رحمة هللا في
ء
االرض

بوالدة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم افتخرت الرمحة إذ جتسدت يف
هذا الوليد املبارك الذي وصفه اهلل تعاىل بقوله:
ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ.
فه ��و صل ��ى اهلل علي ��ه وآله وس ��لم عني الرمح ��ة وليس متصف ًا هبا فحس ��ب،
وهو صلى اهلل عليه وآله وس ��لم الرجل البشري يف بدنه واإلهلي يف روحه وعقله
الذي جعله الويل سبحانه قدوة وأسوة لبين آدم بل جلميع من له إدراك ومعرفة
ملا له من الصفات الكاملة اليت صرح هبا القرآن الكريم إذ يقول:
ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ
ول ��ذا صار لزام� � ًا علينا أن نقتدي بصاحب الرتبة العليا واملنزلة الس ��امية
اليت عرب عنها القرآن الكريم بقوله تعاىل:
ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ
فبهذه املناسبة اغتنم الفرصة ألذكركم مجيع من تصل إليه كلميت
أن يسري على هنج هذا الرسول الكريم صلى اهلل عليه وآله وسلم إذا كان
يبحث عن الفوز يف الدنيا والس ��عادة يف اآلخرة ،وان جيعل س�ي�رته ميزان ًا لسريته
وأقوال ��ه إط ��ار ًا ألقواله ،فهو املرآة العاكس ��ة خللق اهلل تع ��اىل إذ يقول صلى اهلل
عليه وآله وسلم:
(ختلقوا بأخالق اهلل).

قطوف دانية من السيرة الحسينية
بعد أن كتب اإلمام احلسني عليه السالم
كتاب����ًا إىل معاوية بن أبي س����فيان يرد فيه
على تبجح معاوية وتنكيله بصحابة رس����ول
اهلل صل����ى اهلل علي����ه وآل����ه وس���لم وقتله���م
ّ
حمذرًا إياه من سوء ما اقرتفت يداه.
ً
رد معاوية بعد أن قرأ الكتاب قائال:
ضب ما أشعر به.
لقد كان يف نفسه ٌّ
فق����ال يزي���د :ي����ا أم��ي�ر املؤمن��ي�ن أجبه
جواب����ًا يصغ����ر إليه نفس����ه وتذّك����ر فيه أباه
بش ّر فعله.
ق����ال :ودخ���ل عب����د اهلل ب���ن عم���رو بن
الع����اص فقال له معاوية :أما رأيت ما كتب
به احلسني؟
قال :وما هو؟
قال :فأقرأه الكتاب ،فقال :وما مينعك
أن جتيبه مبا يصغر إليه نفسه ،وإمنا قال
ذلك يف هوى معاوية.
فقال يزيد :كيف رأيت يا أمري املؤمنني
أم���ا يزيد
رأي����ي؟ فضح����ك معاوي����ة فقالّ :
علي مبثل رأيك ،قال عبد اهلل:
فقد أش����ار ّ
فقد أصاب يزيد ،فقال معاوية :أخطأمتا،
علي حمقًا ما
أرأيتم����ا لو أّن����ي ذهبت لعيب ّ
عس����يت أن أقول فيه ،ومثلي ال حيس����ن أن
يعي����ب بالباط���ل ،وم����ا ال يع����رف ،ومتى ما
عب����ت رج ً
ال مبا ال يعرف����ه النّاس مل حيفل
بصاحب����ه ،وال ي����راه النّاس ش���يئًا ّ
وكذبوه،
وما عسيت أن أعيب حسينًا ،واهلل ما أرى
للعيب فيه موضعًا وقد رأيت أن أكتب إليه
���دده ،ث ّم رأيت أن ال أفعل وال
أت����و عده وأته� ّ
أحمكه.
(أما
روى الط��ب�ري مثل����ه إ ّال أن����ه ق���الّ :
بع����د فقد بلغين كتابك أن���ه قد بلغك عين
أم����ور أن بي عنه����ا غنى ،وزعمت أنا راغب
فيها،وأنا بغريها عنك جدير).
وس����اق احلدي����ث حن����وا مم����ا م���ر إىل
قول����ه :وما أرى في����ه للعيب موضعا إال أني
وأتهدده
وأتوع����ده ّ
ق����د أردت أن أكت����ب إليه ّ
وأسفّهه وأجّهله ،ثم رأيت أن ال أفعل.
قال :فما كتب إليه بش����يء يس����وؤه ،وال
قط����ع عنه ش���يئًا كان يصله ب����ه ،كان يبعث
إلي����ه يف ّ
ألف درهم ،س����وى
كل س���نة أل����ف ِ
عروض وهدايا من ّ
كل ضرب.
وكتب مران بن احلكم إىل معاوية :إني
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لست آمن أن يكون حسني مرصدًا للفتنة،
وأظن يومكم من حسني طوي ً
ال.
ّ
إن من
فكت����ب معاوية إىل احلس��ي�نّ :
أعطى اهلل صفق����ة ميينه وعهده جلدير
بالوف����اء ،وق����د أنبئ����ت أن قوم����ًا م����ن أهل
الكوف����ة قد دع����وك إىل الش����قاق!!! وأهل
الع���راق َمن ق����د ج ّربت ،قد أفس����دوا على
أبيك وأخيك ،فاتق اهلل واذكر امليثاق فإنك
متى تكدني أكدك.
فكتب إليه احلسني عليه السالم:
(أتان����ي كتاب����ك ،وأنا بغري ال����ذي بلغك
ع��ن�ي جدير ،واحلس����نات ال يه����دي هلا إال
اهلل ،وم����ا أدرت ل���ك حمارب���ة وال علي����ك
خالف����ا ،وما أظن أن لي عند اهلل عذرا يف
ت���رك جه���ادك!! وما أعلم فتن����ة أعظم من
واليتك أمر هذه األمة!!!).
فق����ال معاوية :إن أثرن����ا بأبي عبد اهلل
إ ّال اسدًا.
ق����ال :وكتب إليه معاوية أيضًا يف بعض
أن يف رأس����ك نزوة
ما بلغه عنه ،إني ألظن ّ
فوددت أني أدركتها فأغفرها لك.
روى القاض����ي النعم����ان املصري كتابًا
عن اإلمام عليه السالم إىل معاوية ينهاه
عن املنكرات قال :وعن احلس��ي�ن بن علي
عليهما الس��ل�ام أّنه كت����ب إىل معاوية كتابًا
يقرعه فيه ويبكته بأمور صنعها ،كان فيه:
(ث����م ولي����ت ابن���ك وه����و غ��ل�ام يش����رب
الش���راب ويلهو بال���كالب ،فخن����ت أمانتك
وأخرب����ت رعيت����ك ،ومل ت���ؤد نصيحة ربك،
فكي����ف تول����ي عل���ى أمة حممد من يش����رب
املس����كر؟ وش����ارب املس���كر من الفاس����قني،
وش���ارب املسكر من األشرار ،وليس شارب
املس����كر بأم��ي�ن عل����ى دره���م فكي����ف عل����ى
األم���ة؟! فع����ن قليل ت����رد عل����ى عملك حني
تطوى صحائف االستغفار).
���ج معاوي����ة يف س����نة
ق���ال األمي��ن�ي :ح� ّ
مخس��ي�ن ،واعتم����ر يف رج����ب س����نة س����ت
ومخس��ي�ن ،وكان يف كال الس���فرين يس����عى
وراء بيعة يزيد ،وله يف ذلك خطوات واسعة
ومواق����ف مع بقية الصحاب����ة ووجوه األمة،
غ��ي�ر أن املؤرخني خلطوا أخب����ار الرحلتني
بعضها ببعض.
وأّن���ا نذكر مواقف اإلم����ام جتاه معاوية

يف الرحل����ة
األوىل أو ًال ،ثم نتبعه مبوقفه عليه السالم
جتاهه يف الرحلة الثانية.
فف����ي الرحل����ة األوىل :مل����ا ق����دم املدينة
أرس����ل إىل اإلمام احلس��ي�ن عليه الس��ل�ام
فخ��ل� ّ
ا به فقال له :يا بن أخي قد اس���توثق
الن����اس هلذا األمر غري مخس����ة من قريش
أن����ت تقوده����م ،ي����ا بن أخي فم����ا أربك إىل
اخلالف؟
قال احلسني عليه السالم:
(أرس����ل إليه����م فإن بايع���وك كنت رجال
عجلت علي بأمر).
منهم ،وإال تكن ّ
ق����ال :نع����م ،فأخ����ذ علي����ه أن ال خي��ب�ر
حبديثهما أحدا.
ولك����ن روى الط��ب�ري ه���ذه الواقع���ة يف
نصها:
وقائع سنة ست ومخسني وإليك ّ
حدثن����ا
يعق����وب ب����ن إبراهي����م ،ق����الّ :
حدثنا ابن
إمساعي����ل ب����ن إبراهي����م ،ق����الّ :
حدثين رجل بنخلة ،قال :بايع
ع����ون ،قالّ :

الن����اس ليزيد بن معاوية غري
احلس��ي�ن ب����ن عل����ي عليهم����ا
السالم وابن عمر وابن الزبري
وعبد الرمحن بن أبي بكر وابن
عباس؛ فلما قدم معاوية أرسل إىل
احلس��ي�ن بن علي عليهما السالم،
فق����ال :يا ب����ن أخي ،قد استوس����ق
الن����اس هل����ذا األم����ر غري مخس����ة
نفر من قريش أنت تقودهم؛ يا بن
أخي ،فما إربك إىل اخلالف؟
قال( :أنا أقودهم!).
قال :نعم ،أنت تقودهم.
ق����ال( :فأرس����ل إليه����م ،ف����إن
بايعوك كنت رج��ل�ا منهم ،وإال مل
بأمر).
تكن عجلت ّ
علي ٍ
قال :وتفعل؟
قال( :نعم).
ق���ال :فأخ����ذ علي����ه أ ّال خي��ب�ر
حبديثه����م أح����دا ،ق����ال( :فالت����وى
علي����ه ،ثم أعط���اه ذلك) ،فخرج
وق����د أقعد له ابن الزبري رجال
بالطريق قال :يقول لك أخوك
ابن الزبري :م���ا كان؟ فلم يزل
به حتى استخرج منه شيئًا.
ثم أرسل بعده إىل ابن الزبري،
فق����ال له :قد استوس����ق الناس هل����ذا األمر
غري مخس����ِة نفر من قريش أن����ت تقودهم؛
يا بن أخ! فما إربك إىل اخلالف؟
قال :أنا أقودهم!؟
قال :نعم أنت تقودهم.
قال :فأرسل إليهم فإن بايعوا كنت رجال
علي بأمر.
منهم ،وإ ّال مل تكن عجلت ّ
قال :وتفعل؟
قال :نعم.
ق����ال :فأخ���ذ علي����ه أال خي��ب�ر حبديثهم
أح����دا؛ قال :يا أمري املؤمنني ،حنن يف حرم
اهلل ع���� ّز وج����ل ،وعهد اهلل س����بحانه ثقيل،
فأبى عليه ،وخرج.
ث����م أرس����ل بع����ده إىل اب���ن عم����ر فكلمه
بكالم هو ألني من كالم صاحبه ،فقال :إني
أره����ب أن أدع أم����ة حممد صل���ى اهلل عليه
وآله وسلم بعدي كالضأن ال راعي هلا ،وقد
استوسق الناس هلذا األمر غري مخسة نفر

م����ن قريش أن���ت تقوده����م ،فم����ا إربك إىل
اخلالف!
قال :هل لك يف أمر يذهب الذم ،وحيقن
الدم ،وتدرك به حاجتك؟
قال :وددت!
قال تربز س����ريرك ،ثم أجيء فأبايعك،
عل����ى أن����ي أدخل بع����دك فيما جتتم����ع عليه
اجتمعت بعدك
أن األم����ة
األم����ة ،فو اهلل لو ّ
ْ
�ت فيما تدخل فيه
���ي لدخل�� ُ
على عبد حبش� ّ
األمة.
قال :وتفعل؟
ق���ال :نعم ثم خرج فأت���ى منزله فأطبق
بابه ،وجعل الناس جييئون فال يأذن هلم.
فلم����ا كان صبيح����ة اليوم الثاني أرس����ل
إىل احلس��ي�ن بن علي عليهما السالم وإىل
ابن عباس ،فسبق ابن عباس فحادثته مليًا
حتى أقبل احلس��ي�ن عليه السالم ،فلما رآه
معاوي����ة مج����ع ل����ه وس����ادة كانت ع����ن ميينه
فدخل احلسني وسّلم ،فأشار إليه فأجلسه
ع���ن ميينه مكان الوس����ادة فس����أله عن حال
بين أخيه احلس���ن عليه الس��ل�ام ثم خطب
خطب���ة يف أم����ر اخلالف����ة وبيعة ابن����ه يزيد
فتيس����ر
وذك���ر فضائله وطلب منه البيعة له ّ
ابن عب����اس للكالم ونصب ي����ده للمخاطبة،
فأشار إليه احلسني عليه السالم وقال:
(على رس����لك ،فأنا امل����راد ،ونصييب يف
التهمة أوفر).
فأمسك ابن عباس ،فقام احلسني عليه
الس��ل�ام فحمد اهلل وصلى على الرسول ثم
قال:
(أم���ا بعد :يا معاوي���ة! فلن يؤدي القائل
وإن أطن����ب يف صف���ة الرس���ول صل����ى اهلل
علي���ه وآل����ه وس����لم م����ن مجي����ع ج����زءا ،وقد
فهمت ما لبس����ت به اخللف بعد رسول اهلل
م����ن إجي����از الصف����ة والتنكب عن اس����تبالغ
البيع����ة ،وهيهات هيهات ي���ا معاوية! فضح
الصب���ح فحم���ة الدج���ى ،وبهرت الش����مس
أنوار الس����رج ،ولقد فضل���ت حتى أفرطت،
واس���تأثرت حت����ى أجحف���ت ،ومنع����ت حتى
خبل����ت ،وج����رت حت���ى ج����اوزت ،م����ا بذلت
ل����ذي حق م����ن أمت حقه بنصي����ب حتى أخذ
الش���يطان حظ���ه األوفر ،ونصيب����ه األكمل،
وفهم����ت م����ا ذكرت����ه عن يزي����د م����ن اكتماله

وسياس����ته ألم����ة حمم����د ،تري����د أن توه���م
الن����اس يف يزيد ،كأن���ك تصف حمجوبا ،أو
تنعت غائبا ،أو خترب عما كان مما احتويته
بعل����م خ����اص ،وقد دل يزيد من نفس���ه على
موق����ع رأيه ،فخ����ذ ليزيد فيم���ا أخذ به من
اس����تقرائه الكالب املهارشة عند التحارش،
واحلمام الس����بق ألترابه����ن ،والقينات ذوات
املعازف ،وضروب املاله���ي ،جتده ناصرا،
ودع عنك ما حتاول.
فما أغناك أن تلقى اهلل جور هذا اخللق
بأكث����ر مم����ا أنت القي����ه ،فو اهلل م����ا برحت
تق����در باط ً
اليف جور ،وحنق����ا يف ظلم ،حتى
م��ل�أت األس����قية ،وما بينك وب��ي�ن املوت إال
غمض����ة ،فتقدم على عم���ل حمفوظ يف يوم
مشهود ،والت حني مناص ،ورأيتك عرضت
بنا بعد هذا األمر ،ومنعتنا عن آبائنا ،ولقد
لعم����ر اهلل أورثنا الرس����ول صل����ى اهلل عليه
وآله وسلم والدة ،وجئت لنا بها ما حججتم
به القائم عند موت الرسول ،فأذعن للحجة
بذل����ك ،ورده اإلمي����ان إىل النصف ،فركبتم
األعالي����ل وفعلت����م األفاعي����ل ،وقلت���م :كان
ويكون حتى أتاك األمر يا معاوية من طريق
كان قصده����ا لغريك ،فهن����اك فاعتربوا يا
أول����ي األبصار ،وذك����رت قيادة الرجل القوم
بعهد رس����ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
وتأمريه له ،وقد كان ذلك لعمرو بن العاص
يومئذ فضيلة بصحبة الرس����ول ،وبيعته له،
وما صار لعمرو يومئذ حتى أنف القوم إمرته،
وكره����وا تقدميه ،وع����دوا عليه أفعاله فقال
صلى اهلل عليه وآله وس����لم :ال جرم معش����ر
املهاجرين ال يعمل عليكم بعد اليوم غريي،
فكيف حيتج باملنس����وخ من فعل الرس����ول يف
أوك����د األح����وال وأوالها باجملتم���ع عليه من
الص����واب؟ أم كيف صاحب����ت بصاحب تابع
وحول����ك من ال يؤمن يف صحبته ،وال يعتمد
يف دين����ه وقرابته ،وتتخطاهم إىل مس���رف
مفتون ،تريد أن تلبس الناس ش���بهة يس���عد
بها الباقي يف دنياه وتشقى بها يف آخرتك،
إن هذا هلو اخلس����ران املبني ،وأستغفر اهلل
()1
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شبهات حول القرآن

الفروق الحقيقية بين
المكي والمدني

مل جن���د من الش���بهات ال�ت�ي تناولناها وال
جند يف غريها ما ميكنه أن يصمد أمام النقد
العلمي أو الدرس املوضوعي ،ولكن مع كل ذلك
جي���در بنا أن نقدم تفس�ي�رًا منطقي���ًا لظاهرة
الفرق بني القسم املكي والقسم املدني وإن كنا
قد أحملنا إىل جانب من هذا التفس�ي�ر عندما
تناولنا الشبهات بالنقد واملناقشة.
وحيس���ن بنا ــ قبل ذل���ك ــ أن نذكر الفروق
احلقيقية اليت امتاز بها املكي عن املدني سواء
ما يتعلق باألس���لوب ،أو باملوضوع الذي تناوله
الق���رآن ،ثم نفس���ر ه���ذه الفروق على أس���اس
الفك���رة ال�ت�ي أش���رنا إليه���ا يف ص���در البحث
وال�ت�ي تق���ول إن ه���ذه الف���روق كان���ت نتيج���ة
ملراعاة ظروف الدعوة واألهداف اليت تس���عى
إىل حتقيقه���ا ،ألن اهل���دف والغاي���ة يلقي���ان ــ
يف كث�ي�ر م���ن األحي���ان ــ بظلهما على أس���لوب
العرض واملادة املعروفة.
وتلخ���ص ه���ذه الف���روق واخلصائص اليت
ميت���از به���ا املك���ي ع���ن املدن���ي غالب���ًا باألمور
التالية.
1ــ إن القس���م املكي عاجل بش���كل أساس���ي
مب���ادئ الش���رك والوثني���ة وأسس���ها النفس���ية
والفكرية ومؤداها األخالقي واالجتماعي.
2ـ���ـ وقد أك���د على ما يف الك���ون من بدائع
اخللق���ة وعجائب التكوين ،األمر الذي يش���هد
بوج���ود اخلال���ق املدب���ر هل���ا كم���ا أك���د عل���ى
(ع���امل الغيب) و(البعث واجل���زاء) و(الوحي)
و(النب���وات) وش���رح ما يرتب���ط بذلك من أدلة
وبراهني ،كما خاطب الوجدان اإلنس���اني وما
أودعه اهلل فيه من عقل وحكمة وشعور.
3ـ���ـ وإىل جانب ذلك حتدثت عن األخالق
مبفاهيمه���ا العام���ة م���ع مالحظ���ة مصاديقها
اخلارجية واجلانب التطبيقي منها يف اجملتمع
وح���ذر م���ن االحن���راف ،وذل���ك مث���ل الكف���ر
والعصي���ان واجله���ل والعدوان والكرب وس���فك
الدم���اء ووأد البن���ات واس���تباحة األع���راض
وأكل أم���وال اليتامى ونق���ص املوازين وقطيعة
األرحام.
إىل غري ذلك م���ن موارد الطغيان واهلوى
وع���رض إىل جان���ب ذل���ك الوج���ه الصحي���ح
لألخ�ل�اق كاإلميان ب���اهلل والطاعة ل���ه والعلم
والعق���ل واحملب���ة والرمح���ة والعف���و والص�ب�ر
واإلخ�ل�اص والعزم واإلرادة والش���كر واحرتام
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اآلخرين وب���ر الوالدين وإك���رام اجلار وطهارة
القلب واللس���ان والص���دق يف املعاملة والتوكل
عل���ى اهلل وغ�ي�ر ذل���ك م���ن م���وارد اخل�ي�ر
والصالة.
4ــ وقد حتدث عن قصص األنبياء والرسل
واملواق���ف املختلف���ة اليت كان���وا يواجهونها من
قبل أقوامهم وأممهم يف معركة اإلميان والكفر
وما يستنبط من ذلك من العرب واملواعظ.
5ــ إنه سلك طريق اإليقاع الصوتي واإلجياز
يف اخلطاب سواء يف اآليات أو السور.
ويكاد أن يكون املدين خبالف ذلك يف هذه
األمور على الغالب ،وإن كان قد امتاز باألمور
التالية:
أوال :دع���وة أه���ل الكت���اب إىل اإلس�ل�ام
مع مناقش���تهم وبي���ان احنرافهم ع���ن العقيدة
واملناهج احلقة اليت أنزلت على أنبيائهم.
ثاني���ا :بي���ان التفصي�ل�ات يف التش���ريع
ال�ت�ي تتناول الف���رد واجلماعة ونظ���ام احلكم
ومعاجلة مشاكل العالقات املختلفة يف اجملتمع
اإلنساني مثل عالقة احلاكم باحملكوم وعالقة
املؤمن�ي�ن ببعضه���م وعالقته���م م���ع أعدائه���م
الداخلي�ي�ن واخلارجي�ي�ن وم���ع احملايدي���ن،
والعالق���ات الزوجي���ة والدولي���ة ،واحل���رب
واهلدنة واملعاهدات وغريها ،وحتديد املواقف
السياسية والقانونية واألخالقية منها.
ثالث���ا :تن���اول حرك���ة النف���اق يف اجملتم���ع
اإلس�ل�امي وخلفياتها األخالقية والسياس���ية
وأهدافه���ا وظواهره���ا واملوق���ف السياس���ي
منها.
التفسير الصحيح للفرق بين
المكي والمدني
وح�ي�ن نري���د أن ندرس ظاه���رة الفرق بني
املك���ي واملدن���ي م���ن خ�ل�ال ه���ذه اخلصائص
وامليزات جند:
أوال :إن هذه الفروق ال تشكل حدًا فاص ً
ال
ب�ي�ن هذين القس���مني يف القرآن الكريم ،وإمنا
ه���ي طابع عام لكل من القس���مني ،وإال فنحن
نالح���ظ أن كال من القس���مني تن���اول بعض أو
كل اجلوانب األخرى للقس���م الثاني ،بشكل أو
بآخر ،انس���جامًا مع األس���لوب القرآني العام،
ال���ذي متيز مب���زج األف���كار واملفاهي���م ليوجد
منه���ا ه���ذا الرتكي���ب الفريد املؤث���ر يف عملية
التغيري كما أسلفنا.

ثاني���ا :إن الدع���وة اإلس�ل�امية ب���دأت يف
مك���ة وعاش���ت فيها ثالث عش���رة س���نة وهذه
الفرتة املنس���وبة إىل زمن نزول القرآن تعد يف
احلقيقة فرتة إرساء أسس القواعد واملفاهيم
العام���ة عن العقيدة اإلهلي���ة أو عامل الغيب أو
األخالق أو الس���نن والقوان�ي�ن التارخيية اليت
حتكم مسرية التاريخ واجملتمع اإلنساني.
وسواء ما يتعلق باجلانب اإلجيابي من ذلك
كع���رض مفاهيم اإلس�ل�ام عن الك���ون واحلياة
واألخ�ل�اق واجملتم���ع ،أو م���ا يتعل���ق باجلان���ب
السليب كمناقشة األفكار الكافرة أو املنحرفة
والباطلة اليت كانت تسود اجملتمع آنذاك.
وهذه احلقيقة تفرض ــ بطبيعة احلال ــ أن
يكون القسم املكي مرتبطًا مبادته وموضوعاته
باألس���س والركائز للرس���الة اجلدي���دة حبيث
يك���ون أكث���ر مش���و ًال واتس���اعًا يف تناوله هلذا
اجلانب من جانب آخر ،وهذا هو الذي يفسر
لن���ا أيضًا غلبة املكي عل���ى املدني من الناحية
الكمي���ة ،مع أن الفرتة املدنية تب���دو ــ تارخييًا
ــ وكأنها زاخرة باألحداث اجلس���ام ،واجملتمع
املدن���ي أكث���ر تعقيدًا ومش���اكل ،ألن القرآن يف
القس���م املدني مل يكن حباجة كبرية إىل تناول
تلك األس���س والركائز بع���د أن كان قد تناوهلا

يف القسم املكي باستيعاب.
وثالث���ا :إن عملي���ة التغي�ي�ر االجتماع���ي
كان���ت حباج���ة ـ���ـ عل���ى أس���اس الفك���رة ال�ت�ي
أش���رنا إليه���ا يف بداي���ة هذا الفص���ل ــ إىل أن
تهت���م مبراعاة الظ���روف وطبيعة اجملتمع اليت
تتناول���ه عملي���ة التغي�ي�ر وتركز عل���ى القضايا
الفكري���ة والسياس���ية واالجتماعية واألمراض
األخالقي���ة ال�ت�ي يعيش���ها ذل���ك اجملتمع حتى
يتحقق هذا التغيري بشكل مناسب.
وبذلك ميكن تفس�ي�ر اخلصائص السابقة
اليت أشرنا إليها يف الفرق بني املكي واملدني.
فأم���ا بالنس���بة إىل اخلصيص���ة األوىل:
نالح���ظ أن اجملتمع املكي كان جمتمعًا يتس���م
بطاب���ع الوثنية يف اجلانب العقيدي ،فكان من
الطبيع���ي التأكي���د عل���ى فكرة رفض الش���رك
والوثني���ة والدخ���ول يف مناقش���ة طويل���ة معها
بش���تى األس���اليب والط���رق ،باإلضافة إىل أن
إيض���اح املوق���ف جت���اه عقي���دة الوثنية ّ
يش���كل
نقطة أساس���ية يف القاعدة للرس���الة اجلديدة
ألنه���ا تتبن���ى التوحي���د اخلالص كأس���اس لكل
جوانبها وتفصيالتها األخرى.
وبالنسبة إىل اخلصيصة الثانية :نالحظ
أن اجملتم���ع املك���ي مل يك���ن يؤمن بفك���رة اإلله

الواح���د ،كم���ا ال يؤم���ن بعوامل الغي���ب والبعث
واجل���زاء والوحي وغري ذلك من ش���ؤون عامل
الغي���ب والتأث�ي�ر املتب���ادل بين���ه وب�ي�ن ع���امل
الطبيع���ة وحياة اإلنس���ان االجتماع���ي ،وهذه
األف���كار م���ن القواع���د األساس���ية للرس���الة
والعقيدة اإلسالمية.
باإلضاف���ة إىل أن جمتم���ع أه���ل الكت���اب
كان يؤم���ن به���ذه األص���ول مجيعها م���ع بعض
االخت�ل�اف يف تفصيلها ،ف���كان من الضروري
أن يؤك���د القس���م املك���ي عل���ى تأس���يس ه���ذه
األص���ول وتوضي���ح املفاهي���م العام���ة عنه���ا
انس���جامًا م���ع طبيعة املرحل���ة املكية اليت تعد
مرحلة متقدمة ،كما أن بيانها يف هذه املرحلة
جيعل املرحلة الثانية املدنية يف غنى عن بيانها
م���رة أخرى ،وتكون احلاج���ة حينئذ إىل تناول
التفصيالت األخرى اليت هي حمل االختالف
مع أهل الكتاب.
وبالنس���بة إىل اخلصيص���ة الثالث���ة :فلعل
التأكي���د عل���ى األخ�ل�اق يف القس���م املكي دون
املدني كان بسبب العوامل الثالثة التالية:
أل���ف :إن األخ�ل�اق تعت�ب�ر قاع���دة النظام
االجتماع���ي يف نظر اإلس�ل�ام ،باإلضافة إىل
أنها هدف رس���الي يف تغيري اإلنس���ان وتربيته
وتكامل���ه ،فالتأكي���د عليها يع�ن�ي يف احلقيقة
إرس���اء لقاع���دة النظ���ام االجتماع���ي ال���ذي
يس���تهدفه الق���رآن وحتقيقًا لله���دف يف تربية
اإلنسان وتكميله.
ب���اء :إن الدع���وة كان���ت حباجة ـ���ـ من أجل
جناحها ـ���ـ إىل اس���تثارة العواطف اإلنس���انية
اخل�ّي�رّ ة والفط���رة الس���ليمة ليك���ون نفوذه���ا
يف اجملتم���ع وتأثريه���ا يف األف���راد ع���ن طريق
خماطب���ة ه���ذه العواط���ف ،واألخ�ل�اق ه���ي
األس���اس احلقيق���ي لكل ه���ذه العواطف وهي
ميدها باحلياة والنمو.
الرصيد الذي ّ
جي���م :إن اجملتم���ع املدن���ي كان مي���ارس
األخالق من خالل التطبيق الذي كان يباش���ره
الرس���ول حمم���د صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم
بنفس���ه م���ن خ�ل�ال موقع���ه يف قم���ة اجملتم���ع
اإلسالمي ،وبذلك يكون القدوة الطبيعية هلذا
اجملتم���ع ،أو من خالل تطبيق���ه هلذه األخالق
عملي���ًا يف العالقات االجتماعي���ة القائمة بعد
أن تكّون اجملتمع اإلسالمي وقامت أركانه ،فلم
َيك���ن حباجة بنفس الدرج���ة إىل التأكيد على
املفاهيم األخالقي���ة ،على العكس من اجملتمع
املك���ي ال���ذي كان يعي���ش في���ه املس���لمون حياة
االضطه���اد ،وكان اجملتم���ع مي���ارس التطبي���ق
في���ه لألخالق اجلاهلية ،حي���ث يكون اجملتمع
حباجة إىل التأكيد املفاهيمي لألخالق.

وبالنس���بة للخصيص���ة الرابع���ة :جن���د
القص���ص تتن���اول م���ن حي���ث املوض���وع أكث���ر
القضاي���ا والنواح���ي ال�ت�ي عاجله���ا الق���رآن
الكريم من العقيدة باإلله الواحد وعامل الغيب
والوحي واألخالق والبعث واجلزاء ،باإلضافة
إىل أنه���ا تص���ّور املراح���ل املتع���ددة للدع���وة
واملواق���ف املختلفة منها والقوانني االجتماعية
والتارخيي���ة ال�ت�ي تتحك���م فيه���ا ويف نتائجه���ا
واملصري الذي يواجهه أعداؤها.
وإىل جان���ب ذلك تعترب القصة يف القرآن
أحد أس���باب اإلعجاز في���ه ،وأحد األدلة على
ارتباط���ه بالس���ماء كم���ا س���وف نتع���رف عل���ى
ذلك.
وكل ه���ذه األمور هلا صلة وثيقة بالظروف
اليت كانت مت ّر بها الدعوة والرسالة اإلسالمية
يف مك���ة وهلا تأثري كب�ي�ر يف تطويرها لصاحل
الدعوة وأهدافها الرئيسية.
ومع كل هذا مل يهمل القسم املدني القصة
مطلق���ة بل تناوهلا بالش���كل الذي ينس���جم مع
طبيعة املرحلة اليت متر بها كما سوف نتعرف
على ذلك عند دراستنا للقصة.
وبالنس���بة إىل اخلصيص���ة اخلامس���ة:
فق���د كان هلا ارتب���اط وثيق جبوان���ب مرحلية
واعجازي���ة ،ألن املرحل���ة كان���ت تفرض كس���ر
طوق األفكار اجلاهلية الذي كان مضروبا على
اجملتمع ،فكان هلذا األس���لوب الصاعق احلاد
تأث�ي�ر فع���ال يف تذلي���ل الصعوب���ات وحتطي���م
معنويات املقاومة املضادة العنيفة.
يتح���دى الق���رآن الكري���م العرب يف
وح�ي�ن
ّ
أن يأتوا بس���ورة منه ،يكون اإلجياز يف السورة
أبلغ يف إيضاح اإلعجاز القرآني وأعمق تأثريًا
وأبعد مدى.
وق���د كانت املعركة إىل ذل���ك كله يف أوهلا
معرك���ة ش���عارات وتوطي���د مفاهي���م عامة عن
الك���ون واحلي���اة ،واإلجي���از والقصر ينس���جم
م���ع واق���ع املعرك���ة وإطارها أكثر م���ن الدخول
يف تفصيالت واس���عة ،وهلذا نش���اهد الس���ور
القص�ي�رة متث���ل املرحل���ة األوىل تقريب���ًا م���ن
مراحل القسم املكي.
وه���ذه األبع���اد مل تك���ن تتوف���ر يف جمتمع
املدين���ة بع���د أن أصب���ح اإلس�ل�ام ه���و احلاكم
املس���يطر عل���ى اجملتم���ع ،وبع���د أن أصبح���ت
مس���ألة الوح���ي واالتص���ال بالس���ماء مس���ألة
واضح���ة ،وبع���د أن ج���اء دور آخ���ر للمعرك���ة
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يفرض أسلوبًا آخر يف العرض والبيان.
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على ضفاف نهج البالغة

تقدم يف العدد السابق الكالم عن موضوع وأضرابه���م ....كلهم أقاموا احلكم يف الكوفة
املغيب���ات يف نصوص وكلمات���ه نهج البالغة ،على ركام من اجلماجم وأنهار من الدماء.
وذكرن���ا ثالثة مناذج من األم���ور اليت اخرب
إخباره عليه السالم بتغلب
به���ا اإلم���ام أمري املؤمنني عليه الس�ل�ام قبل
معاوية على اإلمارة وسيطرته
ف�ت�رة طويلة من تاري���خ وقوعها ،فكانت تلك
على الكوفة
احلوادث دليل صدق على امتالكه وارتباطه
ق���ال علي���ه الس�ل�ام« :أم���ا أنه س���يظهر
صل���وات اهلل وس�ل�امه عليه مبص���در الغيب
عليك���م بعدي رج���ل رحب البلع���وم ،مندحق
بوصف���ه إمام���ا مف�ت�رض الطاع���ة أعط���ي
إمكاني���ة االرتب���اط بع���امل الغي���ب مبا خيدم البط���ن ،ي���أكل ما جي���د ويطلب م���ا ال جيد،
كم���ال اإلنس���انية ،وفيم���ا يلي مجل���ة أخرى فاقتلوه ولن تقتلوه .أال وإنه سيأمركم بسيب
م���ن تل���ك املغيب���ات ال�ت�ي اخ�ب�ر به���ا اإلمام والرباءة مين ،أما الس���ب فس���بوني فإنه لي
أمري املؤمنني وثبت وقوعها حبس���ب الوثائق زكاة ولك���م جن���اة ،أم���ا الرباءة ف�ل�ا تتربؤوا
مين ،فإني ولدت على الفطرة ،وسبقت إىل
التارخيية ،ومن هذه املغيبات ما يلي:
اإلميان واهلجرة».
إخباره عليه السالم بما سيحل
وه���ذه النب���وءة حتقق���ت بتمامه���ا ،فق���د
بالكوفة من الخراب
اس���توىل معاوي���ة بع���د صلح اإلمام احلس���ن
ق���ال علي���ه الس�ل�ام« :كأني بك ي���ا كوفة
متدين من األديم العكاظي ،تعركني بالنوازل ،علي���ه الس�ل�ام عل���ى كرس���ي احلك���م ،وأم���ر
وتركب�ي�ن بال���زالزل ،وإني ألعلم أن���ه ما أراد الن���اس بس���ب اإلم���ام صلوات اهلل وس�ل�امه
بك جبار س���وءًا إال ابتاله اهلل بشاغل ،ورماه عليه ،والرباءة منه ،وقتل طائفة من عظماء
أصحاب���ه علي���ه الس�ل�ام ألنه���م ثبت���وا عل���ى
بقاتل».
وق���د صدق���ت احل���وادث نبوءت���ه ،فق���د والئ���ه فلم يتربؤوا منه ،منهم حجر بن عدي
تعاق���ب على الكوفة سلس���لة من والة اجلور ،الكن���دي ومجاعة ،وق���ال قوم إن املعين بهذا
وأع���وان الظلم���ة ،أذاقوها املوت وس���اموها ال���كالم زياد بن أبيه ،وقال ق���وم .إنه املغرية
الع���ذاب ،فزي���اد اب���ن أبي���ه ،وعبي���د اهلل بن اب���ن ش���عبة ،وكل ولي الكوفة ،وأمر بالس���ب
زياد ،واحلجاج ،ويوسف بن عمرو ،واملغرية والرباءة.
اب���ن ش���عبة ،وخالد ب���ن عبد اهلل القس���ري
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إخباره عليه السالم بمصير
الخوارج من بعده

قال عليه الس�ل�ام ملا قتل اخلوارج وقيل
ل���ه :هلك الق���وم بأمجعه���م«:كال واهلل ،إنهم
نطف يف أصالب الرجال وقرارات النس���اء،
كلما جنم منهم قرن قطع ،حتى يكون آخرهم
لصوصًا سالبني».
وقد صحت نبوءته ،فلم ميض زمن طويل
حتى جنم أمرهم مرة أخرى واستمرت بينهم
وب�ي�ن الس���لطات املركزي���ة املتعاقب���ة حروب
طاحن���ة ،وكان���ت نهايته���م أن ص���اروا قطاع
طرق ولصوصًا سالبني.
وق���د تنب���أ بعدد م���ن يقتل م���ن أصحابه
وبقدر من يبقي من اخلوارج قبل أن يشتبك
مع���ه يف النه���روان ،فق���ال« :مصارعهم دون
النطفة ،واهلل ال يفلت منهم عشرة ،وال يهلك
منكم عش���رة» .فلم يقت���ل من أصحاب اإلمام
إال مثانية ،ومل ينج من اخلوارج إال تسعة.

مغيبات أخرى ذكرها ابن أبي
الحديد

أن الش���ريف رمح���ه اهلل مل يذكر يف نهج
البالغ���ة كل م���ا صح عن أم�ي�ر املؤمنني من
أخب���اره باملغيبات ،ولكن ابن أبي احلديد قد
سد هذا النقص حني أفاض يف ذكر ما صح
عنه عليه السالم يف هذا الباب.
والب���ن أب���ي احلدي���د ه���ذا ن���ص طوي���ل

ذك���ر فيه طائف���ة كبرية من إخب���ارات اإلمام
باملغيبات ،نذكره لطرافته ،وملا له من الصلة
ببحثن���ا ه���ذا ،على أن نتبعه بذك���ر ما أهمل
اب���ن أبي احلديد ذك���ره يف هذا النص وذكره
يف مناس���بات أخرى .قال ...« :وهذه الدعوى
ليس���ت منه عليه الس�ل�ام ادعاء الربوبية وال
ادعاء النبوة ،ولكنه كان يقول أن رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم أخربه بذلك ،ولقد
امتحنا إخباره فوجدناه موافقًا ،فاس���تدللنا
بذلك على صدق الدعوى املذكورة.
«كإخب���اره ع���ن الضربة ال�ت�ي يضرب يف
رأسه فتخضب حليته».
«وإخب���اره عن قتل احلس�ي�ن ابن���ه عليهم
السالم ،وما قاله يف كربالء حيث مر بها».
«وإخباره مبلك معاوية األمر من بعده».
«وإخب���اره ع���ن احلجاج وعن يوس���ف بن
عمرو».
«وم���ا أخ�ب�ر ب���ه م���ن أم���ر اخل���وارج
بالنهروان».
«وما قدمه إىل أصحابه من إخباره بقتل
من يقتل منهم وصلب من يصلب».
«وإخب���اره بقت���ال الناكث�ي�ن والقاس���طني
واملارق�ي�ن»« .وإخب���اره بع���دة اجلي���ش الوارد
إليه من الكوفة ملا ش���خص عليه السالم إىل
البصرة حلرب أهلها».
«وإخباره عن عب���د اهلل بن الزبري وقوله
في���ه« :خ���ب ض���ب ،ي���روم أم���رًا وال يدرك���ه،

ينص���ب حبالة الدين الصطي���اد الدنيا ،وهو
بعد مصلوب قريش».
«وكإخب���اره ع���ن ه�ل�اك البص���رة بالغرق
وهالكها تارة أخرى بالزنج»...
«وكإخباره عن ظهور الرايات الس���ود من
خراس���ان ،وتنصيص���ه عل���ى قوم م���ن أهلها
يعرف���ون بب�ن�ي ُرزي���ق ـ بتقدي���م املهملة ـ وهم
آل مصع���ب الذي���ن منهم طاهر بن احلس�ي�ن
وولده وإس���حق بن إبراهيم ،وكانوا وس���لفهم
دعاة الدولة العباسية».
«وكإخب���اره ع���ن األئم���ة الذي���ن ظه���روا
م���ن ول���ده بطربس���تان كالناص���ر والداع���ي
وغريهم���ا يف قول���ه علي���ه الس�ل�ام :وإن آلل
حمم���د بالطالق���ان لكن���زًا س���يظهره اهلل إذا
شاء ،دعاؤه حق ،حتى يقوم بإذن اهلل فيدعو
إىل دين اهلل».
«وكإخب���اره ع���ن مقت���ل النف���س الزكي���ة
باملدين���ة وقوله إنه يقتل عند أحجار الزيت».
«وكقوله عن أخيه إبراهيم املقتول ببامخرا:
«يقت���ل بع���د أن يظه���ر وُيقهر بع���د أن َيقهر».
وقول���ه في���ه أيضًا« :يأتيه س���هم غ���رب تكون
فيه منيته ،فيا بؤسًا للرامي شلت يده ووهن
عضده»« .وكإخباره عن قتلى وج وقوله فيهم:
هم خري أهل األرض».
«كإخب���اره ع���ن ب�ن�ي بوي���ه وقول���ه فيهم:
«وخيرج من ديلمان بنو الصياد» إشارة إليهم،
وكان أبوهم صياد الس���مك ،يصيد منه بيده

م���ا يتق���وت هو وعيال���ه بثمن���ه ،فأخرج اهلل
تع���اىل م���ن ولده لصلبه ملوكًا ثالثة ،ونش���ر
ذريتهم حتى ضربت األمثال مبلكهم .وكقوله
علي���ه الس�ل�ام فيه���م« :ثم يستش���ري أمرهم
حتى ميلكوا الزوراء وخيلعوا اخللفاء» ،فقال
له قائل :فكم مدتهم يا أمري املؤمنني؟ فقال:
«مائة أو تزيد قلي ً
ال».
«وكإخب���اره علي���ه الس�ل�ام لعب���د اهلل بن
العب���اس رمحه اهلل تعاىل ع���ن انتقال األمر
إىل أوالده ،ف���إن عل���ي ب���ن عب���د اهلل ملا ولد
أخرجه أبوه عبد اهلل إىل علي عليه السالم،
فأخ���ذه وتفل يف فيه وحنكه بتمرة قد الكها،
ودفعه إليه وقال :خذ إليك أبا األمالك».
وق���ال ابن أبي احلديد ..« :واملراد بقوله:
فألنا بطرق السماء أعلم مين بطرق األرض،
ما اختص به من العلم مبس���تقبل األمور وال
س���يما يف املالح���م والدول ،وق���د صدق هذا
القول عنه ما تواتر عنه من األخبار بالغيوب
املتكررة ال مرة وال مائة مرة حتى زال الشك
والري���ب يف أن���ه إخب���ار عن عل���م وليس على
طريق الصدفة واالتفاق».
ه���ذه بع���ض املغيب���ات ال�ت�ي ورد ذكرها
يف نه���ج البالغة وق���د تركنا كثريا منها روما
()1
لالختصار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1دراسات يف نهج البالغة للشيخ حممد مهدي مشس
الدين.
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مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

إن مس���ألة ع���رض األعم���ال عل���ى النيب
األك���رم «صل���ى اهلل عليه وآل���ه» وعلى األئمة
امليام�ي�ن «صل���وات اهلل وس�ل�امه عليه���م
أمجعني» هي من املس���ائل ال�ت�ي ينبغي على
املؤم���ن معرفتها والتأمل فيه���ا ألهميتها من
الناحي���ة الرتبوي���ة واألخالقي���ة والعقائدية،
ومس���ألة عرض األعمال مما اجتمعت عليه
كلمة الشيعة اإلمامية ومما ورد فيها أحاديث
مس���تفيضة عن األئم���ة األطهار صلوات اهلل
وسالمه عليهم أمجعني ،وألهل السنة أيضا
أحادي���ث كث�ي�رة حتدثت عن مس���ألة عرض
األعم���ال عل���ى الرس���ول األعظ���م صلى اهلل
عليه وآل���ه وعلى األقارب من األموات وعلى
أصدقاء اإلنسان ومعارفه ،وستأتي اإلشارة
إىل ذل���ك الحقا ،إذن فأصل مس���ألة عرض
األعم���ال ه���ي م���ن املس���ائل ال�ت�ي اجتمعت
عليه���ا كلمة املس���لمني س���نة وش���يعة ولكنهم
اختلفوا يف بعض التفاصيل.
اآلي���ات القرآني���ة ال�ت�ي حتدث���ت ع���ن
مسألة العرض
قال تعاىل يف س���ورة التوبة «اآلية :»105
((ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩﯪﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ))
وق���ال تع���اىل أيض���ا يف س���ورة التوب���ة
اآلي���ة (( :94ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)).
وق���د حتدث���ت آيات أخ���رى عن مس���ألة
ش���هادة كل نيب ورس���ول على أمته ،وش���هادة
رسولنا األعظم على أمته منذ بعثته املباركة
واىل ي���وم القيام���ة ،كم���ا وحتدث���ت اآلي���ات
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الكرمية عن وجود شهداء آخرين إضافة إىل
ش���هادة النيب األعظم صل���ى اهلل عليه وآله،
ولكنه���ا مل تس���مهم ،وق���د تكفل���ت األحاديث
والرواي���ات بذكرهم وتفصي���ل أخبارهم كما
س���نعرف الحق���ا ،وم���ن تل���ك اآلي���ات ال�ت�ي
حتدث���ت عن ش���هادة األنبي���اء وغريهم على
أممه���م قوله تعاىل يف س���ورة النس���اء «اآلية
رق���م (( »41ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)).
وقال تعاىل يف س���ورة النحل «اآلية :»89
((ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)).
وق���ال تعاىل يف س���ورة القص���ص «اآلية
رق���م (( :»75ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)).
ووجود ش���هداء عل���ى األمم وعل���ى امتنا
يس���تلزم اطالع الش���اهد على أعم���ال أفراد
األم���ة فردا ف���ردا أو باجلملة ،فل���و مل يطلع
على أعماهلم ومكنونات ضمائرهم ملا أمكن
له الش���هادة ،إذ الش���اهد البد أن يشهد عن
علم واطالع تام ال عن ظن وتقدير.
روايات أهل البيت عليهم السالم
التي تحدثت عن مسألة عرض
األعمال
كث�ي�رة ه���ي األحاديث ال�ت�ي حتدثت عن
مسألة عرض األعمال على رسول اهلل «صلى
اهلل علي���ه وآله» وعلى األئم���ة كلهم «صلوات
اهلل وس�ل�امه عليهم» ،وقد صرح السيد ابن
طاووس يف (سعد السعود ص( :)97روي من
اثين عش���ر طريقا أن األعم���ال تعرض على
رس���ول اهلل «صلى اهلل عليه وآله» بعد وفاته

ويف ع���دة روايات منها ان املؤمنني املذكورين
يف اآلي���ة الذي���ن تعرض األعم���ال عليهم هم
األئم���ة من آل حممد «صلوات اهلل وس�ل�امه
عليه���م أمجعني») ،وفيما يلي مجلة من تلك
الروايات الشريفة.
منها ما أخرجه الش���يخ الكليين يف كتابه
الكايف( :عن مساعة ،عن أبي عبد اهلل عليه
الس�ل�ام قال :مسعته يقول :مالكم تس���وءون
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله؟! فقال رجل:
كيف نس���وؤه؟ فقال :أما تعلمون أن أعمالكم
تع���رض علي���ه ،فإذا رأى فيها معصية س���اءه
ذلك ،فال تسوءوا رسول اهلل وسروه).
وق���د صرح���ت بعض األحادي���ث األخرى
بان األعمال تعرض على أمري املؤمنني عليه
السالم ،منها حديث( :حييى بن مساور ،عن
أب���ي جعفر عليه الس�ل�ام أنه ذكر هذه اآلية:
((ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)) ق���ال:
هو واهلل علي بن أبي طالب عليه السالم).
ويف أحادي���ث أخ���رى إن أعم���ال كل قوم
تعرض عل���ى إمام زمانهم ،ومنها ما حتدثت
ع���ن عرضه���ا عل���ى س���ائر األئم���ة أحيائهم
وأمواتهم ،ومن تلك األحاديث ما حتدثت عن
زم���ن العرض وقد حدد يف يوم اخلميس من
كل أس���بوع ،ويف أحادي���ث أخرى انها تعرض
عليه���م يف كل ي���وم إىل ي���وم القيام���ة ،فعن:
(معل���ى ب���ن خنيس ع���ن أبي عب���د اهلل عليه
الس�ل�ام يف ق���ول اهلل تب���ارك وتعاىل ((ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ))
ق���ال ه���و رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله
واألئم���ة تع���رض عليه���م أعم���ال العب���اد كل
مخيس).
وعن( :عبد الرمحن بن كثري عن أبي عبد

اهلل قوله ((ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ)) ق���ال هم األئم���ة تعرض عليهم
أعمال العباد كل يوم إىل يوم القيامة).
وع���ن (بري���د العجل���ي ق���ال قل���ت ألبي
جعف���ر عليه الس�ل�ام ((ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ)) قال ما من مؤمن ميوت
وال كاف���ر فيوضع يف قربه حتى يعرض عمله
على رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله وعلى
عل���ي عليه الس�ل�ام فهلم ج���را إىل آخر من
فرض اهلل طاعته على العباد).
فينبغ���ي واحل���ال ه���ذه على س���ائر أهل
اإلمي���ان اخت���اذ احليط���ة واحل���ذر ،واالنتباه
إىل مطل���ق أعماهل���م وتصرفاتهم وكلماتهم،
الن مجي���ع ذلك يعرض عل���ى النيب األعظم
صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه ،وعلى س���ائر األئمة
عليه���م الص�ل�اة والس�ل�ام ،وكذل���ك ينبغ���ي
عل���ى س���ائر املؤمنني أن يركزوا يف نفوس���هم
ويستش���عروا ه���ذا املعن���ى وان يتحسس���وا
مراقبة اهلل س���بحانه ورس���وله وأه���ل البيت
صلوات اهلل وس�ل�امه عليه وعليهم أمجعني،
يف كل حلظ���ة من حلظ���ات حياتهم ،وعليهم
أن حيس���نوا التصرف وان يطه���روا نواياهم
وس���رائرهم لتس���ر بهم قلوب أولئك األطهار
عليه���م الس�ل�ام وأرواحه���م ،وان ال يعمل���وا
عمال يغضب رس���ول اهلل وبقي���ة املعصومني
الن يف غضبهم غضب اهلل س���بحانه ونقمته
وعذاب���ه ،باإلضاف���ة إىل ان لغضبهم عليهم
الصالة والس�ل�ام آث���ارًا على حياة اإلنس���ان
اليومية وفيه س���لبًا ل�ل�أرزاق والتوفيق وغري
ذلك من اآلثار الس���لبية ،كما ان يف رضاهم
فتح���ًا ألب���واب اخل�ي�ر والس���عادة الدنيوي���ة
واألخروية.
روايات أهل السنة التي تحدثت
عن عرض األعمال
حتدثت الروايات الواردة عن طريق أهل
الس���نة عن موض���وع عرض األعمال بش���كل
اق���ل تفصيال مما حتدثت عنه كتب الش���يعة
وأحادي���ث أهل البيت صلوات اهلل وس�ل�امه
عليهم أمجعني ،إال ان هذا املقدار يعد كافيًا
إلثب���ات أص���ل موض���وع الع���رض ،الن أه���ل
السنة ال يعتربون الكثرة يف األحاديث معيارا

إلثب���ات األح���كام الش���رعية أو العقائدي���ة،
العتقاده���م حبجية خرب الواح���د ،فإذا ورد
خ�ب�ر واح���د صحي���ح يف مس���ألة فقهي���ة أو
عقائدية فهو يع���د كافيًا إلثبات ذلك احلكم
الش���رعي أو تلك املس���ألة العقائدية ،وعليه
فمس���ألة ع���رض األعم���ال على رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وعلى بعض العباد تكون
ثابتة قطعا لورود عدة أحاديث ثابتة عندهم
تقر وتثبت هذه املسألة ،وفيما يلي مجلة من
تلك األحاديث املثبتة هلذه احلقيقة.
أخ���رج اهليثمي يف «جمم���ع الزوائد ج 9
ص( :»24عن عبد اهلل بن مس���عود عن النيب
صل���ى اهلل علي���ه ــ وآله ــ وس���لم ق���ال إن هلل
مالئكة س���ياحني يبلغون عن أميت الس�ل�ام،
قال :وقال رس���ول اهلل صلى اهلل عليه ــ وآله
ــ وس���لم :حياتي خري لك���م حتدثون وحتدث
لك���م ووفاتي خري لك���م تعرض على أعمالكم
فم���ا رأي���ت من خ�ي�ر مح���دت اهلل عليه وما
رأيت من ش���ر اس���تغفرت اهلل لكم) ثم علق
اهليثم���ي على ه���ذا احلديث بالق���ول( :رواه
البزار ورجاله رجال الصحيح).
ويف صحي���ح «ج  2ص ( :»77ع���ن أبي ذر
عن النيب صلى اهلل عليه ــ وآله ــ وسلم قال
علي أعمال أميت حس���نها وس���يئها
عرضت ّ
فوج���دت يف حماس���ن أعماهل���ا األذى مياط
عن الطريق.)...
ويف مس���ند امح���د ب���ن حنب���ل «ج  3ص
 »165ع���ن( :أنس بن مال���ك يقول قال النيب
صل���ى اهلل عليه ـ���ـ وآله ــ وس���لم ان أعمالكم
تعرض على أقاربكم وعشائركم من األموات
ف���إن كان خريا استبش���روا ب���ه وإن كان غري
ذل���ك قالوا اللهم ال متته���م حتى تهديهم كما
هديتنا).
ويف كن���ز العم���ال للمتقي اهلن���دي «ج15
ص( :»685ال تفضح���وا موتاك���م بس���يئات
أعمالك���م ،فإنها تع���رض عل���ى أوليائكم من
أهل القبور (الديلمي ــ عن أبي هريرة) ،ويف
نف���س املص���در( :ف���اهلل اهلل يف إخوانكم من
أهل القبور فان أعمالكم تعرض عليهم (ك ــ
عن النعمان بن بشري)
ويف اجلام���ع الصغ�ي�ر للس���يوطي «ج1
ص( :»509ع���رض األعم���ال ي���وم االثن�ي�ن

واخلمي���س على اهلل ،وتع���رض على األنبياء
وعلى اآلباء واألمهات يوم اجلمعة فيفرحون
حبسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا،
فاتقوا اهلل وال تؤذوا موتاكم).
وق���ال املن���اوي يف « فيض القدير ش���رح
اجلام���ع الصغ�ي�ر ج 3ص«( :»330تع���رض
األعم���ال ي���وم االثن�ي�ن واخلمي���س على اهلل
وتعرض على األنبياء» أي الرس���ل أي يعرض
عم���ل كل أم���ة عل���ى نبيه���ا «وعل���ى اآلب���اء
واألمهات» أي يعرض عمل كل فرع على أصله
والكالم يف أصل مسلم «يوم اجلمعة» أي يوم
كل مجع���ة «فيفرحون» يعين اآلباء واألمهات
وميك���ن رجوعه إىل األنبي���اء عليهم الصالة
والس�ل�ام أيضا «حبسناتهم وتزداد وجوههم
بياضا وإش���راقا» واملراد وجوده أرواحهم أي
ذواتها أي وحيزنون بس���يئاتهم كما يدل عليه
قول���ه «فاتقوا اهلل» خافوه «وال تؤذوا موتاكم»
الذين يقع العرض عليهم بارتكاب املعاصي.
وفائ���دة العرض عليهم إظه���ار اهلل لألموات
ع���ذره فيم���ا يعامل ب���ه أحياءهم م���ن عاجل
العقوبات وأنواع البليات يف الدنيا فلو بلغهم
ذل���ك من غري ع���رض أعماهل���م عليهم لكان
وجدهم أشد.)...
وق���ال اب���ن تيمي���ة يف جمم���وع الفت���اوى
«ج 24ص( :»330ق���د جاءت اآلثار بتالقيهم
وتس���اؤهلم وع���رض أعم���ال األحي���اء عل���ى
األموات).
فيتض���ح مم���ا س���بق ان مس���ألة ع���رض
األعم���ال عل���ى الن�ب�ي األعظ���م صل���ى اهلل
عليه وآله ،وعلى بعض األموات هي مس���ألة
أمجع���ت عليه���ا كلم���ة املس���لمني جبمي���ع
طوائفه���م ،وق���د ص���رح بوقوعها اب���ن تيمية
عل���ى الرغم م���ن تعصبه ،فعلي���ه ال يبقى أي
ش���ك أو إش���كال بإمكان عرضه���ا على أئمة
أه���ل البيت حيه���م وميته���م ،بوصفهم حجج
اهلل عل���ى العباد كافة ،وهم الش���هداء الذين
حتدث���ت عنهم اآلي���ات القرآني���ة اليت تقدم
ذكره���ا ،فالبد من االطالع لتصح الش���هادة
منهم صلوات اهلل وسالمه عليهم.

Ö

أخالقك هويتك

الفرق بني الفضيلة
والرذيلة

ق���د دريت إمج���ا ًال أن الفضائل املذكورة
مل���كات خمصوص���ة ،هل���ا آث���ار معلوم���ة،
ورمبا صدر عن بعض الناس أفعال ش���بيهة
بالفضائ���ل ،وليس���ت به���ا فالب���د م���ن بيان
الفرق بينهما لئال يشتبه على الغافل فيضل
ويضل ،فنقول:
ق���د عرف���ت أن فضيل���ة احلكم���ة عبارة
ع���ن العلم بأعي���ان املوج���ودات على ما هي
علي���ه ،وهو ال ينفك عن اليقني والطمأنينة،
فمج���رد أخذ بعض املس���ائل وتقريرها على
وج���ه الئق من دون وثوق النفس واطمئنانها
ليس���ت حكمة ،واآلخذ مبثل���ه ليس حكيمًا،
إذ حقيق���ة احلكم���ة ال تنف���ك ع���ن اإلذعان
القطع���ي واليقي�ن�ي وهم���ا مفق���ودان في���ه،
فمثل���ه كمثل األطفال يف التش���به بالرجال،
أو بعض احليوانات يف حماكاة ما لإلنس���ان
من األقوال واألفعال.
وأم���ا فضيل���ة العف���ة ،فقد عرف���ت أنها
عب���ارة ع���ن ملك���ة انقي���اد الق���وة الش���هوية
للعق���ل ،حت���ى يكون تصرفا مقص���ورًا ،على
أم���ره ونهيه ،فيق���دم على ما في���ه املصلحة
وينزج���ر عم���ا يتضم���ن املفس���دة بتجويزه،
وال خيالف���ه يف أوام���ره ونواهيه ،وينبغي أن
يكون الباعث لالتصاف بتلك امللكة وصدور
آثاره���ا جمرد كونها فضيل���ة وكما ًال للنفس
وحص���ول الس���عادة احلقيقية بها ،ال ش���يء

ÎÍ

آخ���ر م���ن دفع ض���ر ،أو جل���ب نفع ،أو
اضط���رار وإجل���اء ،فاألعراض ع���ن اللذات
الدنيوي���ة لتحصيل األزيد من جنس���ها ليس
عف���ة ،كم���ا ه���و ش���أن بع���ض تارك���ي الدنيا
للدني���ا وك���ذا احلال يف تركه���ا خلمود القوة
وقصوره���ا وضع���ف اآلل���ة وفتوره���ا ،أو
حلصول النفرة من كثرة تعاطيها ،أو للحذر
من ح���دوث األمراض واألس���قام ،أو اطالع
الناس وتوبيخهم ،أو لعدم درك تلك اللذات
كما هو شأن بعض أهالي اجلبال والبوادي...
إىل غري ذلك.
وأم���ا فضيل���ة الش���جاعة ،فق���د عرفت
أنه���ا ملك���ة انقي���اد الق���وة الغضبي���ة للعق���ل
حت���ى يك���ون تصرفها حبس���ب أم���ره ونهيه،
وال يك���ون لالتص���اف به���ا وص���دور آثاره���ا
داع س���وى كونه���ا كما ًال وفضيل���ة ،فاإلقدام
عل���ى األمور اهلائل���ة ،واخلوض يف احلروب
العظيمة ،وعدم املباالة من الضرب والقطع
والقت���ل لتحصي���ل اجل���اه وامل���ال ،أو الظفر
بام���رأة ذات مجال ،أو للحذر من الس���لطان
ومثله ،أو للش���هوة بني أبناء جنس���ه ،ليست
صادرة عن ملكة الشجاعة ،بل منشأها إما
رذيلة الشره أو اجلنب ،كما هو شأن عساكر
اجلائري���ن ،وقاطع���ي الط���رق والس���ارقني،
فم���ن كان أكث���ر خوضًا يف األهوال ،وأش���د
ج���رأة على األبطال للوصول إىل ش���يء من
تلك األغراض ،فه���و أكثر جبنًا وحرصًا ،ال
أكثر شجاعة وجندة.

وقـــــس عـــــلى
ذلـــــــــ���ك الوقــوع
يف املـــــــــــهـــــال���ك
واألهــــــــــــــ���وال،
تعصبـــــ���ًا عـــــــــــن
ا أل قــــــــــــــــــــ���ا ر ب
واألتب���اع ،وربـــما
كـــ���ان باعثـــــــــــ���ه
تك���رر ذلــ���ك من���ه
م���ع حص���ول الغلبة ،فاغرت بذل���ك ومل يبال
باإلق���دام اتكا ًال على الع���ادة اجلارية ،ومثله
مثل رجل ذي سالح مل يبال باحملاربة مع طفل
أعزل ،فإن عدم احلذر منه ليس لشجاعته،
بل لعجز الطفل ،ومن هذا القبيل ما يصدر
ع���ن بعض احليوانات من الصولة واإلقدام،
فإن���ه ليس ص���ادرًا من ملكة الش���جاعة ،بل
عن طبيعة القوة والغلبة.
وباجلمل���ة :الش���جاع الواقعي م���ا كانت
أفعال���ه ص���ادرة عن إش���ارة العق���ل ومل يكن
له باعث س���وى كونها مجيلة حس���نة ،فرمبا
كان احلذر عن بعض األهوال من مقتضيات
العق���ل فال ين���ايف الش���جاعة ،ورمبا مل يكن
اخل���وض يف بع���ض األخط���ار م���ن موجباته
فينافيه���ا ،ول���ذا قي���ل عدم الفزع من ش���دة
الزالزل وتواتر الصواعق من عالئم اجلنون
دون الش���جاعة ،وإيق���اع النفس يف اهللكات
ب�ل�ا داع عقلي أو ش���رعي كتعرضه للس���باع
املؤذية ،أو إلقاء نفسه من املواضع الشاهقة

أو يف البحار والشطوط الغامرة من
دون علم بالسباحة من إمارات واحلماقة.
ثم الش���جاع احلقيقي من كان حذره من
الع���ار والفضيحة أكثر م���ن خوفه من املوت
واهل�ل�اك ،فم���ن ال يبال���ي بذه���اب ش���رفه،
وفضيح���ة أهل���ه وحرم���ه ،فه���و م���ن أه���ل
اجلنون واحلماقة ،وال يس���تحق اس���م العقل
والش���جاعة ،كيف واملوت عند الش���جاع مع
بق���اء الفضيلة أحس���ن من احلي���اة بدونها،
ول���ذا خيت���ار امل���وت اجلمي���ل عل���ى احلي���اة
القبيحة.
على أن الشجاعة يف املبادئ رمبا كانت
مؤذي���ة ،وإمنا تظهر لذته���ا يف العاقبة (ال)
س���يما إذا حصل���ت بها احلماي���ة عن الدين
واملل���ة ،وال���ذب ع���ن العقائ���د احلق���ة ،فإن
الش���جاع حلب���ه اجلميل وثباته عل���ى الرأي
الصحيح إذا علم أن عمره يف معرض الزوال
والدث���ور ،وأثر الفعل اجلميل يبقى على مر
الده���ور ،خيتار اجلميل الباقي على الرذيل

الفان���ي ،فيحام���ي ع���ن دينه وش���ريعته ،وال
يبالي مبا حيذر منه غريه من أبناء طبيعته،
لعلم���ه بأن اجلبان املقصر يف محاية الدين،
ومقاوم���ة جن���ود الش���ياطني إن بق���ي أيام���ًا
مع���دودة ،فمع تكدرها بالذل والصغار تكون
زائل���ة ،وال ترض���ى نفس���ه باحلرم���ان ع���ن
الس���عادة الباقية ،ولذا قال فخر الش���جعان
وس���يد ول���د عدنان عليه صل���وات اهلل امللك
الرمحن ألصحابه:
(أيه���ا الناس إنك���م إن مل تقتل���وا متوتوا
وال���ذي نف���س اب���ن أب���ي طال���ب بي���ده أللف
ضربة بالس���يف على الرأس أهون من ميتة
على الفراش).
وباجلملة :كل فعل يصدر عن الشجاع يف
أي وق���ت يكون مقتضى للعقل مناس���بًا هلذا
الوق���ت واقع���ًا يف موقع���ه ،وله ق���وة التحمل
على املصائب ،وملكة الصرب على الش���دائد
والنوائب ،وال يضطرب من ش���دائد األمور،
ويس���تخف مب���ا يس���تعظمه اجلمه���ور ،وإذا
غض���ب كان غضب���ه مبقتضى العق���ل ،وكان
انتقام���ه مقص���ورًا على ما يستحس���ن عق ً
ال
وش���رعًا ،وال يتعدى إىل ما ال ينبغي ،وليس
مطلق االنتقام مذمومًا ،فرمبا كان يف بعض
املواض���ع مستحس���نًا عن���د العقل والش���رع،
وقد ص���رح احلكماء بأن عدم االنتقام ممن
يستحقه حيدث يف النفس ذبو ًال ال يرتفع إال
باالنتقام ،ورمبا أدى هذا الذبول إىل بعض
الرذائل املهلكة.
وأم���ا العدال���ة فق���د عرفت أنه���ا عبارة
ع���ن انقي���اد الق���وة العملي���ة للعاقل���ة ،أو
امت���زاج الق���وى وتس���املها وانقه���ار اجلميع
حت���ت العاقل���ة ،حبي���ث يرتفع بينه���ا التنازع
والتجاذب ،وال يغلب بعضها على بعض ،وال
يقدم على ش���يء غري ما تسقط له العاقلة،
وإمن���ا يتم ذل���ك إذا حصلت لإلنس���ان ملكة
راس���خة تصدر ألجلها مجي���ع األفعال على
نهج االعتدال بسهولة ،وال يكون له غاية يف

ذلك سوى كونها فضيلة وكما ًال ،فمن يتكلف
أعمال العدول رياء ومسعة أو جللب القلوب،
أو حتصيل اجلاه واملال ليس عاد ًال.
وق���س على ذل���ك مجيع أن���واع الفضائل
املندرجة حتت األجناس املذكورة فإنه بإزاء
كل من���ا رذيل���ة ش���بيهة بها ،فينبغ���ي لطالب
الس���عادة أن يعرفه���ا وجيتن���ب عنه���ا ،مث ً
ال
الس���خاء عب���ارة عن ملكة س���هولة بذل املال
على املستحق مع كون الغاية الباعثة له عليه
جم���رد كونه فضيلة وكم���ا ًال ،دون األغراض
ُ
األخر ،فبذل املال لتحصيل األزيد ،أو لدفع
الضرر ،أو نيل اجلاه ،أو للوصول إىل شيء
من اللذات احليوانية ليس سخاء.
وك���ذا بذل���ه لغ�ي�ر املس���تحق واإلس���راف
يف أنفاق���ه ،ف���إن املب���ذر جاه���ل لعظ���م قدر
امل���ال ،واالحتي���اج إليه يف مواقع ل���واله ألدى
إىل تضيي���ع األه���ل والعي���ال والعج���ز ع���ن
كس���ب املعارف وفضائل األعم���ال ،وله دخل
عظيم يف ترويج أحكام امللة ونش���ر الفضيلة
واحلكمة ،ولذا ورد يف الصحيفة السليمانية
(إن احلكم���ة م���ع الثروة يقظ���ان ،ومع الفقر
نائم).
ورمب���ا كان منش���أ التبذي���ر ع���دم العل���م
بصعوبة حتصي���ل احلالل من���ه ،وهذا يكون
يف األغل���ب ملن يظفر مبال بغت���ة من مرياث
أو غ�ي�ره مم���ا ال حيتاج إىل ك���د وعمل ،فإن
مثل���ه غافل عن صعوبة كس���ب احلالل منه،
إذ املكاس���ب الطيب���ة قليل���ة ج���دًا ،وارتكابها
لألحرار مش���كل ،ولذا ت���رى أفاضل األحرار
ناقص���ي احلظوظ منه ش���اكني ع���ن خبتهم،
وأضدادهم على خالف ذلك ،لعدم مباالتهم
م���ن حتصيله بأي حن���و كان ،وقد قال بعض
احلكم���اء( :إن حتصي���ل امل���ال مبنزل���ة نق���ل
()1
احلجر إىل قلة اجلبل وإنفاقه كإطالقه).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1جامع السعادات للنراقي :ج ،1ص.70 - 68
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مباحث عقائدية

أيهما أفضل أنبياء اهلل ورسل
هنال���ك ن���زاع مع���روف ومش���هور وقديم
أيض���ا ب�ي�ن الفرق اإلس�ل�امية حول مس���ألة
حتدي���د م���ن ه���و األفض���ل األنبي���اء صلوات
اهلل وس�ل�امه عليه���م أمجع�ي�ن أم مالئك���ة
اهلل س���بحانه؟ ،فاختلفت األق���وال وكل آخذ
مبجموع���ة من األدلة تؤيد رأيه وتقوي وجهة
نظ���ره ،وحنن فيم���ا يلي نس���تعرض للقارىء
الكري���م خالص���ة ألقوال الفرق اإلس�ل�امية،
م���ع ذك���ر القول احل���ق الذي تبن���اه أئمة أهل
البي���ت عليهم الس�ل�ام وش���يعتهم م���ع بعض
األدلة الدالة على ذلك.

رأي أهل السنة في هذه
المسألة

وأهل الس���نة يعتقدون بان عامة املؤمنني
هم أفضل من املالئكة ،وعليه فاألنبياء ومن
ب���اب األوىل يكون���ون أفضل منه���م ،قال ابن
جني���م املص���ري( :أن مؤمين البش���ر أفضل من
()1
املالئكة وهو مذهب أهل السنة واجلماعة).
وق���ال الن���ووي يف مع���رض حديث���ه ع���ن
حديث (أنا س���يد ولد آدم وال فخر)( :وهذا
احلدي���ث دلي���ل لتفضيل���ه صل���ى اهلل عليه ــ
وآل���ه ــ وس���لم عل���ى اخللق كله���م ألن مذهب
أهل الس���نة أن اآلدمي�ي�ن أفضل من املالئكة
وه���و صل���ى اهلل علي���ه ــ وآله ــ وس���لم أفضل
()2
اآلدميني وغريهم).
وق���ال النووي أيض���ا( :ومذهب أصحابنا
وغريهم ان األنبياء أفضل من املالئكة لقوله
تع���اىل يف ب�ن�ي إس���رائيل وفضلناه���م عل���ى
()3
العاملني واملالئكة من العاملني).
فال خ�ل�اف بينهم يف ان األنبياء صلوات
اهلل وس�ل�امه عليه���م أفض���ل م���ن املالئك���ة
مجيع���ا ،ونبين���ا املصطف���ى صل���ى اهلل عليه
وآل���ه أفضل اخلل���ق أمجع�ي�ن ،وان اخلالف
بينه���م ق���د وق���ع يف تفضي���ل باق���ي اآلدميني
عل���ى املالئكة ،فمنهم من قال( :أن الصحابة
والتابع�ي�ن والش���هداء والصاحلني أفضل من

ÎÏ

سائر املالئكة).
ومنهم من قال( :أن فسقة املؤمنني أفضل
من عوام املالئكة) «نفس املصدر الس���ابق»،
ومنهم من قال خالف ذلك.
ومنه���م م���ن قس���م اآلدمي�ي�ن إىل ثالث���ة
أقس���ام واملالئك���ة إىل قس���مني وفص���ل
الق���ول فيه���م بقول���ه...( :قس���م البش���ر إىل
ثالثة أقس���ام :خ���واص كاألنبياء ،وأوس���اط
كالصاحل�ي�ن من الصحاب���ة وغريهم ،وعوام
كباقي الناس .وقس���م املالئكة إىل قس���مني:
خ���واص كاملالئك���ة املذكوري���ن ،وغريه���م
كباقي املالئكة .وجعل خواص البش���ر أفضل
م���ن املالئك���ة خاصهم وعامه���م ،وبعدهم يف
الفض���ل خ���واص املالئك���ة ،فه���م أفضل من
باقي البش���ر أوس���اطهم وعوامه���م ،وبعدهم
أوساط البشر فهم أفضل ممن عدا خواص
()5
املالئكة).
ومنه���م من توقف يف ذلك كله كما أش���ار
ابن عابدين بقوله( :وقد روي التوقف يف هذه
املسألة :أي مسألة تفضيل البشر على امللك
ع���ن مجاعة منهم أبو حنيف���ة لعدم القاطع،
وتفوي���ض علم ما مل حيصل لنا اجلزم بعلمه
إىل عامله أس���لم ،واهلل أعلم) «نفس املصدر
السابق».
()4

رأي المعتزلة في هذه المسألة

وق���د اش���تهر ع���ن املعتزل���ة تفضيله���م
للمالئكة على س���ائر البش���ر ،ولكنهم توقفوا
يف مس���ألة التفضي���ل م���ا ب�ي�ن نبين���ا األكرم
صلى اهلل علي���ه وآله وباقي األنبياء وما بني
املالئك���ة ،فقالوا ان النيب األعظم صلى اهلل
علي���ه وآل���ه وباقي األنبياء أفض���ل من بعض
املالئكة ،ولكن بعض املالئكة املقربني أفضل
منه���م ومل يش���كوا يف ذلك ،وق���د خلص ابن
أبي احلديد املعتزل���ي رأي أصحابه املعتزلة
بالقول( :ق���ال أصحابنا :نوع املالئكة أفضل
من نوع البشر ،واملالئكة املقربون أفضل من

ن���وع األنبي���اء ،وليس كل مل���ك عند اإلطالق
أفض���ل من حممد صلى اهلل علي���ه وآله ،بل
بعض املقربني أفضل منه ،وهو عليه السالم
أفض���ل م���ن مالئك���ة أخ���رى غ�ي�ر األول�ي�ن،
وامل���راد باألفضل األكثر ثوابا ،وكذلك القول
يف موس���ى وعيس���ى وغريهما م���ن األنبياء.
وال���ذي حيكي���ه قوم م���ن أرباب املق���االت أن
املعتزل���ة ،قال���وا :إن أدن���ى ملك يف الس���ماء
أفض���ل من حممد صلى اهلل عليه وآله ليس
()6
بصحيح عنهم.)...

رأي الوهابية في هذه المسألة

وقد تضارب���ت آراء علماء ه���ذه الفرقة،
وعل���ى س���بيل املث���ال ال احلص���ر ن���رى اب���ن
تيمي���ة يذهب اىل التفصيل يف هذه املس���ألة
فيق���ول( :املالئك���ة أفض���ل باعتب���ار البداي���ة
والبش���ر أفض���ل باعتب���ار النهاي���ة فباعتب���ار
البداية املالئك���ة أفضل ألنهم ُخلقوا من نور
وال يس���تكربون عن اهلل وال يستحس���رون وال
يعص���ون اهلل ما أمره���م ويفعلون ما ُيؤمرون
ومل ت َّ
ُركب فيهم الش���هوة اليت تعصف بهم بل
ه���م عب���اد مكرم���ون قائمون بأم���ر اهلل فهم
باعتب���ار البداية أفضل باعتبار النهاية وكون
البشر حمل رضا اهلل وأهل كرامته وما أشبه
ذلك حت���ى املالئكة يدخلون عليهم يف اجلنة
ُيدخلون الس���رور عليهم يدخل���ون عليهم من
كل باب س�ل�اٌم عليكم مبا صربمت فهذا يدل
على أن البشر أفضل باعتبار النهاية).
أم���ا ابن عثيمني فذه���ب إىل التوقف يف
هذه املس���ألة وعدم تفضيل احد على اآلخر
فق���ال( :ال���ذي أرى اإلعراض ع���ن كل هذا،
وأن نق���ول :مس���ألة التفضي���ل :أو ًال :اجلنس
خمتلف وال تفاضل بني اجلنسني املختلفني،
والش���يء الثاني :باعتبار املرتبة عند اهلل عز
وج���ل وهذا لي���س لنا به عل���م إطالقًا ،علمه
عند اهلل س���بحانه وتعاىل) «ش���رح العقيدة
السفارينية البن عثيمني ج 2ص.»105

له أم مالئكته وحملة عرشه؟
أما الش���يخ ص���احل آل الش���يخ فقد قطع
بتفضيل األنبياء على املالئكة ابتداًء وانتهاًء
فق���ال( :واملالئك���ة عل���ى الصحي���ح يفضلهم
األنبي���اء واملرس���لون ،فاألنبي���اء واملرس���لون
واألولي���اء أفضل م���ن املالئكة على الصحيح
يف هذه املسألة...والتحقيق أن صاحلي البشر
األنبياء واملرس���لني واألولياء والصاحلني من
عب���اد اهلل أفض���ل م���ن املالئكة ألدل���ة كثرية
يف ه���ذا املق���ام ،وق���د بس���طها العلم���اء يف
مواطنها) «العقيدة الش���يخ صاحل آل الشيخ
ج 17ص.»124

رأي الشيعة اإلمامية في هذه
المسألة

واعتق���اد الش���يعة كما هو مش���هور عنهم
هو تفضيل أنبياء اهلل س���بحانه ورس���له على
مجيع مالئكته ورس���له حت���ى املقربني منهم،
وتفضي���ل نبين���ا األعظ���م صل���ى اهلل علي���ه
وآله عل���ى مجيع األنبياء واملرس���لني ومجيع
املالئك���ة املقرب�ي�ن ومحلة الع���رش واحلفظة
وسائر األصناف األخرى.
قال الشيخ الصدوق يف « االعتقادات يف
دي���ن اإلمامية ص ( :»89اعتقادنا يف األنبياء
والرس���ل واحلج���ج صل���وات اهلل عليهم أنهم
أفضل من املالئكة).
وقال الش���يخ الصدوق أيضا يف «األمالي
ص ( :»738دين اإلمامية هو اإلقرار بتوحيد
اهلل تعاىل ذكره...واإلقرار بأن حممدا «صلى
اهلل عليه وآله» هو س���يد األنبياء واملرسلني،
وأنه أفضل منهم ومن مجيع املالئكة املقربني،
وأن���ه خ���امت النبيني ،فال نيب بع���ده إىل يوم
القيامة ،وأن مجيع األنبياء والرس���ل واألئمة
«عليهم السالم» أفضل من املالئكة).
وق���ال الش���يخ املفيد يف «أوائ���ل املقاالت
ص  49ـ���ـ( :»50واتفق���ت اإلمامي���ة عل���ى أن
أنبي���اء اهلل تع���اىل ـ���ـ ع���ز وجل ــ ورس���له من
البشر أفضل من املالئكة).

بعض األدلة على أفضلية
األنبياء والرسل على المالئكة

عرفن���ا فيم���ا س���بق َأن أكث���ر طوائ���ف
املس���لمني تذهب إىل القول بتفضيل س���ائر
األنبياء والرس���ل عليهم الس�ل�ام على س���ائر
املالئكة ،وقد ش���ذ البعض عن هذا اإلمجاع
مب���ا ال يؤث���ر ،وقد قدم القائل���ون باألفضلية
عدة أدلة نستعرض بعضها فيما يلي:
 :1إمجاع الشيعة على هذه املسألة
من األدلة اليت اعتربها السيد املرتضى
العم���دة يف إثب���ات أفضلية األنبياء والرس���ل
عل���ى املالئكة هي اإلمجاع من قبل الش���يعة
اإلمامي���ة عل���ى الق���ول به���ا ،وه���ذا اإلمجاع
حجة لوجود املعصوم صلوات اهلل وس�ل�امه
علي���ه يف ضمنه���م قطع���ا ،وه���ذه قاع���دة
مش���روحة ومربهن عل���ى صحتها وال جمال
لتتبع أدلتها ،قال السيد املرتضى( :واملعتمد
يف القطع على أن األنبياء أفضل من املالئكة
إمجاع الش���يعة اإلمامية على ذلك ،ألنهم ال
خيتلف���ون يف هذا ،بل يزيدون عليه ويذهبون
إىل أن األئم���ة عليه���م الس�ل�ام أفض���ل م���ن
املالئك���ة .وإمجاعهم حج���ة ألن املعصوم يف
مجلتهم) «رسائل املرتضى ج  2ص.»156
وكان األوىل من���ه رمحه اهلل أن ال جيعل
هذا الدليل هو األول املعتمد يف القطع على
أفضلي���ة األنبي���اء والرس���ل عليه���م الس�ل�ام
على س���ائر املالئكة ،بل كان ينبغي أن جيعل
الرواي���ات الش���ريفة الواردة ع���ن املعصومني
ه���ي املعتم���د بالدرج���ة األوىل عل���ى إثب���ات
ذلك ،ويكون اإلمجاع هو يف املرتبة الثانية.
 :2األخب���ار ال���واردة ع���ن األئم���ة
املعصومني
قال العالمة اجمللسي رضوان اهلل تعاىل
عليه( :والعمدة يف ذلك األخبار الكثرية الدالة
على فضل األنبياء واألئمة عليهم السالم على
املالئكة« )...حبار األنوار ج  57ص .»298
ومن األخبار ما روي عن الش���يخ الصدوق

رض���وان اهلل تع���اىل علي���ه( :عن عب���د اهلل بن
سنان ،قال :سألت أبا عبد اهلل جعفر بن حممد
الصادق عليه السالم فقلت :املالئكة أفضل أم
بنو آدم؟ فقال :قال أمري املؤمنني علي بن أبي
طالب عليه الس�ل�ام إن اهلل ع���ز وجل ركب يف
املالئكة عقال بال شهوة ،وركب يف البهائم شهوة
بال عقل ،و ركب يف بين آدم كلتيهما ،فمن غلب
عقله شهوته فهو خري من املالئكة ،ومن غلب
شهوته عقله فهو شر من البهائم) ومن املعلوم
ان األنبياء والرس���ل ممن غلب عقلهم شهوتهم
فيكونون أفضل من املالئكة.
ويف كتاب علل الش���رائع للصدوق بسنده
ع���ن النيب األعظم صل���ى اهلل عليه وآله انه
ق���ال...( :إن اهلل تبارك وتعاىل فضل أنبياءه
املرس���لني عل���ى مالئكته املقرب�ي�ن وفضلين
عل���ى مجي���ع النبي�ي�ن واملرس���لني ،والفض���ل
بع���دي لك يا عل���ي ولألئمة م���ن بعدك ،وان
املالئك���ة خلدامن���ا وخدام حمبين���ا .يا علي،
الذي���ن حيملون العرش ومن حوله يس���بحون
حبمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بواليتنا،
ي���ا علي لوال حنن م���ا خلق اهلل آدم وال حواء
وال اجلنة وال النار ،وال الس���ماء وال األرض،
فكي���ف ال تك���ون أفض���ل م���ن املالئك���ة ،وقد
س���بقناهم إىل معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله
وتقديس���ه« )...علل الشرائع للشيخ الصدوق
ج  1ص  5ــ .»7
وتوجد أدلة أخ���رى اعرضنا عنها خوف
اإلطال���ة ،واحلم���د هلل أوال وآخ���را ،وظاهرا
وباطن���ا ،وصل���ى اهلل عل���ى حمم���د وآل���ه
الطاهرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البحر الرائق:ج،1ص.582

( )2شرح مسلم :ج ،15ص.37
( )3شرح مسلم للنووي :ج ،17ص.3
( )4البحر الرائق البن جنيم املصري :ج ،1ص.583
( )5حاشية رد املختار البن عابدين :ج ،1ص.568
( )6شرح نهج البالغة البن أبي احلديد :ج ،6ص434
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أعالم الشيعة

العالمة ابن فهد الحلي فارس مضمار
المناظرة مع المخالفين والمعاندين
اسمه ونسبه

ه���و الش���يخ مج���ال الدي���ن أب���و العباس كلمات قيلت في مدحه والثناء
أمح���د ب���ن مش���س الدي���ن حمم���د ب���ن فهد
عليه
األسدي احللي.
 :1قال العالمة احملدث الش���يخ يوس���ف
البحراني( :الشيخ مجال الدين ،أبو العباس
والدته ونشأته العلمية
أمحد بن مشس الدين حممد بن فهد احللي
ولد قدس س���ره سنة  757هجرية .ونشأ
األس���دي الفاض���ل العامل العالم���ة الفهامة،
وترع���رع يف احللة اليت صارت مركزا علميا
الثق���ة اجلليل ،الزاهد العاب���د الورع العظيم
بعد س���قوط بغ���داد على يد هوالك���و التتار،
()1
القدر ،املعروف بابن فهد).
وكانت احللة قد س���لمت م���ن الغزو املغولي،
 :2وقال العالمة احملدث الفقيه الش���يخ
فأخذت تستقطب الفقهاء والطالب الفارين
أسد اهلل التس�ت�ري الكاظمي( :أبو العباس:
م���ن بغ���داد ،وهكذا نش���أت مدرس���ة احللة،
الش���يخ األفخ���ر األج���ل األوح���د ،األكم���ل
وب���رز منه���ا فقه���اء فطاح���ل أمث���ال احملقق
األس���عد ،ضياء املس���لمني ،برهان املؤمنني،
احللي والعالمة احللي وولده فخر احملققني
قدوة املوحدي���ن ،فارس مضمار املناظرة مع
واب���ن أب���ي الف���وارس والش���هيد األول واب���ن
املخالفني واملعاندين ،أس���وة العابدين ،نادرة
ط���اووس واب���ن وارم ،وغريه���م م���ن العلماء
العارف�ي�ن والزاهدي���ن أبي احملام���د ،مجال
األعالم .ويف هذه األجواء نش���أ العالمة ابن
الدين أمحد بن حممد بن فهد احللي قدس
فه���د قدس س���ره ،وملا أن بلغ س�ن�ي التمييز
()2
اهلل روحه).
واإلدراك اجت���ه إىل طل���ب العلم وانضم إىل
 :3وقال العالمة اخلوانس���اري( :الش���يخ
هذا املسلك املقدس ،فتتلمذ على يد الشيخ
العامل العامل ،العارف امللي ،وكاشف أسرار
الفاض���ل علي بن خازن اجلابري من تالميذ
الفضائ���ل بالفه���م اجللي ،مج���ال الدين أبو
الشهيد األول ردحا من الزمن ،وحصل على
العب���اس أمح���د ب���ن مش���س الدي���ن حمم���د
درج���ة رفيعة يف علم���ي الفقه واحلديث .ومل
اب���ن فهد األس���دي احلل���ي ،الس���اكن باحللة
يكت���ف به���ذا ،بل تطلع���ت همت���ه العلية إىل
ِ
الس���يفية واحلائ���ر الش���ريف حي���ا وميتا ،له
مزيد من العمق والرس���وخ يف العلوم ،فتتلمذ
م���ن االش���تهار بالفض���ل واإلتق���ان ،وال���ذوق
أيضا على أملعي أس���اتذة وقته ،الشيخ نظام
والعرف���ان ،والزه���د واألخ�ل�اق ،واخل���وف
الدين علي بن احلميد النيلي ،والشيخ ضياء
واإلش���فاق وغري أولئك من مجيل الس���ياق،
الدين علي ابن الش���هيد األول ،والسيد بهاء
م���ا يكفين���ا مؤن���ة التعري���ف ،ويغنين���ا مرارة
الدي���ن علي بن عب���د الكريم ،واس���تمر على
التوصيف ،وقد مج���ع بني املعقول واملنقول،
بس���ط التلمذة مستفيدا من فيوضات هؤالء
والف���روع واألصول ،والقش���ر واللب ،واللفظ
العلم���اء حتى ترقى إىل درج���ة االجتهاد يف
واملعن���ى ،والظاهر والباط���ن ،والعلم والعمل
الفق���ه ،ثم أصبح مرجع���ا ومالذا للعلماء يف
()3
بأحسن ما كان جيمع ويكمل).
احللة ،وفرش بس���اط التدريس يف املدرس���ة
 :4وق���ال الفقي���ه املامقان���ي( :أمح���د
الزينبي���ة يف احللة واجتمع حوله مجع غفري
اب���ن مشس الدي���ن بن فهد األس���دي احللي
من الطالب ينهلون من ينابيع علمه ومعرفته،
رمح���ه اهلل و لقبه مجال الدي���ن ،وكنيته أبو
ويقتبسون من أنواره وفيوضاته.
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العب���اس ،إىل أن قال :له
من االش���تهار بالفضل
والعرف���ان ،والزه���د
والتقوى ،واألخــــالق
والـخوف واإلشفاق
مـــــ���ا يغـنين���ا ع���ن
البـــــيـ���ان ،وقــــــــ���د
مج���ع ب�ي�ن املعقول
واملنق���ول ،والفروع
واألص���ول واللف���ظ
واملعن���ى ،احلدي���ث،
والفق���ه ،والظـــاه���ر
والباط���ن ،والعــــــــل���م
والعم���ل بأحس���ن ما
()4
كان جيمع).
 :5وقـــ���ال خ�ي�ر
الديــــــ���ن الــــزركل���ي:
(أمح���د ب���ن حمم���د
بن فهد األسدي
ا حلل���ي ،
فقي���ه
إ مـــــــا مــــ���ي .
مـــــــــــولــــــ���ده يف
الــــحلــة السيـفية
وإليهـ���ا نس���بته،
ووفــــــــاته وقربه
بكربــــــ�ل�اء .لـ���ه
«امله���ذب البارع
إلـــ���ى ش���ـــــــــرح
النافع» و«املوجز
ا لـــــــحـــــ���ا و ي »
و«احمل���رر» كلها
فــــ���ي الـــفــــقه،
و«عدة الداعي»

و«التحــــصني يف صــــــفــــات العارفني»).
 :6أمــ���ا الـــــمريزا الن���وري فقد أطال
يف ذك���ر فضائل���ه وكراماته وجليل
منزلت���ه فق���ال( :صاح���ب
املقامات العالية يف
العلم والعمل،
واخلصال
()5

النفسانية اليت ال توجد إال يف األقل ،مجال
الدي���ن أب���ى العب���اس أمح���د اب���ن ش���ـــــــمس
الديــــــ���ن حممـــد بن فهد األس���دي احللي...
صاحب التصانيف الرائقة الشائعة كاملهذب،
وعدة الداع���ي ،والتحصني يف العزلة...وقال
النقاد اخلبري الش���يخ عب���د النيب الكاظمي
يف ترمجت���ه يف تكمل���ة الرج���ال :كان زاه���دا
مرتاض���ا عاب���دا ،مييل إىل التص���وف ،وقد
ناظر يف زمان مريزا اس���بند الرتكمان والي
الع���راق علماء املخالف�ي�ن فأعجزهم ،فصار
ذل���ك س���ببا لتش���يع الوال���ي ،وزي���ن اخلطبة
والس���كة بأمس���اء األئمة املعصوم�ي�ن عليهم
()6
السالم).

بعض كراماته قدس اهلل روحه

ذكرت للش���يخ اب���ن فهد احلل���ي كرامات
كثرية خنتار منها كرامتني ،األوىل هي اليت
أش���ار إليها املريزا النوري بقوله( :وقد تقدم
يف ترمجة الس���يد علي خان احلويزاوي ذكر
رس���الة له فيه���ا كرامة باهرة ل���ه ،فراجع)،
وه���ذه الرس���الة ال�ت�ي يتحدث عنه���ا املريزا
الن���وري ق���دس اهلل روح���ه ه���ي ال�ت�ي كتبها
الش���يخ اب���ن فه���د احلل���ي واليت (ذك���ر فيها
وصاي���ا ل���ه ،وم���ن مجلة ذل���ك أنه ذك���ر فيه
أنه سيظهر الش���اه إمساعيل املاضي ،حيث
أخرب أمري املؤمنني عليه الس�ل�ام يوم حرب
صف�ي�ن بعدم���ا قتل عم���ار بن ياس���ر ببعض
املالحم من ظهور جنكيزخان ،وظهور
الش���اه إمساعيل املاضي ،ولذلك قد
وصى ابن فهد يف تلك الرس���الة بلزوم
إطاعة والة حويزة ممن أدرك زمان شاه
إمساعي���ل املذك���ور لذلك الس���لطان لظهور
()7
أحقيته وبهور غلبته).
أما الكرام���ة الثانية فهي املنام الذي رآه
الشيخ ابن فهد احللي قدس اهلل روحه ،وهو
كما حكاه املريزا الن���وري بقوله( :ويروى أنه
رأى يف الطي���ف أم�ي�ر املؤمن�ي�ن صلوات اهلل
عليه آخذا « بيد الس���يد املرتضى رضي اهلل
عنه يتماش���يان يف الروضة املطهرة الغروية،
وثيابهما من احلرير األخضر ،وتقدم الشيخ
أمحد بن فهد وسلم عليهما ،فأجاباه .فقال
السيد له :أهال بناصرنا أهل البيت .ثم سأله
الس���يد عن أمساء تصانيفه ،فلما ذكرها له
قال السيد :صنف كتابا مشتمال على حترير

املس���ائل ،وتس���هيل الطرق والدالئل ،واجعل
مفتت���ح ذل���ك الكت���اب :بس���م اهلل الرمح���ن
الرحي���م احلم���د هلل املق���دس بكمال���ه ع���ن
مش���ابهة املخلوقات .فلما انتبه الشيخ األجل
ش���رع يف تصنيف كت���اب التحري���ر ،وافتتحه
مبا ذكره السيد).

وفاته ومدفنه

ت���ويف العالم���ة اب���ن فهد عن عم���ر ناهز
مخسا ومثانني سنة يف عام  841هجرية .ويف
هامش رجال السيد حبر العلوم قال( :وقرب
ابن فهد هذا بكربالء معروف مش���هور يزار،
وكان وس���ط بس���تان جبن���ب امل���كان املعروف
باملخي���م ،وعليه قبة مبنية بالقاش���اني ،وقد
ج���دد بن���اؤه يف عصرن���ا وفتح جبنبه ش���ارع
بامس���ه ،وبنيت حوله دور ومس���اكن ،ويقال:
إن الس���يد صاح���ب الري���اض الطباطبائ���ي
احلائري قدس سره كان يف عصره كثريا ما
يرتدد إىل قربه ويتربك به).
وق���ال صاحب كت���اب روض���ات اجلنات:
(وقربه رمحه اهلل معروف بكربالء املش���رفة
وس���ط بس���تان يكون جبنب املخي���م الطاهر،
وق���د تش���رفت بزيارت���ه هناك ،وكان الس���يد
صاحب الرياض يت�ب�رك بذلك املزار كثريا،
ويكثر الورود عليه).
وج���اء يف األعي���ان( :ول���د س���نة  756أو
 757وت���ويف س���نة  841ع���ن  85س���نة ودفن
بكرب�ل�اء بالق���رب من خميم س���يد الش���هداء
عليه الس�ل�ام يف بس���تان هناك تسميه العام
بس���تان اب���ن الفهد وق�ب�ره م���زور متربك به
()8
وعليه قبة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الكشكول للبحراني :ج ،1ص.304
( )2مقاب���س األن���وار ونفائ���س األس���رار يف أح���كام النيب
املخت���ار وعرتت���ه األطه���ار صل���وات اهلل عليهم م���ا توالت
األعصار واألدوار :ص.18
( )3روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسادات :الطبعة
احلديثة ،ج ،1باب ما أوله اهلمزة ،ص.71
( )4تنقي���ح املق���ال :ج ،ب���اب أمح���د ،ص ،92حت���ت رق���م
.510
( )5األعالم :ج ،1ص.227
( )6خامتة املستدرك :ج ،2ص 292ــ .294
( )7خامت���ة املس���تدرك للم�ي�رزا الن���وري :ج ،2ص 172ــ
.173
( )8أعيان الشيعة :ج ،3ص.147
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معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

عن أبي جعفر (عليه السالم) ،قال :جاء
أناس إىل احلسن (عليه السالم) فقالوا له:
أرن���ا ما عن���دك من عجائب أبي���ك اليت كان
يريناها .ق���ال :وتؤمنون بذل���ك؟ قالوا كلهم:
نع���م ،نؤم���ن ب���ه واهلل .قال :فأحي���ا هلم ميتا
ب���إذن اهلل تع���اىل ،فقالوا بأمجعهم ،نش���هد
أن���ك ابن أم�ي�ر املؤمنني حقا ،وأنه كان يرينا
مثل هذا كثريا.

إتيانه (عليه السالم) بالمطر
والبرد واللؤلؤ ,وأخذه الكواكب
من السماء

ع���ن إبراهيم ،ع���ن منصور ،ق���ال :رأيت
احلسن بن علي بن أبي طالب (عليه السالم)
وقد خرج مع قوم يستس���قون ،فقال للناس:
أمي���ا أحب إليكم :املطر أم ال�ب�رد أم اللؤلؤ؟
فقال���وا :يا بن رس���ول اهلل ،ما أحببت فقال:

ÎÓ

عل���ى أن ال يأخ���ذ أح���د منكم لدنياه ش���يئا .الن���ور ،نن���ور الروحاني�ي�ن ،نن���ور بن���ور اهلل،
فأتاه���م بالث�ل�اث .ورأين���اه يأخ���ذ الكواك���ب ون���روح بروحه ،فينا مس���كنه ،وإلينا معدنه،
من الس���ماء ،ثم يرس���لها ،فتطري كما تطري اآلخر منا كاألول ،واألول منا كاآلخر.
العصافري إىل مواضعها.

تلبية الظباء وفتح أبواب
السماء ونزول النور والزلزلة

ع���ن حمم���د ب���ن حج���ارة ،ق���ال :رأي���ت
احلسن بن علي (عليهما السالم) وقد مرت
به صرمية من الظباء ،فصاح بهن ،فأجابته
كله���ا بالتلبي���ة حتى أتت بني يدي���ه .فقلنا :يا
اب���ن رس���ول اهلل ،هذا وح���ش ،فأرنا آية من
أمر الس���ماء .فأوم���أ حنو الس���ماء ،ففتحت
األبواب ،ونزل نور حتى أحاط بدور املدينة،
وتزلزلت الدور حتى كادت أن خترب .فقلنا:
ي���ا ب���ن رس���ول اهلل رده���ا .فق���ال ل���ي :حنن
األول���ون و اآلخرون ،وحن���ن اآلمرون ،وحنن

استخراجه الماء من سارية
المسجد ولبنًا وعس ً
ال

عن حممد بن جربئيل ،قال :رأيت احلسن
اب���ن علي (عليهما الس�ل�ام) وقد استس���قى
م���اء ،فأبط���أ عليه الس���ؤال ،فاس���تخرج من
س���ارية املس���جد مقاب���ل الروضة ال�ت�ي فيها
ق�ب�ر فاطم���ة (عليها الس�ل�ام) .ماء فش���رب
وس���قى أصحابه ،ثم قال :لو شئت لسقيتكم
لبن���ا وعس�ل�ا .فقلنا :فاس���قنا .فس���قانا لبنا
()1
وعسال من سارية املسجد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1دالئ���ل اإلمام���ة حملم���د ب���ن جري���ر الط�ب�ري
(الشيعي) :ص 167ــ .171

عبر من التاريخ
ينقل
أن املرحـــــــ���وم
آية اهلل السيد حسني
حجت الكوه كمري رمحه
اهلل وه���و أح���د تالم���ذة
صاحب كتاب (اجلواهر) ومن
اجملتهدين املش���هورين الذين كان
هلم حوزة دراس���ية ممت���ازة كان يف
كل ي���وم يأتي يف س���اعة معينة إىل
أح���د مس���اجد النج���ف األش���رف
للتدري���س ،وكم���ا نعل���م ف���إن حوزة
ً
فض�ل�ا عن دروس
التدري���س تضم
الفق���ه واألص���ول مق���ام الرئاس���ة
واملرجعي���ة غالب���ًا ،واملرجعي���ة
بالنس���بة إىل أكث���ر ط�ل�اب العلوم
الديني���ة تع���د حت���و ًال م���ن الصف���ر
ألن الطال���ب الذي
إىل الالنهاي���ةّ ،
كم���ًا
يتمس���ك باملرجعي���ة ُّ
يع���د ّ
مل ّ
ُم ً
هم�ل�ا ال ُيلتفت إىل رأيه وال يهتم
بعقيدت���ه ورمبا يعي���ش حياة مادية
خش���نة وقاس���ية ،ولكنه مبجرد أن
يتح���ول إىل مرجع فإن رأيه يصبح
مطاع���ًا لدى مؤّيديه ،ومن الناحية
االقتصادية سيكون تام االختيار يف
احلقوق الشرعية ،فالطالب الذي
نـــــ���ال حظ���وة
ا ملــــر جــعي���ة
إذن يــكون
قــــــــــ���د
قط���ع

مرحل���ة حساس���ة مــــــــــ���ن
تاريخ حياته.
واملرح���وم الس���يد حس�ي�ن ك���وه
كم���ري كان يف ه���ذه املرحل���ة ،ويف
ي���وم من األيام كان قادمًا من مكان
ــ مث ً
ال رؤية ش���خص ـ���ـ والحظ أنه
مل يبق لوقت تدريس���ه سوى نصف
س���اعة ففك���ر م���ع نفس���ه ورأى أنه
إذا ذه���ب به���ذا الوق���ت القص�ي�ر
إىل منزل���ه فق���د يف���وت عليه وقت
فصمم عل���ى الذهاب إىل
ال���درس ّ
م���كان الدرس وانتظ���ار طالبه وملا
وص���ل إىل املكان املق ّرر ش���اهد يف
أقصى املس���جد ش���يخًا متحمس���ًا
جيلس بني طالبه وهو يلقي عليهم
درس���ه ،أنص���ت املرح���وم الس���يد
حس�ي�ن إىل حديثه فش���عر أن هذا
الش���يخ الذي ال يروق ألحد ش���كلُه
حمقّ���ق م���ن الط���راز األول ،ويف
الي���وم التال���ي ق��� ّرر الس���يد اجمليء
إىل املس���جد ع���ن عم���د ليس���تمع
إىل هذا الش���يخ احملاض���ر ،فجاء
واس���تمع وناله العج���ب مما مسع،
وأخ���ذ يف كل ي���وم يأت���ي يف الوقت
املع�ي�ن ليس���تمع أكثر حت���ى حصل
له اليق�ي�ن بأن هذا الش���يخ أفضل
من���ه يف العلم والبيان واإلبداع وإنه
بنفسه يس���تفيد منه شيئًا جديدًا،
وطالبه يس���تفيدون من هذا الشيخ
مما ميكن أن يستفيدوا منه.
أكثر ّ
وهكذا وجد الس���يد نفس���ه يف
صراع بني اآلخرة والدنيا ،فاآلخرة
تقتضي التسليم لألفضل ،والدنيا
تقتضي العناد وحب الذات ،ولكنه
يف الي���وم التال���ي وعندم���ا اكتم���ل
ع���دد طالب���ه افتتح الس���يد حديثه
قائ ً
ال :أريد اليوم أن

أحدثكم
يف موضــ���وع
جديــــ���د وهــــــــــو أن
هذا الش���يخ الذي حيتل
أقص���ى املس���جد م���ع ه���ذه
اجملموع���ة من الط�ل�اب أقدر
م�ن�ي عل���ى التدري���س وأكفأ مين
ب���ه ،وأن���ا أيضًا ممن يس���تفيد منه
وحيس���ن بنا مجيع���ًا أن جنلس منه
جمل���س الط�ل�اب إىل أس���تاذهم،
وانتقل���وا مجيع���ًا إىل حلق���ة درس
هذا الشيخ املهمل الذي تبدو عليه
آثار الفقر.
ومل يكن هذا الش���يخ سوى من
ُع��� ِر َف فيم���ا بع���د باس���م آي���ة اهلل
الش���يخ مرتض���ى األنص���اري م���ن
أهالي (شوشرت) ــ مدينة يف إيران
ــ والذي نال لقب أستاذ املتأخرين،
وكان الشيخ قد عاد تّوًا من سفر دام
عدة س���نوات إىل مشهد وَأصفهان
وكاشان ومحل من سفره هذا ثروة
علمي���ة ضخمة هائل���ة وخاصة من
دروس املرح���وم احل���اج م ّ
ال أمحد
النراقي يف كاشان.
وكل إنس���ان ــ مثل هذا الس���يد
الكوه كمري ــ ميتلك إرادة التس���ليم
ملقتضي���ات اآلخ���رة فإن���ه يغ���دو
()1
مصداقًا ملن (أسلم وجهه هلل).
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شؤون األسرة

يق���ول ع���امل النف���س األمريك���ي «أريك
أريكس���ون» إن اإلجن���از االجتماع���ي األول
للطف���ل ،هو رغبته يف ترك أمه له بعيدًا عن
نظرها ،دون قلق أو غيظ مفرط.
وقد حيتج الطفل نتيجة انفصاله عن أمه،
ويتجلى ذلك على ش���كل احتجاج بسيط .لدى
ذهاب���ه إىل املدرس���ة يف األس���بوع األول منها.
وقد يكون االحتجاج أقوى من ذلك حبيث يغدو
الطفل شديد التواكل ،فيهتم اهتمامًا مرضيًا
بأم���ه ،وبأماكن وجوده���ا .وال تعد التواكلية أي
ح���ب االت���كال على اآلخرين يف العادة مش���كلة
ً
فع�ل�ا ،ألن الطفل البش���ري غري مع���د إعدادًا
كافيًا حبيث يستطيع إعالة نفسه ،إذا ما قورن
بصغار األنواع احلية األخرى.
مظاهر السلوك التواكلي عند
الطفل
ه���و اإلف���راط يف طل���ب املس���اعدة
غ�ي�ر الضرورية م���ن اآلخري���ن ،إذ يذهب
الطفل املت���واكل إىل أحد الراش���دين طلبًا
للمس���اعدة ،وال يق���وم باملب���ادرة م���ن تلقاء
نفس���ه ،وال يطلب املس���اعدة لدى مواجهته
عقبة فعلية فقط ،بل ينشد املساعدة أيضًا
ل���دى مباش���رته لألعمال املتس���مة بطبيعة
روتينية.
كم���ا أن الطفل املتواكل يرغب يف جذب
االنتب���اه إلي���ه فريي���د م���ن الراش���د القيام
مبحادثت���ه باس���تمرار ،ومالحظت���ه وإلقاء
نظ���رة على م���ا ينجزه من أعم���ال ،إضافة
إىل أن���ه يبح���ث باس���تمرار ع���ن موافق���ة
اآلخرين واستحس���انهم له ،ومعاودة التأكد
م���ن ذلك ،وبذل���ك يظهر ع���دم قدرته على
االعتماد على كفاءته اخلاصة.
لق���د الح���ظ بع���ض الباحث�ي�ن كي���ف
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ميل���ي معظ���م األطفال س���لوكًا معين���ًا على
أمهاتهم نتيج���ة لطلباتهم امللحة ،كما تفيد
بع���ض األمه���ات بأنهن يس���تجنب مكرهات
ملطال���ب يعتربنه���ا غري مرغوب به���ا فع ً
ال.
وحي���اول صغار األطف���ال اإلثارة واالتصال
االجتماعي .وعلى سبيل املثال جند الطفل
يف ا ِألش���هر األوىل م���ن حيات���ه يضح���ك
ويبتس���م لدى رؤية أمه ،كم حياول الوصول
إليها ،وس���ريعًا ما يتعلم أن بكاءه يضمن له
انتباه أمه ،وأن ابتسامته ورفع يديه باجتاه
أمه يوفران له فرصة جيدة لرفعه ومحله،
وقد يقرتب الطفل من أمه مهل ً
ال وممارسًا
ح���ركات تدخل البهج���ة إىل قلبها ليضمن
استمرار مداعبته ودغدغته ومالعبته ،ويف
احلقيقة لألم تأثري هائل يف سلوك طفلها
إذ إن تش���جيعها له على بعض النش���اطات
ال�ت�ي يقوم بها ،ومنعها لبعض النش���اطات
األخرى يساعد على تشكيل شخصيته.
كيفية تشكيل السلوك التعلقي
عند الطفل
إن التفاع���ل ب�ي�ن األم والطف���ل يس���اعد
على تش���كيل الس���لوك التعلقي عند الطفل.
وباملقابل يتش���كل عند األم سلوك تعلقي به،
وخصوصًا يف األيام املبكرة من حياة الطفل.
إذ إنه نادرَا ما خيرج عن نطاق تفكري األم،
ون���ادرًا ما خترج عن س���احة تفكريه .وبذلك
تتأث���ر األم لك���ن ما حيدث ل���ه ،ويتأثر غالبًا
باملش���كالت القوية اليت تواجهه���ا وتؤثربها.
كم���ا أن تفاعل الطفل م���ع أمه منذ أن يكون
عم���ره ش���هرًا واحدًا خيتلف ع���ن تفاعله مع
الن���اس احمليطني به ،ويعتق���د معظم العلماء
أن ه���ذا نتيجة للوض���ع الغذائي له ،والفكرة
هن���ا ه���ي أن جترب���ة الرض���اع عن���د الطفل

تك���ون أوىل خربات���ه يف عملي���ة املش���اركة
االجتماعي���ة ،ومتنحه الفرص���ة ليتعلم حتى
الوجود مع اآلخرين كما تعطيه األساس لبناء
عالقاته االجتماعي���ة .وفض ً
ال عن ذلك فإن
ما تقدمه األم من مس���اعدة لطفلها لتحرره
من اجل���وع واألمل والربد وحي���دث يف داخل
الطفل حاجة عاطفية أساسية إىل التواكل،
ومبعنى آخر فإن احل���ب املبكر الذي يتعلمه
الطف���ل هو نوع من احلب ال���كاذب يبغي من
ورائ���ه احلصول على بعض املكاس���ب .وعلى
الطف���ل أن يتحرك خارج مدار األمن الكائن
حول أمه ،وعليه االندفاع بقوة إلجياد املكان
اخل���اصب���هيفه���ذاالع���امل.
إن الس���نة األوىل من حياة الطفل س���نة
حرجة ،وذلك بالنس���بة لتعل���ق الطفل بأمه،
فأثن���اء ه���ذه الس���نة يظه���ر مجي���ع األطفال
تقريب���ًا رواب���ط قوي���ة م���ع األم ،أو م���ع م���ن
يق���وم مكانه���ا ،فالكائن���ات البش���رية تتمي���ز
بطفول���ة عاجزة طويلة األمد ،وال تس���تطيع
البقاء على قيد احلياة دون محاية مستمرة.
وارتب���اط الطف���ل ب���األم مس���ألة ذات أهمية
حيوية ليس فقط من أجل بقائه اجلس���مي،
إمنا أيضًا من أجل س�ل�امته النفسية ،لذلك
يق���وم الطفل بتنمية رب���اط حب يربطه بأمه
ويرب���طأم���هب���ه.
إال أن أع���راض التواكلية تتغري طبيعتها
بتغري العمر ،لذلك فإن الصفات الس���لوكية
اآلنف���ة الذكر س���وية متام���ًا بالنس���بة لطفل
صغ�ي�ر ج���دًا ،ويك���ون الس���لوك التواكلي يف
أوجه ،بني الشهر الثاني عشر والثامن عشر
م���ن العم���ر .وينفص���ل معظ���م األطف���ال عن
أمهاته���م يف حوالي الس���نة الثالثة والنصف
م���ن العم���ر ،ولف�ت�رة زمني���ة قص�ي�رة كح���د

أدنى .جيب أن تتخذ احلذر قبل هذه الس���ن
وعده س���لوكًا
لدى حتديد الس���لوك التواكلي ّ
مشك ً
ال .كما أن مفهوم التواكلية يتغري بتغري
السن ،وباستطاعتنا فهم مشكالت السلوك
التواكل���ي .إذا تناولن���ا املش���كلة م���ن خ�ل�ال
وجه���ة نظر أكثر اتس���اعًا .حبي���ث نرى كيف
يغدو الطفل ش���خصًا فردًا له اس���تقالليته.
ويب���دأ انفصال الطفل الرضيع عن أمه،
ويب���دأ وجوده املس���تقل منذ حلظ���ة الوالدة،
وذل���ك عندم���ا يتوقف عن تلق���ي غذائه عن
طري���ق احلب���ل الس���ري .إال أن���ه يف ه���ذه
املرحل���ة ،غري منفص���ل عنها س���يكولوجيًا،
فه���و الي���درك ذات���ه كش���خص ،وم���ن املؤكد
إيض���ًا أن���ه ال يدرك ذاته كف���رد منفصل عن
اآلخري���ن.
إن الطف���ل يف ه���ذه املرحلة ال يعي ذاته،
ولك���ن ينمو هذا الوعي تدرجييًا ،ولكي ينمو
ه���ذا الوعي ،جي���ب أن يصب���ح الطفل أو ًال،
متعلق���ًا بأم���ه برباط احلب البال���غ األهمية.
وم���ن خالل معايش���ة أم���ه له يفس���ح اجملال
أمام���ه للقاء م���ع عامله ،وه���ذا اللقاء عندما
يتك���رر مين���ح الطف���ل الوع���ي االجتماع���ي.
وميكن احلديث عن الطفل كش���خص عندما
يتك���رر مين���ح الطف���ل الوع���ي االجتماع���ي.
وميكن احلديث عن الطفل كش���خص عندما
يع���ي ذاته كف���رد منفصل فقط ـ أي كموجود
اجتماعي ـ ولكي يصبح فيما بعد شخصًا له
وج���وده اخلاص ،جي���ب أن يعزل ذاته جزئيًا
عل���ى األق���ل ع���ن محاي���ة األم.
العوامل المؤدية إلى تكوين
السلوك التعلقي عند الطفل
عندما يولد الطفل يكون جمهزًا وراثيًا لكي

يستجيب بطرق معينة للعامل من حوله.
وهذا يعين ،أنه يولد بنمط من التجهيزات
اجلسمية والنفسية ،جتعله حساسًا ألنواع
معينة من اإلثارة يف حميطة ،فالوجه
اإلنساني املتحرك مث ُ
ال ،يؤدي إىل «إطالق»
االبتسامة.
من���ذ أن كان صغ�ي�رًا .وابتس���امة الطفل
تربطه بأمه أكثر من أي شيء آخر ،وتضفي
عل���ى نفس���ها احل���ب والف���رح ،وم���ن خ�ل�ال
بكائه وثرثرته وضحكته وابتس���امته جيذبها
وحيتف���ظ باهتمامها ،وكلما زاد اهتمامها به
زادت ضحكات���ه وابتس���اماته ،ومن املالحظ
أن الطف���ل حت���ى يف أيام���ه األوىل ميك���ن
اس�ت�رضاؤه وتهدئت���ه ع���ن طري���ق االتصال
االجتماع���ي ،من تربيت عل���ى الظهر ومحل
ومناغ���اة .إن���ه يس���تجيب للن���اس حت���ى يف
أس���ابيعه األوىل ،بالرغ���م م���ن ع���دم قدرته
على التمييز بني ش���خص وآخر .فإذا اقرتب
من���ه أحد ،يغري وضعه ويالحقه بعينيه ،كما
مي���د جس���مه ويقف ع���ن الب���كاء عندما يرى
وجهًا أو يس���مع صوتًا .هذه األشياء مجيعها
تدعم السلوك التعلقي عنده.
وعندم���ا ينه���ي الطف���ل ش���هره الراب���ع،
يس���لك عموم���ًا بالطريقة الودي���ة ذاتها جتاه
مجيع الناس ،وذلك كما كان يفعل سابقًا .إال
أنه يس���تجيب ألمه على حن���و أكثر وضوحًا،
فهو يبتس���م هلا ،ويقتفي أثرها بعينيه ،أكثر
مما يفع���ل ذلك مع اآلخري���ن .ويبكي عندما
تغ���ادر الغرف���ة وي���ود اللح���اق به���ا ،ويتض���ح
س���لوكه التعلقي هنا يف عج���ز املوجودين يف
الغرف���ة ع���ن اس�ت�رضائه أو تهدئت���ه .وتبدو
مظاهر األم���ن عند الطفل عندما تكون األم
جبانبه ،فرتاه مث ً
ال يشعر حبرية استكشاف

بيئته .كما ميارس نش���اطاته مبزاج مس�ت�رخ
غري متوتر.
ويف ح���ال ع���دم وجودها مع���ه يف الغرفة
ميك���ث يف مكانه ،وتعد املرحل���ة اليت تتكون
فيها تعلقات الطفل األوىل ،مرحلة حساسة،
فق���د ي���ؤدي مت���زق الرواب���ط العاطفي���ة إىل
انعكاس���ات خطرية عليه .وإن وجود شخص
أو أكث���ر ،إىل جان���ب الطفل ،أثناء األش���هر
الثمانية عش���رة األوىل م���ن حياته ،أمر هام
جدًا .وهذا يعين وجوب وجود شخص واحد
عل���ى األق���ل ليوفر الرعاي���ة واإلث���ارة الغنية
للطف���ل ،واليت تأخذ ش���كل الرؤية والس���مع
واللم���س ،وي���رى بعض العلم���اء أنه جيب أن
متت���د ف�ت�رة مالزم���ة الطف���ل إىل أكث���ر من
مثانية عش���ر شهرًا ،ألن س���لوك التعلق عند
معظ���م األطف���ال يس���تمر يف الظهور بش���كل
ق���وي ومنتظ���م حت���ى نهاي���ة الس���نة الثالثة،
ويب���دو خالل هذه املرحل���ة خوف الطفل من
االنفصال عن أمه.
وهل���ذا عل���ى األم أن تأخ���ذ ه���ذه األمور
بع�ي�ن االعتبار عندما تري���د وضع الطفل يف
احلضان���ة ،فاألطفال عموم���ًا ،غري قادرين
قبل نهاية الس���نة الثالثة على الشعور باألمن
يف أمكن���ة غريب���ة ،حي���ث حت���ل ش���خصيات
أخ���رى حم���ل األم ،كاألق���ارب أو املعلم���ات،
فف���ي هذه الس���ن فقط أي س���ن الثالثة يبدأ
األطف���ال يف تكوي���ن ش���خصياتهم املس���تقلة
ً ()1
واملنعزلة جزئيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تربية الطفل مش���كالت وحلول للدكتورة س���لوى
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سنة ا

ما هذا االكتشاف؟
أس���س فهمنا للظواهر اجلوية (العواصف،
ميتلك الغالف اجلوي لألرض طبقات الرياح ،السحب ...اخل) ،كما كان تيسريين
متماي���زة من اهلواء ،كل طبق���ة منها تنفرد دي ب���ور أول من يأخذ ب���أدوات علمية إىل
بدرج���ات حرارته���ا ،كثافته���ا ،رطوبته���ا ،أعالي اجلو.
وغريها من اخلصائص.
المكتشف هو:

ليون فيليب تيسريين دي بور.
م���ا الذي ميكنه أن يكون أكثر أساس���ية
لفه���م كوك���ب األرض من معرفة ما يقع بني
س���طح األرض ومرك���زه ،أو ب�ي�ن س���طحه
والفضاء اخلارجي؟
وم���ع ذلك ب���زغ فج���ر القرن العش���رين
عل���ى العلم وهو ال ميتلك أدن���ى فكرة عما
كان علي���ه الغالف اجل���وي بأكثر من ميلني
اثنني فوق سطح األرض.
كان تيس�ي�رين دي ب���ور أول م���ن وس���ع
العلم ليستوعب الطبقات العليا من الغالف
أمدنا اكتش���افه بأول
اجلوي لألرض ،فقد ّ
ص���ورة دقيق���ة لغالفن���ا اجل���وي وأرس���ى

ÏÍ

كيف جاء هذا االكتشاف؟

م���ن موالي���د باري���س عام 1855م،
ع�ّي�نّ لي���ون فيلي���ب تيس�ي�رين دي ب���ور
()Leon Philippe Teisserenc de Bort
رئيس���ا للمركز اإلداري لدراسات األرصاد
اجلوي���ة الوطني���ة يف باري���س وه���و بعم���ر
الثالثني ،هناك أصابته خيبة أمل العتقاده
بأن عجز العلم عن فهم الطقس ناجم عن
قل���ة معرفة باجلو ألكثر من ثالثة أو أربعة
كيلومرتات فوق سطح األرض.
بالطب���ع ،كان���ت الرح�ل�ات املنطادي���ة
اجلوي���ة (اململ���وءة باهل���واء احل���ار والغاز)
ال�ت�ي قام به���ا البعض ،قد محل���ت أجهزة
إىل اجل���و لدراس���ته ،ولكنه���ا مل ختاط���ر
ق���ط بالصعود ملس���توى أعلى م���ن أربعة أو

مخس���ة كيلوم�ت�رات باجل���و ،طامل���ا تفتقد
ه���ذه املناطق لألوكس���جني ال���كايف لتنفس
رواد هذه املناطيد.
ويف ع���ام 1895م ،ختّلى يس�ي�رين دي
بور عن منصبه مك ّرس���ا ج���ل وقته لتطوير
مناطيد غازية عالية االنطالق وبدون رواد
من البش���ر ،وذلك يف قصره بفريسيل (يف
ضواحي مدينة باريس) ،على مر السنوات
صم���م تيس�ي�رين دي
اخلم���س الالحق���ةّ ،
ب���ور علب���ة م���ن األدوات موضوعة يف س���لة
مصنوع���ة م���ن أغص���ان األش���جار اللدن���ة
لتط�ي�ر به���ا مناطيده ،كان���ت جمموعة من
احملاري���ر واملضاغي���ط ق���د ُربط���ت إىل
أجه���زة قياس حبيث حيصل صاحبها على
قياس���ات مدّون���ة للظ���روف اجلوي���ة العليا
صمم
حامل���ا يعود املنطاد إىل األرض ،كما ّ
نظ���ام إط�ل�اق ومظل���ة حلم���ل الس���لة بعد
إطالقها من املنط���اد الطائر وذلك بغرض
إنزال علبة أدواته برفق حنو األسفل.
وجد تيسريين دي بور بأن اقتفاء السلة

االكتشاف؛ 1902م

واملظل���ة أكث���ر صعوبة مم���ا ختّيل���ه للوهلة
األوىل ،حت���ى بعد االس���تعانة بتلس���كوب،
فق���د اقتض���ت كل رحل���ة للمنط���اد تدافعًا
جمنونًا عرب الريف لإلبقاء بالعلبة اهلابطة
ضم���ن مس���توى النظ���ر ،ومع ه���ذا مل يعثر
عل���ى بعض هذه العلب ق���ط ،فقد غاصت
بعضه���ا يف األنه���ار والبحريات ،وحتطمت
أخرى بعد فشل عمل مظالتها.
أستمر تيس���رين دي بور باملواظبة على
عمله ــ واندهش من هول ما اكتشف ،كانت
درج���ات حرارة اجلو تنخفض مبعدل ثابت
مق���داره  6.5درجة س���يليزية ل���كل كيلومرت
م���ن العلو ( 19درجة فهرنهايت لكل ميل)،
وقد كان هذا االخنفاض متوقعًا.
حدث ما مل يكن يف احلسبان على علو
حنو  11كم ( 7ميل ،أو قرابة  37000قدم)،
حيث توقفت احل���رارة كليًا عن االخنفاض
وحافظت على مس���توى مقداره ــ  53درجة
سيليزية لعلو فاق  48000قدما (وهو العلو
الذي كان مبقدور مناطيد تيسرين دي بور

أطلق دي بور على الطبقة السفلى اسم
( )troposphereأو (الرتوبوس���فري)
املش���تق م���ن كلم���ات إغريقي���ة تع�ن�ي (كرة
التغ�ي�ر) ،وعل���ى الطبق���ة العلي���ا اس���م
( )stratosphereأو (السرتاتوسفري)،
املش���تق كذل���ك م���ن كلم���ات إغريقية تعين
(كرة الطبقات).
ال يزال هذا االكتش���اف لتيس�ي�رين دي
بور أساس فهمنا للغالف اجلوي.

بلوغه).
مل يس���توعب تيس�ي�رين دي ب���ور فك���رة
أن تك���ون احلرارة قادرة عل���ى التوقف عن
اهلبوط ،فتوقع بأن تكون أدواته قد صعدت
إىل علو تدفئ فيه حرارة الشمس احملرار
لتعّوض بذلك عن اهلبوط املس���تمر حلرارة
اجل���و ،ومن هنا عزم على إطالق مناطيده
أثن���اء اللي���ل تالفي���ًا الحتمالي���ة التس���خني
الشمس���ي هذه ــ رغ���م صعوبة اقتفاء نزول
املظل���ة ،فتك���ررت نتائج���ه حت���ى يف الليل،
وبقيت احلرارة ثابتة فوق مستوى  11كم.
حقائق طريفة
بعد إجراء  234جتربة ،س���لم تيسريين
ي���درك العلماء اآلن بأن الغالف اجلوي
دي ب���ور بدق���ة نتائج���ه وبوج���ود طبقت�ي�ن يتأل���ف م���ن طبق���ات ع���دة ،ولك���ن تبق���ى
منفصلت�ي�ن من الغالف اجل���وي ،فبالقرب الرتوبوس���فري الطبقة اليت يقع يف نطاقها
()1
من سطح األرض ،تقع طبقة سفلى بسمك طقس العامل أمجع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 11ك���م حت���دث فيه���ا التغ�ي�رات احلرارية
()1قصة أعظم  100إكتش���اف علمي على مر الزمن
املس���ؤولة ع���ن ح���دوث التي���ارات والري���اح
،لكندال هيفن.
والغي���وم والطق���س ،وفوقه���ا طبق���ة أخرى
تتمتع بدرجة حرارية ثابتة تسمح باستقرار
اهلواء ضمن طبقات هادئة مرتّبة.
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