له: يا سّيدي، أوصيك بأهلي خيرا.

.jو لم يا يونس؟« و هو یتبّسم« :jو ما الخبر؟« قال: عزمت على الّرحيل. قال« :jقال

ثواب الّتهليل بشروطها

ثواب من قال ال إله إال اهلل مائة مرة
قال الّصدوق قال أبي ره حدثني سعدبن عبداهلل عن أبي أيوب عن أبو عبداهلل االمام الصادقj : »من قال ال إله إال اهلل 

مائة مرة كان أفضل الناس ذلك اليوم عمال إال من زاد.«
و قالj: »من قال حين يأوي إلى فراشه ال إله إال اهلل مائة مرة، بنى اهلل له بيتا في الجنة و من استغفر حين يأوي إلى فراشه مائة 

مرة تحاتت ذنوبه كما يسقط ورق الشجر.«

ثواب من قال ال إله إال اهلل وحده وحده وحده 
روی جابربن يزيد الجعفي عن أبي جعفر االمام الباقرj قال: »جاء جبرئيلj إلى رسول اهللn فقال: يا محمد! طوبى لمن 

قال من أمتك ال إله إال اهلل وحده وحده وحده .«

ثواب من قال ال إله إال اهلل بشروطها
أصحاب  إليه  اجتمع  المأمون  إلى  منها  یرحل  أن  فأراد  »نيسابور«   jالرضا أبوالحسن  وافى  لما  قال:  راهويه  إسحاق بن 
الحدیث فقالوا له: يا ابن رسول اهلل! ترحل عنا و ال تحدثنا بحديث نستفيده منك. و کان قد قعد في العماریة. فاطلع رأسه و 
قالj: »سمعت أبي موسى بن جعفر يقول سمعت أبي جعفربن  محمد يقول سمعت أبي محمد بن علي يقول سمعت أبي علي بن 
الحسين يقول سمعت أبي الحسين بن علي يقول سمعت أبي علي بن أبي طالب يقول سمعت رسول اهللn يقول سمعت جبرئيل يقول 
سمعت اهلل عز وجل يقول ال إله إال اهلل حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي.« فلما مرت الراحلة نادی: »بشروطها و أنا من 

شروطها.« 

المصدر: ابن بابويه، محمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق. ص 5- 7.

jعقاب الناصب و الجاحد ألميرالمؤمنين

أبي بصير قال: 
قال أبو عبداهللj: »مدمن الخمر كعابد الوثن و الناصب آلل محمد شر منه.« 

قلت: جعلت فداك و من أشر من عابد الوثن. فقالj: »إن شارب الخمر تدركه الشفاعة يوم القيامة و إن الناصب لو شفع فيه 
أهل السماوات و األرض لم يشفعوا.«

 : nقال: قال رسول اهلل bایضًا روی جعفربن محمد عن أبيه عن آبائه
»إن الجنة لتشتاق ألحباء علي و تشتد ضوؤها ألحباء عليj و هم في الدنيا قبل أن يدخلوها و إن النار تتغيظ و تشتد زفيرها 

على أعداء عليj و هم في الدنيا قبل أن يدخلوها.«
و بهذا اإلسناد عن حمران بن أعين عن أبي جعفرj قال: 

»لو أن كل ملك خلقه اهلل عّز وجّل- و كل نبي بعثه اهلل و كل صديق و كل شهيد شفعوا في ناصب لنا أهل البيت أن يخرجه اهلل عز 
وجل من النار ما أخرجه اهلل أبدا و اهلل عز و جل يقول في كتابه - ماكثين فيه أبدا.«

ایضًا روی أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبj قال: 
»يحشر المرجئة عميانا و إمامهم أعمى. فيقول بعض من يراهم من غير أمتنا ما نری أمة محّمدn إال عميانا. فيقال لهم ليسوا من 

أمة محمد إنهم بدلوا فبدل بهم و غيروا فغيرنا بهم.«
روی ابن بابویه )الصدوق( فى کتابه عن أبا الحسن االمام الّرضاj یقول:  

»إن هلل عز و جل في كل وقت صالة يصليها مصليها أرسل اهلل رحمة لعباده المؤمنين و المعتقدين و في بعض هذا الخلق يلعنهم.« 
سئل الّراوی عن امام: جعلت فداك و لم؟ قالj: »بجحودهم حقنا و تكذيبهم إيانا.«

 :jقال: »قال أبو جعفر jروی الّصدوق فى اسناده عن الُمفّضل بن عمر عن أبي عبداهلل

»إن اهلل تبارك و تعالى جعل علياj علما بينه و بين خلقه ليس بينهم و بينه علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا 
و من شك فيه كان مشركا.«

روی الّصدوق ایضا فى حدیث جميل عن جعفربن محمد عن أبيهb قال: 
»نزل جبرئيلj على النبيn فقال: يا محمد! السالم يقرئك السالم و يقول ما خلقت السماوات السبع و ما فيهن و األرض 
]األرضين [ السبع و ما عليهن و ما خلقت موضعا أعظم من الركن و المقام و لو أن عبدا دعاني منذ خلقت السماوات و األرض ثم 

لقيني جاحدا لوالية علي ألكببته في سقر.«
 : jقال قال أميرالمؤمنين jروی عن رجل عن أبي عبداهلل

»أصبح عدونا على شفا حفرة قد تهاوت به في نار جهنم فتعسا ألهل النار و بئس مثواهم إن اهلل عز و جل يقول »فبئس مثوی 
المتكبرين  و ما من أحد يقصر ]عن [ حّبنا بخير إال جعل ]جعله [ اهلل عنده.«

محمدبن  إبراهيم بن إسحاق عن  قال حدثني  محمدبن أحمد  العطار عن  محمدبن يحيى  قال حدثني  أبي   :الّصدوق قال 
سليمان الديلمي عن أبيه عن قيس بياع الزطي قال: دخلت على أبي عبداهللj فقلت له: 

جعلت فداك إن لي جارا لست أنتبه إال على صوته إما تاليا كتابا يختمه أو يسبح هلل عز و جل. إال أن يكون ناصبيا فسألت عنه في 
السر و العالنية فقيل لي إنه مجتمع المحارم. 

فقالj: »يا ميسرة يعرف شيئا مما أنت عليه؟« 
قلت: اهلل أعلم. 

الرجل فوجدته ال یعرف شيئا من هذا األمر فدخلت على أبي عبداهللj فأخبرته بخبر  فحججت من قابل فسألت عن 
الرجل. فقال لي مثل ما قالj في العام الماضي: »يعرف شيئا مما أنت عليه؟« قلت: ال. 

 :jقال: »يا ميسرة أي البقاع أعظم حرمة؟« قلت: اهلل و رسوله و ابن رسوله أعلم. قال
»يا ميسرة ما بين الركن و المقام روضة من رياض الجنة و اهلل لو أن عبدا عمره اهلل فيما بين الركن و المقام ألف عام و فيما بين 
القبر و المنبر يعبده ألف عام ثم ذبح على فراشه مظلوما كما يذبح الكبش األملح ثم لقي اهلل عز و جل بغير واليتنا لكان حقيقا على 

اهلل عز و جل أن يكبه على منخريه في نار جهنم.«
 :jإسحاق بن جرير البجلي قال: قال أبو عبداهلل

»جاءني ابن عمك كأنه أعرابي مجنون عليه إزار و طيلسان و نعاله في يده فقال: لو أن قوما يقولون فيك. قلت له: »لست عربيا«، 
قال: بلى. قلت: »إن العرب ال تبغض علياj« قلت له: »لعلك ممن يكذب بالحوض أما و اهلل لئن أبغضته ثم وردت على الحوض 

لتموتن عطشا.«

المصدر: ابن بابويه، محمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق. ص 207- 211.
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قال یونس: ابن بغا وّجه إلّي بفّص ليس له قيمة، أقبلت أنقشه فكسرته باثنين و موعده غدا و هو موسى بن بغا، إّما ألف سوط أو 
القتل.

قالj: »امض إلى منزلك، إلى غد فرج، فما يكون إاّل خيرا. فلّما كان من الغد وافى بكرة يرعد.« فقال: قد جاء الّرسول يلتمس 
الفّص. قالj: »امض إليه فما تری إاّل خيرا.«

قال: و ما أقول له، يا سّيدي؟  فتبّسمj و قال: »امض إليه و اسمع ما يخبرك به، فلن يكون إاّل خير.«
 :jفمضى و عاد یضحک. قال: قال لي، يا سّيدي: الجواري اختصموا، فيمكنك أن تجعله فّصين حّتى نغنيك. فقال سيّدنا اإلمام

»الّلهّم لك الحمد إذ جعلتنا مّمن يحمدك حّقا.« فأیش قلت له قال: قلت: أمهلني حّتى أتأّمل أمره كيف أعمله.
فقالj: »أصبت.«2

انفسنا و انفسکم
24 ذی احلّجة، یوم املباهلة

حدث سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال لما أنزل اهلل هذه اآلیة »َتعالَْوا نَْدُع َأْبناَءنا َو َأْبناَءُكْم َو ِنساَءنا َو ِنساَءُكْم َو َأْنُفَسنا َو َأْنُفَسُكْم 
ِ َعَلى الْكاِذبين «3  دعا رسول اهللn عليا وفاطمة وحسنا وحسيناb فقال: اللهم هؤالء أهلي.4 ُثمَّ نَْبَتِهْل َفَنْجَعْل لَْعَنَت اهللَّ

الهوامش:
1. صفار، حممد بن حسن، »بصائر الّدرجات يف فضائل آل حمّمدn«، قم، مكتبة آیة اهلل املرعشي النجفي ، طبع ثانی، 1404 ق. ج 1، ص342.

2. طوسى، حممد بن احلسن، األمايل، قم، دار الثقافة، طبع اول، 1414ق.، ص289-288.
3. آل عمران: 61.

4. »سنن ترمذی«، باب ومن سورة آل عمران، حدیث رقم 2999.

افضل اآلباء

 nفأخذه النّبي jإذ دخل الحسين بن علّي jکان جالسا ذات یوم و عنده اإلمام عليّ بن أبي طالب nقيل إّن رسول اهلل
و أجلسه في حجره و قبّل بين عينيه و قبّل شفتيه و کان للحسينj سّت سنين.

 :jو كيف ال أحّبه و هو عضو من أعضائي.« فقال علّي« :nيا رسول اهلل أ تحّب ولدي الحسين؟« قال النّبّي« :jفقال علّي
»يا رسول  اهلل!  أّيما أحب  إليك ، أنا أم  الحسين ؟« فقال الحسينj: »يا أبتا! من كان أعلى شرفا كان أحّب إلى الّنبيn و أقرب 

إليه منزلة.« قال علّيj لولده: »أ تفاخرني يا حسين؟« قالj: »نعم يا أبتاه إن شئت.«
 :jفقال له اإلمام علّي

»يا حسين! أنا أمير المؤمنين، أنا لسان الّصادقين، أنا وزير المصطفى، أنا خازن علم اهلل و مختاره من خلقه، أنا قائد الّسابقين إلى 
أنا الذی عّمه سّيد في الجّنة. أنا الذی أخوه جعفر الّطّيار في الجّنة عند المالئكة. أنا   ،nالجّنة، أنا قاضي الّدين عن رسول اهلل

قاضي الّرسول. أنا آخذ له باليمين. أنا حامل سورة الّتنزيل إلى أهل مّكة بأمر اهلل تعالى. أنا الذی اختارني اهلل تعالى من خلقه.  
ِ َجميعًا ...«1 أنا نجم اهلل الّزاهر. أنا  أنا حبل اهلل المتين الذی أمر اهلل تعالى خلقه أن يعصموا به في قوله تعالى  »َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَّ

الذی تزوره مالئكة الّسماوات. أنا لسان اهلل الّناطق. 
أنا حّجة اهلل تعالى على خلقه. أنا يد اهلل القوّي. أنا وجه اهلل تعالى في الّسماوات. أنا جنب اهلل الّظاهر. أنا الذی قال اهلل سبحانه و 

تعالى فّي و في حّقي  »... بَْل ِعباٌد ُمْكَرُموَن * ال َيْسِبُقونَُه بِالَْقْوِل َو ُهْم بَِأْمِرِه َيْعَمُلون «2  
أنا عروة اهلل الوثقى الّتي  ال انفصام لها و اهلل سميع عليم.  أنا باب اهلل  الذی يؤتى منه. أنا علم اهلل على الّصراط. أنا بيت اهلل  من دخله 

كان آمنا فمن تمّسك بواليتي و محّبتي أمن من الّنار. 
أنا قاتل الناكثين و القاسطين و المارقين. أنا قاتل الكافرين. أنا أبو اليتامى. أنا كهف األرامل. أنا عّم يتساءلون  عن واليتي يوم 

القيامة قوله تعالى  »ُثمَّ لَُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَّعيم «.3  أنا نعمة اهلل تعالى التي أنعم اهلل بها على خلقه.
أنا الذی قال اهلل تعالى في و في حّقي  »الَْيْوَم َأْكَمْلُت لَُكْم ديَنُكْم َو َأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمتي  َو َرضيُت لَُكُم اإْلِْسالَم دينا...«4 فمن أحّبني 
كان مسلما مؤمنا كامل الدين. أنا الذی بي اهتديتم. أنا الذی قال اهلل تبارك و تعالى في و في عدوي  »َو ِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمْسُؤلُون «5  

أي عن واليتي يوم القيامة. 
أنا الّنبأ العظيم الذی أكمل اهلل تعالى به الدين يوم غدير خم و خيبر. أنا الذی قال رسول اهللn في من كنت مواله فعلّي مواله. 

أنا صالة المؤمن. أنا حي على الصالة. أنا حي على الفالح. أنا حي على خير العمل. أنا الذی نزل على أعدائي  »َسَأَل سائٌِل بَِعذاٍب 
واِقٍع * لِْلكاِفريَن لَْيَس لَُه داِفٌع«6 بمعنى من أنكر واليتي و هو الّنعمان بن الحارث اليهودي لعنه اهلل تعالى. 

القيامة. أنا  القسط ليوم  الّطاهرين من ولدي. أنا ميزان  المؤمنين غيري؟! أنا أبو األئّمة  أنا داعي األنام إلى الحوض. فهل داعي 
يعسوب الدين. أنا قائد المؤمنين إلى الخيرات و الغفران إلى ربّي. 

أنا الذی أصحاب يوم القيامة من أوليائي المبرءون من أعدائي و عند الموت ال يخافون و ال يحزنون و في قبورهم ال يعّذبون و هم 
الشهداء و الصديقون و عند ربّهم يفرحون. أنا الذی شيعتي متوثقون أن ال يواّدوا من حاّد اهلل و رسوله و لو كانوا آباءهم أو أبناءهم.  

أنا الذی شيعتي  يدخلون الجّنة بغير حساب .
أنا الذی عندي ديوان الشيعة بأسمائهم. أنا عون المؤمنين و شفيع لهم عند رّب العالمين. أنا الضارب بالسيفين. أنا الطاعن بالرمحين. 
أنا قاتل الكافرين يوم بدر و حنين. أنا مردي الكماة يوم أحد. أنا ضارب ابن عبِدُود - لعنه اهلل تعالى- يوم األحزاب. أنا قاتل عمرو 

و مرحب. أنا قاتل فرسان خيبر. أنا الذی قال في األمين جبرئيل j ال سيف إاّل ذو الفقار و ال فتى إاّل علّي.
أنا صاحب فتح مّكة. أنا كاسر الاّلت و العّزی. أنا الهادم هبل األعلى  و مناة الثالثة األخری.  أنا علوت على كتف الّنبيn و كسرت 

األصنام. أنا الذی كسرت  يغوث و يعوق و نسرا. أنا الذی قاتلت الكافرين في سبيل اهلل. 
أنا الذی تصّدق الخاتم. أنا الذی نمت على فراش الّنبيn و وقيته بنفسي من المشركين. أنا الذی يخاف الجّن من بأسي. أنا الذی 
به يعبد اهلل. أنا ترجمان اهلل. أنا عَلم اهلل. أنا عيبة علم رسول اهللj أنا قاتل أهل الجمل و صفين بعد رسول اهللn. أنا قسيم الجّنة 

و الّنار.« 
 .jفعندها سکت علّي

فقال النّبيn للحسينj: »أ سمعت يا أبا عبداهلل ما قاله أبوك و هو عشر عشير معشار ما قاله من فضائله و من ألف ألف 
فضيلة و هو فوق ذلك أعلى؟« 

فقال الحسينj : »الحمد هلّل الذی فّضلنا على  كثير من عباده المؤمنين  و على جميع المخلوقين و خّص جّدنا بالّتنزيل و الّتأويل 
و الّصدق و مناجاة األمين جبرئيلj و جعلنا خيار من اصطفاه الجليل و رفعنا على الخلق أجمعين.« ثّم قال الحسينj: »أّما ما 

ذكرت يا أمير المؤمنين! فأنت فيه صادق أمين فقال الّنبيn اذكر أنت يا ولدي فضائلك.«
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إمام الهدى
nفى یوم الغدیر عند رسول اهلل jأنشد حسان بن ثابت هذا الشعر لعلى

أ لم تعلموا أن النبى محمدا
لدی دوح خم حين قام منادیا

   
و قد جاءه جبریل من عند ربه

بأنک معصوم فال تک وانيا
   

و بلغهم ما أنزل اهلل ربهم
و إن أنت لم تفعل و حاذرت باغيا

   
عليک فما بلغتهم عن إلههم

رسالته إن کنت تخشى اأْلعادیا
   

فقام به إذ ذاك رافع کفه
بيمنى یدیه معلن الصوت عاليا

  
فقال لهم من کنت مواله منکم
و کان لقولى حافظا ليس ناسيا

   
فمواله من بعدی على و إننى

به لکم دون البریة راضيا
   

فيا رب من والى عليا فواله
و کن للذی عادی عليا معادیا

   
و یا رب فانصر ناصریه لنصرهم
إمام الهدی کالبدر یجلو الدیاجيا

   
و یا رب فاخذل خاذليه و کن لهم

إذا وقفوا یوم الحساب مکافيا

 :jفقال الحسين
»يا أبت! أنا الحسين بن عليّ بن أبي طالبj و أّمي فاطمة الّزهراء سيدة نساء العالمينh و جّدي محّمد المصطفىn سيد بني آدم 
أجمعين ال ريب فيه يا علّي، أّمي أفضل من أّمك عند اهلل و عند الناس أجمعين و جّدي خير من جّدك و أفضل عند اهلل و عند 
الّناس أجمعين. وأنا في المهد ناغاني جبرئيل و تلّقاني إسرافيل. يا علّي أنت عند اهلل تعالى أفضل مّني و أنا أفخر منك باآلباء و 

األّمهات و األجداد.«
ثّم إّن الحسين j اعتنق أباه و جعل یقبّله و أقبل علّيj یقبّل ولده الحسين و هو یقولj: »زادك اهلل تعالى شرفا و فخرا 

و علما و حلما و لعن اهلل تعالى ظالميك يا أبا عبداهلل.«
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