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َمْجلى الوعاظ واآلذان الصاغية للجمهور
ما أن يبقى شهر أو شهران على حلول شهر محرم الحرام، يتم إنجاز المقدمات والتحضيرات الالزمة القامة مجالس العزاء 
الحسيني و إعداد و ترتيب المواكب الحسينية والتكايا و الزوايا فضال عن دعوة ذاكري ومادحي مناقب اهل البيت الذين 
بناء على  الدينية، و  الصحافة  فان مراسل  مناخ،  المجالس. و في ضوء هكذا  يقال جوهر و صلب هذه  يشكلون حسبما 
توصيات من رئيس التحرير، هّم لعقد لقاء وحوار معي الذي يغمره القصور والتقصير في حضرة أهل البيت، للحديث 
حول نهضة أبي عبد اهلل الحسين و الواجب و المهمة الملقاة على عاتق الذاكرين و المادحين لمناقب اهل البيت في 
أيام العزاء والحداد لشهري محرم و صفر، ونشرها في تلك المجلة أو الصحيفة. وطال حديثنا و قلت في معرض ردي على 

سؤال حول واجب ذاكري وُمعددي مناقب اهل البيت في نقل رسالة عاشوراء والعاشوريين:
إن الذاكر ]المستخدمة في الفارسية[ تعني من يقوم بالتذكير و التبيان، وهو الشخص الذي يحفظ أشياء عن ظهر قلب في 
ذهنه. و الذكر تعني التذكار و التذكير. و الّذاكر من يقوم بتذكير المستمع، وتستخدم في المصطلح الرائج بمعنى الشخص الذي 
يقوم من خالل ذكر المناقب والمراثي، بتذكير الناس بالحقائق المنسية والوقائع المؤلمة التي حلت باألولياء السيما أهل بيت 

 .رسول اهلل
إن أبناء آدم، هم من أصحاب النسيان1 و التناسي و لذلك فهم بحاجة ماسة إلى الذكر والذاكر، ليستعيدوا في ذاكرتهم، ما 
نسوه و وضعوه في بوتقة النسيان، بحيث أن هذا الكائن الذي هو درة تاج الخلقة و ميّال لإلستئناس و األلفة، كائن اجتماعي 

يتطبع ويستأنس بالظروف. 
و يستمد اإلنسان من جناحي األنس و النسيان، القوة لسلوك المراتب و اإلقالع عن ما هو سوى اهلل والذي ألفه )بحسب 

نشوته الطبيعية( ليبلغ مراتب الكمال العليا و يصبح معكتفا في حضرة الباري عّز و جّل. 
و من هنا، يصبح الذكر والذاكر ُممدا للقوة و العون، لكي يعود المرء إلى أصله وحقيقته )فطرته(. 

ومن يرتدي زي أهل الذكر ويحضر في جموع الناس والجمهور في هيئة الذاكر، يجب أن يكتسب بالضرورة الشروط الالزمة 
لذلك وحسبما يقول الشاعر حافظ الشيرازي: 

إن العشق والشباب و الدهاء والفطنة هي مجموعة أحوال و ظروف أنشدها و أطلبها أنا و كل عاشق و ُمحب،
فإن اجتمعت هذه المعاني معا، يمكن أن تجعل المرء متحدثا و خطيبا مفوها. 

وفي الحقيقة، فان المعصومين هم اهل الذكر في تبيان الكالم الوحياني )القرآن و روايات اهل البيت(. ويقول اهلل تعالى 
في »سورة النحل« و كذلك »سورة األنبياء«: 

ْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُمون.« »َو ما َأْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَك ِإالَّ ِرجااًل نُوحي  ِإلَْيِهْم َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّ
و قد ورد العديد من الروايات بما فيها رواية عن اإلمام علّي بن موسى الرضا في تفسير هذه اآلية المباركة.

قال الحسين بن محّمد، عن معلى بن محّمد، عن الوشاء قال: سألت الرضا فقلت له: جعلت فداك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
ْكِر ونَْحُن الَمْسؤولون«، قلت: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟ قال: »نعم.«2 ال تعلمون؟ فقال: »نَْحُن أْهل الذِّ

 :في تفسير هذه اآلية قال وفي رواية عن اإلمام الصادق
»الذكر القرآن ونحن قومه ونحن المسؤولون.«3

هاتان  و   ،البيت أهل  بعهدة  الخفية  بالحقائق  واالنس  الجن  تذكير  مسؤولية  تعالى  اهلل  وضع  قد  و 
الطائفتان تتذكران الحق المعطل و معنى الوجود والعيش في الحياة و الواجب الملقى 

على عاتقهما، عن طريق أهل الذكر. 
ومن يرتدي زي الذاكر والمادح، يتأسى في الحقيقة بأهل البيت ليتحمل مسؤولية 

تذكير الناس.
و بال شك فان ارتداء هذا اللباس، يتطلب شجاعة هائلة. و هذا اللباس ليس العباءة 

والرداء والعمامة المصنوعة من الخيوط والقماش. 
أئمة  مقامات وشؤون  اكتساب شأن ومقام من  الحقيقة  اللباس هو في  إن هذا 
الدين. لذلك فان من واجب الذاكر أن يسأل نفسه: هل أنه حصل على 

كالم رئيس التحرير 
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الشرط الالزم و المعاني الالزمة الحراز هذا المقام؟
و ال يجب أن يحسب حديث العهد والغّر أنه مع ارتدائه الرداء والعباءة وتقلد العمامة واإلمساك بدفتر ملئ باألشعار والمراثي، 

أنه اكتسب وحصل على جميع الشروط الالزمة إلحراز هذا المقام.
فالشرط األول لمن يتقلد هذا المقام و يتبوأ هذا المنصب، هو أن يكون قلبه قد تذكر الحقائق أكثر من االخرين و تخطى 

مراتب من هذه المقامات والشؤون. 
وقد أحرز المعصومون مقام الذكر من خالل اإلستناد إلى اإلستلهامات الربانية التي نزلت على قلوبهم، بحيث جاء في 

اآلية الكريمة: 
»ِرجااًل نُوحي إلَْيِهم.«

وال شك أن باب الوحي و اإللهام و إفاضة الفيض المباشر مغلقة على غير المعصوم، لكن باب السير والسفر الروحاني 
و تزكية النفس والخلوة العبادية غير مغلقة أمام سالك طريق الحق والحقيقة، طالما أن 
القلب يتذكر مراتب من الحقائق و النفس المستلهمة بالفيوضات اإللهية. وبدون كل هذا، 
فان الذاكر الزائف، هو مغتصب يمارس القرصنة والسرقة عن طريق عباد اهلل. انه يقوم 

بقرصنة وسرقة دين وعقل العباد. 
ومن هنا، يتضح الشرط الثاني والضروري لهذا المقام. 

إن ذاكر و مادح أهل البيت يجب أن يتوسل ويتصل ويتكئ على الساحة القدسية 
لـأهل الذكر. وهذا التوسل والتمسك، يجب أن يحدث في ظاهر الذاكر وباطنه، لكي ال 

يضل عن الطريق وال يضرم النار في حصاد دين الناس. 
و كمثال، فان العادة جرت في الكثير من المساجد والمواكب الدينية، ان يقف 

الواعظ والذاكر وهو يواجه الجماهير و خلفه القبلة ليتحدث اليهم، في 
حين أن جميع الناس يصغون الى كالم الواعظ و وجههم نحو القبلة. 

يستند  و  يستظهر  ان  الذاكر، يجب  و  الواعظ  فان  الحقيقة  في  و 
بكل قوة الى القبلة، ليلقي وعظه و محاضرته على الجمهور. إن 

من يجعل الدنيا و النفس األمارة و الهواجس النفسانية، سندا و متكأ 
له، هو قرصان ياخذ بيد الناس الى التيه والضالل. إن القبلة هي الحقيقة 

الذاكر  يمدون   )البيت )أهل  الناطق  والقرآن  الصامت  القرآن  وأن  البحتة، 
والواعظ القوة و العزيمة في تبيان القضايا ليتخلص من التيه و دسائس النفس و 

أوامر و نواهي الشيطان و أن يعرض على الناس كل ما هو بعيد و نزيه عن الشبهات. 
و الشرط الثالث والضروري لكسب هذا المقام، هو اقتباس الكالم و حجة الكلمة من 

.قول وفعل و سيرة و سنة أهل الذكر، أي ائمة الدين
إن حجة اهلل هو الميزان الدقيق وأن قوله و فعله هو الحجة الحق، يمضي بعباد اهلل إلى 

الصراط المستقيم واألقوم، و يؤازرهم لنيل الفالح والنجاة. 
و كل قول و فعل يصدر من االنسان، مؤشر على مبادئ وأسس و مصادر محددة، 
و هما يوجهان بالتالي المستمع و التابع من منطلق إلى وجهة، أكان ذلك يحدث في 

أو أشخاص  إنطباعات و خبرات و تجارب شخص  الضالل. و من يجعل  أو  الهداية  طريق 
منقطعين عن حجة اهلل المتعال )القرآن والعترة( معيارا لصحة قوله و فعله، يجعل نفسه و االخرين ضائعين و تائهين في 

هذا الوادي السحيق و ينزلق في براثن الضالل و التيه، الن أساس عمله قائم على الظن ال الحقيقة األصيلة، بينما عمر االنسان 
محدود و األخطار المحدقة به جمة، و الموت أمامه و ال مجال له للسير في مسار التجربة و الخطأ، كما أن اهلل تعالى ال يريد 

لالنسان أن يسلك هذا السلوك. و إن كان هذا، لما كان يبعث بحجته البالغة بكتاب و بينة واضحة لهداية الخلق. 
إن األنانية ناتجة عن اإلعجاب و اإلنبهار بالذات، وهي التي تؤدي حسب ما قاله الشاعر حافظ إلى الكفر:

ال معنى للتصرف والعمل في عالم الدهاء والفطنة حسبما يمليه رأينا وفكرنا علينا، الن األنانية واإلستبداد في الرأي يتعارض وأحكام 
مذهب الدهاء والفطنة.

إن العرفان النابع من العشق ينبثق من عالم الفطنة، وعلى هذا االساس يقال بان المريد يجب ان يكون تابعا للمراد، وان يتبع الجمع 
وأن يقتل الميول الشخصية لديه.

و الشرط الرابع يكمن في امتالك الخبرة الكافية و الرؤية الالزمة. 
إن الرؤية، هي البصيرة و النظرة الثاقبة التي تتحصل في ضوء كنز العلم واكتساب تجربة الحياة والنظر إلى أحوال وأوضاع 
األمم والشعوب. و في الحقيقة فان المعرفة والرؤية يخرجان أي سالك من حالة الَغرارة وغياب الخبرة و التجربة و يوصلناه 

إلى النضج والكمال. 
و في عصرنا و زمننا، جرت العادة أن يرتدي كل حديث العهد و فاقد التجربة الكافية، ثياب أهل الوعظ والنصيحة و يدعي 
إرشاد و هداية الناس. و من هنا يتخبط الناس في محيط من الشبهات، و يسجدون في صبيحة و مساء كل 

يوم على عتبة األصنام و بيت األوثان. 
و الشرط الضروري لكل مهنة وحرفة، هو الخبرة الالزمة لذلك العمل والمهنة، كما أن النجاح في كل مهنة 
وعمل يكمن في الرؤية و النظرة الثاقبة التي تتحصل من خالل دراسة الكتب و الدواوين و اإلنحناء عند عتبة 
األساتذة و كسب تجربة تقلبات الحياة و النظر الى أحوال الناس. و بدون كل هذا، فان االنسان يظل يعيش في عمَى. 

و حسبما يقول عطار النيشابوري: 
متى ما بلغت رؤيتك، الكمال

عندها تستطيع التغلب على العمى وبالتالي الرؤية و المشاهدة
وخالصة القول أن: 

أي كائن ومخلوق وحتى كل عمل يصدر من االنسان، له ظاهر وباطن، و جسم 
و روح، و ُملك و ملكوت. إن العيون الظاهرة و الحواس المادية الخمس، تشاهد 
ظاهر الكائنات و ظاهر األعمال. لكن الوجه الباطن و الملكوتي للكائنات و 
األعمال، مستتر و خفي تحت الظاهر، مثلما أن ظاهر الصالة و العبادات و 
سائر األعمال الصالحة، جيد و طيب و يشير إلى الطهر و النقاء، لكن قد 
تكون روح و ملكوت تلك الصالة الجميلة في الظاهر، هي البشاعة و 
القبح بعينه بسبب التدنس بالرياء و العجب و األغراض الدنيوية. 
و في عالم الشهادة، فان الجميع يشاهد بمدد الحواس الظاهرة، 
صورة األعمال، لكن االنسان يتمتع بنور باطني يستمد منه لدرك 
الحقائق. و هذا النور غيرمتعلق بالحواس الظاهرة، مثل األذن والعين، 

بل متعلق بالنفس. 
ويقول الحكيم السبزواري )قدس اهلل نفسه الزكية(: 

ثمة أذن وعين وشامة وذائقة والمسة وغيرها في ذاتك ومن أجل نفسك. 
ويقول مولوي: 

الخمس  الحواس  وهذه  هناك خمس حواس، وحس اخر غيرها   
هي كالذهب األحمر، وذلك الحس كالنحاس

عن  ناتجة  الحس  ذلك  وصحة  وصحة هذه الحواس ناجمة عن صحة وإنماء الجسم 
انهيار وفناء الجسم 

وابحثوا عن صحة ذلك  وابحثوا عن صحة هذه الحواس لدى الطبيب  
الحس لدى الحبيب 

الباطن، يستمد منه لدرك الصور و الظواهر الماضية  إن االنسان و بلطف و رعاية من اهلل تعالى، صاحب نور في 
و الحقائق. و الوجه الظاهر، مهما كان، يكشف عن ملكوته وباطنه في هذه الدنيا بشكل ما، وفي عالم البرزخ والقيامة 
بشكل اخر. وفي عالم القيامة لكونه عالم تبلى السرائر يتضح جل ملكوت و باطن االعمال، و يجد كل عمل دنيوي صورته 
الملكوتية. إن النار و الظلمات، و األفاعي و العقارب و الحور و القصور، تجسد في الحقيقة كافة أعمال االنسان التي اكتست 
صورة خارجية واميط اللثام عنها. و ماعدا ذلك، فان ملكوت و باطن األعمال و االقوال ال تبقى خافية ليس في القيامة 
فحسب بل في الدينا ولدى جماعة خاصة من المؤمنين المخلصين. و هؤالء هم أناس عادت إليهم عيونهم البرزخية )عيون 

القلب( و رؤيتهم الملكوتية. 
تبعاتها خارج إرادة و صالحيات  تترك  الدناءة، ظلمانية، و  الشر و  اثار أعمال  نوارنية و  الخير،  نتائج أعمال  آثار و  إن 
االنسان، في ساحات الحياة الدنيوية و البرزخية و الخاصة بالقيامة. و بناء على تعريف أهل المعرفة، فان قدرة مبدعة و 
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حلمي موسى
فوجئ اإلسرائيليون قبل غيرهم من لجوء رئيس حكومة الكيان اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى 

لهجة تصالحية في خطابه أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة. وبديهي أن المقصود ليس أن كل خطاب 
نتنياهو كان تصالحيا سواء تجاه الفلسطينيين أو العرب أو األمم المتحدة أو أي جهة أخرى وإنما تجاه السلطة 

الفلسطينية جزئيا. فقد وجد نتنياهو نفسه يرد على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمزيج من التهكم واألبوية حيث دعاه 
إلى إلقاء خطاب له أمام الكنيست ودعا نفسه إللقاء خطاب أمام البرلمان الفلسطيني في »رام اهلل«.

ومن الواضح أن نتنياهو ال يقصد أي كلمة في لهجته التصالحية بقدر ما يقصد تمرير الجمعية العمومية من دون إشكاالت. 
يعتبرونه  بما  العالم  بمواجهة  أنفسهم  على  اإلسرائيلي  الكيان  في  اليمين  وقادة  هو  أخذه  الذي  للمنهج  وخالفا  أنه  وربما 
»الحقيقة« من وجهة نظرهم فكر هذه المرة أن يساير. ففي كل األحوال ال تضر كلمات لطيفة خالية من أي معنى إن أطلقت 
في الجمعية العمومية. وال شك أن هذه العبارات تخدم في تمرير الفترة المتبقية من عهد الرئيس األميركي باراك أوباما والتي 
يتخوف نتنياهو منها كثيرا. ويشيع رجاله بأن أوباما قد يقدم على تسهيل تمرير قرار ضد المستعمرات في مجلس األمن، وقد 
يصدر بيانا رئاسيا يحدد فيه صورة الحل كما يراها لألزمة في الشرق األوسط. وليس مستبعدا أن يكون نتنياهو الذي دأب 
في السنوات السبع الماضية على إلقاء خطابات هجومية ورأى أن نتائجها لم تقّرب الكيان اإلسرائيلي من رؤية العالم عمد 

إلى انتهاج سبيل أسالفه ممن عملوا دوما بطريقة »تحدث بصوت ناعم واضرب بعصى خشنة«.
وأيا يكن الحال فإن جانبا من خشية نتنياهو من الرئيس أوباما يرتبط باألمم المتحدة. ونتنياهو الذي صار يؤمن بأن الظهر 
األميركي لن يكون متوفرا على الدوام يحاول أن يقيم عالقات مع دول يعتبر أن صوتها هام له في األمم المتحدة. وهذه 
الدول ليست بالضرورة عظمى مثل »روسيا« و»الصين« و»الهند« ولكنها تملك أياد يمكن أن ترفع وتحسب أصواتا في 
األمم المتحدة. ومعروف أن نتنياهو ووزير خارجيته سابقا ووزير الحرب حاليا أفيغدور ليبرمان كثّفا من عالقاتهما مع الدول 

األفريقية وحققا في اآلونة األخيرة نجاحات في كسب بعض أصواتها أو تحييدها.

نتنياهو ومفاجأة الحديث عن السالم في األمم المتحدة خالقة تكمن في األعمال، و كل عمل هو خالق لصورته الباطنية. لذلك فان األعمال الرحمانية ألهل التقوى، تخلق األنوار 
الباطنية. 

و ورد في الروايات و األخبار انه في يوم المحشر، يبرز جمال و كمال المؤمنين في حده األعلى في سيمائهم الظاهرة. و في 
الحقيقة فان الوجه الباطن ألعمالهم اإللهية يظهر و يبرز في يوم القيامة في وجوههم. 

إن الوجه الباطن ألعمال كل من المؤمنين و أولياء اهلل، مختلف و يفرق حسب مقاماتهم، لكن مهما يكن، فان باطن أعمال 
لها  البرزخ والقيامة فحسب بل أن هذه األنوار  الواعظ، ليس يكتسب صورة ذاتية وظاهرة ويتكشف في عالمي  الذاكر و 
تشعشعاتها الخاصة في عالم الدنيا وتؤثر على فؤاد وروح كل مستمتع في مجالس الوعظ والذكر. وكلما كانت األعمال تتحلى 
بباطن جميل ووجه الهي ورحماني، كلما تركت بنفس القدر نتائجها الجميلة واإللهية أو في المقابل نتائجها البشعة والشيطانية، 
وتؤثر على المستمع والقارئ. ولهذا السبب، من الضروري أن يراعي الواعظ والذاكر الطهارة الظاهرة، ويسعى لكسب الطهارة 

الباطنية ويبرئ وينزه ذاته من الهواجس التافهة والتمنيات الدنيوية الظلمانية. 
ويجب معرفة أن صورة االشعار واألصوات الرخيمة، ليست هي التي تؤثر رحمانيا وروحانيا على المستمع، بل أن األذن 

الصاغية لنفس االدمي، وقبل أذن رأسه، تصغي من علم أو دون علم، إلى الصوت الباطن للذاكر والواعظ و تتأثر به.
و كلما كان لسان و عيون قلب الواعظ لطيفة ومنزهة من النقص و العيب و المطالب الشهوانية و الحياتية، كلما تترك أثرها 

الرحماني و الروحاني على روح و قلب المستمعين. 
و إن امتلكنا عيونا مفتوحة و آذانا صاغية، لكنا نشاهد األنوار و األصوات التي تسطع وتنتشر من جراء أعمالنا. إن العوالم 
الباطنية هي أكبر و أوسع مئات المرات من العالم الظاهر، و هي معرض عظيم لباطن أعمال اآلدميين الذين سيرون عاجال 

أم آجال كل ذلك و حسب نصيبهم و حصتهم، في عالمي البرزخ والقيامة. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
رئيس التحرير

الهوامش: 
1. إن مفردة االنسان مشتقة من جذر أ.ن.س. وعلى وزن فعالن ومجعها األناسي وتعين ألفة االنسان ورونقه ومجاله يف األرض أو أهنا مشتقة من جذر ن.س.ي 
وهي يف األصل إنسيان وعلى وزن افعالن، وقد حذفت الياء "ي" على اثر كثرة اإلستعمال ووجه تسميتها يعود إىل نسيانه للعهد الذي أبرمه مع اهلل. وملزيد من 

التوضيح، يرجى مراجعة موسوعات اللغة والتفسري. 
2. الكليين، حممد بن يعقوب، »الكايف«، ج 1، ص 210.

3. املصدر السابق، ج 1، ص 211.
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وفضال عن ذلك أظهر نتنياهو منهجه الجديد المعتمد على فكرة أن الدول العربية ليست بطبيعتها معادية للكيان اإلسرئيلي 
وأنها تكتشف بشكل متزايد أن ليست الدولة العبرية أساس مشكالت المنطقة وأن في اإلقليم مواضع خطر أشد تجعل منها 
حليفا موثوقا لبعض الدول العربية. وفي إطار سعيه لتعزيز هذه الفكرة ال يتوانى نتنياهو عن مغازلة المبادرة العربية التي ال 

يرى منها أكثر من استعداد الدول العربية جميعها لالعتراف بالكيان اإلسرائيلي وإقامة السالم معه.
على أن نتنياهو يعرف أكثر من سواه أن الواقع الميداني في األراضي المحتلة يفرض نفسه. فالوهم باضمحالل الهبّة الشعبية 
التي بدأت قبل عام تحطم مؤخرا مع تصاعد العمليات الفدائية التي أظهرت أنه من دون تحقيق سالم مع الجمهور الفلسطيني 
ال يمكن لكيان العدو أن يشعر باألمن. وقالت الهبّة أنه مهما بلغ الكيان اإلسرائيلي من قوة فإن إرادة الفلسطيني البسيط غير 

قابلة للكسر رغم كل ما يحيط بالواقع العربي من ظروف سيئة تترك أثرها البليغ على معنويات وقوة الفلسطيني.
وفي كل حال، ورغم كل ما يتردد عن ضغوط دولية من أجل تحقيق تسوية ولو مفروضة يبدو أن الوضع يستمر في كونه 
واقعا في دائرة إدارة األزمات. والسلطة الفلسطينية تحاول أن تكتشف لنفسها سبال لتحريك القضية ولكن ما يعرض عليها 
في الوقت الراهن يعبّر عن ضعف عربي بليغ يصعب على الفلسطيني تقبله. وتبدو قوة الورقة الفلسطينية في كونها تجعل 
اإلسرائيلي يعاني من استمرار وجودها. وهي ورقة ال تقبل أن تكون ورقة توت تغطي عورة بعض األنظمة العربية الساعية 

لتكريس تعاون مع الكيان اإلسرائيلي عبر مدخل فلسطيني.
وليس صدفة أنه اليوم، وفي ذروة تخلي نتنياهو وكبار الساسة في الكيان اإلسرائيلي عن منطق التهويل والتخويف من الخطر 
الوجودي الذي يتهدد الدولة العبرية، يزداد إيمان الكثير من اإلسرائيليين بأن الخطر الفعلي هو انعدام التسوية مع الفلسطينيين. 
ويجد اإلسرائيليون أنفسهم مقيدين بواقع التطرف االستعماري الذي ال يعيق السالم حاليا وحسب وإنما يعرقل كل فرصة 
للوصول إليه مستقبال. فاالستيطان يخّرب فرص الكيان اإلسرائيلي في تسويغ أفعاله الماضية ألنه يجعل هذه األفعال حدثا 
المستعمرات فإن  بتفكيك  الدولية  نتنياهو تحدث مؤخرا عن »تطهير عرقي« يكمن في مطالبة األسرة  مستمرا. ورغم أن 

استمرار حالة الالجئين الفلسطينيين تخلق القناعة بأن آثار التطهير العرقي اإلسرائيلي لم تمح بعد.
واليوم، أكثر من أي وقت مضى يجد اإلسرائيليون نتائج سياساتهم المختلفة في االراضي المحتلة. فالتمييز ضد الفلسطينيين 
القيم  المتقدمة  الدول  مشاركته  يدعي  الذي  العبري  الكيان  داخل  التفرقة  من  ضبطها  يصعب  حالة  يخلق   48 مناطق  في 
الديموقراطية. والتمييز في القدس ضد العرب من سكانها يفّجر الموقف ويدفع حتى اإلسرائيليين للتساؤل عن مغزى إعالن 
المدينة عاصمة موحدة. وطبعا الوضع في الضفة الغربية يتحدث عن نفسه وكذا في قطاع غزة حيث خرج االحتالل وبقي 

مسيطرا على المنافذ واألجواء. في وضع كهذا، يتحدث نتنياهو عن السالم دون أن يقصد ولكنه يستعد لمواجهة.

https://paltoday.ps/ar :المصدر: فلسطين اليوم

الدعوة إلى االبتعاد عن المساجد التي تزرع الحقد والكراهية

ممثل المرجعية العليا يدعو إلى االبتعاد عن المساجد التي تزرع الحقد والكراهية وتلغي اآلخر
حذر ممثل المرجعية العليا في أوروبا الشباب بأن ال يكونوا فريسة لوباء التنظيمات المتطرفة، داعيا إياهم لتجنب الحضور 

في المساجد التي تزرع في نفوسهم الحقد والكراهية وتلغي اآلخر وتطمس هويتهم اإلسالمية المحمدية.
وقال السيد مرتضى الكشميري في كلمة له بالندوة السنوية التي تعقد لعموم خطباء ومبلغي المملكة المتحدة وبحضور نخبة 
من االفاضل، نقلها موقع صوت الجالية العراقية، واطلع عليها موقع »شفقنا العراق«، إن التنظيمات المتطرفة باتت وباًءا يهدد 
المجتمعات وخاصة اإلسالمية منها، والتي تعيش بدول الغرب بوجه خاص، الن لها امتدادات سياسية وتكفيرية واجرامية، 
مبينا إن انها استهدفت جيل الشباب والفتيات عبر األسرة، واألصدقاء، والمساجد، وشبكات التواصل االجتماعي، وكذلك 

االغراء بالمال.
ودعا ممثل السيد السيستاني شريحة الشباب إلى التسلح بااليمان والفكر والوعي واالطالع الواسع على سيرة النبي المصطفى 
ليكونوا أصدقاء  اآلباء  كما حث  الصاحب ساحب،  المنحرفة الن  باالفكار  المتأثرين  إياهم من مصادقة  وآله، محذرا 

ألوالدهم ليملؤوا لهم هذا الفراغ.
وأضاف السيد الكشميري إن المساجد بيوت اهلل، كلها مقدسة ومحترمة، ولكن بعضها تحول الى مراكز لتكفير الناس والدعوة 

إلى قتلهم وسلبهم حرياتهم وزراعة ثقافة الحقد والكراهية والغاء االخر وطمس هويته، محذرا الشباب المسلم منها داعيا 
إياهم الى الذهاب الى اماكن نثق بخطبائها وعلمائها وتغذيهم االسالم المحمدي الصحيح.

وحول شبكات التواصل االجتماعي، بين ممثل المرجعية العليا إنها أخطر ما يواجهه الشباب اليوم، ألن الرقيب عليه مفقود، 
داعيا اآلباء إلى متابعة األوالد وزرع قلوبهم بالمحبة وابداء االهتمام بهم ومجالستهم وعدم تركهم فريسة سهلة بايدي قناصة 

شبكات التواصل والتي يقتنص بها بعض الشباب المسكين.
كما حذر السيد الكشميري من االغراءات المادية والعينية والجنسية والسفرات السياحية وغيرها النها تشكل خطرا كبيرا على 

الجيل كله ال سيما الشباب فليحذروها.
العلمية  الدورات  التكفيرية وأماكن حضورها، وكذلك تكثيف  المنظمات  االمور بخطورة  أولياء  إلى ضرورة توعية  وأشار 

للشباب وتعميق الفهم االسالمي الصحيح في عقولهم.
وفيما طالب بالتنسيق مع السادة الخطباء كي يركزوا في احاديثهم هذه على القضايا وينبهوا المؤمنين لها، دعا السيد مرتضى 
الكشميري الخطباء واصحاب الدعوة والمنابر ان يطلعوا على االفكار المنحرفة حتى يستطيعوا ان يعالجوها وينبهوا الناس 
من خطرها، مضيفا إنه من الضروري ان يفهم الغربيون عن طريق اوالدنا ان االسالم دين رحمة وتسامح وكل ما يحدث فهذا 

اليمثل االسالم وانما يمثل افكاراً سياسية منحرفة ذات اطماع شخصية وانتقامية.

http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر: شفقنا
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نظمت كنيسة »ليتل راك« بوالية »أركنساس« األمريكية برنامجًا ثقافيًا تحت عنوان »اإلسالم في عام المودة والرحمة« 
بمشاركة محاضر مسلم.

و نظمت كنيسة ليتل راك بعد انتشار بحوث أظهرت إزدياد الكراهية لإلسالم في »أمريكا« نّظمت مشروع اإلسالم في عام 
المودة والرحمة من أجل التعريف بالدين اإلسالمى.

وقد حضر الحفل أكثر من 80 مسيحيًا من أعضاء الكنيسة وأيضًا بمشاركة محمد الدناوي رئيس مركز ليتل راك اإلسالمى 
حيث حاضر عن النشاطات اإلسالمية.

وأكد الدناوى أن مفهوم الجهاد قد تّم تزييفه وتحريفه على يد المتشددين موضحًا أن الجهاد فى اإلسالم يعنى بذل الجهد من 
أجل إحياء التعاليم اإلسالمية.

http://iqna.ir/fa/news :المصدر: وكالة اكنا

کنيسة أمريکية تنّظم مشروع »اإلسالم في عام المودة«

قدم السيد صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي األعلى في »اليمن«، مبادرة جديدة للسالم مع المملكة »السعودية« تتضمن 
عدة بنود أبزرها إيقاف عمليات تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن برا وبحرا وجوا. 

وتضمنت المبادرة التي أطلقها خالل خطابه بمناسبة ذكرى ثورة 26 أيلول/ سبتمبر 2016م.، إيقاف القصف الجوي للعدوان 
ورفع الحصار المفروض وذلك مقابل إيقاف العمليات العسكرية للقوات اليمنية في الحدود وإيقاف إطالق الصواريخ على 

السعودية.
ودعا صالح الصماد في خطابه األمم المتحدة وكل الدول الحريصة على السالم للضغط على السعودية للموافقة على المبادرة.

وأضاف أنه يأمل أن تستجيب السعودية ومن يقف معها في التحالف لهذه المبادرة.
من جانبه، قال الرئيس اليمني السابق علي عبد اهلل صالح، األحد 25 أيلول/ سبتمبر، إنه ال يوجد أي تحالف بين اليمن وإيران 

وهي ذريعة اتخذتها السعودية لشن عدوانها على البالد.
وقال صالح في خطاب بمناسبة ذكرى ثورة 26 أيلول/ سبتمبر ندعوا السعودية للحوار مثلما تحاورنا في مراحل مماثلة في 

الماضي.
وهاجم الرئيس اليمني السابق في خطابه الهارب عبد ربه منصور هادي مكررا عدم اعترافه بشرعيته.

واتهم صالح الهارب هادي بمحاولة فصل الجنوب عبر الحروب على مناطق التماس الشطرية في باب المندب والوازعية 
واألحكوم.

وطالب صالح في كلمته هادي بالعودة لليمن، قائال: 
إذا كان مستعدا لتنفيذ قرار 2216 عليه أن يأتي إلى صنعاء وسأستقبله بنفسي.

http://www.alalam.ir/news المصدر: روسيا اليوم؛

الصماد يقدم مبادرة سالم... وصالح يدعو السعودية الى حوار مباشر مع اليمن
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فيلدرز يعد بمصادرة مصاحف القرآن من هولندا

للمسلمين، بعد أن  المستفزة  المتطرف، إلى إطالق تصريحاته  اليميني  الهولندي  عاد خيرت فيلدرز، زعيم حزب »الحرية« 
صرح مؤخراً بأنه يعد بمصادرة جميع مصاحف القرآن من هولندا.

وعاد خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف، إلى إطالق تصريحاته المستفزة للمسلمين، بعد أن صرح 
مؤخراً بأنه يعد بمصادرة جميع مصاحف القرآن من »هولندا«، في حالة ما إذا صار رئيس وزراء هولندا، كما شبه القرآن 

بكتاب »كفاحي« للنازي أدولف هتلر.
وقال فيلدرز في تصريحات جديدة له إن النازية كانت تضطهد اليهود، وتصادر كتبهم المقدسة، وهو ما يتعين فعله أيضا مع 
المسلمين المتواجدين في هولندا، حيث توعد بأن يأمر رجال األمن بجمع ومصادر مصاحف »القرآن« من بيوت المسلمين، 

لكون اإلسالم ال يدعو إلى الحرية الدينية  بحسب تعبيره.

http://www.hespress.com/international :المصدر: موقع هسبريس المغربي

محرم الحرام
والوفاء،  الوالية  بحكم   محمد آل  ألولياء  ينبغي 
واإليمان باهلل العلي العظيم، والرسول الكريم، أن يتغيّر 

قلبه  في  فيظهر  المحّرم  من  األول  الشعر  في  حاله 
يكون  وال  والتفّجع.  الحزن  آثار  وهيئته  ووجهه 
حرمة ناموس اهلل جل جالله وحرمة رسوله العزيز 

وحرمة إمامه، أهون عنده من حرمة نفسه 
وأهله، يكون حبّه لنفسه وولده وأهل 

ونبيّه  لربّه  حبّه  من  وأدون  أقّل 
وإمامه واهلل تعالى يقول : »ُقْل 
َأَحبَّ  َأْبناُؤُكم ...  َو  آباُؤُكْم  ِإْن كاَن 
ِ َو َرُسولِِه َو ِجهاٍد في   ِإلَْيُكْم ِمَن اهللَّ

َسبيِلِه َفَتَربَُّصوا«1
وقد رأيت بعض أوالدي الصغار 
، ترك في العشر األول في مأكله  م ا د إل ا
ولم  الخالي!  الخبز  يأكل  فيما كان   - يكن 
حبّه أعلم - أن يقول له ذلك أحٌد،  أّن  وظننت 

الباطنّي بعثه على ذلك.
فإن لم يسمح بذلك نفسه في العشر كّلها، فال محالة يتركه 
ويزور  عشرة،  الحادية  والليلة  والعاشر،  التاسع  اليوم  في 
بـ  المعروفة  بالزيارة  يوم  كّل  األول  العشر  في  محالة  ال 
)عاشوراء( ويترك في العاشر األكل والشرب إلى العصر، 
يوم  ويكون  اإلخوان،  ولقاء  إال عن ضرورة،  والتكّلم  بل 

حزنه وبكائه.
الشهر  أول  المهّمات دعاء  فمن  األول:  العشر  أعمال  وأّما 
الصادق،  التأمل  السنة مؤّكد عند  أّول  فإنّه من جهة كونه 
للعبد المراقب، ال سيّما للعافية واالحتراز عن آفات السنة، 
واستجالب  فيها،  الحال  واستصالح  والدنيويّة،  الدينيّة 
الخيرات فإن في الدعاء قبل الوقت تأثيراً خاّصًا للمهّمات، 
وقضاء الحاجات، والدعاء المروّي في االقبال دعاء كامل 

لهذه الجهات جداً.
األولى أن يصّلي في الليلة األولى من الصلوات الواردة أيضًا 
بعضها على حسب نشاطها فال أقّل من الركعتين اللتين يقرا 
ُ َأَحٌد«، ويدعو  فيهما الحمد وإحدى عشر مّرة »ُقْل ُهَو اهللَّ
بالدعاء المروّي في »اإلقبال«، الذي دعا به النبي بعد 

صالة ركعتين.
ويصوم صبيحتها، وقد ورد لمن فعل ذلك أنّه كمن يدوم 
فإن  القابل،  السنة  من  محفوظًا  يزال  ال  سنة،  الخير  على 

مات قبل ذلك صار إلى الجنّة.
ويصوم اليوم الثالث وقد ورد أنّه يوم خروج يوسفj من 

ج عنه الكرب، ويّسر له الصعب. الجّب، من صامه فرَّ
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أيضًا  صوم وورد  لشهر استحباب  ا
كّله، وورد خصوص صوم التاسع والعاشر ولكّن األحوط 
ترك صوت العاشورا ولكن يمتنع من الطعام والشراب إلى 
 jالحسين انخالص  العصر من جهة  ويفطر عند  العصر، 
الدنيّة، وفوزهم ووصولهم  الدنيا  وأصحابه من هموم هذه 
إلى مطلوبهم من لقاء اهلل جل جالله في ذلك الوقت ولعّله 
لذلك يتراءى لمواليه المتعّزين بعزائه في عصر هذا اليوم 

من خّفة الهموم وانفراجها.
الصلوات  من  ويومها  عاشورا  ليلة  أعمال  سائر  وأّما 
والدعوات - غير الزيارات وصلواتها - ففي النفس منها 
استحباب  كوضع  المخالفين  من  وضعها  ويحتمل  شيء 
أن  يمكن  أيضًا  واردة  كانت  ولو  وغيرها  االكتحال 
له  والصلوات  التعزية  بمراسيم  االشتعال  بترجيح  يحكم 
والمستشهدين بين يديه ولعن قاتليهم، فإّن تأكيدها أيضًا 
العقلية زيارة أهل  اللوازم  إنّه ِمن  الروايات. ثم  ثابت من 
ال  الشهداء  أصحابه  وزيارة  يديه  بين  المستشهدين  بيته 

.سيّما المأثورة وإقامة عزائه
يوم عاشوراء  التسلية، ويختم  اليوم زيارة  ويقرأ في آخر 
بتوّسل كامل، بحامي يومه وخفيره من المعصومين عليهم 
السالم في إصالح حاله وعزائه مع اهلل - جل جالله - ومع 

الحسين وجّده وأبيه وأمه وأخيه ويعتذر عن تقصيره.
يعمله  فيما  يراقب  أن  باب  الباب وفي كل  المهم في هذا 
تكون  وأن  والعادة،  الرسم  يكون على  بنيّة وال  يكون  أن 
النية خالصة، ويكون صادقًا في إخالصه؛ فإّن العمل القليل 
الخالية  الكثيرة  األعمال  من  خير  خالصة صادقة  نية  عن 
 jعنها، وأن بلغ كثرتها بآالف أضعافها، اعتباراً بعبادة آدم
وإبليس، فإّن عبادة آالف سنين منه لم تؤثّر في منع الخلود 
في النار، وتوبة واحدة من آدمj صارت سببًا لعفو عن 
خطئه، الجتبائه واصطفائه، وإن كان اإلخالص الصادق ال 
يمكن أن يتأتّى من أغلب الناس بل ومن كّلهم إال بلطف 

أسرار المراقبات



خاّص من اهلل اللطيف بعباده إال أنّه تعالى بكرم عفوه قد 
أنّه  واقعًا  عرف  إن  ودونها  طاقته  ببذل  العبد  عن  يرضى 
عاجز، ال حول وال قّوة إال باهلل وهذه المعرفة إنّما يضطّره 
إلى اللجاء باهلل وااللتجاء إلى عنايته وهذا اإلضطرار إنّما 
يدخله في مفاد قوله: »أّمن ُيجيُب المضطّر إذا َدعاه وَيكِشُف 
كريم  ألنّه  الكريم،  ربّه  عنايات  أبواب  له  ويفتح  السوء«2 
يحّب الكرامة لعباده المضطّرين إليه، المحترفين على بابه...

ثّم إّن ألزم ما يجب مراعاته في مقام العمل أن يراعي قلبه 
ثنائهم،  ولّذة  الناس  مراءاة  عمله  نيّة  في  يدخل  ال  حتى 
صديقه  بيت  في  مثاًل  العزاء  يقيم  بأن  ذلك  ويستكشف 
قلبه  في  ينظر  ثم  صديقه،  المقيم  أّن  الناس  يظّن  بحيث 
العزاء  مؤونة  ثقل  في  ويتفاوت حاله  ذلك  من  يتغيّر  هل 
ومخارجه، وخّفته، ومسّرته من شوكة مجلسه، وخّفته بما 
إذا علم الناس أنه مقيم العزاء أو لم يعلموا، وإن لم ير تفاوتًا 
فلينظر هل رغبته في دعوة القّراء المعروفين الذين يقرؤون 
في مجالس األعيان، أم ال، ال سيما إذا كانت قراءتهم أدون 
المعروف،  شرعًا - من جهة الصحة أو غيرها - من غير 

أو كيف ميله بكون أهل مجلسه من أعيان الناس أو أعيان 
العلماء أو فقرائهم.

فإن تأّمل في هذه الكواشف، ير أّن للريّاء في عزائه مدخاًل 
عظيمًا، ليستظهر في عمله باإلخفاء والستر، بأن يقيم العزاء 
لتصحيح  ويهتّم  بالكتمان،  إليه  يوصي  صديقه،  بيت  في 
ويسّوي  متّقيًا،  صادقًا  قارئًا  للقراءة  يدعو  بأن  عمله، 
يرّجح  بل  والفقراء،  األغنياء  من  الحاضرين  إكرام  في 
بالترجيحات الشرعيّة الدينيّة ال الدنيويّة فإّن في تصحيح 
في  دخٌل  لها  كثيرة  أسراراً  األعمال  خصوصيّات  كيفيّات 

القبول وتضاعف األجر.
أن  بتعظيم وإجالل  األيّام  أمثال هذه  لمن راقب  والمرجّو 
يدخل في زمرة من وصفهم اهلل جل جالله في كتابه الكريم 
ِ َفِإنَّها ِمْن  ْم َشعائَِر اهللَّ بتقوى القلوب حيث قال: »َو َمْن ُيَعظِّ
إنّما يكثر ويعظم  المراقبات  تأثيرات  فإن  الُْقُلوب «3  َتْقَوى 
ازداد  والدقّة  اللطف  زاد  وكّلما  اللطيفة  الدقيقة  باألمور 
العمل شرفًا ونوراً، فالشكر عند احتمال النعمة )و( لطفه في 
المراقبة على الشكر عند يقينها ال يخفى على ذوي األلباب 

1617

فكيف برّب األرباب.
إّن هذا الذي ذكرنا من مراقبة آخر المحّرم فهو غير ما يلزم 
المراقب في أواخر سائر الشهور، من جهة رفع األعمال فإّن 
له من المحاسبة واالستغفار واستصالح الشأن بالدعاء مع 
اهلل جل جالله تكليفًا خاصًا يذكر في كتاب المحاسبة من 

كتب األخالق.

تقويم شهر محرم الحرام:
1 محرم: قضية شعب أبى طالب *

* 2 محرم: يدخل اإلمام الحسين كربال، رسالة اإلمام 
الحسين إلى أهل الكوفه

4 محرم: القاضي شريح يفتي بقتل اإلمام الحسين *
و أهل بيته 7 محرم: منع الماء من اإلمام الحسين *

* 8 محرم: قحط المياه في الخيام الحسينية
* 9 محرم )التاسوعا(: حصار الخيام في كربالء، وصول 

 رسائل األمان ألبناء أن البنين
أصحابه  و   الحسين اإلمام  استشهاد  محرم:   10  *

األوفياء؛ مقتل بأمر مختار؛ وفاة ام السلمه
* 11 محرم: تحرك موكب األسراء من كربالء 

يدخل   البيت اهل  الطف؛  شهداء  دفن  محرم:   12  *
الكوفه؛ استشهاد اإلمام السجاد برواية

* 19 محرم: تحرك موكب كربالء إلى الشام 
* 25 محرم: استشهاد اإلمام السجاد برواية أخرى

* 29 محرم: وصول موكب األسراء إلى الشام.

الهوامش:
1. سورة التوبة، اآلية 24.
2. سورة النمل، اآلية 62.
3. سورة احلج، اآلية 32.



في أحاديث الخراساني وشعيب في مصادر الشيعة، آخذنا 
بعين االعتبار احتمال أن تكون من موضوعات العباسيين 
روايات  فيها  وجدنا  ولكننا  الخراساني.  مسلم  أبي  في 
صحيحة السند تذكر الخراساني، مثل رواية أبي بصير عن 
روايات  ووجدنا  وغيرها.  اليماني  في   jالصادق االمام 
تدل على أن أمر هذا الخراساني الموعود كان معروفا عند 
الخراساني،  مسلم  أبي  خروج  قبل   االئمة أصحاب 
وادعاء العباسيين انطباق أحاديث النبي عليه وعليهم. 
فأمر الخراساني ثابت في مصادر الشيعة أيضا. ودوره الذي 
تشير إليه الروايات قريب من دوره الذي تذكره الروايات 
الواردة في مصادر السنة. وكذلك في الجملة أمر صاحبه 
الخراساني  روايات  كانت  وان  الشيعة،  مصادر  في  شعيب 

أقوى من رواياته بكثير.

الهوامش:
1. البحار ج 52 ص 232.
2. البحار ج 52 ص 217.

3. ابن محاد ص 86.
4.املصدر السابق.

المقتبس من »عصر الظهور«، علی کورانی، مرکز النشر مکتب االعالم 
االسالمی، الطبعة االولی، شعبان 1408 ق.
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فسادا وتقتيال. في »مخطوطة« لـإبن حماد، ص 84: 
أهلها  من  ويقتل  أيام،  ثالثة  فيسبيها  الكوفة  السفياني  يدخل 
الرايات  وتقبل  ليلة.  ثمانية عشرة  فيها  يمكث  ثم  ألفا،  ستين 
أصحاب  من  بالكوفة  من  فيبلغ  الماء  على  تنزل  حتى  السود 

السفياني نزولهم فيهربون. 
مواجهة  في  قواتهم  انشغال  التأخر  هذا  سبب  يكون  وقد 
اضطراب  بمعالجة  أو  غيره،  أو  الخليج  في  أعدائهم  بعض 
داخل ايران كما تشير إليه بعض الروايات. وقد يكون سببا 
العراق.  لدخول  السياسي  المبرر  ينتظرون  وأنهم  سياسيا، 
أن  إلى  تشير   jالباقر االمام  عن  التالية  الرواية  ولكن 
السبب عسكري: »حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني. 
يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، هذا من هنا وهذا من هنا.«1 
العسكرية  للظروف  يخضع  تسابق  أنه  منه  يفهم  قد  حيث 
وإعداد القوات. وال تذكر الروايات أن االيرانيين يرسلون 
»المدينة  تحرير  في   المهدي االمام  لمساعدة  قواتهم 
المنورة« أو باقي مدن الحجاز ويبدو أنه ال تكون حاجة 
إلى ذلك. ولهذا تكتفي قواتهم التي تدخل العراق بإعالن 
والئها وبيعتها للمهدي: »تنزل الرايات السود التي تخرج 
من »خراسان« )إلى( »الكوفة«. فإذا ظهر المهدي بعثت إليه 
بالبيعة.«2 ومن جهة أخرى، تذكر الروايات حركة االيرانيين 
واحتشادهم في جنوب ايران، التي يحتمل أن تكون زحفا 
»إذا   :المهدي االمام  نحو  الحجاز  باتجاه  جماهيريا 
خرجت خيل السفياني إلى الكوفة بعث في طلب أهل خراسان، 
بعض  وتذكر  المهدي.«3  طلب  في  خراسان  أهل  ويخرج 
في  الخراساني  بقيادة  يكون  االحتشاد  هذا  أن  الروايات 
 بيضاء إصطخر« قرب »االهواز«، وإن االمام المهدي«
ويلتقي  اصطخر،  بيضاء  إلى  الحجاز  تحريره  بعد  يتوجه 
بقيادته  يخوضون  وأنهم  وجيشه،  الخراساني  بأنصاره 
المحتمل أن تكون هذه  السفياني. ومن  معركة هناك ضد 
المعركة المذكورة مع قوات بحرية من »الروم« إلى جانب 
قوات السفياني، كما سنذكر في حركة الظهور، ويؤيده أنها 
المؤيد  الشعبي  المد  أمام  الباب  تفتح  تكون معركة فاصلة 
للمهدي: »فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه.«4 
ومنذ ذلك الحين، يصبح الخراساني وشعيب من أصحاب 
العام  القائد  شعيب  ويصبح  الخاصين،   المهدي االمام 
الخراسانيين هي  قوات  وتكون   المهدى االمام  لجيش 
الثقل أو ثقال في جيش المهدي، الذي يعتمد عليه في 
تصفية الوضع الداخلي في العراق من المعادين له والخوراج 
العظيم  زحفه  في  ثم  )الروس(،  الترك  قتال  في  ثم  عليه، 

لفتح القدس وفلسطين. 
هذه خالصة دور هذين الرجلين الموعودين من ايران، كما 
يستفاد من أحاديثهما الكثيرة في مصادر السنة، والقليلة في 
مصادرالشيعة. وقد جعلتنا هذه الظاهرة نعيد التتبع والتأمل 

شخصيات آخر زمانية

الخراساني وشعيب بن صالح
تذكر  »ايران«  في  صالح  بن  وشعيب  الخراساني  ظهور 
المهدي و  الشخصيتين من أصحاب  هاتين  االحاديث 
أنهما يظهران في ايران قرب ظهوره ويشاركان في حركة 
السنة  مصادر  من  يستفاد  كما  دورهما  وخالصة  ظهوره. 
الشيعة، أن االيرانيين يكونون في  وبعض روايات مصادر 
طالت  قد  الحرب  أن  يرون  وعندما  أعدائهم،  مع  حرب 
راغبا  هو  واليكون  عليهم،  الخراساني  هذا  يولون  عليهم 
في ذلك، ولكنهم يصرون عليه. وعندما يتولى قيادة ايران 
صالح  بن  شعيب  صاحبه  يعين  و  المسلحة  قواتها  يوحد 

قائداً عامًا لها.
و يدير الخراساني و شعيب الحرب على الحدود االيرانية، 
التركية و العراقية و يسحبان قواتهما التي تكون في »الشام«، 
وفي نفس الوقت يستعدان للزحف الكبير إلى »فلسطين« 
و»القدس«، عبر »العراق« والشام. في هذه االثناء يواجه 

الخراساني تطورات سياسية و عسكرية على جبهتين:
ويتحرك  السفياني  نفوذ  فيه  يزداد  حيث  العراق  جبهة   .1
قرقيسيا«  »معركة  الطريق  في  وتعترضه  الحتالله،  جيشه 

مع الترك كما ذكرنا في حركته. 
»مكة«،  في   المهدي يظهر  حيث  الحجاز،  2.جبهة 
بيد  »الحجاز«  حكم  يكون  بينما  فيها.  ويستقر  ويحررها 

بقايا بني فالن، وقوى القبائل المحلية. 
إلى  ايرانية  قوات  أن فكرة إرسال  يبدو من االحاديث  و 
السياسية  الظروف  بسبب  إما  واردة،  تكون  ال  الحجاز 
على  يوافق  ال   المهدي الن  وإما  والمحلية،  العالمية 
إليها  يقصد  حتى  مكة  في  ينتظر  أن  مأمور  النه  ذالك، 
بها  أخبر  التي  الخسف  معجزة  فتحدث  السفياني،  جيش 
النبي و تكون آية للمسلمين. على أن من المحتمل أن 
 ،يرسل الخراساني بعض قواته إلى مكة لنصرة المهدي
معجزة  بعد  مكة  من  يخرج   أنه تذكر  االحاديث  الن 
أن  المرجح  من  ألفا.  عشر  بضعة  يبلغ  بجيش  الخسف، 
تتكون هذه القوات من أصحابه الخاصين والمؤمنين الذين 
يتوفقون للوصول إلى مكة، ومن قوات اليمانيين، والقوات 
التي يستطيع الخراساني أو يوصلها إلى مكة. وعلى جبهة 
شعيب،  وصاحبه  الخراساني  أحاديث  في  يالحظ  العراق، 
أنه يقوم بسحب قواته من قرب معركة قرقيسيا التي تدور 
يكون  ال  أن  الخراساني  يقرر  و  )الترك(  و  السفياني  بين 

طرفا فيها. 
كما يالحظ أن قوات الخراساني تتأخر عن دخول العراق 
فتدخل  الحتالله،  السفياني  بتحرك  ومعرفتهم  قربه،  مع 
قوات السفياني قبلهم بثمانية عشر يوما، وتعيث في العراق 



هذا  و  العرب.  جزيرة  في  بعثته  بعد  تلي  التي  العصور  و 
بين  اليهود  التعرف يساعدنا في فهم مدى توغل و تسلل 
قبائل العرب و دورهم الفعال في أحداث في تلك المنطقة 
المدخل و في  بهذا  و  الدين اإلسالمي.  فترة ظهور  و في 
العدد التالي نتطرق إلى خيانتهم و مؤامراتهم و محاوالتهم 

لتحريف الدين اإلسالمي.

الهوامش:
1. سورة املائدة، اآلية 82

الطبعة  بريوت،  داراملعارف،   ،160/2 إبن کثري:  والنهاية«،  »البداية   .2
الثالثة، 1979م.

الدمشقی:  الصاحلی  يوسف  بن  حملمد  والرشاد«  اهلُدی  »ُسُبل  راجع:   .3
.282/3

4. سورة البقرة، اآلية 146
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دور اليهود المتخفين فی تحريف اإلسالم 1

يوسف رشاد
نبذة عن تاريخ اليهود فی المدينة النبوية

الَّذيَن  َو  الَْيُهوَد  آَمُنوا  لِلَّذيَن  َعداَوًة  النَّاِس  َأَشدَّ  »لََتِجَدنَّ 
َأْشَرُكوا«1

الزمنية  المدة  تحديد  فى  المؤرخين  من  أحد  يقطع  لم 
العربية  للجزيرة  الهجرة  إلى  اليهود  دعت  التى  والكيفية 
وخاصة »المدينة المنّورة« التى كانت تسمى »يثرب« قبل 
الهجرة النبوية، ولكن الغالب واألعم أنهم رحلوا من »الشام« 
الحوادث  عقب  وخاصة  »الحجاز«  بالد  إلى  فترات  على 
بما  بنى إسرائيل  على  تقع  كانت  التى  والكوارث  والنوازل 
كسبت أيديهم وخاصة عقب سبيهم األول على يد بختنصر، 
والثانى الذى وقع على يد تيطس ثم كانت هجرات اليهود 
وتشتتهم بعد خراب مدينة »أورشليم« أى »القدس« على 

يد هدريان عام 132-135م.
الشعوب  بين  وتفرقهم  اليهود  تشريد  تم  الفترة  تلك  وفى 
لها نصيب من أحفاد أوالد  العرب  األرض وكانت جزيرة 
القردة والخنازير ليسكنوا فيها وذلك لما اقترفوه من ذنوب 
المسيح عيسى ابن مريمj وأتباعه  السيد  وآثام فى حق 
من الحواريين المخلصين الذين كانوا يعتقدون تمام االعتقاد 
اليهودية  والبالد  »فلسطين«  فعاشت  ورسوله،  عبداهلل  أنه 
من  الشديد  االضطراب واالضطهاد  بها حالة من  المحيطة 
الحكم  مقاليد  على  أحكموا سيطرتهم  الذين  الرومان  قبل 

فى تلك األزمنة.
يقول اليهودى إسرائيل ولفنسون:

والثانى  األول  القرن  فى  اليهود  من  كثيرة  جموع  أخذت 
الربوع  وإلى  عموما  العربية  األرجاء  إلى  تهاجر  الميالد  بعد 

الحجازية بنوع خاص.
يقولون إن  نقل عنهم  الحاقد وغيره ممن  المستشرق  فهذا 
اليهود هم أوائل من سكنوا المدينة المنورة وكذبوا، ألن أول 
المنورة هم أهل »سبأ« من عرب  المدينة  من نزل أرض 

»اليمن« بقول الحافظ ابن كثير:
وذلك أنهم لما هلكت أموالهم وخربت بالدهم )أى: أهل سبأ( 
احتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها، فتفرقوا فى غور البالد 
الحجاز،  منهم  فنزلت طوائف  مذر،  سبأ، شذر  أيدى  ونجدها 

ومنهم من نزل المدينة المنورة، فكانوا أول من سكنها...2
قبل  النبوية  المدينة  فى  العربية  القبائل  مع  اليهود  عاش 
الهجرة النبوية إليها فاهتموا بزراعة األرض وصناعة الذهب 

وبناء الحصون، وكانت من أشهر قبائل اليهود فى المدينة:
الجنوبى  الجزء  التى كانت تسكن فى  بنى قينقاع  قبيلة   .1
»العالية«  يلى  مما  بطحان«  »جسر  منتهى  عند  الغربى 

)العوالى حاليا(؛

2. قبيلة بنى  النضير كانت بجوار بنى قينقاع أيضا عند وادى 
بطحان بجوار العالية )العوالى(، وكان منهم كعب بن األشرف 

وأطالل حصنه مازالت موجودة إلى اآلن؛
)القينقاع  القبيلتين  بين  تسكن  كانت  بنى  قريظة  قبيلة   .3
بنى  قريظة وبنى  النضير يشير كثير من  والنضير( على أن 
اإلخباريين إلى أنهما قد ُعرفوا بين اليهود بـالكاهنين نسبة 
عمران،  بن  هارون  وهو  الكاهن  له  يُقال  الذى  جدهم  إلى 

ولذلك كانوا يتفاخرون على بنى جنسهم بنسبهم.
ويمكن تقسيم تاريخ الوجود اليهودى فى يثرب قبل الهجرة 

النبوية إلى قسمين:
1. القسم األول: عهد السيطرة والتحكم المطلق بعد هجرتهم 
السبى  البالد عقب  بعد تشردهم وتشتتهم فى  المدينة  إلى 
على  ظاهرين  اليهود  تزل  ولم  هدريان  عهد  منذ  الثانى 

المدينة يثرب حتى كان »سيل العرم«...3 
العهد  هذا  ويبدأ  والذلة،  االنكسار  عهد  الثانى:  القسم   .2
بهجرة األوس والخزرج من بالد اليمن إلى يثرب بعد هدم 
غمار  خوض  من  اليهود  يخلو  لم  ولكن  مأرب«،  »سد 
حرب أهلية فيما بينهم فى يثرب، فقد كان بنو قينقاع على 

خالف دائم مع بنى قريظة والنضير...
إن المتتبع لتاريخ الوجود اليهودى فى جزيرة العرب يدرك 
بوضوح أنه لم يكن للديانة اليهودية أى أثر ذى بال بين 
قدوم  منذ  اليهود  عايشوا  الذين  المشركين  من  األعراب 
أوالد وأحفاد القردة والخنازير للمدينة وخاصة فى منطقة 
الثقل  مركز  كانت  التى  الشمال  ومناطق  و»خيبر«  يثرب 
ومناطق التجمع الرئيسة لليهود... وهذا ال يعنى أن أحدا من 
األعراب لم يدن باليهودية على اإلطالق فى هذه المناطق.

إن يهود الجزيرة العربية كانوا يعلمون أن نبيًا سيخرج من 
منهم،  النبى  هذا  يكون  أن  يأملون  وكانوا  المنطقة  تلك 
»قريش«  ومن  عربى  أصل  من  أنه  علموا  عندما  ولكنهم 
يُعرف  أال  آثروا  ولذلك  وآذوه،  وعادوه  وكذبوه  جحدوه 
األخرى خارج  البلدان  يهود  من  دعوته  تنتشر  خبره وال 
بالد العرب، فكتموا ذلك عنهم وانكفأوا على أنفسهم ولكن 
اهلل عز وجل نصر رسوله ونشر دعوته بين البلدان واألمم 

األخرى وأظهر نوره للعالمين...
ومع أن اليهود كانوا يعرفون النبى حق المعرفة بل كانوا 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كما قال اهلل تعالى: »َيْعِرُفونَُه 

َكما َيْعِرُفوَن َأْبناَءُهْم«4
ومع ذلك عاداه اليهود منذ أول وهلة ومنذ أن وطأت قدماه 
بل حاولوا  المدينة،  التى أصبحت  يثرب  الشريفتان أرض 

قتله واغتياله.

و ما أشرنا إليه فى السابق هو  مدخل للتعرف على الموقع 
 النبي ظهور  قبل  فترة  في  اليهود  مكانة  و  الجغرافي 



هذا عرض موجز لمشاركة علماء الشيعة في بناء الحضارة 
وتطويرها،  وإكمالها  العلوم  تأسيس  طريق  عن  اإلسالمية 
وأنت إذا وقفت على جهودهم الجبّارة في القرون اأُلولى 
وما بعدها إلى عصرنا الحاضر، تقف على طائفة كبيرة من 
في  الثمينة  حياتهم  كّرسوا  الفضل،  وجهابذة  العلم  عمالقة 
فخّلدوا  قواعدها،  ورفع  اإلسالمية  الحضارة  إرساء صرح 
إنسانية،  أُّمتهم حضارة  ولصالح  بيضاء،  ألنفسهم صحائف 
كل ذلك في ظروف قاسية، وسلطات ظالمة شديدة الكلب، 

وأضغان محتدمة، إاّل في فترات يسيرة.

لهذا  و  الشيعة  رجال  بين  عالية  مكانة  الطوسي  للشيخ  و 
رأينا من الضروري التطرق إليه بصورة موجزة لكي يتعرف 

الناس على مكانته و مقامه.
أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي)385 
-460هـ( المعروف بشيخ الطائفة والشيخ الطوسي مؤلف 
كتابين من الكتب األربعة ومن كبار المتكلمين والمحدثين 

والمفسرين والفقهاء الشيعة. 
كتب أبوالقاسم كرجي أن الشيخ الطوسي استطاع أن يوصل 
مقابل  االجتهاد  إلى  الجعفري  للفقه  االجتهادية  المدرسة 
المدراس الفقهية ألهل السنة. و انجازاته في علم الحديث، 
كانت  الشيعة  وتفسير  الفقه،  وأصول  والكالم،  والرجال، 
الحلي  العالمة  منهم  و  المتأخرون  العلماء  اعتبره  بدرجة 

رئيس الطائفة الشيعية.4 
كان عدد تالميذه من الفقهاء و المجتهدين و علماء الشيعة 
علماء  من  المئات  كان  الوقت  نفس  في  و  تلميذا5   300

السنة تتلمذ عنده.
تصل مؤلفات الشيخ الطوسي 51 مجلدا و منها: »تهذيب 
األحكام«، في الحديث، عشر مجّلدات، و هو من الكتب 
و  الشرعيّة  األحكام  استنباط  مدار  عليها  التي  األربعة 
األحاديث  في  األخبار«،  من  اختلف  فيما  »اإلستبصار 
الفقهية يعتبر من الكتب األربعة، مى باشند. وى همچنين در 

حوزة علم رجال نيز صاحب كتب زير است:
1. »االبواب« والمعروف بـ»رجال شيخ طوسى«؛

2. »الفهرس«؛
3. »اختيار معرفة رجال«، و قام الشيخ بحذف األخطاء و 

تنقيح أصل كتاب الرجال لكشي و حققه.

الهوامش:
1. النجاشي، »الرجال«، 2 : 13 / 561.

2. املصدر نفسه، 2 : 82 / 674.
»معامل  آشوب،  شهر  ابن  162؛   /  71 »الفهرست«:  الطوسي،   .3

العلماء«: 333 / 182؛ الطهراين، »مصّفى املقال«: 128.

4. مريزا حممد باقر خوانساری، »روضات اجلنات«، ج ۶، ص ۲۳.
5. سيد حمسن امنی، »أعيان الشيعه«، ج ۹، ص ۱۵۹.
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4. أبو عمرو الكّشيقدماء الشيعة وعلم الرجال
وكتابه  العّياشي،  الشيخ  تلميذ  والرجال،  باألخبار  البصير 
الشيخ  لّخصه  الذي  هو  الرجال«  »معرفة  بـ  المعروف 
الطوسي وأسماه »اختيار معرفة الرجال« وهو الموجود في 

األعصار األخيرة.

5. الشيخ أبو العّباس أحمد بن علّي النجاشي )372ـ450هـ( 
نّقاد هذا الفن ومن أجاّلئه وأعيانه حاز قصب السبق  من 
الشيعة  مصنّفي  فهرس  كتاب  له  الرجال،  علم  ميدان  في 

المعروف بـ»رجال النجاشي«.

6. الشيخ الطوسي )385ـ460هـ( 
الغني عن التعريف، عمل كتابين أحدهما الفهرست واآلخر 

الرجال، ويعّدان من أُّمهات الكتب الرجالية.

وتوالى التأليف في علم الرجال كما في قرينه علم الدراية 
من  المؤلّفين  الطهراني،  الشيخ  أنهى  وقد  هذا،  عصرنا  إلى 
الشيعة في علم الرجال فبلغوا قرابة خمسمائة مؤلّف، شكر 

اهلل مساعي الجميع.

اهتّم علماء الشيعة بعد عصر التابعين بعلم الرجال، وأولوه 
اهتمامًا كبيراً، فبرزت منهم ثّلة كبيرة من سادة هذا العلم، 

وسنحاول هنا أن نذكر أوائل المؤلّفين منهم :

1. عبد اهلل بن جبلة الكناني )ت 219هـ(
قال النجاشي : وبيت جبلة مشهور بالكوفة، كان فقيهًا ثقة 

مشهوراً، له كتب، منها كتاب الرجال... .1

2. علّي بن الحسن بن فّضال
وعارفهم  وثقتهم،  ووجههم  بالكوفة  أصحابنا  فقيه  كان 
له   ،والعسكري الهادي  اإلمام  أصحاب  من  بالحديث، 

كتب منها »كتاب الرجال«.2

3. الحسن بن محبوب الّسراد )150ـ224هـ( 
الراوي عن ستّين رجال من أصحاب الصادق، له كتاب 

»المشيخة« وكتاب »معرفة رواة األخبار«.3
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ضد  الحديثة  التهديدات  و  األحيائي  اإلرهاب 
المسلمين

و  األحيائي  اإلرهاب  إلى  السابق  العدد  في  تطرقنا  لقد 
الصدمات ،األسباب و طرق مواجهتها بصورة موجزة.كما 
تعلمون إن مصطلح »بيوتروريسم« أو اإلرهاب األحيائي 
و  )اإلرهاب  تروريسم  و  بيو  جزئين:  من  تشكلت  قد 
اإلرعاب  بمعنى  تروريسم  و  الحياة  بمعنى  بيو  األحيائي( 

و قتل الناس .
اإلرهاب هو تهديد و إرعاب يؤدي إلى تصفية الشخص 
المتفجرات  و  السالح  القنبلة،و  عبر  يتم  العادي  .اإلرهاب 
في  السالح  استخدام  أن  بما  بجانبه  لكنه  ماشابهه.و  و 
الدول في كل يوم يصير أصعب من قبل فبعض الناس قد 
فكروا أن هناك طرق أسهل لإلرهاب ال تكتشفها األجهزة 
استخدام  عبر  هذا  يتم  و  بسهولة  االستخبارية  و  األمنية 
العوامل البيولوجية و الكيميائية و األشعات و يسمى األول 
اإلرهاب األحيائي )بيوتروريسم( و الثاني كيموتروريسم و 

)radio-terrorism( الثالث راديوتروريسم
اإلرهاب  من  مشوهة  صورة  هو  األحيائي  فاإلرهاب 
أي  البيولوجية  الممرضة  السموم  و  العوامل  باستخدام 
الكيميائي(  السالح  يشكل  كيميائي  ال  )و  حيوية  بأصول 
والمحاصيل  والحيوانات،  الحية،  الكائنات  و  الطبيعة، 
اإلرعاب  و  لإلرهاب  باإلنسان  يرتبط  ما  كل  و  الزراعية 
بدل  يعني  هذا  الصدمات.و  على  المجتمع  يعرض  لكي  و 
أن يستخدم السالح و الرصاصة و كما نعرف استخدامهما 
صعب و خطير و قابلة للكشف، يستخدم من هذا السالح.

األسلحة  من  خطرا  أكثر  األحيائي  اإلرهاب  استخدام 
التقليدية ألن األسلحة التقليدية بإمكانها  أن تقتل شخصا 
أو عدة أشخاص أو على سبيل المثال يمكن أن تقتل قنبلة 
50 أو 100 إنسانا و لكنه ال سمح اهلل لو تلوثت المياه، و 
الجو، و الخضراوات، و أدوية مدينة يمكن أن يقتل عشرات 

اآلالف من الناس أو ميليون انسان في بلد.
هذه  فاعلية  اإلرهابيون  خاصة  و  األعداء  فهم  عندما 
إليها  التوصل  على  حرصوا  الشديد  األسف  مع  األسلحة 

لكي يستخدموها في سبيل أهدافهم.

الغذاء سالح لإلرهاب البيولوجية
انتخبت  األحيائي.  لإلرهاب  المهمة  النقاط  من  األطعمة 
منظمة الصحة العالمية شعار األمن الغذائي من المزرعة  إلى 
مفر  ال  كضرورة  الغذاء  لماذا؟ ألن  لسنة 2015م.  الطاولة 
منها يستهلكها اإلنسان من الوالدة حتى الموت. و قد اهتم 

علم  عباقرة  من  هو  و  كالينز  فرانسيس  لكاتبه  الجزيئية« 
الوراثة و الكتاب الثاني الذي سبب غضب العنصريين في 
الواليات المتحدة و قد أثبتت فيها مواضيع كـ»اإليمان باهلل 
بالجينات؟«  اإليمان  يتصل  كيف  اهلل  »جين  هو  فطري« 
أساس  على  الكتاب  هذا  كتب  قد  و  هامر  دين.اج  لكاتبه 

تحليل و دراسة المسيحيين و الكافرين.
و بناء على هذا نرى أن العدو يدخل الميدان بوعي كامل 
و اجراءاته لمواجهة معارضيهم خاصة في العالم اإلسالمي 
محسبة و قد تمت برمجتها بشكل دقيق و هم ال يدخرون 
جهدا للوصول إلى أهدافهم و ال شك أن هدفهم هو القضاء 
على معارضيهم فعلى المسلمين أن يرتقوا علمهم و وعيهم 
و يواجهوا أعداءهم بسالح العقل و الفكر ال الحرب لكي 
القذرة.و  يحبطوا اجراءاتهم و يحولوا دون تحقق أهدافهم 
التكالن و االعتماد  باهلل و  باإليمان  لنا هذا إال  ال يتسنى 
نرد  أن  بإمكاننا  يكون  بشكل  علومهم  كل  إتقان  و  عليه 
علي أي إجراء من جانبهم و ال نعطيهم الفرصة للمؤامرة.

إن شاء اهلل تعالى.

الطّبَعة  العصر،  موعود  الطهران،  »بيوتروريسم«،  من  المقتبس 
األولی، 1436 هـ - 2015 م.
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الناس منذ سنوات إلى األمن الغذائي كثيرا ألن الكثير من 
األمراض تنتقل عن طريق الغذاء و الماء و منها األمراض 

المعدية و غير المعدية التي تظهر عالماتها بعد سنوات.
تلوث المواد الغذائية بأنواع المواد الكمياوية ،و السموم و 
الجراثيم يمكن أن يسبب مشاكل عديدة. و العدو بإمكانه 
الغذائية المستوردة أو المنتجة في  أن يقوم بتلويث المواد 
اآلفات  للبلد.فظهور  عديدة  مشاكل  يسبب  و  البلد  داخل 
في المحاصل الزراعية و الثروة الحيوانية يمكن أن يكون 

متعمدا فيجب أن نكون حذرين للغاية.
و الموضوع األحدث في 20 سنة ماضية ورود المحاصيل 
هي  التي  و  العالمية  األسواق  في  وراثيا  المعدلة  الزراعية 
أن  يجب  أننا  شك  ال   .GMO بمحاصيل  مشهورة 
كمية  نضاعف  لكي  الحديثة  التكنولوجيات  من  نستفيد 
المواد الغذائية و نوعيتها و لكننا يجب أن نقول أن هناك 
إبهامات و غموض حول صحة المحاصيل المعدلة وراثيا 
كاألرز، والذرة، وفول الصويا و... لإلنسان و الطبيعة. هذه 
المحاصيل قبل أن تصل إلى األسواق يجب أن تتم تجارب 
عليها لإلطمئنان من أمنها و يجب أن تكون مرخصة من 
قبل السلطات المعنية و لكننا مع االسف نجد أن اآلالف 
من هذه المحاصيل تستورد كطعام للحيوانات أو لالستفادة 
منها إلنتاج الزيت أو حتى كغذاء لإلنسان كالذرة و األرز.
المحاصيل معدلة وراثيا أو  الناس أن هذه  بينما ال يعرف 

دخلت البذور المعدلة وراثيا.
و يجب أن نكون حذرين أمام هذه التهديدات و األخطار 
كثيرة  المحاصيل مختلفة و عجيبة و  البيولوجية ألن هذه 
و على السلطات المعنية في العالم اإلسالمي أن ال يسمح 
استيراد هذه المحاصيل و لكنه على الناس العاديين أيضا 

أن يكونوا حذرين.

الواليات المتحدة و إسرائيل خلف كواليس الهجمات 
اإلرهابية خاصة اإلرهاب األحيائي

قبل كل شيء يجب أن نعرف مدى تعرض بلدنا للتهديدات؟ 
علي سبيل المثال براينا بالد كسويسرا و سويد بالد آمنة 
و لكنه ال شك أن  البالد التي تسعى لكي تكون مستقلة 
األخطار.  و  للتهديدات  معرضة  األعداء  لها  التي  البالد  أو 
المتحدة  الواليات  بعده  الصهيوني و  الكيان  و ال شك أن 
التهديدات و تصل جذورها إليهما .و  خلف كواليس هذه 
المتحدة  للواليات  البيولوجية  الدراسات  يشتغل في مركز 
و إسرائيل أكثر من 300عالما يحمل شهادة PHD و هم 
يشتغلون بإنتاج العوامل البيولوجية ألغراض خاصة و لقتل 
إلى  التوصل  هي  العلماء  هؤالء  الشخصيات.ومهمة  بعض 

طرق هذه األهداف .
البيولوجية  اهلل،  »لغة  األول  كتابين:  نشروا  األمريكان 
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األخـالط األربعة
كان التشخيص والعالج في الطب القديم مبنيًا على األخالط 
األربعة »البلغم، المرة الصفراء، المرة السوداء، الدم«، وعلى 
األمزجة »الحرارة، الرطوبة، البرودة، اليبوسة، ...« وجعلوا 
الّدم  طبيعة  فجعلوا  طبيعة...  منها  خلط  كّل  على  الغالب 
المّرة  وطبيعة  والرطوبة،  الحرارة  هي  التي  الهواء  طبيعة 
الصفراء طبيعة النار التي هي الحرارة واليبوسة، وطبيعة المّرة 
السوداء طبيعة األرض التي هي البرودة واليبوسة، وطبيعة 
البلغم طبيعة الماء التي هي البرودة والرطوبة... األركان أو 
العناصر  أربعة وهي: النار، والهواء، والماء واألرض، ولكل 

منها صفة خاصة بها.
ونقلت هذه العناصر إلى جسم اإلنسان، فأصبحت: األمزجة 

األربعة تقابلها أخالط أربعة... واألخالط هي:
• الدم = الحرارة + الجفاف. فهو حار يابس.

• والبلغم = البرودة + الرطوبة. فهو رطب بارد، وفائدته أن 
يستحيل دمًا إذا فقد البدن الغذاء.

• والمرة الصفراء = الحرارة + الجفاف. فهي حارة يابسة 
فائدتها تلطيف الدم وتنفيذه.

• والمرة السوداء = البرودة + الجفاف. وهي يابسة باردة 
وفائدتها ازدياد الدم غلظًا ومتانًة وتدخل في تركيب العظام. 
وينصب جزء منها إلى فم المعدة فتحرك الشهية »الشهوة 

حسب التعبير القديم«.
والتوازن أو االعتدال هو حال الصحة.

والخروج عن االعتدال أو سوء المزاج هو: حال المرض.
وتقسيم طبائع البشر حسب هذه األخالط: فالدم للدمويين، 
والبلغم  للسوداويين،  والسوداء  للصفراويين،  والصفراء 
للبلغميين، ولكن إذا زاد أحد العناصر أو نقص أو امتنع عن 
االعتدال بالعناصر االخرى حدث المرض، وأكثر األمراض 
ناجم  فالمرض،  أوالحرارة.  البرودة  في  ازدياد  ناجمة عن 
عن عدم التعادل بين هذه األخالط، أوبسبب فساد بعضها 

أوزيادتها أونقصها.
الطبع.  أو  الخصلة،  أو  الفطرة،  هو:  بالمزاج  والمقصود 

واألمزجة تسعة: معتدل وغير معتدل.
إما مفرد: بارد، أو حار، أو يابس، أو رطب.
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وإما مركب: حار - يابس، وحار - رطب، وبارد - يابس، 
وبارد - رطب.

وقيل إن ثمة أشخاصًا ذوي مزاج دموي: وأصحابه متوردو 
الوجوه، سريعو النبض، أقوياء الشهوة.

باردو اإلحساس، غير  بلغمي: وهم  وأشخاص ذوو مزاج 
فاتح،  لون  ذو  وشعرهم  أبيض،  بشرتهم  لون  مكترثين، 

وعضالتهم رخوة، وإرادتهم وشهوتهم ضعيفة.
أما أصحاب المزاج السوداوي: فطبعهم ماليخولي »سوداوي 

متشائم«، لون شعرهم داكن، ودورتهم الدموية بطيئة.
إلى  واحدة  من  فتنقلب  تتغير  أن  األخالط  لهذه  ويمكن 
أخرى: مثال يتحول البلغم إلى دم بواسطة الحرارة الغريزية.

فاذن علم األخالط األربعة هو أساس علم الطب في معرفة 
الطب وما يتعلق به وهو علم يعرف به أحوال األبدان صحة 

ومرض األبدان وغايته بقاء الصحة ودفع األمراض.
بفساد  المزاج  فساد  عن  تحدث  إنما  األمراض  جميع  أن 
التخليط  عن  ذلك  الناشئ  منها،  المركب  األخالط  بعض 
والصناعات  والهواءواألماكن   ) )األطعمة  المتناوالت  في 

والفصول والنوم والحركة والسكون و غيره...
و في »الرسالة الذهبية« يذكر االمام الرضا تأثير السن 

في احوال االنسان و طبيعته:
واعلم أحوال اإلنسان التي بناه اهلل تعالى عليها وجعله متصرفا 

بها فإنها أربعة أحوال:
الحالة األولى لخمس عشرة سنة، وفيها شبابه و حسنه وبهاؤه، 

وسلطان الدم في جسمه
ثم الحالة الثانية من خمسة وعشرين سنة إلى خمس وثالثين 
سنة، وفيها سلطان المرة الصفراء، وقوة غلبتها على الشخص، 
وهي أقوى ما يكون، وال يزال  كذلك حتى يستوفي المدة 

المذكورة، وهي خمس وثالثون سنة.
العمر ستين  مدة  تتكامل  أن  إلى  الثالثة  الحالة  في  يدخل  ثم 
الحكمة  سن  وهي  السوداء،  المرة  سلطان  في  فيكون  سنة، 
النظر  االمور، وصحة  وانتظام  والدراية،  والمعرفة  والموعظة 

في العواقب، وصدق الرأي، وثبات في التصرفات.
ثم يدخل في الحالة الرابعة، وهي سلطان البلغم، وهي الحالة 
التي ال يتحول عنها ما بقي إال إلى الهرم، ونكد عيش، وذبول، 
كان  شئ  كل  أن  ونكتته  كونه  في  وفساد  القوة،  في  ونقص 
يتذكر  وال  النوم،  عند  ويسهر  القوة،  عند  ينام  حتى  اليعرفه 
ما تقدم، وينسى ما يحدث في االوقات ويذبل عوده، ويتغير 
معهوده، و يجف ماء رونقه وبهائه، ويقل نبت شعره وأظفاره، 
وال يزال جسمه في انعكاس و إدبار ما عاش، النه في سلطان 
المرة البلغم، وهو بارد وجامد، فبجموده وبرده يكون فناء كل 

جسم يستولي عليه في آخر القوة البلغمية.

المصادر:
تحقيق محمد   »الرضا االمام  المعروفة بطب  الذهبية  1. »الرسالة 

مهدي نجف.

2. »مصالح االبدان و االنفس«، أبي زيد احمدبن سهل البلخي.
.http //ww.isesco.org :3. المقالة في الطب

 http://www.snble :القديم و االمزجة الطب  المقالة في   .4
..com
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إن حكمة الخلقة والخارطة اإللهية العامة، جيدة ونبيلة 
للغاية وإن خلق مجمل السماء واألرضين وبعث األنبياء 
القبول  لذلك اليمكن  الكتب جاء بسبب ذلك.  وإنزال 
بان تترك وتزول كل هذه المقدمات الضخمة، على اثر 
تكاسيل وتماهل و خيانة و تلوث قوم ما. إن إبليس و 
جنوده اللعينين، يركزون جل سعيهم لوضع العراقيل على 
طريق تحقق هذه الخارطة اإللهية. إن خداع أبناء آدم و 
إلهائهم بالدنيا و بسط الفساد في األرض و بين البشر و... 

تأتي كلها في سبيل عرقلة تطبيق هذه الخارطة.
إن كل الشعوب و األمم و األديان التوحيدية و تراتيبية 
بعثة األنبياء اإللهيين العظام، تعد بمثابة سلم عال يعمل 
إلى  االنسان  إليصال  خطوة  خطوة  األنبياء  خالله  من 
مرتبة و درجة إكمال الدين وتحقق الملك اإللهي العظيم 
اليوم   .والزمان العصر  لولّي  األكبر  الظهور  في عصر 
مجمل  و  ابليس  جنود  و  ابليس  قدم  فيه  تزول  الذي 
رذائل ابليس عن ساحة حياة جسم االنسان و روحه و 

جغرافيا األرض. إن شاء اهلل.
و كان بنواسرائيل قد اختيروا لتأدية مهمة خاصة، لكنهم 
والروح  الرأس  أذن  أغلقوا  العصيان،  و  التمرد  بسبب  و 
مسيرة  من  النقيض  على  لجأوا  و  اإللهية  الرسالة  على 
األنبياء اإللهيين، إلى الوثنية واإلستكبار، وبذلك و كما 
أصبحت  بل  فحسب  المهمة  عنهم  أزيلت  ليس  أسلفنا، 

تالحقهم اللعنة األبدية وانضموا إلى قبيلة لعنة اهلل.
إن سنة اإلستبدال هي سنة معقولة و مشروعة و مقبولة 
من لدن فطرة االنسان و هي تسري وتجري في الحياة 
و في كل عصر و زمان، و أي أمير و زعيم عندما يرى 
في وقت المجاهدة و القتال جنديا وحتى قائدا يتكاسل 
و يتباطأ في القتال، ويراه بانه غير جدير إلنجاز المهمة، 
قائدا  يعين  و  محاسبته،  وحتى  تنبيهه  بعد  سينحيه  فانه 
بالخيانة  يدينه  أو  السابق  القائد  يوبخ  وقد  محله،  آخر 

ويحكم عليه بالسجن أو النفي أو الموت.
إن اإلستبدال هو من السنن اإللهية الثابتة التي ال تغيير 
فيها والتي تحققت على امتداد التاريخ و في مساحات 
أيضا بشأن سائر  بعد اآلن  ومواقع مختلفة، و ستتحقق 

األمم و الشعوب.
:يقول اهلل سبحانه وتعالى في حكاية عن النبي موسى

»َقاَل َرِبّ ِإِنّي الَأْمِلُك ِإاَلّ نَْفِسي َو َأِخي َفاْفُرْق بَْيَنَنا َوبَْيَن 
َمٌة َعَلْيِهْم َأْربَِعيَن َسَنًة َيِتيُهوَن  الَْقْوِم الَْفاِسِقيَن َقاَل َفِإنََّها ُمَحَرّ

ِفي اأَلْرِض َفاَل َتْأَس َعَلى الَْقْوِم الَْفاِسِقيَن.«1 
في  اإلنفالت  بمثابة  الحّي،  اهلل  حجة  عن  اإلنفصام  إن 

28

الجادة  عن  وخروج  بالباليا.  المليئة  األرض  صحراء 
الغضب  جادة  في  والسقوط  صبغة اهلل  وطائفة  اإللهية 

اإللهي واإلستقرار في طائفة لعنة اهلل.
النهم  الحقيقيين،  والمؤمنين  اهلل  لحجة  غم  وال  هم  وال 
هلل  الحمائية  الحلقة  في  باهلل  اإلتصال  في  سيكونون 
عن  اإلنفصام  وقبل  بني اسرائيل  أن  بحيث  ورعايته. 
السماوية  بالمائدة  وتمتعوا  البحر  عبروا   ،موسى

وتحول كل خوفهم إلى أمن. 
إن اإلستبدال هو ُسنة ثابتة، قد يقع في كل زمان وبين 
اإللتزام  في  قائمة  لها  تقوم  وطائفة  قوم  وكل  قوم.  كل 
المنصب من قبل حضرة  الولّي  بالجهاد ومواكبة  العملي 
اإللهية، وعلى  والشريعة  الدين  باصول  والتمسك  الحق 
العكس، فان اآلخر سيسقط في براثن الحضيض والذلة. 
إن هؤالء القوم، سيشهدون تسامي و رفعة القوم البديل 

و الصالح.
وقد أورد القرآن، تنبؤا خارقا بشأن إستبدال طائفة من 
روايات  ساعدت  وقد  اخرى.  طائفة  محل  المسلمين 

المعصومين على تفسير وتأويل هذا اإلستبدال.
ُيْذِهْبُكْم  َيَشْأ  »ِإْن  الكريمة:  اآلية  في  تعالى  اهلل  ويشير 
َأُيَّها الَنّاُس َوَيْأِت بِآَخِريَن َوَكاَن اهلَلّ َعَلى َذلَِك َقِديًرا«2 إلى 
 ُسنة اإلستبدال. وفي تلك الحالة ربت النبي األكرم
على ظهر سلمان الفارسي وقال: إن هؤالء هم العجم وقوم 

سلمان.3 
وقد نقل المفسرون من أهل السنة هذه الرواية.4 ويتحدث 
اهلل تعالى في اآلية 38 من »سورة محّمد« بصراحة عن 

ُسنة إستبدال قوم باخرين و يقول: 
»َها َأْنُتْم َهُؤالِء ُتْدَعْوَن لُِتنِفُقوا ِفي َسِبيِل اهلَلِّ َفِمْنُكْم َمْن َيْبَخُل 
الُْفَقَراُء  َوَأْنُتُم  الَْغِنُيّ  َواهلَلّ  نَْفِسِه  َعْن  َيْبَخُل  َفِإنََّما  َيْبَخْل  َوَمْن 

َوِإْن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم ُثَمّ ال َيُكونُوا َأْمَثالَُكْم.«
وجاء في »مجمع البيان« نقال عن اإلمام الصادق في 

هذا الخصوص:
َيعني  َغْيَرُكْم  َقْومًا  َيْسَتْبِدْل  الَعَرب   َمْعشر  يا  َتتولوا  »إن 

الَموالي.«5 
كما ورد بانه قال: 

»... واهلل أْبِدل بِِهم َخْيرا ِمْنُهم.«
إن »سورة محّمد« هي »سورة الجهاد«، فتبدأ من مسألة 

الجهاد وتنتهي بمسألة الجهاد.
»سورة  من   54 اآلية  في  وتعالى  سبحانه  اهلل  ويتوجه 
واإلستبدال  السنة  بهذه  فيذكّر  المؤمنين  إلى  المائدة« 

ويقول:
»َيا َأيَّها الَِّذيَن آَمُنوا َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي 
َعَلى  ٍة  َأِعزَّ الُْمْؤِمِنيَن  َعَلى  َأِذلٍَّة  َوُيِحبّونَُه  ُيِحبُّهْم  بَِقْوٍم   ُ اهللَّ

اَلئٍِم قبيلة الّرحمة: عقوبة اإلستبدال في قوم موسى لَْوَمَة  َيَخاُفوَن  َواَل   ِ اهللَّ َسِبيِل  ِفي  ُيَجاِهُدوَن  الَْكاِفِريَن 
ُ َواِسٌع َعِليٌم.« ِ ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء َواهللَّ َذلَِك َفْضُل اهللَّ

سنوات  بعد  شهدوا  بني اسرائيل  أن  من  الرغم  وعلى 
وألطاف  معجرات  »مصر«  من  خروجهم  من  متمادية 
كانوا  لكنهم  األخرى،  تلو  الواحدة  بها  وتمتعوا  إلهية، 
لهم من دون أي شروط،  يظنون أن كل هذا قد أعطي 
وأن النعمة ستكون سارية دائما إن أدوا واجباتهم، لذلك 
العهد  نكثهم  طعم  فجأة  وذاقوا  اهلل،  بمكر  أصيبوا  فانهم 
الواجبات،  وتأدية  الجهاد  عن  واإلعراض  والتكاسل 
بحكام  وابتلوا  الذلة.  فرش  إلى  العزة  من عرش  ونزلوا 
جائرين والهثين وراء السلطة مثل نبوخذنصر، و تحملوا 
التائه  اليهودي  لقب  يحملون  وأصبحوا  التشرد  معاناة 

الشهير.
و يقول اهلل تعالى في سورتي »محّمد« و »المائدة« أن 
أحد أسباب هذا اإلستبدال يتمثل في التكاسل في الجهاد 
القوم البدالء على أنهم مجاهدون  في سبيل اهلل، و يقدم 
أشداء و أقوياء، اليخافون اللوم، و يحبون اهلل و يحبهم 

اهلل.
بُنَياٌن  َكَأنَُّهم  َصّفًا  َسِبيِلِه  ِفي  ُيَقاِتُلوَن  الَِّذيَن  ُيِحُبّ  اهلَلَّ  »ِإَنّ 

ْرُصوٌص.«6  َمّ
السابقين من نعمة اهلل و  إن أحد أسباب حرمان األقوام 
ألطافه الدائمة، هو أنهم أصبحوا في وضع جعلهم يعانون 
من الحرمان من نعمات اهلل، و إال فان اهلل تعالى اليحرم 
فانه  العكس  وعلى  النعمة،  امتالك  من  النعمة  شاكري 

يزيدها، بحيث قال سبحانه و تعالى:
»لَِئن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكْم.«7 

إن كال من األنبياء العظام اإللهيين كان يحمل رسالة و 
إن  ليتحقق  العامة  اإللهية  الخارطة  كان جزء من  مهمة، 
لتصل  وكانت  النبي  ذلك  قوم  مع  المهمة  تلك  انجزت 

سفينة سكان األرض إلى بر األمان.
وفي  اإللهية  الخارطة  هذه  تنفيذ  تعالى،  اهلل  جعل  وقد 
ظل هداية »كتاب اهلل« و مواكبة رسول اهلل واللذان 
الثابتة،  اإللهية  السنة  وحسب  بـ»صبغة اهلل«،  يحظيان 
رهن بمواكبة وتماشي األمم إختياريا، وإال فانه ليس من 
الصعب عليه إن أراد، أن يحقق »خارطتة العامة« حول 
هؤالء  يد  وعلى  لحظة  في  و سكانها،  واألرض  الكون 

األنبياء اإللهيين العظام وحتى على يد ملك مختار.

والشهمين عن الغدرة. 
 موسى قوم  مارسه  الذي  الجفاء  أن  والمؤسف 
بصورة  العظيم  النبي  ذلك  مهمة  تنفيذ  أعاق  باستمرار، 
مرة  بني اسرائيل  قوم  لجأ   ،النبي موسى وبعد  تامة، 
أخرى إلى الضياع والفساد في األرض، إلى أن استبدلهم 
اهلل وفقا لقاعدة اإلستبدال بقوم آخرين، وتركهم يتخبطون 
الدائمة،  اللعنة  في  يكونوا  لكي  والتيه،  والتعب  باأللم 

مصداقا كامال لتيار لعنة اهلل. 
و حسبما اقترفت األمم السابقة وجربت تقهقرها، فان ثمة 
أربعة عوامل، مثل: إغضاب األولياء اإللهيين، والتماهل 
تجربة  بعد  والجحود  العمل  في  القصور  و  الجهاد،  في 
النعم، تعد من العوامل التي تؤثر على تحقق قاعدة وُسنة 

اإلستبدال. عسى أن تتعظ كافة األمم؛ ان شاء اهلل.

الهوامش: 
1. سورة املائدة، اآليتان 25 و 26.

2. سورة النساء، اآلية 133.
3. »التبيان«، ج 3، ص 253؛ »جممع البيان«، ج 3، ص 781.

4. »تفسري ماوروي«، ج 1، ص 435.
5. »جممع البيان«، ج 9، ص 461؛ »نورالثقلنی«، ج 5، ص 64.

6. سورة الصف، اآلية 4.
7. سورة ابراهيم، اآلية 7. 

الندبة(،  دعاء  في  العامة  اإللهية  )الخارطة  الرحمة  قبيلة  المصدر: 
الطهران،  شماعيان،  کاظم  ترجمة:  سروستاني،  شفيعي  اسماعيل 
موعود، الطّبَعة األولی، 1435 هـ- 2014 م.، صص 40-52؛ 

بالتخليص.

ساحة  األرض  جعلت  وقد 
واإلمتحان  لإلبتالء  وميدانا 
عن  الصالحين  لتمييز  وذلك 
الخائنين  عن  واألوفياء  الطالحين، 
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يعد النبي ابراهيم أول وأهم شخصية في بني اسرائيل 
إلى  هجرته  وبعد  اسماعيل.  وبني  اسرائيل  بني  وآباء 
»أور« و»بابل«، اقام في اخر رحلة له في »كنعان« وولد 
تنتسب  اذ  هناك  اسرائيل(  االخر  )واسمه  يعقوب  النبي 
 يوسف النبي  تبوؤ  وبعد  اليه.  اسرائيل  بني  ساللة 
مقام الوزارة في »مصر«، هاجر بنو اسرائيل اليها، وبعد 
الظهور الكبير للنبي موسى خرجوا من مصر بصورة 
سرية بعد نحو خمسمائة عام من اإلقامة فيها وجاؤوا مع 
لكنهم طالتهم  »اورشليم«  بالقرب من   النبي موسى
وظلوا  الكثيرة  إنحرافاتهم  بسبب   النبي موسى لعنة 

مشردين في أرض »التيه«.
الوصول  يمكننا  دقيق،  بشكل  التاريخ  دراسة  وفي ظل 
المصريين  عبادة  ثقافة  تأثير  تؤكد  وقرائن  شواهد  الى 
وأهم  اسرائيل.  بني  على  بالشرك  والمدنسة  لالوثان 
بني  وحب  وحرص  السامري  ظهور  هو  الشواهد  هذه 
اسرائيل لـ»العجل الذهبي«. العجل الذي كان يشبه كثيرا 
بعل )إله الشمس لدى المصريين( والحقا، عندما وصل 
بنو اسرائيل إلى أورشليم باشروا بعبادته. بحيث خاطب 

القرآن الكريم، اليهود في اآلية المباركة: 
»َأ َتْدُعوَن بَْعاًل َو َتَذُروَن َأْحَسَن الْخالِقين «1

وسنتطرق في هذا المقال إلى بعض اإلنحرافات المهمة 
لبني اسرائيل. 

السامري والعجل الذهبي
ويملك   موسى النبي  أصحاب  من  السامري  وكان 
الشهودي  بالعلم  يتمتع  هائلة وعلما غزيرا. وكان  خبرة 

وملما بالعلوم الغريبة. 
التماثيل  صناعة  في  براعة  صاحب  السامري  وكان 
من  واستطاع  والسبك  القوالب  صناعة  في  ومتمكنا 
خالل هذه الصنعة والقدرات، صنع تمثال العجل وإضالل 
من  عجل  عبادة  إلى  ودفعهم  يوما  أربعين  لمدة  شعب 
صنع يده. ويذهب جمع من المفسرين إلى اإلعتقاد بان 
والخوار  الصوت  إنتاج  في  وفي ضوء خبرته  السامري 
خاصة  أنابيب  عبأ  قد  كان  واألشياء،  الصفير  بمساعدة 
يشبه  صوت  منه  ليخرج  الذهبي،  العجل  صدر  بداخل 
من  الهواء  دخول  أثر  على  وذلك  والثور.  البقرة  خوار 
خلف العجل وخروجه بصورة مكثفة ومضغوط من تلك 
األنابيب )وكانت نهايات األنابيب موضوعة في فم العجل 

الذهبي(. 
ويجب القول بان هذه الصناعة أنجزت بصورة غير عادية 

المادي قبيلة اللعنة: أتباع ابليس غير  التصرف  خالل  من  وتمكن  مألوفة،  وغير 
من  جميل  تمثال  صنع  من  يملكها،  كان  التي  والقوى 
الذهب األحمر والخالص، يتمتع بميزات بما فيها إطالق 

الصوت والصفير. 
إن صنع العجل بصورة خارقة وجذابة، كان شيئا يشبه 
يستطيع  كان  فحسب  منفذا  وشكل  الرحمانية،  المعجزة 
بني اسرائيل،  من خالله قرصنة واختراق أعين وعقول 
إذ كان السامري يملك هذه المقدرة أي التصرف المبني 

على الشعوذة. 
في  المكوث  من  سنوات  اسرائيل  بنو  أمضى  أن  وبعد 
مصر، وتجربة العيش مع السحرة والمشعوذين المحتالين 
وبعدها، مشاهدة معجزات النبي موسى، كان يجب 

أن يظهروا معدنهم وطينتهم في اختبار من هذا القبيل. 

إختبار سحر السامري
وبعد أن استجوب النبي موسى، السامري وحاكمه، 
أدانه وطرده من مجتمع بني اسرائيل بسبب تضليله بني 
اسرائيل، وأجرى بشأنه ثالثة أحكام وردت في القرآن 

الكريم: 
1. »َقاَل َفاْذَهْب َفِإنَّ لََك ِفي الَْحَياِة َأن َتُقوَل ال ِمَساس«.2 

المطلقة،  العزلة  إلى  دفعه   النبي موسى فان  وبذلك 
وقال البعض: 

أنه أصيب بمرض نفسي على شكل وسواس شديد وكان 
يخشى ويهاب اإلنسان. 

2. وقال أيضا:
»َوِإنَّ لََك َمْوِعًدا لَّْن ُتْخَلَفُه«.3

في  بعقوبته  ذّكره  قد   موسى النبي  يكون  وبذلك 
اآلخرة. 

 موسى النبي  قول  في  تمثلت  الثالثة،  والعقوبة   .3
للسامري:

»َوانُظْر ِإلَى ِإلَِهَك الَِّذي َظْلَت َعَلْيِه«.4

إنحراف  طرأ  أورشليم،  إلى  اسرائيل  بني  وصول  وبعد 
السامري على يد بني اسرائيل واستمروا فيه  على نهج 
حتى عبدوا بعل. وكان عجل السامري في الحقيقة صورة 
عن بعل الذي كان يقدسه بعض القوم الذين سكنوا بين 

النهرين وانشغلوا بعبادته. 
في  يسجدون  العابدون  كان  العتيق«  »العهد  وحسب 
المعابد أمام تمثال بعل ويقبلونه.  كما صنعوا أواني من 
في  ووضعوها  والفضة،  الذهب  من  كانت  أنها  المرجح 
يحرقون  كانوا  المباخر،  إحراق  إلى  وإضافة  المعابد. 
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الخرفان  وينحرون  الفواكه  باكورة 
ويحرقون  المسالخ،  في  الصغيرة 

أبنائهم كقرابين لبعل. 
بعل  عبادة  تقليد  فان  يالحظ،  جرت وكما 

لتي وسرت بين بني اسرائيل غداة المكر والخديعة  ا
نحر  نشهد  حيث  هذا  اليوم  وحتى  السامري  انتهجهما 
وإحراق جسم العجل في الهيكل المزعوم عند »الصهاينة 
ومقدمة  كأكبر هدف  اليهود«  »الصهاينة  و  المسيحيين« 

للتمهيد لقيام دولة بني اسرائيل الكونية. 

إنحراف بني اسرائيل ونشأة تنظيمات قبيلة اللعنة
وقد حقن إبليس، جوهر ومادة فكره المتعصب والمتعنت 
غير اإللهي في جسم أشرار اليهود: األنانية وحب الذات، 
ذلك الشئ الذي أعرض عنه من منطلق الحقد والضغينة، 
 في صبيحة الخلقة، في وقت مشاهدة خلق النبي آدم

وقال:
ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطيٍن«.5 »َأنَْا َخْيٌر مِّ

وكان أشرار بني اسرائيل، قد حددوا وشخصوا على يد 
مفصل، مضاد هلل ومضاد  في مشروع  للمساهمة  ابليس 
لالنسان،  وبالتالي مضاد  اإللهيين  لألنبياء  للدين ومضاد 
وظهر لدى هؤالء القوم المدعين، جل بغض وحسد وحقد 

ابليس الذي يعد اليوم مادة الفساد للفكر اإلستكباري. 
ومن هنا، أدرج تشكيل النظام االستكباري في األرض 
على جدول أعمال قادة بني اسرائيل، بقصد إبتالع العالم. 
وانتقل كل تراث السامري وأسالفه )السحرة وكهنة معابد 
والذين  اسرائيل  بني  أشرار  معابد  كهنة  إلى  الفراعنة( 
قبيلة  تيار  مذاك  يستمر  لكي  بدنياهم،  دينهم  يبيعون 
اللعنة في األرض، وأن يتم اختبار جميع خلق اهلل ضمن 
امتحان صعب، في خضم فتنة بني اسرائيل ويتميز الخط 

النوراني لقبيلة صبغة اهلل عن قبلة اللعنة.
بغتة،  هبت  الميالد،  قبل   625 إلى   580 األعوام  وبين 
وتحركت  »بابل«  بالد  من  الشمال  من  هوجاء  عاصفة 
أورشليم  فدمرت  اليهود،  بالد  كل  واجتاحت  بسرعة 
تعاسة  في  ليتحولوا  األسر  في  اسرائيل  بني  وأوقعت 

امتدت لسبعين عامين إلى عبرة لخلق اهلل. 
إن فترة أسر ونفي بني اسرائيل في بابل تسببت بظهور 

تطورات في الديانة اليهودية وبني اسرائيل. 
بني  وقوع  سنوات  سر  بشأن  للتأمل  قابل  هو  وما 
اسرائيل في األسر في بالد بابل وتفرقهم وتبعثرهم في 
سائر البالد، هو اختالط ساحاتهم العقائدية واألخالقية 
بتعاليم وآداب وتقاليد سائر األمم. إن فترة األسر والنفي 
وغير  المشركة  التعاليم  لتقبل  اسرائيل  بني  وجهوزية 

العبادية  والمراسم  التعاليم  وهجوم  جهة،  من  التوحيدية 
جهة  من  للبابليين  الساحرية  والديانات  األوثان  لعبدة 
أخرى، جعل بني اسرائيل جاهزين لتقبل إيجاد استحالة 

من العيار الثقيل في السنن غير الدينية. 
المجتمع  اكتسب  بابل،  من  اسرائيل  بني  عودة  وبعد 
بعد  فيما  سميت  معابد  وشيدت  جديدا،  نظاما  الديني 
المعابد،  سائر  شأن  شأنها  المعابد  وهذه  بـ»الكنيسة«. 
كانت تملك فنا معماريا خاصا، وكان توجد فيها مذابح 
أيضا  اليوم  اليهود  معبد  أخرى. ويسمى  وأماكن خاصة 

بالكنيسة. 
لخلط  سعى  التلبيس  طريق  وعن  إبليس  أن  ومثلما 
النفوذ  أثر  على  فصادر  اهلل،  عباد  جميع  على  األمور 
يد  على  الكاهن  مفردة  وحتى  المقام  هذا  التدريجي، 
والملوثين  المزيفين،  الكهنة  مساعديه وأعوانه، وعرض 
بالسحر والشعوذة، والالهثين وراء الدنيا، على هيئة خدام 
مخلصين، يتولون تمشية وإدارة الشؤون الدينية ومدعين 

يزعمون أنهم على مستوى األنبياء ومنافسين لألنبياء. 
َياِطيَن َأْولَِياَء ِمن ُدوِن اهلَلِّ َوَيْحَسُبوَن َأنَُّهم  »ِإنَُّهُم اَتَّخُذوا الَشّ

ْهَتُدوَن«.6 ُمّ

الهوامش:
1. سورة الصافات، اآلية 125.

2. سورة طه، اآلية 97.
3. نفس املصدر.
4. نفس املصدر.

5. سورة األعراف، اآلية 12.

6. سورة األعراف، اآليه 30.

إسماعيل  پيامبری«،  و  اسرائيل  بنی   :3 لعنت  »قبيله  من  المقتبس 
شفيعي سروستاني، موعود العصر)عج(، 1437 ه - 2015م.
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العشق المقدس، الحقد المقدس
الشيعة  خطاب  وأكثر  أشمل  الجامعة«  »الزيارة  كانت  إن 
 للمعصومين المقدسة  الساحة  يخص  فيما  حكمة 
فان  لمعرفتهم،  العليا  الدرجات  لبلوغ  له  مثيل  ومرجعا ال 
»زيارة عاشوراء« تشكل النظام األساسي لإلنسان الشيعي.

إن أدب اإلنسان المسلم وسنة اإلنسان الشيعي، قد تجسدا 
تماما في الجمالت والعبارات الرفيعة لهذه الزيارة. بعبارة 
أخرى، فان سبب اإلبتعاد عن الصراط المستقيم، يعود إلى 
الشبهة  بحر  في  واإلنزالق  الحق  أهل  قافلة  عن  التخلف 
والتفريط،  اإلفراط  ستكون  الحتمية،  والنتيجة  والتردد، 
في  الصائبين  غير  والسلوك  السير  في  والتسرع  التقاعس 
والحقد  العشق  وحقيقة  الكامن  السر  إن  التاريخ.  ميدان 
من  اإلنسان  ينقذان  الخافقين،  كالجناحين  هما  المقدس، 
الهواجس  وآفات  التعاسة  ومستنقع  والغرور  الكبر  براثن 
والرذيلة، وينقالنه إلى أسمى وأرفع مراتب الطهر والنورانية، 
يشهد  لكي  والخلوص،  الصفاء  عليه  ويضفيان  ويصقالنه 
الحق  الصالحين والصديقين، أعلى مظاهر كمال  في جمع 

المتعال ويحظيان بأسمى درجات المعرفة والكمال. 
آه، ألن قراصنة العقل والدين، أوقعوا أبناء آدم في شرك 
الغضب والشهوة والغرائز، بحيث أنهم ال يقدرون على تجربة 
مراتب العشق والحقد المقدس، بينما تحول كل الصاعدين 
المعرفة،  الرحمن، من أهل  الشيطان إلى عرش  من فرش 
إلى موقع تجسد وظهر فيه هذا العشق والحقد، فيما أصبح 
المتقاعسون والمتخلفون، يغوصون أكثر فاكثر في مستنقع 
الطيران  لهم من هذا  نصيب  والشهوة، وأصبحوا ال  الشبهة 
والصعود، وتحولوا إلى سند وداعم للخصم في الغلبة على 

مدينة الصداقة اآلمنة.
والحقد  العشق  لهذا  تجسيد  هي  عاشوراء،  زيارة  إن 
أنصار  أن  بحيث  وعبارات،  كلمات  هيئة  في  المقدس، 
الحسين والسائرين على نهج كربالء، يجسدون مجمل هذا 

العشق والحقد، لكي يُعرف بأن:

يجب السير كالرقصةتحت سيفهالمغموم
ومن قتل في سبيله، فان عاقبته الُحسنى1   

إن زيارة عاشوراء هي زيارة الحسين الذي ظهر في 
لإلنسان  األساسي  النظام  هي  عاشوراء  زيارة  الظهر.  قيظ 

الشيعي، لكي تتحقق آية الظهور هذه على أرض الواقع:
ِعنَد  َأْحَياء  بَْل  َأْمَواتًا  اهللِّ  َسِبيِل  ِفي  ُقِتُلوْا  الَِّذيَن  »َواَلَتْحَسَبَنّ 

َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن«2
قلبه  في  يشعر  من  كل  فصاعدا،  مذاك  عبرها  يمر  لكي 
ويتنبه   الحسين لزيارة  ويهم  التشيع  نحو  بالحنين 
في  ويبقى  الرجال  جموع  بين  ويُحشر  حسينيا  ويصبح 
قبيلة اإليمان، من أولئك الذين أحسوا بجوهر هذه الزيارة 

المقدسة في قيظ ظهر عاشوراء.
وبدأت عملية اإلتسام بصفة عاشوراء، مع اإلعالن الصادق 

.عن العشق بالحسين
الُم َعَليَك يا أبا َعْبد اهلل« »السَّ
وقد امتزج العشق كله، بالدم:

الُم َعَلْيَك ياثاَراهلِل َواْبَن ثاِرِه« »اَلَسّ
وامتزج كل العشق والدم، بالحزن والهم والغم الخالد:

ِزَيُّة« »َيا َأبَا َعْبِد اهلَلِّ لََقْد َعُظَمِت الَرّ
إلى  مرمّي،  سهم  إلى  والحزن  والدم  العشق  كل  وتحول 
أبرز  الروح وتستقر في عمق صدر  تنطلق من عمق  لعنة 

مصاديق الظلم:
ْلِم َوالَْجْوِرَعَلْيُكْم اَْهَل الَْبْيِت« َسْت اَساَس الُظّ ًة اََسّ »َفَلَعَن اهلَلّ اَُمّ

موقعه  من  به  المسلم  الحق  أزاحوا  من  على  اللعنة  إذن 
الحق، وأسسوا أساس الظلم والجور.

سهم  والحزن،  والدم  العشق  قوس  من  يخرج  هنا،  ومن 
الحق  والمظلوم،  الظالم  بين  فارقا  يكون  لكي  التبّري 

والباطل، فسطاط العاشورائيين واليزيديين.
َوأْتباِعِهْم  أْشياِعِهْم  َوِمْن  ِمْنُهْم  َوإلَْيُكْم  اهلِل  إلى  »بَِرْئُت 

َوأْولِيائِِهْم«
التبرؤ من جميع من تابعوا وشايعوا وناصروا الظلم والجور 
على الحسين وأسرته. أتبرأ من اليوم إلى الغد وإلى أبد 
اآلباد وأسخر كل وجودي في سبيل حماية وإرواء شتلة 
التبرؤ واعلنها باعلى صرخة لم تطق أي أذن سماعها لحد 
االن، لكي يسمع الجميع هذا التبّري، وليعلموا بأني رفعت 
صوتي وصرخت ليس في الخفاء والهمس، بل باعلى نبرة 

ضد أبرز مصاديق الظلم لكي تبقى سنة اإلنسان المسلم.
»َولََعَن اهللُ آَل ِزياد َوآَل َمْرواَن، َولََعَن اهللُ بَني اَُمَيَّة قاِطَبًة...«

كادعاء  ليس  العاشورائيين،  تبري  نطاق وعمق  إتساع  إن 
المتقاعسين والمتبجحين الفاقدين للشهامة والرجولة.

إنهم )العاشورائيون(، يخاطبون عامة الخلق والناس إنطالقا 
من ذروة المعرفة والوعي ومن قمة القوة والصمود لكي ال 
للتسامح  اليد  وارتعاش  والشك  للترديد  مجال  أي  يبقى 
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والتساهل. ومن بعد هذا التبري، ينبري التمني المقدس.
والحقد  المقدس  العشق  بين  من  ينبثق  المقدس،  التمني 

المقدس حتى نعرف:
ال  وحقد،  عشق  بال  العاشورائيين  طريق  يسلك  من  إن 

مجال له للتمني.
حتى نعرف ان التمني المقدس، هو للمحرمين والمستأنسين 

المرابطين تحت خيمة الحسين فحسب.
َيْرُزَقني  أْن  بَِك،  َوأْكَرَمِني  َمقاَمَك،  أْكَرَم  الِّذي  اهلَل  »َفأْساُل 
د َصّلىاهلل َعَلْيه  َطَلَب ثاِرَك َمَع إمام َمْنُصور ِمْن أْهِل بَْيِت ُمَحمَّ

َِو آلِِه«
لنا،  ويسمحان  يجيزان  المقدس،  والحقد  العشق  هذا  إن 
أن نناشد الذي كرم الحسين، عليهم السالم، بأجل صورة 
الحضور  نصيبنا،  أن يجعل من  الروح  ونطالب من أعماق 
بين طالب ثار الحسين، عليه السالم، ومع إمام منصور من 

أهل بيت محمد وعلي وفاطمة والحسين والحسين.
هذا  محرم  إليه  يتقرب  لكي  حصارا  يصبح  الطلب،  وهذا 
مقام  في  ويُصبح  وصلبا  قويا  ويبقى  تام،  أمن  في  الحرم 
محمود مقبوال لدى ساحة رجل جسد كلية العشق وكلية 
العشق، مقدسا ألنه  التبري، في ظهر حار. إني أعتبر هذا 
يفضي إلى أعلى مراتب الحب وأسمى درجات الكمال في 

مقدسا ألنه يحول كل  الحقد،  الوجود. وأعتبر هذا  ساحة 
اإلعتبار والملك والروح والمال إلى سهم، ينطلق من قوس 

الروح باتجاه أبرز مصاديق الظلم. 
ومن دون هذا التولي الجلي، وهذا التبري الواضح والجاهز، 
لن يتحقق أي تمّن، ولن تحصل أي محرمية. ألن الصراط 
هذا  عبر  يمر  والسعادة،  الفالح  عين  هو  الذي  المستقيم 
قاله  الذي  الكالم  العشق والحقد، فحسب. وكم هو جميل 

الحسين، عليه السالم، في خطبة ألقاها في »منى«:
»...إن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى اإلسالم، 
والنفسا  ماالبذلتموه،  فال  الظالم...  ومخالفة  المظالم  رد  مع 
اهلل،  ذات  في  عاديتموها  والعشيرة  خلقها،  للذي  بها  خارتم 
وأنتم تتمنون على اهلل جنته ومجاورة رسله وأمانا من عذابه.«3

الهوامش:
1. ديوان غزليات حافظ.

2. سورة آل عمران، اآلية 169.
3. »القاموس الشامل لکالم اإلمام احلسنی«، ترمجة علی مؤيدی، ص 308.

شفيعی  إسماعيل  الظهور«،  بحر  إلی  عاشوراء  »قمة  من  المقتبس 
سروستانی، ترجمة کاظم شماعيان، موعود العصر)عج(.
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ما هی ثورة االمام الحسينj؟
السيّد امير محّمد ماسوله اى
حميدرضا شمس

المبحث االّول: 
المقّدمه

1. بحث اللغوی
الممدودة  بااللف  مختومة  فاعوالء  وزن  على  عاشورا 
صفة  فهى  عاشورى  بالهمزة:  المقصورة  بااللف  تصح  و 
مؤنّثة لليلة العاشرة من الشهر القمرى العربى و غلبت على 
الليلة العاشرة من شهر الذى كان من الشهر العربية: محّرم 
الحرام و لذلك اليوصف بها اليوم فاليقال: اليوم العاشورا 
الليلة و  بنحو االضافة، بحذف  العاشورا  يوم  يقال:  انّما  و 
محذوف  الليلة  الموصوف  و  عاشوراء:  ليلة  يوم  التقدير: 
و ال ريب فى استعمال الكلمة و اشتهارها فى ليلة العاشر 
شهد   الحسين االمام  شهادة  ذكرى  الحرام  محرم  من 
مروعة  واقعة  كربالء  فى  اليوم  هذا  فى  االسالمى  التاريخ 
تعد من الكبر الوقائع و االحداث المؤلمة التى شهدها العالم 
وقعت  التى  )عاشوراء(  الّطف  حادثة  و هى  إال  االسالمي، 
 الحسين باالمام  المتمثلة  الشرعية  و  الخير  قوى  بين 
و اهل بيته و اصحابه المعدودين و بين يزيد بن معاوية بن 
ابى سفيان و جيشة الكبير فى شهر محّرم الحرام سنة 61ه  .

و هكذا اصبحت ملحمة كربالء رمز المواجهة بين الخليفته 
البيضاء و الشرك المتلصص بين الحق الخالص الصريح و 
الباطل المدنّس المزخرف. و أصبح االمام لواء منشورا 
لكل من يريد مقاومة الحّكام المتسترين بالدين و تحريف 
العلماء الخونة للدين و سكوت المتظاهرين بالدين و ضّد 
الدين المزيف الذى أضحى سالحًا فتاكًا على الدين الحق و 
ضد المتظاهرين بالدين الذين تظاهروا ضّد الخط االيمانى 

الصادق.

2. تقويم فاجعة کربالء
وقعت هذه الواقعة على ساحة الّطف فى كربالء بالعراق من 
محرزة بآل النّبى و اصحابهم يوم العاشر من محّرم سنة 
احدى و ستين للهجرة و فى الواقع بدأت هذه الفاجعة فى 

شهر الّرجب سنة 60 ه  . على نحو التالي:
• رجب عام 60 ه  .: موت معاوية فى »الشام« و جلوس 

يزيد على كرسى الخالفة؛
»مدينة«  الى  يزيد  كتاب  .: وصول  28 رجب عام 60ه    •

بشأن أخذ البيعة من االمام الحسين و غيرة؛
االمام  إلى  شخصا  الوليد  ارسل   :. 60ه   عام  رجب   29  •
االمام  زيارة  و  البيعة  و  للمجىء  يدعوه   الحسين
الهجرة  ثم  توديعةريال  و   رسول لقبر   الحسين

من  جماعة  و  بيته  اهل  برفقة  المدينة  من 
بنى هاشم؛

و  إلى »مكة«   االمام .: وصول  3 شعبان 60ه    •
لقائه بالناس؛

• 10 رمضان 60 ه  .: وصول كتاب من اهل »الكوفة« إليه 
بيد رجلين من شيعة الكوفة؛

• 15 رمضان 60ه  .: وصول آالف الكتب من اهالى الكوفة 
إلى االمام فأرسل إليهم مسلم بن عقيل؛

و  الكوقة  إلى  عقيل  بن  مسلم  وصول   :. 60ه   شوال   5  •
استقبال اهلها له و مبايعتهم ايّاه؛

 11 ذى القعدة 60 ه  .: كتب مسلم إلى االمام الحسين •
من الكوفة كتابًا يدعوه للقدم اليها؛

الكوفة  فى  بن عقيل  .: خروج مسلم  8 ذى الحّجة 60ه    •
بقاءه  و  عنه  تفرقهم  ثم  شخص،  آالف  أربعة  رأس  على 

وحيداً و اختفاؤه فى دار طوعة؛
و فى مكة أبدل االمام الحسين الحجة بالعمرة و خطب 
الناس و خرج من مكة برفقة 82 شخصا من أهل بيته و 
انصاره متوّجهًا نحو الكوفة و فى الكوفة قبض على هاني 

بن عروة ثم قتل؛
• 9 ذى الحجة 60ه  .: إشتباك مع اهالى الكوفة ثم القبض 
عليه و قتله فوق دار األمارة و فى خارج مكة لقى االمام 

الحسين الفرزدق؛
• ذى الحجة 60ه  .: التقاء االمام الحسين بالـحّر جيشه 
فى منزل »شراف« و وصول خبر مقتل مسلم بن عقيل و 

قيس بن مسهر فى منزل »عذيب الهجانات«؛
• 2 محّرم 61ه  .: وصول االمام الحسين إلى االرض 

كربالء و اناخة الّرحال فيها؛
الى  عليه(  اهلل  بن سعد)لعنة  عمر  .: وصول  3محّرم 61ه    •
الكربالء على رأس أربعة آالف من جيش الكوفة و بدء 

مفاوضته مع االمام إلرغامه على االستسالم و البيعة؛
و  اللعنة  ربعى)عليه  بن  شيث  وصول   :. 61ه   محّرم   5  •

العذاب( إلى الكربالء على رأس أربعة آالف شخص؛
الماء عن  بمنع  الكوفة  من  أمر  .: وصول  محّرم 61ه    7  •
من  فارس   500 المهمة  لهذه  فانتدب   االمام عسكر 
جيش العدّو على رأسهم عمرو بن الحجاج )لعنة اهلل عليه( و 



سيطروا على شريعة الفرات؛
• 9 محّرم 61ه  .: وصول شمر)عليه اللعنة و العذاب( إلى 
من  كتاب  مع  شخص  آالف  خمسة  رأس  على  الكربالء 
ابن زياد إلى عمر بن سعد يأمره فيها مقاتلة االمام و 
قتله، أتى معه ايضًا بكتاب أمان إلى العباس و الهجوم 
التمهيدى لجيش عمر بن سعد على معسكر االمام و 

طلبة المهلة تلك الليلة للصالة و الّدعاء؛
• 10 محّرم 61ه  .:وقوع المعركة بين أنصار االمام و 
جيش الكوفة و استشهاد االمام و انصاره و نهب الخيم 
اهلل  خولى)لعنة  مع  الكوفة  إلى  الشريف  الرأس  إرسال  و 

عليه(؛
• 11 محّرم 61ه  .: سير جيش عمر بن سعد مع سبايا اهل 
ابن سعد على  بعد أن صلى  الكوفة  الى  البيت من كربالء 
القتلى من جيشة و دفنهم)عليهم اللعنة و العذاب( و إركب 

اهل البيت على الجمال و أخذهم إلى الكوفة؛
• 1 صفر 61ه  .: وصول سبايا أهل البيت إلى »دمشق«؛

• 20 صفر 61ه  .: عودة سبايا أهل البيت من الشام إلى 
المدينة. 

3. منازل الّتی مربها االمام الحسين بعد الخروج من المدينة 
المنّورة

لقيم  الناس إلى بيعة ليزيد سنة 49ه  . خالفًا  دعا معاوية 
و  ذلك  الناس  كره  قد  و  الشريعة.  و  االسالم  مبادئ  و 
امتنع  قد  و  السيئة.  يزيد  سيرة  من  يعلمون  لما  أستنكروه 
االمام الحسين و عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن الزبير و 

ابن عّباس و آخرون عن مبايعة يزيد بالخالفة.
خاطب  العمرة  ألدارء  مكة  الى  معاوية  ذهب  عندما  و 
و  التهديد  تأثير  تحت  و  يزيد.  مبايعة  طلب  و  المسلمين 

الوعيد انصاع عدد كبير لمبايعة. 
فلما توفى معاوية بن أبى سفيان و ذلك فى رجب سنة 60ه  
.، كتب يزيد إلى الوليد بن عتبه و كان امير المدينة، يأمره 
اهلها عامة و خاصة على االمام و  البيعة على  بأخذ 
عندما أحّس االمام بضغط االمويّين عليه لمبايعة يزيد 
خرج من المدينة المنّورة الى مّكة المكّرمة ثم الى الكربالء 

مع المرور بالمنازل التالي:
 .4 التنعيم؛   .3 معمر؛  بن  بستان   .2 المكرمة؛  المكة   .1
 .8 غمرة؛   .7 عرق؛  ذات   .6 العتيق؛  وادي   .5 الصفاح؛ 
مسلح؛ 9. افيعية؛ 10. معدن بنيسليم؛ 11. عمق؛ 12. ماء 
السليلية؛ 13. مغيثة الماوان؛ 14. النقرة؛ 15. الحاجر؛ 16. 
الخزيمية؛  فيد؛ 19. االجفر؛ 20.  توز؛ 18.  سميراء؛ 17. 
 .25 الشقوق؛   .24 بطان؛   .23 الثعلبية؛   .22 زرود؛   .21
زبالة؛ 26. القاع؛ 27. العقبة؛ 28. واقصة؛ 29. القرعاء؛ 30 
مغيثة؛ 31. شراف؛ 32. ذيحسم؛ 33. البيضة؛ 34. العذيب؛ 

35. اقساس مالك؛ 36. عين الرهيمة؛ 37. قصر بنيمقاتل؛ 
38. نينوا.

4. موقع کربالء الجغرافي
للموقع الجغرافى لمدينة، كربالء تقع  بالنّسبة  موقع كربالء 
كيلومتر  مائة  يقارب  ما  جنوبا  تبعد  حيث  العراق  وسط 
الجنوب  من  تحّدها  و  »بغداد«  العراقية  العاصمة  عن 
محافظة »النّجف« و من الشرق و الشمال الشرقى محافظة 
»االنبار« و من الغرب و الشمال الغربى محافظة »بابل« و 
و  بالخضرة  تشتهر  حيث  الفرات،  نهر  بجانب  المدينة  تقع 

البساتين و النخيل الموجود داخلها.

5. اهّم احصائيات واقعة کربالء
• كان عمر سيّد الشهداء حين شهادته 57 سنة؛
• عدد اصحاب االمام فى العاشورا 73 شخص؛

 33000 بلغ عدد جيش القادم لقتال االمام الحسين •
شخص؛1

• امتّدت مّرة قيام االمام الحسين من يوم رفضه البيعة 
ليزيد و حتّى يوم عاشوراء 175 يومًا، 12 يوم منها فى 
المدينة و اربعة أشهر و عشرة أيام فى مكة و  23 يومًا فى 

الطريق من مّكة الى كربالء و ثمانية أيام فى كربالء؛
• عدد اهّم المنازل بين مكة و الكوفة و التى قطعها االمام 

الحسين حتّى بلغ كربالء هى 18 منزاًل؛2
• عدد اهّم المنازل من الكوفة الى الشام و التّى مّر بها أهل 

البيت و هم سبايا 14 منزاًل؛
و  فراسخ  ثالثة  آخر  و  منزل  كّل  بين  الفاصلة  المسافة   •

احيانًا خمسة فراسخ؛
 عدد الكتب التى وصلت من الكوفة إلى االمام الحسين •

و هو فى مكة تدعوه فيها الى القدوم هى 12000 كتاب؛3
• بلغ عدد من بايع مسلم بن عقيل فى الكوفة 18000 أو 

25000 و قيل 40000 شخص؛
• عدد شهداء كربالء من أبناء أبى طالب الدين وردت 
عدد  و  شخصًا.   17 هم  الناحية«  »زيارة  فى  اسماؤهم 
شهداء كربالء من أبناء أبى طالب ممن لم ترد أسماءهم 
ثالثة  استشهد  و  كما  شخصًا   13 هم  الناحية  زيارة  فى 

أطفال من بنى هاشم؛
زيارة  فى  أسماؤهم  وردت  الذين  الشهداء  عدد  بلغ   •
و   االمام باستثناء  األخرى  المصادر  بعض  و  الناحية 
أسما 29 شخصًا  وردت  و  بنى هاشم، 82 شخصًا  شهداء 

غيرهم فى المصادر المتأخّرة؛
 ،بلغ مجموع شهداء الكوفة من انصار االمام الحسين •
الحسينى  الركب  138 شخصا و كان 14 شخصا من هذا 

غلمانا )عبيدا(؛
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• استشهد أربعة من اصحاب االمام الحسين من بعد 
استشهاده و هم سعد بن الحرث و أخوه أبوالحتوف و سويد 
بن  سعيد  أبى  بن  محّمد  و  جريحًا(  كان  )و  أبى مطاع  بن 

عقيل؛
• استشهد سبعة بحضور آبائهم و هم: على االكبر، عبداهلل 
بن الحسين، عمرو بن جنادة، عبداهلل بن يزيد، مجمع بن عائذ، 

عبدالّرحمن بن مسعود؛
• خمسة من اصحاب الكربالء كانوا من أصحاب رسول 
اهلل و هم: أنس بن حرث الكاهلى، حبيب بن مظاهر، مسلم 

بن عوسجه، هانى بن عروة و عبداهلل بن بقطر العميرى؛
• النساء اللواتى كن فى كربالء هن: زينب، فاطمة، صفية، 
 )رقية، امّ هانى، )هؤالء الخمس من بنات اميرالمؤمنين
و فاطمة و سكينة )بنتا االمام الحسين( و رباب، عاتكة، 
اّم محسن بن الحسن، بنت مسلم بن عقيل، فضة النوبية، جارية 

االمام الحسين و اّم وهب بن عبداهلل.

ب( ثورة االمام الحسين؛ لماذا حارب االمام يزيدا؟
1. االمتثال ألمر اهلل عّز و جّل

اياه  تعالى  اهلل  المر  االمتثال   الحسين لحركة  الممكن 

بها، ذلك االمر المعروف لديه - اما باإللهام او بالرواية عن 
جّده النّبى4- و كان يطلب ثواب اهلل و جزاءه االخروى 
على ذلك تمامًا كما يفعل أى مؤمن حين يؤّدى أّى واجب 
عن  ماورد  ذلك:  على  يدّل  و  الصوم  أو  كالصالة  دينّى 

جّده قال له فى المنام:
»يا بنّى! انّه ال بّد لك من الشهادة و إن لك درجات عند اهلل 

عّزوجّل لن تنهالها ااّل بالشهادة«5
أخته  وضعت   مقتله بعد  أنه  ورد:  ما  عليه  يدّل  كما 

الحوراء زينب يديها تحت جسدها الطاهر و قالت:
»اللهم تقّبل مّنا هذا القربان.«6

انما يكون لعمل من اعمال االمتثال و  القبول  لوضوح أن 
الطاعة.

2. األمر بالمعروف و النهی عن المنکر
و هذا ما يستفاد من عبارة االمام الواردة فى وصيّته 

قبل خروجه من المدينة:
»انى لم اخرج اشراً و ال بطراً و ال مفسداً و ال ظالمًا و انّما 
خرجت لّطلب االصالح فى اّمة جّدى رسول اهلل أريد ان 
آمر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسير بسيرة جدى و أبى  
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7».علّى بن ابى طالب
امر  هو   لنهضته التحليالت  التوجيهات  اهّم  من 
بالمعروف و النهى عن المنكر و ليس معنى المعروف يقتصر 
على المعروف الفردّى و ال المنكر يقتصر على المنكر فى 
و  االجتماعى  المعروف  على  هناك  بل  الفردية  الممارسة 
المعروف الفكرّى و العقادتّى و هناك المعروف االقتصادّى 
و المعروف السياسّى و المعروف الحقوقّى و غيرها و المنكر 
لذلك. منه السياسّى و العقائدتى و الفكرّى و االجتماعّى 
كّل  يتناول  فانّه  شرعًا  مبغوض  هو  ما  كل  و  المالّى  و 
المحّرمات فى االبواب كّلها و باالخص الوالء ألعداء آل 
محّمد و المعروف يتناول كل األوامر الشرعية وجوبًا و 
ندبًا و رجحانًا فى جميع األبواب باالخص براءة من اعداء 

.آل محّمد
كما أن المراد من االمر المعروف و النهى عن المنكر ليس 
النهى  و  األمر  منهما  المراد  بل  اللفظى؛  االنشاء  خصوص 
حتّى باليد و باللسان و كذلك بالقلب و هو أضعف اإليمان.

قال اهلل تعالى:
ٌة َيْدُعوَن ِإلَى الَْخْيِر َو َيْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو  »َو لَْتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّ

َيْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َو ُأولِئَك ُهُم الُْمْفِلُحون «8
فسق  و  نساؤكم  فسدت  اذا  بكم  »كيف   :النبّى قال  و 

شبابكم و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنكر؟« 
فقيل له: و يكون ذلك يا رسول اهلل؟ 

قال: »نعم.« فقال: »كيف بكم إذا امرتم بالمنكر و 
نهيتم عن المعروف؟«

فقيل له: يا رسول اهلل! و يكون ذلك؟
فقال: »نعم و شّر من ذلك؛ كيف بكم اذا رأيتم المعروف 

منكراً و المنكر معروفًا؟«9
أو  المنكر  عن  لتنهّون  و  المعروف  »لتأمرون   :قال و 
فال  خياركم  يدعوا  ثم  خياركم  على  شراركم  اهلل  ليسلطن 

يستجاب لهم.«10
تقام  بالمعروف  أّن   الطاهرين االئّمة  عن  ورد  قد  و 
الفرائض و تأمن المذاهب و تحّل المكاسب و تمنع الظالم و 
تعّمر االرض و يُنتَصف للمظلوم من الظالم و ال يزال الناس 
بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و تعاونوا على 
البّر. فإذا يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و سّلط بعضهم 
على بعض و لم يكن لهم ناصر فى االرض و ال فى السماء.

3. انقصام االّمة قبل ثورة االمام الحسين
اجتهد الخلفاء بعد رسول اهلل فى أحكام االسالم حكمًا بعد 
حكم بما رأوا فيه مصلحة عاّمة أو مصلحة خاصة ممكا 
حفلت بذكره كتب الخالف هذا االمر أدت إلى انقسام االمة 
الى  ينقسمون  الدهر  مدى  الناس  ان  ذلك  و  قسمين  إلى 

قسمين:

كما  يميلون مع كل ريح،  ناعق،  اتباع كل  • همج رعاع، 
.وصفهم اميرالمؤمنين

• و قسم آخر يتحّركون و أعين لتحركم هادفين و ينظر 
فى تقييم أفعال الناس فى المجتمع و تعليلها إ لى الواعين 

الهادفين؛
و الواعون الهادفون فى المجتمع يومذاك انقسموا على اثر 

تلك التظاهرة الى قسمين:
• محّب ألهل البيت، موال لهم مقّر بفضلهم؛

4. خالفة يزيد و خالف االمام الحسين له
موقع  فى  هو  يزيد  كان   ،الحسين االمام  شهادة  بعد 
الخالفة الرسمى و هو الذى كان جسورا ال يهبًا بشىء و 
يتجاهر بالفسق و بشرب الخمر و يلهو بالقمار و الجوارى 
و ضرب الدفوف و اللعب مع القرود كما ورد فى مصادر 

مختلفة:
• لّما اراد معاوية يإخذ البيعة ليزيد من الناس، طلب من 
المسلمين فى »البصرة« فكان جواب  بيعة  زياد أن يأخذ 

زياد له:
ما يقول الناس اذا دعوناهم إلى بيعة يزيد و هو يلعب بالكالب 
و القرود و يلبس المصبغات و يد من الشراب و يمشى على 
الدفوف و بحضرتهم الحسين بن على و عبداهلل بن عباس و 
عبداهلل بن الزبير و عبداهلل بن عمر و لكن تأمره يتخلق بأخالق 

هؤالء حواًل أو حولين فعسينا أن نموه على الناس.12
• يقول البالذرى: كان يزيد بن معاوية اّول من أظهر شرب 
الشراب و االستهتار بالغناء و الصيد و اّتخاذ القيان و الغلمان 
المعافرة  و  القرود  من  المترفون  منه  يضحك  بما  التفكه  و 

بالكالب و الديكة.13
• يقول ابن األثير: ان يزيد كان امامًا فاسقًا.14

• و يقول: كان يزيد صاحب شراب، فأحب معاوية أن يعظه 
فى رفق فقال: يا بنّى! ما أقدرك على أن تصل حاجتك من 
غير تهتك يذهب بمروءتك و قدرك و يشمت بك عدّوك و 
سيئ بك صديقك، ثم قال: يا بنّى! انى منشدك ابينًا فتأدب 

بها و أحفظها فأنشده.
انصب نهارك فى طالب العال

و اصبر على هجر الحبيب القريب   
حّتى اذا الليل أتى بالدجا

و اكتحلت بالغمض عين الرقيب   
فباشر الليل بما تشتهى

فانما الليل نهار االريب   
كم فاسق تحسبه ناسكا

قد باشر الليل بأمر عجيب   
غطى عليه الليل أستاره

فبات فى أمن و عيش خصيب   
و لّذة االحمق مشكوفة
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يسعى بها كل عدّو مريب16   
• و يقول: روى أن عبداهلل بن حنظلة الغسيل قال: واهلل ما 
السماء،  بالحجارة من  نرمى  أن  يزيد، حّتى خفنا  خرجنا على 
أنه رجل ينكح أمهات االوالد و البنات و االخوات و يشرب 

الخمر و يدع الصالة.17
• و يقول: كان فيه ايضًا إقبال على الشهوات و ترك بعض 

الصلوات فى بعض االوقات و اقامتها فى غالب االوقات.18
يتناول  غليظًا  فظًا  ناصيبًا  كان  كتابه:  فى  الذهبى  يقول   •

المسكر و يفعل المنكر.19
كان  و  بالخالفة  بويع  معاوية  مات  لما  و  المسعودى:  يقول 
يزيد  كان  للعهد.  كولى  البيعة  له  اخذ  قد  موته  قبل  معاوية 
يضمر االلحاد و ال يعتقد بالمعاد و فى أيامه ظهر الغناء بمكة 
و المدينة و استعملت المالهى و اظهر الناس شرب الشراب.20
• و يقول: و لّما شمل الناس جور يزيد و عماله و عمهم ظلمه 
فرعون  كان  بل  فرعون؛  سيرة  سيره  فسقه...  من  ما ظهور  و 

أعدل منه فى رعيته.21
و  يزيد  ذكرت  التى  السنية  المصادر  بعض  نذكر  ختامًا  و 

جوره و من كفره:
و   60/10 و   11/7 و   267/6 و  الطبرى:13/3  تاريخ 

538/11؛ 
منهاج السنة: 253/2؛ 

االمامة و السياسة:155/1؛ 
الخصائص الكبرى:236/2؛ 

تطهير الجنان فى هوامش الصواعق:64؛ 
روح المعانى لاللوسى: 73/26؛ 

البداية و النهاية البن كثير: 265/8؛ 
تاريخ االسالم للذهبى:356/2؛ 

الكامل ألبن االثير:47/3؛ 
تاريخ ابن كثير: 8/6 و 234/22؛ 

تاريخ اليعقوبى: 251/6؛ 
تاريخ الخلفاء للسيوطى: 209؛ 

تاريخ الخميس: 302/2؛ 
مروج الذهب للمسعودى: 71/3؛ 

فتح البارئ: 70/13؛ 
رسائل ابن حزم: 140/2؛ 

شذرات من ذهب البن العماد الحنبلى: 168/1؛ 
األخبار الطوال للدينورى: 65؛ 

أسد الغابة: 243/3.
و فى مصادر االخرى...

فلذا عندما حّج معاوية و حاول أن يأخذ البيعة من أهل 
»كأنك  قال:  و   حسين االمام  فأبى  المدينة  و  مّكة 
تصف محجوبًا أو تنعت غائبًا أو تخبر عما كان احتويته لعلم 
فى  ليزيد  رأيه  موقع  على  نفسه  من  يزيد  دل  قد  و  خاص 

ما أخذ من استقرائه الكالب المهارشة عند التحارش الحمام 
السبق ال ترابهن، و القينات ذوات المعازف و ضروب المالهى 

تجده ناصراً و دع عنك ما تحاول.«23
كان هذا شيئا من سيرة يزيد و كان أبناء األمة انذاك قد 
تبلد إحساسها و أخلدت إلى سبات عميق و ما غير حالها 

.تلك عدا استشهاد االمام الحسين

5. اهلية االمام الحسين للخالفة
ان االمام الحسين صاحب الفضائل و المناقب، صاحب 
له  تكون  لو  االنسان  يتمنّى  الذى  المعارج  و  المقامات 
واحدة منها لتكفيه شرفا و رفعة وفخراً و عّزة...؛ أن تلقى 
ببصرك على جانب من سيرته المباركة و اذا بالمكارم و 
المآثر تسطع أمام ناظريك حتّى تحتار فى تشخيص أيّها 
أجلى و أبها من غيرها، فتجده قمة سامقة فى العلم، 
فى العبادة، فى العطاء، فى االيثار، فى الشجاعة، فى القيادة، 
ناهيك عن كونه قمة سامقة فى الحسب و النسب ايضا. و 
كان االمام الحسين مشاركًا فى كل ما ورد من مدح 
اهل البيت جميعًا و مغنيًا بجملة وافرة من آيات الذكر 
الحكيم الخاصة به. فان االمام الحسين كان الشخص 

الوحيد الذى يستحق الخالفة و الغير.
و اّما بعد، ربّما اتّخذوا استجابة الحسين لدعوة الكوفة 
و ارساله ابن عمه اليها ألخذ العهد منها دلياًل على انه رشح 
نفسه للخالفة، غير ان ذلك ال ينافى خطته الدفاعية و ال 
و   الحسين لنهضته  اجتمعت  حيث  مغمزاً  نحوة  يوجد 
تعّلق كل رجل من  لو  أربعة  الكوفة أسباب  لدعوة  تلبيته 
المسلمين بواحد من تكلم االسباب ألصبحت مقاومة يزيد 

عليه حتما و الزامًا.

 اهلية يزيد للمخالفة و عدم اهليته للخالفة: فقد امتألت 
بطون التواريخ عن سوء سيرته و سريرته كما ذكر سابقا. 
ثم انه لم نيل عهد ملكه بوصاية أو وراثة ممن استحقها من 
قبل، فقد ابتز أبوه االمارة بالمكر و الغدر و أخذ البيعة له 
بالعنف و القهر و بتهديد ألسنة االسنة و الحراب دون أدنى 

حريرة للمسلمين فى الشورى و االنتخاب.
فكان الواجب على االمة خلع هذا الخليع الغاصب و فيما 
و  حمزة  عمى  »سّيدالّشهداء  قوله:   اهلل رسول  عن  صّح 
رجل قام فى وجه إمام جائر يأمره و ينهاه ثم قتله.«23 و قد تم 

هذا التنبؤ فى عمل االمام قبل غيره.

 علم ابن النبّى من نفسه و من آثار جّده و أبيه 
ألسنة  رشحته  و  سواه  دون  المسلمين  امام  وأخيه:أنه 
المتجاهرين بالحق و صدقته البقية تحت ستار التقية. فهل 

يكون ألحد من الوجوه مثل هذا ثم ال ينهض؟!
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العلم  أنه مسبوق  المثلى  الحسينية  السيرة  من  تلوح   
بأبناه من جّده و ابيه و اّمه و أخيه و حاشيته و ذويه بأنه 
مقتول بسيف البغى. خضع أولم يخضع و بايع أو لم يبايع. 
فهال يرسم العقل الناضج لمثل هذا الفتى المستميت خطة 
غير الخطة التى مشى عليها حسين الفضيلة قوامها الشرع و 

زمامها النبل و لسان حاله:
مشيناها خطى كتب علينا

و من كتبت عليه خطى مشاها   

 تواتر الكتب الى ابن النبّى من العراق و خالصة 
و  إمام غيرك  بنا  فليس  اهلل،  يابن رسول  علينا  اقدم  اكثرها: 
يزيد فاسق فاجر ليس له بيعة فى اعناقك فعّجل بالمسير الينا 

و إن لم تفعل خاصمناك عند جّدك القيامة.

فی  أحقيته  بيان  و  االمويين  الغاصبة  الخالفة  علی  االعتراض   .6
األمر

من  و  بنى اميّة  فضح   الحسين االمام  لحركة  المتحمل 
كان على شاكلتهم من يومه إلى يوم القيامة بأنّهم ليسوا فقط 
ظالمين ألنفسهم بينهم و بين اهلل سبحانه بل و ال ظالمين 
للناس فى حكمهم غير العادل فحسب و انّما األمر أكثر من 
الرجال و األطفال و  يقتلوا  ذلك، فإنّهم على استعداد أن 
أن يسبوا النساء و أن يقتلوا خير الخلق الموجودين على 
وجه االرض من أجل التمّسك بالحكم أو الكرسى و هذا 
معناه أنّهم مستعّدون أن يقتلوا أّى إنسان أو أّى عدد من 
أهّميته فى سبيل، ذلك  كثرت  أو  كثر عدده  مهما  الناس، 
كما أن معناه عدم وجود عاطفة االنسانية فى قلوبهم على 
أّى  يفعلوا  أن  استعداد  على  أنّهم  معناه  أّن  كما  االطالق، 
منكر آخر مما يرتبط بالملك أو ال يرتبط بعد أن انسلخوا 

تماما عن االنسانية و عن الورع و عن المحارم.
ايضًا كان المسلمون فى عاصمتى االسالم مّكة و المدينة 
و عاصمتى الخالفة الكوفة و الشام يرون التمّسك بالدين 
فى طاعة الخليفة مهما كانت صفاته و فى كل ما يأمر و 
المسلمين و مروقا من  يرون فى الخروج عليه شقا لعصا 
رسول  رأى  ممن  بقية  فيهم  و  حالتهم  كانت  هذه  الدين. 
هلل و سمع حديثه و فيهم التابعون بإحسان و فيهم عليه 

المسلمين.
هؤالء المسلمين الذين كانوا يعرفون االسالم من خالل ما 
يرونه فى عاصمة الخالفة و بالط الخليفة خاصة و يمثل 
االسالم فى عرفهم الخليفة و سيرته! الخليفة الذى ال يردعه 
الذى وصفناه  الخليفة  يشتهيه!  ما  ينل  دين عن  من  رادع 
سابقا هذا هو االسالم الذى كانوا يجدونه لدى خليفة اهلل 
للمسلمين فى كّل مكان ان  و خليفة رسوله. و كان يقال 

التمّسك بالّدين فى طاعة هذا الخليفة.
اذا فقد تبيّن ان المشكلة يوم ذاك لم تكن مشكلة تسّلط 
كانت  بل  عادل،  بحاكم  بتبديله  يعالج  كى  الجائر  الحاكم 
مشكلة ضياع األحكام االسالمية و تديّن المسلمين بطاعة 
مع  و  الخالفة  لمقام  رؤيتهم  و  أوامره  كانت  مهما  الخليفة 
المسلمين  رؤية  بتغيير  منحصراً  العالج  كان  الحالة  هذه 
هذه و عقيدتهم تلك كى يتيسر بعد ذلك اعادة االحكام 
االسالمية من جديد و كان االنسان الوحيد الذى يستطيع 
من   الحسين االمام  هو  التغيير  هذا  بعبء  ينهض  أن 
رسول اهلل و مقامه منه و لما ورد فى حّقه من اآليات 

و األحاديث.
فبفعل ثورة االمام الحسين تكشف للناس حقيقة النزعة 
األموية المتسلطة على الحكم و نسفت تضحيات الثائرين 
كّل ااُلطر الدينية المزيّفة التى استطاع األمويّين من خاللها 
تحشيد الجيوش للقضاء على الثورة، مستعينين بحالة غياب 

الوعى و شيوع الجهل الذى خّلفه السفيقة.
رفع االمام فى الثورة شعار بطالن حكم الخالفة القائم و ان 
فيه خطرا على االسالم حيث قال: »و على االسالم السالم 

اذ قد بليت األمة براع مثل يزيد.«
قال ذلك فى جواب من قال له: بايع اميرالمؤمنين يزيد فهو 
خير لك فى الدارين، قال ذلك فى ظرف كان يقال له: يا 
حسين! أال تتقى اهلل تخرج من الجماعة و تفرق بين هذه االمة؟ 
قال ذلك فى ظرف قال له ابن عمر: اّتق اهلل و ال تفرق جماعة 

المسلمين!25
فى هذا الظرف قال االمام الحسين: »واهلل لو لم يكن 

فى الدنيا ملجأ و ال مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية ابدا.«

7. إحيا الرسالة االسالمية و اصالح االمة
كتب االمام الحسين فى وصيته ألخيه محّمد بن الحنفية:
»انما خرجت لطلب اإلصالح فى امة جدى اريد أن آمر 
أبى  و  جدى  بسيرة  أسير  و  المنكر  عن  أنهى  و  بالمعروف 
على بن ابى طالب فمن قبلنى بقبول الحق فاهلل أولى بالحق 
القوم  بين  و  بينى  اهلل  يقضى  حّتى  أصبر  هذا  على  رّد  من  و 

بالحق و هو خير الحاكمين.«
و  الخلفاء  الوصية ذكر  الحسين فى هذا  االمام  أسقط 
ذكر سيرتهم و صرح بأنه يريد أن يسير بسيرة جده و أبيه. 
استنادا  الحكم  الى  مجيثهم  فى  الخلفاء  سيرة  تتلخص  و 
الى بيعة المسلمين إياهم كيف ما كانت البيعة ثم حكمهم 
المسلمين وفق اجتهاداتهم الخاصة فى االحكام االسالمية. 
و تتخلص سيرة أبيه و جده فى حملها االسالم الى الناس 
به و وقوفهما عند االحكام  العمل  إلى  الناس  و دعوتهما 
االسالم، كان هذا سيرتهما فى جميع االحوال سواء أكانا 
حاكمين مثل عهد الرسول االكرم فى المدينة و االمام 

40

مثل حالهما  أو غير حاكمين  مقتل عثمان،  بعد   العلى
لالمام  و  مّكة  فى  سيرة   للرسول كان  فقد  ذلك،  قبل 
كلتا  فى  سيرتهما  و  الحكم  يلى  أن  قبل  سيرة   على
بلغه عن اهلل و  الحالين حمل االسالم إلى االمة، أحدهما 
اآلخر عن رسول فى كلتا الحالين دعوا الى االسالم و 

امروا بالمعروف و نهيا عن المنكر.
األمة و عامل  لضمير  هّزة   االمام استشهاد  كان   فلذا 
بعث الرادتها المتخاذلة و عامل انتباه مستمر للمنحدر الذى 
الحّكام  بنى امية و من سبقهم من  بتوجيه من  تسير  كانت 
الذين لم يحرصوا على وصول االسالم نقيًّا الى من يليهم 

من األجيال.
النظرى و  الموقف  لقد استطاع سبط الرسول أن يبين 
العملى الشرعى لالّمة تجاه االنحراف الذى يصيبها حينما 
يستبّدبها الطغاة فهل انتصر االمام الحسين فى تحقيق 

هذا الهدف؟
لعنّا نجد الجواب فيما قاله االمام زين العابدين حينما 
 :سأله ابراهيم بن طلحة بن عبداهلل قائاًل: من الغالب؟ قال

»اذا دخل وقت الصالة فأذن و اقم تعرف الغالب.«26
لقد كان االمام الحسين هو الغالب اذ تحقق احد أهّم 
أهدافه السامية بعد محاوالت الجاهلية ألمانته و إخراجه 

من معترك الحياة.

8. احياء ارادة االّمة و روح الجهاد فيها
االرادة  احياء  فى  السبب   الحسين االمام  ثورة  كانت 
هّزة  و  النضالية  الروح  انبعاث  و  المسلمة  الجماهير  لدى 
قويّة فى ضمير االنسان المسلم الذى ركن الى الخنوع و 
التسليم عاجزا عن مواجهة الحاكم الظالم الذى يعبث باالّمة 
و  بالدجل  يحوكه  دينى  بعظاء  تحركه  مؤطرا  يشاء،  كيف 
النفاق و بأيدى وعاظ السالطين احيانًا و اخرى بحذقه و 

مهارته فى المكر و الحيلة.
فتعلم االنسان المسلم من ثورة الحسين أن اليستسلم 
و اليساوم و أن يصرخ معبّرا عن رأية و رغبته فى حياة 
أفضل فى ظّل حكم يتمتّع بالشرعية أو على االقل برضا 

الجماهير.
و نجد انطالقات عديدة لثورات على الحكم األموى و إن 
لم يكتب لها النجاح ااّل انّها توالت حتّى سقط النظام. و رغم 
انها كانت تستلهم من معين  ااّل  أن أهدافها كانت متفاوته 
الذى خلقته  بالظرف  أو تسعين   ،الحسين االمام  ثورة 
للثورة  مباشرة  فعل  رّدة  كانت  التى  التوابين27  ذلك  فمن 
الذى  الثقفى29  المختار  ثورة  و  المدينة28  ثورة  و  الحسينية 
 تمكن من محاكمة المشاركين فى قتل االمام الحسين
و مجازاتهم بأفعالهم الشنيعة و جرائمها الفضيعة، ثم ثورة 
مطرف بن المغيرة، و ثورة ابن األشعث و ثورة زيد بن على 

بن الحسين30 وثورة أبى السرايا.31
بقى  الجهاد و أججتها و  الحسينية روح  الثورة  لقد احيت 
النبض الثائر فى األمة حيًّا رغم التوالى الفشل الالحق ببعض 
و  حيوتيتها  اثبتت  االسالمية  االّمة  أن  ااّل  الثورات.  تلكم 
تخّلصت من المسخ الذى كاد أن يطيح بها بأيدى األمويين 

و أسالفهم.

الخاتمة
ضمائر  تيقظت   االمام ثورة  فى  وقع  ما  لكل  نتيجة 
بعض أبناء االّمة االسالمية من سباتها العميق و اشمأزت 
 نفوسهم من أوضاع الخالفة و انتشر حّب آل بيت النبّى
المنتفعة بالحكم و فى خالل  فى األوساط االسالمية غير 
فسح  الخالفة  حول  العباسيين  و  االمويين  بين  المصارعة 
 الباقر االمامين  يلتفوا حول  ان  منهم  للواعين  المجال 
االحكام  نشر  االمامان  تمكن  ثم  من  و   الصادق و 
االسالمية التّى جاء بها رسول اهلل و بيان زيف االحكام 
اآليات  بعض  حول  المثارة  الشبهات  دحض  و  المحرفة 

القرآنية.
فعال ذلك تارة بالرواية عن كتاب على »الجامعة« و أخرى 
بالتحديث عن رسول اهلل أو بيان حكم اهلل دونما ذكر 
 سند له و فى هذا الصدر أتيحت الفرصة لالمام الصادق
اكثر من غيره من سائر ائّمة أهل البيت فاجتمع حوله 
فى بعض األحيان آالف من رواد العلوم االسالمية و رواة 
احاديثه و قد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة عنه من 
اربعة  فكانوا  المقاالت  و  اآلراد  فى  اختالفهم  على  الثقاة 
 ). ابن عقدة )ت: 333ه   العباس  أبى  الحافظ  مثل  آالف،32 
الذى صنف كتابا جمع فيه رواة حديثه و انهاهم الى اربعة 

آالف.33

المبحث الثاني: ثورة االمام الحسين، ثورة متصلة 
بدولة االمام المهدی

لمعرفة الحقائق التى تدور حولنا و لتميز الحق من الباطل 
القرب  النية على االخالص و طلب  يجب علينا بعد عقد 
الحقيقى الى اهلل تعالى ان نقرأ التاريخ و خاصة تاريخ اهل 
من  ابين  امرنا  »اّن  يقول:   الصادق االمام   .البيت
الشمس.«34 و اوضح تلك االمور التى شع نور الحقيقة فيها 

.هو قضية االمام حسين
االمام  نهضة  بين  ارتباط  وجود  المتتبع  على  اليخفى 
بقيادة  فكالهما   المهدى االمام  ثورة  و   حسين
العدل  إقامة  و  دينه  لنصرة  اهلل  حّظ  على  و  معصوم  امام 
االمام  اهداف  من  نجعل  أن  منا  المطلوب  و  الناس  بين 
الحسين منسقة و متناقمة مع هدف الشريعة من ظهور 
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االمام المهدى و ان تكون مجتمعة اهدافنا لنا النها من 
و  لنا  االلهام  مصدر  تكون  التى  مواقفه  و  اقواله  و  افعاله 
التوجيه فيما يصدر عنا من اقوال و افعال و فيما نتّخذه من 
مواقف فى مواجهة الظلم و الظالمين، تمهيدا لالنضواء تحت 

لواء الممهدين لظهوره الشريف.

عوامل الشبه بين النهضتين الحسينية و المهدويّة
اّوال: الهدف

ان الهدف من الثورتين واحد فى حقيقته و هو اظهار الدين 
االسالمى على الّدين كله و اقامة الطاعة الكاملة هلل تبارك 

و تعالى:
َعَلى  لُِيْظِهَرُه  الَْحقِّ  ديِن  َو  بِالُْهدى   َرُسولَُه  َأْرَسَل  الَّذي  »ُهَو 

ِه َو لَْو َكِرَه الُْمْشِرُكون .«35 و 36 يِن ُكلِّ الدِّ
هدف االمام الحسين هو االصالح فى امة جده رسول 
اهلل و االمام المهدى كذلك فهو المصلح الذى يمأل 
مبدأ  و  ملئت ظلمًا و جوراً  بعدما  و عداًل  االرض قسطا 
 النهضة و الثورة ضد الظلم و الطغيان، فاالمام الحسين
الفساد، أال و هى دولة بنى اميّة،  الجور و  ثار ضد مملكة 
الشجرة الملعونة فى القرآن فعندما طلب منه ان يبايع 

و  ثبات،  و  شجاعة  بكّل   اجاب يزيد  الفاسقين  أمير 
قالها بصراحتة تامة:

يالعب  و  الخمرة  يعاقر  للحرمات  مستحل  رجل  يزيد  »أن 
الحسينية  الكلمات  هذا  و  مثله.«  يبايع  ال  مثلى  و  القردة 
البليغة هزت عرش الطاغية و زلزلت اركان الدولة األمويّة، 
العصابة  هذه  طبيعة   الحسين االمام  فيها  لخص  إذ 
البيان  بماثبة  فكانت   بيت اهل  لحق  المغتصبة  الباغية 
األّول لثورة المباركة، تلك الثورة التى قلبت كل الموازين 

الطبيعية، فانتصر فيها الّدم على السيف. 
بوجه  ينهض  الذى   المهدى االمام  مبدأ  هو  كذلك  و 
الظلم العالمى الذى يقوده ثنائى الجور و الطغيان آمريكا و 
اسرائيل، و من لف لفهم و أعانهم على ذلك، و يقيم دولة 

العدل اإللهى و هو ما يعبر عنه العلماء بأمل األنبياء.

ثانياً: االمر بالمعروف و النهی عن المنکر
الواجبات  أهّم  من  المنكر  عن  النهى  و  بالمعروف  االمر 
من  هو  و  الّدين  فروع  من  فرع  هو  و  العقلية  و  الشرعية 
أهّم األساليب  الطاعات و هو من  أنبل  العبادات و  افضل 
و  الفضائل  انتشار  و  الرذائل  منع  فى  العلمية  األدوات  و 

النبية  من  االخالقى  التحليل  و  الفساد  و  الشّر  قلع جذور 
االجتماعية.

و قد جعل القرآن المجيد فضيلة األمر بالمعروف و النهى 
عن المنكر إحدى صفات األمة التى نعتها ربّها بأنها خير 

اّمة  يقول تعالى:
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن  »ُكْنُتْم َخْيَر ُأمَّ

الُْمْنَكِر َو ُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ .«37
و جعل هذه الفضيلة صفة من صفات المؤمنين، كما يقول 
بِالَْمْعُروِف َو  التوبة اآلية 112: »اْلِمُروَن  تعالى فى سورة 
ِر الُْمْؤِمنين «  ِ َو بَشِّ النَّاُهوَن َعِن الُْمْنَكِر َو الْحاِفُظوَن لُِحُدوِد اهللَّ
و هى ايضًا صفة من صفات الصالحين كما فى قوله تعالى 
ِ َو الَْيْوِم اْلِخِر  فى سورة آل عمران، اآلية 114: »ُيْؤِمُنوَن بِاهللَّ
ِفي  ُيساِرُعوَن  َو  الُْمْنَكِر  َعِن  َيْنَهْوَن  َو  بِالَْمْعُروِف  َيْأُمُروَن  َو 

الِحين .« الَْخْيراِت َو ُأولِئَك ِمَن الصَّ
و قد ورد عن الرسول االعظم و اهل بيته روايات 
مستفيضة فى الحث على األمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
ايضًا. و هذا االمر و النهى، هو أحد العوامل و االسباب التى 
الذى  يزيد  على حكم  للثورة   الحسين باالمام  دفعت 
ذلك  يوضح  و  االخالقى.  التحلل  و  الفساد  و  الظلم  نشر 
االمام الحسين بقوله: »إنى ما خرجت أشراً و با بطراً و 
ال مفسدا و ال ظالما. انما خرجت لطلب االصالح فى امة جّدى، 

أريد أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر.«38
لالمر  زمانه  فرعون  على  خرج   الحسين االمام  فأن 

بالمعروف بنسر حقيقة االسالم و النهى عن المنكر.
من ناحية االخرى، قال االمام الصادق فى تفسير اآلية 
157 من سورة االعراف: »َيِجُدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِفي التَّْوراِة 
ْنجيِل« يعنى النبّى و القائم »َيْأُمُرُهْم بِالَْمْعُروِف« اذا  َو اإْلِ

قام »َو َيْنهاُهْم َعِن الُْمْنَكر...«39
فلذلك االمام المهدى اذا ظهور سوف يأمر بالمعروف و 
ينهى عن المنكر بالعلم و السيف اى بلغة الحاضر بالسالح 
الحديث شعاره امتامت اى اقتل حتّى ترضى اهلل سبحانه و 

تعالى و سوف يقتل كل منافق و دجال و امام ضالل.

االمام  انصار  و   الحسين االمام  أنصار  بين  الشبه  ثالثا: 
المهدی

و  الخصائص  نفس  ملكون   المنتظر الحجة  انصار 
الليل  عباد  فهم   الحسين انصار  يمتلكها  التى  الصفات 
و ليوث النهار: »يبيتون قياما على اطرافهم و يصبحون على 

خيولهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار.«40
المحّرم  من  العاشر  ليلة  قضوا   الحسين اصحاب  و 
اعتلوا جيادهم و  الصبح  انبلج  اذا  الّدعاء حتّى  بالّصالة و 

اتجهوا لنيل شرف الشهادة.
انصار الحّجة ذوو يقين و بصيرة: »كالمصابيح كأن فى 

الرواية:  فى  و  مشفقون.«  خشية  من  هم  و  القناديل  قلوبهم 
»له كنز بالطالقان ال هو بذهب و ال فضة و رأية لم تنشر مذ 
طويت، و رجال كأن قلوبهم زبر الحديد ال يشوبها شك فى 

ذات اهلل اشد من الحجر.«41
الصفة فى كربالء من خالل بعض االصحاب  و نرى هذه 
ما  و سؤ  باآلخرة  يذكروهم  و  القوم  ليعظوا  تقدموا  الذين 
 و احاديث الرسول يقدمون عليه و مكانة الحسين

فيه و من خالل قول عمرو بن الحجاج فيهم: اهل البصائر. 
و انصارالمهدى يحبونه: »يتمسحون بسرج االمام يطلبون 
بذلك البركة« انفسهم فداء لنفسه: »و يحّفون به و يوقونه 
بأنفسهم فى الحروب.«43 و فى كربالء عندما عرض االمام 
له: »لم  قالوا  بيعته  التخلى عن  أنصاره  على   الحسين

نفعل؟ لنبقى بعدك؟ ال ارانا اهلل ذلك ابداً.«44
و  بالشهادة  »يدعون  الشهادة:  طالب   المهدى انصار  و 
 »يتمنون أن يقتلوا فى سبيل اهلل شهارهم يا لثارات الحسين
و هم ذوو قّوة و مهابة: »إذا ساروا بسير الرعب أمامهم مسيرة 
شجاعتهم   الحسين أنصار  خصائص  من  و  الشهر.«45 
الفائقة و بصيرتهم. ففى رواية وصف فيهم رجل شهد يوم 
الطف مع عمر بن سعد اصحاب الحسين بالقول: ثارت 
الضارية  كاألسود  سيوفهم  مقابض  على  ايديهم  علينا عصابة 
تحطم الفرسان يمينا و شماال. واهلل لو كففنا عنها رويداً لتت 

على نفوس المعسكر بحذافيره.«46

و انصار المهدی رابعاً: عدد اصحاب الحسين
ان اصحاب االمام الحسين هم قليلون جدا كان عددم 
ثالث و سبعون مقارنة مع جيش ابن سعد كان عددهم اقّل 
قليلون   القائم اصحاب  و  الف  ثالثون  تقول  الروايات 

ايضًا هم ثالثمائة و ثالث فقط.47

خامساً: شئون العلماء فی امر الّدين فی عهدهما
اهم  من  كانوا  زينتها  و  الدنياء  يريدون  الذين  العلماء  ان 
العوامل فى قّلة اعوان االمام الحسين كالـقاضى الشريح 
و امثاله و اّن آرائهم فى الّدين حّرفت الّدين تحريفًا و تلك 
ظهور  وقت  الى  ستبقى  للشريعة  المضّرة  المخّربة  العوامل 

.الحّجة

سادساً: يوم الخروج
تتفق الروايات أن االمام يخرج فى العاشر من محّرم و هو 
اليوم الذى قتل فيه االمام الحسين فى طّف كربالء. ان 
هو  و  الّرسول  آل  من  الباقية  البقية  هو   المنتظر االمام 
 :الثائر المطالب بدم من قتل مظلومًا عن االمام الصادق

»يخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة.«48 
عن الباقر: »يخرج القائم يوم السبت يوم عاشوراء اليوم 
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49».الذى قتل فيه الحسين

ثورة الحسين هی المقّدمة للثورة المهدويّة
توجد فى الواقع علقة خاّصة بين االمام المهدى و جّده 
االمام الحسين لعل هذا متأتى من تشابه االدوار التى 
لعبها و سيلعبها كل منهما. فاالمام الحسين قائد االعظم 
بدأه  التاسع سيكمل ما  الحفيد  البشرية و  ثورة فى تاريخ 
فى  الموعودة  الدولة  يؤّسس  و  العالمية  الثورة  ليقود  جده 
القرآن. فإن ثورة الحسين كانت من باب المقّدمة و اما 
ثورة االمام المهدى فسيكون النتيجة و فيما يلى آثار 
ثورة الحسينية التى اسباب ظهور الحّجة و تشكيل دولة 

المهدويّة.

اّوال: الثار االمام الحسين
 الحسين أمر  من  كان  »لما   :الصادق االمام  عن 
هذا  ُيفعل  قالت:  و  بالبكاء  اهلل  الى  المالئكة  ضّجت  كان  ما 
بالحسين صفيك و ابن نبيك؟ فاقام اهلل لهم الظل القائم و 

قال: بهذا أنتقم لهذا.«50
 :المهدى االمام  اصحاب  وصف  بيان  فى   عنه و 
يقتلوا فى سبيل اهلل شعارهم  ان  يتمنون  بالشهادة و  »يدعون 

51».يا لثارات رأس الحسين
و من ناحية االخرى نقرأ فى »دعاء الندبة الشريف« هذه 
الطالب  »اين   :المهدى االمام  تخاطب  النورانية  الفرقة 

بدم المقتول بكربالء؟«
االمام  ثورة  بين  المباشرة  العالئقة  توضح  العبادات  هذه 
االمام  بدم  المطالبة  هى  و  الحسينية  ثورة  و   المهدى
كذلك  و   اهلل رسول  ذّرية  و  اوالده  و   الحسين
المطالبة بدماء اصحاب الحسين و من الجميل التذكير 
أن رفع هذا االعتقاد من قبل االمام المهدى ليس من 
منطلق االنتقام الشخصى المعهود عند الجاهلية و عند من 
يسير بسيرتهم بل هو انتقام هلل ألنّه استشهد من أجل 

اعالء كلمة اهلل فيكون اهلل تعالى وليّة و المتولّى لثأره.

ثانيا: اعداء الحجة و الحلقة األخيرة فی المسلسل األموی
الدولة  أركان  بزعزعة   الحسين االمام  نهضته  قامت 
االموية مما أدى الى سقوطها بعد حسين، كما روى الحلبى 
قتلوا  ابى سفيان  آل  »أن  قال:  أنه   الصادق االمام  عن 

الحسين بن على فنزع اهلل ملكهم.«52
يحيى  قاتل  أن  »و  حديث:  فى   أبى جعفر عن  ورد  و 
بن زكريا أن بغى و أن قاتل على ابن بغى و كانت مراد 
الحسين بن  أبا و ال نسبا و أن قاتل  فينا  له  تقول: ما نعرف 
على ابن بغى، و أنه لم يقتل االنبياء و ال أوالد االنبياء أال 

اوالد البغايا.«53

بن  يزيد  بين  مقارنة  المفيد عقد  نجد من  القضية  فى هذه 
الروايات  تسميه  الذى  و  لهم  األخير  االمتداد  و  معاوية 
بالـسفيانى. يزيد فقد كان يمثل انموذجا للتظاهر بالفسق و 
الفجور و االنفالت اذ صدق االمام الحسين حينما قال: 
»و على االسالم السالم اذ قد بليت األمة براع مثل يزيد.«54 
السفيانى  أما  أصحابه.  و   الحسين قاتل  حقيقة  هذه 
من  األخيرة  الحلقة  فنجده  الرذيلة  االخالق  هذه  ريث  و 
و  العدل  بين  الباطل  و  الحّق  بين  العنيفة  الصراع  حلقات 

الظلم مظهر السفيانية لم يأتى من فراغ. 

ثالثا: إيقاظ الضمير العالمی
العالمى  الضمير  تحّرك   الحسين االمام  استشهاد  بعد 
اضطهاد  و  ظلم  إسمه  ممقوت  لشىء  استيقظ  و  بأسره 
الظلم  ذلك  شجب  عن  بطريقته  يعبر  كل شخص  أخذ  و 
الموروث الذى خلفه الجبابرة و الطقاة و فرضوه على واقع 
اليقظ  األممى  الهيكل  هذا  نفس  فى  و  الشعوب  و  االمم 
نتهيأ النفوس الستقبال المصلح الموعود، الهادى إلى سبيل 
الّرشاد. الناشر للعدل و الصالح، المحارب للظلم و الفساد 
و لألهميّة البالغة أشار االئّمة االطهار إلى القائم من آل 
اهتدى  الذى  اليقظ  العالمى  الضمير  على  إن  و   محّمد
ببركة االمام الحسين االنتظار لنصرته و تشكيل عالمية 

دولته.

رابعا: الفرصة المناسبة بعد سقوط الدولة األموية
كان بين سقوط تلك و قيام هذه فرصت مناسبة لبث تعاليم 
الثانى  باالمام  التبشير  منها  و   االئّمة قبل  من  الدين 
 المهدى االمام  فى  الواردة  االحاديث  أكثر  ما  و  عشر 
بعد واقعة الّطف و خصوصًا عن االمام الباقر و االمام 
لو ال صورة  و  بنى أمية  الصادق حيث عاصرا سقوط 
مسيرة  فى  انعطاف  من  رافقها  ما  و   الحسين االمام 
أخرى  و ظهور  دولة  و سقوط  و رعية  المسلمين حكاما 
لما كان لصوت االئّمة أن ينتشر و يهىء الناس لتطبيق 

.الدين الحنيف مع القائم من آل محّمد

و اّما بعد
عند  الراسخة  العقائد  من   المهدى باالمام  العقيدة  تعد 
المسلين الشيعة بل حتّى عند غيرالمسلمين مع اختالف فى 
يعد محاولة ال  البحث  لهذا فان خذا  المصلح و  تشخيص 
استعراض أهّم ما يشترك به االمام الحسين مع االمام 
المنتظر بصورة مبسطة و ال شك أن مثل هذه الدراسة 
تبقى بحاجة الن ترفد بمعلومات آخر كى تظهر بالمستوى 

المطلوب.
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المجتمع اإلسالمي قبل الثورة الحسينية

األوضاع االجتماعية و السياسية في عصر اإلمام 
الحسين

اعتبر اإلمام الحسين في رسالة إلى محمد بن حنفية أن 
المنكر  النهي عن  بالمعروف و  القصد من ثورته هو األمر 

قائال:
و  ظالما  ال  و  مفسدا  ال  و  بطرا  ال  و  أشرا  أخرج  لم  »أني 
آمر  أن  أريد   أمة جدي لطلب  اإلصالح  في   إنما خرجت 
بالمعروف و أنهى عن المنكر و أسير بسيرة جدي و أبي  علي 
بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق و 
من رد علي هذا أصبر حتى يقضي اهلل بيني و بين القوم بالحق  

و هو خير الحاكمين.«1 
 فعندما يقال أن القصد من الثورة العظيمة لإلمام الحسين
يطرح  الذي  السؤال  المنكر  عن  النهي  و  بالمعروف  األمر 
نفسه هو : كيف كانت أوضاع المجتمع في عصره فاضطر 

اإلمام الحسين لكي يثور إلحياء الدين؟

أوضاع القرآن و الحديث
»القرآن  حول  منهج  معاوية  و  الثالثة  الخلفاء  لكل  كان 
نهى  الخطاب  بن  عمر  خاصة  األوالن  الخليفتان  الكريم«. 
الناس عن السؤال حول القرآن الكريم. و وصل األمر في 
عهد الخلفاء الثالثة أي حوالي عشرين عاما سكت كثير من 
الناس خوفا من الخلفاء و قواتهم و ما كان يجرأ أحد أن 
يطرح سؤاال و ماكان بوسع أحد أن يخالف هذه السياسة.

العراقي جعل يسأل عن  صبيغ  عبد اهلل ان  نافع مولى  عن 
أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعث 
به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه الرسول 
بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ فقال في الرحل قال عمر: 
أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة فأتاه 
به فقال عمر: تسأل محدثة فأرسل إلى رطائب من جريد 
فضربه بها حتى ترك ظهره وبرة ثم تركه حتى برأ ثم عادله 

ان  صبيغ:  فقال  قال  له  ليعود  به  فدعا  برأ  حتى  تركه  ثم 
كنت تريد قتلي فاقتلني قتال جميال وان كنت تريد ان تداويني 
فقد واهلل برئت. فأذن له إلى أرضه و كتب إلى أبي موسى 
األشعري ان ال يجالسه أحد من المسلمين فاشتد ذلك على 
الرجل. فكتب أبو موسى إلى عمران ان قد حسنت توبته 

فكتب عمر ان يأذن للناس بمجالسته.2 
القرآن  تفسير  عن  الناس  نهى  أنه  بكر  أبي  حول  قيل  و 
الكريم بداية ألنه كان يريد أن ال يدخل في هذا الموضوع 
الذين ماكانوا أهال له 3 و لكن بعد مدة لجأ نفسه إلى التفسير 

و قدم معاني بعض الكلمات و المصطلحات كـ» كاللة.«4
بينما لجأ االمام علي إلى طريق أخر مخالف للسابقين. 

و كان يقول على المنبر:
»سلوني عن كتاب اهلل فو اهلل ما نزلت  آية من  كتاب  اهلل  في 
ليل و ال نهار و ال مسير و ال مقام إال و قد أقرأنيها رسول 

اهلل و علمني تأويلها.« 
فقام ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين فما كان ينزل عليه و 
 كان يحفظ علي رسول اهلل« :قال أنت غائب عنه؟ 
ما كان ينزل عليه من القرآن و أنا غائب عنه حتى أقدم عليه 
فيقرئنيه و يقول يا علي! أنزل اهلل بعدك كذا و كذا و تأويله 
المعروفة:  او جملته  تنزيله.«5  تأويله و  فعلمني  كذا و كذا 

»سلونى قبل ان تفقدونى« 
و ابتعد الناس عن القرآن الكريم بسبب سياسة العنف ألن 
بعض اآليات و مفاهيمها ماكانت معروفة للناس و في نفس 
الوقت ماكانوا يجرؤون السؤال حولها و وصل األمر إلى أن 
ابن عباس و هو كان من علماء عصره و من أقارب الخليفة 
الثانية أن أجل سوال بسيط حول القرآن سنة حتى يطرحه 

في موسم الحج.6 

منع ذكر الحديث 
و كتابة الحديث و نقله مما منع بعد الرسول و وصل 
األمر إلى أن في عصر الخلفاء الثالثة لم يستطع أحد أن 
يكتب كتاب إلحياء سنة النبي فحسب بل أحرق كل 

األحاديث الباقية من السابق بأمر الخليفة الثانية.
ان الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون 
عن رسول اهلل أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد 
اختالفا فال تحدثوا عن رسول اهلل شيئا فمن سألكم فقولوا بيننا 

وبينكم كتاب اهلل فاستحلوا حالله وحرموا حرامه.7 
قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول اهلل و كانت 
فغمني.  قالت:  كثيرا  يتقلب  ليلته  فبات  حديث  خمسمائة 
فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي 
بنية هلمي األحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنا فحرقها. 
فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون 
فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني 

فأكون قد نقلت ذاك.8 
تصلبه ضيق  و  القهرية  إجراءاته  بسبب  الخطاب  بن  عمر 
الخناق على الناس كثيرا و ما كان يجرأ أحد أن يخالفه. 
هناك حكايات كثيرة حول سياساته و إجراءاته نشير هنا 

إلى بعضها :
الف- عن سعد بن إبراهيم عن أبيه: أن عمر حبس ثالثة: ابن 
أكثرتم  قد  فقال:  األنصاري  الدرداء وأبا مسعود  مسعود وأبا 

9.الحديث عن رسول اهلل
ب- و نقل أن عمر كان يمنع الناس عن نقل الحديث بشعار 
العالء  بن  عبداهلل  عن  سعد  ابن  روى  اهلل«.  كتاب  »حسبنا 
قال: سألت القاسم بن محّمد أن يملى علّى أحاديث، فقال: 
إن االحاديث كثرت على عهد عمر بن خّطاب فأنشد الناس أن 
ياتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها ثم قال: مثناة كمثناة أهل 
الكتاب؟!10 يذكر أن المثناة قسم من القصص الخيالية التي 

كتبها اليهود و أذخلوها تورات بعد مدة.11 
ج- قد روى شعبة وغيره عن بيان عن الشعبي عن قرظة 
بن كعب قال: لما سيرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال: 
أتدرون لم شيعتكم؟ قالوا: نعم تكرمة لنا قال: ومع ذلك أنكم 
تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوي النحل فال تصدوهم 
باألحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول 

اهلل وأنا شريككم. 12 

فى »تاريخ« ابن كثير عن ابى هريره قال: ما كنا نستطيع أن 
نقول: قال رسول اهلل حّتى قبض عمر.13 بينما بعض الناس 
الدارى،  تميم  منهم:  و  الحديث  لينقلوا  لهم  عمر  سمح  قد 
راهب النصرانى و كعب االحرار، العالم المشهور اليهودى و 

اللذان أسلما في عصر عثمان.14 
أباذر  نفى  السابقين. هو  الخليفتين  و واصل عثمان طريق 
تعرض  الرسول15و  أحاديث  نقل  بسبب  »ربذة«  إلى 

قواته لـعمار ياسر و جرح شديدا.16 

مكانة الحديث في عصر معاوية
إن أصعب العصور للناس بالنسبة للحديث هو عصر معاوية. 
اتخذ معاوية عدة سياسات بصورة متزامنة و النتيجة كان 

انقالب النئام الحديثي و هذه السياسات هي:

1. منع كتابة الحديث و نقله 
أن معاوية كان يقول عليكم من الحديث بما كان في عهد 
رسول  عن  الحديث  في  الناس  أخاف  قد  كان  فانه  عمر 

  17.اهلل
أبي  الذمة ممن روى شيئا من فضل  برئت  أن  قال:  ايضًا  و 
روى  مباح.  دماءهم  أن  يعني  هذا  و  بيته. 18  أهل  و  تراب 

المدائني: 



فلم يكن البالء أشد و ال أكثر منه بالعراق و ال سيما بالكوفة 
به فيدخل  ليأتيه من يثق   الرجل من شيعة علي حتى أن 
بيته فيلقي إليه سره و يخاف من خادمه و مملوكه و ال يحدثه 
حتى يأخذ عليه األيمان الغليظة ليكتمن عليه فظهر حديث كثير 
موضوع و بهتان منتشر و مضى على ذلك الفقهاء و القضاة 
المراءون  القراء  بلية  ذلك  في  الناس  أعظم  كان  و  الوالة  و 
فيفتعلون  النسك  و  الخشوع  يظهرون  الذين  المستضعفون  و 
و  مجالسهم  يقربوا  و  والتهم  عند  بذلك  ليحظوا  األحاديث 
تلك  انتقلت  حتى  المنازل  و  الضياع  و  األموال  به  يصيبوا 
يستحلون  ال  الذين  الديانين  أيدي  إلى  األحاديث  و  األخبار 
و  أنها حق  يظنون  هم  فقبلوها و رووها و  البهتان  و  الكذب 
لو علموا أنها باطلة لما رووها و ال تدينوا بها. فلم يزل األمر 
كذلك حتى مات الحسن بن علي فازداد البالء و الفتنة 
فلم يبق أحد من هذا القبيل إال و هو خائف على دمه أو طريد 

في األرض.19  
عاقبوا  و   علي فضائل  إظهار  من  منعوا  أمية  بني  أن 
على ذلك الراوي له حتى أن الرجل إذا روى عنه حديثا 
ال يتعلق بفضله بل بشرائع الدين ال يتجاسر على ذكر اسمه 

فيقول عن أبي زينب.20  

2. وضع األحاديث في هذه العصر 
باستشهاد  بدأ  الحديث  وضع  أن  المؤرخون  يعتقد  و 
 الحسن اإلمام  التي وقع  السنة  اإلمام علي. و في 
من  أكرموا  قواته:  معاوية  أمر  معاوية  مع  السالم  معاهدة 
بالتالي بعد منع رواية الحديث حول  نقل فضائل عثمان. و 
ينقلون  كانوا  من  إكرام  بعد  و  بالناس  و   علي اإلمام 
مكارم عثمان بدأ زعماء الفرق بوضع الحديث حول مكارم 
عثمان و من جهة أخرى كانوا يضعون أحاديث حول أهل 

البيت لكي يشوهوا صورتهم بين الناس.21 
البلدان:  إلى جميع  واحدة  نسخة  عماله  إلى  معاوية  كتب 
انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا و أهل بيته فامحوه 
بنسخة  ذلك  شفع  و  رزقه  و  عطاءه  أسقطوا  و  الديوان  من 
أهدموا  و  به  فنكلوا  القوم  هؤالء  بمواله  اتهمتموه  من  أخرى 

داره .22 
و في هذه الفترة بدأ أبوهريرة الذي وصفه عمر بن الخطاب 

 .كاذبا23 بوضع الحديث ضد اإلمام علي

3. ظهور اإلسرائيليات و القصص 
التورات؛  في  اليهودية  القصص  عن  نابع  القصص  هذه  و 
ولكنه حاليا يطلق اإلسرائيليات على كلما ليس له مصدر 
صحيح. تميم الداري، العالم النصراني و كعب األحبار، العالم 
التاريخ  في  اإلسرائيليات  بوضع  قاموا  الذين  من  اليهودي 
اإلسالمي و كانت نتيجة نقل هذه القصص ظهور البدع و 

الخرافات بين األعراب. 

تسجد  الكعبة  »إن  االحرار:  كعب  روى  المثال  سبيل  على 
لبيت المقدس في كل غداة.«24  

و يبدو أن أهم سبب لسياسة منع الكتابة و نقل الحديث هو 
أن ال يفهم الناس الكلمات الكثيرة للنبي حول فضائل 
لمجلة  السابقة  األعداد  في  إليه  أشرنا  كما   البيت أهل 
الصراط حول األكاذيب عن صورة النبي و هذا الجهل 
و الضغوط و األحاديث الكاذبة أدت إلى أن يترك الكثير 
من الناس ينابيع النور و عترة الرسول و يعتبرونهم في 

كربالء خارجيا. 

 jالفساد المالي قبل ثورة اإلمام الحسين
لقد حاول الخليفة األولى و الثانية أن يعيشوا عيشة بسيطة 
عمر  و  بكر  أبي  عيش  كان  لهذا  و   النبي سنة  حسب 
في  ياشهد  ال  و  رخيصا  ملبسا  يلبسون  كانوا  و  بسيطا 

سيرتهم حب المال. 
عند  بالسنخ  بكر  أبى  منزل  كان  و  بكر:  أبي  عن  قيل  و 
زوجته حبيبة بنت خارجة، فأقام هنالك ستة أشهر بعد ما 
بويع له، و كان يغدو على رجيله الى المدينة، و ربما ركب 
فرسه فيصلى بالناس، فاذا صلى العشاء رجع الى السنح. و 
كان اذا غاب صلى بالناس عمر... ثم تحول الى المدينة بعد 

ستة أشهر من خالفته.25  
كل  في  ألبيبكر  المال(  بيت  حارس  )هو  ابوعبيده  فرض 
أنفقه  ما  وحسبوا  الوفاة.  فلما حضرته  درهم  سنة 6000 
على أهله من بيت المال فوجدوه 8000 درهم في واليته 

فدفع ذلك إلى عمر.26 
كان  و  أن صار خليفة  بعد  بكر  أبي  احتذي عمر حذو  و 
و  حياته  في  ضرورية  غير  األشياء  و  الترف  عن  يتجنب 
غير  يحب  كان  ما  و  للعرب  عصبية  له  كان  عمر  أن  بما 
العرب قد فرق بين إعطاء بيت المال بين العرب و العجم 
لعمر  الناس. و كان  بين  و قد سبب إحداث فجوة عميقة 
موقف صارم بالنسبة للعجم كما كان يفرق بين القبائل كما 
قيل: حول راتب الجنود إلإن كان المقاتل من العرب و من 
القابئل القريبة بالرسول له أولوية على اآلخرين و كان 
يقدم المقاتلين من القحطانيين على عدنانيين و يفضل مضر 
بني هاشم على  و  قريش  غير  قريش على  و  ربيعة  على 

بين أمية.27
و لكن األوضاع قد غيرت في فترة خالفة عثمان. في بداية 
األمر كان الناس يفضلونه على عمر النه ما كان صارما و 
مشددا و لكنه بعد مدة أخذه بيت المال و جعله أقاربه في 

المناصب الحكومية سبب غضب الناس. 
على سبيل المثال نشير على بعض سياساته االقتصادية:

الف( اغزى عثمان الناس افريقيه سنة 27  و كثرت الغنائم 
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و بلغت الف دينار و خمسمائة الف دينار و عشرين الف 
دينار. و روى أن عثمان زوج ابنته من مروان بن حكم و امر 
له بخمس هذا المال. وهب عبد اهلل بن خالد األموى ثالثمائة 

ألف درهم  و كان يعطى من بيت المال صلة لرحمه.28  
ب( قال عثمان بن عفان: لنأخذن حاجتنا من هذا الفي ء و إن 

رغمت به أنوف أقوام !29 
عثمان  إعطاءات  من  جدوال   اميني العالمة  رسم  قد 
مستندا بالشواهد التاريخية و جمع إعطاءاته خليفه به زبير، 
بن  عقبه، سعد  بن  وليد  مروان،  طلحة،  وقاص،  ابى  بن  سعد 
العاص، حارث، حكم، عبد اهلل بن سعد بن ابى سرح، يعلى بن 
اميه، زيد به ثابت وغيرهم و تتجاوز هذه اإلعطاءات أربعة 
ماليين و ثالثمأة دينار و مأة و ست و عشرين ميليون و 

سبعمأة و سبعين ألف درهم.30 
ج( بنى عثمان في المدينة وشيدها بالحجر والكلس وجعل 
وعيونا  وجنانا  أمواال  واقتنى  والعرعر،  الساج  من  أبوابها 
بالمدينة31 و كان قد صار له أموال عظيمة رضي اهلل عنه 
وله ألف مملوك32  و أّن عثمان بن عفان قضي عنه ثالثون 

ألف درهم.33 
و  بالملك  الخالفة  بدل  من  كان  معاوية  عثمان،  بعد  و 
الترفية حياة  المراسيم  التاج و  الحكم و  قد أدخل كرسي 

الخلفاء. 
من  استخدم  و  لعثمان  المالية  اإلجراءات  معاوية  استمر 
األصحاب األوفياء لبني أمية و زاد المصادر المالية لهم و 
هيأ األرضية لكي يتمتعوا من الحياة المادية أكثر من القبل 
و بعد أن تصدي الخالفة اختص الكثير من االراضي لنفسه 
و منها دخل فدك )كان فدك من مصادر دخل المسلمين 
حتى ذلك الوقت( و بعد مدة جعلها تحت مالكية مروان بن 

حكم و هكذا صارت جزءا من أموال مروان.34 
كان لمعاوية أراض كثيرة و التي كان قد أخذها في عصر 
معاوية  أحيى  لقد  للشام.  حاكما  كان  عندما  و  عثمان 
الضرائب التي لم يقر ها اإلسالم بل كان جزءا من الهدايا 
كهدايا  سالطينهم  و  ملوكهم  يعطونها  اإليرانيون  كان  التي 
نوروؤ و مهرجان و أجبر الناس على دفعها و كان دخل 

معاوية من هذه السياسة أكثر من عشرة ماليين درهم.35 
و كان معاوية يحتاج إلى هذه األموال لكي يرتشي الذين 
و  بحكومته  يرضون  و  األموال  هذه  إلى  يحتاجون  كانوا 
لهذا ادخر من المال كلما استطاع و وصل األمر أنه ارتشي 
الكثير من قوات اإلمام الحسن و اشترى والء نصفهم 

بالمال و واجه اإلمام المشاكل بسبب هذه االجراءات . 
يبحث  ان  بل  سياسيا  كان  ما  و  كأبيه  ذكيا  يزيد  كان  ما 
إلى  للوصول  األموال  يصرف  كان  و  دائما.  الملذات  عن 
األهداف السياسية أو الشخصية دون حساب و بعيدا عن 

األسلوب العقلي. 

ِ بن حنظلة  بعث إِلَى يَِزيد وفدا من أهل الَْمِدينَة فِيِهْم َعْبد اهللَّ
الغسيل اأَلنَْصاِرّي وعبد اهللَّ بن أبي َعْمرو بن حفص بن الُْمِغيَرة 
المخزومي، والمنذر بن الّزبَْيِر، ورجاال كثيرا من أشراف أهل 
وأحسن  فأكرمهم،  ُمَعاِويَة،  بن  يَِزيد  َعَلى  فقدموا  الَْمِدينَة، 
وقدموا  عنده،  من  انصرفوا  ثُمَّ  جوائزهم  وأعظم  إِلَْيِهم، 
 ِ بَْيِر فإنه قدم َعَلى ُعبَْيد اهللَّ المدينة كلهم اال المنذر ابن الزُّ
بن زياد بِالْبَْصَرِة- َوَكاَن يَِزيد قَْد أجازه بمائة ألف درهم- 
فأظهروا  فِيِهْم  قاموا  الَْمِدينَة  الوفد  النفر  أُولَئَِك  قدم  فلما 
لَُه  ليس  رجل  ِعْنَد  من  قدمنا  إنا  َوقَالُوا:  وعتبة،  يَِزيد  شتم 
القيان،  عنده  بالطنابير، ويضرب  ويعزف  الخمر،  يشرب  دين، 
ويلعب بالكالب، ويسامر الخراب والفتيان، وإنا نشهدكم أنا 

َقْد خلعناه، فتابعهم الناس.36
و  قواته  و  لعماله  بالنسبة  السياسة  هذه  يتبه  يزيد  كان  و 
عبد  قدم  عوانة:  قال  علّي:  قال  كثيرة.  أموال  يعطيهم  قد 
الّرحمن بن زياد على يزيد بن معاوية من »خراسان« بعد 
قتل الحسين، واستخلف على خراسان قيس ابن الهيثم. 
قال  قاال:  وأبو حفص،  بن محارب  قال: وحدثنى مسلمه 
لعبد الرحمن ابن زياد: كم قدمت به معك من المال  يزيد 
شئت  إن  قال:  درهم.  ألف  ألف  عشرين  قال:  خراسان؟  من 
حاسبناك وقبضناها منك، ورددناك على عملك، وإن شئت 
سّوغناك وعزلناك. وتعطي عبد اهلل بن جعفر خمسمائة ألف 

درهم.37  

نتيجة الفساد المالي
كان  و  بالحالل  اختلط  قد  الحرام  كان  ذلك  على  إضافة 
الخلفاء يمرون أمامه عادة دون اهتمام و كان الفاصل الطبقي 
و الفرق بين الفقير و الغني قد اشتد و في األحياء الشيعية 
امتالكهن  عدم  بسبب  البيت  من  يخرجن  ال  النساء  كانت 
ألبسة للخارج و في حي األغنياء و عمال الحكومة كانت 
في  غارقا  األحياء  هذه  كانت  و  الغالية  اإلماء  شراء  يتم 

الترف و الملذات المادية.
و على الرغم من كل هذا كان شيعة اإلمام عليj يعيش 
عيش ضنك بسبب سياسات الخلفاء و معاوية و من جانب 
المالية  المداخل  و  المال  بيت  من  محرومين  كانوا  أخر 
»…بعد  يقولون:  المؤرخين  أنم  القول  األخرى و خالصة 
األيدي  قطعت  و  بلدة  بكل  الشيعة  فقتلت   الحسن موت 
 البيت اهل  بحب  يذكر  من  كان  و  الظنة  على  األرجل  و 
لم  ثم  داره.  أو هدمت  ماله  نهب  أو  إليهم سجن  االنقطاع  و 
قاتل  زياد،  بن  اهلل  عبيد  إلى زمان  يزداد  و  يشتد  البالء  يزل 
قتلة و أخذهم بكل  فقتلهم كل  الحجاج،  الحسين ثم جاء 
ظنة و تهمة؛ حتى أن الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحب إليه 

من أن يقال شيعة علي...«38  
أزمة الدين و األخالق
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و قبل ثورة اإلمام الحسينj كما اشرنا إليه في السابق 
منع نقل و كتابة الحديث من جانب و جهل القادة السياسيين 
من جهة أخرى سببا أن يحل المنكر المعروف في المجتمع 
و أن يجلس الباطل مكان الحق و الحكايات التي وصلت 
أجوبة  على  يحصلوا  أن  يمكنهم  ال  الناس  أن  تثبت  إلينا 

.jصحيحة ألسئلتهم إال في عصر اإلمام علي
و كان مالك بن نويرة التميمي من صحابة النبي مأمورا 
من جانبه لكي يجمع األموال و يوزع الصدقات بين قبيلته. 
بعد خالفة أبي بكر لم يرجع لكي يعطيه الخليفة الجديدة 
االجازة و لهذا غضب الخليفة عليه ألنه كان يجمع صدقات 
فأرسل  الخليفة  إلى  الرجوع  دون  بينهم  يوزعها  و  قومه 
الخليفة خالد بن وليد لكي يلقي القبض عليه و يأتيه إلى 

المدينة.
كان خالد بن وليد صديق أبي بكر و من جانب أخر كان 
المدينة قتل مالك و  يحب زوجة مالك و عندما وصلوا 
تصاحب زوجته. قد سبب هذا غضب الناس و احتجوا عند 
أبي بكر و كان الخليفة األولى مع أن عمر يرى أن خالد 
بن وليد ارتكب جرائم أغمض عينيه من عمله و لم يهتم 

باالحتجاجات.39 

و اّما خليفة الثانى؛ مر يوما بشاب من فتيان األنصار و هو 
ظمآن فاستسقاه فجدح له ماء بعسل فلم يشربه و قال: إن 
باِتُكْم ِفي َحياِتُكُم الّدْنيا.« فقال له  اهلل تعالى يقول  »َأْذَهْبُتْم َطيِّ
الفتى: يا أمير المؤمنين إنها ليست لك و ال ألحد من هذه 
النَّاِر  َعَلى  َكَفُروا  الَِّذيَن  ُيْعَرُض  َيْوَم  »َو  قبلها  ما  اقرأ  القبيلة 
الناس  كل  عمر:  فقال  الّدْنيا.«  َحياِتُكُم  ِفي  باِتُكْم  َطيِّ َأْذَهْبُتْم 

أفقه من عمر. 
و  رجل  صوت  فسمع  بالليل  يعس  كان  عمر  إن  قيل  و 
امرأة في بيت فارتاب فتسور الحائط فوجد امرأة و رجال 
أ كنت ترى أن اهلل  يا عدو اهلل  فقال:  و عندهما زق خمر 
يسترك و أنت على معصيته؟ قال: يا أمير المؤمنين إن كنت 
أخطأت في واحدة فقد أخطأت في ثالث قال اهلل تعالى  »َو 
ِمْن  الُْبُيوَت  ْأُتوا  ُسوا«40  و قد تجسست. و قال  »َو  َتَجسَّ ال 
ُموا«42   َأْبوابِها«41  و قد تسورت و قال : »َفِإذا َدَخْلُتْم بُُيوتًا َفَسلِّ

و ما سلمت.43  
األوفياء  األنصار  نفي  و  بتعذيب  قام  هو  الثالثة؛  الخليفة 
لإلمام على و منهم أباذر، و عمار، عبداهلل بن مسعود و 
اآلخرين و قتل العديد من الصحابة و التابعين؛ على سبيل 
يكسروا  أن  و  مسعود  بن  عبداهلل  راتب  بقطه  أمر  المثال 

بأمر  القرآن  حرق  على  احتج  قد  ألنه  أضالعه  و  رجله 
الخليفة.44 

و كان سبب إحراق القرآن أن الناس فيالمجتكع اإلسالمي 
كانوا يتلون القرآن الكريم بلهجات و قراءات مختلفة فأمر 
المناطق اإلسالمية و  الكريم من كل  القرآن  بجمع  عثمان 

بعد قام بإحراق كله.
يذكر أن أكبر المنكرات وجدت في عصر حكم معاوية فهو 
تضييق خناق  و  بيته  أهل  و   jالمؤمينن أمير  بسب  أمر 

الشيعة ماليا و روحيا كما اهتم بجمع المال. 
قال إبراهيم بن هالل الثقفي  فعند ذلك دعا معاوية الضحاك 
بن قيس الفهري و قال له: سر حتى تمر بناحية الكوفة و ترتفع 
 عنها ما استطعت فمن وجدته من األعراب في طاعة علي
فأغر عليه و إن وجدت له مسلحة  أو خيال فأغر عليها و إذا 
أصبحت في بلدة فأمس في أخرى و ال تقيمن لخيل بلغك أنها 
قد سرحت إليك لتلقاها فتقاتلها فسرحه فيما بين ثالثة آالف 

إلى أربعة آالف.
فأقبل الضحاك فنهب األموال و قتل من لقي من األعراب 
حتى مر بالثعلبية  فأغار على الحاج فأخذ أمتعتهم ثم أقبل 
فلقي عمرو بن عميس بن مسعود الهذلي و هو ابن أخي عبد 
اهلل بن مسعود صاحب رسول اهلل فقتله في طريق الحاج 

عند القطقطانة  و قتل معه ناسا من أصحابه.45 
بعث معاوية بسر بن ارطاة في ثالثة آالف و قال: سر حتى 
انهب  و  به،  و أخف من مررت  الناس،  فاطرد  بالمدينة،  تمر 
فإذا  لم يكن في طاعتنا،  له ماال ممن  أموال كل من أصبت 
دخلت المدينة فأرهم أنك تريد أنفسهم، و أخبرهم أنه ال براءة 
لهم عندك و ال عذر، حتى إذا ظنوا أنك موقع بهم، فاكفف 
عنهم، ثم سر حتى تدخل مكة، و ال تعرض فيها ألحد، و أرهب 
الناس عنك فيما بين مكة و المدينة، و اجعلها شردات، حتى 
تأتي صنعاء و الجند، فإن لنا بهما شيعة، و قد جاءني كتابهم. 
إال   ،علي طاعة  على  أهله  بلد  على  تنزل  ال  له:  قال  و 
أنك  و  لهم  نجاء  أنهم ال  يروا  لسانك، حتى  عليهم  بسطت 
محيط بهم، ثم اكفف عنهم، و ادعهم إلى البيعة لي، فمن أبى 

فاقتله، و اقتل شيعة علي حيث كانوا.46 
و قد لخص اإلمام الباقرj هذه الكارثة بكلمات موجزة 

و يقول : 
»فقتلت شيعتنا بكل بلدة و قطعت األيدي و األرجل على الظنة 
و كان من يذكر بحبنا و االنقطاع إلينا سجن أو نهب ماله أو 
هدمت داره ثم لم يزل البالء يشتد و يزداد إلى زمان عبيد اهلل 

 47».  بن زياد قاتل الحسين
قد  هو  و  نصرانيا  أمه  وكانت  ظاهرا.  يزيد  فسق  كان 
االساسية  المبادىء  من  يعرف شيئا  كان  ما  و  بينهم  تربى 
يلعب  و  الناس  مرأى  الخمر على  يشرب  كان  اإلسالمية. 

بالقرد و الكالب و أعلن بداية خالفته: 
»و لست اعتذر من جهل و ال أشتعل يطلب علم.«48 

قال حسين بن على عبيد اهلل بن زبير: »انظر أبابكر أنى 
أبايع ليزيد؟ و يزيد رجل فاسق معلن الفسق يشرب الخمر و 
الرسول! ال واهلل  بقية آل  يبغض  الفهود، و  بالكالب و  يلعب 

اليكون ذلك أبدا.«49  
نعم؛ كان يجب على رجل من ذرية النبي أن يقوم بثورة 
دامية لكي يقلب المفاهيم الخاطئة لكي يبدل اللون األسود 

للتاريخ باللون األحمر لدمه...
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19.املصدر السابق، ص 45.
20. املصدر السابق، ج 4، ص 73.

21. صبحی صاحل، »مباحث فی علوم القرآن«، ص 286.
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33. »طبقات الکربی«، ج 3، ص 76 و 77.
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42. سورة النور، اآلية 16.

43. »دائرة املعارف لتشيع«، طباعة الشهيد سعيد حمبی، 1384هـ.ش.، ج 
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44. »تاريخ يعقوبی«، ج 2، ص 56.
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47. املصدر السابق، ج 11، ص 43-44.
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علی فی القرآن الکريم
ُوّد فی قلوب المؤمنين

قال اهلل الحكيم فى محكم كتابه:
ْحمُن  الرَّ لَُهُم  َسَيْجَعُل  الِحاِت  الصَّ َعِمُلوا  َو  آَمُنوا  الَّذيَن  »ِإنَّ 

ا.«1 ُودًّ
فى  التنزيل«  »الشواهد  كتابه  فى  الحسكانى  الحاكم  قال 
رسول  قال  قال:  اهلل  عبد  بن  جابر  عن  اآلية  هذه  تفسير 

 :لعلي بن أبي طالب اهلل
»يا علي! قل رّب اقذف لي المودة في قلوب المؤمنين، رّب 
اهلل  فأنزل  وّدا.  اجعل لي عندك  اجعل لي عندك عهدا، رّب 
لَُهُم  َسَيْجَعُل  الِحاِت  الصَّ َعِمُلوا  َو  آَمُنوا  الَّذيَن  »ِإنَّ  تعالى: 
ا«، فال تلقى مؤمنا و ال مؤمنة إاّل و في قلبه وّد  ْحمُن ُودًّ الرَّ

2». ألهل البيت
عن البراء بن عازب قال: قال رسول اهلل لعلي بن أبي 
و  عهدا،  عندك  لي  اجعل  الّلهم  قل:  علي!  »يا   :طالب
»ِإنَّ  تعالى:  اهلل  فأنزل  مودة.  المؤمنين  قلوب  في  لي  اجعل 
ا.«  ُودًّ ْحمُن  الرَّ لَُهُم  َسَيْجَعُل  الِحاِت  الصَّ َعِمُلوا  َو  آَمُنوا  الَّذيَن 

». قال: أنزلت في علّي بن أبي طالب
محمد ]بن [ عبيد اهلل بن أبي رافع، عن أبيه عن جده قال: 
الود  لي  ثبت  »اللهم  قل:   علي يا    اهلل رسول  قال 
في قلوب المؤمنين، و اجعل لي عندك ودا و عهدا.« فقالها 
ثم  الكعبة.«  رب  و  »ثبتت   :اهلل رسول  فقال   علي
لَُهُم  َسَيْجَعُل  الِحاِت  الصَّ َعِمُلوا  َو  آَمُنوا  الَّذيَن  »ِإنَّ  نزلت: 
ا.« فقال رسول اهلل: »قد نزلت هذه الية فيمن  ْحمُن ُودًّ الرَّ

كان مخالفا لرسول اهلل و لعلي.« 
عن جابر عن محمد بن علي قال: قال رسول اهلل: »يا 
علي! أ ال أعلمك قل: اللهم اجعل لي عندك عهدا، و اجعل 
لي عندك وّدا.« فنزلت هذه اآلية: ِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا 

ا.. ْحمُن ُودًّ الِحاِت َسَيْجَعُل لَُهُم الرَّ الصَّ
عن جابر عن أبي جعفر قال: قال النبي لعلي: »يا 

صدور  في  و  عهدا-  عندك  لي  اجعل  اللهم  قل:  علي! 
المؤمنين ودا.«4

لهم  سيجعل  قوله:  في  عباس   ابن  عن  الضحاك  عن 
الرحمن ودا، قال: »محبة لعلي، ال تلقى مؤمنا إال و في 

قال: حب علي بن أبي طالب في قلب كل مؤمن 
عن أبي صالح عن ابن عباس  ]في قوله تعالى [: سيجعل لهم 
الرحمن ودا ]قال:[ نزلت في علي بن أبي طالب خاصة 
لدا  به قوما  تنذر  نزلت في علي خاصة و  المتقين   به  لتبشر 

نزلت في بني أمية و بني المغيرة.
حدثنا محمد بن مرزوق قال: حدثنا حسين، عن مندل به، 

قال: ال تلقى مؤمنا إال و في قلبه ود لعلي و لولده.

الهوامش:
1. سورة مرمی، آية 96.

2. مجلة:» عليهم السالم« غري موجودة يف النسخة الكرمانية و إمنا هي من 
النسخة اليمنية.

و انظر الباب:) 73( من كتاب غاية املرام ص 373.
3. كذا يف النسخة الكرمانية، و زاد يف النسخة اليمنية:» عليه السالم«.

4. و رواه أيضا حممد بن سليمان يف احلديث:) 118( يف اجلزء الثاين من 
إبراهيم بن أمحد عن حممد  الورق 42- ب- قال: ] حدثنا  مناقب علي 
بن عبد اهلل احلساس قال:[ حدثن القطواين ] ظ[ قال: ] حدثنا إبراهيم بن 
أمحد عن حممد بن عبد اهلل احلساس قال:[ حدثنا القطواين ] ظ[ قال: حدثنا 
عبد الكرمی اجلعفي بن يعقوب، عن جابر بن يزيد، عن أيب جعفر قال: قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم: يا علي أ ال أعلمك مث قال: قل 
اللهم اجعل يل عندك عهدا و اجعل يل عندك ودا فنزل: )إن الذين آمنوا و 

عملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا(.

لقواعد  التنزيل  »شواهد  اهلل،  عبد  بن  اهلل  عبيد  حسكاني،  المصدر: 
التفضيل«، الطهران، طبع اّول، 1411 ق.، ج 1 ؛ ص469- 476.

قلبه محبة لعلي.«
عن أبي روق ]الهمداني [ عن الضحاك عن 
ابن عباس  في قوله تعالى: »ِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا 
ْحمُن  الرَّ لَُهُم  َسَيْجَعُل  الِحاِت  الصَّ َعِمُلوا  َو 

المؤمنين،  قلوب  في  محبة  قال:  ا«،  ُودًّ
.قال: نزلت في علي

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  في 
قوله تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا، 
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موعود القرآن: زمن اإلنتقام

تعالى عمال إال يجزيه. إن أصغر األعمال من  اهلل  يترك  ال 
و  الدقيق  اهلل  ميزان  في  يحاسب  السيئة  و  الحسنة  األعمال 
يجزى كما ال يبقى أي ظلم في الدنيا عند اهلل إال أن يلقي 
قتلة عاشوراء  أن  تصورنا  إذا  يكون  فكيف  صاحبه جزاءه. 
الرسول و أسروا نساءهم سبايا و هم هربوا  أبناء  قتلوا 
دون أن يلقوا جزاء أعمالهم السيئة في الدنيا و في اآلخرة؟ 
اإلمام  قتلة  من  النتقام  زمنا خاصا  عين  قد  الحكيم  اهلل  إن 

الحسين. كما قال فى كتابه:
َو  الَة  الصَّ َأقيُموا  َو  َأْيِدَيُكْم  ُكّفوا  لَُهْم  قيَل  الَّذيَن  ِإلَى  َتَر  لَْم  »َأ 
ا ُكِتَب َعَلْيِهُم الِْقتاُل ِإذا َفريٌق ِمْنُهْم َيْخَشْوَن النَّاَس  كاَة َفَلمَّ آُتوا الزَّ
ِ َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َو قالُوا َربَّنا لَِم َكَتْبَت َعَلْيَنا الِْقتاَل لَْو  َكَخْشَيِة اهللَّ
ْرَتنا ِإلى  َأَجٍل َقريٍب ُقْل َمتاُع الّدْنيا َقليٌل َو اْلِخَرُة َخْيٌر لَِمِن  ال َأخَّ

اتَّقى  َو ال ُتْظَلُموَن َفتيال.«1
روى فى تفسير هذه اآلية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 

االمام الباقر قال : 
األمة  لهذه  بن علي كان خيرا  الحسن  الذي صنعه  اهلل  »و 
َتَر  لَْم  »َأ  الية  نزلت هذه  لفيه  اهلل  الشمس، و  مما طلعت عليه 
كاَة«  الَة َو آُتوا الزَّ ِإلَى الَّذيَن قيَل لَُهْم ُكّفوا َأْيِدَيُكْم َو َأقيُموا الصَّ
ا ُكِتَب َعَلْيِهُم الِْقتال « مع  إنما هي طاعة اإلمام فطلبوا القتال » َفَلمَّ
الحسين »قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال - لو ال أخرتنا إلى 

أجل قريب « و قوله »ربنا أخرنا إلى أجل قريب- نجب دعوتك 
2». و نتبع الرسل « أرادوا تأخير ذلك إلى القائم

لعبد اهلل بن جعفر عن أبي عبد اهلل  روى عن إدريس مولى 
االمام الصادق في تفسير هذه  اآلية: 

 الحسن مع  َأْيِدَيُكمْ «  ُكّفوا  لَُهْم  قيَل  الَّذيَن  ِإلَى  َتَر  لَْم  »َأ 
مع  الِْقتالُ «  َعَلْيِهُم  ُكِتَب  ا  َفَلمَّ كاَة  الزَّ آُتوا  َو  الَة  الصَّ َأقيُموا  »َو 
ْرَتنا ِإلى   الحسين »قالُوا َربَّنا لَِم َكَتْبَت َعَلْيَنا الِْقتاَل لَْو ال َأخَّ
َأَجٍل َقريٍب « إلى خروج القائم فإن معه النصر و الظفر، قال 
اهلل: »ُقْل َمتاُع الّدْنيا َقليٌل َو اْلِخَرُة َخْيٌر لَِمِن اتَّقى  َو ال ُتْظَلُموَن 

َفتيال.« 
في رواية الحسن بن زياد العطار، عن أبي عبد اهلل في قوله 
في  »نزلت   :قال الَة«  الصَّ َأقيُموا  َو  َأْيِدَيُكْم  »ُكّفوا  تعالى: 
ا ُكِتَب َعَلْيِهُم  الحسن بن علي، أمره اهلل تعالى بالكف«. »َفَلمَّ
الِْقتاُل«، نزلت في الحسين بن علي، كتب اهلل عليه و على 

أهل األرض أن يقاتلوا معه.« 

الهوامش:
1. سورة النساء، اآلية 77.

2. عياشى، حمّمد بن مسعود، »تفسري العّياشي«، الطهران، طبع اّول، 1380 
ق.، ج1، ص258.

3. املصدر السابق، ج1، ص257- 258.
4. حبراىن، سيد هاشم بن سليمان، »الربهان يف تفسري القرآن«،القم، طبع اّول، 

1374 هـ.ش.، ج2، ص130.

داود النبي
القرآنية و  باآليات  أثبتنا مستندا  و  السابق  كما ذكرنا في 
الروايات كان هناك حجة بين الناس في كل عصر يدعوهم 
إلى الصراط المستقيم و يهديهم إليه. و كان مهمة الحجج 
واحدا كان نبيا أو وصيا و كانوا يدعون الناس إلى هدف  
الناس الذين  واحد و مع هذا كان أسلوب الدعوة و عدد 
يدعوهم مختلفا .إن هذا سنة اهلل في األرض و حتى لو بقي 
في األرض شخصان فيكون أحدهما الحجة اإللهية1 لكي 
ال يدعي الناس أنهم ما أدركوا كالم اهلل و ساروا في طريق 
الضالل .على أي حال إن سلسلة األوصياء استمرت بعد 
موسى في آل بني إسرائيل و وصل الدور إلى اثنين 
سليمان  و  داود  إسرائيل:  بني  ملوك  و  زعماء  أشهر  من 

النبي اللذين أعطاهما اهلل الملك.
روى فى كتب التاريخية فى سلطنة داود نبى عن محّمد 

 :بن عّماره عن االمام الصادق
»إن يوشع بن نون قام باألمر بعد موسى صابرا من 
الطواغيت على الألواء و الضراء و الجهد و البالء حتى مضى 
منهم ثالث طواغيت فقوي بعدهم أمره فخرج عليه رجالن من 
 بصفراء بنت شعيب امرأة موسى منافقي قوم موسى

 . في مائة ألف رجل فقاتلوا يوشع بن نون
فقتلهم و قتل منهم مقتلة عظيمة و هزم الباقين بإذن اهلل تعالى 
ذكره و أسر صفراء بنت شعيب و قال لها قد عفوت عنك في 
لقيت  إليه ما  نبي اهلل موسى فأشكو  ألقى  الدنيا إلى أن 
منك و من قومك. فقالت صفراء: وا وياله! و اهلل لو أبيحت 
لي الجنة الستحييت أن أرى فيها رسول اهلل و قد هتكت حجابه 

و خرجت على وصيه بعده. 
فاستتر األئمة بعد يوشع بن نون إلى زمان داود أربعمائة 
سنة و كانوا أحد عشر و كان قوم كل واحد منهم يختلفون 
إليه في وقته و يأخذون عنه معالم دينهم حتى انتهى األمر إلى 
آخرهم فغاب عنهم ثم ظهر لهم فبشرهم بداود و أخبرهم 
الذي يطهر األرض من جالوت و جنوده و  داود هو  أن 

يكون فرجهم في ظهوره فكانوا ينتظرونه .«2
:فقال االمام الصادق

»فلما كان زمان داود كان له أربعة إخوة و لهم أب شيخ 
كبير و كان داود من بينهم حامل ]خامل [ الذكر و كان 
يطهر  الذي  المنتظر  النبي  داود  أنه  يعلمون  ال  إخوته  أصغر 
الشيعة يعلمون أنه قد  األرض من جالوت و جنوده و كانت 
ولد و بلغ أشده و كانوا يرونه و يشاهدونه و ال يعلمون أنه 

هو. 
فخرج داود و إخوته و أبوهم لما فصل طالوت بالجنود و 
تخلف عنهم داود و قال ما يصنع بي في هذا الوجه فاستهان 
به إخوته و أبوه و أقام في  غنم أبيه يرعاها فاشتد الحرب و 

أصاب الناس جهد فرجع أبوه و قال لداود احمل إلى إخوتك وصی األنبياء
قليل  قصيرا  رجال   كان و  العدو  على  به  يتقوون  طعاما 
الشعر طاهر القلب أخالقه نقية فخرج و القوم متقاربون بعضهم 

من بعض قد رجع كل واحد منهم إلى مركزه. 
فمر داود على حجر. فقال الحجر له بنداء رفيع: يا داود! 

خذني فاقتل بي جالوت. فإني إنما خلقت لقتله. 
حجارته  فيها  تكون  كانت  التي  مخالته  في  وضعه  و  فأخذه 
التي كان يرمي بها غنمه. فلما دخل العسكر سمعهم يعظمون 
أمر جالوت. فقال لهم: ما تعظمون من أمره؟ فو اهلل لئن عاينته 

ألقتلنه فتحدثوا بخبره حتى أدخل على طالوت! 
فقال له: يا فتى! ما عندك من القوة و ما جربت من نفسك؟ 

فأدركه  غنمي  من  الشاة  على  يعدو  األسد  كان  قد   :قال
فآخذ برأسه و أفك لحييه عنها فآخذها من فيه. 

ال  أنه  طالوت  إلى  ]اهلل [  أوحى  تعالى  و  تبارك  اهلل  كان  و 
يقتل جالوت؛ إال من لبس درعك. فمألها فدعا بدرعه فلبسها 
داود فاستوت عليه فراع   ذلك طالوت و من حضره من 

بني إسرائيل. 
التقى  و  أصبحوا  فلما  جالوت.  به  يقتل  أن  اهلل  عسى  فقال: 

الناس، قال داود أروني جالوت! 
فلما رآه أخذ الحجر فرماه به فصك به بين عينيه فدمغه   و 

تنكس عن دابته. 
فقال الناس: قتل داود جالوت و ملكه الناس   حتى لم يكن 
يسمع لطالوت ذكر و اجتمعت عليه بنو إسرائيل و أنزل اهلل 
تبارك و تعالى عليه »الزبور« و علمه صنعة الحديد فلينه له   
و أمر الجبال و الطير أن تسبح معه و أعطاه صوتا لم يسمع 
العبادة و أقام في بني إسرائيل  بمثله حسنا و أعطاه قوة في 

نبّيا...«3
:قال اهلل تعالى فى »القرآن المجيد« فى داود

ا بََرُزوا لِجالُوَت َو ُجُنوِدِه قالُوا َربَّنا َأْفِرْغ َعَلْينا َصْبراً َو  »َو لَمَّ
 ِ ْت َأْقداَمنا َو اْنُصْرنا َعَلى الَْقْوِم الْكاِفريَن* َفَهَزُموُهْم بِِإْذِن اهللَّ َثبِّ
ا  الُْمْلَك َو الِْحْكَمَة َو َعلََّمُه ِممَّ  ُ َو َقَتَل داُوُد جالُوَت َو آتاُه اهللَّ
ِ النَّاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لََفَسَدِت اأْلَْرُض َو  َيشاُء َو لَْو ال َدْفُع اهللَّ

َ ُذو َفْضٍل َعَلى الْعالَميَن.«4 لِكنَّ اهللَّ
دعا  عندما  منها  و  كثيرة  ميزات خاصة   لداود كان  و 
 اهلل ألمر ، لين اهلل الحديد في يده و هكذا مع أن داود
كان ملكا في بلده كان يصنع  الدرع و يعيش بما يحصل 
 لداود الميزات األخرى  العمل5 و من  عن طريق هذا 
الصوت الحسن و الحكم بدون الشاهد و البينة. الحكم الذي 
األمر  يبقى  و  إطالقا  األوصياء  و  األنبياء  بين  يستمر  لم 
الناس  بين  يحكم  و   المهدي اإلمام  يظهر  حتى  هكذا 
من  النوع  هذا  حول  الروايات  في  جاء  و   .داود مثل 

الحكم:
عن زرارة عن أبي عبد اهلل قال: 

»إن داود كان يدعو أن يسلمه   اهلل القضاء بين الناس بما 
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الناس ال  هو عنده تعالى الحق. فأوحى اهلل إليه: يا داود! إن 
فاستعداه  إليه رجالن  ارتفع  و  إني سأفعل  و  ذلك  يحتملون 
إلى  يقوم  أن  عليه   المستعدى   فأمر  الخر  على  أحدهما 
المستعدي فيضرب عنقه ففعل فاستعظمت بنو إسرائيل ذلك و 
قالت رجل جاء يتظلم من رجل فأمر الظالم أن يضرب عنقه. 

فقال: رّب أنقذني من هذه الورطة! 
قال فأوحى اهلل تعالى إليه: يا داود! سألتني أن ألهمك القضاء 
بين عبادي بما هو عندي الحق و إن هذا المستعدي قتل أبا هذا 
المستعدى عليه فأمرت بضرب عنقه قودا بأبيه و هو مدفون 
في حائط كذا و كذا تحت صخرة كذا فأته فناده باسمه فإنه 

سيجيبك فسله. 
فقال  مثله.  يفرح  لم  فرحا شديدا  فرح  قد  و   داود فخرج 

لبني إسرائيل قد فرج اهلل. 
فمشى و مشوا معه فانتهى إلى الشجرة فنادى: يا فالن! 

فقال: لبيك يا نبي اهلل! 
قال: من قتلك؟ 

قال: فالن. 
فقالت بنو إسرائيل لسمعناه يقول: يا نبي اهلل! فنحن نقول كما 
قال فأوحى اهلل إليه يا داود. إن العباد ال يطيقون الحكم بما هو 
الحق فسل المدعي البينة و أضف المدعى عليه إلى اسمي...«6

ملكه.7  سنة  أربعون  منها  سنة  مائة   النبّى داود  عاش 
روَى: إن داود توفي و كانت له جارية تغلق األبواب 
كل ليلة و تأتيه بالمفاتيح و يقوم إلى عبادته فأغلقتها ليلة 

فرأت في الدار رجال. فقالت: من أدخلك الدار؟ 
قال: أنا الذي أدخل على الملوك بغير إذن. 

فسمع داود قوله. فقال: أنت ملك الموت فهال أرسلت 
إلي فأستعد للموت. 

قال: قد أرسلنا إليك كثيراً. 
قال: من كان رسولك؟ 

قال: أين أبوك و أخوك و جارك و معارفك؟ 
قال: ماتوا. 

قال: فهم كانوا رسلي إليك بأنك تموت  كما ماتوا. 
و  علمه  و  ملكه   سليمان مات، ورث  فلما  قبضه.  ثم 

نبوته .8
و في القسم اآلتي من »وصي األنبياء« نتحدث عن سليمان 

النبي و و نذكر كيف تم اختياره.إن شاء اهلل.

الهوامش:
1. عن جعفر بن حمّمد عن كرام قال: قال أبو عبد اهلل: »لو كان الناس 
رجلنی لكان أحدمها اإلمام و قال إن آخر من میوت اإلمام لئال حيتج أحد 
على اهلل عز و جل أنه تركه بغري حجة هلل عليه.« )کلينی، حمّمد بن يعقوب، 

»الکافی«، الطهران، الطباعة االسالمّيه، ج 1، ص 180.(
2. ابن بابويه، حممد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، الطهران، طبع 

ثاين، 1395ق.، ج1، ص153.
3. املصدر السابق، ص 154.

4. سورة البقره، اآليات 250- 251. 
ثاين،  طبع  الفقيه«،قامل،  حيضره  ال  »من  على،  بن  حممد  بابويه،  ابن   .5

1413 ق.، ج3، ص162. 
6. قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة اهلل، »قصص األنبياء«، املشهد 

الرضوی، طبع اّول، 1409 ق.، ص200. 
7. جملسى، حممد باقر بن حممد تقى، »حبار األنوار«، بريوت، طبع ثاين، 

1403 ق.، ج14، ص8. 
8. کامل ابن اثري، ج 1، صص 76- 78.
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الدين األزلي و األبدي: أّول من صّلى
النقاط  أهم  علمونا  قد  الناس  معلمي  بوصفهم  األنبياء  إن 
إليجاد طريق الطهارة و الصراط المستقيم و بما أن نفس 
األمارة و الشيطان يدفعان اإلنسان إلى األخطاء و الذنوب 
يعوضوا  لكي  طرق  اتباع  إلى  اإلنسان  تعالى  اهلل  دعا 
أخطاءهم. الطرق التي أوصى األنبياء و األوصياء الجن و 
الصالة في خمسة  منها  التاريخ و  إليها على طول  اإلنس 
رحمته  و  اهلل  حنان  إلى  يرجع  وجوبها  سبب  و  أوقات 

الواسعة للعباد.
اإلمام  اهلل  عبد  أبي  عن  العالء  أبي  بن  الحسين  رواه  ما 

الصادق أنه قال:
الجنة، ظهرت به شامة سوداء في وجهه  »لّما أهبط آدم من 
من قرنه إلى قدمه . فطال حزنه و بكاؤه على ما ظهر به. فأتاه 

جبرئيل فقال له: ما يبكيك يا آدم؟ 
فقال: من هذه الشامة التي ظهرت بي. 

قال: قم يا آدم! فصل فهذا وقت الصالة األولى.  
فقام فصلى فانحطت الشامة إلى عنقه  فجاءه في الصالة الثانية. 

فقال: قم. فصل يا آدم! فهذا وقت الصالة الثانية. 
فقام فصلى فانحطت الشامة إلى سرته فجاءه في الصالة الثالثة. 

فقال: يا آدم! قم فصل فهذا وقت الصالة الثالثة. 
الصالة  في  فجاءه  ركبتيه  إلى  الشامة  فانحطت  فصلى  فقام 

الرابعة. فقال: يا آدم! قم فصل فهذا وقت الصالة الرابعة. 
الصالة  في  فجاءه  قدميه  إلى  الشامة  فانحطت  فصلى  فقام 

الخامسة. فقال: يا آدم! قم فصل فهذا وقت الصالة الخامسة. 
فقال  عليه.  أثنى  و  اهلل  فحمد  منها.  فخرج  فصلى.  فقام 
كمثلك  الصلوات  هذه  في  ولدك  مثل  آدم!  يا   :جبرئيل
في هذه الشامة. من صلى من ولدك في كل يوم و ليلة خمس 

صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة.«1
فيما  بن سنان  محمد  إلى   بن موسى علّي  الّرضا  كتب 

كتب من جواب مسائله: 
»أن علة الصالة أنها إقرار بالربوبية هلل عز و جل و خلع األنداد 
و قيام بين يدي الجبار جل جالله بالذل و المسكنة و الخضوع 
و االعتراف و الطلب لإلقالة من سالف الذنوب و وضع الوجه 
على األرض كل يوم إعظاما هلل جل جالله و- أن  يكون ذاكرا 
غير ناس و ال بطر و يكون خاشعا متذلال راغبا طالبا للزيادة 
في الدين و الدنيا مع ما فيه من اإليجاب و المداومة على ذكر 
اهلل عز و جل بالليل و النهار لئال ينسى العبد سيده و مدبره و 
خالقه فيبطر و يطغى و يكون ذلك في ذكره لربه جل و عز 
و قيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصي و مانعا له من أنواع 

الفساد.«2
أن آدم كان أول من بنى حلقة الكعبة و وضع أساسها و أول 
الكعبة وغطاها بستارة  من غطاها بستارة وأول من قصد 

من جلد.3
أول من  الكعبة و  بناء  إلى  التالية سنتطرق  األعداد  و في 

حج إن شاء اهلل.

الهوامش:
ثاين،  طبع  قم،  الفقيه«،  حيضره  ال  »من  على،  بن  حمّمد  بابويه،  إبن   .1

1413 ق.، ج 1، ص214.
2. املصدر السابق، ج 1، ص214- 215.

3. إبن بابويه، حمّمد بن علي، »خمتارات الصدوق«، طهران، فيض كاشاين، 
الطّبعة االوىل، 1376هـ.ق.، ج 2، ص 32. 
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الرابع: 
يوم  قوله  من  مستفاد  وهذا  وحرمه  عياله  عن  الدفاع  هو 
عاشوراء. اال فان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين 

السلة والذلة وهيهات منا الذلة.
لنهضته النه قاله في  الواقع هذا ليس سببا  ولكن في 
 اخر يوم من ايام حياته فكيف يكون هو السبب لنهضته

فهذا بيعد جدا جدا.

الخامس:
اقامة االمامة االلهية والحكومة العادة وحيث ان اقامة الدين 
ليكون  عليه  اهلل  صلوات  قام  دولة  الى  يحتاج  والشريعة 

الدولة التي تقيم الدين الحنيف والقيم الربانية.

السادس:
اعادة العنفوان والحمية في نفوس االمة حيث ان االمة قد 
اصيبت في تلك الفترة بسبب سياسة معاوية وظلمه وبطشه 
وجهادها  السابقة  بكرامتها  يذكرها  ان   فاراد بالخنوع 
ثورة  للطغاة وفعال  الخنوع  تعرف  امة ال تخضع وال  وانها 
جاءت  التي  الحكومات  من  جعلت   الحسين االمام 
طالع  ومن  عاتيه  امواج  وسط  الصغيرة  كالسفينة  بعدها 
التاريخ يعرف عدد الثورات التي خرجت بعد ثورة االمام 

الحسين وكلها كانت تنادي باسمه واسم ثورته.

لماذا ثار اإلمام الحسين؟
الصراع للحب امرأة

يرى بعض ضيقو الفكر أن اإلمام الحسين ثار بسبب 
على  اإلسالم.  لحفظ  ليس  و  يزيد  الدنيوية ضد  األهداف 
سبيل المثال نقل عن ابن قتيبة4 حكاية أو باألحرى اسطورة  
جاء فيها  أن اإلمام الحسين دخل معركة مع يزيد لحب 
امرأة. استند ابن قتيبة ما كتبه إلى »تاريخ الطبري« بينما 
ال نجد أي شيء في هذا المجال في تاريخ الطبري و هذا 
يدل على أن هذه الحكاية موضوعة و ليست حقيقيا بل من 

بنات افكار ابن قتيبة.
و  المحتوى  و  السند  في  كثيرة  اشكاليات  االسطورة  لهذه 

الدوام  لها  اريد  ربانية  ثورة   الحسين االمام  ثورة  ان 
مدى الحياة ولجميع العصور حتى تنهل االجيال من معينها 
زمان  كل  في  والعنفوان  والنبل  والوعي  واالخالق  القيم 

ومكان لما تحمل في طياتها من دروس رفيعة.

اهداف ثورة االمام الحسين
األّول: 

من  مستفاد  وهذا  المنكر.  عن  والنهي  بالمعروف  األمر 
قوله: »اني لم اخرج اشرا وال بطرا وال ظالما وال مفسدا 
امر  ان  اريد  جدي  امة  في  االطالح  لطلب  خرجت  وانما 

بالمعروف وانهي عن المنكر.«1
الفردي  والمنكر  بالمعروف  يختص  ال  والمنكر  المعروف 
والعقائدي  واالقتصادي  االجتماعي  المعروف  يشمل  بل 

والفكري والسياسي وما الى ذلك.

الثاني: 
 انه بمعنى  الغاصبة.  الفاسدة  الخالفة  على  االعتراض 
الخمر وهذا مستفاد من  يزيد شارب  بالخالفة من  االحق 
قوله لـلوليد بن عقبة والي يزيد على »المدينة« حينما 
دعاه الى مبايعة يزيد فقال: »انا اهل بيت النبوة ومعدن 
الرسالة ومختلف المالئكة ومحل الرحمة بنا فتح اهلل وبنا يختم 
ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة معلن 
وننظر  وتصبحون  نصبح  ولكن  مثله  يبايع  ال  ومثلي  بالفسق 

وتنظرون اينا احق بالبيعة والخالفة.«2
اشار  حينما  الحكم  بن  لـمروان  اخر  موضع  في   وقال
عليه بالبيعة ليزيد: »إنا هلل وإنا اليه راجعون وعلى االسالم 

السالم اذ قد بليت االمة براع مثل يزيد.«3
الفاسدة  الخالفة  تلك  يفضح  كي   الحسين لهذا خرج 
النه ابن الشريعة وسبط الرسول االعظم واخر اصحاب 

.الكساء ومن اهل البيت

الثالث:
االمام  ألن  اليه  الكتب  وارسالهم  له  الكوفة  اهل  مبايعة 
قال  لذا  القيام  عليه  وجب  والعدد  العدة  على  حصل  اذا 

 اميرالمؤمنين
الحاضر  لوال حضور  النسمة   وبرأ  الحبة.  فلق  والذي  أما 
وقيام الحجة بوجود الناصر. وما أخذ اهلل على العلماء أن ال 
يقاروا على كظة ظالم وال سغب مظلوم اللقيت حبلها على 
غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. واللفيتم دنياكم هذه 

أزهد عندي من عفطة عنز.

الثورة الحسينية

أن  فيها  جاء  المثال  سبيل  على  ردها.  يمكن  أليها  بالنظر 
عبداهلل بن سالم )زوج المرأة التي يقول ابن قتيبة أن واقعة 

الطف وقع بسببها( كان حاكم »العراق« في تلك 
األيام بينما بدراسة تاريخ تلك الفترة التاريخية 
باسم عبداهلل بن سالم  أنه ال يوجد حاكم  نجد 
عصر  في  العراق  حكام  اسماء  فذكر  للعراق. 
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العراق بداية  معاوية و قيل أن مغيرة بن شعبه كان حاكم 
ثم امر معاوية بحكم زياد بن ابيه ثم وصل دور عبيداهلل بن 
زياد و صار حاكم »البصرة« و صار نعمان بن بشير حاكم 
»الكوفة«. كلما تتبعنا في صفحات التاريخ ال نجد حاكما 
أقاله  الذي  و  العراق  حكام  بين  سالم  بن  عبداهلل  اسمه 

معاوية بعد مدة من الحكم.
في  أخرى  صريحة  تعارضات  هناك  آخر  جانب  من  و 
و  النبي«  بـ»مدينة   الشهداء سيد  ولد  الحكاية.  هذه 
بقي فيها كل ايام و اإلمام علي عندما جاء إلى الكوفة 
رافقه اإلمام الحسين و دخل الكوفة و بعد استشهاد 
للهجرة  سنة 40  من  رمضان  في 21   المؤمنين أمير 
بقي اإلمام الحسين خمسة أو ستة أشهر في الكوفة 
فرجع مع أخيه اإلمام الحسن إلى المدينة و جاء في 
الكتب أنهما رجعا إلى المدينة في 15 ربيع الثاني أو 15 
جمادي األولى )أي بعد خمسة أو ستة أشهر من استشهاد 
اإلمام علي(و بقي فيها ححتى آخر أيام حياته و قبل 
الحكم  معاوية  وصل  آخر  جانب  من  و  هذا  استشهاده. 
و   الحسن اإلمام  مع  الصلح  بعد  للهجرة   41 سنة 
العراق  أهل  بايعه  السنة  هذه  في  و  التي حدثت  القضايا 
و قبلوا حكمه فهو ما كان بإمكانه أن يعين حاكما على 
أشهر  ستة  أو  خمسة  بعد  و  للهرة   41 سنة  قبل  العراق 
العراق  الرعاق ألن أهل  بقاء اإلمام الحسين في  من 
حتى ذلك الوقت ما كانوا يتبعون أوامر معاوية لكي يكون 
بناء على هذا وقع  و  العراق.  تعيين حاكما على  بإمكانه 
أحداث هذه الحكاية عندما كان عبداهلل بن سالم حاكما 
للعراق من جانب معاوية بينما كان اإلمام الحسين في 
كان هناك رجل  أنه  لو سلمنا  بناء على هذا  و  المدينة. 
اسمه عبداهلل بن سالم و عينه معاوية للحكم على العراق 
و ذهب  العراق  إلى  أنه جاء  الحكاية  هذه  يدل  أقاله  ثم 
عندما  االسطورة  أو حسب هذه   الشهداء عند سيد 
سالم(  بن  عبداهلل  )زوجة  ارينب  ليخطب  ابوالدرداء  جاء 
إلى العراق واجه اإلمام الحسين بينما ما كان اإلمام 
الحسين في العراق في تلك الفترة )الحكاية تقول أن 

اإلمام الحسين كان في العراق(.
فبالنظر إلى السببين المذكورين يمكن رد هذا القول ألن 
هذه الحكاية من الجانب التاريخي و من الجانب السندي 
و التي قيل أنه جاء في تايخ الطبري ضعيفة بل موضوعة 

و ال تمت بأي صلة بالحقيقة.

الهوامش:
1. »البحار«، ج 44، ص 329.

2. نفس املصدر، ص 425.
3. املصدر السابق.

4. »اإلمامة و السياسه«، ج ۱، صص 202-193.

المصادر:
http://www.imamhussain.org/ الزركاين:  رائد  الشيخ   .1

arabic/research
www.aviny. دخرت؟«:  يک  به  عشق  سر  بر  »جنگ کربال   .2
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اخالق المؤمن: فی مجالسة مع العلماء

  :قال االمام الصادق
الحزن من شعار العارفين لكثرة واردات الغيب على سرائرهم و طول مباهاتهم تحت ستر 

الكبرياء. و المحزون ظاهره قبض و باطنه بسط. يعيش مع الخلق عيش المرضى و مع اهلل عيش القربى. 
و المحزون غير المتفكر؛ ألن المتفكر متكلف، و المحزون مطبوع، و الحزن يبدو من الباطن و التفكر يبدو من رؤية المحدثات 

و بينهما فرق. 
ِ ما ال َتْعَلُمون «1   ِ َو َأْعَلُم ِمَن اهللَّ ي َو ُحْزني  ِإلَى اهللَّ قال اهلل تعالى في قصة يعقوب : »ِإنَّما َأْشُكوا بَثِّ

فبسبب ما تحت الحزن علم خص به من اهلل دون العالمين. 
قيل لـربيع بن خثيم: ما لك محزون؟ قال: ألني مطلوب و يمين الحزن االنكسار و شماله الصمت. 

و الحزن يختص به العارفون هلل و التفكر يشترك فيه الخاص و العام و لو حجب الحزن عن قلوب العارفين ساعة الستغاثوا 
و لو وضع في قلوب غيرهم الستنكروه. 

فالحزن أول ثانيه األمن و البشارة و التفكر، ثان أوله تصحيح اإليمان و ثالثه االفتقار إلى اهلل عّز و جّل بطلب النجاة. و الحزين 
متفكر و المتفكر معتبر و لكل واحد منهما حال و علم و طريق و حلم و شرف .«

الهوامش: 
1. سورة يوسف، اآلية 86.

المصدر: منسوب به جعفر بن محّمد، اإلمام السادس، »مصباح الشريعة«، بيروت، اعلمی، طبع اّول، 1400ق، صص189-187.

اخالق المؤمن: في الحزن

ثواب األعمال: دمعة من العيون

  يقول:  أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي قال: »كان علي بن الحسين روى عن أبي جعفر االمام الباقر
دمعة حتى تسيل على خده بوأه اهلل بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. و أيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فينا- ألذى 
مسنا من عدونا في الدنيا، بوأه اهلل بها في الجنة مبوأ صدق. و أيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى تسيل على خده من 

مضاضة ما أوذي فينا صرف اهلل عن وجهه األذى و آمنه يوم القيامة من سخطه و الّنار.«
و روى عن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد اهلل االمام الصادق قال سمعته يقول:  »إن البكاء و الجزع مكروه للعبد في كل 

ما جزع- ما خال البكاء و الجزع على الحسين بن علي  فإنه فيه مأجور.«
و روى عنه في حديث طويل له:  »...و من ذكر الحسين عنده فخرج من عينه ]عينيه [ من الدموع مقدار جناح ذباب كان 

ثوابه على اهلل عز و جل و لم يرض له بدون الجنة.«
قبر  تأتي  ما  أ  العراق  أهل  من  أنت  مسمع  »يا   :اهلل عبد  أبو  لي  قال  قال:  البصري  كردين  الملك  عبد  بن  مسمع  حدث 

الحسين؟« 
قلت: ال. أنا رجل مشهور عند أهل البصرة و عندنا من يتبع هوى هذا الخليفة و عدونا كثير من أهل القبائل من النصاب و غيرهم و 

لست آمنهم أن يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيمثلون بي. قال لي: »أ فما تذكر ما صنع به؟« 
قلت: نعم. قال: »فتجزع؟« 

قلت: إي و اهلل و أستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك علي فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي. 
قال: »رحم اهلل دمعتك- أما إنك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا و الذين يفرحون لفرحنا و يحزنون لحزننا و يخافون 
لخوفنا و يأمنون إذا أمنا أما إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك- و وصيتهم ملك الموت بك و ما يلقونك به من البشارة 

أفضل و لملك الموت أرق عليك و أشد رحمة لك من األم الشفيقة على ولدها.«
قال ثم استعبر و استعبرت معه. فقال: »الحمد هلل الذي فضلنا على خلقه بالرحمة و خصنا أهل البيت بالرحمة يا مسمع! إن 
األرض  و السماء لتبكي منذ قتل أمير المؤمنين رحمة لنا و ما بكى لنا من المالئكة أكثر- و ما رقأت دموع المالئكة منذ قتلنا 
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و ما بكى أحد رحمة لنا و لما لقينا إال رحمه اهلل- قبل أن تخرج الدمعة من عينه. فإذا سالت دموعه على خده فلو أن قطرة من دموعه 
سقطت في جهنم ألطفأت حرها حتى ال يوجد لها حر و إن الموجع لنا قلبه ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة ال تزال تلك الفرحة في 
قلبه حتى يرد علينا الحوض و إن الكوثر ليفرح بمحبنا إذا ورد عليه حتى إنه ليذيقه من ضروب الطعام ما ال يشتهي أن يصدر عنه. 
يا مسمع! من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا و لم يستق بعدها أبدا و هو في برد الكافور و ريح المسك و طعم الزنجبيل أحلى 
من العسل و ألين من الزبد و أصفى من الدمع و أذكى من العنبر يخرج من تسنيم و يمر بأنهار الجنان يجري على رضراض الدر 
و الياقوت فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم السماء يوجد ريحه من مسيرة ألف عام قدحانه من الذهب و الفضة و ألوان الجوهر 

يفوح في وجه الشارب منه كل فائحة حتى يقول الشارب منه: يا ليتني تركت هاهنا ال أبغي بهذا بدال و ال عنه تحويال. 
أما إنك يا ابن كردين! ممن تروى منه و ما من عين بكت لنا إال نعمت بالنظر إلى الكوثر- و سقيت منه من أحبنا و إن الشارب منه 
ليعطى من اللذة و الطعم و الشهوة له أكثر مما يعطاه من هو دونه في حبنا و إن على الكوثر أمير المؤمنين و في يده عصا من 
عوسج يحطم بها أعداءنا. فيقول الرجل منهم إني أشهد الشهادتين. فيقول انطلق إلى إمامك فالن- فاسأله أن يشفع لك.فيقول تبرأ 
مني إمامي الذي تذكره. فيقول ارجع إلى ورائك. فقل للذي كنت تتواله و تقدمه على الخلق فاسأله إذا كان خير الخلق عندك أن 
يشفع لك. فإن خير الخلق من يشفع ]حقيق أن ال يرد إذا شفع [ فيقول إني أهلك عطشا. فيقول له زادك اهلل ظمأ و زادك اهلل عطشا.«

قلت: جعلت فداك و كيف يقدر على الدنو من الحوض و لم يقدر عليه  غيره؟ 
فقال: »ورع عن أشياء قبيحة و كف عن شتمنا أهل البيت إذا ذكرنا و ترك أشياء اجترى عليها غيره و ليس ذلك لحبنا و ال 
لهوى منه لنا و لكن ذلك لشدة اجتهاده في عبادته و تدينه و لما قد شغل نفسه به عن ذكر الناس فأما قلبه فمنافق و دينه النصب 

و اتباعه أهل النصب و والية الماضين و تقدمه ]تقديمه [ لهما على كل أحد.«
روى عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اهلل قال: »من ذكرنا عنده ففاضت عيناه و لو مثل جناح بعوضة ]الذباب [ غفر له ذنوبه 

و لو كانت مثل زبد البحر.«

منبع: ابن قولويه، جعفر بن محمد، »كامل الزيارات«، النجف االشرف، طبع اّول، 1356هـ.ش.، ص100- 104.
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عقاب األعمال: عقاب من قرب المنكر

 قال حدثني سعد بن عبد اهلل عن أحمد بن محمد بن سنان رفعه إلى أبي عبد اهلل االمام الصادق نقل شيخ صدوق عن أبه
قال: »ما قرب قوم من المنكرين أظهرهم ال يعيرونه إال أوشك أن يعمهم اهلل عز و جل بعقاب من عنده.«

و روى عن اسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: »قال رسول اهلل: إن المصيبة إذا عمل بها العبد سرا لم تضر إال 
عاملها و إذا عمل بها عالنية و لم يعير عليه أضرت العامة.« فقال: »و ذلك أنه يذل بعمله دين اهلل و يقتدي به أهل عداوة.«

 : و بهذا اإلسناد قال قال علي
»أيها الناس إن اهلل تعالى ال يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة فإذا عملت الخاصة 
بالمنكر جهارا فلم يعير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من اهلل تعالى- و قال ال يحضرن أحدكم رجال يضربه سلطان جائر 
ظلما و عدوانا و ال مقبوال و ال مظلوما إذا لم ينصره ألن نصرة المؤمن فريضة واجبة فإذا هو حضره و العافية أوسع ما لم يلزمك 
الحجة الحاضرة. و لما وقع التقصير في بني إسرائيل جعل الرجل منهم يرى أخاه على الذنب فينهاه فال ينتهي فال يمنعه من ذلك 
أن يكون أكيله و جليسه و شريبه حتى ضرب اهلل تعالى قلوب بعضهم ببعض و نزل فيهم القرآن حيث يقول عز و جل»لُِعَن الَّذيَن 
َكَفُروا ِمْن بَني  ِإْسرائيَل َعلى  لِساِن داُوَد َو عيَسى اْبِن َمْرَيَم ذلَِك بِما َعَصْوا َو كانُوا َيْعَتُدون . كانُوا ال َيَتناَهْوَن َعْن ُمنَكٍر َفَعُلوُه لَِبْئَس 

ما كانُوا َيْفَعُلون .1«

الهامش:
1. سورة املائده، اآليات 78- 79.

المصدر: ابن بابويه، محّمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثاني، 1406 ق.، صص262-261.

الحکايات
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ظباء أرض کربالء
قال ابن عباس: 

كنت مع  أمير المؤمنينj في خرجته إلى صفين فلما نزل بنينوى و هو »شط الفرات« قالj بأعلى صوته: »يا ابن عباس أ 
تعرف هذا الموضع؟« قلت: ما أعرفه يا أمير المؤمنين. فقالj: »لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائي.« فبكى 

طويال حتى اخضلت لحيته  و سالت الدموع على صدره و بكينا معه و هو يقول: 
»أوه أوه ما لي و لل أبي سفيان ما لي و لل حرب حزب الشيطان و أولياء الكفر صبرا يا أبا عبد اهلل فقد لقي أبوك مثل الذي 

تلقى منهم.« 
ثم دعا بماء فتوضأ وضوء الصالة فصلى ما شاء اهلل أن يصلي. ثم ذكر نحو كالمه األول إال أنه نعس عند انقضاء صالته ساعة 
ثم انتبه فقالj: »يا ابن عباس! أ ال أخبرك بما رأيت في منامي آنفا عند رقدتي؟« فقلت: نامت عيناك و رأيت خيرا يا أمير 

 :jالمؤمنين. قال
»رأيت كأني برجال بيض قد نزلوا من السماء معهم أعالم بيض قد تقلدوا سيوفهم و هي بيض تلمع و قد خطوا حول هذه األرض 
خطة ثم رأيت هذه النخيل قد ضربت بأغصانها إلى األرض فرأيتها تضطرب بدم عبيط و كأني بالحسين نجلي   و فرخي و مضغتي 
و مخي قد غرق فيه يستغيث فال يغاث و كأن الرجال البيض قد نزلوا من السماء ينادونه و يقولون صبرا آل الرسول فإنكم تقتلون 
على أيدي شرار الناس و هذه الجنة يا أبا عبداهلل إليك مشتاقة ثم يعزونني و يقولون يا أبا الحسن أبشر فقد أقر اهلل عينك به يوم 
القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم انتبهت هكذا و الذي نفس علي بيده لقد حدثني الصادق المصدق أبو القاسم أني سأراها 
 في خروجي إلى أهل البغي علينا و هذه أرض كرب و بالء يدفن فيها الحسين و سبعة عشر رجال كلهم من ولدي و ولد فاطمة
و إنها لفي السماوات معروفة تذكر أرض كرب و بالء كما تذكر بقعة الحرمين و بقعة »بيت المقدس«. يا ابن عباس! اطلب لي 

حولها بعر الظباء فو اهلل ما كذبت و ال كذبت قط و هي مصفرة لونها لون الزعفران.«
فطلبتها فوجدتها مجتمعة فناديته: يا أمير المؤمنين قد أصبتها على الصفة التي وصفتها لي. فقال عليj: »صدق اهلل و رسوله.« 

ثم قام يهرول إليها فحملها و شمها و قال: 
»هي هي بعينها تعلم يا ابن عباس ما هذه األبعار هذه قد شمها عيسى ابن مريمj و ذلك أنه مر بها و معه الحواريون فرأى 
هذه الظباء مجتمعة فأقبلت إليه الظباء و هي تبكي فجلس عيسىj و جلس الحواريون فبكى و بكى الحواريون و هم ال يدرون 
لم جلس و لم بكى. فقالوا: يا روح اهلل و كلمته ما يبكيك. قال: أ تعلمون أي أرض هذه؟ قالوا: ال. قال: هذه أرض يقتل فيها فرخ 
الرسول أحمد و فرخ الحرة الطاهرة البتول شبيهة أمي و يلحد فيها و هي أطيب من المسك و هي طينة الفرخ المستشهد و هكذا 
تكون طينة األنبياء و أوالد األنبياء فهذه الظباء تكلمني و تقول إنها ترعى في هذه األرض شوقا إلى تربة الفرخ المبارك و زعمت 
أنها آمنة في هذه األرض. ثم ضرب بيده إلى هذه الصيران   فشمها، فقال: هذه بعر الظباء على هذه الطيب لمكان حشيشها. اللهم أبقها 

أبدا حتى يشمها أبوه فتكون له عزاء و سلوة.« 
فبقيت إلى يوم الناس هذا و قد اصفرت لطول زمنها هذه أرض كرب و بالء و قالj بأعلى صوته: »يا رب عيسى ابن مريم 

ال تبارك في قتلته و الحامل عليه و المعين عليه و الخاذل له.« 
ثم بكى بكاء طويال و بكينا معه حتى سقط لوجهه و غشي عليه طويال ثم أفاق فأخذ البعر فصرها في ردائه و أمرني أن 

أصرها كذلك. ثم قالj: »يا ابن عباس إذا رأيتها تنفجر دما عبيطا فاعلم أن أبا عبد اهلل قد قتل و دفن بها.« 
فو اهلل لقد كنت أحفظها أكثر من حفظي لبعض ما افترض اهلل علي و أنا ال أحلها من طرف كمي فبينا أنا في البيت نائم إذ 
انتبهت فإذا هي تسيل دما عبيطا و كان كمي قد امتألت دما عبيطا فجلست و أنا أبكي و قلت قتل و اهلل الحسين و اهلل ما 
كذبني علي قط في حديث حدثني و ال أخبرني بشي ء قط أنه يكون إال كان كذلك ألن رسول اهلل كان يخبره بأشياء 
ال يخبر بها غيره ففزعت و خرجت و ذلك كان عند الفجر فرأيت و اهلل المدينة كأنها ضباب   ال يستبين فيها أثر عين. ثم 
طلعت الشمس، فرأيت كأنها كاسفة و رأيت كأن حيطان المدينة عليها دم عبيط فجلست و أنا باك و قلت قتل و اهلل الحسين 

فسمعت صوتا من ناحية البيت و هو يقول:
قتل الفرخ النحول اصبروا آل الرسول        

ببكاء و عويل  نزل الروح األمين        
ثم بكى بأعلى صوته و بكيت و أثبت عندي تلك الساعة و كان شهر المحرم و يوم عاشوراء لعشر مضين منه، فوجدته يوم 
ورد علينا خبره و تاريخه كذلك فحدثت بهذا الحديث أولئك الذين كانوا معه فقالوا: و اهلل لقد سمعنا ما سمعت و نحن في 

المعركة ال ندري ما هو فكنا نرى أنه الخضرj و على الحسين و لعن اهلل قاتله و المشيع عليه.

المصدر: »كمال الدين و تمام النعمة«، شيخ صدوق، ج 2، ص 533.

المبادي الحيوية األربعة
عن االمام الباقر خطبة آخر مع اختالف يسير ثّم يظهر المهدّي بمّكة عند العشاء 
و معه رأية رسول اهلل، و قميصه وسيفه و عالمات و نور و بيان فاذا صّلي العشاء 

نادي باعلي صوته: 
اذّكركم اهلل ايّها النّاس و مقامكم بين يدي ربّكم و قد أّكد المحّجة و بعث االنبياء و انزل الكتاب 

يأمركم ان ال تشركوا به شيئا و ان تحافظوا علي طاعته و طاعة رسوله، صّلي اهلل عليه و آله وسّلم، و 
ان تحيوا ما احيا القرآن و تميتواما امات و تكونوا اعوانا علي الهدي و وزراء علي التّقوي فاّن الّدنيا 

قد دنا فناؤها و زوالها و اذنت بالوداع و انّي ادعوكم الي اهلل و رسوله، والعمل بكتابه و اماتة 
نة. الباطل و احياء السُّ

الهامش:
»االمام مهدي من املهد ايل الّظهور«، ص 515.
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لقد ركز أعداء أهل البيت جهدهم لكي تبقى واقعة عاشوراء حبيسة 
املتمثلة  املكانية  واجلغرافيا  للهجرة  بعام 61  املتمثلة  الزمانية  اجلغرافيا 
بصحراء نينوى، في حني أن سفير احلسني، كان منذ األيام األولى ومن أول زيارة 
للحسني في يوم األربعني، بصدد كسر احلصار الزماني واملكاني الذي كان 
 وأن يحرك إنتفاضة وأداء أهل بيت رسول اهلل يطوق انتفاضة احلسني

في مسار التاريخ، ولذلك ميكن القول: 
إن الزائر الذي يغادر كربالء من دون اكتساب فائدة تذكر، وال تؤثر إنتفاضة أهل 
بيت النبي األكرم على سلوكه وأسلوبه وأدبه وفكره، يكون وكأنه قد 

تخلى عن احلسني في كربالء وعاد إلى دياره.

إن كتاب »من قمة عاشورا إلى بحر الظهور« لكاتبه إسماعيل شفيعي سروستاني يتطرق إلى المهدوية و عاشوراء. يرى االستاذ 
شفيعي سروستاني في هذا الكتاب أن ثورة اإلمام الحسين ساريا في زيارة تقيم حقه فهو يسمى هذه الزيارة الزيارة 
الحمراء. الزيارة التي يليها التطور و التغيير في الحياة ثم يقوم بتوصيلها إلى قيام اإلمام المهدي و هو الخارطة اإللهية 

الكبيرة للعالم .

.http://mouood.org/arabic بإمكانكم المشاهدة والقراءة هذا الكتاب في


