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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
سم املصطفى، احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا

مة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ
  حول وال قوه إال باهللا العلي العظيم.

  االبتالء بتسفيه اآلراء والتشكيك في االنتماء
 :  يقول تعاىل

  )١()ُذرِّيَِّتي َقاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت َفأََتمَُّهنَّ َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما، َقاَل َوِمْن (
أنواعـاً لـه ان و  اوال أطالقـاتسبق ان لـه  فقد ذكرنا يف ما )االبتالء(اما ، الشريفة اآليةيف هذه  (اإلمتام)و) االبتالء( احلديث يدور حول مفرديت

   :بعض أهم أنواعهاىل إ ههنا وهي عديدة نشري ثانيا،
  . اآلراءتسفيه  -١
  . التشكيك يف االنتماء -٢

  اآلراءتسفيه أوًال: 
ثر يف نفــوس نافــذ ومــؤ ســالح وهــو ، واألنبيــاء علــى مــر التــاريخبــل احلــق  أهــلمواجهــة يف  يســتخدمونهفعــال كــان واليــزال املبطلــون وهــو ســالح  

ــ ميــواجه ألنــه؛ واإلحجــامبــل  اإلحبــاط مــن احملقــّني  الكثــري مــن النــاس، ولعلــه يســبب للكثــري فكــرة ال وأوتســفيه الــرأي  والتشــويهتلويــث الة مــن حبمل
   . واحلقيقة

  الطوباوية  -أ
مــة  يكثــرون مــن اســتخدامهامــن الــتهم الــيت و  وهــي  )٢()لــيس يف مكــان(أي ) يــو تبــوس( أصــلهايــة خوذة مــن كلمــة يونانأمــوهــي  الطوباويــةهــي 

  .ولعل الكثري منكم شاهد ذلك أيضاً  كما شاهدت انا ذلك شخصيا  فسالكثري ممن ال ثبات قدم له يف املعرفة وال قوة له يف النمة تزعزع 
  طوباوية الدعوة إلى إسقاط الحدود الجغرافية!

ـام ب فان سـالح اإلسالميةاو  اإلنسانية األهداففعندما تدعو وتسعى للوصول اىل  جتـده جـاهزاً  واألمـاين األحـالماخلياليـة والعـيش يف عـامل اال
  العليا. األهداف هاتيكيريدون حتقق  الذين ال واألعداء املثبطني أيدييف متناول 

َهـِذِه ُأمَّـُتُكْم ُأمَّـًة َواِحـَدًة ( انطالقـاً مـن قولـه تعـاىل: اإلسـالميةدان احلـدود اجلغرافيـة بـني البلـ إسـقاطواىل  لواحـدةا األمـةعندما تدعو اىل  :مثالف
انــك طوبــاوي وانــك حتلــق يف يتهمونــك ب عندئــذ، أشــبهال يعــرتف باجلنســية ومــا  اإلســالم ألننســية اجل إســقاطو تــدعو اىل أ )٣()َوَأنَــا رَبُُّكــْم فَــاتـَُّقونِ 

  !!ميكن ان تسمح بذلك ال و الغربيةأ اإلسالميةذلك بان الدول سواء  مستدلني على، عامل اخليال
فانــك ســوف تــتهم ، والســنةعنــد الشــيعة  وهــي روايــة مســلمة ))األرض هللا ولمــن عمرهــا(( :يقــول اإلســالميوكــذلك عنــدما تقــول ان القــانون 

   !بالطوباوية وتتهم بعدم معرفة معطيات الواقع
وأال  !!؟املخـاطبني بـهحنـن ؟ وألسـنا ( صـلى اهللا عليـه وآلـه )مـن قبـل اهللا ورسـوله  مشـرَّعاً  اإلسـالميلـيس هـذا القـانون أ :نتسـائلولكن جيب ان 

مناة الناس إلسالمية املنظمة حلياااحليوية والقوانني  اآلياتدعو اىل جيب علينا ان ن   األحالم؟!!بالطوباوية وحياة  وان ا
  !( صلى اهللا عليه وآله )طوباوية الخروج لالصالح في أمة محمد 

ـٍد وَ (( :( عليه السالم )مام احلسني اإل وأمل يقل َأنـَْهـى َعـِن اْلُمْنَكـِر َمْعُروِف وَ ُأرِيـُد آُمـُر بِـالْ ِإنََّما َخَرْجُت َأْطُلُب الصََّالَح ِفـي ُأمَّـِة َجـدِّي ُمَحمَّ
                                                            

  ١٢٤البقرة  )١(
ا ال تتحقق أبدا!! (املقر  )٢(  ر) وهي تطلق على ما ال ميكن حتقيقه اال يف االحالم والتصورات وعامل اخليال كاملدينة الفاضلة اليت يزعمون أ
  ٥٢املؤمنون  )٣(
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    )١()) ...ُهَو َأْحَكُم اْلَحاِكِمينَفاللَُّه َأْوَلى بِاْلَحقِّ وَ ِسيَرِة َأِبي َعِليِّ ْبِن َأِبي طَاِلٍب َفَمْن َقِبَلِني ِبَقُبوِل اْلَحقِّ وَ   َأِسيُر ِبِسيَرِة َجدِّي
يف الكيــان الفاســد  لإلصــالحتــرب خــروج االمــام ع وطلبــه عفهــل ميكــن ان ن، آنــذاك يةاألرضــتســيطر علــى معظــم الكــرة كانــت ان حكومــة يزيــد  

ان االمام خصوصا و ؟ ( عليه السالم )وأمري املؤمنني  ( صلى اهللا عليه وآله )بل وخروجه ألجل ان يسري بسرية رسول اهللا  ؟!!با طوباوياخروجا وطل
م سيقتلون وأصحابهبيته  هلأخرج مع جمموعة صغرية من  ( عليه السالم )احلسني    .أبيهمعن بكرة  وكان يعلم با

رضـوان (غـري ذي جـدوى حـىت ان مثـل حممـد بـن احلنفيـة  خروجـاً يسـتبعدون ذلـك ويعتـربوه كـانوا واحملبني   األصدقاء الكثري من حىت والغريب انه
على ممارسـة دوره ووظيفتـه وان بـدا  وأصر ( عليه السالم ) احلسني اإلماملكن مع ذلك خرج  ( عليه السالم ) ماميستغرب من خروج اإل )اهللا عليه
؛ فان الواجب على املـؤمن ان يـؤدي واجبـه ورسـالته امـا الوصـول إىل النتـائج يف نفـس احلقبـة الزمنيـة فلـيس مـن شـرائط وجـوب األمـر مستحيال األمر

  . باملعروف والنهي عن املنكر
   ام بالطوباوية واملثالية.باال اآلراءاذن هذا نوع من االبتالء وهو تسفيه 

  الخرافية  -ب
مـة ، اآلراء االبتالء بتسـفيهوهي منط ثان من  ـا اخلرافيـة و وقـد ، وعـدم الواقعيـة اإلميـان باخلرافـات واألسـاطري ومـا ال يقبلـه العقـل أو العلـميـراد 

و  أذكر معــاجز َتــعنــدما  يشــعر بالدونيــة  - ســفاألمــع  -الــبعض  أصــبححــىت  اإلســالمية أوســاطنايف  واســعبشــكل  هــذه التهمــة الغــرب اســتخدم
تلـك و أاملعجـزة هـذه ان يشـككوا بالروايـة الدالـة علـى  الـذين حيـاولون، باخلرافيـة مـن قبـل الـبعض ويتخـوف مـن ان نـتهم واألوصياء لألنبياءكرامات 
بـــالبعض اىل االرتـــداد عـــن اإلســـالم بســـبب هـــذه  األمـــربـــل قـــد يصـــل ، الـــواردة يف القـــران الكـــرمي اآليـــة -بتكلـــف وتعســـف  –يؤولـــوا ان و أ الكرامـــة

  . اتالتومهات واالستبعاد
ام باخلرافية ان  حـىت قـال ، ضـد الشـعائر احلسـينية هـذا السـالح وأشـباهه وقـد اسـُتخدم ..وأتباعـهالشـيطان  من أهم أسـلحةسالح ونظائرها اال
    !لة وصغارخنوع وذ سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه هوعلى ان مثل البكاء  :البعض

؟ وذلـك ولسـنا نـدري مـا املقصـود مـن الوحشـية هاهنـا، ! وقـال الـبعض ان التطبـري هـو نـوع مـن الوحشـيةان ركظة طويريج وحشـية وقال البعض:
وجيرحهم ومل نشاهد وحشاً جيرح نفسه! وهل يقال ملن يقوم بتمثيل مشهد حـريب أو عسـكري انـه وحشـي؟ وهـل يقـال  اآلخرينن الوحش يهاجم أل
حيجـم رأسـه انـه وحشـي؟ أو يقـال للطبيـب الـذي هـل يقـال ملـن  –ومـن زاويـة أخـرى  –ن ميثل املعـّذب يف ظلـم املطـامري انـه قـاس أو وحشـي؟ بـل مل

جيري عملية جراحية انه وحشي؟ فكيف يقال ملـن يطـرب رأسـه أو يـركض يف عـزاء طـويريج أو يلطـم صـدره أو يضـرب ظهـره بالسالسـل، هلـدف نبيـل 
يقــال لــه انــه  مــن األمل والتضــحية، كيــف يتــوهم انالم ويعــيش املعانــاة بنفســه ولكــي يتــدرب علــى البطولــة ويتمــرن علــى درجــات ولكــي يتجســد اآل

  وحشي! 
ـا اإلنسـانيةجتسـيد قمـة يف  ان أعمـاهلم وشـعائرهم هـيىل أي احـد بسـوء بـل يتعرضـون إالشـعائر احلسـينية ال وبكلمة: فان حميي  تنطلـق مـن  أل

  . النبيلة اإلنسانيةوالعاطفة  واساةامل منطلق
  الشعائر الحسينية: فكر وعاطفة وموقف

ـا  بسـنا للسـواد فكـرلُ وراء فمـثال ، وعاطفـة، وموقـف، فهـي فكـر، ن الشعائر احلسينية ثالثية اإلبعادأ ل يف خلـدنا مـن فكـرة تعبـري عـن مـا جيـو فا
حبرا من  الداخلخيتزن يف  اىل ان ذلك اضافة،  يقفون مع قادة االسالم وسادتهيزنا عن االخرين ممن المي موقف أنهمث ، إبرازهانريد وفلسفة وحكمة 

  . النبيلة العاطفة
امات  ـ ( عليـه السـالم )فـان االمـام احلسـني ، منـا علـى احلـقدلنا مـا  اآلخرينفال ينبغي ان ختيفنا ا ُ  إمـامخـرج علـى  م وقيـل عنـه انـه خـارجيا

لآلخـرين وحنـن أتباعـه وشـيعته والسـائرون علـى دربـه ال ينبغـي ان نرتاجـع او ان نستسـلم  لـى إكمـال مسـريته،عه عـن عزمـه ذلـك مل يثنـاال ان ، زمانه
   وان شهروا يف وجوههنا أسلحة الطوباوية واخلرافية وغريها!

                                                            

 .٣٢٩ص ٤٤بريوت) ج –حبار األنوار (ط  )١(
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احملاضــرة مث أن  ممــا يســتوجب اخنفــاض مســتوىانــه يكثــر مــن القصــص يف حماضــراته ودروســه  -وهــو ينتقــد احــد العلمــاء  - يل احــد الكبــار قــال
  ؟من القصة أمسىوهي  واآلراء باألفكار ال ميأل حماضراته وملِ ، القصص فيها الكذب والصدق

ــَرٌة ِألُولِـي اْألَْلبَــابِ (تعـاىل  ئ بالقصــص وقـد قــالن ملـآان القــر  ..سـبحان اهللا :قلـت مث ان الفكـرة اذا كانــت ، )١()..َلَقـْد َكــاَن ِفــي َقَصِصـِهْم ِعبـْ
، )عاطفــة تعــرب عــن فكــرةهــي و ، )٢(متشــكلة والشــعائر احلســينية هــي فكــرة متبلــورة يف قالــب عاطفــة( يف النفــوس أوقــع تكــون ــافإ يف قصــة متجســدة
ىل ان إ أخــرى أفكــارتتبعهــا  أفكــارمشــحونة بولــو ان خطيبــا جــاء خبطبــة ، الفكــرة اجملــردة ممــا تقــوده أفضــل - عــادةً  -بطبعــه تقــوده القصــة  واإلنســان
خبـالف مـا لـو كـان ، اجملـردة علـيهم األفكـارتـوايل يسـتثقلون ميلون مـن حديثـه و  وسرتاهم، ليهإيتفاعل معه وال ينشدون  هوره الفان اغلب مج، انتهى

  .  و حكمة مستظرفةأ و بيت شعر واعٍ أ هناك ترويح عن النفس بقصة هادفة
  . !الوطين لإلنتاج وتعطيالً ، ملصاحل العباد والبالد تعطيالً  ذلكيف ان مّدعني  يف بعض السنني السابقة قال البعض بال جدوائية زيارة األربعنيو 

ــا يف جمالســهم فقــد تنطلــي علــى الكثــريين  وهــذه الشــبهة خفيــة  أيــاديان وراء هــذه الشــبهات  نعلــم لكننــا ..بــال ســوء نيــة مــنهمبســوء أو ريددو
  .  )٣(مشبوهة تريد تسفيه معتقداتنا والنيل من مقدساتنا

  والقرآن الكريم ( صلى اهللا عليه وآله ) ل األعظمالتهمة المزدوجة للرسو 
َوقَـاُلوا َأَسـاِطيُر ( :قـال تعـاىل، بسـالح التهمـة باخلرافيـة هِ بل ان القرآن الكرمي وهو أعظم كتاب إعجازي إهلي يف الكون كله، مل يسـلم مـن رشـقِ 

موا الرسول )٤()اْألَوَّلِيَن اْكَتَتبَـَها َفِهَي ُتْمَلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيًال    :بتهمتني مزدوجتني ص وبذلك فقد ا
  ).املختلقة األكاذيبهي  واألساطري( كذبوغري مطابق للواقع وجمرد أوهام و  القران خرافة أن :منهما ولىاأل
  !!كما يزعم ي القديرليس القرآن وحيا من اهللا العلو  ىل السماءإفهو ال ينتمي  اآلخرينمن  أخذها ( صلى اهللا عليه وآله ) النيب إن :الثانيةو

مـة ، ومـن الواضـح ان وهـو عبـد مملـوك رومـي )٥() بلعـام( ن مـن شـخص مسـيحي امسـهآان النـيب اخـذ القـر  ولقد قالوا  ال تكشـف إال عـنهـذه 
 كـون مـن نتـاجيفكيـف ، الن القران عجزت عقول مجيع البشر عن ان تايت بسورة من مثله والتحدي قائم اىل يوم القيامة؛ جهل قائلها ومن يتبناها

الـذي عجـزت عنـه عقـول عبـاقرة البشـر علـى مـر التـاريخ؟  يسـطر هـذا الدسـتور اخلالـد والكتـاب الـذي ال نظـري لـه؟ وكيـف لـه ان عبد رومي ضـعيف
م أ إالالتهم  أنواع أسوءمن  املزدوجة تعد هذه التهمةوكما هو بّني فان    . فكان ان قالوا ما قالوا اآلخرينستسخفوا عقول أ

يطيـر  :إذ حيلـق عاليـا أبـداً بـل ان مـن صـفات املـؤمن انتثنيـه ال و مـن عـزم املـؤمن  سـواء أبالطوباويـة أم باخلرافيـة أو بغريهـا ال تفـلُّ  تهم هـذهالان 
   . المرء بهمته كما يطير الطائر بجناحيه

 الوصـول اىلمـن املسـلمني مـن التحليـق عاليـا و ليمنـع  يف املصـادر أو الشـعائر أو القـيم أو املبـادئ ان يتهم ويسفه ويشـككالغرب وطاملا حاول 
ــم مــة كاخلرافيــة أو الطوباويــة أو  مصــيدة الغــربالكثــريين ســقطوا يف  واملؤســف انء الوع مــن االبــتوهــذا نــ، املكانــة الالئقــة  ــاروا حتــت وطــأة  وا

املسـتقاة مـن الكتـاب والسـنة  اإلسـالمية اآلراءعلـى  غريهـا أو السياسـة واالقتصـاد أوو الطفـل أ املـرأةاراء الغـرب يف البعض يتبّىن  أصبححىت  الرجعية

                                                            

 ١١١يوسف  )١(
ا فكرة متبلورة يف قالب جتسيدي عاطفي. )٢(  أو فقل: ا
ـا (تقـوى  والتشـبُّثومن الواضـح ان صـالح العبـاد والـبالد بـل وازدهارهـا ورقيهـا وتطورهـا بـل وأمنهـا واسـتقرارها هـو بالتمسـك بالرسـل واألوصـياء  )٣( بشـعائر اهللا تعـاىل إذ ان 

ذيب النفوس وتكامل األنفس واألخالق الفا ا إذ:القلوب) و   ضلة وهي قوام تقدم األمم وسعاد
ــــــــــــــــــــــــــت  وإنمــــــــــــــــــــــــــا األمــــــــــــــــــــــــــم األخــــــــــــــــــــــــــالق مــــــــــــــــــــــــــا بقي

  

ــــــــــــــــــــــــوا   ــــــــــــــــــــــــت أخالقهــــــــــــــــــــــــم ذهب  فــــــــــــــــــــــــان همــــــــــــــــــــــــوا ذهب
  

بُوا فََأَخـْذنَاُهْم ْيِهْم بـَرَ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمْن السََّماِء َواَألْرِض َلَفَتْحَنا َعلَ (بل قد قال تعاىل من قبل  َكاٍت ِمْن السََّماِء َواَألْرِض َوَلِكـْن َكـذَّ
 وزيارة األربعني ونظائرها هي من أمثل الطرق لتقوى اهللا وصالح األمة. )ِبَما َكانُوا َيْكِسُبونَ 

 .٥ :الفرقان )٤(
  وقيل ان املراد به سلمان احملمدي، وقول ثالث: ان امسه عايش أو يعيش. )٥(
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   !أشبهحقوق االنسان وما  حتت الفتةمما يروجون له  إنصافا أكثرونفس األمر اليت هي يف الواقع الصحيحة و 
امـات اآلخــرين مـا دام األمــل بـاهللا عظيمــاً ومــا دمنـا نقــوم بوظائفنـا علــى أكمـل وجــه، بـل ان اهللا تعــاىل ســيمنحنا  ان علينـا ان ال نستســلم اىل ا

  على القيام بالشعائر احلسينية فوق ما نرجوه بفضله ومّنه وكرمه. 
 – واملعـادالت املاديـةالظـاهري لـيس بالضـرورة ان حنصـل علـى مـا نرجـو بالسـعي ف )١())ِلَما َال تـَْرُجو َأْرَجـى ِمْنـَك ِلَمـا تـَْرُجـو  ُكنْ ((ويف الرواية: 

  عظمى، وكما يقول الشاعر: بل هناك ألطاف إهلية -وإن كانت الزمة بل ووظيفة 
ــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــين وانتباهتهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــين طرف  مــــــــــــــــــــا ب

  

ـــــــــــــــــــب اهللا مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــال    يقّل
  

  !. أو حىت النيل منهاكل احملاوالت البائسة إلسقاطها   رغمنرى الشعائر تزداد علوا وارتفاعا والذي يشهد على ذلك اننا 
  التشكيك في االنتماء ثانيًا: 

ِإنََّما يـَُعلُِّمُه َبَشٌر ِلَسـاُن الـَِّذي يـُْلِحـُدوَن ِإلَْيـِه َأْعَجِمـيٌّ ( :آلتية إىل احدى مصاديق ومفردات التشكيك يف االنتماء إذ يقول تعـاىلتشري اآلية ا 
  )٢()َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمِبينٌ 

بكــل حكمــة  هــذا النــوع مــن الــتهم مواجهــة  تعــاىل علينــاة اىل اهللاوحنــن كرجــال ديــن ودعــا، بــه املصــلحونــم ان التشــكيك يف االنتمــاء طاملــا اُ 
ــاوشــعوب متباينــة يف  ىل دول عديــدةإونــذهب  خمتلفــة أنظمــةنواجــه  أننــا اذ وشــجاعة وانتبــاه وحــذر ومــن الواضــح ان الــدول  ورؤاهــا وأفكارهــا آدا

م على أقـل الفـروض فـإذا  واحلكومات والقوى االستعمارية بل واألحزاب املختلفة تضغط على عامل الدين لكي ينخرط يف سلكهم أو يؤيد سياسا
يف  ( عليـه السـالم )املظلـوم وينتصـف لـه مـن الظـامل انطالقـاً مـن قولـه أصّر العامل أو الوجيه أو املؤمن على ان ال يقف إال مع احلق وعلـى ان ينصـر 

فـان مـن الطبيعـي ان  )٣())َخْصـماً َوِلْلَمْظلُـوِم َعْونـًا...   قُـوَال بِـاْلَحقِّ َواْعَمـَال ِلْألَْجـِر وَُكونَـا ِللظـَّاِلمِ ((وصيته للحسنني (عليهما السـالم) عنـد وفاتـه 
مة العمالة واالنتماء لألجنيب! وعلى املؤمن ان يقارع الظلم ايـن مـا حـل ويف  حتاول تلك اجلهات إسقاطه يف أعني الناس بسالح التهم ومن أمهها 

  . بلد كان أي
  اتهام المصلحين بالعمالة

ــم باخليانــة واالرتبــاط بــاألجنيبكــانوا وال زالــوا يُتهمــون   علــى مــر التــاريخواملصــلحون  تــابعون اىل جهــة أخــرى معاديــة وقــد الحظنــا ذلــك يف  وأ
م كإســرائيل، إال انــك و للشــرق عمـالء للغــرب اهــم الالتـاريخ احلــديث يف زمـن الطاغيــة صــدام مـع انــه وأشــباهه مـن حكــام الـبالد اإلســالمية  أو أذنـا

   وزوراً فيغتالون شخصه بعد ان اغتالوا شخصيته!بالتخابر مع األجنيب فيحكم عليه باإلعدام ظلما  ماملعارض هل جتد الطغاة يتهمون
بـل بـل أقـوى مـن اجلبـل فـان اجلبـل وعزميـة ألن املـؤمن كاجل إصـرارايزيـدهم  وال يزحـزحهم أبـداً بـل انـه ال خييف املصـلحني إال ان ذلك رغم مرارته

لَــْم ُمــْؤِمِن ُأُمــورَُه ُكلََّهــا وَ ِإنَّ اللَّــَه فـَــوََّض ِإلَــى الْ ((قَــاَل:  ( عليــه الســالم )َعــْن َأبِــي َعْبــِد اللَّــِه كمــا يف الروايــة.   –يســتقل منــه واملــؤمن ال يســتقل منــه 
ــِه َأْن َيُكــوَن َذِلــيًال أَ يـَُفــوِّْض إِ  ــ  )ِلْلُمــْؤِمِنينَ َوِللَّــِه اْلِعــزَُّة َوِلَرُســوِلِه وَ ( َه تـََعــاَلى يـَُقــولُ َمــا َتْســَمُع اللَّــلَْي َال َيُكــوُن َذِلــيًال َقــاَل ِإنَّ اْلُمْؤِمُن َيُكــوُن َعزِيــزاً وَ َف

ـم يعلمـون ان ذلـك كلـه  )٤())ءٍ  َقلُّ ِمـْن ِدينِـِه ِبَشـيْ اْلُمـْؤِمَن َال ُيْسـتَـ بِاْلَمَعـاِوِل وَ   ِمْنهُ   اْلُمْؤِمَن َأَعزُّ ِمَن اْلَجَبِل ِألَنَّ اْلَجَبَل ُيْستَـَقلُ  ابـتالء إضـافة إىل ا
طريـق ذات الشـوكة  -احلـق  -بـل انـه ، ولياقـةاهلية  ذاده كل احد ولو مل يكن لورَ  وإال، طريق احلق ليس مزروعا بالورودوامتحان ومتحيص فان  هلم

  .  وال يلقاها اىل ذو حظ عظيم، واألشواك
  ني وامتحان التخوين والعمالة الكاشاالسيد 

قويــاً أبيّــا بــل وكــان ، لالســتعمار الربيطــاين األولمــن الــنمط وكــان عــدواً يف ايــران بــو القاســم الكاشــاين مــن اكــرب العلمــاء اجملاهــدين أكــان الســيد  
                                                            

  .٨٣ص ٥اإلسالمية) ج –يف (ط الكا )١(
 .١٠٣ :النحل )٢(
  .١٨٠ص ١٢مستدرك الوسائل ج )٣(
 .١٧٩ص ٦ذيب األحكام ج )٤(
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موه بــبــة واخلبجلــأ إىل ســالح الــتهم املعلَّ  أن إالالعدالــة فمــا كــان مــن االســتعمار و شرســا يف الــدفاع عــن احلــق  منتظمــة  أمــواالان الســيد يقــبض يثــة فــا
وان مواقفـه ضـد االسـتعمار مـا هـي إال  هنـاك اتفاقـات سـرية خفيـة لـه مـع االسـتعمار أن وأشـاعوا!! عميل هلم انهو من السفارة الربيطانية سرا  شهرياً 

  !!وانتم ايها الشعب االيراين ال تعلمون تغطية وستار!
    !!ارتكبت حبقك جرمية كبرية واطلب منك العفو إنينوطلب منه براءة الذمة واعتذر منه قائال  )١(لبازارينيته جاءه احدهم وهو من اوقبيل وفا

لكنـه اعتـذر عـن ذكـر جرميتـه لفـداحتها وكـرر طلبـه العفـو فـرفض ؟ ختربين ماذا فعلـت أنبشرط لكن عنك  أعفوانين اعدك بان  :فقال له السيد
 شــهرياً مقابــلالســفارة الربيطانيــة يف مــن موظــف  أمــواالاقــبض  وأنــامنــذ عشــر ســنوات  :فقــالذكر مــا صــنع! الســيد مؤكــداً ان العفــو مشــروط بــان يــ

   وحمفل أشارك فيه!يف كل جملس  ،انك عميل لربيطانيابالرتويج 
ام للمعارضة يف سبيل تشويه مسعتهم   . وتسقيطهم اجتماعياً  هذا هو حال األعداء وهذه هي سياستهم وهي التخوين واال

  اتهام شيخ الموحدين (أبو طالب) بالكفر
مـوه  ان ايب طالـب ذلـك املـؤمن اجملاهـدعلى ذلك كثرية، بـل بلـغ األمـر إىل  والقصص والشواهد بـالكفر والشـرك والعيـاذ ليـث قـريش وشـيخها ا

ام اىل أالن عام  أعلن ( صلى اهللا عليه وآله )حىت ان الرسول ! ودمع انه لواله ملا قام له ع!! ان دماغه يغلي من النار :ورووا زورا، باهللا وال زال اال
أموال خدجيـة ومحايـة شـيخ البطحـاء أيب طالـب ونصـرته، وسـيف بـمـا ثبـت دعـائم االسـالم إالّ (( انه وقد ورد، وفاته ووفاة السيدة خدجية عام احلزن
  .)) علي بن ايب طالب وجهاده املستميت

والدولــة  األمويــةصــنعتها الدولــة  أكاذيــب إالهــي  مــا ( علــيهم الســالم )املعصــومني  أبنــاءبعــض عــن يــذكر يف التــاريخ  مــا أنالوالــد  رأيكــان بــل  
ـام للمعارضـة ـم العباسية وهي تدخل يف خانـة اال عجـزوا عـن إلصـاق الـتهم باألئمـة األطهـار يف كثـري  –أي طغـاة بـين أميـة والعبـاس  –، وحيـث ا
أبنــائهم أو أقربــائهم! وهــذا هــو التحليــل العــام لتلــك األخبــار والــذي ال يتعــارض مــع وجــود بعــض  مــن األحيــان، حــاولوا النيــل مــنهم بتلويــث مسعــة

   االستثناءات.
  !  (عليهما السالم) بقلة العلممامين العسكريين اإل يتهم ناصبيٌّ 

ان  :يف مجلـة كالمـه الفقـ ( علـيهم السـالم ) اإلسـالماحلـق وقـادة  أئمـةرأيت مقطـع فـديو لشـخص سـلفي بغـيض وهـو يتحـدث عـن  أياموقبل 
العلـم ومل يعهـد مـنهم  أهلرسول اهللا لكنهم ليسوا من  وأبناءنعم هم سادة ، معروفني بالعلم وليسامن العلماء  مل يكونااهلادي والعسكري  )ماماإل(

   .و غري ذلكأو نظريات أفكار أو أ أحاديثالعلم والفضل فليس هلم تالمذة او 
، مــع ان الســلفي ليقــّيم مثــل األئمــة اهلــداة املهــديني صــلوات اهللا علــيهم أمجعــني الناصــيبهللا أن يــأيت مثــل هــذا أن مــن هــوان الــدنيا علــى ا :أقــول

ما فوق مصاّف العلماء وان ك المهم بعض أحاديثهما صلوات اهللا عليهما، اليت وصلت إلينا، لو عرضت على احلكماء والعلماء والبلغاء ألدركوا ا
    املخلوق. دون كالم اخلالق وفوق كالم

  ؟ ( عليه السالم )براهيم إ أتمهاالكلمات التي (الشجاعة والحلم) من 
م بوجـــه املصـــلحني، خاصـــة أســـلحة التهمـــة والتســـقيط االجتمـــاعي، ال بـــد ان  ويف مواجهـــة األســـلحة الـــيت يشـــهرها الطغـــاة واملســـتعمرون وأذنـــا

 ( عليـه الســالم )أيضـاً مـع املضـّللني، وهـذا هـو مــا نسـتلهم مـن قضـية إبـراهيم يتحلـى املصـلحون بسـالح الشـجاعة الفائقـة، إىل جـوار ســالح احللـم 
( الـيت أمتهـا إبـراهيم  من الكلمـات أن :الربهان وغريهنقلها يف تفسري الرواية اليت ، ففي )َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت َفأََتمَُّهنَّ (ومن قوله تعاىل: 

كمـا كـان ،  للنمـرود وجالوزتـه يف الشجاعة فريداً وجتلى ذلك يف مواجهتهن إبراهيم كان اف) الشجاعة( هي )َفأََتمَُّهنَّ (تعاىل:  يف قوله عليه السالم )
كمــا ورد عــن ،  )٢(ان كــانوا قــد أســروهبعــد  ( عليــه الســالم )ذهــب اىل جهــاد الــروم واســتنقذ لوطــا  وقــد ذكــرت رواياتنــا انــه جماهــدا مــن الطــراز الرفيــع

يف قضــية ىل الــيمن إانطلــق مــع جــيش كبــري مــن مســجد الســهلة يف النجــف االشــرف  ( عليــه الســالم ) إبــراهيم أن ( عليــه الســالم )الصــادق  اإلمــام
                                                            

 التجار )١(
 .( صلى اهللا عليه وآله )كما رواه (نوادر الراوندي) عن رسول اهللا   )٢(
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  . يف احلروباملرسومة من وضع الرايات  أولكان   ( عليه السالم ) هإن :يرعب أمسهم األبطال! كما انه يروى أبطالالعمالقة وهم قوم 
يفعــل كــان يف اخلطــوط األماميــة للمواجهــة ولــيس كمــا و  األولكــان قائــدا مــن الطــراز بــل لقــد  شــجاعا جماهــدا  عليــه الســالم ) ( إبــراهيم لقــد كــان

، بـزعمهم وقـد يكونـوا علـى حـق نظـرا لتطـور األسـاليب القتاليـة احلديثـة األمـرحيث يقبع قادة العساكر يف اخلطوط اخللفية ليـدبروا  الكثري من القادة
  . ( عليه السالم )جنوده اىل احلرب أشجع ممن يتأخر عنهم كما هو حال سيدنا إبراهيم  أمامل يبقى القائد املتقدم حا أيةلكن على 

  .( صلى اهللا عليه وآله )حممد نبينا وسيدنا ع و  وداودوموسى  إبراهيم :)١(ويف مضمون الرواية ان أربعة من األنبياء قاموا بالسيف 
فحســب، بــل علــى  الشــجاعة لــيس يف واقعــة الطــفمشــحونة مملــوءة بــأمسى آيــات جنــدها  ( عليــه الســالم )ســني احل اإلمــامعنــدما نســتقرء ســرية 

وكـان  يف قضـية، ن عتبـةعنـدما واجهـه الوليـد بـ ( عليه السـالم ) احلسني اإلمامان من التاريخ امتداد حياته صلوات اهللا عليه، ومن ذلك ما نقله لنا 
وأخـذ بعمامتـه مث  –رغـم حراسـه ومسـلحيه وكونـه الـوايل الطاغيـة علـى املدينـة  ( عليـه السـالم )هجم عليـه اإلمـام  ،واليا على املدينة من قبل معاوية

  . أنزهلا على رقبته وشدها على عنقه..
عــىن دفــع الســيئة وهــي نــوع اخــر مــن االبــتالء مب )الحلــم( هــي كلمــة ( عليــه الســالم )ان الكلمــة الثانيــة الــيت امتهــا ابــراهيم  :ويف الروايــة الشــريفة 

   .  )٢()ِإنَّ ِإبـَْراِهيَم َألَوَّاٌه َحِليمٌ ( إذ باحلسنة
يليـق مبثلـه ان  يغـض الطـرف عمـا ال اً اال انه حليم يف قمة الشجاعة والبطولة شجاعا وبطال ( عليه السالم )إبراهيم  كان فيهففي الوقت الذي  

  . فيدفع السيئة باحلسنة مهما امكن ذلك، يفعله
  في موقف فريد من مواقف الكرم ( عليه السالم ) يناالمام الحس

يف  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )(وقــد كــان بعــد وفــاة النــيب  األخــريوهــو يف مرضــه  بــن زيــد أســامةزار  ( عليــه الســالم )ويف الروايــة ان االمــام احلســني 
( عليـه فقـال ، دين علـيّ  :؟ فقالوما غمك :( عليه السالم )مام واغماه!! فقال له اإل :وجده يقولف )( عليه السالم ) اجلهة املعادية ألمري املؤمنني

 ( عليـه السـالم )االمـام  أنأسـامة بقـي قلقـا ومل يتـيقن مـن  أناال  .هي علـيّ  :( عليه السالم )فقال  )٣(ألف درهمستون  :قال :وكم هو :السالم )
فـوراً مـام دينـه قضـى اإلمث ساقضـيها عنـك قبـل ان متـوت  ( عليـه السـالم )ام مـمام حـق املعرفـة فقـال لـه اإلالنه ال يعرف اإل؛ هسيسدد دينه بعد وفات
  .  وهو على حالته تلك

  من حلم العلماء في مواجهة الجهالء
جهـة  ان هذه القضايا واأللوف من نظائرها تكشف للعامل عن ان األنبياء واألوصياء مث العلمـاء األبـرار كـانوا األمنـوذج الصـاحل يف الشـجاعة مـن

فـى ان السيد الكاشـاين عمن  في من قصص العلماء ما نقلناه هنااألئمة ما يذهل، ويكحللم والسماحة من جهة أخرى، ويف قصص األنبياء و ويف ا
  .  وبأبشع االحناء طوال عشر سنني يف خمتلف اجملالس مسعتهيشوه  ،لقاء حفنة من املال ،عن ذلك التاجر الذي كانوبكل بساطة 

متــه جهــة مــن اجلهــات بــتهم غريبــة وعلــى نطــاق واســع فمــا كــان منــه ) م ظلــهدا( كمــا ان الســيد العــم َوَلَمــْن َصــبَـَر َوَغَفــَر ِإنَّ ( :ان كتــب اال ا
  شيعية ال يعلم مداها إال اهللا تعاىل.وحاَل بذلك دون ان حتدث فتنة شيعية  )٤()َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْألُُمورِ 

وال يـزدادون  ( علـيهم السـالم )العظـام  األنبيـاءوسـري  ( علـيهم السـالم ) أئمـتهمريخ يتمثلـون سـرية وهكذا جند ان علماءنـا الكـرام علـى مـر التـا
  ، كما ال تزيدهم التهم إال صرباً وصموداً وعزة ومشوخاً.على التهم واالفرتاءات اليت تطاهلم اال ترفعا وتكرما وحلما وعلما وتفضال

 اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرينوآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى 

                                                            

  .طبعا القيام الدفاعي )١(
 .١١٤ :التوبة )٢(
أو ســتمائة ألــف دوالر يف الوقــت  مليــون دينــار عراقــي تقريبــا ٧٠٠مــا يعــادل ي لشــراء ثالثــة آالف خــروف يف ذلــك الوقــت أي االف دينــار ذهــب وهــو مبلــغ يكفــ ٦أي  )٣(

 احلاضر!
  .٤٣ :الشورى )٤(


