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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
ِّ
وذكرهم بأيام اهلل

أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

ك ِمن الظُّلُم ِ
ات إِلَى النُّوِر َوذَ ِّك ْرُه ْم بِأَيَّ ِام اللَّ ِه)...
يقو ل اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي( :أَ ْن أَ ْخر ْ
ِج قَـ ْوَم َ ْ
َ

1

نبارك لكم يف البدء مولد االمام الرضا (عليه السالم) داعني اهلل سبحانه وتعااىل ا نناال مناه الرضاا با اجاى درراا الرضاا اا حمماد وال
حممد (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
...وذَ ِّكـ ْـرُه ْم بِأَيَّـ ِـام اللَّـ ِـه )...وهنااا ياالس الس اتال التااا  :ه ا ا (التااريكب بايااام اهلل) يفيااد يف اآيااة الي اريفة العلااة املبقيااة
تقااول االيااة املباركااة ( َ
املكملة للمقطع األول من اآية اليت افاد العلة احملدثة؟
(أيام اهلل) العلة المبقية للهداية

ـك) يياب اىل العلاة احملدثاة ،مث ا مان عواما ودعاائم الدموماة واالساتمرار علاى ا داياة
ِج قَـ ْوَم َ
نقول :ال يبعد ذلك فا قوله تعااىل (أَ ْن أَ ْخـر ْ
هااو مااا أرااار إليااه تعاااىل بااَ ( :وذَ ِّكـ ْـرُه ْم بِأَيَّـ ِـام اللَّـ ِـه) فهااريا العطا هااو ماان قبيا عطا املباااين علااى املباااين بلحاااض ضااميمة العلااة املبقيااة اىل العلااة
احملدثة ،فا االنسا قد خيرج من الظلما إىل النور اال انه ا والعياذ باهلل ا قد يعود اىل الظلماا مان ردياد ،لكان الاري ففا إماناه ا اسا
اآية اليريفة ا هو ا يُري ّكر ويَتري ّكر ايام اهلل ،على مدار الليا واأليام.
ويف االجتاه املقاب جند ا بعض عمالء االستعمار استهدفوا ايام اهلل ،فاعتلوا اختااذ ياوم مولاد سايد الكائناا وف رهاا (صالى اهلل علياه وآلاه

وسلم) عيدا وحمفال ،بدعة !! فعنادما نفارو ونسار ونباتهال ايالد رساول اهلل (صالى اهلل علياه وآلاه وسالم) او مايالد اإماام الارفو اإماام الرضاا
او سائر االئمة االطهار (عليهم السالم) ،أو بانتظاار منتظارهم (عجا اهلل تعااىل فرراه الياري ) ،االمار الاري فااف علاى إماا األماة ويييادها
انياادادا إىل قيادهتااا الربانيااة السااماوية اإ يااة ،ياأيت خاوارج العصاار وراارياذ االفااال ماان ساال آل أيب ساافيا فيعتاالو عما املساالمني هااريا بدعااة
ويكفروهنم تعالياً منهم على كتاب اهلل وسنة نبيه (صلى اهلل عليه وآله وسلم).
(الموت والظهور والقيامة) من أيام اهلل

و(أيام اهلل) قسم منها يرتبط ستقب اليمن كما تيب إليه الروايا الواردة يف تفسب القمي والعياري وغبمها ا املراد بايام اهلل:
 -4المـوت :وهااو ياوم ماان اياام اهلل وعلااى االنساا ا يتااريكر املااو دائماا فانااه املرحلاة النهائيااة الفاصالة يف حياااة اإنساا بعااد ا خلا يف
اجرها ربارهااا ل اابه والعياااذ
العاواا السااابقة (الظاالل ،الاارير ،االرنااة ،وغااب ذلااك) فاا :امااا إىل رنااة عرضااها السااماوا واألرو وامااا إىل نااا هر سا ّ

باهلل.

 -2يوم ظهور االمام المنتظـر (جـ ) :وعليناا ا ناريكر النااا دائماا باريا الياوم املباارك وا نتاريكره دومااً فاا ذلاك مان أهام عواما صاالو

املرء وإصالحه ،فإذا ما تريكر االنسا يوميا ا هناك سيدا يرعاه وا ك ماايقوم باه مان صا بة او كبابة مان كلماة او نظارة او خطارة فكار فاهناا
تاانعكع علااى رااك تقرياار اىل ساايد الكائنااا عج ا اهلل فررااه الي اري يف ك ا ثانيااة ثانيااة ،فانااه ماان املسااتبعد راادا لااو كانااا حالتااه هااريه ا
يعصي اهلل سبحانه وتعاىل او ا يتكاس عن خدمة أه البيا (عليهم السالم).
ا يوم الظهور امليمو هو من أيام اهلل اليت علينا ا نتريكرها ونريكر الناا با دائماً وأبداً ونرراوا ا يكاو ذلاك الياوم قريباا بلطفاه وكرماه ال
باستحقال منا.
 -1يوم القيامة :وهو كريلك من األيام اليت ارار اليها الروايا اليريفة يف كت التفاسب.
 1سورة إبراهيم :آية .5

هااريا عاان املسااتقب ومااا ذكاار كااا تفس اباً باملصاادال ،اال ا أيااام اهلل تياام بتص اريم العديااد ماان املفس ارين وعم ااوم اآيااة الي اريفة وبعااض
الروايا  1وقرائن أخرى عديدة ،2ما ارتبط بأمم األنبياء كطوفا ناوو وناار إباراهيم وآياا موساى وغبهاا وكاريلك م ا ياوم اإناريار ،وياوم خيال
وال دير واملبعث النبو اليري وغب ذلك ،واحلاص  :ا أيام اهلل متتد سمنيا وت طي مساحة التاريخ القدمي واحلاديث واملساتقب القريا والبعياد
أ ي ا.
وهنا نقتصر يف التمهيد بريا املقدار ل ي الوقا ونتحدث اآ عن اإمام الرضا (عليه السالم) النناا نعايا الياوم مناسابة والدتاه املباركاة:3
فنقول
ملمحان من مالمح جظمة ومظلومية اإلمام الرضا (جليه السالم)

ا مولد االمام الرضا (علياه الساالم) هاو مان أياام اهلل ،وماا رارى يف حياتاه مان األحاداث الكالى 4أي اا مان أياام اهلل ،با ا نفاع وراوده
مياهدا من قب مجيع الناا هو من أيام اهلل
املقدا يف تلك األسما ظاهرا َ
وسو نتوقا عناد ملمحاني مان مالمام عظماة ومظلومياة اإماام الرضاا (علياه الساالم) يف الوقاا نفساه ،فاا هاريين امللمحاني واليااهدين
كماا اهنماا رااهدا علاى جاو منيلتاه وعلاو رتبتاه وعظماة مكانتاه اال اهنماا يف نفاع الوقاا ا ويالالسا
تقصبنا يف حقهم صلوا اهلل عليهم:

ا يياهدا علاى مادى مظلوميتاه ومادى

الملمح االول :تراث االمام الضائع 41 :ألف مسألة!

الروايااة الاايت نقلهااا باان رااهر ارااوب يف مناقبااه 5عاان حممااد باان عيسااى اليقطيااص وهااو ماان اصااحاب االمااام الرضااا (عليااه السااالم) فانااه – أ
اليقطيااص  -كت ا كتابااا موسااوعيا مجااع فيااه املسااائ الاايت طرحااا علااى االمااام الرضااا وأراااب عنهااا  -حيااث ا االمااام كااا يف معاارك الص ارا
الفكر واحل ار وصرا احل ارا وال قافاا امل تلفاة فقاد كاا يواراه املسايحية واليهودياة والصااباية والفاساقة واناائرة فكاناا االساالة الايت
توره له متنوعة ارد التنو وعلى مستويا خمتلفة أرد االختال .-
فما مجعه حممد بن عيسى اليقطيص وحده عن االمام الرضا (عليه السالم) بلغ ( )11أل مسألة!!
وحناان نتسااائ  :اياان ذهبااا ك ا هااريا املسااائ ؟! وملاااذا اختفااا أو اُخفيااا؟ أال يُعا ّد ذلااك ماان أكاال أناوا الظلاام ا ا اإمااام الاارفو (عليااه
السالم) وا املسلمني وا اإنسانية مجعاء :ا حنرم من أقواله وتراثه ال ر احلاف بيىت انوا احلقائ واللطائ ؟.
ولو الحظنا ما يورد يف كتاب (االحتجاج) الري مجعه الطلسي مما خيص اإمام الرضا ومنه ما قاله عنادما مجاع املاامو النصاارى والصااباة
وغاابهم ماان األديااا االخاارى ووارهااوه بأسااالة صااعبة وناقيااوه نقار ااً مسااتميتاً ،وأراااب االمااام عنهااا بكااالم فااول كااالم امل لااوقني ودو كااالم
اخلال  ،ايث ابر العلماء واملفكرين من ك االديا واملل والطوائ الدينية والفكرية انرياك.
وا مثانية عير ال مسالة لَتَحتو على كم هائ من الكالم الرباين العلمي ولع بعض املسائ تبلغ أروبتها صفحة او اقا مان ذلاك او

اك ر.6
ولااو فرضاانا كمعاادل ا كا ( )6مسااائ مااع اروبتهااا تيااك صاافحة واحاادة علااى أقا الفااروو فساايكو هناااك ( )3آال صاافحة حافلااة
باملطال ! أ ما يعادل ( )6جملدا ك جملد فتو على ( )555صفحة!!

1
وم َُالثه سبحانه )...البحار ج 66ص.25
كما فيما رواه البحار عن آما الطوسي ( ...قال رسول اهلل :أيام اهلل نعمافه وبالفه َ
 2م ذكر (يوم الكره) بدل (يوم املو ) يف بعض الروايا – مستدرك سفينة البحار للنماس ج 15ص – 611فا راهد على ا التفسب كا باملصدال.
 3كا ا نا حس املنهال الري اعددناه ،عن بعض اآيا اليت تتحدث عن (الكريب) وانوان االخالقية فيها ،اال اننا عدلنا عن ذلاك ملناسابة مولاد اإماام الرضاا (علياه الساالم) ،فاا يف ذلاك اللكاة ا ارااء اهلل
تعاىل (منه دام ظله).
 4ب مطلقاً.
 5مناق آل أيب طال اجمللد  3ص  461قال حممد بن عيسى اليقطيص (ملا اختل الناا يف أمر أيب احلسن الرضا عليه السالم مجعا من مسائله مما سا عنه وأراب فيه مثانية عيرة أل مسألة).
 6ب قد تبلغ عيرة أو عيرين صفحة.

اال اننا الجند هريا الاراث الكباب اآ ! وماا ذلاك اال لتقصاب االماة اا ساادهتا وقادهتاا (صالوا اهلل علايهم) يف احملافظاة أراد احملافظاة علاى
آثارهم وتراثهم ،فا من الواضم ا الظلمة مهمتهم حماربة احل واحلقيقة والسعي إبادة هريه االثار
لكاان ايان هاام املتمنااو ؟ وملاااذا قصااروا يف ايصااال ذلااك الاراث اىل االريااال القادمااة؟ اننااا اال نعتااي ك ابا بكتاااب الرسااائ للياايخ االنصااار
وندرسه سنني طواال الننا نعتله ثروة علمية هائلة لكن اين (الرسائ ) من كالم املعصوم ومن إراباته على  11أل مسألة؟!!
وندرسه ّ
اننا نتأا لسما ذلاك حقاا ولكان مااذا عان ماا وصالنا عانهم (صالوا اهلل علايهم) فاناه لايع باليايء القليا فها أَوليناا ماا يوراد يف ايادينا
من الكت والروايا عنهم االهتمام؟ وه اطلعنا عليها او قراناها عن اخرها ؟! وه نيرناها يف العاا ليطلع العاا عليها؟
ا بعض احملققني مجع الروايا املورودة عن االمام الرضا (عليه السالم) اس تتبعه ،فوراد ماا يتجااوس ( )2555رواياة عان االماام (علياه
السالم) ...فاين رامعاتنا ومدارسنا عن هريه الروايا ؟ ه يعرفها اليرل او ال رب؟ ب ه تورد يف بيوتناا علاى األقا ؟! فكتااب االحتجااج
م ال ال يورد يف بيو الك ب منا ،وا وراد فاال يطلاع علياه إال القليا الناادر ،وكاريلك فا العقاول والكتا االربعاة وغاب ذلاك مان مصاادرنا
املعتلة.
فاذا كا الك ب من تراث اه البيا عليهم الصالة والسالم قد تل فا ما وص إلينا فيه النور واخلب واللكة واحلكمة فه كاا اهتمامناا
به بقدر يرفع تقصبنا ا ائمتنا وموالينا صلوا اهلل عليهم؟.
ا هناك الك ب من الكتّاب والف ائيا وخطبائنا الكرام الريين يقومو جبهد است نائي ربار يف نير علوم أه البياا علايهم الساالم لكان
املستولية اكل من ذلك بك ب ،كما ا خطبائنا الكرام يتحادثو عان بعاض كلمااهتم (صالوا اهلل علايهم) إال ا الك اب مان كلماا االئماة ال
تريكر وقد يعل ذلك با انمهور ليع ستوى قسم كبب من كالمتهم (عليهم السالم) لكن علينا ا نبني ام ونيارو ونوضام إضاافة إىل ا
ررفة كببة من املستمعني هم من خرجيي انامعا واملت صصني وغبهم ممن يهتمو باملباحث املعمقة وممن تستهويهم
الملمح الثاني 22 :الف راوي يكتب كالم االمام الرضا (جليه السالم)!
والرواية اآتية هاي رواياة مياهورة وساو نتوقا عناد هناياة هاريه الرواياة وهاي موراودة يف مصاادر الفاريقني وساو ننقلهاا مان احاد مصاادر
العامة 1لاال يقال ا ذلك مدرسة اه البيا فقط:
"يقول :فائدة يف تاريخ نيسابور للحاكم ا جلي الرضا بن موسى الكـاظم بـن فعفـر القـاد بـن محمـد البـاقر بـن جلـي يـن العابـدين
بن الحسين (جليهم السالم)
لما دخل إلى نيشابور في قبة مستورة جلى بغلة شهباء وقد شق بها السو فعرض لـه اإلمامـان الحافظـان أبـو رجـة الـرا ي ومحمـد
بــن أســلم ال وســي ومعهمــا خالئــق ال يحقــون مــن للبــة العلــم وأهــل األااديــة وأهــل الروايــة والدرايــة فقــاال أيهــا الســيد ال ليــل ابــن
السادة األئمة بحق آبائك األلهرين وأسالفك األكرمين إال ما أريتنا وفهك الميمـون المبـارو ورويـن لنـا اـديثا جـن آبائـك جـن فـدو
محمد صلى اهلل جليه وآله نذكرو به
فاســتوقف ملمانــه وأمــر بكشــف المظلــة جــن القبــة وأقــر جيــون تلــك التالئــق بركيــة للعتــه المباركــة فكانــن لــه ذكابتــان جلــى جاتقــه
والناس كلهم قيام جلـى لبقـاتهم ينظـرون إليـه وهـم مـا بـين صـارم وبـاو ومتمـرب فـي التـرار ومقبـل لحـافر بغلتـه وجـال الضـ ي فقـا
األئمة والعلماء والفقهاء :معاشر الناس أسمعوا وجوا وأنقتوا لسماع ما يـنفعكم وال تذذونـا بكثـرة صـراخكم وبكـائكم وكـان المسـتملي
أبو رجة ومحمد بن أسلم ال وسي
فقال جلي بن موسى الرضا جليهما السالم :ادثني أبي موسى الكاظم جن أبيه فعفر القاد جن أبيه محمد الباقر جـن أبيـه جلـي

ين العابدين جن أبيه الحسين شهيد كربالء جن أبيه جلي المرتضى 2قال ادثني ابيبي وقـرة جينـي رسـول اهلل صـلىاهلل جليـه وآلـه قـال
 1رارع فيض القدير ررو انامع الص ب من احاديث البيب النريير حملمد عبد الرفو املناو  ،اجمللد  4ص  641حر القا
 2ونفع تالوة األجاء وقراءهتا بركة عظيمة فا ذكرهم بأمجعهم عبادة وأ عبادة!

ادثني فبرائيل قال سمعن رر العزة سبحانه تعالى يقول كلمة ال إله إال اهلل اقني فمن قالها دخـل اقـني ومـن دخـل اقـني أمـن
جذابي ثم أرخى الستر جلى القبة وسار .فعدوا أهل المحابر والدوي الذين كانوا يكتبون فأنافوا جلى جشرين ألفا
وهنا نتوق قليال تقول الرواية ((..فعـدوا أهـل المحـابر والـدوي الـذين كـانوا يكتبـون فأنـافوا جلـى جشـرين ألفـا)) .اذ قَا ّ ا فادث ا
ويقرروا ما يكتبه أستاذ أو إمام أو مررع تقليد أو خطي .
يكت عيرو أل عاا ورا هو ّ
با ا الروايااة هنااا تقااول ( ..فعا ّد أها احملااابر )..إذ املسااتظهر اهناام اغفلاوا الك ااب مماان كااا يكتا ال العااد يف ذلااك الاايمن ا يكاان باااالمر
ا ااني خاصااة وا الناااا كااانوا بااني رارا وراكا فرسااً أو بعاباً أو محاااراً أو غااب ذلااك فكااا عاادهم مجيعااً أراابه باااملمتنع ..إذ فقااد عا ّدوا ماان
تيسر م فكانوا عيرين ألفاً!
ولنالح امرا اخر أي اً إذ االمور تعر بقياساهتا :فانه ا يكن سكا املعماورة انارياك كماا علياه اال  .فقاد وصا ساكا االرو اآ اىل
اك اار ماان ( )6مليااار نساامة فيمااا ا يكاان يف تلااك االعصااار يتجاااوس عيارا املاليااني ،فلعا البياار اال اك اار ماان ( )65ضااع تلااك االسمااا
ال ابرة وذلك لبعض القرائن واملناسبا وا كا االمر فتاج اىل فقي تارخيي أوسع.
فقااد جتاااوس اليااع العراقااي ما ال اال ( )33مليااو نساامة فيمااا ا يكاان يف ساانة  1225اخلمسااة ماليااني فانااه خااالل ( )15ساانة ت اااع
العرال اك ر من ستة اضعا تعداده احلا !!1
وما نريد ا نقوله هنا حول الرواية االنفة لو اننا ضربنا ( )25عاا او راو با ( )65ضعفاً كما قدرنا  -فساو يعاادل العيارو ألا راو،
مليونا وأربعمائة أل را هو قاييع هريا اليمن!
وآخر دجوانا ان الحمد هلل رر العالمين وصلى اهلل جلى محمد واله ال يبين ال اهرين

 1أو أك ر.

