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�� في الزيارة المعتبرة : أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي الُمرَسل.

�� تتكرر هذه المصلطلحات مثل (أشهد لك أو لكم ) أو ( أُشِهد هللا وأشهدكم) كثيًرا في الزيارات المعصومية، فما معنى
هذه الشهادات؟ 

�� معنى الشهادة هو إبراز الزائر منظومة عقائده للَمزور، ويُبرز ما يعتقده من خصائص ومميزات وكماالت ومقامات من
يزوره. وهناك سيرة معتمدة عند تالمذة أهل البيت وهي كثرة عرض عقائدهم عىل األئمة  لطلب التصحيح والتقويم من

اإلمام، أو طلب والتماس شهادة اإلمام له في عالم اآلخرة، أو هو تأكيد وتجديد للبيعة. 
��في الزيارات تُعرض العقائد بجوار القبور، فهل لذلك مغزى وأثر؟

�� بيَّن العلماء أهل المعرفة أنَّ هذه الشهادات عند القبور اعتراٌف للمزور بسعة الحياة، وسعة االطالع واإلشراف عىل عالم
الدنيا . فعندما تقول " أشهُد لك" يعني أنك تعترف بامتداد حياته لما بعد الموت، وأنه ليس بذلك اإلنسان التي تنصرم حياته

بمجرد رحيل جسده.

��الشهادات عند القبور لها أثر رجعي عظيم عىل حياة اإلنسان، فالزيارات لها بركات اجتماعية وروحية وتسديدية وبركات
في توفيقات اإلنسان، ولعلَّ أعظم بركات الشهادات لهم عند قبورهم هو بركة التجنيد في مشروعهم الحضاري.

��الزيارات التي نزور بها األولياء والمعصومين لها لغة وشبيه عصري، أليس للعسكر طقوس يمارسونها كل يوم وعبارات
يرددونها باستمرار؟ فشعارات العسكر هي عبارة عن تنشيط للتجنيد، حتى يظل جنديًا حي�ا فاعالً نشًطا ال بد أن تتىل عليه

هذه الشعارات ويُلهم. فمن يعترض عىل زياراتنا وأننا نقف ونشهد ألبي الفضل العباس وهو الجندي العظيم في اإلسالم نقول
من الغايات األساسية أن نتعلم من هذا الجندي كيف نتجند في المشروع الديني الحضاري بال أن تزل أقدامنا. 

✳ التسليم من أعظم المزايا

��أول شهادة يشهد بها الزائر ألبي الفضل هي ميزة  التسليم ( أشهُد لك بالتسليم) وهذا يعني أنَّ كل الكماالت والخصال التي
حصل عليها أبو الفضل ببركة هذه المقام، فتسليمه للحسين (ع) مفتاح كماالته.

�� بيَّن أمير المؤمنين (ع) أنَّ التسليم هو الذي يفتح كل أبواب النور عىل اإلنسان فقال : ألنسبن اإلسالم نسبة لم ينسبها أحٌد
قبلي، اإلسالم هو التسليم، والتسليم هو التصديق، والتصديق هو اإلقرار، واإلقرار هو األداء، واألداء هو العمل.

�� عندما تقف عىل ضريح أبي الفضل وتقول ( أشهد لك بالتسليم) يعني تشهد له بالمفتاح وما انفتح من الكماالت
والمقامات بعد التسليم.
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�� أخرج الصدوق عن علي (ع) قال : إنَّ لي أسماءً في القرآن ال تُغلبوا عليها فتضلوا في دينكم، من هذه األسماء أنِّي الَسلَم أو
السالِم لقول هللا تبارك وتعاىل (َوَرُجالً َسلًَما لَِّرُجٍل) فأنا الُمسلِّم بالمطلق إىل رسول هللا (ص).

�� لقد تجىلَّ تسليم علي (ع) لرسول هللا (ص) في تسليم أبي الفضل(ع) للحسين (ع). 

✳ التسليم وعي ال عمياوية

�� طرح بعض المتنورين إشكاليًة عىل التسليم فقال : إنَّ التسليم الذي يُدعى له في األديان يعني سير اإلنسان بعمى، اقتداء
اإلنسان بجهالة، فالتسليم يساوي العمياوية يعني الالبصيرة والال علم. ولديهم شعار يرفعونه وهو " أوالً أفهم ثم أطبَّق"، أفهم
لع تفصيالً عىل الروايات حتى أؤمن . فهل معنى التسليم هو السير القرآن ثم أعتقد، أفهم تفصيالً كالم الفقيه حتى أقلَّد، أطَّ

عىل غير علم؟

روا التسليم تفسيًرا خاطئًا وأشكلوا عليه، ولو اطلعوا بروح موضوعية عىل معنى التسليم العتقدوا به. �� هؤالء المتنورين فسَّ

�� العلم عىل قسمين : 
- علم تفصيلي يعني اإلحاطة الدقيقة بتفاصيل المسألة. 

- علم إجمالي يعني أنت تعرف أن هذه الجهة فيها الحق لكن لو قيل لك هل تعرف كل التفاصيل تقول ال. فأنا وأنت نؤمن
بالقرآن وال نعرف كل تفاصيل القرآن.

ى مسلًِّما وإنما ُمقلًِّدا، وإذا اتبعت أحًدا بعد العلم ��إذا لم يكن اإلنسان عالًما ال بالعلم التفصيلي وال بالعلم اإلجمالي ال يُسمَّ
ى هذا تسليًما ، فمثالً إذا أراد الطبيب أن يعمل لشخص عملية فيرفض المريض أن يخضع للعملية إال بعد التفصيلي ال يسمَّ

أن يشرح له ماذا سيعمل وبعد أن يشرح له يخضع للعملية. 

�� يتحقق التسليم إذا كان الشيء معلوًما عندك باإلجمال وأنت ال تستطيع أن تُحيط به، فالتسليم مسبوق دائًما بعلم وبصيرة
ولكن ليس علًما تفصيليًا وإنما إجماليًا.

�� ذهابك للمصنع وإىل الطبيب وإىل الخبراء في الدوائر األخرى قائم بالتسليم، فلو قال لك أحد أنت تقلد الطبيب تقول ال
أقلَّد وإنما لدي علم إجمالي بخبرته فهذا العلم دعاني أن أسلَّم له. 

✳ جزاءات أبي الفضل (ع)

�� أبو الفضل لديه بصيرة وعلم باإلجمال بحقيقة الحسين (ع) وحقيقة كربالء ومع ذلك جعله هذا العلم اإلجمالي يتبع
الحسين بال أن يسأل وال سؤال واحد.

�� تفضيل موقف أبي الفضل عىل موقفين

�� الموقف األول : ألم يكن المالئكة يعلمون بحكمة هللا وأعلميته باإلجمال؟ هل اكتفوا أو اعترضوا وسألوا؟ تحقق منهم
ِّي أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُموَن). يعني لماذا لم تكتفوا بالعلم اإلجمالي ؟ السؤال ( َقالُوا أَتَْجَعُل ِفيَها َمن يُْفِسُد ِفيَها) وهللا قال لهم (إِن
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�� الموقف الثاني : ألم يكن موسى (ع) يعلم باإلجمال أنَّ الخضر من أهل األعلمية والرشد وقال له : (َهْل أَتَّبُِعَك َعىلَٰ أَن
ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا) هل سلَّم بعد العلم اإلجمالي؟ وأساًسا اشترط عليه الخضر في المصاحبة التسليم. تَُعلَِّمِن ِممَّ

�� هل تحقق مثل ذلك بالنسبة ألبي الفضل والحسين؟ أو كان أبو الفضل تسليًما مطلًقا للحسين (ع)؟ هل قال إن بعض
أسرار كربالء ال أعلمها وال بدَّ أن أسأل؟ لذلك أكبر درس يلقيه علينا أبو الفضل أن نتعلم كيف نكون إرادة طيِّعة مسلِّمة ألهل

البيت (ع) لذلك كان له ذلك المقام العظيم. 


