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افتتاحية العددُخُلوُد الَقِضيَِّة

ــه، حــرّي هبــا أن تكــون  ــد اإلل ــة رســمت ســيناريوها إرادة الســاء، ونظمــت خرزهــا ي قضي
بَِنــَة األساســية خللــود  ســيدة الثــورات ورائــدة امللحــات، فــا غلــو وال مكابــرة إذا مــا قلنــا إن اللَّ
هنضــة اإلمــام احلســن هــي الســاء، وأن مــن خّلــد ذكراهــا وســقى جذورهــا هــو اهلل ســبحانه 
ــُه ـ  ــَك َتقُتُل َت ــاَل: إنَّ ُأمَّ  َفق ــيِّ بِ ــُل إَل النَّ ــَلَمة: )جــاَء َجرَبئي ــَن ُأمِّ َس ــن ُأمِّ املؤمن وتعــال، َفَع
َيعنـِـي احُلَســَنـ َبْعــَدَك، ُثــمَّ قــاَل َلــُه: َأال ُأريــَك ِمــن ُتْرَبــِة َمْقَتِلِه؟ قــاَل: َنَعــم، َفجــاَء بَِحَصياٍت، 
َفَجَعَلُهــنَّ َرســوُل اهللِ يف قــاروَرٍة، َفَلــّا كاَنــت َليَلــُة َقْتــِل احُلَســِن، قاَلت ُأمُّ َســَلَمَة: َســِمعُت 
ــم َعــى لِســاِن  ــد ُلِعنُت ــوَن َجهــًا ُحَســينًا، أبــِروا بِالَعــذاِب َوالتَّنكيــِل، َق ــا القاتِل َ ــًا َيقــوُل: أيُّ قائِ
ــْد َحــَدَث  ــإِذا َق ــْت: َفَبَكيــُت، َفَفَتحــُت القــاروَرَة، َف ابــِن داووَد َوُموَســى َوَصاِحــِب اإِلنجيــِل، قاَل
ــا  فيهــا َدٌم( مقتــل احلســن، اخلوارزمــي: ج2، ص95، الصواعــق املحرقــة، العســقاين: ص 193، فــا تران
ــا وهنــاك عــن عوامــل خلــود هــذه امللحمــة بعــد أن تكّفلــت  بعــد هــذه احلقيقــة نبحــث مــن هن
ــن  ــات م ــدًا لكل ــتاء أب ــورة، وال نس ــذه الث ــود ه ــي خلل ــداد احلقيق ــي امل ــون ه ــاء أن تك إرادة الس
 ــبط ــل الس ــأن مقت ــوى ب ــن اهل ــق ع ــن ال ينط ــق م ــد أن نط ــم بع ــى بصريهت ــم اهلل وأعم أضله
 ،-ــَأيب َأنــَت -يعنــي احلســن جــرت بــه مشــيئة الســاء يف علمــه تعــال، فعــن اخلاتــم: »بِ
ــم ِعنــَد اهللِ ِمــْن  ــا هَلُ ــِة، َيْرُجــوَن َشــفاَعتي، َم ــٍة ِمــن هــِذِه اأُلمَّ ــَن ِعصاَب ــَك َب ــًا بَِدِم َكَأيّن َأراَك ُمَرمَّ
ــَك يِف  ــَك، َوإِنَّ َل ــَتاقوَن إَِلْي ــْم ُمْش ــَك، َوُه ــَك َوَأِخْي ــَك َوُأمِّ ــى َأبِي ــاِدٌم َع ــَك َق ، إِنَّ ــيَّ ــا ُبَن ــَاٍق، َي َخ
ــَهاَدِة« األمــايل، صــدوق: ص 216، وحســبك مــا تنبــأت بــه رشيكــة  ــةِ َدَرَجــاٍت اَل َتَناهُلــا إاِّل بِالشَّ اجَلنَّ
احلســن يف هنضتــه زينــب الكــربى خماطبــًة إمامنــا زيــن العابديــن: »َفــَو اهللِ: إِنَّ َذلـِـَك 
ــِذِه  ــْن َه ــاٍس ]ِم ــاَق ُأَن ــَذ اهلُل ِميَث ــْد َأَخ ــَك، َوَلَق ــَك َوَعمِّ َك َوَأبِي ــدِّ ــوِل اهللِ إَِل َج ــْن َرُس ــٌد ِم َلَعْه
َمُعــوَن َهــِذِه  ــْم َيْ ُ ــَاَواِت، َأهنَّ [ اَل َتْعِرُفُهــْم َفَراِعَنــُة َهــِذِه اأَلْرِض، َوُهــْم َمْعُروُفــوَن يِف َأْهــِل السَّ ــةِ اأُلمَّ
ــَك  ــرْبِ َأبِي ــًا لَِق ــفِّ َعَل ــَذا الطَّ َجــَة َوَيْنِصُبــوَن هِلَ ــا، َوَهــِذِه اجُلُســوَم امُلَضَّ ــَة َفُيَواُروهَنَ َق اأَلْعَضــاَء امُلَتَفرِّ
ــَدنَّ  ــاِم، َوَلَيْجَتِه ــايِل َواأَليَّ َي ــُروِر اللَّ ــَى ُك ــُمُه َع ــو َرْس ــُرُه، َواَل َيْعُف ــْدُرُس َأَث ــَهَداِء، اَل ُي ِد الشُّ ــيِّ َس
ــِوِه َوَتْطِميِســِه، َفــَا َيــْزَداُد َأَثــُرُه إاِلَّ ُظُهــورًا، َوَأْمــُرُه إاِلَّ ُعُلــّوًا«.  َاَلــِة يِف َمْ ــُة الُكْفــِر َوَأْشــَياُع الضَّ َأئِمَّ

ــوار، العامــة املجلــي: ج 28، ص 55. بحــار األن
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ينقـل اْبـُن َحَجـٍر يِف َفْتـِح الَبـاِري َعـْن ابـِن َأيِب 
َهْت إَِلْيَهـا املََصاِحُف  تِـي ُوجِّ َهاِشـٍم: )إِنَّ اجِلَهـاَت الَّ
َل َعْنُه َأْهـلُ تِْلَك اجِلَهِة،  َحاَبـِة َمْن َحَ ـا ِمَن الصَّ َكاَن هِبَ
ِل، َقاَل:  ـكْ َقِط َوالشَّ َوَكاَنـِت املََصاِحُف َخالَِيـًة ِمَن النُّ
ـْوُه َسـَاَعًا  َفَثَبـَت َأْهـُل ُكلِّ َناِحَيـٍة َعـَى َمـا َكاُنـوا َتَلقَّ
َمـا  َوَتَرُكـوا   ، اخَلـطِّ ُمَواَفَقـِة  ِط  بِـَرْ َحاَبـِة  الصَّ َعـِن 
َن الَِّذي َواَفَقـُه َعَلْيِه  ْمِر ُعْثـاَ ؛ اْمتَِثـااًل أِلَ الِـفُ اخَلطَّ ُيَ
َحاَبـُة مِلـا َرَأْوا يِف َذلِـكَ ِمـَن االْحتَِيـاِط لِْلُقـْرآِن؛  الصَّ
اِء اأَلْمَصـاِر( فتـُح  َفِمـْن َثـمَّ َنَشـَأ االْختِـَاُف َبـْنَ ُقـرَّ

البـاري: ج9، ص28.   

نشـأة  يف  الـرأي  هـذا  مـع  نختلـف  ال  ونحـن 
ملهمـة  اختـار عثـان  فربـا  القـراءة،  االختـاف يف 
توحيـد القـراءة يف مجيـع األمصار رجااًل غـري أكفاء، 
اختافـات  معهـم  بعثهـا  التـي  النسـخ  بـن  فوقـع 
إمائيـة وإعرابيـة، األمـر الـذي نتـج عنـه اختـاف 
املسـلمن يف القـراءة، فكا ذكـر ابن حجـر أن عثان 
أرسـل مع كل نسـخة قارئًا يقرؤها عى الناس، وكل 
قـارئ منهـم كان يقرأ حسـب ما مكتوب يف نسـخته 
مـن اخلـط، وكان النـاس يتبعونه يف ذلـك باعتبارهم 

يأخـذون مـن مبعـوث عثـان الـذي كانـوا يعتربونه 
االختـاف،  حصـل  بالتـايل  للمسـلمن،  خليفـة 
وأصبـح لـكل مـر قرآنـه، وكان األحـرى بعثـان 
معهـم   ويتفـق  بعثهـم،  قبـل  املبعوثـن  يمـع  أن 
عـى قـراءة واحـدة، خصوصـًا وأن العـرب كانـت 
ختتلـف يف نطـق بعـض احلـروف واحلـركات، وال 
يتصـّور جهـل عثـان هبـذا األمـر، لكنـه ربـا غفـل 
عنـه فحصـل مـا حصـل، وسـاعد عـى ذلـك أيضًا 
بـداءة اخلط الـذي كتبت به النسـخ املبعوثـة، واخللو 
مـن النقـاط واإلعـراب، وإسـقاط األلفـات، وتأثري 
اللهجـة واختافهـا بـن القبائـل العربيـة، وتفعيـل 
االجتهـاد والـرأي الشـخيص لبعـض القـراء وعلاء 
العربيـة الذين غالـوا بالقواعـد واألدب وغري ذلك.

تواتر القراءات
القـراءات  تواتـر  بـن  املازمـة  علاؤنـا  أنكـر 
وتواتـر القرآن الكريـم، خافًا للمذاهـب األخرى، 
ورأيـم عـى أن القـرآن الكريـم بحـدِّ ذاتـه متواتـر 
ـع غري متواتـرة، فالقرآن  لكـن القراءات حسـب التتبُّ
والقـراءات حقيقتان متغايرتـان، فالقرآن هو الوحي 

دروس في العقيدة

الِقَراءاُت الُقْرآِنيَّة 
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املنـزل عـى الرسـول، وأمـا القـراءات هي 
اختـاف يف كتابـة األلفـاظ أو طريقـة تلّفظهـا، 

وقد قـّرر اإلمـام الصادق هـذا الـرأي يف رواية 
يقـول فيهـا: »إّن القـرآن واحـد، نـزل مـن واحـد، 
ولكـن االختـاف يـيء مـن قبـل الـرواة« الـكايف، 
الكلينـي: ج2، ص630، وقال السـيد اخلوئي: )إّن تواتر 

القـرآن ال يسـتلزم تواتـر القـراءات، ألن االختاف 
يف كيفيـة تعبري الكلمـة ال ينايف االتفـاق عى أصلها، 
كـا أن االختـاف يف خصوصيـات حـدث تأريـي 
كاهلجـرة مثـًا ال ينـايف تواتـر نفس احلـدث، عى أن 
الواصـل إلينـا بتوسـط القـّراء إنا هـو خصوصيات 
إلينـا  واصـل  فهـو  القـرآن  أصـل  وأمـا  قراءاهتـم، 
ـَلف،  بالتواتـر بن املسـلمن، وبنقـل اخَلَلف عن السَّ
وحتّفظهـم عليـه يف الصدور ويف الكتابـات ... الخ ( 

البيـان يف تفسـري القـرآن: ص173.

ويبقـى السـؤال املهـم يف هـذا املوضـوع: هـل 
يـوز قـراءة القـرآن هبـذه القـراءات أو ال يـوز؟

اجلـواب: قـال السـيد اخلوئـي: )بالنظـر إل 
مـا ثبت قطعيـا من تقريـر املعصومن شـيعتهم 

عـى القـراءة، بأّية واحدة مـن القـراءات املعروفة يف 
زماهنـم، فـا شـك يف كفايـة كل واحـدة منهـا. فقد 
كانـت هـذه القـراءات معروفـة يف زماهنـم، ومل يـرد 
عنهـم أهنـم ردعـوا عـن بعضهـا، ول وثبـت الـردع 
لوصـل إلينـا بالتواتـر، وال أقـل مـن نقلـه باآلحاد، 
بـل ورد عنهـم إمضاء هـذه القـراءات بقوهلم: 
»اقـرأ كـا يقـرأ النـاس« الـكايف، الكلينـي: ج2، ص633، 
املصـدر: ص631، وعـى  نفـس  عّلمتـم«  كـا  »اقـرؤوا 
بالقـراءات  اجلـواز  لتخصيـص  معنـى  فـا  ذلـك 
السـبع أ والعـر، نعـم يعتـرب يف اجلـواز أن ال تكون 
القـراءة شـاذة، غـري ثابتـة بنقـل الثقـات عنـد علاء 
فمثاهلـا  الشـاذة  أمـا  موضوعـة،  وال  السـنة،  أهـل 
قـراءة، ملـك يـوم الديـن بصيغـة املـايض ونصـب 
َشـى َاهلَل  َا َيْ يـوم، وأما املوضوعـة فمثاهلا قـراءة إِنَّ
ِمـْن ِعَبـاِدِه اْلُعَلـَاُء برفـع كلمـة اهلل ونصـب كلمة 

العلـاء عـى قـراءة اخلزاعـي عـن أيب حنيفـة.
وصفـوة القـول: أنـه جتـوز القـراءة يف الصـاة 
أهـل  زمـان  يف  متعارفـة  كانـت  قـراءة  بـكل 
ص168. اخلوئـي:  القـرآن،  تفسـري  يف  البيت(البيـان 
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رشائعها  يف  تتبع  توحيدية  ديانة  هي  اليهودّية: 
عى ما جاء بالتوراة امُلحّرفة املزّورة البعيدة عا جاء به 

موسى، وهذه الديانة هلا عدة ِفرق، وهي: 
الِفَرق اليهودية:

باألحبار  يسّمون  املتشددون،  أي:  الفريسيون: 
يتزوجون،  ال  رهبانيون  متصّوفة  وهم  الربانين،  أو 
التبني،  طريق  عن  مذهبهم  عى  حيافظون  لكّنهم 

ويعتقدون بالبعث واملائكة وبالعامل اآلخر.
ألهّنم  األضداد؛  من  تسمية  وهي  الصدقّيون: 
البعث واحلساب  ينكرون  فهم  باإلنكار،  مشهورون 
ينكرون  كا  أيضًا،  التلمود  وينكرون  والنار،  واجلّنة 

املائكة واملسيح املنتظر.
فكر  من  قريب  فكرهم  وهؤالء  املتعّصبون: 
الفريسين لكّنهم اّتصفوا بعدم التسامح وبالعدوانية، 
قاموا يف مطلع القرن امليادي األول بثورة قتلوا فيها 
مع  اليهود  من  يتعاون  َمن  كلَّ  وكذلك  الرومان، 

اكن. هؤالء الرومان، فأطلق عليهم اسم السفَّ
من  الريعة  عرفوا  وهؤالء  الّنساخ:  أو  الكتبة 
الوعظ  فاختذوا  والكتابة،  النسخ  يف  عملهم  خال 
وواحدهم  وبالسادة،  باحلكاء،  يسّمون  هلم،  وظيفًة 
حساب  عى  فاحشًا  ثراًء  أثروا  وقد  أب،  لقبه 

مذاهب وأديان

مدارسهم ومريديم.
عقب  ظهروا  اليهود  من  قّلة  وهم  القّراؤون: 
إاّل  يعرتفون  ال  أتباعهم،  وورثوا  الفريسين  تدهور 
يعرتفون  وال  للتلمود  يضعون  وال  القديم،  بالعهد 

به؛ بدعوى حريتهم يف رشح التوراة.
دخلوا  الذين  املتهّودين  من  طائفة  السامريون: 
اليهودّية من غري بني إرسائيل، وكانوا يسكنون جبال 
بيت املقدس، أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن 
اليهودية،  الديانة  تاريخ  )ينظر:  بعدهم.  نبّوة من  نون دون 

ممد خليفة حسن: ص219 ـ 236(.

كتبهم:
وهو كتاب مقّدس لدى اليهود؛  العهد القديم: 
وأمثال وقصص  ونثر وحكم  فيه شعر  إّنه سجٌل  إذ 
وأساطري وفلسفة وتريع وغزل ورثاء، وينقسم عى 

الدَِّياَنُة اْلَيُهوِديَُّة
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قسمن:
أسفار:  مخسة  وهي  التوراة:  األول  القسم 
األخبار،  الاوين،  اخلروج،  اخللق،  أو  التكوين 

العدد، ويطلق عليه اسم أسفار موسى.
نوعان:  وهي  األنبياء:  أسفار  الثاين  والقسم 
يوشع  يشوع،  املتقّدمن:  األنبياء  أسفار  األول  النوع 
الثاين،  صموئيل  األول،  صموئيل  قضاة،  نون،  بن 

امللوك األول، امللوك الثاين.
أشعيا،  املتأخرين:  األنبياء  أسفار  الثاين  والنوع 
عوبديا،  عاموس،  يوئيل،  هوشع،  حزقيال،  إرميا، 
َصَفْنيا،  َحَبّقوق،  ناحوم،  ميخا،  يونس،  يونان، 

حّجى، زكريا، ماخي.
علاًم أّن أكثر األسفار ألفها غري من ُنسبت إليهم، 
وتواريخ  احلقيقين،  مؤلفيها  غري  إل  ُنسبت  قل:  أو 
املتناقضات،  من  كثري  وهبا  الدقة،  عن  بعيدة  تأليفها 
وكتبت ألهداف مددة ال لتصف الواقع، وغري ذلك 
)اليهودية(:  األديان  مقارنة  الشلبي،  أحد  )ينظر:  املآخذ.  من 

ص152 ـ 245(.

أعيادهم:
إرسائيل  بني  خروج  عيد  وهو  الفصح:  يوم 
من مر، يبدأ من مساء )14( أبريل، وينتهي مساء 

)21( منه، ويكون الطعام فيه خبزًا غري خمتمر.
يوم التكفري: يف الشهر العارش من السنة اليهودية 
ويصوم،  فيها  يتعّبد  أيام،  تسعة  الشخص  ينقطع 

وتسّمى أيام التوبة.
زيارة بيت املقدس: يتحتم عى كّل يودي ذكر 

رشيد زيارة البيت املقّدس مّرتن كّل عام.

هال  كّل  ملياد  حيتفلون  كانوا  اجلديد:  اهلالل 
وتشعل  املقّدس  البيت  يف  األبواق  وتنفخ  جديد، 

النريان ابتهاجًا به.
هذا  يف  االشتغال  لديم  يوز  ال  السبت:  يوم 
اليوم؛ ألّنه اليوم الذي اسرتاح فيه الرب كا يعتقدون. 

)ينظر: يوسف عيد، الديانة اليهودية: ص10(.

األفكار واملعتقدات:
التابوت: وهو صندوق كانوا حيفظون فيه أغى 

ما يملكون من ثروات ومواثيق وكتب مقّدسة.
يوضع  البخور،  إليقاد  خمّصص  مكان  املذبح: 

قّدام احلجاب الذي أمام التابوت.
وأقامه  داُود  به  أمر  الذي  البناء  هو  اهليكل: 
قدس  )أي:  املحراب  بداخله  بني  فقد  سليان، 
فيه  يوضع  مكانًا  بداخله  كذلك  وهيَّأ  األقداس( 

تابوت عهد الرب.
إل  البرية  الضحايا  تشمل  كانت  القرابني: 
ذلك  بعد  اإلله  اكتفى  ثم  والثار،  احليوان  جانب 
بجزء من اإلنسان وهو ما يقتطع منه يف عملية اخلتان 
التي يتمّسك هبا اليهود إل يومنا هذا فضًا عن الثار 

واحليوان إل جانب ذلك.
أبناء  )أحد  ليفي  بأبناء  وختتّص  الكهانة: 
النصوص  تفسري  حّق  هلم  وحدهم  فهم  يعقوب(، 
الضائب،  من  معفون  وهم  القرابن،  وتقديم 
فأصبحوا  اهلل،  إل  هبا  يتقرب  وسيلة  وشخصياهتم 

بذلك أقوى من امللوك. )ينظر: املصدر السابق(.
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كان هشام بن الحكم مناظرا فّذا ـ وهو المكّنى 
الشيباني،  الكوفي  الحكم  بن  هشام  محمد  بأبي 
وكان   ،والكاظم الصادق  اإلمامين  عن  حّدث 
الكام،  في  برع  وقد   ،عندهما المنزلة  عالي 
وله  الجواب،  حاضر  حاذقًا  فيه  وكان  الكام  ففتق 
شيخ  ـ  الضبي  ضرار  ناظر  لذا  ـ   عديدة  مناظرات 
الوالية  في  ـ  المعتزلة  رؤوس  من  رأس  الضرارية، 
الباطن،  على  أو  الظاهر  على  تجب  وهل  والبراءة، 
أمير  إيمان  على  االستدالل  في  ناظره  وكذلك 
الناصر  نعم  فكان  المنزلة،  بحديث   المؤمنين
لألئمة ذائدا بمهجته قبل لسانه، وال يخشى في 

الله ونصرتهم لومة الئم.
يومًا  دخل  الضبي  عمرو  بن  ضرار  أن  فيروى 
يا  البرمكي:  له  فقال  البرمكي،  بن خالد  على يحيى 
الشيعة  أبا عمرو هل لك في مناظرة رجل هو ركن 

قاصدًا بذلك هشام بن الحكم؟
فقال ضرار: هّلم من شئت.

الحكم،  بن  هشام  إلى  البرمكي  خالد  فبعث 
فأحضره.

وهو  ضرار،  هذا  محمد،  أبا  يا  البرمكي:  فقال 
في  الكام والخاف لك فكلمه  في  قد علمت  من 

اإلمامة.
فقال هشام بن الحكم: ال بأس في ذلك.

فأقبل ابن الحكم على ضرار قائاًل: يا أبا عمرو: 
الظاهر  أعلى  والبراءة  الوالية  ما تجب  خبرني على 

أم على الباطن؟
فقال ضرار الضبي: بل على الظاهر فإن الباطن 

ال يدرك إال بالوحي.
أي  اآلن  فأخبرني  صدقت،  هشام:  فقال 
الرجلين كان أذّب عن وجه رسول الله بالسيف، 
َوَأْقَتل ألعداء الله بين يديه، وأكثر آثارًا في الجهاد، 

أعليُّ بُن أبي طالب أو أبو بكر؟
فقال الضبي: بل عليُّ بن أبي طالب، ولكن أبا 

بكر كان أشّد يقينًا.

مناظرات عقائدية

ِهَشاُم
ْبُن احَلـَكِم

ــّب َمَع ِضــَراِر الضَّ
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الذي  الباطن  هو  هذا  الحكم:  بن  هشام  فقال 
 بظاهر  قد تركنا الكام فيه، وقد اعترفت لعليٍّ
عمله من الوالية، وأنه يستحّق بها من الوالية ما لم 

يجب ألبي بكر.
فقال ضرار الضبي: هذا هو الظاهر نعم.

فقال له هشام بن الحكم: أفليس إذا كان الباطن 
مع الظاهر فهو الفضل الذي ال يدفع؟!

فقال له ضرار: بلى.
فقال له هشام: ألست تعلم أن رسول اللهؤ 
قال لعلي: »َأْنَت ِمنِّي بَِمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموسى 
الطوسي:  للشيخ  )االقتصاد  َبْعِدي«.  َنبِي  اَل  ُه  َأنَّ إاِلَّ 

ص222(.

قال ضرار الضبي: نعم.
هذا  يقول  أن  فيجوز  أ  الحكم:  بن  هشام  قال 

القول إال وعنده في الباطن مؤمن؟
قال: ال.

لعلي ظاهره  فقد صح حينئذ  فقال هشام: 

باطن  وال  ظاهر  ال  لصاحبك  يصح  ولم  وباطنه 
والحمد لله.

عليُّ  دعا  أال  الحكم:  البن  الضبي  ضرار  فقال 
كان  إن  به  اإلتمام  إلى   النبي وفاة  عند  الناَس 

وصّيًا؟
قال هشام بن الحكم: لم يكن واجبا عليه، ألن 
يوم  به  واإلتمام  مواالته  إلى  دعاهم  قد   النبي
ويوم  الوداع(،  حجة  خطبة  في  خم  )غدير  الغدير 
وغيرهما  المتقدم(،  المنزلة  لحديث  )إشارة  تبوك 
آدم  منه، ولو كان ذلك جائزًا لجاز على  يقبلوا  فلم 
أن يدعو إبليس إلى السجود له بعد إذ دعاه ربه إلى 
ذلك، ثم إنه صبر كما صبر أولوا العزم من الرسل. 

)لمناقب البن شهر آشوب: ج 1، ص 270(. 

المصدر: )مناظرات في اإلمامة للشيخ عبد الله الحسن: ص164 

ـ 166(.
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مل يزل البعض حيارب شعائر عاشوراء بشتى األساليب، واصفًا إّياها بأهنا مظهر من مظاهر اجلهل 

والتخّلف، ملا فيها من بكاء ولطم وتطبري ورضب اجلسد بالساسل، الدعائهم أن كل ما يلحق اجلسد 

من أذى فهو حرام رشعًا حرمة ذاتية، ومنهم من يقول بحرمتها بسبب توهينها املذهب. 

اجلواب:

البكاء، وليس من موارد إيذاء اجلسد املحرم ذاتا، بل عى العكس متاما  الروايات عى منع  ال تدل 

للصدوق:  األمايل  اجلنة«.  فله  فبكى  احلسن  يف  أنشد  ومن   ..« قال:   الصادق اإلمام  عن  روي  كا 

ا ِمْن َتْقَوى  َ ْم َشَعائَِر اهللِ َفإهِنَّ ص205، وأما اآليات الريفة جاءت آمرة بتعظيم شعائر اهلل: َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّ

اْلُقُلوِباحلج: 32.

وأما مسألة توهني املذهب فهو مرفوض ألسباب منها:

إن ذلك ال يدل عى احلرمة الذاتية، بل نشأت من عنوان عارض عى الشعائر احلسينية، وهذا العنوان 

جلب الوهن.

وظيفة الفقيه تصدير احلكم الرعي، عى سبيل التعليق، فيقول: إن لزم من هذا الفعل التوهن فيحرم، 

واملكلف يتول تطبيق احلكم بمورده، وإن فرضنا دعوى التوهن يف بعض البقاع؛ ال باد الشيعة.

وأما أدلة املعرتضن هي:

ْهُلَكِة. )البقرة: 195(. 1ـ قوله تعال: َوَأْنِفُقوا يِف َسبِيِل اهللِ َواَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إَِل التَّ

الُِفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َألِيٌم )النور: 63(. ِذيَن ُيَ 2ـ قوله تعال: َفْلَيْحَذِر الَّ

اجلواب:

أـ ليس يف اللطم، وجرح الرأس، ورضب الساسل هاك، ليقال: إن فعل ذلك فإنه يلقي بنفسه إل التهلكة.

ب ـ لو سلمنا بالتهلكة، فإن احلرام من فعل ذلك يكون خصوص ما يؤدي للتهلكة، أو احتمل احتااًل يعتّد به، 

وإال لزم حتريم ركوب الدراجة النارية والطائرة، فإن احتال اهلاك فيها أكثر.

ج ـ اآلية األول ناظرة للتهلكة يف اآلخرة كا يف تفسري التبيان للشيخ الطويس: ج2،ص 152؛ ألهنا تتحدث عن 

اإلنفاق يف اجلهاد، وأن االمتناع عن ذلك يعّرض اإلنسان للعقاب اإلهلي، وأما الثانية ال تدل عى ذلك، فتحذر من 

الفتنة من جهة وهي ليست هاكا، وعذاب اآلخرة من جهة أخرى.

فيدل ذلك عى مروعية الشعائر؛ ألهنا عى اإلباحة إن مل نقل إهنا مستحبة بحسب األدلة اخلاصة للمذهب.

شبهات وردود

َشَعاِئُر َعاُشْوَراء
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نجومٌ في سماِء العقيدة

بناء جديد  القيم يف وجه الطاغوتية املتوحشة، فكانت ثورة  انتفاضة   مّثلت ثورة احلسن
حتكم  من  السنن  عرب  ممتدة  ووقاية  اهلل،  دين  عن  والبعد  اخلطأ  انعطافه  انعطف  الذي  لإلسام 
الطواغيت بالدين وحتويل الناس إل عبيد ،وقد حفل يوم العارش من مرم بكل معاين السمو التي 
الذين  القلوب ويميت الشيطان والباطل يف نفوس املؤمنن  كانت من احلسن كالغيث حييي 
تغلبوا عى شهوات  انفسهم، فلم يبطوا يف حضيض الفشل يف مواجهة النفس والشيطان، إن صوت 
 :املدوي ال زال يوقظ اهلمم ويوجه بوصلة اإلنسان نحو احلق  نحو اهلل انظر لقوله اإلمام
ُة،  لَّ ا الذِّ ِة، وَهيهاَت َلُه ذلَِك ِمّني، َهيهاَت ِمنَّ لَّ ِة َوالذِّ لَّ ِعيِّ َقد َتَرَكني َبَن السِّ ِعيَّ ابَن الدَّ »أال وإنَّ الدَّ
ئاِم َعى َمصاِرِع  أَبى اهلل ذلَِك َلنا وَرسوُلُه َوامُلؤِمنوَن وُحجوٌر َطُهَرت وُجدوٌد طاَبت أن ُنؤثَِر طاَعَة اللِّ

الِكراِم..« امللهوف: ص 156.
هذه القوة صنعت النر وقوة املواجهة يف نفوس املؤمنن فهذا ممد بن بشري احلضمي يف حال 
احلرب واخلوف من القتل وصله نبأ ارس ابنه، فقال يف حاله هذا تسليا ورضا عند اهلل احتسبه ونفي، 
ماكنت أحب أن يؤرس وأن أبقى بعده، ويسمع اإلمام الكام فيقول له: »رحك اهلل، أنت يف حلٍّ 

من بيعتي، فاعمل يف َفَكاك ابنك« بحار األنوار، العامة املجلي: ج44، ص394. 
وهذه رحة اإلمام الذي يؤثر رسور هذا الرجل بابنه عى نفسه وهو يف أمس احلاجة لنر لكل 
مقاتل يف حربه مع هذا اجليش اجلرار - وفق الظاهر وإال فإن احلسن مل يرب أيَّ أحٍد، بل إنه 
خرّيهم فاختاروه صلوات اهلل عليه - فقال وقد امتلك احلسن جمامع قلبه: أكلتني السباع حيًا 

إن فارقتك.
فقال له اإلمام: فأعِط ابنك هذه الربود )ثوب خمطط أو غري خمطط( -الكام عن ابن آخر 
للرجل- يستعن هبا يف فكاك أخيه، فأعطاه مخسة أثواب قيمتها ألف دينار. امللهوف عى قتى الطفوف، 

السيد ابن طاووس، ص153

ُد ْبُن َبِشْيِ احَلْضَرِمي مَّ ُمَ
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:قال أمري املؤمنني
َمْعِرَفتِه  وَكاَمُل  َمْعِرَفُته  يِن  الدِّ ُل  »...َأوَّ
وَكاَمُل  َتْوِحيُده،  بِه  التَّْصِديِق  وَكاَمُل  بِه،  التَّْصِديُق 
َله  اإِلْخاَلِص  وَكاَمُل  َله،  اإِلْخاَلُص  َتْوِحيِده 
َغرْيُ  ا  َ َأنَّ ِصَفٍة  ُكلِّ  لَِشَهاَدِة  َعْنه،  َفاِت  الصِّ َنْفُي 

َفِة،  امْلَْوُصوِف، وَشَهاَدِة ُكلِّ َمْوُصوٍف َأنَّه َغرْيُ الصِّ
َفَمْن َوَصَف اهلَل ُسْبَحاَنه َفَقْد َقَرَنه، وَمْن َقَرَنه َفَقْد 
َجِهَله( َفَقْد  َأه  َجزَّ وَمْن  َأه،  َجزَّ َفَقْد  اه  َثنَّ وَمْن  اه   َثنَّ

هنج الباغة: خطبة 1. 

توضيح كالم أمري املؤمنني
يف حقِّ اهلل جل وعال:

يِن َمْعِرَفُتُه«: ملّا كان الدين يف  ُل الدِّ قوله: »َأوَّ
اللغة هو الطاعة ويف العرف الرعّي هو الريعة 
اّتباع  وكان   ،الرسل بواسطة  الصادرة 
الشارع  من  ختصيصًا  ذلك  كان  طاعة؛  الريعة 
فيه صار  بأحد مسّمياته، ولكثرة استعاله  للعاّمة 
حقيقة دون سائر املسّميات؛ ألّنه املتبادر إل الفهم 
حال إطاق لفظة الدين، واعلم أّن معرفة الصانع 
سبحانه عى مراتب فأوهلا وأدناها أن يعرف العبد 
بوجوده،  يصّدق  أن  والثانية:  صانعا،  للعامل  أّن 
والثالثة: أن يرتّقى لتوحيده وتنزيه عن الركاء، 
نفي  واخلامسة:  له،  اإلخاص  مرتبة  والرابعة: 
الصفات عنه التي تعتربها األذهان له، وهي غاية 

العرفان.
يبن  بِه«:  التَّْصِديُق  َمْعِرَفتِه  »وَكاَمُل  قوله: 
نفي  هو  تعال  اهلل  معرفة  كال  أّن  الكام  ظاهر 
املتصّور ملعنى )إله  الصفات عنه، وبيان ذلك أن 
ناقصة؛  معرفة  اجلهة  تلك  من  به  عارف  العامل( 
متامها احلكم بوجوده، ومن رضورة كونه ُموِجد 
موجودا  يكن  مل  ما  فإّن  موجودا،  كونه  للعامل 
موجود،  أثر  عنه  يصدر  أن  بالضورة  استحال 

مقتطفات من كتب العقائد

َكَماُل التَّْصِديِق ِباهلِل َتْوِحْيُدُه
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وهذا هو كال معرفته.
أي  َتْوِحيُده«:  بِه  التَّْصِديِق  »وَكاَمُل  قوله: 
أّن من صّدق بوجود واجب الوجود ثّم جهل مع 
ذلك كونه واحدًا كان تصديقه به تصديقًا ناقصًا، 
طبيعة  فإّن  الواجب،  لوجود  الزمة  فالوحدة 
اثنن  بن  مشرتكة  كوهنا  بتقدير  الوجود  واجب 
فا بّد لكّل واحد منها ما يميزه خلاصية االشرتاك 
ب ممكن؛  تلك، فيلزم الرتكيب يف ذاتيها وكّل مركَّ
تصّور  وإن  الوجود،  واجب  بكونه  اجلهل  يلزمه 

معناه وحكم بوجوده.
َله«.  اإِلْخاَلُص  َتْوِحيِده  »وَكاَمُل  قوله: 
ففيها إشارة إل أّن التوحيد املطلق أال يعترب مع اهلل 

غريه مطلقا، وإال ُعّد ذلك رِشكًا.
َفاِت  الصِّ َنْفُي  َله  اإِلْخاَلِص  »وَكاَمُل  قوله: 
بقياس  صدقها   املؤمنن أمري  بّن  فقد  َعْنه«: 
برهاين أّن كّل من وصف اهلل سبحانه فقد جهله؛ 
املوصوف،  غري  أهّنا  صفة  كّل  شهادة   لقوله
وشهادة كّل موصوف أّنه غري الصفة، فهو توطئة 
املغايرة بن الصفة واملوصوف،  ببيان  االستدالل 
حال  بأّن  احلال  شهادة  هاهنا  بالشهادة  واملراد 
وعدم  املوصوف  إل  بحاجتها  تشهد  الصفة 
قيامها بدونه، وحال املوصوف يشهد باالستغناء 
نفس  الصفة  تكون  فا  بذاته،  وقيامه  الصفة  عن 

املوصوف حينئذ.
قوله: »َفَمْن َوَصَف اهلَل ُسْبَحاَنه َفَقْد َقَرَنه«: 
أن  لزم  للموصوف  مغايرة  الصفة  كانت  ملا  أي: 
ة عنها فلزم من  تكون زائدة عى الذات غري منفكَّ

تلك  كانت  وإن  هلا  مقارنة  تكون  أن  هبا  وصفه 
املقارنة عى وجه ال يستدعي زمانا وال مكانا.

قرن  من  ألّن  َثنَّاه«؛  َفَقْد  َقَرَنه  »وَمْن  قوله: 
يف  اعترب  فقد  الصفات  من  بيشء  سبحانه  اهلل 
الصفة  واآلخر  الذات  أحدمها  أمرين  مفهومه 
أشياء  أو  عبارة عن شيئن  الوجود  فكان واجب 
فكانت فيه كثرة وحينئذ ينتج هذا الرتكيب أّن من 

وصف اهلل سبحانه فقد ثّناه.
فظاهر  َأه«:  َجزَّ َفَقْد  اه  َثنَّ »وَمْن  قوله:  وأّما 
أّنه إذا كانت الذات عبارة عن جمموع أمور كانت 
إهّنا  حيث  من  الكثرة  لتلك  أجزاء  األمور  تلك 
ينتج  ملا تقدم  الكثرة وهي مبادئ هلا، وضّا  تلك 

أّن من وصف اهلل سبحانه فقد جّزأه.
كّل  فألّن  َجِهَله«؛  َفَقْد  َأه  َجزَّ »وَمْن  قوله: 
ذي جزء يفتقر إل اجلزء اآلخر، وجزئه غريه فكّل 
الغري  إل  واملفتقر  غريه،  إل  مفتقر  فهو  جزء  ذي 
ممكن فاملتصّور يف احلقيقة ألمر هو ممكن الوجود 
به،  بذاته فيكون إذن جاها  الوجود  الواجب  ال 
أّن  ينتج  السابقة  النتيجة  إل  النتيجة  هذه  وضّم 
يتبّن  وحينئذ  جهله  فقد  سبحانه  اهلل  وصف  من 
املطلوب وهو أّن كال اإلخاص له نفي الصفات 

عنه إذ اإلخاص له واجلهل به مّما ال يتمعان.
املصادر:

حتقيق   ،عيل اإلمام  خطب  الباغة،  هنج 
صالح: ص39.

ج1،  البحراين:  ميثم  ألبن  الباغة  هنج  رشح 
ص119ـ 123.
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صفحات مهدوية

َوَرَدت بعـض الروايـات يف صفـة تعامل اإلمام 
املنتظـر مـع النـاس عنـد الظهـور، منها مـا جاء 
 ِد ْبـنِ ُمْسـِلٍم، َقاَل: َسـِمْعُت َأَبـا َجْعَفٍر مَّ عـن ُمَ
َيُقـوُل : »َلـْو َيْعَلـُم النَّاُس َمـا َيْصَنـُع اْلَقائِـُم إَِذا َخَرَج 
َحـبَّ َأْكَثُرُهـمْ َأالَّ َيـَرْوُه مِمَّـا َيْقُتـلُ ِمَن النَّـاِس، َأَما  أَلَ
ـْيَف، َو  ُأ إاِلَّ بُِقَرْيـشٍ َفَا َيْأُخُذ ِمْنَها إاِلَّ السَّ إِنَّـُه اَل َيْبـدَ
ـْيَف، َحتَّى َيُقوَل َكثِـرٌي ِمَن النَّاِس:  اَل ُيْعِطيَهـا إاِلَّ السَّ
ـٍد  مَّ ـٍد، َو َلـْو َكاَن ِمـْن آِل ُمَ مَّ َلْيـَس َهـَذا ِمـْن آِل ُمَ

َلَرِحـَم« الغيبة، للنعـاين: ج1، ص233.
 ومنهـا مـا جـاء َعـْن ُزَراَرَة َعـْن َأيِب َجْعَفٍر
ِه يِل -  احِلِـَن َسـمِّ َقـاَل:  ُقْلـُت َلـُه: َصالِـٌح ِمـَن الصَّ
ُقْلـُت  اْسـِمي،  اْسـُمُه  َفَقـاَل:   -  اْلَقائِـَم ُأِريـُد 
ـٍد؟ َقـاَل: َهْيَهـاَت َهْيَهـاَت َيا  مَّ َأَيِسـرُي بِِسـرَيِة ُمَ
ُزَراَرُة، َمـا َيِسـرُي بِِسـرَيتِِه، ُقْلـُت: ُجِعْلـُت ِفـَداَك مِلَ؟ 
َكاَن   ، بِامْلَـنِ تِـِه  ُأمَّ يِف  َسـاَر   َرُسـوَل اهلل إِنَّ  َقـاَل: 
َيَتَألَّـفُ النَّـاَس، َواْلَقائِـُم َيِسـرُي بِاْلَقْتِل، بِـَذاَك ُأِمَر يِف 
اْلِكَتـاِب الَِّذي َمَعـُه، َأْن َيِسـرَي بِاْلَقْتِل، َو اَل َيْسـَتتِيَب 
َأَحـدًا، َوْيـٌل مِلَْن َنـاَواهُ « الغيبـة، النعـاين: ج1، ص231.     

وربـا تبعـث هـذه األخبـار ومـا عـى منواهلـا 
عـى تسـاؤٍل من بعض النـاس: من أن هـذه الطريقة 
ورفـض  الشـديد  القتـل  عـى  القائمـة  التعامـل  يف 
أهـل  سـرية  مـع  تتـاءم  ال  للنادمـن؛  االسـتتابة 
البيت! فكيف يسـري عليهـا خاتم األئمة؟

ويف رفـع هذا االشـتباه نقول إن تطبيـق العدالة 
الوجـه  عـى  النـاس  أمـور  وتسـيري  واإلنصـاف 
أن  واحلـال  املوقـف  يسـتدعي  أحيانـًا  الصحيـح؛ 
يكـون الطريق هو اللـن والرفق واملسـامة، وأحيانًا 
القـوة،  اسـتخدام  إل  اللجـوء  الطريـق هـو  يكـون 
وهـي املواقـف التـي ال ينفـع فيهـا الطريـق األّول، 
 ،وتشـخيص احلال والطريقـة راجـع إل اإلمام
خصوصـًا وأنـه لديـه مهمـة ومسـؤولية تطبيق 
العـدل، وبالتأكيـد هناك مـن يكون موقفـه ال يوافق 
موقـف وهدف اإلمـام  يف مـروع دولة العدل 
اإلهلـي، فيكون مع املوافـق صاحب اللـن والرحة، 
ومـع املخالـف الـذي يقـف ضـّد مروعـه، فيقوم 
حينئـٍذ عليهم بالسـيف، وينتقم منهم بـإذن اهلل، وال 

هوُر امُلقّدُس الظُّ
ِنْعَمٌة َأْم ِنْقَمٌة؟   
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تشـفع هلـم قبيلـة، وال شـفاعة انتائهـم القومـي أو 
العرقـي أيضًا، سـواًء  يف ذلـك كانوا عربـًا أم عجًا، 
مـن قريـش أم مـن غريهـم، أومـن أي فئـة أخـرى، 
فهـو نعمـة للمؤمنـن، ونقمـة عـى الكافريـن 
ِذيـنَ  الَّ ـا  َ َأيُّ َيـا  تعـال:  قولـه  يف  كـا  واملنافقـن، 
آَمُنـوا َمـن َيْرَتـدَّ ِمنُكـْم َعـن ِدينِـِه َفَسـْوَف َيـْأِت اهلُل 
ٍة َعَى  ـٍة َعـىَ امْلُْؤِمنِـَن َأِعـزَّ وَنـُه َأِذلَّ ُهـمْ َوحُيِبُّ بَِقـْوٍم حُيِبُّ
اُفـوَن َلْوَمـَة  اِهـُدوَن يِف َسـبِيِل اهللِ َواَل َيَ اْلَكاِفِريـَن ُيَ
اَلئِـٍم َذلِـَك َفْضـُل اهللِ ُيْؤتِيـِه َمـن َيَشـاُء َواهلُل َواِسـٌع 

َعِليـٌم املائـدة: 54.
 فـإذًا ال عجـب أن يكـون ظهـور اإلمـام
يتلـف  ال  األمـر  هبـذا   وهـو ونقمـة،  رحـة 
بدعوتـه  صـدع  عندمـا   اهلل رسـول  جـّده  عـن 
املباركـة، فكانـت دعوتـه رحـة للمؤمنـن شـملتهم 
هدايـة الديـن، وطّهرهم اإلسـام مـن أدران الرك 
والضـال، ومـن جانـب آخـر كانـت تلـك الدعوة 
نقمـة عـى الكافريـن واملركـن مـن قريـش الذين 
قتلهـم اهلل، وانتقـم منهـم عـى يـده أمثـال أيب 

طواغيـت  مـن  ود  بـن  وعمـرو  وعتبـة،  جهـل، 
اجلاهليـة فانتقـم اهلل منهـم بنبّيـه، فهـل هـذا إاّل 

نـٌر إهلـيٌّ وفتـحٌ مبـن؟
الريـف،  وظهـوره  قائمنـا  سـيكون  كذلـك 
فهـو نقمـة عـى الكافريـن واملنافقن، إذ سـينتقم اهلل 
بـه مـن عتـاة اجلباريـن بسـيف احلـق القويـم، وهـو 
ِذيـَن َأْجَرُموا  مصـداق قوله تعـال: َفانَتَقْمَنا ِمـَن الَّ

ـا َعَلْيَنـا َنـْرُ امْلُْؤِمنِـَن الـروم: 47.   َوَكاَن َحقًّ
بـل مـن هـذا القبيـل كان اجلهـاد يف سـبيل اهلل 
تعـال مـن فـروع الديـن اإلسـامي ألجـل إعـاء 
كلمـة اهلل وفيه قتـل للكافريـن املعانديـن، واملنافقن 
واملارقـن، ومل يكـن يف ذلـك أي مـذور، ويف نفـس 

الوقـت هـو رحـة للمؤمنن.
علًا إنـه يف بعض املوارد قـد يعفو ملصلحة 
هـو يراها )صلـوات اهلل عليـه وعى آبائـه( إاّل أنه ال 

يفـّرط يف حقـوق اهلل ويف مظلومية املظلومن.
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 أسئلة عقائدية

الوعد: عبارة عن اإلخبار بوصول نفٍع أو ثواٍب إل املوعود له.
والوعيـــد: عبـــارة عـــن اإلخبـــار بوصـــول رضر ٍ أو عقـــاٍب إل املوعـــود لـــه. ينظـــر: الشـــيخ 

الطـــويس، االقتصـــاد: ص107.

ـــري إل  ـــا ُيش ـــا م ـــّدة، منه ـــات ع ـــم يف آي ـــرآن الكري ـــد يف الق ـــد والوعي ـــاظ الوع ـــرت ألف ُذك
ـــد  ـــد والوعي ـــود بالوع ـــا املقص ـــؤالنا، وإّن ـــودًا يف س ـــس مقص ـــذا لي ـــا، وه ـــد يف الدني ـــد والوعي الوع

ـــرة. ـــد يف اآلخ ـــزاًء للعب ـــا كان ج ـــو م ه
ـــوز  ـــال والف ـــاده الك ـــد لعب ـــه يري ـــو أّن ـــًا ـ ه ـــًا وترهيب ـــده ـ ترغيب ـــده ووعي ـــن وع ـــة م والغاي
ــال عـــى  ــا، فَمـــن وعـــده اهلل تعـ ــرة هلـ ــرة وقنطـ ــة لآلخـ ــا مزرعـ والرضـــوان، وجعـــل الدنيـ
ـــَد اهللِ  ـــال: ﴿إِنَّ َوْع ـــال تع ـــا ق ـــّق، ك ـــده ح ـــه؛ ألّن وع ـــرة وال يلف ـــزاه يف اآلخ ـــح ج ـــل صال عم
ـــاٍت  ﴾يونـــس:55،  ومثـــال هـــذا اجلـــزاء قولـــه تعـــال: ﴿ َوَعـــَد اهلل امْلْؤِمنِـــَن َوامْلْؤِمَنـــاِت َجنَّ َحقٌّ
ـــَن اهلل  ـــَواٌن مِّ ـــْدٍن َوِرْض ـــاِت َع ـــًة يِف َجنَّ َب ـــاِكَن َطيِّ ـــا َوَمَس ـــَن ِفيَه ـــاُر َخالِِدي هْنَ ـــا اأْلَ تَِه ـــن حَتْ ـــِري ِم جَتْ
ـــه  ـــه أن يعاقب ـــًا فل ـــب عقاب ـــى ذن ـــده ع ـــن أوع ـــة:72، وَم ـــُم ﴾التوب ـــْوُز اْلَعِظي ـــَو اْلَف ـــَك ُه ـــرَبُ َذلِ َأْك
ـــْن  ـــول اهلل: »َم ـــال رس ـــذا ق ـــه؛ ول ـــو عن ـــًا ـ أن يعف ـــه ـ أيض ـــدل، ول ـــى الع ـــك مقت ـــه وذل علي
ـــًا  ـــل عقاب ـــى عم ـــده ع ـــْن أوع ـــه، وَم ـــٌز ل ـــو منج ـــًا فه ـــل ثواب ـــى عم ـــال[ ع ـــده ]أي: اهلل تع وع

فهـــو فيـــه باخليـــار«. الربقـــي، املحاســـن: ج1، ص246.
ـــؤال  ـــن الس ـــة م ـــة الثاني ـــل إل املرحل ـــد ننتق ـــد والوعي ـــن الوع ـــراد م ـــو امل ـــا ه ـــة م ـــد معرف وبع

ـــا؟ ـــه أن يلفه ـــال ل ـــل أّن اهلل تع ـــي: ه وه
ـــه،  ـــى عدل ـــاف ملقت ـــه خ ـــه؛ ألّن ـــن هلل أن يلف ـــي ال يمك ـــد اإلهل ـــم أّن الوع ـــّدم نعل ـــا تق مم
ـــو  ـــه أن يعف ـــة فل ـــدًا بالعقوب ـــال عب ـــد اهلل تع ـــإذا أوع ـــه، ف ـــن خاف ـــي فيمك ـــد اإلهل ـــا الوعي وأّم

ـــاده. ـــن عب ـــّي ع ـــم الغن ـــور الرحي ـــو الغف ـــه ه ـــه؛ فإّن عن

َما ُهَو الُمَراُد ِمَن الَوْعِد َوالَوِعيِد،
َوَهِل اهلُل َتَعالى ُيْخلفهما؟ 
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إصدار: مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية.
بمناسبة حلول شهر مرم احلرام، شهر ثورة أيب األحرار والثوار اإلمام احلسن أحببنا أن نخصص 
باب ببليوغرافيا يف هذا العدد من جملة اليقن كتابًا رائعًا ومفيدًا، يتناول هنضة اإلمام احلسن اخلالدة 
ضد الطغيان والظلم، واملتمثل ببني أمية وأشياعهم، ويف نفس الوقت يتناول الكتاب أيضًا العلم الذي 
حازه من جّده وأبيه )عليها وآهلا السام(، وقد صنف هذا الكتاب آية اهلل الشيخ لطف اهلل الصايف 

.الكلبايكاين
 الكتاب ينقسم إل مخسة فصول، الفصل األول كان يتناول مواضيع خمتلفة حول علم اإلمام احلسن
وأسباب عدم مبايعة اإلمام احلسن ليزيد بن معاوية )لع(، ويضع اليد أيضًا عى األسباب املهمة التي 
عقيل  بن  مسلم  سفارة  عى  الضوء  تسليط  أيضًا  الفصل  هذا  وتناول  احلسينية،  للنهضة  االنتصار  كتبت 
وحتمل املهمة إل الكوفة، وتناول أيضًا حديث أم سلمة وغريها من املواضيع واألسباب التي تقدمت عى 

.ثورة اإلمام احلسن
أما الفصل الثاين فقد سّلط الضوء عى النهضة احلسينية ومبادئها واألهداف املرسومة هلا، وأما الفصل 
الثالث فقد تناول أربعة مراحل مفصلية لنهضة اإلمام احلسن، وأما الفصل الرابع فهو يدور حول 
اخلامس  الفصل  خلص  بينا  اخلالدة،  ثورته  من   الشهداء سيد  إلمامنا  واملروعة  السامية  املطالب 

.واألخري إل اهم النتائج املستخلصة من ثورة أيب األحرار
يمكنكم حتميل الكتاب واالستفادة من مواضيعه وإثراءاته العلمية والتاريية من موقع شبكة الفكر، 

.)PDF( وبصيغته اإللكرتونية

ببليوغرافيا عقائدية

.اسم الكتاب: النهضة احلسينية وعلم اإلمام

.اسم املؤلف: الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاني

عدد الصفحات: 451 صفحة.
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َلْعُن َمْروان ْبِن الَحَكِم

ـ ما هو مشهور عندكم من أن رسول اهلل لعن مروان بن  العامة  هل ثبت عندنا ـ نحن 
احلكم وأباه؟

عن  فضًا  مصادركم  يف  هذا  وذكر  احلََكم،  وأباه  مروان   اهلل رسول  لعن  نعم  جوابنا: 
مصادرنا حيث ينقل ابن عساكر أّن عبد اهلل بن الزبري صعد إل أعى املنرب إل جنب املسجد احلرام 
وقال: )أقسم برّب هذا البيت والبلد احلرام أّن احلكم بن العاص وأوالده ُلِعنوا عى لسان رسول 

اهلل( كنز العال: ج11، ص481.
وعندما عقد معاوية والية العهد البنه يزيد قال مروان: )هذه سنّة أيب بكر وعمر، فقال له 
ِذي َقاَل لَِوالَِدْيِه ُأفٍّ  عبد الرحن بن أيب بكر: هذه سنّة هرقل وقير، فقال: أنزل اهلل فيك: ﴿َوالَّ
 َلُكَا﴾األحقاف: 37، فبلغ عائشة كام مروان، فقالت: كذب واهلل ما هو به، ولكن رسول اهلل
لعن أبا مروان ومروان يف صلبه، فمروان قصص من لعنة اهلل عّز وجّل(. مستدرك احلاكم: 4 / 481؛ 

تفسري القرطبي: 18 / 197.

ونقل احلاكم يف مستدركه عن عبد الرحن بن عوف قال: )كان ال ُيولد ألحد مولوٌد إالّ ُأت 
به النبّي فدعا له، فُأدخل عليه مروان بن احلكم فقال: »هو الوزغ ابن الوزغ امللعون بن 

امللعون«. هذا حديث صحيح اإلسناد ومل يرجاه ـ يقصد البخاري ومسلم ـ. مستدرك احلاكم: 4 / 479.
)... وخرج مروان إل الطائف طفًا ال يعقل مّلا نفى النبّي أباه احلََكم، وكان مع أبيه يف 
الطائف حّتى استخلف عثان فرّدمها، واستكتب عثان مروان وضّمه إليه، ونظر إليه عيّل يومًا 

فقال: »ويلك وويل ُأّمة مّمد منك ومن بنيك«. أسد الغابة: ج4، ص348
إذن، فالشيعة مل يتفردوا هبذا األمر، بل هو موجود يف مصادركم، فمروان ملعون عى لسان 
فعثان  توّل اخلافة،  بن عفان عندما  أرجعه عثان  والذي  املدينة،  األكرم، ومنفي من  النبي 

خالف أمر رسول اهلل يف إرجاع مروان وتقريبه إليه، بل سّلطه عى رقاب املسلمن!

 تساؤٌل من مخالف
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