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الشاباك: 12 قتياًل إسرائيلياً و80 جريحًا
ذكر تقرير لجهاز »الشاباك« اإلسرائيلي أن حصيلة العمليات التي نفذها الفلسطينيين خالل شهر أكتوبر بلغت 609 عملية، 

أسفرت على إثرها عن مقتل 12 إسرائيليًا و 80 جريحًا بإصابات مختلفة.
ووفقا لهذه اإلحصائيات، قتل خالل الشهر الماضي في الضفة الغربية وداخل الخط األخضر 11 إسرائيليًا، إضافة لمواطن 
أجنبي واحد فيما أصيب 36 إسرائيليًا بجراح متوسطة منقسمين بالتساوي »18/18« بين مستوطنين وإسرائيليين وأفراد من 

قوات االحتالل والشرطة وغيرهم من األذرع األمنية.
وقتل وفقا لمعطيات الشاباك 4 إسرائيليين في عمليات إطالق نار وخمسة قتلوا في عمليات طعن وإطالق نار وقعت في 

»القدس« المحتلة واثنين أخريين في حوادث »دهس«.
وفيما يتعلق بالعمليات اإلرهابية اليهودية التي استهدفت الفلسطينيين في تلك الفترة قال الشاباك إن إرهابيين يهود نفذوا 

عمليتي حرق لسيارات فلسطينية إضافة لعمليتي طعن.
ووزع الشاباك العمليات الفلسطينية جغرافيا بواقع 11 عملية وقعت في قطاع »غزة« بينها 4 عمليات في شهر أيلول و 485 
عملية في الضفة الغربية بينها 151 عملية وقعت في أيلول الماضي و 117 عملية وقعت في القدس بينها 68 عملية في أيلول 

و 7 عمليات أخرى توزعت على مناطق داخل الخط األخضر وقعت في شهر أكتوبر مقابل »صفر« عملية في شهر أيلول.
وشملت العمليات التي وقعت في قطاع غزة وفقا لجهاز الشاباك 5 عمليات إطالق صواريخ حيث تم إطالق 7 صواريخ و 

4 عمليات إطالق رصاص قنص عملية واحدة شملت إطالق صاروخ مضاد للدروع وعملية شملت إلقاء زجاجة حارقة.
وتضمنت العمليات في »الضفة الغربية« والقدس 36 عملية طعن، 23 عملية إطالق نار من أسلحة خفيفة، 57 عمليات إلقاء 

عبوات ناسفة محلية الصنع »كواع«، 3 عمليات دهس، تفجير أنبوبة غاز واحدة، 482 عملية إلقاء زجاجات حارقة.
ووقعت داخل حدود الخط األخضر 6 عمليات طعن وعملية إطالق نار واحدة من أسلحة خفيفة.

المصدر: فلسطين اليوم 
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بعدما قدمت الدعم للتكفيريين... مفتي السعودية: محاربة داعش من أعظم الجهاد

الخطر  تستشعر  المملكة  بدأت  و»العراق«،  في »سوريا«  الداعشي  اإلرهاب  على  السعودية  أمراء  أغدقه  الذي  الدعم  بعد 
المحدق بسلطانها، وأخذت األصوات تعلو إلعالن البراءة من وليدها اللقيط داعش، فقد صرح المفتي العام للسعودية الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ إن النهج الذي ينتهجه تنظيم داعش لم يعرف في التراث اإلسالمي وال في الجماعات اإلسالمية على 

مدى التاريخ، وال يمكن تصنيف منهجه سوى أنه منهج اإلفساد والخوارج.
وخالل ندوة عن خطر تنظيم داعش وطرق محاربته، في مسجد بـ»الرياض« أمس، قال مفتي السعودية إن اإلسالم شيء، 
وواقع داعش شيء آخر، فهم عبارة عن عصابة إجرامية، جاؤوا لضرب األمة وإفسادها وإضعاف قوتها، من خالل قتلهم 
المسلمين واستباحة دمائهم، وتركهم أهل الكفر واألوثان. كما أنهم عاملوا أهل العراق و»الشام« بكل خلق سيئ ورذيل. وهم 

بعيدون عن اإلسالم كل البعد. هم العدو فاحذرهم.
وأوضح أن داعش خدعت الكثير من الجهال، وادعت اإلسالم كذبًا وزوراً، وأن من يدعون إلى االنضمام إليها إما أنهم جهال 
السيف في قلوب  الخوارج أغمدوا  الجهاد، فهؤالء  الى أن محاربة تنظيم داعش من أعظم  أو أن في قلوبهم مرضا، الفتًا 

الصحابة والمؤمنين، وهم ليسوا دولة، بل عصابة، وليست إسالمية، بل إجرامية، سددت خنجراً إلى خاصرة األمة.
وأضاف أن عناصر داعش يستحلون دماء المسلمين باعتبارهم مرتدين، ويقتلون المصلين في مساجدهم، ويستبيحون نساء 
المسلمين على أنهن سبايا، ويتركون الكفار ويقتلون أهل اإلسالم، كما أنهم أشغلوا المسلمين في سورية عن عدوهم، بتفجير 

أماكنهم وإعالن الحرب عليهم، بداًل من قتال عدوهم.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر



67 67

موقع أمريكي: مقاتالت إسرائيلية تقصف اليمن
كشف موقع »فيترين توداي« األميركي المتخصص بالشؤون العسكرية أن األسبوع المنصرم شهد إسقاط طائرتي F16 في 

»اليمن«.
وفي تقرير نشره الموقع أكد ا إنه بعد فحص حطام الطائرتين تبين أنهما تعودان إلى نوع من الطائرات لم يتم تسليمهما إلى أية 
دولة عربية، وال حتى المملكة العربية السعودية. والمشتري الوحيد في المنطقة لهذا النوع من الطائرات هو إسرائيل، مضيفا بالقول:
بما أن جميع الطائرات المسلمة من »الواليات المتحدة« إلى الدول العربية تحمل كتلة C/D وليس A/B، فإن هذه النماذج هي 
على األرجح واحدة من طائرات الـ50، التي سلمت في عهد كلينتون إلى إسرائيل، ويحتمل أيًضا أن تكون من الفائض التابع لحلف 

شمال األطلسي سواء من »إيطاليا« أو »البرتغال«.
ووفقا للموقع المتخصص االمريكي بالشؤون العسكرية، فإن عالمات سعودية حديثة طبعت على الطائرات الحربية اإلسرائيلية، 
معتبرا أن الطائرة التي يجدر بها أن تكون »سعودية« ما هي إال طائرة إسرائيلية، يقودها إسرائيليون يجيدون اللغة العربية وهم تابعون 

لوحدة )الكاميكاز( المتخصصة بالقيام بعمليات ضد »إيران« و»روسيا« وأوروبا الغربية.
وأضاف موقع »فيترين توداي« ما يعزز هذا االحتمال هو خزانات الوقود التي كانت تحملها هاتان الطائرتان، إذ ال حاجة 

لهذا الكم من الوقود إن أقلعتا من اليمن أو السعودية، أما وأنها تقلع من إسرائيل فإن المسافة تبلغ 1200 ميل.
ومن المرجح أن واحدة من هذه الطائرات هي المسؤولة عن إسقاط القنبلة النيوترونية على اليمن قبل بضعة أيام.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر

ممثل وکالة روسيا سيغودنيا إلکنا: اإلعالم الغربی يعرض صورة عنيفة عن المسلمين

ان اإلعالم الغربى من خالل بثّه لجرائم التيارات اإلرهابية يحّث على القيام بمثل هذه األعمال فضاًل عن عرضه لصورة عنيفة 
عن المسلمين. وأشار الى ذلك، الصحفى اإليرانى الذى يمثل مكتب »وكالة روسيا سيغودنيا« )روسيا اليوم( فى »طهران«، 
عماد آبشناس، منتقداً توجهات اإلعالم الغربى فى التعامل مع قضايا المنطقة فى كلمة له بالمعرض الـ21 للصحافة فى العاصمة 

طهران.
وقال ان وكالة أنباء روسيا سيغودنيا تعمل على نقل الواقع كما هو كما انها تسعى للتصدى لإلسالموفوبيا واإليرانوفوبيا اللتين 
يروج لهما اإلعالم الغربى. وأضاف ان اإلسالموفوبيا و اإليرانوفوبيا قضيتان منتشرتان فى العالم وان التصدى لهذه التوجهات 
يبدو أمراً مهمًا ألن اإلعالم الغربى يسعى لنشرها بجدية. وأوضح ان التشدد الدينى أو اإلعالم الذى يحّث على التشدد يعمل 

تحت غطاء الدعم الغربى ويحظى بترغيب غربى لممارسة عمله.
واستطرد آبشناس قائال: ان اإلعالم الغربى يبّث عمليات النحر والذبح والجرائم األخری التى يقوم بها المتشددون بغية رسم صورة 

سلبية عن المسلمين.
وطالب مراسل وكالة روسيا سيغودنيا بمواجهة الصورة العنيفة التى يعرضها اإلعالم الغربى عن اإلسالم وعن »ايران« وعن 

»روسيا ايضًا«.
وفيما يخّص إزدواجية اإلعالم فى تغطية أحداث »اليمن« وايضًا ما حدث للحجاج فى منى قال آبشناس: اننا سعينا الى 
تغطية اليمن والحج بأفضل شكل ممكن حيث قمنا بإعالن موقفنا من اليمن بصراحة فى وكالة »سبوتنيک« فى حال إننا لم نعلن عن 

موقف فيما يخّص القضايا التى نقوم بتغطيتها.

المصدر: وکالة األنباء القرآنية الدولية )إکنا(.
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سي آي أيه: نجاح الحل العسكري مستحيل في اليمن وسورية وليبيا والعراق
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أ ف ب قال مدير وكالة المخابرات المركزية األمريكية »السي آي أيه«، جون برينان: عندما أنظر إلى الدمار في »سوريا« 
و»ليبيا« و»العراق« و»اليمن« يصعب علي أن أتخيل وجود حكومة مركزية في هذه الدول قادرة على ممارسة سيطرة أو سلطة على 

هذه الحدود التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية. 
واعتبر المسؤول األميركي خالل مؤتمر صحفي عقده مع مدير االستخبارات الفرنسية برنار باجوليه أن الحل العسكري مستحيل 
في أي من هذه الدول )اليمن والعراق وسورية وليبيا(. وأكد أنه من الخطأ الذهاب مباشرة باتجاه البحث عن »تسوية نهائية« 
في الوقت الراهن، بل يجب اعتماد استراتيجية الخطوات الصغيرة عبر السعي أوال إلى خفض درجة الحرارة، خفض حدة النزاع، 
بناء بعض الثقة بين األطراف الموجودين هناك والراغبين فعال بالتوصل إلى تسوية سلمية. وأدلى المسؤوالن الفرنسي واألميركي 
بهذه التصريحات خالل مؤتمر حول االستخبارات نظمته جامعة جورج واشنطن في العاصمة الفدرالية األميركية. من جانبه 
أعلن مدير االستخبارات الفرنسية برنار باجوليه في »واشنطن« خالل مؤتمر حول االستخبارات أن الشرق األوسط الذي 
نعرفه انتهى إلى غير رجعة، مؤكدا أن دوال مثل العراق أو سوريا لن تستعيد أبدا حدودها السابقة. وقال باجوليه مدير اإلدارة 
العامة لألمن الخارجي »دي جي اس ايه« في المؤتمر الذي شارك فيه أيضا مدير وكالة االستخبارات المركزية األميركية 

»سي آي أيه« جون برينان أن: الشرق األوسط الذي نعرفه انتهى وأشک بأن يعود مجددا. وأضاف: 
نحن نری أن سوريا مقسمة على األرض، النظام ال يسيطر إال على جزء صغير من البلد: ثلث البلد الذي تأسس بعد الحرب العالمية 
الثانية. الشمال يسيطر عليه األكراد، ولدينا هذه المنطقة في الوسط التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية. وأكد أن األمر نفسه 

ينطبق على العراق، مضيفا ال أعتقد أن هناك إمكانية للعودة إلى الوضع السابق. 
وأعرب باجوليه عن »ثقته« بأن المنطقة ستستقر مجددا في المستقبل، ولكن وفق أية خطوط؟ في الوقت الراهن لست أعلم. ولكن 
في مطلق األحوال ستكون مختلفة عن تلک التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن الشرق األوسط المقبل سيكون حتما 

مختلفا عن الشرق األوسط ما بعد الحرب العالمية الثانية.

http://www.yemen-today.net :المصدر



زينب الكبرىh مفسرة معنى الحياة
اسماعيل شفيعي سروستاني
إن نهاية قضية اإلمام الحسينj هي بداية لحضور بارع ورائع للسيدة الوحيدة التي يبدو أن مجمل مشهد عاشوراء كان 
قد حدث لكي تضطلع بدور، وإن النموذج األزلي والمثال األبدي الذي صنع في ظهر عاشوراء، كان سيبقى ناقصا من دون 

زينبh. وحقا أن قصة كربالء لما كانت أن تكتمل من دون اضطالعها بدور.
إن بداية حضور زينبh هي نهاية قتال الحسينj نهاية وقت تصدي رجل للموت األحمر، لكي تنبثق من بعده، آداب 

وتقاليد جديدة وتبدأ ُسنة جديدة، تلك التي تولت زينبh كلها.
 jلتؤسس لُسنة كانت لتربط الحسين hوعندما انقشع الغبار عن ساحة القتال، وخمدت طبول الحرب، نهضت زينب

وكل الدور الذي اضطلع به باألبدية.

أم، قامت في زمن اإلضطراب  بيت فاطمةh وتربت في حضن  بنت عليj والتي ترعرت ونشأت في   hإن زينب
ومآسي الدهر، واختالط الحق بالباطل، لتلقي خطبة ذودا عن الحقيقة، خطبة بليغة، مازال يُسمع دويها في زوايا مسجد 

.nالنبي
 hمضرجا بدمه، وجدت زينب jوهكذا في عصر عاشوراء عندما كانت الشمس في طريقها إلى المغيب وكان الحسين

فجأة أنها يجب أن تكون مسؤولة أمام كل ما سيحدث من اآلن فصاعدا.
وحتى قبل هذا، كانت ترى أن الحسينj بجانبها واألبناء الذين كانوا يواجهون الخصم ببسالة وبسيوف سليلة، لكن لم 
يكن بعد ذلك ثمة رجل في الميدان للتعويل عليه في اجتياز ساحة »كربالء«. لذلك، تبدأ الحركة الحزينة والشجاعة في 

.hبمفردها، مع حشد ممن واجهوا مصائب ومآسي، والذين عينهم على سواعد زينب hنفس الوقت لزينب
وأصبح ال بد لزينبh أن تفسر معنى الحياة، ومن ثم المعنى الهائل للموت الذي تصدى لهم الحسينj كليا.

وكانت بنت فاطمةh قد سلكت الطريق ذاته الذي سلكه الحسينj لكي تصل على امتداد الحياة إلى »مكة« ومن مكة 
إلى صحراء كربالء، وكان أمامها اآلن، بعد الحسينj دليل واحد، دليل الحرية واألصالة والكرامة، ذلك اإلنسان الذي 
كانت تنظر إليه طيلة حياتها بنظرة سامية وكانت تكن له كل المحبة والتقدير، واشترطت في صداقها للزواج من جعفر أن 

تكون معه وبجانبه.
وكانت زينب الكبرىh مضطرة لمواصلة الطريق الذي كان الحسينj قد بدأه. وكانت تسلك هذا الطريق مع مخزون من 

الصعاب لكي تحفظ ذكرى الحسينj وتحمي ذويه الذين يطيقون اليوم ضربات السياط.
وتنبلج زهرة الحياة من شجرة الموت المثمرة، وكانت زينبh تتولى تفسيرها، لكن ما يتربص على الدوام بهذا التفسير 
بالتبني، وكان على  الشيطان  أبناء  يمارسه  الذي  التحريف  للحسينj هو  األحمر  للموت  الهائل  والمعنى  للحياة  الكبير 
زينبh ورغم كل الصعاب والشدائد، صيانة ذلك التفسير، وأن تكون مبلغة ومبينة أمينة، خالل سلوك مسار كربالء إلى 

»الكوفة« ومن الكوفة إلى »الشام«، لتحول دون أن تبدو حركة الحسينj وكأنها قد انكسرت.
وتنطلق القافلة من دون أمير. وترتدي زينبh ثياب الهمة والعزيمة، فتنهض. وتجمع بقايا قافلة كربالء فتنطلق مع الثكالى 
والمحزونين إلى تلك المدينة التي كانت تعرف فيها حتى قبل هذا ببنت أمير المؤمنينj وخليفة المسلمين. ودخلت 

مضطرة ميدان، كان المتفرجون فيه يتوقعون رؤية أسرى، لكنها خلقت دورا أبهرت وأدهشت من خالله الجميع.
وبعكس ما كان يتوقعه المتفرجون المتسلقون الذين تمسكوا في غفلة تامة، بالحياة العارية عن أي مغزى. ولم يكن لكالم 
زينبh أي نسبة مع حياة أهالي الكوفة وأولئك الذين يبتغون حياة الكوفيين ألى أبد اآلباد. وربما كانت تفكر مع نفسها:

هل هنا، تلک الكوفة التي كنت أعيش فيها مع أبي؟ وهؤالء هم نفس األناس الذين قتلوا حسينا ويقفون اآلن للتفرج على أسرته 
المسبية؟

وأطلت زينبh برأسها من المحمل متوجهة إلى جاهلي حقيقة الموت والحياة، وقد مزقت بخطبتها هذه كل ستائر وُحجب 
وهم أهل الكوفة وخاطبتهم بعد الحمد هلل والثناء عليه وكأن الصوت ينبعث من حنجرة عليj قائلة: »يا أهل الكوفة يا 
أهل الختل والغدر...« لتهز بذلك المتفرجين الجهلة. وكان هذا أول خطاب للعقيلة زينبh التي مزق كالمها الستائر التي 

كانت تغطي الحياة العفنة والقذرة والمليئة بالغدر والمكر والحيلة لهؤالء القوم، وقالت فيهم:
»أتبكون ؟! فال َرَقأت الدمعة، وال ُقطعت الرنّة، إنما مثلكم كمثل التي نََقَضت غزلها من بعد قوة أنكاًثا... .«

إن ما كان أهل الكوفة يطلقون عليه حياة، لم تكن سوى قطعة سجاد حيكت بلحمة المكر وسدى الختل والغدر. وهنا تولى 
الشيطان زخرفة هذه الحياة العفنة، لكي يحطم المتبجحون البعيدون كل البعد عن المروة والشهامة، الجدران التي تحيط بهم، 

:hبحيث قالت فيهم السيدة زينب
»ويلكم يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول اهللn فريتم وأي كريمة له أبرزتم وأي دم له سفكتم وأي حرمة له انتهكتم ... .«

إنهم لم يكونوا ليعرفوا أن ما تنعموا وآباؤهم به كان من شجرة محمدn وأبنائه الكرام.
وأجهش أهل الكوفة بالبكاء والنحيب، ومع كالم زينبh، وصل صوت الموت الدامي للحسينj إلى الكوفة.

تعالى  أكبر، يكون اهلل  لتدينهم وتوعدهم بمحكمة  بوسعة مدينة،  إلى محكمة  الكوفة  بأهل  أتت، زينبh بخطبتها،  فقد 
قاضيها.

وال يمكن التعويض عن الدم الذي يراق، لكن زينبh تبحث عن حياة خاصة تقام أعمدتها على أساس هذه الدماء. 
ويفهم قادة جيش عبيداهلل، بان الحرب الرئيسية قد بدأت للتو. وكانوا حتى تلك الفترة يظنون أنه مع قتل الحسينj فان 
القضية ستنتهي، لكنهم وجدوا اآلن بان دماء الحسينj تغلي وتسير كالموج الهادر لتغرق كل أهل الختل والغدر والمكر.

لقد كان صوت زينبh صوت دم الحسينj. وكان حسينj آخر قد دخل الميدان، بجهوزية تامة وعتاد تام. الحسين 
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.hالذي يظهر نفسه في جسم زينب
وكانت مجمل نهضة عاشوراء مقدمة لكي تتوجه زينبh إلى الميدان لترسخ العهد والميثاق.

ويقوم جيش الشام بتوجيه القافلة المنهكة عبر الطرق غير السالكة، عسى أن يتيه صوت زينبh في البرابري والصحاري 
 jأغرقت بحماستها، بالط عبيداهلل ويزيد بالدماء التي سالت عن اإلمام الحسين hوأال يصل إلى أسماع الناس، لكن زينب

وكالمها البديع، بحيث لم تبق أي حجة للخصم.
وانتزعت زينبh كل الوسائل واألدوات من العدو لكي تغلق كل طرق التحريف والتزوير وكان هذا كالمها األخير الذي 

نزل على يزيد كالصاعقة:
»... فكد كيدك، واسع سعيک، وناصب جهدك، فواهلل ال تمحو ذكرنا، وال ُتميت وحينا، وال ُتدرك أمدنا، وال ترحض عنک عارها، 
وهل رأيک إال فند، وأيامک إال عدد، وجمعک إاّل بددا!... فالحمد هلل الذي ختم ألّولنا بالسعادة وآلخرنا بالشهادة والرحمة... .«

ومن هنا يمكن فهم، أنه عندما بدأ االمام الحسينj حركته باتجاه كربالء كانت زينبh معه لتكون شاهدا على دمه 
وتكرم ببساله دمه وتهدم بكالمها وحضورها، صرح اليزيديين المهتز أصال، وتنتزع منهم الراحة واالستقرار.

لقد جاءت لتضفي المعنى الحقيقي على مجمل الحياة ولكل وجود اإلنسان في مشهد الحياة، ولتحرر اإلنسان من شرك 
مكر إبليس، لقد جاءت لتكون ُمفسرة لمعنى الحياة.

نشرت يف »من قمة عاشوراء إىل حبر الظهور«.
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اإلمتداد الکربالئی

استمرارية النهضة الحسينية
َّا لَُه لَحافُِظون.«1 ْكَر َو إِن لْنَا الذِّ َّا نَْحُن نَزَّ قال اهلل تعالى في »القرآن المجيد«: »إِن

إن اهلل قد وعد بحفظ القرآن الكريم، ومن الواضح أنه ليس المراد حفظ ظاهر القرآن وكلماته فقط، بل مضافًا إلى حفظ 
تلك النصوص المباركة عن التحريف، فالمقصود هو أن اهلل عّز وجّل قد تكفل بحفظ اإلسالم الواقعي دائمًا في ظل القرآن 

.bومفسريه الواقعيين من األئمة الطاهرين
ولذا يشاهد من خالل صفحات التاريخ أنه كلما كان اإلسالم يواجه خطر الفناء الكامل. فإن اهلل سبحانه قد أنجاه وحفظه 

في كنفه ولو عبر المعجزة واألسباب الغيبية.
يزيد  أراد  حيث  الكامل،  السقوط  منحدر  في  اإلسالم  جعلت  التي  الموارد  تلك  من  واحدة  كانت  عاشوراء  واقعة  إن 
وجالوزته القضاء على اإلسالم وعلى حملته نهائيًا بقتل ذرية رسول اهللn عن آخرهم، وإذا ما استشهد اإلمام السجاد

j في ذلك اليوم لخلت األرض من حجة اهلل وممن يفسر القرآن الكريم ويبين تعاليم اإلسالم وأحكامه وشرائعه للناس، 
ولكن شاء اهلل أن يصبح اإلمام زين العابدينj مريضًا وبشدة حتى ال يتمكن من الذهاب إلى ساحة القتال ويسقط عنه 

الجهاد، وإن أراد األعداء أن يقتلوه أيضًا ولكن اهلل حفظه من كيدهم.
وبعد شهادة اإلمام الحسينj كان اإلمام زين العابدينj حامل راية اإلسالم وذلك برفقة عمته عقيلة بني هاشم السيدة 
زينب الكبرىh فمن خالل خطبه الشريفة في المدن واألماكن المختلفة خصوصًا في مجلس يزيد بن معاوية قد ضمن 
اإلمامj استمرار تلك النهضة المقدسة، وتمكن ولألبد من فضح يزيد وغيره من أعداء اإلسالم، واثبات ظالمة وأحقية 

.bأهل البيت

النهضة الثقافية والعاطفية
الظلم  ضد  الهادئ  الجهاد  أسلوب  كربالء  فاجعة  في   jالحسين اإلمام  أبيه  شهادة  بعد   jالعابدين زين  اإلمام  اتخذ 

والطغيان، والجهل والكبت.
الثقافية والعاطفية في سبيل  النهضة  مباركة كثيرة، منها  وقد كان لهذا األسلوب الحكيم في تلك الظروف الحرجة آثاراً 

توعية األمة.
فزين العابدينj سعى جاهداً، سواء كان في ساحة »كربالء«، أو »الكوفة«، أو في طريقه إلى »الشام«، وفي الشام نفسها 
أيضًا إلى جذب عواطف الناس وإحياء ضمائرهم لمعرفة ما جرى من ظالمة على أهل بيت الرسالةb الذين يمثلون 

اإلسالم من قبل طغاة بني أمية الذين يدعون اإلسالم كذبًا وزوراً، وذلك عن طريق:

• أوال: النهضة الفكرية والثقافية
حيث وجه اإلمامj أنظار الناس إلى الهدف السامي الذي قام من أجله أبوه اإلمام الحسينj وضحى بنفسه وأوالده 
وأهل بيته وأصحابه الكرام في سبيله، وهو إحياء اإلسالم، والوقوف أمام المؤامرات التي أرادت القضاء على اإلسالم، وأن 
يعيش اإلنسان حراً كما خلقه اهلل، من دون أن يستسلم للظلم واالستبداد وال يخنع للجور والطغيان، وأن ال تكون أزمة 

األمور ومصير الشعوب بيد حاكم ظالم مستبد.
وفي الواقع إن اإلمام الحسين سيد الشهداءj لم يكن مخالفًا ليزيد بن معاوية فقط بل كان مخالفًا لجميع الظلمة الفاسدون 
والمفسدون في كل زمان ومكان، كما أراد لإلنسان بما هو إنسان أن يعيش سعيداً حراً، في أي زمان ومكان، سواء كان 

مؤمنًا أم كافراً.
 :jقال اإلمام الحسين

»ويحكم.. إن لم يكن لكم دين وكنتم ال تخافون المعاد فكونوا أحراراً في دنياكم.«2
 :jوقال

»إني لم أخرج أشراً وال بطراً، وال مفسداً وال ظالمًا، وإنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جديn أريد أن آمر بالمعروف وأنهى 
3».jعن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب

وقال: 
»إني ال أری الموت إال سعادة والحياة مع الظالمين إال برما.«4

نعم. إن من يريد الخالص من الذل والعبودية، ومن أراد العزة والسعادة، فعليه أن يتعلم من مدرسة أبي األحرار الحسين بن 
عليj درس الشهامة والشجاعة، وسمو النفس وعزة الروح، واالستقالل الفكري وعدم العبودية، واألمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، وإصالح المجتمع وإنقاذ اإلنسان، وأخيراً الجهاد في سبيل اهلل وفي سبيل اإلنسانية ضد الظلم والطغيان.
اإلصالحية  الحركات  من  فكم  المباركة،   jالحسين اإلمام  نهضة  آثار  بوضوح  يرى  التاريخ  صفحات  في  المتتبع  إن 
والمنادية بالحرية التي نبعت من هذه النهضة المقدسة وتعلمت منها درس المقاومة والفداء، وذلك منذ يوم عاشوراء عام 

60 هجرية وإلى يومنا هذا وستسمر المسيرة إلى أي يوم يوجد هناك سطوة ظالم وصرخة مظلوم في األرض.
وقد حكي عن غاندي أنه قال: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلومًا فأنتصر.

• ثانياً: النهضة العاطفية
فبالقدر الذي كان قيام سيد الشهداءj مؤثراً في إحياء اإلسالم والقرآن الكريم... كذلك فإن استمرار وبقاء تلك النهضة 
له نفس التأثير في استمرارية المفاهيم اإلسالمية وشريعتها، وربما كانت أهمية العلة المبقية أكثر من العلة المحدثة على 
اصطالح الحكماء، فإذا لم تكن عملية استمرار النهضة المقدسة لإلمام الحسينj، فان تلك النهضة سوف تحجم وتحد 
النهضات  بزمانها وتنسى وربما تحرف وتغير عن واقعها الموجود عبر اإلعالم المزيف والكاذب، حالها حال الكثير من 

والحركات األخرى، ولكن عملية استمرار النهضة جعلتها حية وخالدة في كل عصر وزمان بكل تفاصيلها وأحداثها.
والنهضة العاطفية التي تحيي فطرة الناس هي من أهم أسباب حفظ واقعة عاشوراء على مر التاريخ، ومن هنا يعرف فلسفة 

.jالبكاء والعزاء على اإلمام الحسين
فإن إقامة المجالس وموكب العزاء على سيد الشهداءj وإحياء الشعائر الحسينية بكل أقسامها وأنواعها المتعارفة من 
البكاء واللطم والزنجيل والتطبير وما أشبه، تجعل من هذه النهضة غضة طرية كأنها وقعت اليوم، وتبين أهدافها اإلنسانية 
للبشرية بأجمعها وتدعو المجتمعات اإلنسانية لالستجابة إلى نداء الفطرة في كافة األزمنة باتباع أفكار ونهج سيد الشهداء 

اإلمام الحسينj والسير على خطاه ضد الظلم والطغيان.

من أسرار بقاء نهضة عاشوراء
وقد كان لإلمام زين العابدينj دور أساسي في حفظ نهضة عاشوراء واستمرارية مدرسة كربالء المقدسة إلى يومنا هذا. 
حيث أدى اإلمام السجادj كل ما بوسعه إلحياء ظالمة أبيه الحسينj حتى استمرت قضية عاشوراء والنهضة الحسينية 

المباركة إلى يومنا هذا، بل وستستمر إلى يوم القيامة بإذن اهلل تعالى.
فقد سعى اإلمام زين العابدينj دائمًا إلى تشكيل مجالس الحزن والعزاء على شهداء كربالء وبيان ما جرى فيها من الظلم 
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والجور. فكان ببصيرته الثاقبة كلما نظر إلى عماته وأخواته شرع بالبكاء عاليًا. وإذا ما سقط نظرهj على طفل رضيع 
جرت دموعه على خديه. وإذا ما شاهدت عينيه رأسا مقطوعًا، فإنهj كان يتأثر بشدة. وإذا ما قدموا له طعامًا أو ماًء، 

تحسر وتأوه حتى يمزج ذلك بدموع عينيه.
نعم إن البكاء مدرسة حضارية، استخدمها اإلمام زين العابدينj لفضح الظلم والطغيان مضافًا إلى األساليب األخرى 

.jكأسلوب الدعاء وإلقاء الخطب وبيان األحاديث وتنظيم الكوادر الواعية وما أشبه مما هو مذكور في تاريخ اإلمام
إن اهلل عّز وجّل فطر الناس على حب المظلوم ونصرته، وسالح الظالمة أقوى وأمضى سالح على الظالم المعتدي، ومن هنا 
فإن اإلمام زين العابدينj بعد فاجعة كربالء جعل من ظالمة أهل بيت العصمة والطهارةb شعاراً لفضح وطعن أعداء 

الحق وأنصار الباطل.
فكانj وفي كل المناسبات يذكر مصيبة أبيه وأخوته وأصحابهمb، وكذلك مسألة األسر وهتك حرمة بنات رسول 

اهللn، فكان يندب ويذرف الدموع ويقرأ عزاءهم.
وهكذا استطاع اإلمام زين العابدينj من إيجاد حركة عاطفية دائمة في أوساط الناس وواقعهم الخارجي، حتى تبقى 

على إثرها نهضة اإلمام الحسينj وأهدافه المقدسة حية وخالدة دائمًا.

الهوامش:
1. سورة احلجر، اآلیة 9.

2. »حبار األنوار«، ج45، ص51، ب37.
3. »حبار األنوار«، ج44، ص329، ب37.

4. »املناقب«، ج4، ص68، فصل يف مكارم أخالقه.
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أبعاد الصلح و أسراره
لم يدرك المعاصرون لإلمام الحسن، حتى أصحابه، األبعاد الحقيقية للصلح فاعترضوا على اإلمام بل جابهه بعضهم بكلمات 
قاسية زادت من محنته و عمقت حزنه. فهذا حجر بن عدي الذي يعد من أخلص األصحاب يقول: لوددت أنک كنت مّت 
قبل هذا اليوم ولم يكن ما كان، إنا رجعنا راغمين بما كرهنا و رجعوا مسرورين بما أحبوا. فتغير وجه الحسنj و غمز الحسين
j حجراً، فسكت. فقال الحسنj: »يا حجر ليس كل الناس يحب ما تحب و ال رأيه كرأيک و ما فعلت إال إبقاء عليک و اهلل 

كل يوم في شأن.«1
هذا الغموض الذي اكتنف الصلح و سربله في حجب كثيفة استعصى على العقول معها إدراك أبعاده، امتد إلى يومنا الحاضر. 
فبعضهم يطعن في قدرات اإلمام و  الحسنj تفسيرات خاطئة  المعاصرين يفسرون صلح  المؤرخين  فانبرى عدد من 
صالحيته للقيادة و بعضهم يعزو الصلح إلى حالة جبن و خوف على النفس و آخر يرجعه إلى ميوالت عثمانية عميقة في 

.nنفس الحسن حجبها وجود أبيه أو هو اندفاع من اإلمام لتحقيق نبوة لرسول اهلل
هذه االجتهادات في تفسير الحدث لم تكن لتدرك حقيقة المعاهدة و واقع أمرها ألنها أواًل: اعتمدت على رؤية تجزيئية 
التاريخية فمثال  النصوص  العوامل و تتضارب معه  انتخابية تستند إلى مفردة واحدة في سياق حدث معقد تتداخل فيه 
بعضهم يستند إلى حديث الرسولn: »إن ابني هذا سيد سيصلح اهلل به بين فئتين من المسلمين.« ليعلل الصلح بأنه رغبة من 

الحسنj في تحقيق هذه النبوة.
و ألنها ثانيًا: لم تعرف شخصية الحسنj حقًا، و تعاملت معه كأي قائد سياسي بمعزل عن مشروعيته الدينية و موقعه 
الرسالي المتقدم و التسديد اإللهي الذي يالزمه، فإن إلغاء جانب اإلمامة اإللهية في شخصية الحسنj و عدم االعتراف 
بها يجعل هؤالء الباحثين يتيهون في تفاصيل الحدث بل يضيعون في ركام كبير من الروايات الضعيفة و األقاصيص المفتعلة 
القراءة  و يجعلهم يعتقدون أنه قادر على التصرف كيفما شاء دون ضوابط و مرجعية شرعية. و لكن قصد الوصول إلى 
الموضوعية ألبعاد الصلح و سره الدفين، نبدأ أواًل باستعراض كل االفتراضات المطروحة في سياق البحث التاريخي لنعقب 

أخيراً بالرؤية التي نعتقد أنها األقرب إلى الواقع:

• الفرضية األولى: الحسنj صالح خوفا على نفسه
 و هي قديمة قدم الصلح حيث جابه عبد اهلل بن الزبير اإلمام الحسنj بهذه التهمة و عاب عليه تسليم األمر و صلحه مع 
معاوية، ولم يخف على اإلمام ما يستبطنه ابن الزبير من عداء آلل الرسول فردعه قائاًل: »و تزعم أني سلمت األمر و كيف 
يكون ذلک، ويحک و أنا ابن أشجع العرب و قد ولدتني سيدة نساء العالمين لم أفعل ذلک ويحک جبنًا و ال ضعفًا و لكنه بايعني 

مثلک و هو يطلبني البترة و يداجيني المودة ولم أثق بنصرته.«2
و ال يخفى أن الشواهد التاريخية و الوقائع التي سردنا بعضها في الفصل األول تنفي بقوة هذه الفرضية الباطلة فأين الحسن

j من الجبن و متى كان الحسن بن عليj الرعديد الجبان حتى يخاف القتل فيتقيه بالتنازل عن ملكه و من أين تَُمت 
إلى الحسن بن عليj الجبانة يا ترى؟ من أبيه أسد اهلل و أسد رسوله أم من جّديه رسول اهللn وشيخ البطحاء أم من 
عميّه سيدي الشهداء العظيمين حمزة وجعفر أم من أخيه أبي الشهداءj أم من مواقفه المشهورة في مختلف الميادين يوم 

الدار و يوم البصرة و في مظلم ساباط.3

• الفرضية الثانية: إن الحسنj باع الخالفة بالمال ألنه رجل يعيش ترفاً و بذخاً، و هو بحاجة إلى أموال كثيرة تغطي 
نفقاته

فبعض أصحاب هذه الفرضية يقول : و لكن الحسن الذي كان يميل إلى الترف و البذخ ال إلى الحكم و اإلدارة لم يكن رجل 
الموقف فانزوی من الخالفة مكتفيًا بهبة سنوية منحه إياها.4

و هذه تهمة أغرب من سابقتها. فالحسنj الذي عاش في بيت العطاء و التضحية و الزهد في هذه الدنيا و إيثار اآلخرة 
حتى بقي أهل البيت بدون طعام ثالث و قدموا إلى رسول اهلل يرتعشون من الجوع كالفراخ، فنزل »القرآن« يخّلد الموقف 
ِ اَل نُِريُد ِمنُكْم َجَزاء  ِه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا * ِإنهََّما نُْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللهَّ َعاَم َعَلى ُحبِّ و يعدهم بجنان و ملك ال يبلي: »َوُيْطِعُموَن الطهَّ
ُ َشرهَّ َذلَِک الَْيْوِم َولَقهَّاُهْم نَْضَرًة َوُسُروًرا * َوَجَزاُهم بَِما َصَبُروا  َنا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا * َفَوَقاُهُم اهللهَّ بِّ َواَل ُشُكوًرا * ِإنهَّا نََخاُف ِمن رهَّ

َجنهًَّة َوَحِريًرا«5
هل يطمع الحسنj في المال و هو الذي قاسم اهلل ماله مرتين و خرج من ماله ثالث مرات؟ هل به طمع هذا الذي تمأل 
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كتب السير قصص في جوده و عطاءه و بذله و صون كرامة سائليه!!
و كيف يتنازل عن السلطان من به طمع للمال و ميل للبذخ و الترف أو ليس السلطان باب إلى كل تلك المطامع الدنيوية؟ 

أليست الخالفة خير سبيل للثراء و الرفاه و الترف ؟
كال إن الحسنj فوق األطماع و قد ضحى بسلطان ملكه و ترك كل الدنيا و زخرفها وراء ظهره في سبيل المبدأ و 

الرسالة. 

• الفرضية الثالثة: الحسنj صالح معاوية ألنه ليس أهال للقيادة و الزعامة
القيادي عند  بالقصور  معاوية  إلى  الخالفة  انتقال  و   jاستشهاد علي بعد  الحاصلة  السياسية  التحوالت  الكثيرون  يفسر 
الحسنj فهو كما يدعي البعض ال يمكن أن يقوم مقام عليj: فإنه عندما غاب علي لم يكن أحد على المسرح جديراً 

بأن يقوم مقامه.6
و يعقب لقد صمم على عقد السالم مع معاوية ألنه وهن و ضعف و تاه فقد كانت أية مجابهة حربية فوق إمكاناته و وسائله 

النفسية و ربما كانت المسؤولية الخليفية تفوقها أيضا فلم يكن لديه قوة داخلية كافية لمعاودة صفين.7
و مّدٍع آخر يقول: فإن األخبار تدل على أن الحسن كانت تنقصه القوة المعنوية و القابلية العقلية لقيادة شعبه بنجاح.8 و يدعم 
هذا الرأي ثالث فيقول: إن الحسن كان قديراً على أن يعد الجماعات المنحلة عن طريق االستثارة و الحماس و بث روح العزم 
و اإلرادة كما رأينا في القادة الحديديين أمثال نابليون الذي تولى شعبا أنهكته الثورة الطويلة.. و لكن القائد غمرته موجة السأم 

التي غمرت الناس.9
ولكن بالتأمل في مثل هذه التقييمات و بقطع النظر عن الدوافع السيئة و النوايا الخبيثة لدى البعض في قراءة أحداث التاريخ 
و الطعن في رموز اإلسالم كما هو ديدن المستشرقين فإن هذه التحاليل تبتني على أساس فهم وضعي للسياسة و القيادة 
في ظل المنظومة الوضعية للسياسة التي هي )فن الممكن( و التوسل بكل الوسائط لتحقيق الهدف ألن الغاية تبرر الوسيلة 
البارع( و  فاشاًل ألنه بحساب الموازين المادية قد فرط في الملك و تمكن خصمه )السياسي  فيكون الحسنj قائداً 

)القائد الالمع( من االستحواذ على الحكم و هذا أقصى آمال السياسي الناجح!
نعم. في ضوء هذه التصورات المنحرفة للسياسة يكون األمر كذلك و لكن غاب عن هؤالء أن الحسنj إمام، له القيادة 
الدينية أوال و بالذات فهو حافظ الشرع و مجسد القيم اإلسالمية و أسمى أهدافه أن يقيم حياة الناس على أساس الحق و 
العدل و موازين الشرع. و يستحيل أن يتوسل بالظلم و الجور في سبيل أهدافه و لن يكون كالديكتاتوريين الذين يملكون 

االستعداد لتعبيد الطريق إلى التاج بجماجم الجماهير و على تالل من األكاذيب و الحيل.
هذه السياسة الملوثة كانت سبيل معاوية و ليس معاوية بأدهى من علي و الحسن و لكنه يغدر و يفجر. و لعلي و 

للحسن رادع من تقوى و ورع.
و سيتضح من هذا الفصل و الذي يليه كيف يعبر الصلح عن حنكة سياسة بالغة.

nالفرضية الرابعة: الصلح من أجل تحقيق نبوة النبي •
يرى أصحاب هذه الفرضية أن الصلح كان هدف الحسنj منذ البداية و إن الذي يحركه هي تلك النبوة عن رسول 
اهللn من أن اهلل سيصلح به فئتين من المسلمين و مّمن آمن بهذه الفرضية طه حسين في كتاب »الفتنة« و من الغريب أن 
يقف الدكتور طه حسين من هذا الحديث موقفًا سطحيًا بعيداً عن منطق األحداث و الظروف التي ترجح أن الحديث من 
الموضوعات التي ال واقع لها فبعد أن رجح صحة الحديث قال لقد وقع هذا الحديث موقعا من نفس الصبي أي موقع و كأنه 
ذكره حين ثارت الفتنة )يقصد فتنة عثمان( و حاول بمشورته على أبيه في مواطنه تلك )حيث يرى طه حسين أن الحسن

j عثماني الهوى( أن يصلح بين هاتين الفئتين من المسلمين فيحقق نبوءة جده و كأن بكاءه حين بكى لم يكن رفقًا 
بأبيه و إشفاقًا فحسب و إنما كان إلى ذلك حزنًا ألنه لم يحقق ما توسم به جده فيه و مضى يقول إن الحسنj خرج 

في عدد ضخم من أهل »العراق« و كأنه خرج ليظهر لهم الحرب و يدير أمر الصلح فيما بينه و بين معاوية ليحقق نبوة.10
و تناقل الرواة الحديث المشار إليه كمنقبة من مناقب الحسنj كما اعتبر الشيعة أو أغلبهم ذلك كرامة ألبي محمد الحسن 
بن علي ألن النبيn خصه بهذه اإلشارة و جعل على يديه الصلح بين المسلمين!! حتى أن الشيخ راضي آل ياسين يذكر 

ذلك في كتابه القيم »صلح الحسن« و يعتبر الرواية بشارة أن الحسنj رسول السالم في اإلسالم.11
فأساليب اإلمام الحسنj تضبطها القيود الشرعية و أحكام اإلسالم و تقوى الرجل و ورعه فهو إمام حق حافظ الدين 
و وصي رسوله الكريم. و هو على درب عليj الذي ابتلي بهذا اإلسالم التحريفي الذي يدعيه البعض فكانت مسؤوليته 

تجسيد اإلسالم الواقعي في القيادة حتى يعطى لألمة النموذج الصحيح للقيادة و الحكومة اإلسالمية في أجواء عصفت بقيم 
الدين و أحكام الرسالة.

و باستقراء مواقف الحسنj و كتاباته لمعاوية و خطاباته لجنوده نرى أن الدين و حمل أمانة الرسالة و هاجس النجاة 
في اآلخرة و ابتغاء مرضاة اهلل هي الدوافع األساسية التي تحدد أساليبه في المعركة. و في ضوء هذا االلتزام الخلقي الصارم 

:jنفسر جملة من مواقف اإلمام الحسن
أواًل: عدم مبادرته بالقتال و عدم الخروج بالجيش إال مع علمه بتوجه معاوية نحو العراق بجيشه الجرار و هو بذلك يلتزم 

بسيرة أبيه و خلقه بعدم المبادرة لقتال أحد حتى يكون هو البادي.
ثانيًا: التزام الحسنj بالمعاهدة و عدم نقضها رغم كل الخروقات التي قام بها معاوية حتى أنه كلما جاءه وفود من الكوفة 

.jيطلبون منه نقض المعاهدة كما نقضها معاوية و الرجوع إلى القتال رفض ذلك و بقي ملتزما بالعهد إلى استشهاده
ثالثًا: عدم نهج أساليب معاوية في شق صفوف الجيش اآلخر أو توظيف بعض عناصر العدو من أجل مؤامرة اغتيال رمز 

أو بث دعاية مع توفر إمكانيات لذلك.
فاختيار الصلح كان يعبر بعمق عن نضج سياسي و بعد نظر خاصة إذا الحظنا إستراتيجية حركة اإلمامة ككل. و لكن بعد 
المقارنة بين الممكنات و األساليب عند كل من اإلمام الحسنj و معاوية بقي أن نسأل عن األهداف: فما هي أهداف 
معاوية من الصلح و ماذا حقق؟ و ما هي أهداف الحسنj؟ و الى أي مدى حقق تلك المرامي؟! اإلمام الحسن فكان 

يستهدف أساسًا من الصلح أربعة غايات أساسية:
* أواًل: حفظ شيعته و الخّلص من أنصاره و قد ردد هذا الهدف في كثير من كلماته منها: قوله لحجر بن عدي »ليس كل 

الناس يحب ما تحب و ال رأيه كرأيک و ما فعلت إال إبقاء عليک و اهلل كل يوم في شأن.«12

و قوله: »ما أردت بمصالحتي معاوية إال أن أدفع عنكم 
القتل.«

خير  عملت  الذي  واهلل  عملت  ما  تدرون  »ما  قوله:  و 
لشيعتي من ما طلعت عليه الشمس.«

وجه  من  المسلمون  يجتث  أن  خشيت  »إني  قوله:  و 
األرض فأردت أن يكون للدين داعي.«

و قوله: »أيها الناس إن األمر الذي اختلفت فيه أنا و 
حقن  و  األمة  أمر  أتركه إلصالح  هو حق  إنما  معاوية 

دمائها.«
و قوله: »لوال ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه 

األرض أحد إال قتل. «



قيام دولة يهودية حسب زعمها لنبوءة الكتاب المقدس، ومع بدء الهجرات الواسعة إلى الواليات المتحدة أخذت الحركة 
أبعادا سياسية واضحة وثابتة، كما أخذت بعدا دوليا يتمثل في تقديم الدعم الكامل للشعب اليهودي في فلسطين.

وتتصل جذور هذه الحركة بتيار ديني يعود إلى القرن األول للمسيحية ويسمى بـتيار األلفية )Millenarianism(. في 
القرون الوسطى ظهرت في أوروبا جماعات ألفية بعيدة في إيمانها عن المسيحية التقليدية ومعادية بشكل عام للبابوية 
وللكنيسة الكاثوليكية، وابتداًء من نهاية القرن الحادي عشر انخرطت حركات ألفية بكثرة في الحمالت الصليبية. وبشكل 
عام لم يحمل األلفيون حتى القرن السابع عشر أي طابع سياسي يدعو إلعادة اليهود إلى فلسطين وإقامة دولة لهم على 

تلك األرض.
واأللفية هي معتقد ديني نشأ في أوساط المسيحيين من أصل يهودي، وهو يعود إلى استمرارهم في االعتقاد بأن المسيح 

سيعود إلى هذا العالم محاطا بالقديسين ليملك في األرض ألف سنة ولذلك سموا باأللفية.
هناك تفسير اعتمد تاريخيا في العقيدة المسيحية ينص على أن األمة اليهودية انتهت بمجيء المسيح، وأن خروج اليهود من 
فلسطين كان عقابا لهم على صلب السيد المسيح، وأن فلسطين هي إرث المسيح للمسيحيين، إال أن ظهور حركة اإلصالح 
الديني في أوروبا في القرن الـ16 تبنت مقولة أن اليهود هم شعب اهلل المختار، وأنهم األمة المفضلة عند الرب، وأن هناك 
البروتستانتي بعد حركة اإلصالح باإليمان بعودة المسيح  اليهود بفلسطين، لذا ارتبط اإليمان المسيحي  وعدا إلهيا يربط 

الثانية بشرط قيام الكيان الصهيوني على كل أرض فلسطين.
وحدث انقسام بين منظري المسيحية الصهيونية في القرن الـ19، وظهرت مدرستان، البريطانية الداعمة لنظرية تحول اليهود 
للمسيحية قبل عودتهم لفلسطين كمسيحيين، واألمريكية التي آمنت بأن اليهود سيعودون إلى فلسطين كيهود قبل تحولهم 

للمسيحية.
يعد تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية الحديثة هو أول من استخدم مصطلح الصهيونية المسيحية، وعرف المسيحي المتصهين 
بأنه المسيحي الذي يدعم الصهيونية، بعد ذلك تطور المصطلح ليأخذ بعدا دينيا، 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 فكرة الدولة اليهودية ولم تكن دوافعه دينية باألساس، فهو قومي علماني، وأعلن استعداده 
لقبول استيطان اليهود في »أوغندا« أو »العراق« أو »كندا« أو حتى »األرجنتين«، أما المسيحيون المتصهينون فقد آمنوا 

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

تلتقي الحركتان الصهيونية اليهودية والصهيونية المسيحية حول مشروع إعادة بناء الهيكل اليهودي في الموقع الذي يقوم عليه 
المسجد األقصى اليوم. لذا فالهدف الذي تعمل الحركتان على تحقيقه يتمحور حول فرض سيادة يهودية كاملة على كل 

فلسطين بدعوة أنها أرض اليهود الموعودة ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تعميم البركة اإللهية على كل العالم.
وترجمت معتقدات هذه الحركة بداية في العام 1917م. مع صدور وعد بلفور الذي أيد فكرة وطن قومي لليهود في فلسطين 

وافق أغلب البروتستانت األمريكيين على هذه الفكرة واعتبروا تنفيذها واجبا دينيا راسخا.
وتأثرت المسيحية الصهيونية بثالثة توجهات يجمع بينها خلفية التفسير الديني المعتمد على النصوص التوراتية، ورغم تباين 
التفسير الحرفي للتوراة واإليمان بضرورة مساعدة إسرائيل جمع  التوجهات وتناقضها بعضها مع بعض أحيانا، فإن  هذه 

بينهم. والحركات الثالث هي:
1. حركة تهتم بقضية نهاية العالم ومؤشراته؛

2. حركة تهتم بقضية التقرب من اليهود من أجل المسيح؛
3. حركة تركز على الدفاع عن إسرائيل وعلى مباركتها ودعمها بكل ما هو ممكن ومتاح.

وأهم ما يجمع بين المسيحية الصهيونية واليهودية اليوم يمكن تلخيصه في ثالث نقاط أساسية:
1. التراث المسيحي اليهودي المشترك؛

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

تترجم حركة المسيحية الصهيونية أفكارها إلى سياسات داعمة إلسرائيل، وتطلب ذلك خلق منظمات ومؤسسات تعمل 
بجد نحو تحقيق هذا الهدف. لذا قامت حركة المسيحية الصهيونية بإنشاء العديد من المؤسسات مثل »اللجنة المسيحية 
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و قوله: »ما أردت بمصالحتي معاوية إال أن أدفع عنكم القتل.«13
و قوله: »ما تدرون ما عملت واهلل الذي عملت خير لشيعتي من ما طلعت عليه الشمس.«14
و قوله: »إني خشيت أن يجتث المسلمون من وجه األرض فأردت أن يكون للدين داعي.«

و قوله: »أيها الناس إن األمر الذي اختلفت فيه أنا و معاوية إنما هو حق أتركه إلصالح أمر األمة و حقن دمائها.«15
و قوله: »لوال ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه األرض أحد إال قتل. « 16

* ثانيًا: فضح معاوية و كشف زيفه و عدم أهليته إلمامة المسلمين انه لّبى طلب معاوية للصلح و لكنه لم يلبه إال ليركسه 
في شروط ال يسع رجاًل كمعاوية إال أن يجهر في غده القريب بنقضها شرطًا شرطًا ثم ال يسع الناس إذا فعل هو ذلک إال أن 
يجاهروه السخط و اإلنكار فإذا بالصلح نواة السخط الممتد مع األجيال و إذا بهذا السخط نواة الثورات التي تعاونت على تصفية 

السيطرة االغتصابية في التاريخ.17
* ثالثًا: تحقيق هدنة تمكن اإلمام من إعادة ترتيب قواعده. في انتظار الفرصة المالئمة للنهوض و الثورة، لقد شخص 
الحسنj أن الظرف غير مناسب لعمل مثالي استشهادي من هنا آثر السلم و الصلح و دعا شيعته أن يبقوا جلس بيوتهم 

في انتظار تغير الظروف.
لم تكن حركة الحسنj التصالحية حالة معزولة بل هي حلقة في إطار إستراتيجية األئمة في العمل.

و لقد التفت بعض الباحثين ألهمية هذه النقطة فتحدث عن خطة جديدة في العمل رسمها الحسنj مع الوفد الذي جاءه 
من »الكوفة« يطلب منه نقض العهد و الرجوع للحرب ولكن اإلمام أرجعهم بخطة تقوم على الركون مؤقتًا في انتظار الظرف 

المالئم، و اعتبر طه حسين هذا اللقاء هو اليوم الذي أنشئ فيه الحزب السياسي المنظم لشيعة علي و بنيه!!
هذه أهداف الحسنj وتلك أهداف معاوية و شتان بين هذه و تلك و التاريخ يعترف أن معاوية انتصر إلى حين و 
لكن أهداف الحسنj هي التي بقيت خالدة ال لشيء إال أن الحسن ما كان ليؤثر الدنيا و السلطان الزائل على الرسالة و 

المبادئ الخالدة.
و كما يقولj : »لو كنت بالحزم في أمر الدنيا و للدنيا أعمل و أنصب ما كان معاوية بأبأس مني و أشد شكيمة و لكني أری 
غير ما رأيتم و ما أردت فيما فعلت إال حقن الدماء فارضوا بقضاء اهلل و سلموا األمر و الزموا بيوتكم و امسكوا و كفوا أيديكم 

حتى يستريح بر و يستراح من فاجر.«18

الهوامش:
1. »شرح النهج«، ابن أيب احلدید، 16 / 214.

2. »حياة اإلمام احلسن«، باقر القرشي، 2 / 273.
3. »صلح احلسن«، راضي آل یس، ص 209.

4. »العرب«، فيليب حىت، ص 78؛ نقاًل عن »حياة اإلمام احلسن«، باقر القرشي، ص 112.
5. سورة اإلنسان، اآلیات 8 - 12.

6. »الفتنة«، هشام جعيط، صص 313 ـ 316.
7. املصدر نفسه.

8. نقاًل عن »حياة اإلمام احلسن«، املستشرق روایت رونلدس، ص 113.
9. العالئي نقاًل عن القرشي يف »حياة احلسن«، ص 13.

10. »سرية األئمة االثين عشرة«، هاشم معروف احلسين، 1 / 589.
11. انظر »صلح احلسن«، صص 174 ـ 175.

12. م س ص 214.
13. الدینوري نقاًل عن »صلح احلسن«، ص 238.

14. »صلح احلسن«، ص 233.
15. »أعيان الشيعة«.

16. »البحار« نقاًل عن »صلح احلسن«، ص 200.
17. »صلح احلسن«، ص 250.

18. كتاب »صلح االمام حسن« من منظور آخر لكاتبه األسعد بن علي، الفصل الثالث.

المصدر: ابعاد الصلح و اسراره، /http://www.islam4u.com/ar، بالتلخيص.

عقائد المسيحية الصهيونية

بماذا تؤمن المسيحية الصهيونية
تشير كلمة صهيون في العهد القديم بشكل عام إلى »القدس«. فهي تظهر بشكل عام وواسع في نصوص »العهد القديم« 
فظهرت 154 مرة في العهد القديم، وبشكل خاصة في »أشعياء« فظهرت 47 مرة، و في »المزامير« 37 مرة. أما في »العهد 

الجديد« فتظهر فقط 7 مرات.1

العقيدة التدبيرية و عودة اليهود
لقد تطورت عقيدة التدبيرية في القرن التاسع عشر، و الثورة التي حدثت بشأن األفكار النبوية المستقبلية المتعلقة باختطاف 
الكنيسة، وإسرائيل يمكن أن ننسبها بشكل كبير إلى ادوارد ارفينک، و جون نيلسون داربي، و قد عقدت مؤتمرات في 
»انكلترا« و »ايرلندا« ما بين عام 1826 و 1833، وكانت تدعم هذه األفكار. وفي عام 1826 فتح هنري درازمونت و هو 
مصرفي و سياسي و رئيس شرطة في انكلترا بيته في حديقة البري، ورحب بمجموعة مختارة من حوالي عشرون ضيفا 

كانوا مدعوين لمناقشة القضايا المرتبطة بتحقيق الفوري للنبوات.
وتضمنت المواضيع تحقيق نبوات للكتاب المقدس الملك قبل األلفي، وعودة اليهود الوشيكة إلى »فلسطين«، و البحث 

عن عشائر إسرائيل المفقودة.

اليهود ال يزالون شعب اهلل المختار
ترتكز الصهيونية المسيحية في نظرتها الكتابية إلى العالم. فمن ابرز صفاتها أنها تحاول قراءة األحداث المعاصرة في سياق 

الكتاب المقدس.
والسؤال الرئيسي الذي تطرحه المسيحية الصهيونية هو ذلك المتعلق باألواخر متى يعود المسيح؟ فالمسيحيون الصهاينة 
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اليوم إلى سيناريو نهاية  العالم  الزمان و أن عودة المسيح أوشكت و تشير أحداث  يدعمون فكرة أننا على حافة نهاية 
هذا الزمان، في قلب نهاية الزمان هذا تركز الصهيونية المسيحية على الشعب اليهودي و دولة إسرائيل، تقول المسيحية 
الصهيونية أن الوعود المقدمة إلى الكنيسة في نهاية الزمان و المتعلقة باالعتراف الشامل بالمسيح كإله و مخلص يجب 
أن يسبقه االلتزام بوعود العهد القديم إلسرائيل و تتضمن هذه الوعود عودة اليهود لوطنهم و تأسيس دولة يهودية و بناء 

الهيكل الثالث.
باالعتماد على نظرتهم الكتابية عملوا على بناء مفهوم الهوتي و سياسي يتضمن العناصر التالية: 

إن القراءة األصولية لتاريخ و تنبؤات العهد القديم تركز على مواضيع االختيار والشعب واألرض، كان التدبير اإللهي دائما هو 
تحقيق الخالص عن طريق إسرائيل، و تأسست الكنيسة فقط بسبب رفض إسرائيل للمسيح، و قد جاءت هذه الرؤية من قراءة ما 
ورد في الرسالة إلى أهل رومية فصل 9 -11، حسب المسيحية الصهيونية انتهى عهد الوثنين أي كنيسة األمم وفق نبوءة المسيح 

في لوقا 21 – 24 فأحداث 1948 وأحداث 1967 يبدو انه يشير إلى نهاية الزمان.2

الحكم األلفي
يوجد هناك ثالثة مواقف مختلفة جوهريًا فيما يتعلق باأللفية، فهناك القبل ألفية، التي تستمد اسمها من االعتقاد بأن يسوع 
المسيح سيعود في شخصه إلى األرض قبل تأسيس مملكته، التي سيحكم فيها لمدة ألف سنة، في الوقت الذي يتم فيه 

إعالن اإلنجيل للخليقة بأسرها.
أما المؤمنون بما بعد الحكم األلفي فيعتقدون بما يلي: أن يسوع سيعود ثانية لتأسيس مملكته بعد أن يتم التبشير باإلنجيل 
اللذين  الالألفية،  منذ عهد اإلصالح، وهناك مؤمنو  الغربيين  اإلنجيلين  لمعظم  النظر هذه  بقيت وجهة  كلها، وقد  للخليقة 

يقولون أن فكرة الالالفية فكرة رمزية .

المسيح الدجال
تعتقد جماعة عقيدة ما قبل الحكم األلفي بان التاريخ سيأخذ باالنحالل تدريجيا، إلى أن تتم سيطرة المسيح الدجال على 
العالم. وهذه الفكرة مأخوذة من »سفر دانيال« اإلصحاح التاسع، حيث تشير إلى ظهور الشيطان من جديد، و محاولته 
السيطرة على العالم، من خالل حكومة عالمية واحدة. و قد ظن البعض أنها يمكن أن تكون »الواليات المتحدة األمريكية«. 
ولقد حاول الالهوتيين على مدى التاريخ أن ينسبوا هوية المسيح الدجال إلى أشخاص من بينها البابا، و لينين و هتلر و 
الخوميني، وبموجب تفسير المؤمنين بما قبل األلفية، تفسر »رؤيا يوحنا«، إصحاح 16:16 فسيتم القضاء على المسيح 

الدجال في معركة »هارمجدون«.

الضيقة العظيمة و نهاية العالم
اللذين ال يخضعون  المسيح الدجال ضد كل  مع استمرار انحالل الحياة على األرض، سيكون هناك فترة ضيق يقودها 
لسلطانه أما بالنسبة لتوقيت هذه الضيقة، فهناك جماعات تؤمن بـان اختطاف الكنيسة من العالم سيحدث، أما قبل هذه 
الضيقة، أو أثناءها، أو في الفترة التي تليها مباشرة. و قد بنا المؤمنون بما قبل الحكم األلفي إلى كل من اإلصحاحين السابع، 
والتاسع من سفر دانيال، اإلصحاح الرابع، والخامس من رسالة بولس الرسول إلى أهل »تسالونيكي«، و اإلصحاح السادس 

و العشرين من سفر رؤيا يوحنا كمصادر كتابية لهذه النظرية.
هناك روايات كثيرة كثيرا ما تكون متنافسة بشأن كيف سينتهي العالم. ويتوقف ذلك على الكيفية التي تفسر بها الطوائف 
المسيحية نصوص االنجيل. وجميعهم يقولون ان المسيح سيأتي في المجيء الثاني. ويعتقد االنجيليون ان االلفية المذكورة 
في سفر الرؤيا تشير الى مدة تمتد ألف سنة سيحكم فيها المسيح حتى يوم الحساب على الرغم من أنهم يختلفون بشأن ما 
اذا كان سيكون موجودا على االرض أو ال. ويرى الكثيرون ان معركة نهائية ستنشأ بين الخير والشر في هرمجدون التي 

كثيرا ما يشار اليها على أنها مجدو وهي تعاونية زراعية هادئة في شمال اسرائيل...

الهوامش:
1. اليسوعي، 101.

2. جملة »اللقاء«، 112.

المصادر:
http://www.palpeople.org ،1. »دراسة حول الصهيونية المسيحية؛ مفهومها - نشأتها – مخاطرها«، يوسف اجحا

http://ara.reuters.com .2
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نصوص اهل الّسنة فی اإلثني عشر اماما

كان النبيn يحاول في حياته الكريمة لكي يفهم الناس أن الرسالة ال تتم إال بقبول والية أوصيائه و اتباع واليتهم. فقام 
النبي في مواضع مختلفة ببيان و تعريف و تقديم األئمة بعده و هذه الروايات غير ما أكد النبيn فيها على إمامة اإلمام 

علي بن أبي طالبj، الروايات التي تذكر فيها النقباء و أوصياء النبيn و عددهم و واجبات المسلمين بالنسبة إليهم. 
و هنا نذكر بعض الروايات ألهل السنة حول أألئمة اإلثني عشر و التي جاءت في كتاب معالم المدرستين للعاّلمة السّيد 

مرتضى العسكری.

bنصوص على امامة أئمة اهل البيت
النصوص الواردة عن رسول اهللn على امامة اهل البيتb على االمة من بعده كثيرة، منها ما ورد في حق جميع ائمة اهل 

البيتb، واخرى تخص بعضهم، ومما ورد في عامتهم حديث الثقلين. 

حديث الثقلين
أ( في حجة الوداع روى الترمذي عن جابر قال: رأيت رسول اهللn في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب 
فسمعته يقول: »يا ايها الناس! اني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب اهلل وعترتي اهل بيتي.« قال الترمذي وفي 

الباب عن ابي سعيد و زيد بن ارقم و حذيفة بن اسيد.1
ب( في غدير خم في »صحيح مسلم« و »مسند احمد« و »سنن الدارمي« و البيهقي وغيرها و اللفظ لالول عن زيد بن ارقم 

قال: إن رسول اهللn قام خطيبا بماء يدعى خما بين »مكة« و»المدينة«... ثم قال: 
»اال يا ايها الناس! فانما انا بشر يوشک أن يأتي رسول ربي فأجيب، و إني تارك فيكم ثقلين. أولهما كتاب اهلل فيه الهدی و النور 

فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا به... و أهل بيتي...«2
وفي »صحيح الترمذي« و مسند احمد واللفظ لالول: »اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، احدهما اعظم من االخر: 
كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إلى االرض، و عترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما«3 
كيف تخلفوني فيهما. قاله مرة في عرفة واخرى في غدير خم، و هذا النص من رسول اهللn في تعيين مرجع االمة من بعده 

عم جميع االئمة من عترته. 
 

bحديث عدد االئمة
أخبر الرسولn أن عدد االئمة الذين يلون من بعده اثنا عشر كما روى عنه ذلك اصحاب الصحاح والمسانيد االتية:

أ( روى مسلم عن جابر بن سمرة أنه سمع النبيn يقول: »ال يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريش.« 

وفي »سنن ابي داود« حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة. وفي حديث: إلى اثني عشر.4 
وفي »البخاري«، قال: سمعت النبيn يقول: »يكون اثنا عشر اميراً.« فقال كلمة لم اسمعها. فقال أبي، قال: »كّلهم من قريش.« 

وفي رواية: ثم تكلم النبّيn بكلمة خفيت علي فسألت أبي: ماذا قال رسول اهللn؟ فقال: كلهم من قريش.5 
وفي رواية: »ال تضرهم عداوة من عاداهم.«6

ب( وفي رواية: »ال تزال هذه االمة مستقيما أمرها، ظاهرة على عدوها، حتى يمضي منهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش، ثم يكون 
المرج أو الهرج.«7

ج( و في رواية: »يكون لهذه االمة اثنا عشر قيما ال يضرهم من خذلهم كلهم من قريش.«8
د( »ال يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجال.«9

ه ( وعن أنس: »لن يزال هذا الدين قائما إلى اثني عشر من قريش فإذا هلكوا ماجت االرض باهلها.«10
و( و في رواية: »ال يزال أمر هذه االمة ظاهرا حتى يقوم اثنا عشر كلهم من قريش.«11

ز( و روى احمد و الحاكم وغيرهم و اللفظ لالول عن مسروق قال: كنا جلوسا ليلة عند عبد اهلل )ابن مسعود( يقرئنا القرآن. 
فسأله رجل. فقال: يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول اهللn كم يملک هذه االمة من خليفة؟ فقال عبد اهلل: ما سألني عن هذا 

أحد منذ قدمت العراق قبلک، قال: سألناه فقالn: »اثنا عشر عدة نقباء بني اسرائيل.«12 
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 13».jيكون بعدی من الخلفاء عدة اصحاب موسى« :nح( وفي رواية قال ابن مسعود قال رسول اهلل
قال ابن كثير: و قد روى مثل هذا عن عبد اهلل بن عمر وحذيفة و ابن عباس.14

ولست أدرى هل قصد من رواية ابن عبّاس ما رواه الحاكم الحسكاني عن ابن عبّاس أو غيره. نصت الروايات اآلنفة أن عدد 
الوالة اثنا عشر و أنهم من قريش، و قد بين االمام عليj في كالمه المقصود من قريش وقالj: »ان االئمة من قريش في 

هذا البطن من هاشم ال تصلح على سواهم وال يصلح الوالة من غيرهم.«15
وقالj: »اللهم بلى ال تخلو االرض من قائم هلل بحجة اما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لئال تبطل حجج اهلل وبيناته...«16  و قال 
ابن كثير: و في الـ»توراة« التي بأيدى أهل الكتاب ما معناه: أن اهلل تعالى بشر ابراهيمj باسماعيلj وأنه ينميه و يكثره 

و يجعل من ذريته اثني عشر عظيما.17 
و قال: قال ابن تيمية: و هؤالء المبشر بهم في حديث جابر بن سمرة و قرر أنهم يكونون مفرقين في االمة وال تقوم الساعة 

حتى يوجدوا. و غلط كثير ممن تشرف باالسالم من اليهود فظنوا أنهم الذين تدعو إليهم فرقة الرافضة فأتبعوهم.18 

في خالصة االحاديث اآلنفة نستخلص مما سبق ونستنتج 
أن عدد االئمةb في هذه االمة اثنا عشر على التوالي، و ان بعد الثاني عشر منهم ينتهي عمر هذه الدنيا. فقد ورد في الحديث 
االول: »ال يزال هذا الذين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة«، فان هذا الحديث يعين مدة قيام الدين 

ويحددها بقيام الساعة و يعين عدد االئمة في هذه االمة باثني عشر شخصا. 
وفي الحديث الخامس: »لن يزال هذا الدين قائما إلى اثني عشر من قريش فإذا هلكوا ماجت االرض بأهلها« و يدل هذا الحديث 

على تأبيد وجود الدين بامتداد االثني عشر و أن بعدهم تموج االرض. 
و في الحديث الثامن: حصر عددهم باثني عشر بقولهn »يكون بعدي من الخلفاء عدة اصحاب موسى.« و يدل هذا الحديث 

على أنه ال خليفة بعد الرسول عدا االثني عشر. 
و أن الفاظ هذه الروايات المصرحة بحصر عدد الخلفاء باالثني عشر وأن بعدهم يكون الهرج وتموج االرض وقيام الساعة 

تبين الفاظ االحاديث االخرى التي قد ال يفهم من الفاظها هذا التصريح. 
وبناءا على هذا البد ان يكون عمر احدهم طويال خارقا للعادة في اعمار البشر كما وقع فعال في مدة عمر الثاني عشر من 

 19.nاالئمة أوصياء النبي
 

الهوامش:
1. الرتمذي 199/13 باب مناقب اهل بيت النيب وراجع كنز العمال 48/1.

2. صحيح مسلم باب فضائل علي بن ايب طالب ومسند امحد 366/4، وسنن الدارمي 431/2 باختصار،  و سنن البيهقي 148/2 و 30/7 منه باختالف 
یسري يف اللفظ. وراجع الطحاوي يف مشكل االثار 368/4. 

3. الرتمذي 201/13، واسد الغابة 12/2 يف ترمجة االمام احلسن، والدر املنثور يف تفسري آیة املودة من سورة الشورى.
4. صحيح مسلم ج 3/6 - 4 بباب )الناس تبع لقریش من كتاب االمارة( واخرتنا هذا اللفظ من الروایة الن جابر كان قد كتبها، ويف صحيح البخاري ج 
165/4، كتاب االحكام، وصحيح الرتمذي باب ما جاء يف اخللفاء من ابواب الفنت،  وسنن أيب داود ج 106/3، كتاب املهدي، ومسند الطيالسي احلدیث 
767 و 1278، ومسند امحد ج 86/5 - 90 و 92 - 101 و 106 - 108، وكنز العمال 26/13 - 27، وحلية أيب نعيم 333/4 وجابر بن مسرة بن 
جنادة العامري مث السوائي، ابن اخت سعد.بن أيب وقاص، وحليفهم مات بالـ»كوفة« بعد السبعني، و روى عنه اصحاب الصحاح 146 حدیثا، ترمجته بـ»أسد 

الغابة« و »تقریب التهذیب« و »جوامع السرية«، ص 277.
5. فتح الباري 338/16، ومستدرك الصحيحني 617/3.

6. فتح الباري 338/16.
7. منتخب الكنز 312/5، تاریخ ابن كثري 249/6، وتاریخ اخللفاء للسيوطي ص 10، كنز العمال 26/13، 

 الصواعق احملرقة ص 28.
8. كنز العمال 27/13، ومنتخبه 312/5. 

9. صحيح مسلم بشرح النووي 202/12، الصواعق احملرقة ص 18، وتاریخ االسالم للسيوطي ص 10.
10. كنز العمال 27/13.

11. كنز العمال 27/13 عن ابن النجار.
12. مسند امحد 398/1 و 406 قال امحد شاكر يف هامش االول اسناده صحيح ومستدرك احلاكم وتلخيصه للذهيب 501/4 وفتح الباري 339/16 خمتصرا، 
وجممع الزوائد 190/5، والصواعق احملرقة البن حجر ص 12، وتاریخ اخللفاء للسيوطي ص 10، واجلامع الصغري له 75/1، وكنز العمال للمتقي ج 27/13، 
وقال اخرجه الطرباين ونعيم بن محاد يف الفنت، وفيض القدیر يف شرح اجلامع الصغري للمناوي 458/2، واورد اخلربین ابن كثري يف تارخيه عن ابن مسعود باب ذكر 

االئمة االثين عشر الذین كلهم من قریش 248/6 - 250.
13. ابن كثري 248/6، وكنز العمال 27/13، وراجع شواهد التنزیل للحسكاين ج 455/1، ح 626. 

14. ابن كثري 248/6. 
15. هنج البالغة اخلطبة 142. 

16. ینابيع املودة للشيخ سليمان احلنفي يف الباب املائة ص 523، وراجع احياء العلوم للغزايل ج 54/1.
17. والبشارة املذكورة، أعاله يف سفر التكوین االصحاح )17/الرقم: 18 - 20(. 

18. تاریخ ابن كثري 249/6 - 250.
19. سيد مرتضی العسکری، »معامل املدرستني«، ج1، ص 33-36؛ بالتلخيص.
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احاديث النبوّیn: علی مّنی و أنا منه
روى ترمذی فى »صحاح«ـه عن قتيبة عن اسانيده عن عمران بن حصين قال: 

بعث رسول اهللn جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالبj. فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه وتعاقد 
أربعة من أصحاب رسول اهللn فقالوا إذا لقينا رسول اهللn أخبرناه بما صنع علي و كان المسلمون إذا رجعوا من السفر 

بدءوا برسول اهللn فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم. 
فلما قدمت السرية، سلموا على النبيn. فقام أحد األربعة، فقال: يا رسول اهلل ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا. 
 nثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه .nثم قام الثاني فقال مثل مقالته. فأعرض عنه .nفأعرض عنه رسول اهلل
ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا فأقبل رسول اهللn والغضب يعرف في وجهه. فقالn: »ما تريدون من علّي؟ ما تريدون من 

علّي؟ ما تريدون من علي؟ إّن عليا مّني وأنا منه وهو ولّي كل مؤمن بعدي.«1 
و روى احمد بن حنبل فى كتابه عن هانئ بن هانئ و هبيرة بن يريم عن عليj أن ابنة حمزة تبعتهم تنادي: يا عم يا عم فتناولها 
علي. فأخذ بيدها و قال لفاطمةh: دونک ابنة عمک فحوليها فاختصم فيها عليj وزيد وجعفر. فقال عليj: أنا أخذتها 

وهي ابنة عمي و قال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي و قال زيد: ابنة أخي. 
فقضى بها رسول اهللn لخالتها وقال: »الخالة بمنزلة األم« ثم قالn لعليj: »أنت مني وأنا منک.«2

و روى بخارى كمثله.3 و قال ايضًا: قال النبيn لعليj: »أنت مني وأنا منک.«4

الهوامش:
1. »جامع صحاح ترمذی«، ج5، باب مناقب علي بن أيب طالب رضى اهلل تعاىل عنه، حدیث رقم 3712.

.j2. »مسند ابن حنبل«، ج1، مسند علی بن ابی طالب
3. »صحيح خباری«، ج 1، 6 - باب: كيف یكتب: هذا ما صاحل فالن بن فالن، وفالن بن فالن، وإن مل ینسبه إىل قبيلته أو نسبه، حدیث رقم 2552.

4. نفس املصدر، ج 1، 9 - باب: مناقب علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي، حدیث رقم 4005.

علیj فی القرآن الکريم: واتقوا فتنة
قال اهلل تعالى فى كتاب الحكيم:

َ َشديُد الِْعقاب .«1 ًة َو اْعَلُموا َأنهَّ اهللهَّ »َو اتهَُّقوا ِفْتَنًة ال ُتصيَبنهَّ الهَّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصهَّ
روى الحاكم الحسكانى فى تفسير األية عن اسناده عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: لما نزلت: »و اتقوا فتنة ال تصيبن 

الذين ظلموا منكم خاصة« قال رسول اهللn: »من ظلم عليا مقعدي هذا بعد وفاتي- فكأنما جحد نبوتي و نبوة األنبياء قبلي .«
و روى عن اسناده عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسينj يحدث عن الزبير بن العوام قال: لما نزلت هذه اآلية فجعلنا 

نعجب من هذه اآلية أية فتنة تصيبنا ما هذه الفتنة حتى رأيناها.
ًة[ قال:  و قال: حدثنا محمد بن يحيى ]...[ عن الضحاك بن مزاحم  في قوله تعالى: َو اتهَُّقوا ِفْتَنًة ال ُتصيَبنهَّ ]الهَّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصهَّ

أنزلت في أصحاب النبيn خاصة.
.jو روى عنه ايضاً  أنه قرأ هذه اآلية فقال: ما شعرت ]أن [ هذه اآلية ]نزلت فينا[ إال اليوم. يعني يوم الجمل في محاربته عليا

.jأن يقاتلوا عليا nو روى عن ابن عباس  في قوله تعالى قال: حذر اهلل أصحاب محمد
حديث عن أبي عثمان النهدي قال: 

َة الُْكْفِر ِإنهَُّهْم ال  رأيت علياj يوم الجمل و تال هذه اآلية: »َو ِإْن نََكُثوا َأْيمانَُهْم ِمْن بَْعِد َعْهِدِهْم َو َطَعُنوا في  ديِنُكْم َفقاِتُلوا َأئِمهَّ
َأْيماَن لَُهْم لََعلهَُّهْم َيْنَتُهون «2 ما قوتل أهل هذه اآلية منذ نزلت إال اليوم.

و قال ]أبي [ عثمان مؤذن بني أقصى قال: صحبت علياj سنة كلها- فما سمعت منه براءة و ال والية، إال أني سمعته يقول:
»من يعذرني من فالن و فالن إنهما بايعاني طائعين غير مكرهين، ثم نكثا بيعتي من غير حدث أحدثت، و اهلل ما قوتل أهل هذه 

اآلية: و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم  إال اليوم.«

الهوامش:
1. سورة األنفال، اآلیة 25.

2. سورة التوبة، اآلیة 12.

المصدر: حسكاني، عبيد اهلل بن عبد اهلل، »شواهد التنزيل لقواعد التفضيل«، الطهران، مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية، طبع اول، 1411 ق. ج1، 
ص 271- 276.
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حکم موالنا اميرالمؤمنين علیّ بن ابی طالب؛ الرقم 76-68

حكم 68: »ال ]يرى الجاهل [ ترى الجاهل إال مفرطا أو مفرطا.«
حكم 69: »إذا تم العقل نقص الكالم.«

حكم 70: »الدهر يخلق األبدان و يجدد اآلمال و يقرب المنية و يباعد األمنية من ظفر به 
نصب و من فاته تعب.«

حكم 71: »من نصب نفسه للناس إماما ]فعليه أن يبدأ[ فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره و 
ليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه و معلم نفسه و مؤدبها أحق باإلجالل من معلم الناس 

و مؤدبهم.«
حكم 72: »نفس المرء خطاه إلى أجله.«

حكم 73: »كل معدود منقض و كل متوقع آت.«
حكم74: »إن األمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها.«

حكم 75: و من خبر ضرار بن ]مرة الضابي [ حمزة الضبائي عند دخوله على معاوية و مسألته 
له عن أمير المؤمنين قال: فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه و قد أرخى الليل سدوله و 
هو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم و يبكي بكاء الحزين و ]هو[ 
يقول: »يا دنيا يا دنيا إليک عني أ بي تعرضت أم إلي ]تشوفت [ تشوقت ال حان حينک هيهات 
غري غيري ال حاجة لي فيک قد طلقتک ثالثا ال رجعة فيها فعيشک قصير و خطرك يسير و 

أملک حقير آه من قلة الزاد و طول الطريق و بعد السفر و عظيم المورد.«
حكم 76: و من ]كالمه [ كالم له للسائل الشامي لما سأله: أ كان مسيرنا إلى الشام 

بقضاء من اهلل و ]قدره [ قدر بعد كالم طويل هذا مختاره: »ويحک لعلک ظننت قضاء الزما 
و قدرا حاتما لو كان ذلک كذلک لبطل الثواب و العقاب و سقط الوعد و الوعيد إن اهلل سبحانه 
أمر عباده تخييرا و نهاهم تحذيرا و كلف يسيرا و لم يكلف عسيرا و أعطى على القليل كثيرا و 
لم يعص مغلوبا و لم يطع مكرها و لم يرسل األنبياء لعبا و لم ينزل الكتب للعباد عبثا و ال خلق 
السماوات و األرض و ما بينهما باطال »ذلَِک َظنُّ الهَّذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل لِلهَّذيَن َكَفُروا ِمَن النهَّار«1.«

الهامش:
1. سورة ص، اآلیة 27.

المصدر: ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اهلل، »شرح نهج البالغة البن أبي الحديد «، قم، مؤسسه الطبع 
تأليفات فيض اإلسالم، الطبع االول، 1404 ق.  ج 18، ص 216-224، حکم رقم 76-68.
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ما هي حقيقة وراثة األنبياء
على ضوء ما سلف آنفًا يتضح أّن وراثة األنبياء أعم من الوراثة المتعارفة، فهي شاملة لوراثة العلم والنور والملك، ومن هنا 

نجد الفخر الرازي يفّسر آية »َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوَد«1 على أنّها أعّم من وراثة النبّوة والمال حيث قال:
اهلل تعالى جعل سبب اإلرث فيمن يرث الموت على شرائط، وليس كذلک النبّوة؛ ألّن الموت ال يكون سببًا لنبوة الولد فمن هذا الوجه 

يفترقان، وذلک ال يمنع من أن يوصف بأنّه ورث النبّوة لما قام به عند موته، كما يرث الولد المال إذا قام به عند موته.
ثم ذكر وجوهًا عديدة لشمول اإلرث للمال والنبّوة والمقامات الرسالية، إلى أن قال: فبطل بما ذكرنا قول َمن زعم أنّه لم يرث 

إاّل المال.2
العلم من فضل ومزية،  العلم، وال يخفى ما في  بين األنبياء والمرسلين واألئّمة هو  التوحيد  أبرز ما يورث في أسرة  فمن 
ولذا فإّن الفخر الرازي في ذيل اآلية المباركة: »َولََقْد آَتْيَنا َداُوَد َوُسَلْيَماَن ِعْلمًا َوَقااَل الَْحْمُد هللِ ِ الِّذي َفّضَلَنا َعَلى  َكِثيٍر ِمْن ِعَباِدِه 

الُْمْؤِمِنيَن«3 قال:
في اآلية دليل على علّو مرتبة العلم ؛ ألنّهما أوتيا من الملك ما لم يؤت غيرهما، إن تلك الفضيلة ليست إاّل ذلك العلم.4

وبهذا يتبيّن أّن األنبياء والمرسلين واألئّمة وراثتهم نورية، فضاًل عن الوراثة المتعارفة، وأن أبرز شيء متوارث فيما بينهم هو 
العلم والنبوة والحكمة، كما في قوله تعالى: »ُثّم َأْوَرْثَنا الِْكَتاَب الِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا« قال الثعلبي في »مراثي المجالس« 

في آية »َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُود«: يعني نبّوته وحكمته وملكه.

أهل البيتb ورثة األنبياء
وحيث إّن أهل البيتb من تلك الشجرة المباركة، ومن أسرة التوحيد، ومن تلك األصالب الشامخة واألرحام المطّهرة 
المصطفاة المجتباة المتمثّلة باألنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم سيّدهم وأفضلهم نبيّنا محمدn، فهمb ورثة األنبياء ومّمن 

اصطفاهم واختارهم واجتباهم اهلل سبحانه وتعالى لسابق علمه بطاعتهم وحبّهم وفنائهم في ذات اهلل تعالى.
وإليك نموذجًا من الشواهد الروائية المؤّكدة لوراثة أهل البيتb لألنبياء:

nوارثو رسول اهلل b1. اإلمام علي وذرّيته
ففي »المناقب للخوارزمي« عن رسول اهللn عند المؤاخاة أنّه قال: 

والذي بعثني بالحق ما أّخرتك إاّل لنفسي فأنت عندي بمنزلة هارون من موسى ووارثي، فقال:يا رسول اهلل ما أرث منك؟ 
قال: »ما ورثت األنبياء.« قال: وما أورثت األنبياء قبلك؟ قال: »كتاب اهلل وسنة نبيّهم.«5

وفي »ينابيع الموّدة«، عن أمير المؤمنين علّيj قال: 
»قال رسول اهللn: »يا علي أنت أخي ووارثي ووصيي، محّبک محّبي، ومبغضک مبغضي، يا علي أنا وأنت أبوا هذه اأُلّمة، يا 
علي أنا وأنت واألئّمة من ولدك سادات في الدنيا وملوك في اآلخرة، َمن عرفنا فقد عرف اهلل عّز وجّل، وَمن أنكرنا فقد أنكر اهلل 

عّزوجّل.«6
وعن أبي ذر أنّه قال:

أّيها الناس َمن عرفني فقد عرفني، وَمن لم يعرفني فأنا أبوذر الغفاري، أنا جندب بن جنادة الربذي، إّن اهلل اصطفى آدم ونوحًا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، واهلل سميع عليم، محمد الصفوة من نوح، فاألّول من إبراهيم، والساللة من 
إسماعيل، والعترة الهادية من محمد، إنّه شرف شريفهم، واستحقوا الفضل في قوم هم فينا كالسماء المرفوعة وكالكعبة المستورة، أو 
كالقبلة المنصوبة، أو كالشمس الضاحية، أو كالقمر الساري، أو كالنجوم الهادية، أو كالشجر الزيتونية أضاء زيتها، وبورك زبدها، 
ومحمد وارث علم آدم وما فضل به النبيون، وعلي بن أبي طالب وصّي محمد، ووارث علمه، أّيتها األمة المتحّيرة بعد نبيها ! أما لو 
قّدمتم َمن قّدم اهلل، وأّخرتم َمن أّخر اهلل، وأقررتم الوالية والوراثة في أهل بيت نبيكم ألكلتم من فوق رؤوسكم، ومن تحت أقدامكم، 
ولما عال ولي اهلل، وال طاش سهم من فرائض اهلل، وال اختلف اثنان في حكم اهلل، إاّل وجدتم على ذلک عندهم من كتاب اهلل وسّنة 

نبّيه، فأّما إذ فعلتم ما فعلتم، فذوقوا وبال أمركم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.7

bيقّرون بوالية على وذرّيته b2. األنبياء
أخرج الحاكم الحسكاني في »شواهد«ه: 

إّن النبيn ليلة ُأسري به جمع اهلل تعالى بينه وبين األنبياء، ثم قال: »سلهم يا محمد على ماذا بُعثتم؟« ]فسألهم[ فقالوا: »بُعثنا على 
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شهادة أن ال إله إال اهلل، وعلى اإلقرار بنبّوتک، والوالية لعليّ بن أبي طالب.«8
وأخرج أيضًا عن أنس أنّه قال: 

قلنا لسلمان: سل النبي َمن وصّيه فقال له سلمان: يا رسول اهلل َمن وصّيک، قال: »يا سلمان َمن كان وصّي موسى؟« فقال: يوشع بن 
نون. قال: »فإّن وصّيي ووارثي يقضي ديني وينجز موعودي علي بن أبي طالب.«9

وعن الرسول األكرمn أنّه قال:
»إّن الفضل والشرف والمنزلة والوالية لرسول اهلل وذّريته فال تذهب بكم األباطيل.«10

ونحوها من الروايات الكثيرة.
وهذه الروايات فيها داللة صريحة على وراثة اإلمام علي وأهل البيتb لعلم النبي األكرمn، ومن الواضح أّن إقرار األنبياء 

.nوإاّل فال معنى لكونه وليًّا لرسول اهلل bيستلزم كونه حامل علم األنبياء jبوالية اإلمام علي

الهوامش:
1. سورة النمل: اآلیة 16.

2. »التفسري الكبري«، الفخر الرازي، اجمللد الثاين عشر، ج 24، ص 187.
3. سورة النمل: اآلیة 15.

4. »التفسري الكبري«، الفخر الرازي، اجملّلد الثاين عشر، ج 24، ص 186.
5. »املعجم الكبري«، الطرباين، ج 5، ص 221؛ وذكره ابن حبان يف »الثقات«، ج 1، ص 142؛ »تاریخ مدینة دمشق«، ابن عساكر، ج 21، ص 415/ ج 

42، ص 53؛ »مناقب«، اخلوارزمي، ص 152.

6. »ینابيع املوّدة«، القندوزي، ج 1، ص 370.
7. »تاریخ اليعقويب«، اليعقويب، ج 2، ص 171.

8. »شواهد التنزیل«، احلاكم احلسكاين، ج 2، ص 224.
9. املصدر نفسه، ج 1، ص 99.

10. »ینابيع املوّدة«، القندوزي، ج 1، ص 78.

المقتبس من »األجوبة الوافية في رد شبهات الوهابية«، مؤسسة الكوثر للمعارف اإلسالمية، لناشر: دهكده جهاني آل محمدn ج 1، صص 309-
.306

http://alhassanain.org/arabic/ :المصدر
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اخالق المؤمن: في قراءة القرآن 
 : jقال الصادق

»من قرأ القرآن و لم يخضع هلل و لم يرق قلبه و ال ينشئ حزنا و وجال في سره فقد استهان بعظم شأن اهلل تعالى و خسر 
خسرانا مبينا. فقارئ القرآن محتاج إلى ثالثة أشياء: قلب خاشع و بدن فارغ و موضع خال. 

جيم «1   ْيطاِن الرهَّ ِ ِمَن الشهَّ فإذا خشع هلل قلبه، فر منه الشيطان الرجيم. قال اهلل تعالى : »َفِإذا َقَرْأَت الُْقْرآَن َفاْسَتِعْذ بِاهللهَّ
فإذا تفرغ نفسه من األسباب تجرد قلبه للقراءة و ال يعترضه عارض فيحرمه بركة نور القرآن و فوائده.

فإذا اتخذ مجلسا خاليا- و اعتزل عن الخلق بعد أن أتى بالخصلتين خضوع القلب و فراغ البدن استأنس روحه و سره باهلل 
عز و جل و وجد حالوة مخاطبات اهلل تعالى عز و جل عباده الصالحين و علم لطفه بهم و مقام اختصاصه لهم بفنون كراماته 
و بدائع إشاراته فإن شرب كأسا من هذا المشرب ال يختار على ذلك الحال حاال و على ذلك الوقت وقتا بل يؤثره على 

كل طاعة و عبادة. ألن فيه المناجاة مع الرب بال واسطة. 
فانظر كيف تقرأ كتاب ربك و منشور واليتك و كيف تجيب أوامره و تجتنب نواهيه و كيف تتمثل حدوده فإنه كتاب عزيز 
»ال َيْأتيِه الْباِطُل ِمْن بَْيِن َيَدْيِه َو ال ِمْن َخْلِفِه َتْنزيٌل ِمْن َحكيٍم َحميد«2 فرتله ترتيال و قف عند وعده و وعيده و تفكر في أمثاله 

و مواعظه و احذر أن تقع من إقامتك حروفه في إضاعة حدوده .«

الهوامش:
1. السورة النحل، اآلیة 98.

2. السورة الفصلت، اآلیة 42.

المصدر: منسوب به جعفر بن محمد، اإلمام السادسj، »مصباح الشريعة«، بيروت، األعلمی، طبع اول، 1400ق.، ص 29-28.

nثواب الصالة و السالم على النبي
عن  حمزة  بن  عاصم  عن  االعمال«  عقاب  و  االعمال  »ثواب  كتابه  فى  الصدوق(  )الشيخ  بابويه  بن  على  بن  محّمد  روى 
أميرالمؤمنينj قال: »الصالة على النبيn أمحق للخطايا من الماء للنار و السالم على النبيn أفضل من عتق رقاب و حب 

رسول اهللn أفضل من مهج األنفس أو قال ضرب السيوف في سبيل اهلل.«
و روى عن أبي بصير عن أبي عبد اهلل االمام الصادقj قال: 

»إذا ذكر النبيn فأكثروا الصالة عليه فإنه من صلى على النبيn صالة واحدة صلى اهلل عليه ألف صالة في ألف صف من 
المالئكة و لم يبق شي ء مما خلق اهلل إال صلى على ذلک العبد لصالة اهلل عليه و صالة مالئكته و ال يرغب عن هذا إال جاهل مغرور 

و قد برئ اهلل منه و رسوله.«
قال رسول اهللn: »أنا عند الميزان يوم القيامة فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصالة علي حتى أثقل بها حسناته.«

و حدث الصدوق عن عبد السالم بن نعيم قال: قلت ألبي عبد اهللj: إني دخلت البيت فلم يحضرني شي ء من الدعاء إال الصالة 
على النبي و آله. فقالj: »و لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت.«

وروى بأسناده عن الحارث األعور قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبj : »كل دعاء محجوب عن السماء حتى تصلي 
على محمد و آله.« 

ثواب من صلى على النبي و أتبع بالصالة على أهل بيته 
روى عبد اهلل بن سنان عن أبي عبد اهللj قال: 

قال رسول اهللn ذات يوم ألميرالمؤمنينj: »أ ال أبشرك؟« قالj: »بلى بأبي أنت و أمي فإنک لم تزل مبشرا بكل خير.« 
فقالn: »أخبرني جبرائيل آنفا بالعجب.« فقال أمير المؤمنينj: »و ما الذي أخبرك يا رسول اهلل؟« قالn: »أخبرني أن الرجل 
من أمتي إذا صلى علي و أتبع بالصالة علي أهل بيتي فتحت له أبواب السماء و صلت عليه المالئكة سبعين صالة و أنه للذنب حطا 
ثم تحاتت عنه الذنوب كما تحاتت الورق من الشجر و يقول اهلل تبارك و تعالى لبيک عبدي و سعديک يا مالئكتي أنتم تصلون 
عليه سبعين صالة و أنا أصلي عليه سبعمائة صالة. فإذا صلى علي و لم يتبع بالصالة علي أهل بيتي كان بينها و بين السماء سبعون 
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الحکايات

أقرب من الناس
عن محمد بن مسلم قال: 

دخل أبو حنيفة على أبي عبداهللj فقال له: رأيت إبنک موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فال ينهاهم وفيه ما فيه.
فقال أبو عبداهللj: »ادعوا لي موسى.« فدعي فقالj له: »يا بني، إن أباحنيفة يذكر أنک كنت صليت والناس يمرون بين 

يديک فلم تنههم؟«
فقالj: »نعم يا أبه إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلّي منهم. يقول اهلل عز وجل: »َو نَْحُن َأْقَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل الَْوريد«.

فضمه أبو عبداهللj إلى نفسه. ثم قال: »يا بنّي، بأبي أنت وُأمي، يا مستودع األسرار.«1

أری اهلل ...
فى يوم، أتى اعرابى أبا جعفر محمدبن علىj فقال له: هل رأيت اهلل حين عبدته؟ قالj: »ما كنت ألعبد شيئا لم أره.« قال: 

 :jفكيف رأيته؟ قال
»لم تره األبصار مشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق االيمان. ال يدرك بالحواس وال يقاس بالناس. معروف باآليات، منعوت 

بالعالمات ال يجور فى قضيته. هو اهلل الذی ال اله اال هو.« 
فقال األعرابى: اهلل اعلم حيث يجعل الرسالة.2 

عقاب بدعة

إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نص »بدعة«، سواء كانت أصلها مبتدعا أو خصوصيتها مبتدعة1 و ذكر عنها فى الّروايات 
اهل بيت الرسولb اعقاب. من ذلك:

قال رسول اهللn : »كل بدعة ضاللة و كل ضاللة سبيلها إلى النار.«2
روى محّمد بن مسلم عن أبي جعفر االمام الباقرj قال: »أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه و يبغض .«3 و قال 

 :jعلي
»من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد سعى في هدم اإلسالم.«4

روى هشام بن الحكم و أبو بصير - من اصحاب االمام الصادقj- عن أبي عبد اهللj  قال: 
»كان رجل في الزمن األول طلب الدنيا من حالل فلم يقدر عليها و طلبها من حرام فلم يقدر عليها فأتاه الشيطان فقال له يا هذا 
إنک قد طلبت الدنيا من حالل فلم تقدر عليها فطلبتها من حرام فلم تقدر عليها أ فال أدلک على شي ء تكثر به دنياك و تكثر به 
تبعک فقال بلى قال تبتدع دينا و تدعو إليه الناس ففعل فاستجاب له الناس فأطاعوه فأصاب من الدنيا ثم إنه فكر فقال ما صنعت 
ابتدعت دينا و دعوت الناس إليه و ما أری لي توبة إال أن آتي من دعوته فأرده عنه فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول إن 
الذي دعوتكم إليه باطل و إنما ابتدعته فجعلوا يقولون  كذبت هو الحق و لكنک شككت في دينک فرجعت عنه فلما رأی ذلک 
عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه   و قال ال أحلها حتى يتوب اهلل علي فأوحى اهلل عز و جل إلى نبي من األنبياء 

قل لفالن و عزتي و جاللي لو دعوتني حتى تنقطع أوصالک ما استجبت لک حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه« 5

الهوامش:
1. جملسى، حمّمد باقر، »مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسولn« الطهران، طبع ثانی، 1404 ق.، ج11، ص78.

2-5. ابن بابویه، حمّمد بن على، »من ال حيضره الفقيه«، قم، طبع ثانی، 1413 ق.، ج 3، ص572- 573.

المسستر بالحسنة
محمد بن يحيى عن محمد بن صندل عن ياسر عن اليسع بن حمزة قال: 

كنت أنا في مجلس أبي الحسن الرضاj أحدثه و قد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحالل و الحرام إذ دخل عليه 
رجل طوال آدم فقال له: 

السالم عليک يا ابن رسول اهلل. رجل من محبيک و محبي آبائک و أجدادكb. مصدري من الحج و قد افتقدت نفقتي و ما معي 
ما أبلغ به مرحلة فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي و هلل علي نعمة فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنک فلست موضع صدقة.
فقالj له: »اجلس رحمک اهلل.« و أقبل على الناس يحدثهم حتى تفرقوا و بقي هو و سليمان الجعفري و خيثمة و أنا فقال: أ 
تأذنون لي في الدخول؟ فقال له سليمان: قدم اهلل أمرك. فقام فدخل الحجرة و بقي ساعة ثم خرج و رد الباب و أخرج يده من 
أعلى الباب و قالj : »أين الخراساني؟« فقال: ها أنا ذا. فقالj: »خذ هذه المائتي دينار و استعن بها في مئونتک و نفقتک 
و تبرك بها و ال تصدق بها عني و اخرج فال أراك و ال تراني.« ثم خرج فقال سليمان: جعلت فداك لقد أجزلت و رحمت فلما ذا 

:nمخافة أن أری ذل السؤال في وجهه لقضائي حاجته أ ما سمعت حديث رسول اهلل« :jسترت وجهک عنه؟ فقال
»المستتر بالحسنة تعدل سبعين حجة و المذيع بالسيئة مخذول و المستتر بها مغفور له.«

الهوامش:
1. »الکافی«، ج 3، ص 297.

2. »أعيان الشيعة«، سيد حمسن أمني، ج 1، صص 652-651.
3. »حباراال نوار«، ج 49، ص 101، ح 19.

حجابا و يقول اهلل جل جالله ال لبيک و ال سعديک يا مالئكتي ال تصعدوا دعاءه إال أن يلحق بالنبي عترته فال يزال محجوبا حتى 
يلحق بي أهل بيتي.« 

المصدر: ابن بابويه، محمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق. ص 153- 158.
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المصدر: مناقب آل أبي طالبb )البن شهرآشوب(، ج  4، ص 80.

في رثاء الشمس
nفي رثاء الرسول األعظم محمد jقصيدة اإلمام علي

  
نعيش بآالء ونجنح للسلوى من بعد تكفين النبي ودفنه       

  
بذلك عديال ما حيينا من الردى رزئنا رسول اهلل حقا فلن ترى      

  
له معقل حرز حريز من العدى وكنت لنا كالحصن من دون أهله      

  
صباح مساء راح فينا او اغتدى وكنا بمرآكم نرى النور والهدى      

  
نهارا وقد زادت علي ظلمة الدجى لقد غشيتنا ظلمة بعد فقدكم       

  
ويا خير ميت ضمه الترب والثرى فيا خير من ضم الجوانح والحشا      

  
سفينة موج حين في البحر قد سما كأن أمورالناس بعدك ضمت      

  
لفقد رسول اهلل اذ قيل قد مضى وضاق فضاء األرض عنا برحبه      

  
كصدع الصفا ال شعب للصدع في الصفا فقد نزلت بالمسلمين مصيبة      

  
ولن يجبر العظم الذي منهم وهى فلن يسستقل الناس ما حل فيهم      

  
بالل ويدعو بإسمه كلما دعا وفي كل وقت للصالة يهيج ما      


