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ديباجة

�شفيق  الأ�شتاذ  ال�شيد  بداأها  التي  املباركة  للجهود  دعمًا 
ـــ  الأ�ــشــرف  النجف   / الثقايف  الإ�شالمي  املركز  ـــ  املو�شوي 
اأثناء  ال�شالم«  البيت »عليهم  اأهل  والهادفة لن�شر فكر وثقافة 
ال�شالم«،  »عليه  احل�شني  الإمــام  لأربعينية  املليونية  امل�شرية 
اإ�شدار  مت  البيت،  اأهــل  ملدر�شة  كتاب  معر�ض  باإقامة  وذلــك 
فيها  يعر�ض  غلوم  ح�شن  علي  ال�شيخ  ل�شماحة  كتيبات  �شل�شلة 
اأف�شل  اأقوال ومواقف ر�شول اهلل والأئمة الإثنى ع�شر »عليهم 
ال�شالة وال�شالم«، وقد اأ�شدر هذا العام خم�شة كتبيات، بداأ 
فيها بر�شول اهلل، وانتهى بالإمام احل�شني، و�شّمنها بع�شًا من 
الأعوام  يف  املباركة  ال�شل�شلة  تكتمل  اأن  على  ومقالته،  خطبة 

الالحقة.
منوذجًا  يكون  اأن  يف  ناأمل  فاإننا  العمل،  هذا  نقّدم  اإذ  اإننا 
واأن  ال�شالم«،  »عليهم  البيت  اأهل  مدر�شة  خلدمة  به  ُيحتذى 

َُتَناِف�ُشوَن}. يكون مو�شع تناف�ض {َوِف َذِلَك َفلمَْيَتَناَف�ِس المْ
                                                  

          

Hasan 1440.indd   3 5/27/18   10:40 AM



- 4 -

املحتويات

مقدمة  ........................................
الولء ال�شيا�شي والعقدي  ......................
كيف نقراأ تاريخ الأئمة p ؟ ...................
............... n قراءة يف �شلح الإمام احل�شن
احل�شن n والإمامة ...........................
�شى  .......... الإمام املجتبى n يف مواجهة الرُّ
�ُشبهة ورّد ......................................
........................... p َحليم اأهل البيت
................... n من ِحكم الإمام احل�شن
.................. n من و�شايا الإمام املجتبى
واإل.. فم�شيبتك اأعظم ........................
ِحكمة ح�شنّية ..................................
�شالمة الِفكر ..................................

 • 
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

ـ 5 ـ
ـ 9 ـ

ـ 15 ـ
ـ 23 ـ
ـ 32 ـ
ـ 35 ـ
ـ 40 ـ
ـ 45 ـ
ـ 49 ـ
ـ 53 ـ
ـ 57 ـ
ـ 60 ـ
ـ 63 ـ

Hasan 1440.indd   4 5/27/18   10:40 AM



- 5 -

Hasan 1440.indd   5 5/27/18   10:40 AM



- 6 -

Hasan 1440.indd   6 5/27/18   10:40 AM



- 7 -

مقّدمة
الدين،  يوم  مالك  الرحيم  الرحمن  العاملني  احلمد هلل رب 
ونبينا  �شيدنا  العاملني  قلوب  حبيب  على  وال�شالم  وال�شالة 

حممد وعلى اآله الطيبني امليامني.
من  تقدميها  مت  ومقالت  خطب  من  خمتارات  يديك  بني 
قبل �شماحة ال�شيخ علي ح�شن غلوم، اإمام م�شجد �شيد ها�شم 
بهبهاين يف الكويت، وعلى مدى �شنوات، ونعيد تقدميها حتت 
عنوان: من هدي الإمام الجتبى »علي ال�شالم«، وتاأتي �شمن 
�شل�شلة ت�شدر حول هدي النبي واآله »عليهم ال�شالم«، ومق�ّشمة 
على اأجزاء مت اإعدادها واإخراجها ب�شورة تتنا�شب مع الهدف 
يف  امل�شاركة  املليونية  اجلماهري  اإىل  تقدميها  وهــو  منها، 
م�شرية الأربعني احل�شينية، ليت�شّنى لهم مطالعتها وال�شتفادة 
منها خالل رحلتهم �شريًا على الأقدام، اأماًل يف اأن نكون من 
امل�شاهمني يف حتقيق غاية من غايات النه�شة احل�شينية على 
�شاحبها اآلف التحية وال�شالم، وهي اإخراج النا�ض من ظلمات 
ب�شّنة  واقــتــداًء  اهلل،  بكتاب  اهتداًء  املعرفة،  نور  اإىل  اجلهل 

ر�شول اهلل، واّتباعًا لهدي العرتة املباركة.
                                                             اللجنة ال�شرفة
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) 1 (
الولء ال�شيا�شي والعقدي

اأن مّتت مبايعة الإمام احل�شن »عليه ال�شالم« من قبل  بعد 
النا�ض على اإثر ا�شت�شهاد اأبيه اأمري املوؤمنني علي »عليه ال�شالم« 
ال��غ��ال��ب��ون، وع����رُة ر���ش��وِل��ه  قــائــاًل: )نحن ح���زب اهلل  خطب 
الثقلني  واأح��ُد  الطاهرون،  الطيبون  بيته  واأه��ُل  الأق��رب��ون، 
ته،  اأمَّ ف  واآل��ه«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�شول  خلفهما  اللذين 
والثاين كتاُب اهلل، فيه تف�شيل كل �شيء، ل ياأتيه الباطل من 
ل علينا ف تف�شريه، ل نتظنَّى  بني يديه ول من خلفه، فالعوَّ
تاأويلَه، بل نتيقن حقائقه، فاأطيعونا فانَّ طاعتنا مفرو�شة، 
اإذ كانت بطاعة اهلل »عز وجل« ور�شوِله مقرونة، قال اهلل »عز 
�ُشوَل  الرَّ َواأَِطيُعوامْ  اهلَل  اأَِطيُعوامْ  اآَمُنوامْ  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ {َيا  وجل«: 
اَل اهلِل  وُه  َف����ُردُّ ٍء  ���َش��يمْ ِف  ��ُت��ممْ  َت��َن��اَزعمْ َف��ان  ِمنُكممْ  ���ِر  الأَممْ َواأُوِل 
ُهممْ  ِر ِمنمْ �ُشوِل َواَل اأُوِل الأَممْ وُه اَل الرَّ �ُشوِل}، {َوَلومْ َردُّ َوالرَّ
}. واأحّذركم الإ�شغاء لهتاف  ُهممْ َتنِبُطوَنُه ِمنمْ َلَعِلَمُه الَِّذيَن َي�شمْ
قال  الذين  اأولياءه  لكم عدو مبني فتكونوا  فانه  ال�شيطان، 
ا  َفلَمَّ ُكممْ  لَّ َج��اٌر  َواينيِّ  النَّا�ِس  ِمَن  َم  َيومْ المْ َلُكُم  َغاِلَب  {َل  لهم: 
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نُكممْ  ميِّ َب���ِريٌء  اإينيِّ  َوَق���اَل  ِه  َعِقَبيمْ َعلَى  َنَك�َس  ِفَئَتاِن  المْ َت����َراَءِت 
اآثمني واإل  َن} فُتلقون اإل الرماح ِوزراً  َت��َرومْ اأََرى َما َل  اينيِّ 
َغَر�شاً،  ولل�شهام  ُحُطماً،  وللَعَمد  مذبوحني،  راً  َج��زمْ ال�شيوف 
ُل اأَومْ َك�َشَبتمْ ِف  �ًشا امَياُنَها َلمْ َتُكنمْ اآَمَنتمْ ِمن َقبمْ ثم {َل َينَفُع َنفمْ

ا}(.  ً امَياِنَها َخريمْ
الكوف:  الجتمع  • م�شكلة 

من الوا�شح اأن الإمام احل�شن »عليه ال�شالم« �شّخ�ض اأهم 
اليه  وّجه  الذي  الكويف  املجتمع  ذلك  منها  يعاين  كان  م�شكلة 
خطاَبه، حيث ركز على م�شاألة الطاعة له، ومن منطلق قراآين 
عقدي.فعلى الرغم من حالة الت�شيع والن�شرة التي كانت تغلب 
على ذلك املجتمع، اإل اأنه كان يف جممله ت�شيعًا �شيا�شيًا، فارغًا 
من امل�شمون العقدي، الأمر الذي اأدى اىل حالت عديدة من 
اأكان  �شواء  لأوامر احلاكم،  ال�شتجابة  النكو�ض يف  اأو  التمرد 
هو اأمري املوؤمنني علي »عليه ال�شالم« اأو الإمام احل�شن املجتبى 

»عليه ال�شالم« من بعده. 
وقد �شّخ�ض اأمري املوؤمنني علي »عليه ال�شالم« هذه احلالة 
من قبل اإذ قال: )اأيتها النفو�س الختلفة، والقلوب الت�شتتة، 
ال�شاهدُة اأبداُنهم، والغائبُة عنهم عقوُلهم، اأظاأُركم اأُعِطفكم 
َوعة �شوت  على احلق واأنتم تنفرون عنه نفور العزى من َوعمْ
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الأ�شد ! هيهات ان اأُطِلَع بكم �شراَر العدل( اأي تلمع بكم لوامع 
العدل، ويربق وجهها )اأو اأقيم اعوجاَج احلق( اأي واأنتم على 
ِمّنا  ك��ان  ال��ذي  يكن  اأن��ه ل  تعلم  اإن��ك  )اللهم  ال�شورة  هذه 
�شيء من ف�شول احلطام،  التما�س  ول  �شلطان،  ف  مناف�شة 
ب��الدك،  ال���ش��الح ف  وُنظهر  دينك،  العال من  ل��رّد  ولكن 
ح��دودك. من  العطلة  وتقام  عبادك،  من  الظلومون  فياأمن 
اللهم اإيّن اأول من اأناب و�شمع واأجاب، ل ي�شبقني اإل ر�شول 
اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« بال�شالة، وقد علمتم اأنه ل ينبغي 
اأن ي��ك��ون ال���وال على ال��ف��روج وال��دم��اء وال��غ��امن والأح��ك��ام 
ول  نهمته،  اأم��وال��ه��م  ف  فتكون  البخيل،  ال�شلمني  واإم��ام��ة 
اجلاهل في�شلهم بجهله، ول اجلاف فيقطعهم بجفائه، ول 
احلائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ول الرت�شي ف احلكم 
فيذهب باحلقوق، ويقف بها دون القاطع، ول العطل لل�شنة، 

فُيهلك الأمة(. 
والدجل:  احلق  بني  • ال�شيا�شة 

ال�شالم«،  »عليه  علي  الإمــام  مفهوم  يف  ال�شيا�شة  هي  هذه 
وهذا هو معناها اللغوي، فعندما تعود اىل معجم لغوي �شتجد 
ي�شلحه،  مب��ا  ال�����ش��يء  ع��ل��ى  )ال��ق��ي��ام  ال�شيا�شة:  تعريف  ان 

وال�شيا�شة: فعل ال�شائ�س، والول ي�شو�س رعيته(. 
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ولكن ال�شيا�شة ارتبطت يف الذهنية العامة باخلديعة والغ�ض 
وامل�شلحية والكذب وغري ذلك، وملا مل يجدوا ذلك عند علي 
»عليه ال�شالم«، كما لن يجدوه عند احل�شن، مل ين�شجم كثريون 
القائل:  وهو  علي  مع  ين�شجمون  �شيا�شتهما.وكيف  يف  معهما 
)واهلل لو اأعطيت الأقاليم ال�شبعة مبا حتت اأفالكها على ان 

اأع�شي اهلل ف منلة اأ�شبلها جلب �شعرية ما فعلته؟!(. 
من  فكان  والتدبري:  ال���راأي  )واأم���ا  احلديد:  اأبي  ابن  قال 
اأ�شد النا�س راأيا، واأ�شحهم تدبريا..وامنا قال اأعداوؤه: ل راأي 
يعمل  ول  يرى خالفها،  بال�شريعة ل  متقيدا  كان  لأن��ه  له، 
لول  ال�شالم«:  »عليه  قال  الدين حترميه.وقد  يقت�شي  مبا 
الدين والتقى لكنت اأدهى العرب.وغريه من اخللفاء يق�شد 
من الأمويني والعبا�شيني كان يعمل مبقت�شى ما ي�شت�شلحه 
ريب  يكن.ول  ل  اأم  لل�شرع  مطابقا  اأك��ان  �شواء  وي�شتوقفه، 
ان من يعمل مبا يوؤدي اليه اجتهاده، ول يقف مع �شوابط 
اأحواله  تكون  فيه،  ال�شالح  يرى  مما  لأجلها  ميتنع  وقيود 
اأق��رب، ومن كان بخالف ذلك تكون  الدنيوية ال النتظام 

اأحواله الدنيوية ال النتثار اأقرب(. 
متفّجر:  ماأ�شاوي  • و�شع 

هذا جانب من �شورة الو�شع الذي ورثه الإمام احل�شن »عليه 
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ال�شالم« عن اأبيه، فال�ّشيا�شة التي عّلمهم الإ�شالم اأنها ا�شالح 
د �شعاراٍت ابتعدت عن ان تكون اأداًة  حال النا�ض اأ�شبحت جمرَّ
لتاأكيد احلقِّ والعدل يف احلياة، واأرادوا لها ان تتحول اىل اأداة 
طيعة باأيديهم ي�شتخدمونها وفق اأهوائهم، ل دخوًل يف طاعِة 

َمن اأمر اهلل »عز وجل« بطاعته. 
وترّدد: • مبايعة 

وقد جاء يف كتاب الإمامة وال�شيا�شة: )لا ُقتل علي بن اأبي 
طالب، ثار النا�س اإل احل�شن بن علي بالبيعة، فلما بايعوه 
ق���ال ل��ه��م: ت��ب��اي��ع��ون ل ع��ل��ى ال�شمع وال��ط��اع��ة، وحت��ارب��ون 
ارتابوا  ذلك  �شمعوا  فلّما  �شالت،  من  وت�شالون  حاربت،  من 
واأم�شكوا اأيديهم، وَقَب�س هو يده. فاأتوا احل�شني فقالوا له: 
اأب��اك، وعلى حرب  بايعنا عليه  ما  نبايعك على  اب�شط يدك 
اأن  اهلل  معاذ  احل�شني:  فقال  ال�شام،  اأه��ل  ال�شالني  الحلني 
احل�شن،  اإل  فان�شرفوا  قال:  حياً.  احل�شن  كان  ما  اأبايعكم 

فلم يجدوا ُبّداً من بيعته، على ما �شرط عليهم(. 
القوم:  ي�شارح  • الإمام 

ال�شالم«،  »عليه  احل�شن  تعاَمل  النا�ض  من  منط  هكذا  مع 
اليهم  يتحدث  اأن  الإمــام  من  ا�شتدعى  الو�شع  هذا  اأن  ويبدو 
ب�شكل وا�شح بعد مبايعته يف اأهم نقطة من نقاط اخللل الذي 
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النبي »�شلى اهلل  اأ�شار  ما  املجتمع، وهو  يعاين منه ذلك  كان 
عليه واآله و�شلم« اإليه �شمنيًا بقوله: )احل�شن واحل�شني اإمامان 
متاأطر  غري  مطلقًا  يكون  اأن  يجب  فتوليهما  قعدا(  اأو  قاما 

بحدود التوافق مع الراأي ال�شخ�شي اأو امل�شالح ال�شيقة. 
التي  الأحـــداث  اأثــنــاء  ذلــك  بعد  كبري  ب�شكل  اخللل  وجتلَّى 
يتحمله  ما مل  وهو  ال�شلح،  اىل  الر�شوخ  اإىل  النهاية  اأّدت يف 
ال�شورة  اإىل جانب حمدود من  ينظرون  اأن�شاره، وهم  بع�ض 

املاأ�شاوية التي كانت جلّية بكّلها عند الإمام احل�شن. 
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) 2 (
كيف نقراأ تاريخ الأئمة p ؟ 

امل�شار التاريخي املمتد للواقع الذي عا�شته بع�ض الكيانات، 
يف  يوؤثر  مظلومني،  اأو  ظاملني  قهرًا،  اأو  غلبًة  �شعفًا،  اأو  قــوًة 
طريقة قراءة اأجيالها الالحقة لذلك التاريخ، اإذ عادًة ما يتم 
اإ�شقاط تلك احلالة على كل ال�شورة التاريخية، واإن اختلفت 

يف الواقع يف اأجزائها وتفا�شيلها.
واإذ عا�ض اأتباع مدر�شة اأهل البيت »عليهم ال�شالم« يف اأغلب 
ال�شطهاد  طابع  عليه  غلب  و�شعًا  الإ�شالمي  العهد  فــرتات 
واملظلومية، فقد اأّثر هذا يف طريقة قراءتهم لتاريخ اآل النبي 
واأحا�شي�شهم  روؤيتهم  اأ�شقطوا  بحيث  واآلــه«،  عليه  اهلل  »�شلى 
جنحوا  ولرمبا  القراءة،  هذه  على  اأفعالهم  وردود  واأمنياتهم 
تــاأويــلــيــة لــالأحــداث  اأو  ـــراءة قــا�ــشــرة  اأحــيــانــًا اإىل اعــتــمــاد ق
ولل�شخ�شيات مبا يتواءم مع تلك الروؤى والأحا�شي�ض والرغبات.

الثورية: • القراءة 
فهناك القراءة الثورية املح�شة التي ل ترى يف حياة الأئمة 
القائمة،  ال�شلطات  مع  امليدانية  املواجهة  اإل  ال�شالم«  »عليهم 
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من  ابتداًء  الأئمة،  من  �شبعٍة  �شلوك  تربير  كيفية  يف  وحتتار 
الإمام حممد الباقر وانتهاًء بالإمام احل�شن الع�شكري، الذين 
اأية حركة ثورية، على الرغم من خروج اأقرب  مل ي�شاركوا يف 

املقربني اإليهم اأحيانًا.
فالإمام حممد الباقر »عليه ال�شالم« مل يخرج ثائرًا مع اأخيه 
زيد »ر�شوان اهلل عليه« يف العهد الأموي، كما اأن الإمام الر�شا 
»عليه ال�شالم« مل يخرج مع عدد من اإخوانه، كزيد واإبراهيم 
وحمزة، وعّمه حممد الديباج ابن جعفر ال�شادق الذين ثاروا 
الكاظم  الإمام مو�شى  العبا�شيني، وهكذا مل يخرج  على عهد 
»عليه ال�شالم« ِمن َقْبل مع الثائرين من اآل البيت وعلى راأ�شهم 
احل�شني احل�شني، املعروف ب�شاحب َفّخ، على الرغم من عدم 

معار�شته لأ�شباب ثورتهم.
الاأ�شاوية: • القراءة 

وهناك القراءة املاأ�شاوية املح�شة التي ل ترى يف �شرية اأهل 
البيت »عليهم ال�شالم« اإل �شور املاآ�شي والظالمات وامل�شائب 
من اعتقال و�شجن وتعذيب وقتل بال�شيف وبال�شم، وهي ل�شك 
حقائق ووقائع، ولكنها ل متثل كل ال�شورة، ولذا ت�شطر هذه 
مع  الإيجابي  التعامل  و�شور  الإجنــازات  جتاهل  اإىل  القراءة 
الآخر، وحتتار يف تف�شري مواقف من قبيل زواج الإمام الر�شا 
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اجلــواد  حممد  ابنه  زواج  ثم  املــامــون،  بابنة  ال�شالم«  »عليه 
»عليه ال�شالم« بالبنة الأخرى، ويف اللقاءات التي كانت جتري 
من  اأحيانًا  يحيطها  مبا  زمانهم  حكام  بع�ض  وبني  الأئمة  بني 
ع من قبلهم »عليهم  حفاوة، ويف الأموال والهبات التي كانت توزَّ
كانوا  التي  واملمتلكات  والــفــقــراء،  املحتاجني  على  ال�شالم« 
يديرونها من ب�شاتني واأعمال جتارية وغري ذلك، فكيف يتواءم 
مها  كل هذا مع الو�شع املاأ�شاوي ك�شورة وحيدة يقروؤها اأو يقدِّ

البع�ض ل�شرية الأئمة »عليهم ال�شالم«؟
ال�شلبية: • القراءة 

م البع�ض الأئمة »عليهم ال�شالم« اإل يف امل�شاهد  وهكذا ل يقدِّ
العلمية والعبادية ذات البعد الفردي، وكاأنهم كانوا بعيدين عن 
بهم،  املحيطة  الأحــداث  عن  معزولني  يعي�شونه،  الذي  الواقع 
لهم  اهتمام  ول  الظلم،  على  والثورة  بال�شيا�شة  لهم  �شاأن  ل 

بالق�شايا العامة.
الناق�شة: القراءة  • انعكا�شات 

ال�شلبية  بجانب  اأخرى  �شلبية  لها  الناق�شة  القراءات  هذه 
»املعلوماتية« وهي ترتبط بال�شتناد عليها كاأ�ش�ض لتكوين الراأي 
ال�شرعي اأو املوقف العملي جتاه ق�شايا احلا�شر، اأو يف اأ�شلوب 
التعاطي مع الأحداث، اأو يف طريقة تكوين ال�شخ�شية املوالية 
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ثورية  تكون  اأن  على  ُتبنى  هل  ال�شالم..  عليهم  البيت  لأهــل 
اأم تكون �شخ�شية منعزلة  معاِر�شة مقاِتلة على طول اخلط؟ 
الأطــر  يف  تنطلق  هل  الــفــردي؟  العبادي  البعد  على  منكفئة 
يدور  حــراك  اأي  عن  وتتغافل  فح�شب،  والأكــادميــيــة  العلمية 
حولها؟ هل تت�شالح مع حكومات الزمان اأم تتقاطع معها؟ هل 
الر�شمي  امل�شتوى  تنفتح على الآخر املختلف معها، �شواء على 
اأم تعي�ض التقية الدائمة التي تدفع اإىل  اأو ال�شعبي،  اأو العلمي 

التح�شني الذاتي؟
ف�شيف�شائية: • �شورة 

بني  متنوعة،  ال�شالم«  »عليهم  �شريتهم  اأن  الوا�شح  من 
ح�شينية،  وثــورة  احل�شن،  وابنه  علي  لالإمامني  حكم  جتربة 
وال�شادق  والباقر  ال�شجاد  يــد  على  وروحـــي  علمي  وعــطــاء 
حتت  ال�شريورة  ثم  للر�شا،  عهد  وليــة  وجتربة  والكاظم، 
العبا�شية على عهده  بيت اخلالفة  اأو �شمن  املبا�شرة  الرقابة 

ثم اجلواد فالهادي فالع�شكري.
روؤيــة  بناء  يف  �شريتهم  على  يعتمد  اأن  يريد  من  فــاإن  ولــذا 
ال�شورة  هــذه  كــل  اإىل  ينظر  واأن  لبــد  فكرية  اأو  �شرعية 
الف�شيف�شائية، مع الأخذ بعني العتبار اأن �شرية احل�شني »عليه 
ال�شالم« مل تكن ثورية يف كل مراحلها، بل مثَّلت الأ�شهر القليلة 
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من اأواخر حياته املباركة، بينما ا�شتمر يف مهادنة معاوية اإىل 
ال�شالم«  »عليه  احل�شن  �شرية  فــاإن  وهكذا  الأخــري..  مات  اأن 
مل تكن �شلحًا حم�شًا، بل عاي�ض فتنة اخلليفة عثمان، ووقف 
موقف املانع من قتِله، وخا�ض مع اأبيه حروَبه، وتوّجه بجي�شه 
اإل اأن الظروف مل  نحو ال�شام بعد مقتل علي »عليه ال�شالم«، 

تعنه على احلرب فجنح لل�شلم.
اخلطاأ: • تكرار 

»عليه  احل�شن  اأ�شحاب  بع�ض  موقف  ن�شتهجن  ونحن  اإننا 
ال�شالم« منه بعد اأن عقد معاهدة ال�شلح عام 40هـ، ون�شتغرب 
الإمــام  بن  احل�شن  بن  عبداهلل  من  ال�شادر  احلــدي  املوقف 
رف�ض  حــني  الــ�ــشــادق  جعفر  الإمـــام  جتــاه  املجتبى  احل�شن 
الن�شمام لتحالفهم مع العبا�شيني �شد الأمويني، حتى قال له 
اإل  ذلك  تقل  على غيبه، ول  ُيطلعك  اهلل ل  عبداهلل: )اإّن 

ح�شداً لبني(! 
اإننا يف نف�ض هذا الوقت قد نكرر نف�ض اخلطاأ الذي وقعوا فيه 
حني نقراأ الإمام يف موقع احلكم فقط، اأو يف موقع الثورة فقط، 
نحكم  اأو  لهم،  موقفًا  نرت�شي  فال  فقط!  العبادة  موقع  يف  اأو 
والبطالن،  بال�شتحالة  ب�شريتهم  مرتبط  تاريخي  ن�ض  على 
ملجرد خمالفته لل�شورة القا�شرة التي بنيناها يف اأذهاننا عن 
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�شريتهم، وهذا يعني اأننا لو عاي�شنا ع�شرهم لوقعنا يف نف�ض 
املخالفات التي نلوم عليها من عاي�شهم، لأننا نف�شل �شريتهم 

على املقا�شات التي حددناها يف اأذهاننا من قبل.
خاطئة: • انعكا�شات 

منطلقة  اأذهاننا  يف  �شخ�شية  �شورة  لهم  نر�شم  وقــد  بل 
وت�شرفاتنا،  واأخالقياتنا  اأحا�شي�شنا  وطبيعة  �شخ�شياتنا  من 
لهذه  م�شابهة  �شتكون  وت�شرفاتهم  اأفعالهم  ردود  اأّن  فنت�شّور 

ال�شورة اأو يف �شياقها. 
ولذا يقع البع�ض يف حرية يف فهم حقيقة امل�شاهرات بينهم 
وبني الآخرين ممن اختلفوا معهم، بل ولرمبا رفعوا ال�شيوف يف 
وجوههم.. فقد تزوج احل�شن من ابنة ال�شحابي طلحة، وبعد 
ا�شت�شهاده خلفه عليها احل�شني، الذي تزوج اأي�شًا من حفيدة 
اأبي �شفيان وهي ليلى اأم علي الأكرب، وتزوج الباقر من حفيدة 
اخلليفة اأبي بكر، فولدت له الإمام جعفرًا ال�شادق الذي كان 
يقول كما نقل عنه ال�شنة وال�شيعة: )ولدين اأبوبكر مرتني(، 
وكاأّن الإمام يقول اإّنه جدي، فاإْن كنتم حترتمونني فال ت�شيئوا 

اإىل جدي؟!
وبع�ض  اخلــلــفــاء  بع�ض  بــاأ�ــشــمــاء  ــاءهــم  ــن اأب ــمــوا  اأ�ــش كــمــا 
احلكم،  مو�شوع  حول  معهم  النزاع  عا�شت  التي  ال�شخ�شيات 
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فلعلي »عليه ال�شالم« اأبناء منهم عمر، وعثمان، وكنية اأحدهم 
واأبوبكر،  وطلحة  وعبدالرحمن  عمرو  وللح�شن:  بكر..  اأبــو 
وعبدالرحمن..  عمر  ال�شالم«:  »عليه  العابدين  زين  ولالإمام 
اإىل  ت�شري  ول  ومعروفة  م�شتهرة  اأ�شماء  اإنها  قائل  يقول  وقد 
اأحٍد بعينه، ولكن اأقول ما الذي كان يدفعهم اإىل اختيار هذه 

الأ�شماء مع وفرة الأ�شماء العربية الأخرى؟
الروح: • طهارة 

لقد عا�ض الأئمة »عليهم ال�شالم« طهارة الروح، فلم يحملوا 
يف قلوبهم حقدًا يدفعهم اإىل مقاطعة احلاكم واملجتمع ـ �شواء 
على م�شتوى امل�شاهرات اأو الأ�شماء اأو التوا�شل الجتماعي اأو 
اأو مد يد العون مبا يعود على الأمة باخلري  امل�شورة ال�شادقة 
واملنفعة ـ واإن اختلفوا معهم، ول ل�شب اللعنات على الأمة، اأو 
�شدة  اإىل  الو�شول  اأجل  من  الأمة  مكت�شبات  لتدمري  الندفاع 
منا�شبات  يف  وت�شريحهم  يقينهم  من  الرغم  على  احلكم، 

كثرية باأنهم الأوىل من غريهم بهذا الأمر.
الأمانة: ل  • َحممْ

مواقفهم  يف  الأئمة  اأن  نعرفها  اأن  يجب  التي  احلقيقة  اإنَّ 
وعالقاتهم مل يتحركوا من موقع العاطفة والنفعال، ول بدافع 
يحملوا  اأن  اأولويتهم  كانت  بل  ال�شخ�شية،  امل�شالح  حتقيق 
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واآله«   عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�شول  اإياها  حّملهم  التي  الأمانة 
حيث قال: )اإيّن قد تركت فيكم ما اإن اأخذمت به لن ت�شلوا: 
واأن  الر�شالة،  يخدموا  واأن  بيتي(،  اأه��ل  وعرتي  اهلل،  كتاب 
يحققوا لالأمة م�شاحلها، مهما جّر ذلك اإليهم من ظلم وجور، 
وقد قال �شيدهم علي »عليه ال�شالم«: )لقد علمتم اأين اأحق 
بها من غريي، وواهلل لأ�شّلمّن ما �شلمت اأمور ال�شلمني ول 
اإلتما�شاً لأجر ذلك وف�شله،  ة،  اإّل علّي خا�شّ يكن فيها جور 

وزهداً فيما تناف�شتموه من زخرفه وزبرجه(. 
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) 3 (
 n قراءة يف �شلح الإمام احل�شن

ي�شّر  مل  ملاذا  ال�شالم«؟  »عليه  احل�شن  الإمــام  �شالح  ملاذا 
هل  ا�شت�شهاده؟  اإىل  ذلــك  اأّدى  ولــو  واملــواجــهــة  القتال  على 
للعنا�شر ال�شخ�شية والنف�شية دور يف اختالف موقفي احل�شن 

واحل�شني »عليهما ال�شالم«؟
خاطيء: • �شوؤال 

اأعتقد اأن من اخلطاأ اأن ن�شاأل: ملاذا �شالح الإمام احل�شن، 
قبل،  من  امل�شركني  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  �شالح  فقد 
اأن  الأن�شب  ولرمبا  ال�شالم«..  »عليه  املوؤمنني  اأمري  �شالح  كما 
تنازل  ملاذا  لغريه؟  الإمام احل�شن احلكم  �شّلم  ملاذا  نت�شاءل: 

ه يف احلكم لي�شري يف يد الأمويني؟ هذا هو ال�شوؤال. عن حقِّ
الت�شاوؤل  لهذا  التف�شيلية  الإجابة  على  يّطلع  اأن  اأحب  َمن 
العالمة  للمرحوم  احل�شن«  »�شلح  كتاب  بــقــراءة  فاأن�شحه 
ال�شيخ را�شي اآل يا�شني. وما �شاأقوم به هو جمرد عر�ض لأفكار 
رئي�شة حول املو�شوع مبا يجيب عن بع�ض الأ�شئلة ذات العالقة 

اإجماًل.
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الذاتية: العنا�شر  اختالف  • اأّوًل، 
العقلية  ال�شخ�شية،  عنا�شَره  اإن�شان  لكل  اأن  �شك  ل   .1
العنا�شر  هــذه  واأن  بــه،  اخلا�شة  واجل�شمانية  والنف�شية 
»عليهم  والأئمة  والأنبياء  وتروكه؛  واأفعاله  قراراته  يف  توؤّثر 
ن�شخة  هو  نبي  يوجد  فال  ذلك،  من  ا�شتثناًء  لي�شوا  ال�شالم« 
الأ�شل  طبق  ن�شخة  هو  اإمام  ول  اآخر..  نبي  من  الأ�شل  طبق 
من اإمام اآخر.ولكن هل هذا يعني اأن احل�شني لو كان يف موقع 
على  املوافقة  عدِم  قراَر  اأخذ  لكان  احل�شن  من  بدًل  الإمامة 
بنود ال�شلح بناًء على عنا�شره النف�شية كال�شجاعة واجُلراأة 
التي متّيز بها يف مقابل ما متّيز به احل�شن من مهابة وحلم 
النبي  اأن  ــــ  �شحتها  فر�ض  على  ــ  الــروايــات  بع�ض  يف  كما 
»�شلى اهلل عليه واآله« قال: )اأما ح�شٌن فله هيبتي و�شوؤددي، 

واأما ح�شني فله جراأتي وجودي(؟
ال�شالم«  »عليه  مو�شى  فالنبي  حمتمل،  ذاتـــه  يف  الأمـــر 
عندما  هارون  اأخيه  م�شاندة  وتعاىل«  »�شبحانه  اهلل  من  طلب 
اأَن  اأََخ��اُف  اإِينيِّ  َربيِّ  ملاذا؟ {َقاَل  فرعون..  اإىل  بالذهاب  اأمره 
َل  اإِ ���ِش��لمْ  رمْ َف��اأَ ِل�َشايِن  َينَطِلُق  َول  ِري  ��دمْ ���شَ يُق  َوَي�شِ ُب��وِن،  ُي��َك��ذيِّ
»عليه  اأن يف هارون  يعني  »ال�شعراء:12-13«. وهذا  َه��اُروَن} 
ال�شالم« من ال�شمات ال�شخ�شية ما يختلف به عن مو�شى »عليه 

ال�شالم«، ومن بينها �شعة ال�شدر.
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اأّما  ب�شفتني خمتلفتني،  اأخوين  يذكر  »عزوجل«  وجند اهلل 
من  به  �شيتمّيز  مبا  في�شفه  ال�شالم«  »عليه  اإ�شماعيل  الأكــرب 
َناُه ِبُغاَلٍم َحِليٍم} »ال�شافات:101«، واأما الآخر،  رمْ حلم: {َفَب�شَّ
ُروُه  {َوَب�شَّ وعلم:  ذكاء  من  به  �شيتمّيز  مبا  في�شفه  اإ�شحاق، 

ِبُغاَلٍم َعِليٍم} »الذاريات:28«.
 وهكذا تعامل النبي مو�شى »عليه ال�شالم« مع �شناعة وعبادة 
العجل الذهبي بطريقة خمتلفة عن تلك التي تعامل معها النبي 
َخَذ ِبَراأمْ�ِس اأَِخيِه  َواَح َواأَ َقى الألمْ هارون »عليه ال�شالم«: {... َواأَلمْ
ُتُلوَنِني  َعُفويِن َوَكاُدوامْ َيقمْ َت�شمْ َم ا�شمْ َقومْ َن اأُمَّ اإِنَّ المْ ِه َقاَل ابمْ ُه اإَِليمْ َيُجرُّ
اِلنَِي}  الظَّ ِم  ��َق��ومْ المْ َم��َع  َعلمِْني  َتمْ َوَل  ���َداء  الأعمْ ِب��َي  ِمتمْ  ُت�شمْ َف��اَل 
َه��اُروُن َما َمَنَعَك  َيا  »الأعــراف:150« ويف مو�شع اآخر: {َقاَل 
َن اأُمَّ َل  ِري، َقاَل َيا ابمْ ممْ َت اأَ َتُهممْ �َشلُّوا، اأَلَّ َتتَِّبَعِن اأََفَع�َشيمْ يمْ اإِذمْ َراأَ
َ َبِني  َت َبنيمْ قمْ ن َتُقوَل َفرَّ َيِتي َوَل ِبَراأمْ�ِشي اإِينيِّ َخ�ِشيُت اأَ َتاأمُْخذمْ ِبِلحمْ
َظلمَْت  الَِّذي  َلِهَك  اإِ َل  اإِ َوانُظرمْ  ِل....  َق��ومْ ُقبمْ  َترمْ َوَلمْ  َراِئيَل  اإِ�شمْ
ًفا} »طه:92- َيميِّ َن�شمْ َقنَُّه ُثمَّ َلَنن�ِشَفنَُّه ِف المْ ُنَحريِّ ِه َعاِكًفا لَّ َعلَيمْ
97«. ظروف وموقعّية وطبيعة كل فرد وخ�شائ�شه ال�شخ�شية 

ــ ولو كان من الأنبياء ـــ تختلف.
اأن  ُت�شاعد على ت�شّور  التاريخية ل  اأن درا�شة املعطيات  اإل 
احل�شني »عليه ال�شالم«  ما كان ليقبل بذلك ال�شلح لو كان يف 

مكان اأخيه، واأنه كان �شيقاتل اإىل الآخر.
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ومما يوؤيد ذلك ما جاء يف بع�ض امل�شادر ومن بينها كتاب 
»الأخبار الطوال« للدينوري حول التحركات التي قام بها بع�ض 
اأهل الكوفة لتغيري موقف الإمام احل�شن بعد ال�شلح وبعد اأن 

ك�شف معاوية عن نواياه، وف�شلهم يف ذلك.
يقول الرواة: )ثم خرجنا من عنده، ودخلنا على احل�شني، 
اأبو حممد، فليكن كل  فاأخربناه مبا رد علينا، فقال: �شَدق 
رجل منكم ِحل�شاً من اأحال�س بيته( اأي مالزمًا لبيته، كناية 

عن عدم الثورة )ما دام هذا الإن�شان( اأي معاوية )حياً(.
موقفه  على  حافظ  ال�شالم«  »عليه  احل�شني  الإمــام  اإن  ثم 
امل�شدر  نف�ض  ففي  معاوية...  عهد  طــوال  �شنوات  لع�شر  هذا 
اأن اأهل الكوفة كتبوا للح�شني بعد ا�شت�شهاد احل�شن يعلنون له 
ا�شتعدادهم للخروج فكتب اإليهم: )اأما اأخي فاأرجو اأن يكون 
اأنا فلي�س راأي��ي اليوم  ده فيما ياأتي، واأم��ا  اهلل قد وفقه و�شدَّ
البيوت،  ف  واكمنوا  ب��الأر���س،  اهلل  رحمكم  فال�شقوا  ذل��ك، 

واحر�شوا من الظنة ما دام معاوية حياً(.
وخذلن: انقالب  • ثانياً، 

ثم اإن الإمام مل يبادر لت�شليم احلكم ملعاوية �شمن ال�شلح 
منذ بداية ا�شتالمه للحكم، بل الظروف هي التي ا�شتدعت اأن 

يقوم بذلك.
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والتي  ال�شالم«  »عليه  علي  املوؤمنني  اأمــري  ا�شت�شهاد  فبعد 
العامة خلو�ض حرب جديدة  للتعبئة  جاءت يف ظروف دعوته 
اإىل  وخرج  النا�ض،  ال�شالم«   »عليه  احل�شن  عّباأ  معاوية،  مع 

مع�شكره، وح�شل النقالب عليه وهو يف املع�شكر.
النــقــالب واخلـــذلن من  تفا�شيل ذلــك  والــكــالم طويل يف 
امل�شاركة يف  والع�شائر  القبائل  روؤ�شاء  ومن  اإليه  النا�ض  اأقرب 

ع�شكره، والذي مت من خالل:
وال�شخ�شيات  الــقــيــادات  ذمم  ول�شيما  الـــذمم،  �ــشــراء  اأـ 

النافذة.
على  معاوية  يكاتب  احل�شن  اأن  تــارة  الإ�شاعات،  ن�شر  ـ  ب 
من  ا�شرتى  معاوية  اأن  واأخرى  اأنف�شكم؟  تقتلون  َفِلَم  لح،  ال�شُ
القيادات َمن يعتقل الإمام لي�شّلمه له، وثالثة اأن معاوية قد د�ّض 

َمن يغتاله.
ج ـ ا�شطراب مع�شكر الإمام ب�شبب بع�ض هذه الإ�شاعات اإىل 

احلد الذي دفع الكثريين لنهب املع�شكر اأو تركه.
دـ تعّر�ض اجلراح بن �شنان الأ�شدي لغتيال الإمام واإ�شابته 

يف فخذه اإ�شابة بليغة ا�شتّدت به العلة ب�شببها.
واأمور عديدة لي�ض هذا جمال التف�شيل فيها، ولكن ملّخ�ض 

ال�شورة اأن:
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اأـ طبيعة تركيبة جي�ض الإمام.
يف  خاللها  من  وجنح  معاوية  اعتمدها  التي  الأ�شاليب  ـ  ب 

تفتيت جي�ض الإمام وبث الفرقة فيه وتاأليبه على قيادته.
جـ  خوف الإمام »عليه ال�شالم« على الثلة الباقية من املوؤمنني 

اأن تفنى يف حرب غري متكافئة.
كل هذه العوامل دفعته اإىل قبول ذلك ال�شلح الذي يت�شّمن 
تنازله عن احلكم موؤقتًا. ولكي نعي معنى التنازل املوؤقت ننتقل 

اإىل النقطة الثالثة والتي نعر�ض من خاللها م�شمون ال�شلح.
العاهدة: م�شمون  • ثالثاً، 

 جاء يف معاهدة ال�شلح: )ب�شم اهلل الرحمن الرحيم هذا 
ما �شالح عليه احل�شن بن علي بن اأبي طالب معاوية بن اأبي 
�شفيان: �شاحله على اأن ُي�شليِّم اإليه ولية اأمر ال�شلمني على 
اأن يعمل فيهم بكتاب اهلل و�شنِة ر�شوله »�شلى اهلل عليه واآله« 
�شفيان  اأب��ي  بن  لعاوية  ولي�س  ال�شاحلني،  اخللفاء  و���ش��ريِة 
اإحداهما  روايتان،  هنا  عهداً(  بعده  من  اأح��د  اإل  يعهد  اأن 
والأخــرى:  احل�شني«،  لأخيه  ثم  للح�شن  بعده  الأمــر  يكون  »بل 
اأن  )وعلى  امل�شلمني«  بني  �شورى  بعده  ِمــن  الأمــر  يكون  »بــل 
النا�س اآمنون حيث كانوا من اأر�س اهلل ف �شامهم وعراقهم 
اآمنون  و�شيعته  علي  اأ�شحاب  اأن  وعلى  ومَيِنهم  وحجازهم 
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معاوية  وعلى  واأولده���م،  ون�شائهم  واأموالهم  اأنف�شهم  على 
اأخ��ذ اهلل على  اأب��ي �شفيان بذلك عهد اهلل وميثاقه وم��ا  بن 
اأحد من خلقه بالوفاء ومبا اأعطى اهلل من نف�شه، وعلى اأن ل 
يبغي للح�شن بن علي ول لأخيه احل�شني ول لأحد من اأهل 
بيت ر�شول اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« غائلة �شراً ول جهراً، 

ول يخيف اأحداً منهم ف اأفق من الآفاق(.
فعلى الروايتني ل �شيء من البنود يت�شّمن ا�شتمرار احلكم 
يف البيت الأموي، بل اإما عودة احلكم لأحد الإمامني »عليهما 
لت�شل  كانت  وهل  امل�شلمني..  بني  �شورى  جعلها  اأو  ال�شالم«، 
بال�شورى اإىل يزيد؟ ل اأحد يت�شّور ويتقّبل ذلك، ملا ُعرف عنه 

من لهوه واهتماماته وعنا�شر �شخ�شيته.
الوؤمنة: الثّلة  على  • احلفاظ 

اأهم  ِمن  بــاأن  لحقًا  ال�شالم«  »عليه  احل�شن  الإمــام  �شّرح 
خوُفه  موؤقتًا  احلكم  عن  التنازل  لقبول  دفعته  التي  الأ�شباب 
اجلوَّ  اأن  يعني  والذي  َتفنى،  اأن  ِمن  الباقية  املوؤمنة  الثّلة  على 

�شي�شبح كلُّه اأمويًا. 
ولكني  للموؤمنني،  ُم����ِذلًّ  )ل�شُت  قوله:  ذلــك  اأمثلة  ومــن 
تي اإلَّ اأن اأدفع عنكم القتل، عندما  �َشاحَلَ هم، ما اأردُت مِبُ ُمِعزُّ

راأيت َتباُطوؤَ اأ�شحابي وُنكوَلهم عن القتال(.

Hasan 1440.indd   29 5/27/18   10:40 AM



- 30 -

تق�ِس،  اخل��ارج��ي، ل  اأيها  اخلــوارج: )َويَحك  لأحــد  وقوله 
اإيَّاي،  اأبي، وطعنكم  َقتُلُكم  اأحَوَجني اإل ما فعلُت  فاإن الذي 
فيِّني، كان ديُنُكم اأماَم  مت اإل �شِ وانتهابكم متاعي، واإنكم لا �ِشرمْ
دنياكم، وقد اأ�شبحتم اليوم ودنياكم اأمام دينكم. ويحك اأيها 
ُرَّ  اخلارجي، اإين راأيت اأهل الكوفة قوماً ل يوثق بهم، وما اغمْ
راأَي الآخ��ر، ولقد  اأح��ٌد منهم يوافق  ، ولي�س  ُذلَّ اإلَّ من  بهم 
ة، وهي اأ�شرع البالد  لقي اأبي منهم اأموراً �شعبة، و�شدائد ُمرَّ

خراباً، واأهلها هم الذين فرقوا دينهم وكانوا �شيعاً(.
احلّية: التجربة  • �شرورة 

ال�شالم« عن احلكم �شمن  »عليه  الإمــام احل�شن  تنازل  اإن 
ال�شلح كان تنازًل موؤّقتًا، ومل يكن حالة �شعف اأو حالة هروب 
للنا�ض  املجال  يف�شح  اأن  بذلك  الإمام  اأراد  لقد  ال�شهادة.  من 
ليدر�شوا الأُمور من خالل الواقع البديل الذي �شيتبلور تدريجيًا 
من خالل انتقال احلكم اإىل معاوية، فالواقع الإ�شالمي �شيتغرّي 
ب�شكل كبري، وحينها �شتتحرك املعار�شة من خالل رّدة الفعل 
على هذا الواقع الذي عاي�شوه وعانوا منه، بعد اأن كانوا فقط 
تكون  ولن  علي،  الإمــام  كلمات  يف  منه  التحذيرات  ي�شمعون 
واختياراِتها..  القيادة  لأوامر  فقط  طاعًة  املرة  هذه  حركُتهم 
امل�شتقبل  ي�شمح  ولرمبا  وقواعدها،  املعار�شة  �شينّمي  وهــذا 

باحلركة من جديد.
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اإّل وكانت هناك  اإذ مل مت�ض �شنون على ذلك  وهكذا كان، 
قاعدة �شعبية تنتقد، وتعرت�ض.

ثم جاءت انطالقة احل�شني »عليه ال�شالم« بعد موت معاوية 
لتمّثل ال�شدمة اّلتي اأراد من خاللها اأن يهّز الواقع هزًة عنيفًة 
اآل  دولة  وبداأت  الأر�ــض،  املعادلة على  الأعماق، مّما غرّي  من 
اأمام  لتتاآكل تدريجيًا من الداخل وتنهار  اأمية تفقد �شرعّيتها 
من  احل�شن  �شالح  لقد  واجهتها.  التي  والن�شقاقات  الثورات 
بح�شب  كلٌّ  امل�شوؤولية،  واقع  وثار احل�شني من  امل�شوؤولية،  واقع 

الظروف واملعطيات التي فر�شت هذه ال�شورة اأو تلك. 
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) 4 (

احل�شن n والإمامة

احل�شن  الإمام  �شلح  اأن  مفاده  اإ�شكاًل  موؤخرًا  البع�ض  اأثار 
اإمامته  يف  يطعن  احلكم  عن  وتنازله  ال�شالم«  »عليه  املجتبى 
بهذه  احلياة  على  املــوت  م  ُيــقــدِّ اأن  له  وكــان  لها،  و�شالحيته 

ال�شورة.
�شبهة  لي�شت  احل�شن  الإمــام  ل�شلح  اخلاطئة  القراءة  هذه 
جديدة، فقد واجه الإمام بنف�شه ذلك ُبعيد ال�شلح مبا�شرة، 
مذل  )ي��ا  بعبارة:  اأن�شاره  من  واحــد  من  اأكــر  خاطبه  فقد 
الوؤمنني( و )يا م�شّود وجوه الوؤمنني( و )يا م�شّخم وجوه 

الوؤمنني( واأمثال ذلك!
ولكن  طــويــاًل،  تف�شيليًا  بحثًا  ي�شتغرق  ال�شبهة  هــذه  وردُّ 

�شاأخت�شره يف نقاط:
الإمامة  يف  الأ�شل  اأن  وهــو  خاطيء  عــام  ت�شور  هناك   .1
فعلي  دقيق،  غري  الت�شور  وهذا  والباطل،  الظلم  على  الثورة 
الناكثني  قبل  من  قوتل  بعدما  وقاتل  ير،  مل  ال�شالم«  »عليه 

والقا�شطني واملارقني.

Hasan 1440.indd   32 5/27/18   10:40 AM



- 33 -

بعد  �شنوات  ع�شر  ملدة  ال�شالم«  »عليه  احل�شني  كان  وهكذا 
زين  الإمــام  ير  مل  وهكذا  ال�شالم«،  »عليه  احل�شن  ا�شت�شهاد 
العابدين ول الباقر ول ال�شادق ول من جاء بعدهم من اأئمة 

اأهل البيت »عليهم ال�شالم«.
واملحور  الأ�شا�ض  هي  ولي�شت  ومقّوماتها،  �شرائطها  فللثورة 
يف مهمة الإمام والدور الأ�شيل املناط به كي نخّطيء احل�شن 

لأنه مل ير كاحل�شني.
يف  ال�شلح  اإىل  ال�شالم«  »عليه  احل�شن  الإمــام  ا�شطر   .2
اأبيه،  ا�شت�شهاد  بعد  مبا�شرة  جاءت  ع�شكرية  مواجهة  اأجــواء 
وبعد اإ�شرار معاوية على املواجهة والقتال والتمرد.. فلماذا ل 

يوؤخذ هذا بعني العتبار؟
اأن خانه  بعد  اإل  املواجهة  الإمام احل�شن عن  يتوقف  3. مل 
اإليهم  وان�شمت  القبائل،  روؤ�ــشــاء  من  ع�شكره  رجــالت  كبار 
جموع رجالت تلك القبائل، حتى جتراأ بع�شهم ونهب املع�شكر 

وحاولوا اغتيال الإمام واأ�شيب بجرح بالغ يف فخذه.
�شمام  تكون  اأن  لها  اأريــد  لبنود  مت�شمنًا  ال�شلح  جــاء   .4
واملطاردة  القتل  من  للموؤمنني  وخال�شًا  البديل،  للحكم  اأمان 
اخلالفة  ت�شليم  يتم  واأن  املالية،  حلقوقهم  و�شمانًا  وال�شجن، 
للح�شن اأو احل�شني بعد معاوية، وغري ذلك من البنود التي اأكد 
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معاوية اللتزام بها، ولكنه مل يفعل.. وهذا لي�ض ذنب الإمام.
اأجلها  التي من  العلل  اإحدى  5. بنّي الإمام يف بع�ض كلماته 
وجه  عن  ُتتثوا  اأن  )خ�شيت  قال:  حيث  احلكم،  عن  تنازل 
ُقتلت هذه  لو  امل�شوار  ويكمل  الر�شالة  �شيحمل  الأر�س(. فمن 

الفئة القليلة؟
بقيت  فقد  ال�شالم«  »عليه  احل�شني  ا�شت�شهد  عندما  واأمــا 
التوقيت  لأن  الآلف،  اإليهم  ان�شم  بل  الر�شالة،  حملت  باقية 
هذه  تثمر  كانت  احل�شني  ا�شت�شهاد  فيها  جاء  التي  والظروف 
الثمرة، على خالف ما لو اأ�شر الإمام احل�شن »عليه ال�شالم« 

على ال�شتمرار يف املواجهة فُقتل، وُقتل من كان معه.
اأن نقراأ �شرية الإمام احل�شن املجتبى »عليه  اإن من اخلطاأ 
ال�شالم« ونقّيمها مب�شطرة واحدة مع �شرية الثورة احل�شينية، 
فلكلٍّ ظرفه... ولو كان احل�شن موجودًا يف املوقف الذي وقفه 
احل�شني يوم كربالء ملا تردد يف املواجهة والت�شحية، فاحل�شن 
كما  اإمـــام  واحل�شن  احل�شني،  كما  اجلنة  اأهــل  �شباب  �شيُد 

احل�شني اإمام، قاما اأو قعدا. 

Hasan 1440.indd   34 5/27/18   10:40 AM



- 35 -

) 5 (
�شى الإمام املجتبى n يف مواجهة الرُّ

آِخَرِة  َيا َعلَى المْ نمْ َياَة الدُّ َ وَن احلمْ َتِحبُّ قال »تعاىل«: {الَِّذيَن َي�شمْ
�َشاَلٍل  ِف  اأُوَل��ِئ��َك  ِعَوًجا  ُغوَنَها  َوَيبمْ اهلِل  �َشِبيِل  َعنمْ  وَن  دُّ َوَي�شُ

َبِعيٍد} »اإبراهيم:3«.
تعّر�ض القراآن الكرمي يف اأكر من مورد لنموذج من النا�ض 
الكربى  الــقــرارات  يف  حا�شمني،  خيارين  بني  يقعون  الذين 
وامل�شريية بالن�شبة اإليهم.. اإما الدنيا، واإما الآخرة، يف الوقت 
الذي تكون فيه ال�شورة جلّية.. فيختارون الدنيا ل عن جهل، 
َوَيَذُروَن  بل لأنهم يحبون العاجلة: {اإنَّ َهـوؤَُلِء ُيِحبُّوَن اْلَعاِجَلَة 

َوَراَءُهْم َيْوًما َثِقياًل} » الإن�شان:27«.   
الباطل: • تقوية 

مواقع  لتقوية  ينطلقون  امل�شريي،  القرار  هذا  خالل  ومن 
اهلل،  اإىل  الدعاة  و�شد  وجــل«،  »عز  اهلل  اأولياء  �شد  الباطل، 
وَن  دُّ ولعرقلة م�شرية الدين وحتريفها، ولذا جاء يف الآية {َوَي�شُ
َعنمْ �َشِبيِل اهلِل}. هوؤلء قد يكونون من القادة واملقاتلني، كما 

هو حال عمر بن �شعد، الذي قال: 
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اأاأترك ملك الّري والّريُّ ُمنيتي    اأم اأرجع ماأثومًا بقتل ح�شني؟
ال�شيا�شيني  اأو  الع�شائر  زعماء  اأو  الوجهاء  من  يكونون  وقد 
العلماء، واإىل امل�شتوى الذي ي�شيب  الأدبــاء، بل وحتى من  اأو 

بالغثيان. 
روى اخلطيب البغدادي: )اأن اأبا البخري دخل وهو قا�س 
على الر�شيد، وهو اإذ ذاك ُيطرّي احلمام فقال: هل حتفظ ف 
هذا �شيئاً؟ فقال: حدثني ه�شام بن عروة عن اأبيه عن عائ�شة 
احلمام،  ُيطرّي  ك��ان  و�شلم«  واآل��ه  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  اأن 
فقال الر�شيد: اخُرج عني. ثم قال: لول اأنه رجل من قري�س 

لعزلته(... 
ال�شمائر: • �شراء 

جماعة  موؤ�ش�ض  ـ  اهلل«  »رحمه  يا�شني  عبدال�شالم  لل�شيخ 
يف  ال�شاأن  هذا  يف  جميلة  كلمة  ـ  املغرب  يف  والإح�شان  العدل 
كتابه »ال�شورى والدميقراطية«: )كان ف الكوفة ع�شرة رجال 
زماننا.  نعرب ف  كما  العام  ال��راأي  وق��ادة  الع�شائر  �شيوخ  هم 
ا�شرى �شمائرهم الغرية بثالثني األف درهم وبعثهم مع ابنه 
العهَد  ابِنه  يزيَد  توليَة  عليه  ليقرحوا  معاوية  اإل  مو�شى 
معرفة  ف  ماهر  اإليه  وال��ت��َزّل��ُف  تتزلف،  حا�شيٌة  بعده.  من 
اللعبة. ف�شاأل معاويُة مو�شى: بكم ا�شرى اأبوك من هوؤلء 
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ديَنهم ؟ قال مو�شى: بثالثني األف درهم. قال معاوية: لقد 
هان عليهم ديُنهم(. نعم، هان عليهم ديُنهم، فباع كلٌّ منهم 
ديَنه واآخرَته بثمٍن يتنا�شب ونقطُة �شعِفه. قال ال�شيخ يا�شني: 
ُيتاجرون  النافقون  وكان  بدينهم،  �شحيحني  الأتقياء  )كان 
ف الدين.. اأما زياٌد فقد كان من قواد جي�س الإمام علي كرم 
اهلل وجهه... ول يكن ليبيع ديَنه وَكفاءته بدراهم ودنانري.. 
فا�شتلحقه معاوية بن�شبه، واأّمرُه على الب�شرِة ثّم الكوفة... 
خزُي الزَنى، وِخزُي اأبناء الزنى، وخزي ا�شطناع اأبناء الزَنى 
َم من َحمّيٍة وغ�شبّيٍة  لَدعم عر�س َملَكّي... ما ن�شاهده الَيومْ
ِلي ف �شدور  عند اإخواننا ال�شيعة، اإنمْ هو اإل انفجار لا بقي يغمْ

ال�شلمني ِمن غيٍظ على ما فعله بنو اأميَة باآل البيت(.
احل�شن: • معاناة 

منوذج  من هكذا  ال�شالم«  »عليه  احل�شن  الإمام  عانى  وقد 
اإنَّ  بل  والقادة،  الأعيان  ِمن  كان  َمن  منهم  لأنَّ  معاناة،  ــا  اأميَّ
واإمام  احلق،  ن�شرة  عن  فتخلوا  اأقربائه،  ِمن  كان  َمن  منهم 
احلّق و�شّدوا عن �شبيل اهلل بعد اأن باعوا اآخرَتهم بدنيا حقرية. 

القادة: • �شقوط 
الأول من اجلي�ض، وهو  الق�شم  الإمام احل�شن  �شّكل  عندما 
يف  وبحلولهم  العبا�ض،  بن  لعبيداهلل  القيادة  جعل  املقدمة، 
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و�شلت  الدجيل«  بلدة  من  بالقرب  �شامراء  جنوب  »َم�شَكن: 
الر�شاوى ملجموعة من الزعماء، وهي بني مبالغ مالية ومنا�شب 
رفيعة، فت�شللوا من مع�شكر احل�شن والتحقوا مبع�شكر معاوية، 
وكتب عبيداهلل اإىل الإمام مبا جرى. ثم اأغري القائد عبيداهلل 
نف�ُشه بالر�شوة، مببلغ مليون درهم، ن�شُفها معّجلة، فان�شحب 
اإىل مع�شكر ال�شام، وروي اأن ثمانية اآلف مقاتل ان�شحبوا معه، 

حتى اأ�شبح الباقون ولي�ض لهم اإماٌم ي�شلي بهم الفجر! 
وكان الإمام قد بعث قائدًا من كندة اإىل الأنبار، ومعه اأربعة 
اأوليِّك  اإلَّ  اأقبلَت  اإنمْ  اإليه معاوية: )اإنك  فاأر�شل  اآلف مقاتل، 
بع�س كَوِر ال�شام واجلزيرة غرَي منف�ٍس عليك( اأي لتت�شرف 
فانحاز  درهــم،  األــف  خم�شمائة  اإليه  واأر�شل  ت�شاء.  كما  فيها 

ه!  الكندي اإىل معاوية ومعه مائتني من خوا�شّ
اأق�شم  وقد  »مراد«  قبيلة  من  بدياًل  قائدًا  الإمام  اأر�شل  وملا 
اأن ل يخون، فاإذا به يكرر ما فعله �شاحُبه. ثم حتّول الأمر اإىل 
ظاهرة مغرية، بحيث بات اأمثال هوؤلء يبادرون مبكاتبة معاوية 

عار�شني عليه بيع ديِنهم واآخرتهم!
الدائن: • ف 

يف  حينها  كــان  فقد  الــ�ــشــالم«  »عليه  احل�شن  ـــام  الإم اأمـــا 
»املدائن: جنوب بغداد« ل�شتكمال ت�شكيل جي�شه، فلما �شمع َمن 
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يف مع�شكره بتبّدل احلال، انقلبوا عليه، ونهبوا ما يف املع�شكر، 
وحاولوا اغتياله واأ�شيب بخنجر يف فخذه! 

فا�شدة: • مناذج 
والكندي  لعبيداهلل  واملــنــافــق  الفا�شد  الــنــمــوذج  هــذا  اإّن 
من  وانقلبوا  بدنياهم،  اآخرَتهم  باعوا  الذين  من  واملـــرادي، 
مع�شكر احلق اإىل مع�شكر الباطل، ف�شّدوا عن �شبيل اهلل، هذا 
اإنَّ م�شاديَقه  التاريخ فح�شب، بل  اأحداُث  النموذج ل تختزنه 
تتجلى يف كل زمان، كعني ال�شم�ض.. وكم عاي�شنا من �شيا�شيني 
ومراهقي عامل ال�شيا�شة وحزبيني وزعماء وعلماء قد َنَحوا هذا 
ومواثيَقهم  ووعوَدهم  واأوطاَنهم  �شمائَرهم  فباعوا  املنحى، 
اأو املن�شب  اأو ال�شهرة  واأمياَنهم وامل�شالَح العامة مقابل املال 
اأو الزعامة، باعوا اآخرَتهم بدنيا زائلة، يف مواقف م�شريية.. 
اإنَّ ُقبَح هذه ال�شورة ل ُيغّطيه �شئ، واإْن �شعى كثرٌي ِمن النا�ض 
الآخرين.. فمهما  اأْن يخدعوا  اأنف�ِشهم قبل  لتزيينها، وخلداع 
�شّفقوا لهم وجّمدوهم واختلقوا لهم املربرات، اغرتارًا بهم، 
اأُمِهل  ومهما  ثة..  امللوَّ موائدهم  فتات  من  �شئ  يف  طمعًا  اأو 
اأّن ما �شّودوه من  اإل  اأنف�شهم،  وا به  الفا�شدون فتمتَّعوا مبا منَّ
ما  عاُر  ولُيالحقهم  عليهم،  �شاهدًا  �شيبقى  التاريخ  �شفحات 
َفاَل  آِخ��َرِة  ِب��المْ َيا  نمْ الدُّ ��َي��اَة  َ احلمْ ُوا  ��َرَ ا���شمْ الَِّذيَن  فعلوا. {اأُوَلِئَك 

َعَذاُب َوَل ُهممْ ُين�َشُروَن} »البقرة:86«. ُهُم المْ ُف َعنمْ ُيَخفَّ
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) 6 (
�شبهة ورّد

املجتبى  الإمــام  حول  اأثــريت  التي  التاريخية  ال�شبهات  من 
»عليه ال�شالم« اأنه كان مزواجًا مطالقًا؟ فما مدى �شحة هذه 

املقولة؟
حون لهذه املقولة قالوا:  املوافقون امل�شحِّ

كرة  من  املقد�شة  الإ�شالمية  ال�شريعة  بح�شب  مانع  ل   .1
الزواج، ويتوافق مع قول النبي »�شلى اهلل عليه واآله«: )تناكحوا 
اأباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بال�شقط(.  تنا�شلوا حتى 

وقد كانت عند النبي ثالث ع�شرة زوجة و�شرية.
بكرة  الأمــويــني  �شد  �شوكته  تــقــوى  اأن  الإمــــام  اأراد   .2

امل�شاهرات.
3. اأن اأولياء الن�شوة كانوا يعر�شون بناتهم على الإمام لأجل 

الت�شرف به والتقرب اإليه لأنه ريحانة النبي و�شبطه.
العار�شني: • اأدّل 

اأما املعار�شون النافون لهذه املقولة فقد قالوا:
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1. احلديث لي�ض عن الزواج فقط، بل الطالق اأي�شًا، وكراهة 
الطالق �شرعًا معلومة. وقد روي عن ال�شادق »عليه ال�شالم«: 
)اإن اهلل يحب البيت الذي فيه العر�س، ويبغ�س البيت الذي 
اأحله   فيه الطالق(. وعنه »عليه ال�شالم«: )ما من �شئ مما 
ُيبغ�س  »ع��ز وج���ل«  واإن اهلل  ال��ط��الق،  م��ن  اإل��ي��ه  اأبغ�س  اهلل 

الطالق الذّواق(.
ال�شالم«،  »عليه  احل�شن  الإمــام  هدي  مع  ذلك  منافاة   .2
�شخ�شية  مع  يتنا�شب  فال  الفا�شلة،  لالأخالق  العليا  واملثل 

الإمام »عليه ال�شالم«.
3. نحن ل نتحدث عن رقم طبيعي يف التعدد، فالقائلون بهذه 
الكرة قالوا: اأنه تزوج ب�شبعني اأو ت�شعني اأومائتني وخم�شني اأو 

ثالثمائة!
ال�شاألة:  • متحي�س 

ولنا مالحظات ن�شجلها على املوؤرخني الذين رووا ذلك:
1. �شاحب القول الأول: علي بن عبداهلل املدائني الذي يروي 
عنه ابن اأبي احلديد املعتزيل: وهو من ال�شعفاء، وقد قال له 
الأ�شمعي: )واهلل لتركّن الإ�شالم وراء ظهرك(. كان يروي 
اأمية، كما  عن عوانة بن احلكم الذي كان ي�شع الأخبار لبني 

كان املدائني يبالغ يف متجيد الأمويني.

Hasan 1440.indd   41 5/27/18   10:40 AM



- 42 -

2. �شاحب القول الثاين: موؤمن بن ح�شن بن موؤمن ال�شبلنجي 
ال�شافعي، ورواها مر�شلة بال �شند.

3. �شاحب القولني الثالث والرابع: اأبو طالب حممد بن علي 
املكي �شاحب كتاب قوت القلوب يف معاملة املحبوب من كتب 
وخم�شني  مائتني  علي  بن  احل�شن  )وت��زوج  قال:  ال�شوفية، 
وقيل ثالثمائة، وكان علي ي�شجر من ذلك ويكره حياًء من 
اأهلهن اإذا طلقهن، وكان يقول: اإّن ح�شناً مطّلق فال تنكحوه. 
الوؤمنني لننكحنه  اأمري  يا  فقال له رجل من همدان: واهلل 
ما �شاء، فمن اأحب اأم�َشك، ومن كره فارق. ف�شّر عليٌّ بذلك 

واأن�شاأ يقول:    
ولو كنت بواباً على باب جنة       لقلت لهمدان ادخلوا ب�شالم
»�شلى  ر���ش��ول اهلل  ي�شبه فيه  ك��ان احل�شن  م��ا  اأح���د  وه���ذا 
اهلل عليه واآل��ه و�شلم«: وكان ي�شبهه ف اخللق واخللق، فقد 
اأ�شبهَت خلقي  واآله و�شلم«:  قال ر�شول اهلل »�شلى اهلل عليه 
وخلقي. وق��ال: ح�شن مني وح�شني من علي. وكان احل�شن 

رمبا عقد له على اأربعة ورمبا طّلق اأربعة(.
واعظا  بغداد  ــِدم  َق باله�شترييا،  م�شاب  املكي:  عن  قالوا 
عن  وخروجا  هذيانا  حديثه  يف  فــراأوا  البغداديون  به  فاحتّف 
قوله:  و�شذوذ  هجره  ومن  ونبذوه،  فرتكوه  ال�شتقامة  موازين 
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اخلطيب  قــال  اخل��ال��ق(!!  م��ن  اأ���ش��ر  الخلوقني  على  )لي�س 
ل�شان  على  ال��ق��ل��وب.  ق��وت  �شماه:  كتاباً  )�شّنف  البغدادي: 
وملا ح�شرته  م�شت�شنعة(.  منكرة  اأ�شياء  فيه  ذكر   ، ال�شوفية 
الوفاة دخل عليه بع�ض اأ�شدقائه فقال له اأبو طالب: )اإنمْ ُختم 
ل بخري فانرث على جنازتي لوزاً و�شّكراً. فقال له �شديقه: 
اإنمْ قب�شُت على يِدك(. فلما  وما عالمة الغفران لك؟ قال: 
حان موُته قب�ض على يد �شاحبه قب�شًا �شديدًا. فامتثل زميله 

ذلك فنر على جنازته لوزًا و�شّكرًا!!
اأولده:  • عدد 

ثم لو كان لالإمام كل هذا العدد من الزوجات لكان له رقم 
قيا�شي من الأولد، واأق�شى رقم لذريته اثنان وع�شرون !!

ولو كان الإمام معيبًا من هذه الناحية ل�شّنع عليه معا�شروه 
بالزواج  م�شغول  اأنت  له  ولقالوا  اخلالفة  حول  ناظروه  ممن 

والطالق، فاأنى لك احلكم؟!
الوؤمنني:  اأمري  • موقف 

ثم لو كان الإمام علي »عليه ال�شالم« قد نهى عن تزويجه 
وعلى املنرب، فاإما اأن يكون الإمام احل�شن ل يعلم مببغو�شية 
الأمر لكان لزامًا لالإمام علّي اأن ينهاه ب�شكل �شخ�شي، واإما 
اأن يكون الإمام قد نهاه فلم ينته فا�شطر اإىل العالن، وهذا 
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تطهريًا  وجل«  »عز  اهلل  طهرهم  الذين  من  لأنه  بعيد  اأي�شًا 
فكيف يع�شي والده؟!

الِفرية:  • اأ�شل 
وقد اأ�شار بع�ض املحققني اإىل اأن اأ�شل الفرية قد تعود اإىل 
فلما  احل�شنيني،  مع  �شراعًا  عا�ض  الذي  املن�شور  جعفر  اأبي 
قب�ض على عبداهلل بن احل�شن بن احل�شن قال: )اإنَّ ُولَد اأبي 
طالب تركناهم � والذي ل اإله اإل هو � واخلالفة، فلم نعر�س 
اأب��ي طالب فما  لهم ل بقليل ول بكثري، فقام فيها علي بن 
اأفلح وحّكم احلكمني، فاختلفت عليه الأمة وافرقت الكلمة 
ثم وثب عليه �شيعته واأن�شاره وثقاته فقتلوه، ثم قام بعده 
احل�شن بن علي، فواهلل ما كان برجل ُعر�شت عليه الأموال 
فخلَعه  عهدي  وّل  اأجعلك  اأيّن  معاوية  اإليه  ود���ّس  فقبلها، 
الن�شاء  على  واأق��َب��َل  اإل��ي��ه،  و�شّلمه  فيه  ك��ان  مم��ا  ل��ه  وان�شلَخ 
يتزّوج اليوم واحدة، ويطّلق غداً اأخرى، فلم يزل كذلك حتى 

مات على فرا�شه(. وعلى هذا ن�شج الن�شاجون!!
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 ) 7 (
p حليم اأهل البيت

َرى ُيَجاِدُلَنا  ُب�شمْ ُه المْ ُع َوَجاَءتمْ ومْ َراِهيَم الرَّ اإِبمْ ا َذَهَب َعنمْ  {َفلَمَّ
ِنيٌب} »هود:75-74«.  اٌه مُّ ِليٌم اأَوَّ َراِهيَم حَلَ ِم ُلوٍط، اإِنَّ اإِبمْ ِف َقومْ
امتدح اهلل خليله اإبراهيم »عليه ال�شالم« يف هذه الآية باأنه 
وجتاه  منهم،  �شدرت  التي  الإ�شاءات  كل  مقابل  ففي  حليم. 
الأمل  باب  اأن  يرى  كان  يرتكبونها،  كانوا  التي  املعا�شي  كل 
مو�شوع  تاأجل  لو  ومتنى  مفتوح،  وهدايتهم  عليهم  التاأثري  يف 
فكان احلليم  قلبًا كبريًا،  كان ميتلك  فقد  اإىل حني،  العذاب 
ي�شيطر  بــاأن  النتقام  وحــب  الغ�شبية  لقواه  ي�شمح  ل  الــذي 
�شياع  يف  النا�ض  يرى  وهو  التاأثر  عظيم  اأواهــًا  وكــان  عليه، 

وانحراف.
الإمام: • ِحلم 

ال�شالم« �شاحَب  املجتبى »عليه  اإماُمنا احل�شن  وهكذا كان 
ولو  بلغت،  مهما  امل�شيئني  اإ�شاءات  �شفَوه  ر  ُتكدِّ ل  كبري،  قلب 
النا�ض  اأبعد  ف�شاًل عن  اإليه،  واأحبهم  النا�ض  اأقرب  كانت من 

واأكرهم بغ�شًا له.
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ال�شفة  وكانت هذه  البيت،  اأهل  باأنه حليُم  ُعرف  ومن هنا 
من اأبرز �شفاته، حتى اعرتف له بها اأعداوؤه.

وعفو: • اإ�شاءات 
بعد ال�شلح ُووِجه الإمام بكالم عنيف، فعن يو�شف بن مازن 
الرا�شبي اأنه: )لا �شالح احل�شن بن علي »عليه  ال�شالم« ُعِذل( 

َد الوجوه(! لمه النا�ض )وقيل له: يا ُمذلَّ الوؤمنني و ُم�شويِّ
وريحانته،  النبي  �شبط  اإىل  حتّدثوا  والإ�شاءة  اجلراأة  بهذه 
اإىل �شيد �شباب اأهل اجلنة، وكان ميلك اأن ُيطِلق العنان لغ�شبه 
كي ينتقم لنف�شه، ولكنه ا�شتوعب املوقف بحلمه، فما عدا اأن 

بنّي لهم احلكمة من ال�شلح.
وعن �شفيان بن اأبي ليلى )اأو الليل( قال: )اأتيت احل�شن بن 
علي »عليهما  ال�شالم« حني بايع معاوية فوجدته بِفناِء داره 
قال:  الوؤمنني،  يا مذل  عليك  ال�شالم  فقلت:  وعنَده رهط، 
راحلتي ثم  ان��زل. فنزلت فعقلت  �شفيان،  يا  ال�شالم  وعليك 
اإليه فقال: كيف قلت يا �شفيان؟ قال: قلت:  اأتيته فجل�شت 
ال�شالم عليك ي��ا م��ذل ال��وؤم��ن��ني. ف��ق��ال: م��ا ج��رَّ ه��ذا منك 

اإلينا؟ فقلت : اأنت واهلل باأبي اأنت واأمي، اأذللَت رقاَبنا...(.
اأن  يكن ميلك  اأم  انتقامًا؟  يهينه  اأن  الإمــام  يكن ميلك  اأمل 

ي�شلِّط على الرجل اأولئك النفر الذين كانوا معه؟

Hasan 1440.indd   46 5/27/18   10:40 AM



- 47 -

علينا اأن نتعلم من الإمام كيف نتحكم يف ال�شتفزازات التي 
تواجهنا، ل اأن نكتفي بتمجيد الإمام وذكر ماآثره.

احلال: • انقالب 
روى املربد وابن عائ�شة: )اأّن �شامياً راآه راكباً، فجعل يلعنه 
واحل�شن ل يرد، فلما فرغ اأقبل احل�شن »عليه  ال�شالم« ف�شّلم 
عليه و�شحك فقال: اأيها ال�شيخ اأظنك غريباً، ولعلك �شبهت، 
)ولو  ا�شرت�شيناك  ا�شرت�شيتنا  لو  اأعتبناك(  ا�شتعتبتنا  فلو 
�شاألتنا اأعطيناك، ولو ا�شر�شدتنا اأر�شدناك، ولو ا�شتحملتنا 
اأحملناك( لو طلبت و�شيلة نقل لل�شفر وما �شابه لوّفرناها لك 
واإنمْ  ك�شوناك،  عرياناً  كنت  واإنمْ  اأ�شبعناك،  جائعاً  كنت  )واإنمْ 
كنت حمتاجاً اأغنياك، واإنمْ كنت طريداً اآويناك، واإنمْ كان لك 
اإلينا، وكنت �شيفنا  حاجة ق�شيناها لك، فلو حّركت َرحلَك 
رحباً  لنا مو�شعاً  اأع���وَد عليك، لأّن  ك��ان  ارحت��ال��ك  اإل وق��ت 
وجاهاً عري�شاً وماًل كثرياً. فلما �شمع الرجل كالمه بكى ثم 
اأعلم حيث يجعل  اأر�شه، اهلل  اأنك خليفُة اهلل ف  اأ�شهد  قال: 
اأنت  والآن  اإّل،  اهلل  اأبغ�َس خلق  واأب��وك  اأن��ت  وكنَت  ر�شالته، 
اإليه، وكان �شيفه اإل اأن ارحتل،  اأحب خلق اهلل اإّل. وحّول 

و�شار معتقداً لحبتهم(.
َننَزِلق يف حرب  األ  ال�شالم«  »عليهم  البيت  اأهل  علَّمنا  لقد 
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بقيم  نتم�شك  اأن  لنا  اأرادوا  بل  وال�شباب،  وال�شتائم  الإهانات 
الإ�شالم العظيمة، واإذا اأردنا اأن نكون يف موقع املدافعني عنهم، 

حبًا لهم، فالبد اأن نتبع هدَيهم، لأن احلبَّ اتباٌع واقتداء. 
وُخُلق: وتقوى  • َعقل 

الإنرتنت  و�شبكة  الف�شائية  القنوات  اليوم  امــتــالأت  وقــد 
فال  والإهانات،  ال�شتائم  باأنواع  الجتماعي  التوا�شل  وو�شائل 
ت�شمحوا لأحد باأن ي�شتفزكم، بل كونوا كاإمامكم احل�شن الذي 
احللماء  كونوا  العظيمة..  مدر�شته  اإىل  بالنتماء  تفاخرون 
من  واجعلوا  واأفعالهم..  اأقوالهم  يف  عقولهم  تتحكم  الذين 
�شيامكم وبركات رم�شانكم هذا )1( معينًا لكم يف ال�شرب على 
الإ�شالم  وتعاىل« وحفاظًا على  »تبارك  اإىل اهلل  تقربًا  الأذى، 

الذي مل يبق من حقيقته عند النا�ض اإل القليل. 

يف  ال�شالم«  »عليه  املجتبى  الإمام  مولد  مبنا�شبة  اخلطبة  األقيت   .1
الن�شف من �شهر رم�شان.
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) 8 (
n من ِحكم الإمام احل�شن

على الرغم من و�شوح دللة هذه الكلمة يف الأذهان ب�شكل 
اإجمايل، اإل اأن اأهل اللغة والأخالق اختلفوا يف تعريفها.

ٌة  نف�شانيَّ )اآداٌب  باأنها:  تــارة  ــروءة  امل اللغويون  عــّرف  فقد 
حتِمُل ُمراعاُتها الإن�شاَن على الوقوف عند حما�ِشن الأخالق 

ُجوِليَّة(. وجميل العادات( واأخرى باأنها: )َكماُل الرُّ
من  الإن�شان  كمال  )هي  باأنها:  تارة  الأخالقيون  وعّرفها 
الإح�شان  وب��ذل  الإخ����وان،  ع��رثات  واحتمال  الل�شان،  �شدق 
باأنها:  ال��زم��ان، وك��ف الأذى عن اجل���ريان(، وثانية  اأه��ل  اإل 
النا�س(،  ع��ن  ي�شينها  وم���ا  الأدن���ا����س  ع��ن  النف�س  )�شيانة 
مت احل�شن وحفظ الل�شان والجتناب من  وثالثة باأنها: )ال�شَّ
ال�شخف واأن ل ياأتي ال�شخ�س ما يعتذر منه مما يبخ�شه من 
مرتبته عند العقالء(، ورابعة باأنها: )مراعاة الأحوال التي 
تكون على اأف�شلها حتى ل يظهر منها قبيح عن ق�شد، ول 

يتوّجه اإليها ذم با�شتحقاق(.
وحيث اأن الكلمة م�شتقة من »امَلرء« وهو الإن�شان و لذا فيبدو 
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اأن اأن�شب الكلمات التي ميكنها اأن ت�شف هذه ال�شفة الأخالقية 
هي: كمال الإن�شانية اأو عودة الإن�شان اإىل اإن�شانيته احلقيقية.

وقد �شئل الإمام احل�شن املجتبى »عليه ال�شالم« عن املروءة: 
كيف ي�شبح الإن�شان �شاحب مروءة؟ فقال:

تتنازل  ول  ديَنك،  مُت�شك  اأْن  اأي  دينه(  على  الّرجل  )�ُشّح 
عنه لأحد، مهما كان، لأنَّ �شاحب املروءة هو اّلذي ي�شّر على 
و�شعادة  والآخـــرة،  الّدنيا  يف  �شعادته  فيه  تكون  مبا  اللتزام 

الّنا�ض من حوله.
)واإ�شالحه ماُله( ف�شاحب املروءة ل يف�شد ماله بالّتبذير 
رف يف غري حمّله. وقد ورد يف حديث الإمام  والإ�شراف وال�شَّ
قال:  ــه  اأّن املــوؤمــن،  �شفة  عن  ال�شالم«  »عليه  ادق  ال�شّ جعفر 
)الوؤمن ح�شن العونة، خفيف الوؤونة، جّيد الّتدبري لعي�شته، 

ل يل�شع من جحر مّرتني(.
املــروءة،  اإىل �شاحب  اأخــرى  الإمــام احل�شن �شفًة  وي�شيف 
هي: )قيامه باحلقوق( اأي حقوق النا�ض عنده، فهو لي�ض من 
النموذج الذي ياأخذ ول ُيعطي، ول من منوذج اأولئك الذين اإذا 
توقف الأمر عند حقوقهم طالبوا بها، وقاتلوا من اأجلها، واإذا 
م�ّض الأمر حقوق الآخرين منهم، متّل�شوا وو�شعوا األف تربير 

وتربير لعدم اللتزام بدفع احلقوق اإىل اأ�شحابها.
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عقل  ل  لن  اأدب  )ل  ال�شالم«:  »عليه  يقول  اآخــر  موقع  ويف 
له( فالأدب هو اأ�شلوب تفاعلك مع احلياة.. مع النا�ض.. فقد 
تتفاعل مع احلياة، ولكن ب�شورٍة تكون فيها مذمومًا و�شاحب 
�شخ�شية مبغو�شة من ِقَبل الآخرين.. وقد تتفاعل مع احلياة، 
دور  وياأتي  ت�شلحه..  مما  اأكر  العالقات  يف  تف�شده  ما  ولكن 
العقل ليوّجه الإن�شان يف اأ�شلوب تعاطيه مع املواقف املختلفة، 
مبا يحفظ له كرامته، ويعك�ض �شورًة اإيجابية حمببة اجتماعيًا 

ل�شخ�شيته.
باملواقع  ير�شى  فالك�شول  ل���ه(  ه��ّم��ة  ل  ل��ن  م����روءة  )ول 
ال�شفلى، وهو قادر على اأن يرتفع اإىل املواقع العليا، ولذلك ل 
ة عالية، حتاول  مروءة له، لأنَّ من املروءة اأن تكون �شاحب همَّ
اأن حُتّرك طاقاتك فيما ينفع نف�شك وينفع الّنا�ض واحلياة من 
طاقاتك  يخلق  مل  »تعاىل«  اهلل  لأنَّ  املواقع،  اأعلى  اإىل  حولك 
واإمنا  ملكك،  لي�شت  وهي  لتطلقها،  خلقها  ولكن  لتجّمدها، 
هي ملكك وملك النا�ض اّلذين يحتاجونها، وملك احلياة اّلتي 

حتتاجها.
)ول حياء لن ل دين له( لأنَّ الّدين يوّجه الإن�شان لي�شبط 
�شلوكه الجتماعي بو�شائل متعددة، من بينها التقوى، والتزام 
القانون، والأخالق الفطرية، واحلياء، فاحلياء يعني اأن ميتنع 
يّطلعون  الذين قد  القبيح مراعاًة لالآخرين  الإن�شان عن فعل 
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على �شوء فعله، فتتهاوى منزلته عندهم، اأو يوبخونه على فعله، 
اأو يعاقبونه عليه.

اأردت  فـــاإذا  ال��ّن��ا���س باجلميل(  م��ع��ا���ش��رة  ال��ع��ق��ل  )وراأ������س 
هل  الّنا�ض؛  يعا�شر  كيف  فاعرف  ما،  اإن�شان  عقل  تعرف  اأن 
يعا�شرهم باجلميل من اأخالقه وكلماته ومزاجه، اأو يعا�شرهم 
بالقبيح؟ واإذا فعل هذا، ف�شوف يعزل نف�شه عن الّنا�ض، ويعزل 
النا�ض عنه، فال يفيدهم يف �شيء، ول ي�شتفيد منهم يف �شيء، 
احلياة  من  اجلانب  هــذا  اإ�شقاط  على  يعمل  فاإنه  وبالتايل، 
لك  فتحوا  باجلميل،  النا�ض  عا�شرت  اإذا  بينما  املجتمع،  يف 
كما  وحياتهم،  قلوبهم  لك  وفتحوا  منها،  وا�شتفدت  عقولهم، 

تفتح لهم قلبك وعقلك وحياتك.
تدرك  بالعقل  اأنك  اأي  جميعاً(  ال���ّداران  ت��درك  )وبالعقل 
مزالقها  وجتتنب  فيها،  تعي�ض  كيف  لك  يخّطط  لأنه  الدنيا، 
تعمل  عندما  الآخرة  الدار  تدرك  وبه  وانحرافاتها،  ومهالكها 

على حتقيق الأهداف التي ُخلقت من اأجلها.
ُحِرم من العقل( بحيث عا�ض هواه و�شهوته، وجعل  )وَمن 
الّدنيا  اأي  جميعاً(  )ُحرمهما  غريزته  تــاأثــري  حتــت  حياته 

والآخرة. 
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) 9 (
n من و�شايا الإمام املجتبى

العقول«  ــف  »حُتَ كتابه  يف  احلــراين  �شعبة  ابــن  ال�شيخ  روى 
»عليهما  املجتبى  علي  بــن  احل�شن  ال�شبط  لــالإمــام  خطبة 

ال�شالم« تت�شمن قراءًة للواقع، وتو�شيات عديدة:
اإنه َمن ن�شح هلل( فكان �شادقًا خمل�شًا يف  النا�س،  )اأيها 
نيته )واأخ���ذ قوَله دل��ي��اًل، ُه��ِدي للتي هي اأق���وم، ووّف��ق��ه اهلل 
ده للح�شنى، فاإنَّ جاَر اهلل( وهو الذي يلجاأ اإىل  للر�شاد، و�شدَّ

ه خائٌف خمذول(. اهلل ويرجو حماه )اآمٌن حمفوظ، وعدوَّ
ولبد لهذا من ثمن يقّدمه الإن�شان، فما هو؟ )فاحر�شوا 
اإل  بوا  وتقرَّ بالتقوى،  اهلل  واخ�شوا  ك��ر،  ال��ذيِّ بكرثة  اهلل  من 
اهلل بالطاعة، فاإنه قريب جميب، قال اهلل »تبارك وتعال«: 
اإَِذا  اِع  الدَّ ��َوَة  َدعمْ اأُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِينيِّ  َعنيِّي  ِعَباِدي  �َشاأََلَك  {َواإَِذا 

�ُشُدوَن}(.  ُيوؤمِْمُنوامْ ِبي َلَعلَُّهممْ َيرمْ َتِجيُبوامْ ِل َولمْ َدَعاِن َفلمَْي�شمْ
يف  يبحثون  ي�شعفون،  حــني  اأنــهــم  الكثريين  م�شكلة  اإن 
الأو�ـــشـــاع  هـــذه  مــن  يخّل�شهم  عــمــا  اخلــاطــئــة  الجتـــاهـــات 
مبعرفة  مـــّدٍع  اأو  اأّفــــاك،  �شاحٍر  اإىل  فيلجوؤون  ال�شاغطة، 
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اإل  ذلك،  غري  واإىل  للكتاب،  وفتٍح  للغيوب،  وك�شٍف  امل�شتقبل، 
اأن الإمام »عليه ال�شالم« يوؤكد على �شرورة اأن ُيح�شن الإن�شان 
ه باهلل »�شبحانه«، الذي اأخربه اأنه قريب �شميع ب�شري قدير  ظنَّ
جميب الدعوات، وعلى الإن�شان اأن يتوجه اإليه بطلباته ويدعوه، 
فهذا هو �شبيل الر�شاد، وما �شوى ذلك دليل على �شوء الظن 

باهلل، ودليل على �شعف تقوى اهلل اأو انعدامها.
وِرفعة: • معرفة 

)فا�شتجيبوا هلل واآمنوا به، فاإنه ل ينبغي لن عرف عظمة 
اأن  اهلل  َعظمَة  يعلمون  ال��ذي��ن  ��ع��َة  ِرفمْ ف���اإنَّ  يتعاظم،  اأن  اهلل 
يتوا�شعوا، وِعزَّ الذين يعرفون ما جالُل اهلل اأن يتذللوا له، 
و �شالمَة الذين يعلمون ما ُق��درَة اهلل اأن ي�شت�شلموا له، ول 
ُينكروا اأنف�َشهم بعد العرفة، ول ي�شلُّوا بعد الهدى. واعلموا 
علماً يقيناً اأنكم لن تعرفوا التُّقى حتى تعرفوا �شفة الهدى، 
ولن مُت�ِشكوا مبيثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه( وكاأنَّ 
الإمام ي�شري اإىل م�شمون قوله »تعاىل«: {َواإِذمْ اأََخَذ اهلُل ِميَثاَق 
ُتُموَنُه َفَنَبُذوُه َوَراء  ُننَُّه ِللنَّا�ِس َوَل َتكمْ ِكَتاَب َلُتَبييِّ الَِّذيَن اأُوُتوامْ المْ
وَن}»اآل  َرُ َي�شمْ َما  �َس  َفِبئمْ َقِلياًل  َثَمًنا  ِبِه  ا  ومْ ��َرَ َوا���شمْ ُظُهوِرِهممْ 

عمران:187«. 
واأخلفوا ميثقاهم مع اهلل »عز وجل«  الكتاب  اأهل  فقد �شلَّ 
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وهم  واآلــه«،  عليه  اهلل  »�شلى  حممد  نبوة  حقيقة  كتموا  حني 
كان  َمن  �ُشَنَ  )لتّتبعّن  قبل:  من  النبي  قال  وقد  يعرفونها.. 
ْقر  بعد  �ْشر وال�شَّ ة( ري�شُة الطائِر كالنَّ ة بالُقذَّ قبلكم َحذو الُقذَّ
ُي�شَرُب  ة:  بالُقذَّ ِة  الُقذَّ هم.  ال�شَّ يف  َب  لرتكَّ واإِعدادها  ت�شويتها 
ر  ُجحمْ دخلوا  لو  )حتى  يتفاوتان  ول  ي�شتويان  لل�شيئني  مثاًل 

�َشّب خرب لدخلتموه(.
احلقيقية: • التالوة 

فه(  )ولن تتلوا الكتاب حقَّ تالوته حتى تعرفوا الذي حرَّ
والتالوة احلقيقية هي التي تكون مع وعي الآيات.. وهذه اإ�شارة 
قبل يف حتريف  من  الكتاب  اأهل  ارتكبه  ما  تكرار  اإىل  اأخــرى 
َمُعوَن  م�شمون ما نزل عليهم، اإما ن�شًا واإما تف�شريًا: {اأََفَتطمْ
ُثمَّ  اهلِل  َمُعوَن َكالَم  َي�شمْ ُهممْ  نمْ َفِريٌق ميِّ َكاَن  َوَقدمْ  َلُكممْ  ِمُنوامْ  ُيوؤمْ اأَن 
»البقرة:75«.  لَُموَن}  َيعمْ َوُه��ممْ  َعَقُلوُه  َما  ِد  َبعمْ ِمن  ُفوَنُه  ُيَحريِّ
وقد عمل البع�ض على حتريف تف�شري القراآن.. اأما الن�ض فقد 

حفظه اهلل »�شبحانه«.
النبي: باآل  • مت�ّشكوا 

البدع والتكلف، وراأيتم الفرية  )فاإذا عرفتم ذلك عرفتم 
على اهلل وال��ت��ح��ري��ف، وراأي��ت��م كيف ي��ه��وي َم��ن ي��ه��وي. ول 
َيجهلنكم الذين ل يعلمون. والتم�شوا ذلك عند اأهله( وي�شري 
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اأهل بيت  اآل النبي، وكاأنه يقول: اطلبوا احلق عند  اإىل  بذلك 
ُي�شت�شاُء  ن��وٌر  خا�شًة  )فاإنهم  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  حممد 
اجلهل،  وم���وُت  العلم  عي�ُس  بهم  بهم.  ُيقتدى  واأئ��م��ٌة  بهم، 
ك�َشف حلُمهم  اأي  اأخربكم حلُمهم عن جهِلهم(  الذين  وهم 
واحلكمة )وحَكَم  العلِم  قريُن  احِللم  لأن  اأعدائهم،  عن جهل 
ملاذا  تعرفون  كالمهم  خــالل  فمن  �شمتهم(  ع��ن  منطُقهم 
والعقول  احلكمة  اأ�شحاب  لأنهم  اأحيانًا،  ال�شمت  يختارون 
الكالم  يكون  حيث  اإل  يتكلموا  ل  اأن  ت�شتدعي  التي  الر�شيدة 
ول  عندهم  نفاق  فال  باطِنهم(  ع��ن  )وظ��اه��ُره��م  حمله  يف 
يختلفون  ول  احل��ق،  يخالفون  )ل  ال�شخ�شية  يف  ازدواجية 
م��ن اهلل  ��ة، وم�شى فيهم  ���ُش��نَّ م��ن اهلل  وق��د خلت لهم  ف��ي��ه. 
ُحكم، اإن ف ذلك لذكرى للذاكرين( فهم ل�ُشَن اهلل مدِركون، 
يف  اهلل  اأودعها  التي  القوانني  وفق  جتري  الأمــور  اأن  ويعلمون 
الوجود، فاإْن مل ينزل النا�ض عند و�شية النبي »�شلى اهلل عليه 
واآله« بهم، ر�شوا بحكم اهلل »�شبحانه وتعاىل« ومقادير الأمور 
رواية،  تعقلوه عقل  رعاية ول  �شمعتموه عقل  اإذا  )واعقلوه 

فاإنَّ ُرواَة الكتاِب كثري، وُرعاَته قليل، واهلل ال�شتعان(.
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) 10 (
واإل.. فم�شيبتك اأعظم

»تنبيه  كتابه  احلّلّي)1( يف  فرا�ض  اأبي  بن  وّرام  الأمري  روى 
الإمــام  اأن  وّرام«،  »جمموعة  اأو  النواظر«  ونزهة  اخلواطر 
احل�شن »عليه ال�شالم« عّزى رجاًل مات بع�ُض ذويه فقال له: 
بتك اأجراً، فهو،  )اإنمْ كانت ال�شيبُة اأحدَثت لك موعظًة، وك�شَّ

واإّل فم�شيبُتك ف نف�ِشك اأعظُم من م�شيبِتك ف مييِِّتك(.
طبيعي:  اأمر  • احلزن 

واأن  العزيز،  فقد  عند  الإن�شان  يحزن  اأن  الطبيعي  من 
ر�شول  بكى  وهكذا  بعده..  جاء  َمن  وبكى  اآدُم..  بكى  يبكي.. 
اإبراهيم..  اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« عند فقِد ابنه الر�شيع 
وبكى حني اأخربه الوحي اأن احل�شني �شبَطه العزيز على قلِبه 
طبيعة  هي  هذه  اهلل..  ر�شول  بعَد  جاء  َمن  وبكى  �شُيقَتل.. 

الإن�شان.

الأ�شرت،  مالك  ن�شل  من  605هـ«  »ت  احلّلي  فرا�ض  اأبي  بن  وورام   .1
الزهاد  العلماء  من  وغدا  العلم  اإىل  ان�شرف  ثم  ع�شكريًا،  قائدًا  كان 

املمدوحني.
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الِفطرة:  من  • البكاء 
والبكاء يف نف�شه غرُي مناٍف لل�شرب، ول للر�شا بالق�شاء.. 
اجلزع  عن  تعبريًا  مُتثِّل  قد  له  امل�شاحبة  الأمور  بع�ُض  نعم، 
وعدم الر�شا بق�شاء اهلل وقَدره، وقد ُمثِّل لذلك يف الأحاديث 
ال�شريفة ب�شقِّ الثوب، ولطم الوجه وخد�شه، وال�شراخ بالويل 

والعويل، وهي اأمور منهيٌّ عنها يف ال�شرع.
اخلطاأ؟  • اأين 

امل�شاعر،  اإطار  هذا احلدث يف  الإن�شان  يحب�ض  اأن  اخلطاأ 
باأن  الأف�شل..  اإىل  واقَعه   ُ تغريِّ عملية  فكرة  اإىل  يحّوله  ول 

يقرتب اإىل اهلل اأكر.. وباأْن يعود اإىل اإن�شانيِته اأكر.
ال�شالم«  »عليه  املجتبى  احل�شن  الإمــام  عليه  نّبه  ما  هذا 
وكاأّنه يقول: اإْن مل تّتِعظ، فاإّن نف�َشك اأوىل بالبكاء عليها ِمن 

بكائك على فقيدك.
النف�س:  على  • البكاء 

التي  الأليمة  باللحظات  تتعظ  مل  اإْن  نف�ِشك  على  ــِك  اب
عاي�شَتها و�شاهدَت فيها احلقيقَة باأمِّ عينك.. 

حقيقَة اأّن املوت لك باملر�شاد.. 
وعمُلك  ــك  اإميــاُن اإل  الــدنــيــا  هــذه  ــن  ِم لــك  َيبقى  ل  واأّنـــه 

ال�شالح.
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ل البناء الفاخر �شيبقى لك.. 
ول ال�شيارة الفارهة.. 
ول الروة املرتاكمة..

 ول اآلف امل�شّجعني وامل�شّفقني.. 
حت�شل  اأن  اأجــل  من  قاتلَت  الــذي  والكر�شي  ب  املن�شِ ول 

عليه.. 
لن يبقى لك �شيء من هذا عندما تواِجُه حلظَة احلقيقة. 
يف  التغيري  حلظُة  هي  بعزيِزك  م�شاِبك  حلظُة  �شتكون  فهل 

حياتك.. 
باآهات  مبلئه  اكتفيَت  اأن  بعد  امل�شيبِة  ملفَّ  �شتغلُق  اأم 

الأحزان، لتعود اإىل �شريِتك الأوىل؟ 
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) 11 (
ِحكمة ح�شنّية

عن الإمام املجتبى »عليه ال�شالم« اأنه قال: )يابن اآدم، عّف 
عن حمارم اهلل تكن عابداً، وار���َس مبا ق�شم اهلل تكن غنّياً، 
واأح�شن جوار َمن جاورك تكن ُم�شلماً، و�شاحب الّنا�س مبثل 

ما حتّب اأن ي�شاحبوك به تكن عادًل(.
هلل: • العبودية 

كثريون هم الذين يت�شّوقون لأن يكونوا من الُعّباد.. كثريون 
هم الذين يتطّلعون لأن ياأخذوا هذه ال�شمة يف حياتهم.. فهي 
اإِلَّ  إِن�����َس  َوالمْ ��نَّ  ِ ُت اجلمْ َخلَقمْ �شمة مقد�شة وغاية �شريفة: {َوَما 

ُبُدوِن} »الذاريات:56«. ِلَيعمْ
ينّبه بقوله: )عّف عن حمارم  ال�شالم«  الإمام »عليه  اأن  اإل 
اهلل تكن عابداً( اإىل اأن نيل هذه املرتبة اأمر ممكن حتى ملن قد 
ل ُت�شعفه ظروفه للتفّرغ للنوافل وامل�شتحبات الكثرية.. فيمكنك 
اأن تخت�شر الطريق وتكون عابدًا فيما لو ترّفعت وتعففت عن 
حمارم اهلل »عز وجل«. فمن الغايات الرئي�شة للعبادة تطهري 

النف�ض من ارتكاب املحارم.
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احلقيقي: • الغنى 
على  طموحًا  كنت  ولو  غنّياً(  تكن  اهلل  ق�شم  مب��ا  )وار����َس 
امل�شتوى املادي، فاإّن الغنى احلقيقي لي�ض يف كرة املال، بل يف 
راحة البال، حني تبذل جهدك فياأتيك رزُقك وتر�شى به، واإن 

كان اأقل بكثري مما عند الآخرين.
مع  واأو�ــشــاعــه  نف�شه  يوؤقلم  لــه  اهلل  ق�شمه  مبــا  فالرا�شي 
اإمكاناته، ول ينظر اإىل ما عند الآخرين ليعي�ض دوامة احل�شرة 
َنا  اإَِل َما َمتَّعمْ َك  َنيمْ نَّ َعيمْ دَّ وم�شاعفات الأمل النف�شي: {َوَل مَتُ
ُق َربيَِّك  ِتَنُهممْ ِفيِه َوِرزمْ َيا ِلَنفمْ نمْ َياِة الدُّ َ َرَة احلمْ ُهممْ َزهمْ نمْ َواًجا ميِّ ِبِه اأَزمْ

ٌ َواأَبمَْقى} »طه:131«. َخريمْ
و�ِشلمْم: • اإ�شالم 

لي�ض  فالإ�شالم  ُم�شلماً(  تكن  َمن ج��اورك  ِج��وار  )واأح�ِشن 
ومن  وعمل،  م�شوؤولية  بل  �شدرك،  على  ت�شعه  و�شام  جمرد 
هذه امل�شوؤوليات ح�شن اجلوار، لي�ض يف �شهر رم�شان فقط من 
خالل بع�ض املظاهر التي ن�شاهدها هنا وهناك، بل على طول 
اخلط. ومن خالله ن�شاهم يف حتقيق ال�شلم الأهلي والتعاي�ض 

والرتابط بني اأبناء املجتمع.
عادًل: • كن 

تكن  ب��ه  ي�شاحبوك  اأن  حت��ّب  م��ا  مبثل  الّنا�س  )و�شاحب 
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عادًل( وهذه �شمة اأخرى من �شمات الإن�شان املوؤمن، العدالة، 
فكما ل حتب اأن ُتظَلم، كن اأنت العادل يف التعامل مع الآخرين. 
واإن اأردت معيارًا للعدالة، فانظر اإىل ما حتب وتكره، وحينئذ 
ل ت�شمح باأن ي�شدر منك من القول والفعل وامل�شاعر ما تكره 
اأن  حتب  ما  مبثل  النا�ض  تعامل  اأن  وا�شَع  بحقك..  ي�شدر  اأن 
وال�شدق  والإنــ�ــشــاف  والتقدير  الحـــرتام  مــن  بــه  يعاملوك 

والإخال�ض.
الإ�شالم: • ر�شالة 

اإن ر�شالة الإ�شالم هي ر�شالة بناء هذه احلياة على اأ�شا�ض 
الإن�شانية مبثابة  القيم  وَجْعل  وتعاىل«،  »�شبحانه  العبودية هلل 
الأطر التي نر�شم من خاللها معامل تفاعلنا مع الآخرين مبا 

يحقق اخلري والأمن وطماأنينة النف�ض. 
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) 12 (
�شالمة الِفكر

ِلَنمْ  ُت  )َع�ِجبمْ قال:  اأنه  ال�شالم«   »عليه  املجتبى  الإمــام  عن 
َنُه  �ُق�وِلِه، َفُيَجنيُِّب َبطمْ ُر فى َمعمْ �َف ل َيَتَف�كَّ ُر فى َم�اأمُْكوِلِه َكيمْ َيَتَفكَّ

ِديِه(. َرُه ما ُيرمْ دمْ ما ُيوؤمْذيِه، َو ُيوِدُع �شَ
غذاء  بنوعية  الإن�شان  يهتم  اأن  وال�شروري  الطبيعي  من 
�شمانة  اجل�شد  ف�شالمة  ــات..  ــوؤِذي امل من  و�شالمته  ج�شمه، 
يبقى،  اأن  الإن�شان  لهذا  اهلل  �شاء  ما  احلياة  يف  ال�شتمرار 

مة �شرورية للعطاء والإنتاج. ومقدِّ
وكما يحتاج اجل�شد اإىل الغذاء، واأن يكون غذاء �شليمًا، فاإن 

العقل يحتاج اإىل الغذاء، واأن يكون غذاًء �شليمًا.
ول  املاأكول،  ب�شالمة  اهتمامًا  يولون  الذين  اأكر  ما  ولكْن  ـ 
يولون مثل هذا الهتمام لغذاء عقولهم، يف الوقت الذي تتحدد 
فيه قيمة الإن�شان مبقدار ارتقائه الروحي واملعريف والأخالقي.. 
وقد روي عن اأمري املوؤمنني »عليه ال�شالم« اأنه قال: )من كاَنت 

ُتُه ما َيدُخُل َبطَنُه، كاَنت ِقيَمُتُه ما َيخُرُج ِمنُه(. ِهمَّ
اهلِل  ِال  ال��ِع��ب��اِد  ���َق���ُت  )اأَممْ ــال:  ق ــه  اأن ال�شالم«  »عليه  وعنه 
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َجُه(. وكما اأن يف املعرو�ض ما  ه َبطَنُه َوَفرمْ �ُشبمْحاَنُه َمنمْ َكاَن َهمُّ
هو غذاء جالٌب لأمرا�ض الأج�شاد، فاإنَّ يف عامل الفكر والثقافة 

ما يجلب اأمرا�ض العقول.
واليوم تتجلى �شوٌر عديدة ومتنّوعة ملثل هذه الأمرا�ض:

• الإحلاد والالدينية التي تغزو جمتمعاِتنا بعنوان التنوير.
•والأنانية التي تدّمر اأرواَح �شباِبنا بعنوان الليربالية والتحرر.

النت�شار  بذريعة  ُت�شرَعن  التي  والكراهية  التطّرف  ثم   •
للدين واملذهب.

م  • وخزعبالت امللل الوثنية التي ُتلب�ض ثوب الإ�شالم وُتقدَّ
حتت ا�شم علوم الطاقة وعلم الفيدا واأمثال ذلك.

م  اإنها الثقافات ال�شقيمة وال�شاّرة التي يجب اأن نحَذر اأن ُت�شمِّ
م اأج�شاَدنا بالطعام  عقوَلنا واأرواَحنا واأخالَقنا، كما نحذر اأن ُن�شمِّ
امللوَّث والفا�شد. وم�شوؤولية الفرد جتاه نف�شه، وم�شوؤولية الوالدين 
جتاه الأبناء، ل تقت�شر على توفري ما له عالقة باجلانب املادي 
من احلياة ببناء الأج�شاد و�شمان �شالمتها وتلبية احتياجاتها، 
فهذا اإمنا ميّثل جزًء من ال�شورة، واأمــا الأجــزاء الأخــرى من 
ال�شورة فتخت�ض ب�شالمة الروح وبناء العقل وتكامل الأخالق، 

وهي م�شوؤوليتنا اأي�شًا جتاه اأنف�شنا وجتاه اأبنائنا. 
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