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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

سم املصطفى، حممد احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا
قوه إال  مة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والوعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ

  باهللا العلي العظيم.
  االبتالء في االديان واالبدان ومع السلطان

 : يقول تعاىل
  )١()يَِّتي قَاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ قَاَل َوِمْن ُذرِّ  ،َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما(

  : يف حماور ثالثةفقط، وسيتدرج  مفردة (االبتالء) يف إطار )َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماتٍ (: ن اهللا تعاىل حول قوله عز وجلذاحلديث يدور با
 .اطالقات االبتالء -١
 . انواع االبتالء -٢
  . ن االبتالءاملوقف م -٣

  : االبتالء أطالقات: المحور االول
عنـد عامـة النـاس ان االمتحـان واالختبـار مـثال ـ  املعهـود اذ؛ الكثريين ختتزن شـحنة مـن السـلبية حـول مفـردات االبـتالء واالمتحـان واالختبـار أذهانلعل  

ما االبتالء ـ  ومها اللذان التعـب ما يستلزمه االبـتالء واالمتحـان مـن اىل  إضافة، السقوط واخلسران زايا أواملشاكل واحملن والر  يستبطنعسري أمر صعب ُفسر 
  النفسي واجلسدي.

  : ذلك ان لالبتالء إطالقاتذلك..  أوسع منن الكرمي جندها مث يف القرا، طالقات االبتالء يف كتب اللغةعندما نتتبع إلكننا 
 . النقمةفقد يطلق على  -١
 . النعمةوقد يطلق على  -٢
  .بنفسه االختباروقد يطلق على  -٣

اهللا تعـاىل يبتلـي عبـده بالنعمـة ليمـتحن فـان  ايضـا ابتالء نقمة وهي الولد الطالحكما ان ،  ابتالء نعمة وال شك لكنه الولد الصالحو، ابتالءفان النعمة 
  . صربه يختربشكره كما قد يبتليه بنقمة ل

ليختـرب مـدى  منعلـى عبـاده يف بلـد مـا بـاأل واهللا تعـاىل قـد ميـنّ  ،ايضـا ابـتالءهـي لفوضـى واالضـطراب وامـن أالالمن االبتالء كمـا ان فانه  منألكذلك ا
  .امن نقمة لكنه يف نفس الوقت ابتالءكما ان الال اال اننا جند من يستغل ذلك ملعصيته تعاىل منه وامانهأالتزامهم وعدم اغرتارهم ب

 ريشـدهم اىل مـاملـن يعلمهـم ف ام يتواضـع مـنهميـرى نفسـه افضـل ويعلـو علـى اآلخـرين و  فهل يتكـرب، ءنوع اختبار وابتال عالماكذلك ان يكون االنسان 
وهـل انـه يسـعى  وامتحـان نـوع اختبـار ايضـافانـه ـ  وهـو مكـروهـ  جـاهال كمـا ان يكـون االنسـان؟  بكل تواضع وسعة صدر وأخالق فاضـلةفيه اخلري والصالح 

  ام يبقى مرتددا يف جهله وغيه؟ ماء يتواضع للعلم والعلبل  نفأوال ي ليسأل
ق فهــو يطلــق علــى املتعلِّــ االبــتالء حبســب مــا يســتفاد مــن اللغــة انــه يطلــق علــى النقمــة وعلــى النعمــة كمــا يطلــق علــى االختبــار نفســه ان ومــوجز القــول:

  واملتعلَّق معاً.
  : يقول تعاىل جندهن الكرمي آالقر  وعندما نرجع إىل

ُلوُكْم بِالشَّرِّ ( َنا تـُْرَجُعونَ َونـَبـْ َنًة َوِإلَيـْ   )٢()َواْلَخْيِر ِفتـْ
ــا مصــاديق ال معــاين أو وقــد عربنــا يف مســتهل حبثنــا باالطالقــات ومل نعــرب باملعــاين ،كالمهــا فتنــة  إذن فالشــر واخلــري الن االبــتالء حيصــل بالشــر وبــاخلري ؛ أل

  ما كما هو واضح معًىن بل هلما معانيهما اخلاصة  مرادفني لالبتالءوليس الشر واخلري 
 . االختبار واالمتحان والفتنةومساحات  لدوائر من النقم والنعم هي دوائركل هذه اوعلى ذلك فان  

                                                            

  ١٢٤البقرة  )١(
  ٣٥االنبياء  )٢(
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  . بأمجعها طالقات االبتالء هذهعلى ضوء إ )...ِبَكِلَماتٍ  َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُّهُ ( اآلية الكرميةعلينا ان نالحظ و 

  الء انواع االبت: المحور الثاني
  االبتالء في األبدان أو في األديان

  . معاً  واألبدان األديانوقد تكون بلية واحدة تعم ، ومصاديق فقد يكون االبتالء يف االديان وقد يكون يف االبدان وأقسام أنواعان االبتالء له عدة  
  !ديان واالبدان معاها األمصبَّ  ايضا بالء لكنَّ  كما ان الوهابية،  األبدانه عادة على مثال بالء لكن مصبَّ  فاإلرهاب 

  . ميكن القول ان مصبها االبدان فقط فانه وغريمهاوداعش  مشتقات الوهابية مثل القاعدةواما بعض 
  دعاوى المهدوية والشهادة الشيطانية

ان : هموقــد قــال يل احــد نــة يف االديــانايضــا هــم فت ( عليــه الســالم )االمــام املهــدي أو يــدعون االرتبــاط بان بعــض الــذين يــدعون االرتبــاط بعــامل الغيــب 
وهـو شـاهد  ومعـىن ذلـك ان عنـده علـم الغيـب ...اخلاصـةمـن حيـايت عليـه اخـربين مبـا مل يطلـع احـٌد حيث انـه  ( عليه السالم )مام باإلخاص رتباط فالنا له ا

   .!! ( عليه السالم ) مام الغائبصدق على ارتباطه باإل
بـل قـد ميـده بـذلك ، وعـامل الغيـببـالرمحن  اً خيـرب عـن املغيبـات لـيس بالضـرورة مرتبطـحـذرونا مـن ذلـك وبينـوا ان مـن ئمـة لكن احلقيقة ان اال: والجواب 

  )١()ُكالًّ نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء رَبَِّك َمْحُظورًا(: الشيطان قال تعاىل
مـن امـا مـا خيـالف ذلـك فقـد يكـون مـن الرياضـة واالرتيـاض او ، هو الرباهني والعقل الذي حيكم بصدق هذا عن كذبـهفاملقياس بني الرمحاين والشيطاين  

  . وغري ذلك اخبار الشياطني أو اجلن كما هو معروف عن الكّهان
  : االزديالصادق لعبد السالم قال االمام : )٣(عن تفسري العياشي )٢(سفينته الشيخ القمي يف واألدلة على ذلك كثرية جداً ومنها ما رواه

ان الخبيـث : فقـال؟ امـا النـاس فقـد اقـدر علـى ان احـذرهم وامـا نفسـي فكيـف ، بـابي انـت وامـي: ياعبد السالم احذر الناس ونفسـك ! فقلـت
  )... يسترق السمع فيجيئك فيسترق ثم يخرج في صورة ادمي)٤(

دمـي لكـن الشـيطان يـأيت آكما حيتمـل ان ،  بناءاً على إمكان جتسده ولو نادراً للبعض دميآيتجسد يف صورة  )لعنه اهللا( وهنا حيتمل ان الشيطان نفسه 
   .اوحى له او تلبس بعقله وروحه وسيطر على حواسه فاصبح ناطقا باسم الشيطان وما اكثر اولئك

بــابي انــت وامــي هــذا مــا ال : . فقلــت.( .االنســانالــدم مــن الن الشــيطان يســمع ويســرتق الســمع النــه جيــري جمــرى  ..).قــال عبــد الســالم: فيقــول..(
الن . .وطامــة كــربى فهــذه بليــة ؟!ميكنــين ان احــول بــني نفســي وتفكــريي؟ وهــل مــن ان يطلــع علــى نوايــايأي كيــف اســتطيع ان امنــع الشــيطان  ..).حيلــة لــه

، عــادةان يطلــع علــى تفكــريك مــن نــع الشــيطان ن متميكنــك ا ال أي صــحيح ..).(.. قــال هــو ذاكالشــيطان لــه قــدرات اســتثنائية ولــوال ذلــك ملــا مت االمتحــان 
  . يف االديان من أنواع االبتالءوهذا امتحان عظيم وهو 

اومن هنا ندرك خطورة االبتالءات خصوصا يف اخر الزمان  (علـيهم ىل اهـل البيـت إاهللا تعـاىل و  وعلى االنسـان ان يلتجـئ اىل َخِطرة ابتالءات صعبة فا
ا خري مرشد ودليلبعلماء أهل البيت (عليهم السالم) وبالعقل واآليات  افة اىل استعانتهاض التوسلالسالم) بالدعاء والتضرع و    . والروايات فا

  من خصال األنبياء واتباعهم
  : ( عليه السالم )االمام االبتالء له انواع كثرية وقد اشارت الرواية الواردة يف اخلصال عن االمام الكاظم اىل بعضها حيث يقول ان 
ـــَثَالثِ (( ـــوا ِب ـــاِء ُخصُّ ـــاَع اْألَنِْبَي ـــاِء َوَأتْـَب ـــاَء َوَأْوَالَد اْألَنِْبَي ـــْلطَاِن ((وهـــي خصـــال ابتالئيـــة امتحانيـــة  )) ِخَصـــالٍ   ِإنَّ اْألَنِْبَي ـــَداِن َوَخـــْوِف السُّ ـــْقِم ِفـــي اْألَْب السُّ
   )٥(.))َواْلَفْقرِ 

ا جمتمعة أو متفرقة بشكل إمجـايل أو تفصـيلي طـوال حياتنـا أم ال؟ هذه اخلصال مم وهنا علينا ان ندرس حياتنا باستمرار فهل ـا عالمـات ا نتصف  اذ ا

                                                            

  ٢٠االسراء  )١(
   .١٤٢٧/ طبعة دار االسوة ٣٦٩ص ١مادة بلس ج سفينة البحار ومدينة احلكم واآلثار )٢(
 .٢٣٩ص ٢تفسري العياشي ج )٣(
 أي الشيطان  )٤(
  .٨٨ص ١اخلصال: ج )٥(
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ا؛ على االميان والتقوى   . م عليه السالمتالزم االنبياء واتباعهم كما ينص االما أل
  الفقر االبتالء ب

فـرتة مـن  – الفقـر - وقـد عـاىن منـه فقـريا بـو االنبيـاءأعليـه السـالم وهـو بـراهيم إ ولقـد كـان، واتباعهم (عليهم السالم)اما الفقر فهو من خصال االنبياء  
  . .نفسه وعيالهالزمان إىل درجة انه مل يكن جيد حىت اخلرب لطعام 

ب ويتملمـل أو قـد يعتــ والعيـاذ بـاهللا ـ احـدنا اذا مـر بضـائقة ماليـة مـن ديـن او غـريه جتـده عبوسـا متجهمـا اقـرب النـاس اىل الكفـر  (ولكـن يف املقابـل جتـد
  . )وغري ذلك ويشك

َقًة فَـأََتى قـَْوَمـُه فـََوافَـَق   قـَْوَمهُ   أََتى  )٢(ِإَذا َضاقَ  ( عليه السالم )َ◌اَن إبراهيم ك((: ( عليه السـالم )عن االمام الصادق  )١(ففي الرواية  َو أَنَُّه َضاَق َضيـْ
ُهْم َأْزَمًة فـََرَجَع َكَما َذَهبَ      بيته خاوي الوفاض وليس معه حىت الدقيق؟ولكن كيف يرجع إىل ))...ِمنـْ

ت زوجته سارة انه فرأ ،فيما يبدو ولعله كان حمرجاً اخلرج جانبا واخذ يصلي واطال الصالة  عودخل بيته ووض )٣(بالرمل اال انه كان حيمل خرجا.. فمأله
( عليـه  ؟ واذا بـهقـال مـن ايـن لنـا الطعـاموملـا انفتـل مـن صـالته فاسـتغرب  ىل تناول الطعـامإنيب اهللا  يافجاءت اليه وحركته وقالت هيا يف الصالة اطال املكث 

ــا ((ونـص الروايــة:  !!السـماء وقــال اشـهد انــك اخلليــل ىلإســه أبــراهيم ر إ!! فرفـع الــذي وضــعه يف خرجـه اىل دقيــقحــول الرمـل  يــرى ان اهللا تعـاىل السـالم ) فـََلمَّ
فـََلمَّا َدَخَل َمْنزَِلُه َأَخَذ اْلُخْرَج َعـِن اْلِحَمـاِر َوافْـتَـَتَح الصَّـَالَة َفَجـاَءْت  -َسارَةَ   َمَألَ ُخْرَجُه َرْمًال ِإرَاَدَة َأْن ُيَسكَِّن ِمْن ُروحِ قـَُرَب ِمْن َمْنزِِلِه نـََزَل َعْن ِحَمارِِه فَ 

َقـاَل َلَهـا أَنـَّى لَـِك َهـَذا قَالَـْت ِمـَن اْخَتبَـزَ ْنُه وَ َسارَُة فـََفَتَحِت اْلُخْرَج فـََوَجَدْتُه َمْمُلوءًا َدِقيقاً فَاْعَتَجَنْت مِ  َفتِـْل ِمـْن َصـَالِتَك َفُكـْل فـَ ـَراِهيَم انـْ بـْ ْت ثُمَّ قَاَلْت ِإلِ
ِقيِق الَِّذي ِفي اْلُخْرِج فـََرَفَع رَْأَسُه ِإَلى السََّماِء فـََقاَل َأْشَهُد أَنََّك اْلَخِليلُ    )٤())الدَّ

  . جداً خصوصا اذا علمنا ان تدخالت اهللا الغيبية يف مثل هذه القضايا الشخصية قليلة كان فيه ابراهيم  شدة ما ومن ذلك نكتشف
  . يشد حجر اجملاعة على بطنه ثالثة ايام ( صلى اهللا عليه وآله وسلم )وقد كان رسول اهللا 

 خوف السلطان االبتالء ب
م وذلـك من خصـال املـؤمننياتباع االنبياء وهو  اما خوف السلطان فهو ايضا من عالمات  ـم دائمـا يف مواجهـة السـلطان اجلـائر يسـتنكرون  وصـفا ال

اعـز مـن الكربيـت االمحـر فـاين جتـد البشـرية فهـو السـلطان العـادل امـا و ، السـالطني عـادة جـائرونإذ بـاملعروف وينهـون عـن املنكـر  ويـأمرونعليـه ظلمـه وجـوره 
   !!اهللا عليهما واهلما )؟ مري املؤمنني والرسول االكرم (صلواتأاملعذبة سلطانا عادال ك

 ومــا إذا مل يكــناذا كــان ال خيــاف مــن الســلطان الظــامل  مــا املــؤمن ان يالحــظ وهــذا مقيــاس هــام ودقيــق علــى املــؤمن ان يضــعه نصــب عينيــه دائمــاً فعلــى
احلكـومي أو السـلطان الغـريب او الشـرقي مـن  األعـمهل مواقفي سليمة ام ال؟ ونعين بالسلطان : ان يشك على االقلعندئٍذ فعليه  يءيتعرض له السلطان بش

  . املسيطر على بالدنا بقوة النار واحلديد
ـاجر  ةنتقلـب يف دول عديـد وقـد، مهمتنـا خطـرية اىل ابعـد احلـدودفـان رب اكـ مسـؤولية تقـع علـى أعناقنـاوكـل مـؤمن ـ بل ـ وحنن كرجال دين  وقـد  ليهـاإو

م هــو مــدى تــوفرمــن اتبــاع االنبيــاء  يف كوننــاان جنعــل املقيــاس فعلينــا ، عــادةوهــي حكومــات جــائرة ، غــري احلكومــاتتت فينــا، خــوف الســلطان  ومنهــا عالمــا
  . واإلنسانية الظامل وافعاله واقواله اليت ختالف الدين يف كثري من األحيان إال لدى معارضةحيصل  ال وخوف السلطان مما

  مع الروم ( عليه السالم )إبراهيم  دجها
( عليـه  إبـراهيمان  ( صلى اهللا عليه وآله وسـلم )نوادر الراوندي عن رسول اهللا من اجملاهدين يف سبيل اهللا تعاىل ففي  عليه السالم ) ( إبراهيملقد كان و 

ــم اختطفــوا لوطــا  الســالم ) م وحــرر لوطــا  ( عليــه الســالم )قــاد جيشــا مــن اتباعــه وذهــب اىل قتــال الــروم ال ــَواِدُر ((. ونــص الروايــة ( عليــه الســالم )وحــار نـَ
َحْيـُث  ( عليـه السـالم )َأوَُّل َمْن قَاَتَل ِفي َسِبيِل اللَِّه ِإبـَْراِهيُم اْلَخِليـُل   ، بِِإْسَناِدِه َعْن ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر ع َعْن آبَائِِه ع قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه ص الرَّاَوْنِديِ 

                                                            

 . ٢٧٧ص ١تفسري العياشي ج )١(
  ان ضائقته كانت بدرجة انه مل يكن جيد حىت الطعام. ضاق عليه الرزق وسيأيت )٢(
 ولعل منطقته كانت ترابية فحمل الرمل أثناء سفره. )٣(
  . ٢٧٧ص ١تفسري العياشي: ج )٤(
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نَـَفَر إِ  ( عليه السالم )َأَسَرِت الرُّوُم ُلوطاً  َقَذُه ِمْن أَْيِديِهمْ وَ  ( عليه السالم )بـَْراِهيُم فـَ   . )١()) اْستَـنـْ

  الجهاد ضد داعش واإلرهاب
حقا وقد قال  الذين يقاتلون االرهابيني وجياهدون يف سبيل اهللا تعاىل وهم مفخرة البالدالغيارى واالن نرى هذه اجلماعة املؤمنة من رجال الدين والشبان 

ــِة َأْولَِيائِــِه َو َســوََّغُهْم َكَراَمــًة ِمْنــُه َلُهــْم َو نِْعَمــٌة َذَخرَ   َأمَّــا بـَْعــُد فَــِإنَّ اْلِجَهــاَد بَــابٌ (( الســالم )( عليــه أمــري املــؤمنني  َتَحــُه اللَّــُه ِلَخاصَّ ــَواِب اْلَجنَّــِة فـَ َهــا َو ِمــْن َأبـْ
  . )٢())...ُتُه اْلَوثِيَقُة َفَمْن تـَرََكُه َرْغَبًة َعْنُه َأْلَبَسُه اللَُّه ثـَْوَب الذُّلاْلِجَهاُد ُهَو لَِباُس التـَّْقَوى َو ِدرُْع اللَِّه اْلَحِصيَنُة َو ُجنَّ 

  . يف سوح القتال أم على األصعدة السياسية واإلعالمية أم يف اجملاالت الفكرية والثقافية والتوعوية اً سواءيتصدى دائما للظامل ويواجهه  هو مناملؤمن ان 
، الشمس على وجهـه وارتفـاع معنوياتـه حرارة ملا رجع شاهدت اثر، حيضر هذا اجمللسممن وهو يف بعض اجلبهات  )٣(ب اىل اجلهادبعض العلماء ممن ذه

مهؤالء : قال كلمة اثرت ّيف كثريا قالوقد  ما ملسه فيهم من إخالص وتفاٍن وبطولة وشهامة ورجولة، رغم اين وهو يقصد . .كثريا  مينافضل  اجملاهدون وجد
  لم ما يتمتع به هذا العامل من إخالص وغرية وشجاعة..أع

 يسـقط يف امتحـان ال كـان بعضـهم السـابق وقـد ينـال مـن املـؤمنني مـن خالهلـا ففـي زمـن الالنظـام الصـداميالسلطان له اجهـزة واذرع وادوات خمتلفـة ان 
الظـامل واجهزتـه  املكانـة االجتماعيـة الن اهتـزاز  امتحـانلكـن الـبعض قـد يسـقط يف، بعـد ذلـك راحـة االبـد إذالقتل بل الكثريين كـانوا يتمنـون القتـل التهديد ب

لــذا يتخــذ الطغــاة منهجيــة التســقيط االجتمــاعي وإثــارة بالنســبة هلــم كــربى وهــي نقطــة ضــعف   ومكــانتهم ســمعتهمبيعــرف ان الكثــري مــن النــاس يهتمــون كثــريا 
ام املخلصني بأبشع التهم السياس   . أو األخالقية أو غريها وكان البعض ينهار أمام أمثال هذا االبتالء واالمتحان ،ية كالعمالةاإلشاعات الكاذبة وا

   والمكانة السمعةواالبتالء ب ( عليه السالم )االمام الحسن 
 كانتـــهحـــان واالبـــتالء مبهـــو االمتوحتـــداه وجنـــح فيـــه أكـــرب النجـــاح  ( عليـــه الســـالم )االمـــام احلســـن اجملتـــىب  واجهـــهابـــتالء ان اخطـــر  ولعـــل املســـتظهر هـــو

مــن االبــتالء  -لــو كانــت الوظيفــة الشــرعية تقــود إليــه  –بكثــري ان امتحــان القتــل كــان اســهل الظــاهر وتزعزعهــا حــىت عنــد االصــحاب اخللــص و  االجتماعيــة
  . مبصاحلة معاوية بن أكلة األكباد

جـدا  تكلـم بكـالم ـ ويف حضـور معاويـة ـ، البطـل عظـيم املنزلـة وهـو ذلـكان مثـل حجـر بـن عـدي  وتتجلـى لنـا مـدى صـعوبة هـذا االبـتالء عنـدما نعـرف
  : ( عليه السالم )وهو خياطب االمام احلسن سيد شباب اهل اجلنة فقال ، ثقيل

نَ َذِلَك اْليَـْوِم وَ   ِفي  ِمتَ   أَنَّكَ   َأمَّا َواللَِّه َلَوِدْدتُ ( وقـد  )٤()وا َمْسـُرورِيَن ِبَمـا َأَحبُّـوا...رََجُعـا رَاِغِمـيَن ِبَمـا َكرِْهنَـا وَ َلْم نـَـَر َهـَذا اْليَــْوَم فَِإنـَّا رََجْعنَـا َمَعَك وَ ِمتـْ
  )٥(أجابه اإلمام جبواب بليغ يكشف عمق املرارة كما يكشف عمق احلكمة

ن العـدل إلـى يـاابن رسـول اهللا، لـوددت انـي مـت قبـل مـا رأيـت، اخرجتنـا مـ(: ( عليـه السـالم )خياطـب االمـام جنـده كذلك عـدي بـن حـامت الطـائي 
وقـد  ...)رب منـه، اعطينـا الدنيـة مـن أنفسـنا، وقبلنـا الخسـيس التـي لـم تلـق بنـاهـالجور، فتركنا الحق الذي كنا عليه، ودخلنا فـي الباطـل الـذي كنـا ن

  .)٦(أجابه اإلمام جبواب حكيم
 ( عليـه السـالم )ي ابـتالء كـان االمـام احلسـن أفـ؟ صـوممـام املعفكيـف باإل ؟إذا خوطـب بـه مرجـع تقليـدهـذا الكـالم  مدى مرارة وثقلولكم ان تتصوروا 

  ومع ذلك ضحى به صابراً حمتسباً إذ اقتضت الوظيفة الشرعية ذلك. ؟معه يف مكانته وموقعهيواجه 
  ثناء الناس!رضا اهللا أو 

أو يف قيـادة حـزب أو جتمـع  احلكوميـة واالداريـةيف سـدة احلكـم واملسـؤولية  يف أي موقع ومكانة كنا يف انفسنا هذه املعادلة بكل دقةعلينا ان نالحظ ان 
                                                            

 .١٠ص ١٢حبار األنوار ج )١(
  فضل باب اجلهاد. ٤ص ٥اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )٢(
 م)  يقاتل اجملاهدون من ابناء العراق االرهابيني الوهابيني يف غرب العراق اثر هجمتهم اهلمجية احلاقدة  ( املقرر)  ٢٠١٤ـ تشرين الثاين  ١٤٣٦يف هذه االيام ( حمرم  )٣(
  .٥٧ص ٤٤بريوت) ج –، وحبار األنوار (ط ٣٥ص ٤مناقب آل أيب طالب عليهم السالم ج )٤(
َقــاًء ِلــِس ُمَعاِويَــَة َو لَــْيَس ُكــلُّ ِإْنَســاٍن ُيِحــبُّ َمــا ُتِحــبُّ َو َال رَْأيُــُه َكَرْأيِــَك َو ِإنِّــي لَــْم َأفْـَعــْل َمــا فـََعْلــتُ يَــا ُحْجــُر قَــْد َســِمْعُت َكَالَمــَك ِفــي َمجْ ( ( عليــه الســالم )قـال  )٥(  ِإالَّ ِإبـْ

 ) ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو ِفي َشْأن   َعَلْيُكْم َو اللَُّه تـََعاَلى
ناس في الصلح وكرهوا الحرب، فلم ُأحّب أن أحملهم على ما يكرهـون، فرأيـُت دفـع هـذه الحـروب إلـى يـوم يا عدي! إّني رأيت هوى معظم القال عليه السالم ( )٦(

  ما، فإّن اهللا كّل يوم هو في شأن).
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؟ وهـل ومكانتنـا فمـا الـذي ينبغـي علينـا فعلـه فـاذا مـا تعرضـنا البـتالء يف موقعنـا ومناصـبنا، او غـري ذلـك أو عشرية أو كنا يف موقع املدرس أو الوكيل أو املرجع

ء وجهنا ومسعتنا مقابل ان خنسرها إذا أصررنا على الدفاع عن املظلـوم أو علـى األمـر ونرجح االحتفاظ بكرامتنا ومارضا اهللا تعاىل ام رضا انفسنا عندئٍذ نقدم 
  ؟ ؟ انه ابتالء حبق واي ابتالءباملعروف أو النهي عن املنكر أو أصررنا على مواجهة الطغاة واملستبدين

الــيت عــادة مــا يســتعملها هــي ح التهمــة واالنتقــاص و وســال ح التشــويهســالن الطغــاة يشــهرون بوجــوههم أالــيت تواجــه املصــلحني  االبــتالءات ان مــن أشــد
   .الظاملون

سـبعني الـف منـرب علـى مـا يف بعـض  علـى سنة خلت من عمـر االمـة االسـالمية ربعنيأل ( عليه السالم )وقد سب معاوية واتباعه وجالوزته امري املؤمنني 
  . من طرق العامة حىتخرى صحيحة أاو تسعني الف منرب يف روايات ، الروايات

  : وقد نقل يل ذلك هو شخصيا فقال .تشيع احد اشد الوهابية سلفية وتشددا كانت السبب وراءوهذه الروايات  
تطبـع علـى كانـت علـى الشـيعة مث   املآخـذاستخرج منهـا بعـض كي سمح يل بتجاوزها  كنت سلفيا متشددا وكانوا يعطوين بعض املصادر احملددة اليت ال يُ 

  . سشكل كتيبات وتوزع على النا
مـوا سـيدهم معاويـة بانـه كـان يسـب علـي بـن ايب طالـب : ومـن دجلهـم، قالوا يل ان الشـيعة كـذابون دجـالون ياميوم من األيف و  ـم ا  ( عليـه السـالم )ا

م يف هذه الفرية على معاوية ذلك عنملصادر واكتب كتيبا هذه افخذ !! على سبعني الف منرب   . تثبت فيه كذ
  ؟!!بارتكاب مثل هذه االعمال املشينةان يتهموا خال املؤمنني إىل مر بالشيعة يف وصل األك: يقول فاستغربت وقلت

فراجعــت بعــض املكتبـــات مــن غــري ان اخـــربهم ألتوســع يف البحــث أكثـــر  أعطـــوينان احبــث يف غـــري املصــادر الــيت قــررت الفضـــول  حيــث متلكــين: يقــول
مر معاويـة كـان أ(ان علـي بـن ابـي طالـب بـ: تقـول الرجـال مـن أهـل العامـة، والروايـة ا اعـالمُ رجاَهلـق اإلسـناد مـن طرقنـا أيضـاً وقـد وثـَّفوجدت رواية صحيحة 

   )!يسب على تسعين الف منبر
ارت يف فاملنظومة الفكرية اليت بنيت على الضالل وكل . .حىت اهتزت كل قناعايتمن طرقنا هذه الرواية  عثرت على ناما : يقول   .. .حلظاتا

   .(عليهم السالم)البيت  أهلمذهب  عديدة عنكتب كتبا مث  ، االستبصاراهللا عليه بالتشيع و  حىت منَّ واكثر ث اكثر مث انه اخذ يبح
  !ال تخافوا من التهم أو المقاطعة

وال يهتـز  خيـاف منـه وعلـى االنسـان املـؤمن ان ال نينيسـتعمله الظـاملون ضـد املـؤم وكثـرياً مـا سالح التهمة سالح فعال ينطلي على الكثري من املغفلنيان 
   .ما دام على احلق وال يرتاجع
امتحان تشـويه  كاناالصعب منها   لديه ولعلحرقه بالنار كانت االهون وااليسر  مسالةلعل عربة بالغة وداللة أكيدة و  ( عليه السالم )ابراهيم  قصةويف 

ا بل واملقاطعة العامة اليتالسمعة واحلصار االجتماعي     ال يتحمله غالباً حىت األشداء من الرجال.اتباعه وهو امر عليه النمرود و  ضر
الننــا نعــيش يف حبــر مــن الصــداقات والعالقــات االجتماعيــة املتميــزة فمــا اكثــر اخواننــا واصــدقاءنا يف ؛ هــذا االبــتالءمبــدى صــعوبة ن قــد ال نشــعر اآل واننــا

، لكن ماذا لو قاطعكم أحد اجلريان مث ثان مث ثالث؟ وماذا لـو هجـركم كـل األقربـاء أيضـاً؟ احلوزة العلمية املباركة او يف خارجها وهي نعمة كبرية علينا شكرها
   وماذا لو عاداكم الناس بأمجعهم؟

مث ان يتعرض إىل املقاطعـة االجتماعيـة الشـاملة لكنـه ليه إقرب الناس أيتعرض اىل السب واالهانة والشتائم حىت من  هو انمصلح أي و أالنيب  ان ابتالء
  . ذو حظ عظيم مقام عظيم اليلّقاه اال ى مع ذلك شاخماً صابراً حمتسباً وهذايبق

   )١()َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّهِ (: ( عليه السالم )ويشري إىل بعض ذلك قوله تعاىل عن لسان إبراهيم 
  بالمقاطعة االجتماعية ( عليه السالم )ابتالء إبراهيم 

ــا ابــراهيم : ويف الروايــة  ( عليــه وقــد بقــي ابــراهيم  ومنهــا االعتــزال ،منهــا الشــجاعةو  ،اليقــني: ( عليــه الســالم )ان مــن الكلمــات الــيت ابتلــى اهللا عــز وجــل 

                                                            

 ٤٨مرمي  )١(
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  )١(يعلم مقدارها اال اهللا وهذه الفرتة ال مساعيل واسحاقإىل ان انسه اهللا تعاىل بإ وحيدا فريدا اىل فرتة طويلة السالم )

ــًة قَانًِتــا ِللَّــِه َحِنيًفــا(( :فســري العياشــييف توقــد جــاء  ــَراِهيَم َكــاَن ُأمَّ انســه باســماعيل  تبــارك وتعــالى فصــبر بــذلك مــا شــاء اهللا !! ثــم ا ن اهللا )٢()ِإنَّ ِإبـْ
   )واسحاق فصاروا ثالثة

   )٣())ِة َمْن َيْسُلُكُه...َال َتْستَـْوِحُشوا ِفي َطرِيِق اْلُهَدى ِلِقلَّ ((: ( عليه السالم )يقول االمام علي وألجل ذلك 
اجعـل : كـان يف اجتـاه اخـر وقـد كـان متحـريا فقلـت لـه  اجلو الضـاغطاال ان ، ما أمرٍ يوم من االيام قلت الحد الفضالء وقد كان يعتقد ان احلق يف ذات 

  ؟ فيها ام ال الم )( عليه السكلمة احلق هذه هل رضا االمام احلجة ان  املقياس بينك وبني نفسك هو ان تتدبر قليال وترى 
خــذ باألصــول أفعليــه ان يلــه وجــه الصــواب ضــح لكــن اذا مل يت، يعمــل علــى طبــق وظيفتــه نســان فعليــه ان يأخــذ بــهيتضــح األمــر لإلقــد احيانــا (ذلــك انــه 

  .العامة
بــل  ال تالحــظ شخصــيتك انــت يف بــاب التــزاحم: وبعبــارة اخــرى ،مبــن يعــرتض او يغضــب عليــهال مث ، هــذا االمــرواحلاصــل ان علــى اإلنســان ان يالحــظ 

ا    مث اجعل ذلك كله كأنه معروض على اإلمام احلجة (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف) مباشرة) فيها ينبغي ان يقال وما الذيالحظ القضية بتزامحا
ذا التفكري : فقال يل ذلـك خوفـاً مـن ردود فعـل ن جيـرأ عليهـا قبـل اال انـه مل يكـ، ولقاهلا غـري هيّـاب لنطق بتلك الكلمة احلقةحينذاك انه لو كان يفكر 

  بعض الرموز واحملاور!
  لمعاويةالشديدة  ( عليه السالم )مواجهة اإلمام الحسن 

وكيفيـــة مواجهتـــه هلـــذا معاويـــة وجالوزتـــه  مواقفـــه الصـــلبة يف مقابـــلوعلينـــا ان نضـــع  ( عليـــه الســـالم )يف هـــذه االيـــام نعـــيش ايـــام شـــهادة االمـــام احلســـن  
  . أبصارنا دائماً  الطاغوت، مدّ 

ضـمن السـلطة ويف بعـض أجهـزة احلكـم ان يكون  تستدعي ظروفه لسبب أو آخران االنسان قد يبتلى يف خمتلف احلاالت فقد : وكنت افكر مع نفسي
االت ان ال يتخلـى عـن عليه يف مجيـع احلـوان يواجهه من خارج منظومة السلطات الثالث، لكن  ان يكون ضد السلطان وظيفته وقد تقتضي أو القريبة منها
  . يف النهي عن املنكر بشجاعة وحكمة وقوة سواءاً من خارج السلطة أم من داخلها وظيفته الشرعية

  .كانت جدا قويةوكلماته بعد الصلح فقد   ( عليه السالم )وتكفينا مواقف اإلمام احلسن 
لصـالح االمـة وحقـن  كفـاني تركتـ، مـن اهـل القبلـة لبـدأت بقتالـك ثـرت ان اقاتـل احـداآولـو (: وهو خياطـب معاويـة قوله يف قضية حدثت: منهاو 
  .)..دماءها

  . اما انك حتدث نفسك باخلالفة:  -يف ضمن مواجهة طويلة بينهما  – ماممعاوية لإلقال .. .ويف موضع اخر
انمـا مثـل ، الف كتـاب اهللا وعطـل السـنةوليسـت الخالفـة لمـن خـ، اما الخالفـة فلمـن عمـل بكتـاب اهللا وسـنة نبيـه(: ( عليه السالم ) فقال االمام

  )انه انقطع عنه وبقيت تبعاته عليهذلك مثل رجل اصاب ملكا فتمتع به وك
 ؟..)ياابن هندوكيف ذلك : ( عليه السالم )فقال له االمام ، حسن انا خري منك يا: ( عليه السالم )قال معاوية لالمام احلسن (...: ويف رواية اخرى
 .الن النـاس قـد امجعـوا علـّي ومل جيمعـوا عليـك: معاويـةفقـال ( اً جباراً طاغيـاً شـديد اخلبـثامرباطور  كان  وبامه اكلة االكباد مع انه اويةمبعوهذا تعريض شديد 

 الطــائع لـك عــاص هللا :هالمجمعــون عليـك رجـالن بــين مطيـع ومكـرَ ، اكلـة االكبـاد يــاابنمــا علـوت بـه  لشـرّ  !هيهـات: ( عليــه السـالم )فقـال لـه االمـام 
  ...) . ك من الفضائلأني من الرذائل كما برّ أنك ال خير فيك فان اهللا قد برّ وحاشا هللا ان اكون خيرا منك أل ،والمكره معذور بكتاب اهللا

مـري املـؤمنني قاء برسـول اهللا والحىت ال واالمتحانات وعلى خمتلف املستويات نسال اهللا سبحانه وتعاىل ان جيعلنا واياكم ممن ينجحون يف كافة االبتالءات
بلطــف اهللا) مث يف عـامل الــربزخ مث يف عرصـات احملشــر  –ار مث عنــد مسـاءلة منكــر ونكـري (أو مبشــر وبشـري ضـيف حلظــات االحت وسـائر االئمـة الطيــنب الطـاهرين

                                                            

شَّْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمْن َورَاِء ِإْسـَحاَق يـَْعُقـوَب * قَالَـْت يَـا َواْمَرأَتُُه قَاِئَمٌة َفَضِحَكْت فـَبَ (: الن الذرية جاءت اىل ابراهيم عليه السالم يف اخر عمره كما يصرح القران بذلك )١(
 ٧١بَـْيـِت ِإنـَُّه َحِميـٌد َمِجيـٌد) هـود للَّـِه رَْحَمـُة اللَّـِه َوبـَرََكاتُـُه َعلَـْيُكْم َأْهـَل الْ َويـَْلَتى أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهَذا بـَْعِلي َشْيًخا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب * قَاُلوا أَتـَْعَجِبيَن ِمـْن َأْمـِر ا

  (املقرر). ٧٣ــ
 .١٢٠النحل  )٢(
ج البالغة البن أيب احلديد  ج١٣٧اآلمايل ص )٣(   .٢٦١ص ١٠، وشرح 
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