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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
طفى احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم املص

ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
  حول والقوه إال باهللا العلي العظيم.

  )َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسَراًجا ُمِنيًرا *يَا َأيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا (
)٦(  

 شاهد التجسيديةالدعوة الى اهللا تعالى عبر االدب التصويري والم
ِمَن اللَِّه  َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنيَن بَِأنَّ َلُهمْ * َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسَراًجا ُمِنيًرا  *يَا َأيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا (: يقول تعاىل
  )١()َفْضًال َكِبيًرا

وبـني  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)رسـول اهللا  الـيت تتحـدث عـن الغايـة مـن بعثـةالشـريفة  اآليـةلفاطمية الشريفة نعقد الصلة بني هـذه مبناسبة االيام ا
ـًرا (قـول تعـاىل: وسيكون منطلـق احلـديث ، (عليها السالم)الصديقة الزهراء  اهلامة اليت تتعلق ببضعتهبعض املباحث  ى َوَداِعيًـا ِإلَـ َونَـِذيًرا *َوُمَبشِّ

  : ذن اهللا تعاىلإبالتالية  وذلك ضمن البصائر )اللَِّه بِِإْذنِهِ 
  الى اهللا تعالى  طرق الدعوة: البصيرة االولى

   )َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه بِِإْذنِهِ (: قال تعاىل
 وآليــاتســاليب أ فــان البشــارة هلــا؛ عوة، هلمــا ســبل وطــرقدومهــا مــن أنــواع الــ كــذلك البشــارة واالنــذار  ،طرقــاً وســبالً ان للــدعوة اىل اهللا تعــاىل 

  . ساليبهأ، وكذلك االنذار فانه االخر له طرقه و أثري املعاكسيف الت ضعفاً أو حىتاو  شدةً  التأثري درجةيف يف الكيفية و  خيتلف بعضها عن بعض
يفتقــدها رغــم مســيس الســاحة  قســما كبــريا مــن والــيت نــرى اناالنــذار والتبشــري الــدعوة و  ىل بعــض تلكــم الطــرق يفإ والبحــث معقــود لإلشــارة

  : فنقول إن مل يكن كل شرائح اجملتمع، اجة إليها وشدة تأثريها يف أكثراحل
 )المشــاهد التجســيديةبـــ( تســمى طريقــة شــديدة التــأثري يف النفــوسهنــاك كمــا ) االدب التصــويريبـــ( يســمى ال بــد أن فــّن بــل وعلــمهنــاك 

  .وهي اليت أضحت اآلن فناً وعلماً قائماً برأسه
  األدب التصويري

طريـــق هـــو  هدايـــة كمـــافهـــو طريـــق ، اىل االضـــالل -يف االجتـــاه املعـــاكس  – وأالـــدعوة اىل اهللا  يفهـــم الطـــرق أدب التصـــويري مـــن ويعتـــرب األ
ناً ذلك بالعلتني الفاعلية والغائية ،ضالل    .)احلال متاماً يف (املشاهد التجسيدية وكذلك ،مر

يف حــديث أســاليب التــأثري واإلقنــاع، إذ جنــد بــني هــذين اللــونني مــن  وبطريقــة متميــزة مجــع حــديث الكســاء)(ان  مــثالً  ويف تراثنــا اخلالــد جنــد
بـل ميكننـا القـول ان ، أخـرى جتسـيدية - تضـاهيها روعـة ادبيـة تصـويريةبشـكل قـد ال تجسـيدية ومجال املشـاهد ال األدب التصويريالكساء روعة 

الـيت جتسـدت يف ضـمن حبكـة فطريـة بسـيطة ورائعـة تالمـس فتـات والـدقائق الشـكلية واملضـمونية حديث الكساء معجزة متجسـدة ملـا فيـه مـن الل
    .الوجدان كالنسيم الشذي واألريج الفواح، كما سيأيت بإذن اهللا تعاىل

غـــدغ قوتـــه ال يدفانـــه اىل الطـــرف االخـــر  هـــو، وكمـــا هـــو جمـــردااملعـــىن  ي اكثـــر مـــن ضـــرورة وذلـــك ألن الداعيـــة إذا أرســـلالتصـــوير  ان األدب
ـا ، سريع االندثار التأثريضعيف حينئٍذ فيكون ، خيلةتامل تكـون اكثـر وقعـا لكنه إذا قام بصـياغة املفـاهيم واملعـاين يف قوالـب مصـورة متجسـدة، فا
  .أبداً على الذاكرة ان تنساه  -معه  – يصعب الذهن التصاقابوستلتصق ، ثرياً أوت

                                                            

  ٤٧ـ ٤٥االحزاب  )١(
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  ولنضرب لذلك بعض األمثلة:
  أبو تراب

نائمـا علـى  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)رسـول اهللا  رآهوذلـك ملـا ، )تـرابأبـو هـو ( (عليـه السـالم) علي بن ايب طالب املؤمنني أمري لقابأمن  -أ
ميكن عـن ميحـى  معىن ال لذلك فانهدب التصويري يف قالب األ جاء ال انهإ، يكشف عن عمق التواضع لفظ ذو معىنوهو ، الرتاب فلقبه بذلك

   .ور الليايل وااليامعلى كر عن الذهن 
  جاء علي في السحاب

وهـذه مـن الكلمـات الـيت تصـور بعـض املخـالفني ، )٢(أو مـا أشـبه ذلـك )١("فـي السـحابعلـي أقبـل " روي عن الرسول األعظم قوله: -ب
ــا لنــاان في رغــم  املتطــورة جــدا ملختلــف الســبل (علــيهم الســالم)اســتخدام املعصــومني  أمنــاط مــنوهــي تكشــف عــن ، هــا مؤاخــذة علينــا يف حــني ا

  .  خراً أليها متإواليت وصل العلم احلديث  بساطتها الظاهرية
إذ كـان مـن  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)اقتـداًء بالرسـول  )السـحاب(كانـت تسـمى   (عليـه السـالم)املـؤمنني  أمريعمامة  وكان السبب يف ذلك ان

 وهكـذا )الممشـوقعصاه بــ(و ، )دلدلومحاره بـ(، )العضباءيسمى ناقته بـ( مساء فكانان يسمى االشياء باأل (صلى اهللا عليه وآله)دأب الرسول 
   .ا فاننا اعتدنا على تسمية األشخاص ومل نتعود على تسمية األشياء ىعلينا ان نتأس وهي عادة جيدة ولطيفة بل هي سنة حسنة

اذا فكان  بالسحابوهي املسماة احدها  هللا عليه وآله)(صلى اأهداه الرسول قد و كانت له عمائم   فقد (عليه السالم)املؤمنني  أمريكذلك 
 ومل تكــن تلــك التســمية علــي فــي الســحاب)جــاء (: ورمبــا قــال األصــحاب (صــلى اهللا عليــه وآلــه)قــال  علــى االصــحاب الســحاباقبــل بعمامتــه 

نقــاش عقــدي طويــل وقــال اعــدائنا ان  مــورد اصــبحت ومنهــا ان تبقــى عالقــة باألذهــان علــى مــر التــاريخ إذهلــا دالالت ومعــاين مهمــة بــل ، عفويــة
  .  يف األعلى! سحب السماء هناك يف (عليه السالم)متومهني ان املراد انه  (علي في السحاب)الشيعة مغالون ويقولون 

أو ان ميشـوا  ان حيلقوا يف السماء ببساط كبساط سـليمان أو غـريهاهللا اكرم على اهللا من  أولياءال اشكال فيه فان  مما مع ان هذا املعىن ايضا
  !!لسحابمن ا أصعبالسحاب ومما هو على 

عـــرب  احلقيقيـــنيمـــن االمهيـــة يف الـــدعوة اىل اهللا تعـــاىل واىل عـــرض االســـالم االصـــيل وقـــادة االســـالم  كـــربى  علـــى درجـــة االدب التصـــويريان 
  . كبرية استدعاء القوة املتخيلة لتتجسد فيها املعاين التجريدية فتمنحها حيوية وفاعلية

  اهد التجسيدية والمسرحالمش
دب تصـويري أوتارة يلقـي احلقيقـة اىل الطـرف االخـر بـفقال تارة يلقي االنسان احلقائق جمردة عن أي مؤثر إذ  المشاهد التجسيديةكذلك 

  . )المسرح(ما يصطلح به اآلن وهو ، آخاذشهد جتسيدي ذلك مب وفوقاو 
وعلــى املقدســة علــى واقعــة الطــف عنــدما اطلــع  كلمــة خالــدة  ما واملســرح التمثيلــيالســيندبــاء الغــرب ومــن اخلــرباء يف أ أشــهراحــد  ولقــد قــال

  :قال السامية والبطوالت الفذة،واملثل االنسانية  بالقيم العلياالصارخة والناطقة  واملشاهد العظيمةاليت جرت فيها املتسارعة حداث األ
، كـل حـدث فيهـا يسـتحق ان تفـرد لـه مسـرحية ناجحـة وهادفـةان   ! ذلـك)من املسـرحيات الناجحـة لأللوف أساسالطف تصلح اواقعة  إن(

عــداء فــأبوا عنــادا وقســوة وجلاجــا حــىت انكشــف مــن األ (عليــه الســالم)فمــثال حــدث مصــرع الطفــل الرضــيع وكيــف استســقى لــه االمــام احلســني 
  . فانه بنفسه يصلح ليهز عروش الطغاة لو جرى تصويره بالشكل املناسب أعداءهللجميع لؤم 

                                                            

  .٢٠٠ارف واألحوال من اآليات واألخبار واألقوال صعوامل العلوم واملع )١(
(عليـه ِعَماَمٌة يـَْعَتمُّ ِبَها يـَُقاُل َلَهـا السَّـَحاُب وََكـاَن يـَْلَبُسـَها َفَكَسـاَها بـَْعـُد َعِلـيَّ بْـَن َأبِـي طَالِـٍب  (صلى اهللا عليه وآله)َوِفي َشَرِف اْلُمْصَطَفى َأنَُّه َكاَن ِللنَِّبيِّ " )٢(

  .٢١٨ص ٢ج :مناقب آل أيب طالب عليهم السالم "َكاَن رُبََّما اطََّلَع َعِليٌّ ِفيَها فـَيَـُقوُل َأتَاُكْم َعِليٌّ ِفي السََّحابفَ  السالم)
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إذ ال جتـد  احلقـائق اىل مجيـع اصـقاع العـاملليس بوحده بالكـايف إليصـال  الوسائل املهمة الناجحة يف الدعوة اال انه ال شك انه احداملنرب ان 
اين اىل الصــيين واليابــ حتــت غطــاء املســرح، املسـرح التمثيلــي واملشــاهد التجســيدية ميكنهــا ان تصــل باحلقـائقجنــد ان بينمــا  سـوقاً لــه يف الصــني مــثالً 

  . على كل نفس إنسانية! املشاهد التجسيدية لواقعة كربالء االليمة، وما أعظم تأثري واالسرتايل واالمريكي والربازيلي وغريهم
ـا، والنساء والرجال، والعوام واملثقفني مجيعاً يف االطفال والكبار : يف اجلميع ذات أثر بالغاهلادفة  االحرتافية املسرحيةان   حـىت تـؤثر قـد بـل ا

ـز الضـمائر وقد يتفاعلون معيها املودعة ف ميَ القِ نداء اىل  إذ قد يصغون عربهاالظلمة من احلكام وغريهم وبعض  يف قساة القلوب  املشاهد الـيت 
  .والوجدان

  اىل ابعد احلدود اجملال يف هذا  اً ا جند الغرب متطور مبينيف عاملنا مهملة  واملسارح اجلذابة اهلادفة يؤسف له ان املشاهد التجسيدية اال ان ما
  المشاهد التصويرية في حديث الكساء 

أو حـىت مـن  نوع مييل اىل التعقيد حىت يصعب على املتلقي ان مييـز بـني عناصـر الشـر وعناصـر اخلـري: يف املسرح هناك نوعان من املسرحيات
   هو القاتل مثًال.

 لرسـالةيوصـل ا جـداثريها قوي أاال ان ت، الفين واالبداع التصويري خراجاإلمتسلسة بسيطة من حيث  واالحداث املشاهد فيهنوع اخر جتد و 
وتتفاعل النفوس مع املشاهد والرسائل املتضمنة بشكل عفـوي طبيعـي  والعواطففتهتز املشاعر واالحاسيس  بروعة وبساطةويبني اهلدف  املبتغاة
    يالمس أعماق الوجدان دون حواجز فنية مصطنعة.ساذج 

  . الوجداين متجلياً فيه بأروع الصور –النموذج الثاين الفطري  جتد ءحديث الكساويف 
روعتــه يف بعــدي األدب يف حــني ان ، لعــدم إدراكــه لعمــق حمتــواه وبعــض ابعــاده الــبعض يف صــحته ويعــد هــذا الوجــه مــن طــرق دفــع تشــكيك

  . )١(كاشف عن صدقه ووقوعهيف ذلك  وابداعه  التصويري واملشاهد التجسيدية
ـا قالــت (عليهـا الســالم) هــراءروي عـن الز  دخـل علــّي أبــي رسـول اللّــه صــلى اللّـه عليــه وآلــه وسـلم فــي بعــض األيّـام فقــال: الســالم ": ا

  )٢("عليك يا فاطمة، فقلت: وعليك السالم، قال: إّني أجد في بدني ضعفا..
ان منظــر دخــول رســول رب العــاملني علــى حيــث يتجســد يف األذهــ ايــداعب القــوة املتخيلــة ويرتكــز يف األذهــان جيــد مشــهد تجســيديوهــذا 

طلـوب ابنته الزهراء يف املنزل وهو يشكو إليها ضعفاً يف بدنـه، وكـان هـذا املشـهد هـو املـدخل للمشـاهد الالحقـة وللرسـائل املتضـمنة فيهـا، فهـو م
  طريقياً لتكريس الرسائل اآلتية يف األذهان.

  "فاطمة، ايتيني بالكساء اليماني فغطّيني به.. فقلت له: أعيذك بالّله يا أبتاه من الضعف، فقال: يا"
 وال تتوقـف علـى هـذه املقدمـة اىل هـذا التفصـيل (صـلى اهللا عليـه وآلـه)ومع ان الرسالة الـيت يعـّد حـديث الكسـاء إليصـاهلا للسـامع ال حتتـاج 

   .والتصاقها بالوجدانيف االذهان  هو من أهم عوامل بقاء الفكرةاملشهد التجسيدي  هذا لكن
  !"أتيته بالكساء اليماني فغطّيته به وصرت أنظر إليه، وإذا وجهه يتألأل كأنّه البدر في ليلة تمامه وكماله..ف"
إذ ينطلق من تسليط األضواء على الشخصية الرئيسية يف جممل احلدث بادئـة مـن الصـورة األوىل الـيت تنطبـع هذا اسلوب دعوة متطور جدا و 

وإذا وجهــه " (صــلى اهللا عليــه وآلــه)ولــذا جنــدها (عليهــا الســالم) تعــرض لقطــة مضــيئة عــن وجــه الرســول  بأمجعــهيف األذهــان عنهــا مقارنــًة بــاحمليط 
وقـد اكتمـل  البهـيم وهـو القمـر يف الليـل االسـود يصور النـاس بـه اُحلسـن واجلمـال ما كأمجلتصوره  ف  "...وكماله يتألأل كأنّه البدر في ليلة تمامه

   .ضوءه ونوره

                                                            

  إضافة إىل انه يوجد للحديث سند صحيح فللسيد الوالد عن والده وصوال اىل السيدة الزهراء (عليها السالم) سند صحيح، كما يوجد غريه.  )١(
  .٩٣١ص ١١عوامل العلوم واملعارف واألحوال من اآليات واألخبار واألقوال: ج )٢(
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ثري أوبـنفس هـذه النسـبة سـيقل حيـز التـ، اخنفضت نسبتها يف خطبنا وخطاباتنا مع شـديد االسـف، جسيدية األخاذة اهلادفةهذه املشاهد الت
    .املتلقنيعند 

ـــى ": مث الحظـــوا بعـــد ذلـــك ـــده اليمنـــى إل ـــه بطرفـــي الكســـاء، و أومـــئ بي ـــي رســـول الّل ـــا جميعـــا تحـــت الكســـاء، أخـــذ أب ـــا اكتملن فلّم
   .)١("السماء...

  واإلمياء باليد إىل السماء.بطريف الكساء لألخذ  –ظاهراً  –فانه ال ضرورة واال ، آخر سيديوهذا مشهد جت
   "وقال: اللهّم إّن هؤالء أهل بيتي، وخاّصتي وحاّمتي..."
ك ر داال ان الـبعض غافـل عـن ادراك كنـه ذلـك وال يـ، والتصوير اإلبداعقمة يف  هي مشاهد جتسيدية يشكل -وما سيأيت  –ما سبق كل ن  إ

ـــا  يف الـــذهن واخليـــال والقلـــبواملعـــاين احلضـــارية ثري الـــذي تفرغـــه هـــذه املشـــاهد التجســـيدية أمـــدى التـــ الـــنفس  أعمـــاقوتـــراً حساســـاً يف متـــس  كو
  . عند االنسانيف وقت واحد  الوعي والالوعيطقة من بشكل معمق معتتفاعل و  االنسانية

وجّل: يا مالئكتي، وياسّكان سمواتي، إّني مـا خلقـت سـماء مبنيّـة، وال أرضـا  فقال الّله عزّ ": من خـالل )٢(كما جند االدب التصويري
مدحّية، وال قمرا منيرا، وال شمسا مضـيئة، وال فلكـا يـدور، وال بحـرا يجـري، وال فلكـا تسـري، إّال فـي محبّـة هـؤالء الخمسـة الّـذين هـم 

  ."تحت الكساء
اال يف حمبــة هــؤالء اخلمســة ) ويكتفــي  (فقــط)العــالم خلقــت  ســكان مســاوايت اين مــا (يــامالئكيت ويــا: ان يقــول تعــاىل فلقــد كــان مــن املمكــن

يـداعب القـوة املتخيلـة والـيت بـدورها تسـاعد القـوة املتعقلـة علـى اسـتحكام  كونـهثريه على السامعني  أتو لكن ملكان امهية االدب التصويري ، بذلك
   الذي حيتضن أدباً تصويرياً يتضمن مناظر عديدة. ن الكالمذا النحو م الفكرة مصوغةجاءت ، فيها وجتذرها املعلومات

ثري يف النفـوس وايصـال الرسـالة أوهـي التـ اهلامـة هـذه الغايـةالكـالم مـن اجـل  ويفّصـل يففالرب تعاىل يستحضـر كـل هـذه املعـاين كعلـل معـدة 
   .تعبريي واصدق شاهد تصويرية االهلية اىل كل االجيال بأسلس عبارة

  ية في حديث الغديرالمشاهد التجسيد
ىل النـاس  إ ايصـال رسـاالت اهللا األكثـر تـأثرياً يفاملشـاهد التجسـيدية  (علـيهم السـالم) صـناعةمجيع االنبياء كذا سرية النيب ص و  لقد كان من

  .كافة
 الشـيء اجلـمّ لتجسـيدية املشـاهد امـن  ثَ أحـدَ و املـؤثرة مـن الصـور  أفـرغَ  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)اهللا رسـول الشـهري جنـد ان  حديث الغديرففي 

 (عليــه الســالم)علــيهم يف تعيــني علــي كــان بامكانــه ان جيمــع النــاس كاملعتــاد ويلقــي خطبتــه   (صــلى اهللا عليــه وآلــه)مــع انــه الرائــع املميــز، فالكثــري 
كمـا عـّرب عنـه الـبعض   –لك هـو أعّد لذلك مشهداً جتسيدياً فريداً، فقـد كـان املوقـع الـذي اختـاره لـذ (صلى اهللا عليه وآله)خليفًة من بعده لكنه 

   .من قبل العاملني يف جمال الفن والتمثيل واالخراج اإلهلي األكثر تأثرياً من أي مسرح فين معدّ  تكويينالسرح املأشبه ب –
درجات الـتبتعـد متدرجة حبيث تكون الدرجات الدنيا اقرب اىل ساحة املسـرح و  منصاتيصنعون  ان اخلرباءفمن املعروف يف الوقت احلاضر 

علــى  اإلشــراف الكــل، ليكــون مبقــدور تلــك املشــاهد التمثيليــة حــىت ميكــن ان يشــاهد اكــرب قــدر مــن النــاس املتجمعــني، صــاعدة اىل االعلــىالعليــا 
  اليت جتري فيها األحداث.النقطة املركزية 

ن بــذل أدىن جهــد بشــري يف أروع اختيــار بــدو باختيــار ســاحة العــرض  قــام (صــلى اهللا عليــه وآلــه)ل و ســينــا اىل واقعــة الغــدير جنــد ان الر واذا ات

                                                            

  )٩٣٣، ص: -٢-قسم-١١ عوامل العلوم واملعارف واألحوال من اآليات واألخبار واألقوال (مستدرك سيدة النساء إىل اإلمام اجلواد، ج )١(
املــادي اخلــارجي والعيــين لألحــداث امــا االول فهــو مــن عــامل االدب والتصــوير اللفظــي أو  فــرق االدب التصــويري عــن املشــهد التجســيدي ان الثــاين هــو التجســيد )٢(

 الكتيب لتلك املشاهد. 
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إىل املسـرح ء باملسـلمني جـاوالذي لعله كان حباجة إىل سنوات من اجلهد العضلي الشاق، لكنه استعاض عن ذلك بأفضـل مـا ميكـن إذ  إعدادها
سـط متصـاعدة إىل األعلـى يف األطـراف  يف الو  منخفضـةنقطـة مسرح تكويين متدرج من  وهو )خم غديراملثايل التكويين املعّد إهلياً من قبل وهو (

 علــىاألإذ محلــه مــن وســطه وشــاله إىل  (عليــه الســالم)مري املــؤمنني أبــ (صــلى اهللا عليــه وآلــه)مــا يصــنعه  ويشــاهدواكــي يشــاهده اجلميــع بوضــوح 
دد ممكـن مـن النـاس ألن الصـدى إىل أكـرب عـ (صـلى اهللا عليـه وآلـه)وأيضـاً كـي يصـل صـوته . مجيعـا مرته من بعده علـى املـؤمننيإبمصرحاً حينئٍذ 

   عن االنتشار فيصل بشكل أقوى إىل شرائح أكرب من الناس. ه الصوتَ ينتشر يف األرض املسطحة عكس الغدير الذي حتبس أطرافُ 
    هذا كله من جهة، ومن جهة أخرى:

يف الرسـالة  دخـل لـهن ملـاذا؟ مـع ان ذلـك قـد يبـدو عرضـياً أو ممـا ال ولكـ )١("فـََرفـََعُهَمـا َحتَّـى َنظَـَر النَّـاُس ِإلَـى بـَيَـاِض ِإْبطَْيِهَمـا"تقول الروايـة 
الواقع ان هذه املناظر التجسيدية هي اليت تقوم برتسيخ األمر كلـه علـى طريقـة االسـتجابة الشـرطية يف أذهـان لكن ، يف بادئ النظر املزمع إيصاهلا

واذا تطابقـت قـوة العقـل مـع ، العقـل واخليـال مـزيجبل احملـرك بشـكل فاعـل هـو حيركه العقل فقط  ان االنسان ال الناس على مر التاريخ إضافة إىل
   .فستقهر أية قوة شيطانية تقف أمامها عندئذٍ قوة اخليال مع القوة املتومهة 

  .ذا املقدارهنا  فلنكتفحديث الغدير طويل جدا  هذا اجلانب من عن والكالم
  م)(عليها السالاالدب التصويري في مظلومية الزهراء 
اْشــَتَمْلَت َشــْمَلَة اْلَجِنــيِن َو ": (عليــه الســالم)علــي  لإلمــام (عليهــا الســالم)يضــا قــول الزهــراء أ ومــن أروع وأغــرب لقطــات األدب التصــويري

    )٢( "قـََعْدَت ُحْجَرَة الظَِّنيِن نـََقْضَت َقاِدَمَة اْألَْجَدِل َفَخاَنَك رِيُش اْألَْعَزل
؟ ان اهلدف مـن ذلـك (صلى اهللا عليه وآله) أخيهمقيد بوصية من  صلوات اهللا عليه ذلك وهي تعلم انه سالم)(عليها اللماذا تقول الزهراء ف

ا كافة ب  جيالىل األإ قوية جداً عرب أسلوب األدب التصويري رسالةإيصال  ـامهضومة منكسرة حزينـة مقهـورة تشـكو اىل زوجهـا  مظلومةا  أحزا
ا تانا خلفائهمدفاعا عن  يف مظلوميتها،املخالفون  ذي يتثبت بهفال يبقى جمال للتشكيك ال وأشجا    .زورا و

ـا و  مشـتمل باملشـيمة أمـه، وكمـا هـو واضـح،واجلنـني يف بطـن  )٣("اْشَتَمْلَت َشـْمَلَة اْلَجنِـين" هنـا و يتحـرك أ منهـا تطيع ان خيـرجيسـ المقيـد 
   .وهناك فهو سجن اضطراري قهري

ــ" نــه حماصــر تالحقــه العيــون والقلــوب بســوء ؛ أليتحــرك طبيعيــا المقيــد ومــن املعلــوم ان املــتهم ، املــتهم والظنــني هــو "ينَوقـََعــْدَت ُحْجــَرَة الظَِّن
   .ويندر تواجده بني الناسالظن فتقل حركته 

 اذا مـا هـوجم دةشـدي مـع ان الصـقر يضـرب بقـوة )٤(الصـقر بيـديك القـويتني قـوادم ريـشعلـي نكثـت  أي انـك يـا "نـََقْضَت َقاِدَمَة اْألَْجَدل"
 (عليــه الســالم)مــري املــؤمنني أعــن شــجاعة  رائعــة جــداً  ويف ذلــك كنايــة، فكيــف إذا مــا حــاول شــخص ان يقتلــع الــريش املوجــود يف مقــدم جناحيــه

طــري املهــني واألعــزل هــو ال "َك رِيــُش اْألَْعــَزلَفَخانَــ"أمــامهم رغــم عظــيم إجــرامهم هــؤالء الــذين ال حتــرك ســاكنا  فانــك إذا كنــت كــذلك فمــا قيمــة
  ؟ ان ذلك لعجيب!! حقا الضعيف

اومن الغريب يف  الذي جتيب بـه  –السبب  إذ، (فعجزت عن مواجهة األعزل)ومل تقل  "كفخان"تقول له  (عليها السالم) العبارة ودقتها ا
ــٌد ِإالَّ ( :قـال تعـاىل عليـه وقـد اً ضـده صـلوات اهللاعسـكري اً داخليــ اً وانقالبـ هنـاك خيانـةً هـو ان  –ضـمنياً عـن اإلشـكال املطـروح ظاهريـاً  َوَمـا ُمَحمَّ

َقِلـْب عَ  َقَلْبـُتْم َعلَـى َأْعَقـاِبُكْم َوَمـْن يـَنـْ ْبِلـِه الرُُّسـُل َأفَـِإْن َمـاَت َأْو قُتِـَل انـْ لَـى َعِقبَـْيـِه فـَلَـْن َيُضـرَّ اللَّـَه َشـْيًئا َوَسـَيْجِزي اللَّـُه َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَ
                                                            

  .٣٥٦األمايل للصدوق: ص )١(
  .١٠٧ص ١االحتجاج (للطربسي) ج )٢(
  يف بعض النسخ مشيمة اجلنني.  )٣(
  . واألجدل هو الصقر والقوادم: هي عشر ريشات للصقر يف مقدم كل جناح )٤(



 ه١٤٣٧ جمادى األولى ١ ......األربعاء.........................................................................) ٢٢٦(والتدبر  التفسيردروس في 

6 
 

  )١()الشَّاِكرِينَ 
الــيت دعــت إىل تلــك  ة الرئيســيةاال ان العلــ، (صــلى اهللا عليــه وآلــه)مقيــد بالوصــية مــن قبــل الرســول  (عليــه الســالم)ن الصــحيح ان االمــام فمــ
الــذي حيســم املعركــة لصــاحل جبهــة احلــق، وانــه لــو ثــار لألخــذ حبقــه، وحيــث ال ميكــن حســم وفقــدان الناصــر  يف قيــادات األمــة هــي اخليانــة الوصــية
ـائي عسـكري وكانـت الفتنـة تشـتد   هفان املعركة حينئـٍذ الفرصـة وهـي الدولـة العظمـى وسـينتهز الـروم كانت املعركة الداخلية تستعر من غـري حسـم 

يف كمـا حصـل ذات االمـر ،  بشـكل كامـلالدولـة االسـالمية الفتيـة  يقضـوا علـىان  الـوارد جـداً ومـن ، املسـلمنيبـالد  للهجوم علـى املنافسة آنذاك
  .  الحقاً د االندلس يف بالالتاريخ 
ا ولقد    "اذا ارديت ان يبقى هذا النداء عاليا فعلينا ان نصرب" مبا يقرب من هذا: (عليه السالم) األمري أجا

  . (صلى اهللا عليه وآله) بالشهادة هللا ولرسولهاالذان الذي يعلو مآذن بالد املسلمني  وكان النداء هو 
   لسالم)(عليه االمشاهد التجسيدية في قصة موسى 

(عليـه قصـة موسـى  العديد من املشـاهد التجسـيدية العظيمـة يف مراحـل دعـوة األنبيـاء (علـيهم السـالم) ففـيوكذلك عندما نتتبع التاريخ جند 
قَـاَل يَـا ( جيـره إليـه وحليتـه أخيـه رأسبـخـذ أغضـب موسـى و ، السـامري أضـلهمحيـث  عندما رجع من الطـور ووجـد قومـه يعبـدون العجـل السالم)

    )٢() قـَْوِليُأمَّ َال تَْأُخْذ بِِلْحَيِتي َوَال ِبَرْأِسي ِإنِّي َخِشيُت َأْن تـَُقوَل فـَرَّْقَت بـَْيَن بَِني ِإْسَرائِيَل َوَلْم تـَْرُقبْ  اْبنَ 
صـور هلـم انـه  وانه بلـغ مـن الشـناعة إىل درجـةجرمهم  فداحة ه ارد ان يبدي هلملكن، على قومه وليس على اخيهع كان غضب موسى   لقد

انـه يت الطريقـي و آاملـر  وإن كـان هـو الغضـب سـينالهوانه  اب والعقابتكاملستحق للعانه  الذي مل يكن راضيا عنهم  (عليه السالم)خيه هارون أان 
   .ايضا مبأمن رغم براءته –هارون  – ليس هو

كثـر ممـا فعلـه أولـو كـان أي نـيب مكانـه ملـا فعـل  ،اىلال يعقل ان يرتكـب الصـغرية فكيـف بالشـرك بـاهللا تعـا نبي (عليه السالم)هارون لقد كان 
ثــر كــرب األأيــرتك ل يهــز الضــمائر امليتــة والغافلــة أراد انالصــارخ املشــهد التجســيدي  عــرب ذلــك (عليــه الســالم)موســى ال إ، (عليــه الســالم)هــارون 
دون اهللا ســيناله  ليعلمــوا ان مــن يعبــد شــيئا مــن دتلــك املشــاه ر العصــورمــ علــى وعلــى الــذين ستصــل إىل أمســاعهمعلــى اخلــاطئني مــن قومــه الـرادع 

   .ومنزلتهورسوله مهما كانت مكانته  تعاىل غضب اهللا
  المشهد التجسيدي في مصارعة الحسنين (عليهما السالم)

القصـة  ومها طفالن صغريان وحضـور جربائيـل يف (عليهما السالم) قصة تصارع احلسنني ميكن تفسريوعلى ضوء فلسفة املشاهد التجسيدية 
َنــا اْلَحَســُن َواْلُحَســْيُن َيْصــَطِرَعاِن ِعْنــَد النَِّبــيِّ "ونــص الروايــة ، املعروفــة َقــاَل النَِّبــيُّ (صــلى اهللا عليــه وآلــه)بـَيـْ : ِهــْئ يَــا (صــلى اهللا عليــه وآلــه)، فـَ

َرئِيـُل يـَُقـوُل: ِهـْئ يَـا ُحَسـْيُن، َحَسُن. فـََقاَلْت َفاِطَمُة: يَا َرُسوَل اللَِّه، تُِعيُن اْلَكِبيَر َعَلى الصَِّغيِر! فـَقَ  اَل َرُسوُل اللَِّه َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوآلِـِه: َجبـْ
  )٣("َوَأنَا َأُقوُل: ِهْئ يَا َحَسنُ 

ــَبَال َيْصــَطِرَعاِن َفَجَعــَل َرُســوُل اللَّــِه "ويف روايــة أخــرى:  ــا َأتَــى ِبِهَمــا َمْنــِزَل َفاِطَمــَة َأقْـ يـَُقــوُل ِإيــِه يَــا َحَســُن  ليــه وآلــه)(صــلى اهللا عَقــاَل فـََلمَّ
َرئِيـُل  (عليها السالم)فـََقاَلْت َفاِطَمُة  َقـاَل َهـَذا َجبـْ يـَُقـوُل ِإيـِه يَـا ُحَسـْيُن  (عليـه السـالم)يَا َرُسـوَل اللَّـِه َأتـَُقـوُل ِإيـِه يَـا َحَسـُن َوُهـَو َأْكبَــُر ِمْنـُه فـَ

َقــاَل َهــَذاِن َواللَّــِه َســيَِّدا َشــَباِب َأْهــِل  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)وُل اللَّــِه َفَصــَرَع اْلُحَســْيَن اْلَحَســُن قَــاَل َوَنظَــَر َرُســ ِإلَْيِهَمــا يـَْومــاً َوقَــْد َأقْـــَبَال فـَ

                                                            

 .١٤٤ال عمران  )١(
 .٩٤طه:  )٢(
  .١٠١احلديثة) ص –قرب اإلسناد: (ط  )٣(
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وان جربئيـل كـان يقـول للحسـن  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)ولعل الغرض من هذا املشهد التجسيدي واملصارعة هـو تكـريس كـالم النـيب  )١("...اْلَجنَّة
هــذا كلــه إضــافة إىل ان مصــارعتهما  ،كــذا وكــذا، فتتكــرس مكانــة احلســنني (عليهمــا الســالم) أكثــر عــرب التــاريخ يف نفــوس النــاس لســالم)(عليــه ا

 فانـهوان كـان طفـال  حـىت فـان املعصـوم ،وكيـف ينبغـي ان تكـون لطفولـة الربيئـة السـليمةيعـّرب عـن مراحـل امشـهد جتسـيدي (عليهما السالم) هي 
كـل مرحـل مـن   ويقـوم مبـا يتناسـب مـعاملـزاج  معتـدلليكـون و ، هلية يف الطفولة والتنشئة والنموغي ان يعيش طبيعيا وفقا للسنن اإلة وينباسوة وقدو 

   ، وفقاً للقواعد الشرعية العامة.مراحل حياته
وكمـا قيـل العقـل السـليم ، ملتقويـة اجسـامهم واشـتداد عضـاليتدرب الصـغار علـى فنـون القتـال واملصـارعة  ن انمن احلسَ  بأن ومنه نستفيد

  ؟ اخلوارج إىل الدواعش يقاتل االعداء من فكيف له انواال ، يف اجلسم السليم فاملؤمن ينبغي ان يكون بطال ليثا هزبرا مدربا
اب بــل هــي نــوع تربيــة رياضــية تصــقل االجســام وتنمــي العضــالت واألعصــاب وتكســب الطفــل او الشــ اً جمــرد اً ولعبــ اً املصــارعة ليســت هلــو ان 

   .الذين حيملون السالح يف وجه الشعوب واملظلومنيعداء االسالم التصدي ألومتنحهم القدرة على  املهارة واخلربة
لشـيخ الكبـري الـذي دخـل مسـجد رسـول اهللا احلسـنني (عليهمـا السـالم) ل القصـة املعروفـة يف تعلـيممفـردات املشـاهد التجسـيدية أيضـاً:  ومن

ان وضـوء أيهمـا يف  ان حيكـم بينهمـا -وكانـا صـبيني صـغريين  -احلسـن واحلسـني  اإلمامـان فطلـب منـه، ن الوضـوءومل حيس (صلى اهللا عليه وآله)
    .هو األصح أو األحسن؟

    .يف النفوس فترتىب عليها االجيال تعلقُ  أخاذةكل هذه مشاهد جتسيدية رائعة ترتكز يف االذهان وقصص 
  المشهد التجسيدي في المباهلة

يف  (علـيهم السـالم)حيث خرج رسول اهللا وامـري املـؤمنني وفاطمـة الزهـراء واحلسـننان ، واقعة المباهلة :هد التجسيدية املعربةمناذج املشا ومن
وقـد ، مباشـرحتـٍد عظـيم و حيث خرج مخسة من املعصومني وهم افضل خالئـق اهللا تعـاىل يف مشـهد  له على مر التاريخ مل جند نظرياً منظر تارخيي 

َناَءنَا َوَأبـَْناءَُكْم َوِنَساَءنَا َوِنَساءَُكْم َوَأنـُْفَسَنا َوَأنـُْفَسُكْم ثُـمَّ نـَْبَتِهـلْ (بقوله تعاىل:  مي هذا املشهد الرائعد القران الكر خلّ  َنْجَعـْل فـَُقْل تـََعاَلْوا َندُْع َأبـْ  فـَ
   .)٢()َلْعَنَة اللَِّه َعَلى اْلَكاِذبِينَ 

  قدماهاوقوفها (عليها السالم) للعبادة حتى تتورم 
ربــاين نــادر يكشــف عــن  –مشــهد إنســاين حيــث كانــت تقــف للعبــادة حــىت تتــورم قــدماها يف  (عليهــا الســالم)الزهــراء  أيضــاً: قضــية ومنهــا

ــاتعــاىل انقطاعهــا اىل اهللا  ته هلــا  )٣(فرضــاً احــد  وجــدوان ، ؟ن يف كــل العــاملهــا اآلن مثلُ فَمــ، وكثــرة عباد  ترقــى يف البعــد المــن هــذه اجلهــة فمشــا
ا  أيةاىل الكيفي     صلوات اهللا عليها.نسبة من عباد

الضـوء علـى أمهيـة األدب التصـويري واملشـاهد التجسـيدية بعـض مبـا يلقـي  فقـط اإلشارة اىل بعضها جرتوقد ، األلوفبواألمثلة باملئات بل 
  . هذين األسلوبني الفاعلني املتطورين عرب نشر االسالم وفضائل قادة االسالم وقصصههم واحاديثهم يف الدعوة اىل اهللا تعاىل واىل

  وتأثيرهماالبشارة االنذار شروط نجاح : لثانيةالبصيرة ا
ولـذا  املطلـوبديا بالشـكل لـيس جمـ للعـاملني تبشـرينا وانـذارنا لعـل مـن الغريـب ان: ) فنقـولاإلنـذار(و) البشـارة(مفـرديت  قليًال عندهنا نتوقف 

فضال عن الفسوق والعصـيان وتـرك الواجبـات وارتكـاب انـواع احملرمـات يف االسـواق واجلامعـات  امعينياجلالطالب ساط او  ينتشر بني جتد اإلحلاد
بتفسـريها الثـاين الـذي تبنتـه تركيـا أتـاتورك وفرنسـا والـيت تعـادي الـدين  من الفساد والعلمنـة لعلها غري مسبوقة فهناك موجة والتجمعات وغري ذلك

                                                            

 .٨٧، ص٣٧بريوت) ج –حبار األنوار (ط  )١(
  .٦١آل عمران:  )٢(
  يف وقوفه حىت تتورم قدماه من العبادة. )٣(
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  . فصل الدين عن السياسة وعن كل الشؤون العامة اىل يدعو الذيمع قطع النظر عن تفسريها األول 
مـا الصـحيحة فـان لالنـذار شـروطذحبق التبشري واالن ذلك اال الننا مل نقموما  وحينئـٍذ ال بـد ان يـؤثر ، كـي يـؤثر يف املنـَذر  اار حبدودمها وادا

   .اءواالهتد مينعه من قبول االنذار أو عناد ذايت قيلْ ال اذا كان هناك نقص خَ إ
  المطابقة للواقعهي البشارة هي الحاكية عن المستقبل المشرق و 

مــن نفــس  احــدى تلــك الشــروطلقــاء الضـوء علــى إال اننــا ننطلــق يف إ طويــل احلـديث عــن ذلــككثــرية و   اً وآدابــ اً هلــا شــروط فــان كـذلك البشــارة
ــا جيــب) ارةالبشــ( فــان ؛ومعناهــا البشــارة مفــردة كانــت لال إو  للواقــع مطابقــةً و حاكيــة عــن املســتقبل املشــرق  ان تكــون لكــي تكــون بشــارة حقــاً فا
 اً رجـال احلـق كـذببعـض مـن  أنـواع البشـاراتلـيهم مـن إيصـدر  يعتربون مـاسـالنـاس  وإذا مل حتمل البشارة ميّـزة املطابقـة فـان، اً وكذب اً وخداع دجالً 

   .وجمرد ختدير لألعصاب
ديـة مـاسـتأانك بلو انك بشرت ابنك : نمثل لذلك مبثال عريفلو  غـري جـاٍد يف وعـدك  يف الواقـع تكـذب عليـه وكنـت، هـو فعـل كـذا نإ تيه 

   .وسيايت بنتائج عكسية اً وكذب يعترب دجالً  التبشريفان هذا اللون من ، وال ناويا للوفاء به
يبشـر عنـدما اهللا تعـاىل  جنـد انومن هنا  ؛أي: إذا كانت ستؤول إليه وتؤدي له ر بهفالبشارة التكون بشارة حقا اال اذا كانت مطابقة للمبشّ 

   .وان ذلك هو ما سيؤول إليه حال املبشَّر، أو بالعكس املنَذر طابق للواقعهو احلق امل عباده برمحة منه ورضوان فان ذلك
بُوا َفَأَخْذنَاُهْم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبونَ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َوا(: قال تعاىل   )١()ْألَْرِض َوَلِكْن َكذَّ

  لماذا أساء الناس الظن باإلسالميين؟
 علـى انـهبـاحلكم االسـالمي او نـدعو االخـرين اىل االسـالم ونصـور هلـم االسـالم  ،سـالمينيإك  ،عنـدما نبشـر النـاسواملقصد مـن الكـالم: اننـا 

 الــذي ينــزع فتيــلوان االســالم هــو  )(ان االســالم هــو احلــل نكــرر وعنــدماســرية أمشــاكل اجتماعيــة او  وال فاقــة وال فقــر حيــث ال األرضــيةاجلنــة 
، فــان النــاس يتوقعــون ان تكــون هــذه الوعــود والبشــائر التنــاحرات احلزبيــة والقبليــة والنزاعــات العشــائرية وغــري ذلــك مــن البشــارات الكبــرية اخلالــدة

 عكـس ذلـك يف واقعنـا متامـاً إذ يـرون يـرونلكـن اآلخـرين  -علـى فرضـه  –اليومية وقبل الوصول إىل احلكم وبعده أيضـاً يف حياتنا  مطابقة للواقع
  . اهللا تعاىل هاال من عصم )٢(عنياملدّ  اإلسالمينياجلحيم يف ظل 

علــى يظلــم مــن أيف موقــع  ان مــن هــوإذا كــو ، ة واالســتعالءالتعامــل مــع النــاس علــى اســاس الطبقيــإذا كــان و  فــاذا كانــت احلكومــات اســتبدادية
يف احلكــم اإلســالمي أو  الســعادة احلقيقيــةبفــان البشــارة ، او مديريــة او غــري ذلــك معمــلٍ يف او  او مدرســةٍ  حتتــه ويســحقه ســواء أكــان يف جامعــةٍ 

  . نظر االخرينودجًال يف ستكون زورا  املناهج اإلسالمية
صـاف والرمحـة واحملبـة سـيادة الشـورى واحلريـة والعـدل واالن ا وأسـواقنا وأحزابنـا ومؤسسـاتنا،يف بالدنـا ويف جامعاتنـا وحوزاتنـ رونفهل يرى االخـ

  ؟ إليها االسالمواالخوة وغري ذلك من القيم اليت دعى 
تكــافًال أو يــرى ؟ والتزكيــة والتعلــيم يف الرتبيــة متطــورةنظريــة أو يــرى لنــا ؟ توازنــة منتجــةان لنــا سياســة اقتصــادية م أو الشــرق هــل يــرى الغــربو 

يشـاهده العـامل مـن البلـدان  كـل هـذا وغـريه الأو هل يرى تنافساً إجيابياً حضارياً متطـوراً بـني أحزابنـا وتياراتنـا املتنوعـة؟  ؟ اجتماعياً صحيحاً عادالً 
  . ، فكيف نتوقع منهم ان يذعنوا بان اإلسالم هو احلل؟ وانه أفضل األديان؟سالماالسالمية اليت تبشر باإل

  تقدم الغرب: قانون االخوة مع الغرباء!من أسباب 
أي انســان اىل تلــك البلــدان  هــاجرقــانون االخــوة واملواطنــة فــاذا  تقــدم علينــا بأشــواط طويلــة يف تطبيــقانــه  علينــا مــن اســباب تقــدم الغــربان 

                                                            

 ٩٦االعراف  )١(
التطبيق، فما يطبق على ارض الواقع ليس هو االسالم احلقيقي االصيل، بل هو خليط مل نقل يف ظل اإلسالم لضرورة التفرقة بني االسالم وأهله، وبني النظرية و  )٢(

ا وغرورها (املقرر) . ا ولذا  يتضمن كثرياً من احكام النفوس االمارة بالسوء املتعلِّقة حبب الدنيا وشهوا
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يف امكانــه ان يتــدرج بحــىت انــه  ويصــبح مواطنــاً، لــه كافــة حقــوق املــواطن األصــليفانــه ميــنح اجلنســية لتلــك الدولــة  )١(عــدة ســنوات ولبــث فيهــا
وأنـت مـن ديـن  يعتـربك قـانون الغـريبفال ،يتمكن الكثريون أو األكثر من إحرازهـا اىل ان يصل اىل رئاسة اجلمهورية وفق ضوابط وشروطاملناصب 

ا    .أو عرق أو بلد آخر أخاً لك احلقوق نفسها اليت هلم كما عليك الواجبات ذا
 الالغريــب ان الــدول اإلســالمية و ، والتزمــت الكبــري والعنجهيــة املقيتــة، العدائيــةســتجد القــوانني  فانــك االســالميةاذا اتيــت اىل البلــدان  لكنــك

بـل ويعامـل علـى ، عائلتـه ملئـات السـنني سكنتهأو  يف البلد وحىت لو ولد هو وأبوه )٢(حىت لو كان مسلما من دولة جماورةي احد متنح اجلنسية أل
او حـىت احلصـول علـى وظيفـة حكوميـة او  أو معمـل أو شـركة دار يف الكثـري مـن بالدنـا بتملـكيسـمح لـه  جة الثانية والمن الدر أجنيب ومقيم انه 

   .غري ذلك
يف االخــرون  نافكيــف يصــّدق وجــد فيهــا اآلخــرون نــاراً واقعيــة حســب املقــاييس الدنيويــةســالم اإلالعمــل ب يف الــيت ادعاهــا اإلســالميونفاجلنــة 
م يتساءلون: ؟!! باملشاهدة ميكن دركه ة وهي غيب الخر جنة اآلحديثنا عن  اذا كان حال الـدنيا عنـد البلـدان االسـالمية هـو هـذا فكيـف أي ا

ا خرةباآل   ؟ املبشر 
  اإلسالم في واد والمسلمون في واد آخر

 األدلـةيراجـع فانـه سـوف عقـل السـليم الصـحية وال الرؤيـةامـا مـن ميلـك  وما يراه النـاس ويشـهدونهامنا هو حبسب الظاهر  السابق كله الكالمو 
جـرى  مـابدقـة ويـدرس التـاريخ  واحلجج ليكتشف ان اإلسالم هو احلق وان مبادئـه القرآنيـة والنبويـة والعلويـة هـي احلـل، وعنـدما يتصـفحوالرباهني 

م و من احنراف املسلمني  وان الـداء يف واجملتمعـات املتأسـلمة  الصحيحة فسيدرك جيدا االسـباب وراء تـدهور البلـدان االسـالمية عن مبادئهمقاد
    .املسلمني ال يف اإلسالم نفسه

عبوسا قمطريرا ليس دأبه السالم واحملبة واإلخاء وليس ديدنـه إصـالح ذات البـني  أو ذاكاإلنسان احلصيف هذا الداعية وكذلك إذا ما وجد 
عي املقصــر يف وبـني هـذا املـدّ ، عي اىل كـل خصـال اخلـري واالحســانســيدرك احلقيقـة ويفكـك بـني االســالم الـدا ، فانـهواالخـالق الفاضـلة احلميـدة

   .داء وظيفته ومهمتهأ
قبل  بشاراته الدنيويةكافة قا يف  جنده صادقا مصدّ بشارته فسوف واىل  (صلى اهللا عليه وآله)العظيم اننا اذا اتينا اىل الرسول  ويف املقابل جند

لقد فتح عليَّ : صحابهنطلقت شرارة من تلك الصخور فقال ألفأرض بالفأس ق حيث ضرب األويف القصة املعروفة يف معركة اخلند اآلخروية،
 َأبَانِ  َعنْ  َنْصرٍ  َأِبي ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  َأْحَمدَ  َعنْ  زِيَادٍ  ْبنُ  َسْهلُ ". فارس والشام واليمنوبشرهم بالغلبة على ، كسرى وقيصر  يف ضربيت هذه كنوز

تَـَناَولَ  ِبُكْديَةٍ  َمرُّوا اْلَخْنَدقَ  (صلى اهللا عليه وآله) اللَّهِ  َرُسولُ  َحَفرَ  َلمَّا َقالَ  (عليه السالم) اللَّهِ  َعْبدِ  َأِبي َعنْ  رَِجاِلهِ  بـَْعضِ  َعنْ  ُعْثَمانَ  ْبنِ   فـَ
 َضْربَةً  ِبَها َفَضَربَ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َسْلَمانَ  َيدِ  ِمنْ  َأوْ  (عليه السالم) اْلُمْؤِمِنينَ  َأِميرِ  َيدِ  ِمنْ  اْلِمْعَولَ  (صلى اهللا عليه وآله) اللَّهِ  َرُسولُ 

 َأَحُدُهَما فـََقالَ  َوقـَْيَصرَ  ِكْسَرى ُكُنوزُ  َهِذهِ  َضْربَِتي ِفي َعَليَّ  فُِتحَ  َلَقدْ  (صلى اهللا عليه وآله) اللَّهِ  َرُسولُ  فَـَقالَ  ِفَرقٍ  بَِثَالثِ  فـَتَـَفرََّقتْ 
 بأسانيد والعاّمة اخلاّصة رواه قد املتواترات من الصخرة خربو( )٣("  يـََتَخلَّى َيْخُرجَ  َأن َأَحُدنَا يـَْقِدرُ  َوَما َوقـَْيَصرَ  ِكْسَرى زِ ِبُكُنو  يَِعُدنَا ِلَصاِحِبهِ 
 يمهعظ صخرة له عرض اخلندق حبفر (صلى اهللا عليه وآله) الّله رسول أمر ملا قال: عازب بن الرباء إىل بإسناده الصدوق روى فقد كثرية
 وضرب الّله بسم: قال املعول وأخذ ثوبه وضع رآها فلما وآله عليه الّله صّلى الّله رسول فجاء املعاول منها تأخذ ال اخلندق عرض يف شديدة
ثلثا  ففلق الّله بسم: فقال الثانية ضرب مثّ  الساعة احلمراء قصورها البصر إينّ  والّله الشام مفاتيح اعطيت أكرب الّله: وقال ثلثها فكسر ضربة

                                                            

 ثالث سنوات أو مخس سنوات يف الكثري من الدول. )١(
ــم يعارضــون الظلــم بــل ان بعــض الــدول كــالبحرين بــد )٢( أت يف الفــرتة االخــرية بســحب اجلنســية البحرينيــة عــن الكثــري مــن أتبــاع أهــل البيــت (علــيهم الســالم) ال

 ويرفضون االستبداد من احلكومة واالسرة احلاكمة هناك (املقرر) . 
  وآله) (صلى اهللا عليه، ومرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول ٢١٦ص ٨اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )٣(
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 اعطيت أكرب الّله: وقال احلجر بقية ففلق الثالثة ضرب مثّ  االبيض، املدائن قصر البصر إينّ  والّله فارس مفاتيح اعطيت أكرب الّله: فقال آخر
  .هذا مكاىن الصنعاء أبواب البصر والّله اليمن مفاتيح

 هلم عرض إذ حيفرون املهاجرون فبينا الفتح مسجد يف الّله رسول وقعد احلفر إىل بكروا الثاين اليوم يف كان فلما: إبراهيم بن عليّ  وقال
 على مستلق الّله ورسول املسجد إىل فجئت: جابر قال ذلك يعلمه الّله رسول إىل األنصاريّ  الّله عبد بن جابر فبعثوا فيه املعاول يعمل مل جبل
 مثّ  جاءه حّىت  مسرعا فقام فيه املعاول يعمل ال جبل لنا عرض قد إنّه هاللّ  رسول يا: فقلت حجرا بطنه على شد وقد رأسه حتت ورداءه قفاه
 فضرب معوال أخذ مثّ  احلجر ذلك على صبه مثّ  فيه يف املاء ذلك ومج شرب مثّ  ورجليه رأسه على ومسح وذراعيه وجهه وغسل إناه يف مباء دعا

: وآله عليه الّله صّلى الّله رسول فقال اليمن، قصور إىل فيها نظرنا برقة فربقت اخرى ضرب مثّ  املدائن قصور إىل فيها نظرنا برقة فربقت اخرى
اك مثّ  الربق فيها برقت اليت املواطن هذه عليكم سيفتح انه أما    )١() الرمل ينهاك كما اجلبل علينا ا

  . فيهاوقيصر بكل ما  كسرى  حيث انتصر املسلمون على الفرس وغنموا قصور هذه، كسائر بشاراته،ى املسلمون صدق بشارته أوقد ر 
مــن اول شــرط وان  التبشــري واالنــذارئط ان تكــون البشــارة واالنــذار مســتجمعة لشــرا إىل اهللا تعــاىل هــم ســبل الــدعوةأان مــن  وصــفوة القــول:

لـــدنيوي قبـــل ا ينتـــزع مـــن حـــاق الكلمـــة نفســـها أي ان تكـــون البشـــارة مطابقـــة للمبشـــر بـــه مـــن االفـــق الســـعيد املســـتقبلي هـــو مـــاشـــرائط التبشـــري 
  . وان يكون االنذار كذلك. االخروي

ِإَذا َجـاَء َنْصـُر اللَّـِه َواْلَفـْتُح * َورََأيْـَت النَّـاَس يَـْدُخُلوَن ِفـي (كما صنعوا مـن قبـل:   هللا افواجادين ا المر كذلك فسيدخل الناس يفواذا كان ا
نـون يفان الناس سيبصرون احلقـائق ويتبمرة أخرى أيضاً  (عليه السالم)ل حممد آسيحدث يف زمن ظهور القائم من  وهو ما )٢()ِديِن اللَِّه َأفْـَواجاً 

اللَُّهـمَّ َأرِنِـي " .كمـا ملئـت ظلمـا وجـورارض قسـطا وعـدال  األ ومتـتأل، فيؤمنـون وخيبتـون لـه، الصدق يف اقوال وافعال االمام املنتظر عجل اهللا فرجه
َهَجُه َواْسُلْك ِبي َمَحجََّته ناظرياْكَحْل َة وَ اْلُغرََّة اْلَحِميدَ وَ  الطَّْلَعَة الرَِّشيَدةَ    أمني رب العاملني. )٣(" بَِنِظَرٍة ِمنِّي ِإلَْيِه َوَعجِّْل فـََرَجُه َوَأْوِسْع َمنـْ

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

                                                            

  .٢١٧-٢١٦ص ٨اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )١(
 .٢-١النصر:  )٢(
  .٥٥١املصباح للكفعمي ص )٣(


