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التنفس املعنوي
خل���ق اهلل تع���اىل لعباده جهاز ًا تنفس���ي ًا لكي تدوم احلياة ،وبعد موته يتحول هذا اجلس���د البش���ري إىل قطعة مجادي���ة ال حراك فيها ،وخلق
اهلل تعاىل مادة خاصة تدخل إىل رئيت هذا اإلنس���ان فينتعش هبا جس���ده أال وهي األوكس���جني ،وبناءً على ما تقدم فلو استنش���ق هذا اإلنسان غري
ه���ذه املادة س���يصاب بالتس���مم وم���ن ثم املوت احملتم ،ولكي يتضح املراد من ه���ذه املقالة أنقل لكم هذه الصورة عندم���ا كنا يف مديرية األمن
أن���ا وأخوت���ي كنا نعيش يف غرفة صغرية ليس هلا إال نافذة مبقدار كف فقط ،وكنا حينها مخس��� ًا وعش���رين ف���رداً ،وال نتنفس إال ما نزفره من
ثان���ي وأكس���يد الكرب���ون ،ولكن عندما يص���ل أحدنا إىل حد الغثيان نرفعه لكي يستنش���ق هواءً نقي ًا ثم نرجعه إىل اجلو امللوث الفاس���د
وهكذا دامت هذه املعاناة سبعة أشهر حتى ذهبنا إىل احملكمة ،فإذن البد لنا من استنشاق اهلواء النقي لكي نستمر يف احلياة املادية ،وأما يف
احلياة املعنوية البد لنا من نوافذ نستنشق منها االطمئنان واالستقرار النفسي وراحة البال وهذا ال يتم إال باإلميان والعمل الصاحل والقرب اإلهلي
الس���يما وحنن نعيش يف هذه الدنيا امللوثة باألفكار املنحرفة واألخالق الفاس���دة والنفاق االجتماعي واجلشع املادي و ...و ...إخل ،وهذه الباقة
من األحاديث تشري إىل الدنيا الدنية.
قال النيب صلى اهلل عليه وآله وس���لم( :هذه الدنيا مثل ثوب ش���ق من أوله إىل آخره فيبقى متعلق ًا يف خيط يف آخره يوش���ك ذلك اخليط أن
ينقطع).
وقال اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالم( :إمنا الدنيا شَرَك وقع فيه من ال يعرفه).
وقال عليه السالم( :إمنا الدنيا كالسم يأكله من ال يعرفه).
وقال أيضا( :مثل الدنيا كظلك إن وقفت وقف وإن طبته بعد).
وقال اإلمام الصادق عليه الس�ل�ام( :الدنيا مبنزلة صورة رأس���ها الكرب ،وعينها احلرص ،وأذهنا الطمع ،ولس���اهنا الرياء ،ويدها الش���هوة ،ورجلها
العُجْب ،وقلبها الغفلة وكوهنا احلرص ،وحاصلها الزال).
وعن اإلمام الكاظم عليه الس�ل�ام قال( :مثل الدنيا مثل احلية مسّ���ها ليّن ويف جوفها الس���م القاتل حيذرها الرجال ذوو العقول ويهوي إليها
الصبيان بأيديهم).
فأفضل طريقة لتنفس اهلواء النقي داخل هذا السجن هو أن نفتح النوافذ
ال�ت�ي وهبه���ا اهلل تع���اىل لنا م���ن اإلمي���ان والعبادة والدع���اء والتق���رب وغري ذلك
وإليك هذه الباقة من األحاديث اليت تشري إىل هذه النوافذ.
عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال( :ليس اإلميان بالتحلي وال بالتمين
ولكن اإلميان ما خلص يف القلب وصدقته األعمال).
وقال اإلمام أمري املؤمنني عليه الس�ل�ام :اإلمي���ان أربعة أركان :التوكل
إىل اهلل والتفويض على اهلل والتسليم ألمر اهلل والرضا بقضاء اهلل).
وعنه أيض ًا عليه السالم( :العبودية مخسة أشياء :خالء البطن وقراءة القرآن،
وقيام الليل ،والتضرع عند الصبح ،والبكاء من خشية اهلل).
ع���ن الن�ب�ي صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم ق���ال( :إن اهلل تع���اىل يقول :ال ي���زال عبد
يتق���رب إيلّ بالنواف���ل حت���ى أحبه فأكون أنا مسعه الذي يس���مع وبص���ره الذي يبصر به
ولسانه الذي ينطق به ،وقلبه الذي يعقل به فإذا دعاني أجبته وإذا سألين أعطيته).
()1
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم( :الدعاء سالح املؤمن).
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قطوف دانية من السيرة الحسينية

وخرج احلس�ي�ن بن علي عليهما السالم
م���ن منزل���ه ذات ليلة ،وأت���ى قرب جده صلى
اهلل عليه وآله وسلم فقال:
(الس�ل�ام علي���ك ي���ا رس���ول اهلل! أن���ا
س���بطك يف اخللف الذي خلفت على أمتك،
فاشهد عليهم يا نيب اهلل ،أنهم قد خذلوني
وضيعون���ي وأنه���م مل حيفظون���ي ،وه���ذا
شكواي إليك حتى ألقاك).
ث���م وثب قائم���ا وصف قدمي���ه ومل يزل
راكعا وساجدا.
وأرس���ل الولي���د ب���ن عتب���ة إىل من���زل
احلس�ي�ن علي���ه الس�ل�ام لينظ���ر أخ���رج من
املدين���ة أم ال؟ فل���م يصب���ه يف منزله ،فقال:
احلم���د هلل إذ خ���رج ومل يبتلين اهلل يف دمه
ورج���ع احلس�ي�ن علي���ه الس�ل�ام إىل منزل���ه
عن���د الصبح ،ث���م بعث الولي���د الرجال إىل
احلس�ي�ن علي���ه الس�ل�ام عند املس���اء ،فقال
عليه السالم:
(أصبحوا ثم ترون ونرى).
فكفوا عنه الليلة ومل يلحوا عليه.
فلم���ا كان الليلة الثانية خرج إىل القرب
أيضا فصل���ى ركعتني ،فلما فرغ من صالته

Ï

جعل يقول:
(أللهم! إن هذا قرب نبيك حممد أنا ابن
بن���ت حممد وقد حضرني م���ن األمر ما قد
علم���ت ،الله���م! وإن���ي أحب املع���روف وأكره
املنكر ،وأنا أس���ألك يا ذا اجل�ل�ال واإلكرام
حب���ق ه���ذا القرب وم���ن فيه م���ا اخرتت من
أمري هذا ما هو لك رضى).
ث���م جعل احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام يبكي،
حت���ى إذا كان يف بياض الصبح وضع رأس���ه
على القرب فأغفى ساعة ،فرأى النيب صلى
اهلل عليه وآله وس���لم قد أقبل يف كبكبة من
املالئكة عن ميينه وعن مشاله ومن بني يديه
ومن خلفه حتى ضم احلس�ي�ن عليه السالم
إىل ص���دره وقبل بني عينيه وقال صلى اهلل
عليه وآله وسلم:
(ي���ا ب�ن�ي ي���ا حس�ي�ن! كأنك ع���ن قريب
أراك مقت���وال مذبوحا بأرض كرب وبالء من
عصابة من أميت ،وأنت يف ذلك عطشان ال
تسقى وظمآن ال تروى ،وهم مع ذلك يرجون
ش���فاعيت ،ما هل���م ال أناهلم اهلل ش���فاعيت
ي���وم القيام���ة! فما هلم عن���د اهلل من خالق؛
حبييب يا حسني! إن أباك وأمك وأخاك قد

علي وهم إليك مشتاقون ،وإن لك يف
قدموا ّ
اجلنة درجات لن تناهلا إال بالشهادة).
فجع���ل احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام ينظر يف
منام���ه إىل جده صلى اهلل عليه وآله وس���لم
ويسمع كالمه وهو يقول:
(ي���ا ج���داه! ال حاج���ة ل���ي الرج���وع إىل
الدني���ا أب���دًا فخذن���ي إلي���ك واجعلين معك
إىل منزلك).
فق���ال ل���ه الن�ب�ي صل���ى اهلل علي���ه وآله
وسلم:
(يا حسني! إنه البد لك من الرجوع إىل
الدنيا حتى ترزق الشهادة ،وما كتب اهلل لك
فيها من الثواب العظيم ،فإنك وأباك وأخاك
وعمك وعم أبيك حتش���رون يوم القيامة يف
زمرة واحدة حتى تدخلوا اجلنة).
فانتب���ه من نوم���ه ووّدع ق�ب�ر جده صلى
اهلل عليه وآله وسلم وقال عليه السالم:
(بأب���ي أن���ت وأم���ي ي���ا رس���ول اهلل لقد
خرج���ت م���ن ج���وارك كره���ا ،وف���رق بي�ن�ي
وبين���ك حيث أني مل أبايع ليزيد بن معاوية،
ش���ارب اخلم���ور ،وراك���ب الفج���ور ،وها أنا
خ���ارج من ج���وارك عل���ى الكراه���ة ،فعليك

مين السالم).
وملا فشا بني الناس إراده خروج احلسني
عليه السالم إىل الكوفة منعوه مجاعة منهم
عن ذلك.
عليه السالم
كالمه
مع أبي بكر بن عبد
الرحمن
وأتاه أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث
اب���ن هش���ام ،فق���ال :يا اب���ن ع��� ّم إن الرتحم
نظارت���ي عليك وما أدري كيف أنا عندك يف
النصيحة لك؟ قال عليه السالم:
(يا أبا بكر ما أنت ممن يستغش واليتهم
فقل).
ق���ال :ق���د رأي���ت م���ا صن���ع أه���ل العراق
بأبي���ك وأخي���ك وأن���ت تريد أن تس�ي�ر إليهم
وهم عبيد الدنيا فيقاتلك من قد وعدك أن
أح���ب إليه ممن
ينص���رك وخيذل���ك من أنت ّ
ينصره فاذكرك اهلل يف نفسك.
فقال له احلسني عليه السالم:
(جزاك اهلل يا بن عم خريا فقد اجتهدت
يقض اهلل من أمر يكن).
رأيك ومهما ِ
فقال أبو بكر :إنا هلل عند اهلل حنتس���ب
أبا عبد اهلل.
كالمهعليه السالم مع محمد بن الحنفية
ثم رج���ع إىل منزله وقت الصبح ،فأقبل
إليه أخوه حممد بن احلنفية ،وقال :يا أخي
أن���ت أح���ب اخللق إلي وأعزهم علي ولس���ت
واهلل أدخ���ر النصيح���ة ألح���د م���ن اخلل���ق،
ولي���س أحد أحق بها منك ،ألنك مزاج مائي
ونفس���ي وروحي وبصري ،وكبري أهل بييت،
وم���ن وجب���ت طاعته يف عنق���ي ،ألن اهلل قد
شرفك علي وجعلك من سادات أهل اجلنة.
وس���اق احلدي���ث إىل أن قال :خترج إىل
مك���ة ،ف���إن اطمأن���ت بك ال���دار به���ا فذاك،
وإن تك���ن األخ���رى خرجت إىل ب�ل�اد اليمن،
فإنه���م أنص���ار ج���دك وأبي���ك ،وه���م أرأف
الناس ،وأر ّقهم قلوبا ،وأوس���ع الناس بالدا،
ف���إن اطمأنت بك الدار ،وإال حلقت بالرمال
وش���عوب اجلب���ال ،وجزت من بل���د إىل بلد،
حت���ى تنظر ما يؤول إليه أمر الناس ،وحيكم
اهلل بيننا وبني القوم الفاسقني.
فقال احلسني عليه السالم:
(ي���ا أخي واهلل لو مل يكن يف الدنيا ملجأ
وال مأوى ،ملا بايعت يزيد بن معاوية).
فقطع حممد ب���ن احلنفية الكالم وبكى،
فبكى احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام معه ساعة ثم
قال:
(ي���ا أخي جزاك اهلل خريا ،لقد نصحت
وأش���رت بالص���واب وأنا ع���ازم على اخلروج
إىل مكة ،وقد تهيأت لذلك أنا وإخوتي وبنو

أخي وش���يعيت وأمرهم أم���ري ورأيهم رأيي،
وأما أنت يا أخي فال عليك أن تقيم باملدينة
فتك���ون لي عينا عليهم وال ختف عين ش���يئا
من أمورهم).
وع���ن اب���ن أعث���م ق���ال :ق���ال حمم���د بن
احلنفي���ة :إن���ي أريد أن أش�ي�ر علي���ك برأي
فاقبله مين.
فقال له احلسني عليه السالم:
(قل ما بدا لك).
فقال :أش�ي�ر عليك أن تنجو بنفسك عن
يزيد بن معاوية.
فقال احلسني عليه السالم:
(يا أخي إىل أين أذهب؟).
ق���ال :أخ���رج إىل مكة ،ف���إن اطمأنت....
اخل.
ويف رواية :قال له حممد بن احلنفية :يا
أخي إني خائف عليك أن يقتلوك ،فقال:
(إني أقصد مكة ،فإن كان بي أمن أقمت
به���ا ،وإال حلق���ت بالش���عاب والرم���ال حت���ى
أنظر ما يكون).
ويف رواية أخرى قال عليه السالم:
(ي���ا أخ���ي ل���و كن���ت يف بط���ن صخ���رة
الستخرجوني منها فيقتلوني).
ثم قال له احلسني:
(يا أخي سأنظر فيما قلت).
وق���د روي بأس���انيد أن���ه مل���ا منع���ه عليه
الس�ل�ام حممد بن احلنفية عن اخلروج إىل
الكوفة قال:
(واهلل ي���ا أخ���ي ل���و كنت يف حج���ر هامة
م���ن ه���وام األرض ،الس���تخرجوني منه حتى
يقتلوني).
ث���م دع���ا احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام ب���دواة
وبياض وكتب هذه الوصية ألخيه حممد:
(بس���م اهلل الرمح���ن الرحي���م ه���ذا م���ا
أوص���ى به احلس�ي�ن ب���ن علي ب���ن أبي طالب
إىل أخي���ه حممد املعروف بابن احلنفية :أن
احلس�ي�ن يش���هد أن ال إل���ه إال اهلل وح���ده ال
ش���ريك له ،وأن حممدا عبده ورس���وله ،جاء
باحلق من عند احلق ،وأن اجلنة والنار حق،
وأن الساعة آتية ال ريب فيها ،وأن اهلل يبعث
م���ن يف القب���ور ،وأن���ي مل أخ���رج أش���را ،وال
بطرا ،وال مفس���دا ،وال ظاملا ،وإمنا خرجت
لطل���ب اإلصالح يف أم���ة جدي ،أريد أن آمر
باملعروف وأنهى عن املنكر ،وأس�ي�ر بس�ي�رة
ج���دي وأب���ي عل���ي ب���ن أب���ي طال���ب عليهما
الس�ل�ام ،فم���ن قبل�ن�ي بقب���ول احل���ق ف���اهلل
أوىل باحل���ق ،ومن رد علي هذا أصرب حتى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقضي اهلل بيين وبني القوم باحلق وهو خري
( )1موس���وعة كلم���ات اإلم���ام احلس�ي�ن علي���ه
احلاكمني ،وهذه وصي�ت�ي يا أخي إليك وما
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توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب).
ث ّم طوى احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام الكتاب
وختمه خبامت���ه ،ودفعه إىل أخيه حممد ثم
ودعه.
ويف بع���ض الكتب :لمّ ���ا عزم على اخلروج
م���ن املدين���ة أتته أم س���لمة رض���ي اهلل عنها
فقال���ت :ي���ا ب�ن�ي ال حتزن���ي خبروج���ك إىل
العراق ،فإني مسعت جدك يقول:
(يقتل ولدي احلسني عليه السالم بأرض
العراق يف أرض يقال هلا :كربال).
فقال هلا:
(ي���ا أم���اه وأن���ا واهلل أعل���م ذل���ك ،وأن���ي
مقتول ال حمالة ،وليس لي من هذا بد ،وإني
واهلل ألع���رف اليوم الذي أقتل فيه ،وأعرف
من يقتلين ،وأعرف البقعة اليت أدفن فيها،
وإني أعرف من يقتل من أهل بييت وقرابيت
وش���يعيت ،وإن أردت ي���ا أماه أري���ك حفرتي
ومضجعي).
ثم أش���ار إىل جه���ة كرب�ل�ا ،فاخنفضت
األرض حتى أراها مضجعه ومدفنه ،وموضع
عسكره وموقفه ومشهده ،فعند ذلك بكت أم
سلمة بكاء شديدًا ،وسلمت أمره إىل اهلل.
فقال هلا:
(يا أماه قد ش���اء اهلل عز وجل أن يراني
مقت���وال مذبوح���ا ظلما وعدوانا ،وقد ش���اء
أن يرى حرمي ورهطي ونس���ائي مش���ردين،
وأطفال���ي مذبوح�ي�ن مظلوم�ي�ن مأس���ورين
مقيدين ،وهم يس���تغيثون فال جيدون ناصرا
وال معينا).
وروى الطوس���ي عن احلس�ي�ن بن س���عيد
عن محاد بن عيسى ،عن ربعي بن عبد اهلل،
ع���ن الفضيل بن يس���ار قال :ق���ال أبو جعفر
عليه السالم:
(مل���ا توج���ه احلس�ي�ن علي���ه الس�ل�ام إىل
الع���راق ،ودف���ع إىل أم س���لمة زوج���ة الن�ب�ي
صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم الوصية والكتب
وغ�ي�ر ذلك ق���ال هل���ا :إذا أتاك أك�ب�ر ولدي
فادفع���ي إلي���ه م���ا قد دف���ع إلي���ك ،فلما قتل
احلس�ي�ن عليه السالم أتى علي بن احلسني
عليهم���ا الس�ل�ام أم س���لمة فدفع���ت إليه كل
شيء أعطاها احلسني عليه السالم).
وروى عل���ي ب���ن يونس العامل���ي يف كتاب
الص���راط املس���تقيم الن���ص عل���ى عل���ي ب���ن
احلس�ي�ن عليهما الس�ل�ام يف حديث ثم قال:
وكتب احلسني عليه السالم وصّيته وأودعها
أم س���لمة ،وجع���ل طلبه���ا منه���ا عالمة على
إمام���ة الطال���ب هلا م���ن األن���ام فطلبها زين
العابدين عليه السالم(.)1

Ð

في رحاب علوم القرآن

قال أمري املؤمنني عليه السالم( :وإن
القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق ال تفنى
عجائبه وال تنقضي غرائبه).
وقال أيضا( :ثم أنزل عليه الكتاب نورًا
ال تطفأ مصابيحه ،وسراجًا ال خيبو تو ّقده،
وحبرًا ال يدرك قعره).
نعم صحيح أن القرآن حبر ال يدرك
قعره ولكنا يف نفس الوقت جند القرآن
الكريم يؤكد واملعصومني عليهم السالم
حيثون على التدّبر يف آيات القرآن ،قال
اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:
«ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ»(.)1
ومل يكتف القرآن الكريم بهذا املقدار،
بل وّبخ الذين ال يتدّبرون هذا الكتاب
العزيز ،يقول اهلل تعاىل يف القرآن:
«ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ»(.)2
وجند يف أحاديث النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم واألئمة األطهار عليهم السالم
حتث على الرجوع إىل
تأكيدات متضافرة ّ
القرآن وتدّبر آياته ،وخصوصًا عندما
تتأزّم وتضطرب األجزاء الفكرية يف
اجملتمع فتظهر الشبهات بني املسلمني
وتؤدي إىل احنرافات فكرية وعقائدية،
احلث األكيد
ففي مثل هذه الظروف ورد
ّ

Ñ

فريبط حلقات معارف اإلسالم ببعضها،
ويصل يف خامتة املطاف إىل هدف اإلسالم
والقرآن.
وال نشك يف ضرورة تبويب معارف
القرآن الذي سريافقه التفسري املوضوعي
ــ أي تبويب اآليات حسب املوضوعات،
للحصول على املفاهيم وإجياد الرتابط
واالنسجام بينها ــ.
وهنا يطرح هذا السؤال :على أي أساس
وحسب أي نظام يتم هذا التبويب؟
حنن نعلم أن القرآن الكريم مل يلتزم
بالتبويب املتعارف يف الكتب اليت أّلفها
اإلنسان ،فقد ال جند سورة ــ وحتى من
السور القصار ذوات السطر الواحد ــ
تتحدث عن موضوع واحد ،بل غالبًا ما
ّ
ض ّمنت عدة معان،
يف الروايات على الرجوع إىل القرآن( :إذا جند اآلية الواحدة قد ُ
التبست عليهم الفنت كقطع الليل املظلم ولآلية أبعاد خمتلفة ووجوه متنوعة ،فمث ً
ال
فعليكم بالقرآن).
يوجد آلية واحدة بعد عقائدي وبعد
وإن من واجباتنا املعّينة لنا من قبل اهلل أخالقي وبعد تارخيي وبعد تشريعي و. ...
ومن قبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم املرسل التفكري يف أطراف القرآن
المناهج في تبويب اآليات
والتدّبر يف آياته لنستفيد من الكنوز القّيمة
ليس من العسري أن جند عنوانا كليا
اليت أودعها اهلل سبحانه للناس يف هذا ملفهوم آية أو عدة آيات ،مثال :اآليات
الكتاب العزيز.
الواردة يف الصالة أو يف اجلهاد أو يف األمر
وال شك بأن من أهم الواجبات على باملعروف والنهي عن املنكر ،ولكنه ليس من
علماء الدين هو أن حياولوا توضيح مفاهيم اليســـــري مجع هذه العناوين يف نظام واحد
القرآن الكريم بشكل صحيح ومتقن وعلى وإجياد الرتابط واالنسجام بينها.
خمتلف املستويات ،وأن جيعلوها حتت
أما املناهج يف تبويب اآليات فهي ثالثة
تصرف أبناء اجملتمع،
ّ
ويعد هذا من وباعتبار أنها منوذج ألفضل االقرتاحات
الواجبات االجتماعية.
املقدمة يف هذا املضمار:
إن تفسري القرآن وفهم معانيه ليس
أوالّ :
لعل الذهن يألف هذا التبويب أكثر
ّ
أن مضمون الدين ينقسم إىل
ميسرا بسهولة ،ولكننا إذا ألزمنا من يريد من غريه ،وهو ّ
ً
ا
عام
ثالثني
بدراسته
القرآن
يفهم
أن
ثالثة أقسام (العقائد ،األخالق ،األحكام)،
حتى يتمكن من فهمه ،فمعنى ذلك أننا وقد نّبه على هذا التقسيم يف موارد كثرية،
ندخل اليأس إىل قلبه من استيعاب املعنى إذن هذا لون من ألوان التبويب يقسم
الصحيح للقرآن ،أو نقذف به يف أحضان معارف القرآن إىل ثالثة أقسام :أحدها
املنحرفني.
يف أصول العقائد (التوحيد ،النبوة ،املعاد،
إذن جيب علينا أن نقوم بعرض العدل واإلمامة) وما يتبع هذه األصول
معارف القرآن بشكل نظام فكري منسجم كتفاصيل عامل الربزخ ،الثاني يف موضوع
ومرتابط ،حبيث يستطيع الباحث أن يبدأ األخالق ،والثالث يف موضوع األحكام،
من نقطة معينة ،ثم يسري بشكل متسلسل

ومن املعلوم أن فقهاءنا قاموا بهذه املهمة
يف موضوع األحكام فألفوا كتبًا تدور حول
آيات األحكام.
مبين على أن
ثانيا :االقرتاح الثاني
ّ
القرآن جاء هلداية الناس ،كما قال تعاىل:
()3
«ﭩ ﭪ»
ولإلنسان أبعاد خمتلفة :مادية ،معنوية،
فردية ،اجتماعية ،دنيوية ،أخروية ،وهلذا
فنحن نبّوب معارف القرآن حسب أبعاد
وجود اإلنسان ،وعلى هذا فإن (اإلنسان)
يصبح حمورا هلذا التبويب.
ومن الواضح أن هذا األمر عملي
وليس فيه إشكال أساسي ،ولكن يبدو لنا
أن اإلشكال الفين فيه أقوى من اإلشكال
ّ
يف االقرتاح األول ،ألننا عندما نتعمق يف
عد اإلنسان حمورًا
مفاهيم القرآن جند أن ّ
هو أمر غري مرغوب فيه من وجهة نظر
القرآن ،وهو تيار شائع يف زماننا يسمى
يعد
باالجتاه اإلنســــــــــــاني (هيومانيسم) ّ
اإلنسان هو األصل ،ثم يقيس كل شيء
بالنسبة لإلنسان! وال يتفق القرآن مع هذا
االجتاه ،ألننا نالحظ أن مجيع مفاهيم
القرآن ويف أي باب كان ،من عقائد وأخالق
ومواعظ وقصص وتشريعات وأحكام فردية
واجتماعية و ...هلا مجيعا حمور واحد وهو
(اهلل) تبارك وتعاىل.
ً
فهو عندما يبني لنا قانونا أو حكما
يقول :اهلل الذي أنزل عليكم هذا احلكم،
وحينما يريد احلث على خلق معني يقول:
إن اهلل حيبه.
()4
«ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ»
()5
«ﯡ ﯢ ﯣ»
()6
«ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ»
هلذا فإن حمور األخالق أيضا هو (اهلل)
تبارك وتعاىل ،وبناء على هذا نستطيع أن
إن احملور يف آيات القرآن الكريم هو
نقول ّ
(اهلل) تعاىل ،وليس احملور هو اإلنسان،
نعد اإلنسان هو
إذن من االحنراف أن ّ
عد
احملور يف معارف القرآن ،بل البد من ّ
والبد من اإلصرار
(اهلل) هو احملور هلا،
ّ
على ذلك.

اإلشكال اآلخر الذي يورد هنا هو أن
األبعاد الوجودية لإلنسان كانت مبهمة ،ومل
يكن أحد يعرف ما هو عدد أبعاد اإلنسان
حتى نقوم بتبويب اآليات حسب تقسيمنا
لألبعاد الوجودية لإلنسان ،ويبدو لنا أنه ال
يوجد ارتباط واضح بني األبعاد الوجودية
لإلنسان.
يعد (اهلل)
ثالثا :املنهج اآلخر وهو الذي ّ
هو احملور ،ثم يقوم بالتقسيم ،وال جيعل
األقسام يف عـــــــــــرض بعضها بل جيعلها
يف طول بعضها ،أي أن معارف القرآن مثل
نهر جار أو عني متدفقة تنحدر من منبع
الفيض اإلهلي ،فرتوي وتطفئ ظمأ كل
شيء تصادفه:
«ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
()7
ﯕ»
إذن البد أن ننظر إىل معارف القرآن
كعني متدفقة متأل مرحلة بعد أخرى ،وهذا
التقسيم للمراحل طولي وليس عرضيا.
ويف هذه الصورة تكون هلا نقطة بدء
تبدأ منها ،وعندما ترتوي تفيض إىل
املرحلة الثانية ،يف املرحلة الثانية فرع
للمرحلة األوىل وليست يف عرضها وال
قسيمة هلا ،وصحيح أن التقسيمات
الطولية تنتشر شيئا فشيئا وتتفرع ،ولكن
األساس الذي نسري عليه هو أن نأخذ بعني
االعتبار املعارف القرآنية حسب املراتب
الطويلة.
نرجح هذا المنهج
لماذا ّ
أوال :ألن احملور فيه هو (اهلل) تبارك
وتعاىل ،ومل جنعل بإزائه أي شيء آخر:
«ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ
()8
ﯼ ﯽ»
إما
وهذا بعكس التقسيمات اليت ّ
تضطرنا العتبار اإلنسان حمورًا وإما أن
تدفعنا لتناول موضوع العقائد والتوحيد يف
عرض األخالق واألحكام ،أي أنها قسيمة
هلا ،بينما يف منهجنا ال يوجد يف البدء إال
موضوع واحد وليس إىل جانبه أي شيء

آخر.
إذن امليزة األوىل هلذا املنهج هي
أن حمور التقسيــــــــمات فيه هو (اهلل)،
والثانية أن بني املسائل والتقسيمات
يوجد ترتيب منطقي ،ومن الطبيعي أن
يكون للموضوع السابق لون من التقدم
على املوضوع الالحق ،وهو تقدم واضح
ومقبول ،على العكس من التقسيمات اليت
كانت يف عرض بعضها ،فإن تقديم موضوع
على آخر حيتاج إىل تبيني ،وأحيانًا حيتاج
إىل تكلف ،لو فرضنا أن الشؤون الفردية
واالجتماعية بعدان لوجود اإلنسان فمن
يقدم أم نقدمهما معا أو نقوم
منهما الذي ّ
بتقسيم آخر على أساس الشؤون املادية
واملعنوية؟ ولكنه إذا كان بني العناوين ترتيب
طبيعي ،وقمنا بالتبويب على أساس ذلك
الرتتيب الطبيعي واملنطقي ،فإنه يصبح
للتقديم والتأخري سبب واضح ،ونظفر
حينئذ بنظام منسجم خال من اإلشكاالت
اليت أوردت على املناهج األخرى.
وبناء على هذا فمن األفضل أن جنعل
حمور مجيع املعارف القرآنية (اهلل) حيث
ينسجم ذلك متاما مع روح التعاليم القرآنية،
ونبدأ أو ًال مبسائل معرفة اهلل ،ثم نصل
من طريق البحث يف األفعال اإلهلية إىل
مسائل معرفة العامل ومعرفة اإلنسان ،ثم
نتناول سائر املواضيع اإلنسانية عن طريق
التدبري والرتبية اإلهلية بالنسبة لإلنسان،
وبهذا حنصل على نظام منسجم من
املعارف ،تتميز مسائله مبحور له أصالة
حقيقية ،وتتمتع حلقاته برابطة منطقية
وترتيب واضح(.)9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة ص ،اآلية.29 :
( )2سورة حممد ،اآلية.24 :
( )3سورة آل عمران ،اآلية.4 :
( )4سورة املائدة ،اآلية.42 :
( )5سورة آل عمران ،اآلية.146 :
( )6سورة القصص ،اآلية.77 :
( )7سورة الرعد ،اآلية.17 :
( )8سورة احلديد ،اآلية.3 :
( )9معارف القرآن لألستاذ حممد تقي
املصباح :ج ،1ص.16
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على ضفاف نهج البالغة

ذكرنا يف العدد السابق أن الشبهات حول
كتاب نهج البالغة قد متحورت حول حماور
ستة استعرضنا منها يف العدد السابق ثالث
شبهات وبقيت ثالث أخرى نستعرضها فيما
يلي:
الشبهة الرابعة :احتواؤه على علوم
منطقية وفلسفية لم تكن معروفة
في زمن اإلمام
لق���د حاول ثلة من املش���ككني التش���كيك
يف كت���اب نه���ج البالغ���ة من خ�ل�ال ادعائهم
ب���أن يف الكتاب مقدمات فلس���فية ومنطقية
مل تعه���د يف كالم العرب الذين عاش���وا زمن
االم���ام عل���ي ب���ن أبي طال���ب عليه الس�ل�ام،
ومل يس���تعمله العلماء إ ّال بعد ترمجة املنطق
والعل���وم الدخيل���ة ،وذل���ك العص���ر مل يدركه
اإلمام عليه السالم.
منه���ا خطبت���ه ال�ت�ي يذك���ر فيه���ا ابتداء
خل���ق الس���ماء واألرض وقول���ه فيه���ا( :أول
الدي���ن معرفته ،وكم���ال التصديق به ،وكمال
التصدي���ق ب���ه توحي���ده ،وكم���ال توحي���ده
اإلخ�ل�اص ل���ه ،وكم���ال اإلخ�ل�اص ل���ه نفي
الصف���ات عنه؛ لش���هادة ّ
كل صف���ة أّنها غري
املوص���وف ،وش���هادة ّ
كل موص���وف أن���ه غري
الصفة ،فمن وصف اهلل سبحانه فقد قرنه،
وم���ن قرنه فق���د ثنّاه ،ومن ثن���اه فقد جزّأه،
ومن جزّأه فقد جهله ،ومن جهله فقد أش���ار
حده
ح���ده ،ومن ّ
إلي���ه ،ومن أش���ار إليه فقد ّ
ضمنه ،ومن
فق���د ّ
عده ،ومن قال :فيم؟ فقد ّ
ق���ال :ع�ل�ام؟ فق���د أخل���ى منه ،كائ���ن ال عن
ح���دث ،موجود ال عن عدم ،مع ّ
كل ش���يء ال
مبقارنة ،وغري كل شيء ال مبزايلة ،فاعل ال
مبعنى احلركات واآللة ..اخل».
مقدمات
ّ
فإن الفق���رات مفرغة يف قالب ّ
منطقي���ة تفض���ي إىل نتيج���ة ه���ي نف���ي
الصف���ات عن اهلل تعاىل ،وتنتج أن من يثبت
ل���ه الصف���ات فقد عده من احل���وادث ،وهذا
األس���لوب املنطقي مل يعه���د يف كالم العرب،
فإن تل���ك املباحث م���ن مباحث
وف���وق ه���ذاّ ،

عل���م الكالم ،ونش���أة ذلك العل���م متأخر عن
زمن اإلمام علي يف الوجود.
وق���د أج���اب اجلالل���ي عن هذه الش���بهة
بقول���ه( :غري���ب جدًا أن يس���تنكر م���ن مف ّكر
فإن املنطق
عرب���ي صدور مثل هذا ال���كالمّ ،
ليس ش���يئًا م���ا وراء حياة الن���اس ،وليس يف
اخلطب���ة ش���يء م���ن املصطلح���ات املنطقية
املتأخ���رة ،وإمنا هي بيان حقائق تش�ي�ر إىل
حقائق أخ���ر ،والقضية املنطقية حتتاج إىل
مقدمت�ي�ن ك�ب�رى وصغ���رى جيمعه���ا احل���د
األوسط وبإسقاطه تثبت النتيجة ،وليس يف
اخلطبة شيء من ذلك).
وقد أجاب عن ذلك السيد الشهرستاني
بقول���ه( :ان علم���اء اإلس�ل�ام املتأخرين إمنا
تعمقوا يف آيات
توس���عوا يف علومهم بع���د ما ّ
التوحيد واملعارف القرآنية ،وما وصل إليهم
علي وكلماته يف أب���واب التوحيد
من خط���ب ّ
واملعارف القرآنية ،وش���ؤون العامل الربوبي،
حت���ى أن احلجاج ألقى عل���ى علماء التابعني
يوم���ًا ش���بهة اجل�ب�ر ،ف���رّده كل منه���م بكالم
خاص انفرد به؛ ملا س���أهلم ع���ن املأخذ قال
كل منه���م :إّن���ه أخ���ذ ذل���ك عن عل���ي بن أبي
طال���ب علي���ه الس�ل�ام ،فقال احلج���اج :لقد
جئتموها من عني صافية.
ولقد كان ابن عم رسول اهلل يفيض على
أبن���اء عص���ره ومصره بعلوم النب���وة ومعارف
الدي���ن العالي���ة ،إ ّال أن أكثره���م مل يكون���وا
ليفهموه���ا ،ب���ل كانوا حيمل���ون هاتيك الكلم
اجلامعة إىل من ولدوا بعدهم كما قيل :رب
حامل فقه إىل من هو أفقه.
ونظ�ي�ر ه���ذا آي���ات التوحي���د والرؤي���ة
والكالم والعدل ،تلك اآليات اليت تدبر فيها
حكماء اإلسالم يف القرون ّ
املتأخرة وأظهروا
معارفها العالية اليت مل ختطر ببال أحد يف
عصر الصحابة.
وأوض���ح بره���ان لن���ا يف املق���ام :وج���ود
مج���ل يف خط���ب نهج البالغ���ة تنطق حبركة
األرض ،وتنطبق على أصول اهليئة اجلديدة

ومس���ائلها اليت حدثت بعد األلف اهلجري؛
كقول���ه علي���ه الس�ل�ام يف صف���ة األرض:
«فسكنت على حركتها من أن متيد بأهلها أو
تس���بخ حبملها» وقوله عليه الس�ل�ام« :وعدل
حركته���ا بالراس���يات من جالميده���ا» وكلنا
نعل���م أن ال���رأي القائ���ل بتح��� ّرك األرض مع
س���كونها الظاهر مستحدث من بعد (غاليلة
االيطال���ي) و(كوبرني���ك األملان���ي) و(نيوت���ن
االجنلي���زي) ،ورأى ثبوت احلركات العش���ر
ل�ل�أرض متأخر عنهم ج���دًا .وكل هذه اآلراء
حادثة بعد انتشار شروح نهج البالغة ،فض ً
ال
عن النهج الذي اش���تهر أمره من قبلها ،فهل
يسوغ المرئ ان يشك يف تأليف نهج البالغة
حبجة أنها مش���تملة على مس���ائل
وش���روحه ّ
()1
اهليئة املتأخرة عن األلف اهلجري؟) .
واىل ذلك يش�ي�ر ابن أبي احلديد بقوله:
«ان التوحي���د والع���دل واملباح���ث الش���ريفة
اإلهلي���ة ،م���ا عرف���ت إ ّال ب���كالم ه���ذا الرجل
[اإلم���ام علي علي���ه الس�ل�ام] وان كالم غريه
يتضم���ن ش���يئًا من
م���ن أكاب���ر الصحاب���ة مل
ّ
ذلك أص ً
ال ،وال كانوا يتصّورنه ،ولو تصّوروه
لذك���روه ،وه���ذه الفضيل���ة عندي م���ن أعظم
فضائله»(.)2
الشبهة الخامسة :اإلخبار بالغيب
قال عباس حممود العقاد يف العبقريات
اإلس�ل�امية م���ا نصه« :وم���ن احملقق الذي ال
خلج���ة فيه م���ن الش���ك عندن���ا أن النبوءات
ال�ت�ي جاءت يف نهج البالغة عن احلجاج بن
يوسف وفتنة الزنج وغارات التتار وما إليها،
ه���ي من مدخول ال���كالم عليه ،ومما أضافه
النس���اخ إىل الكتاب بعد وقوع تلك احلوادث
بزم���ن قص�ي�ر أو طويل .وال جن���زم مثل هذا
اجلزم يف أمر املقامات اليت خلت من بعض
ألن العقل ال مينعها قطعًا كما مينع
احلروف؛ ّ
اس���تطالع الغيب املفصل من أزياج النجوم،
ولكن���ا نس���تبعد جدًا أن تكون ه���ذه املقامات
من كالم اإلمام الختالف األسلوب واختالف
الزم���ن وحاجة النس���بة هنا إىل س���ند أقوى

من السند امليسر لنا بكثري»(.)3
قد أش���ار إىل هذه الشبهة وأجاب عنها
الس���يد الشهرس���تاني ،حي���ث أت���ى باحل���ق
الواضح فقال( :إن الغيب خيتص علمه باهلل
سبحانه ومن ارتضاهم من أنبيائه وأوليائه،
وكم حوت السنة النبوية أنباء غيبية وأخبارًا
ع���ن املالح���م والف�ت�ن ،وم���ا ذلك ع���ن النيب
الكري���م إ ّال بوح���ي من رب���ه العلي���م اخلبري،
كذل���ك ال ينط���ق اب���ن عم���ه وربي���ب حج���ره
وصاحب سره يف املالحم واخلفايا إ ّال خبرب
ع���ن رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس���لم
ولق���د قي���ل له عليه الس�ل�ام :لقد أعطيت يا
أم�ي�ر املؤمن�ي�ن عل���م الغي���ب؟ فأج���اب عليه
الس�ل�ام« :ليس هو بعلم غيب وإمنا تعّلم من
ذي علم» .وال غرو فقد ثبت عن رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وس���لم فيه أنه قال« :أنا
مدين���ة العل���م وعلي بابها» ،وق���ول علي عليه
الس�ل�ام« :لقد عّلمين رس���ول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم ألف باب من العلم يفتح من
كل باب ألف باب».
فم���ن اخت���ص من مهبط الوح���ي ومدينة
العلم مبثل هذا االختصاص ال يستغرب منه
أن ميأل الكتب من أسرار الكائنات وكامنات
احل���وادث ،ولنعت���زل ع���ن خطب���ه املروية يف
النه���ج ونس���لك آث���اره املتوات���رة يف التاري���خ،
فقد روى عنه املؤرخون كاملسعودي يف مروج
الذهب وابن أبي احلديد يف شرح النهج وابن
بطة يف اإلبانة وأبي داود يف السنن وغريهم
يف غريه���ا إنه تنبأ مبص�ي�ر اخلوارج حينما
أخربه الناس بأنهم ع�ب�روا النهر ،قال عليه
الس�ل�ام« :ال يفلت منهم عشرة ،وال يقتل منا
عش���رة» ،فكان األمر كذلك واس���تفاض عنه
اخلرب مبقتله وإنه س���وف خيضب أش���قاها
هذه من هذه ــ أشار بيده إىل حليته وجبهته
ــ وكان إذا رأى ابن ملجم قال:
		
أريد حياته ويريد قتلي
عذيرك من خليلك من مراد
توس���ع ملك بين
واس���تفاضت أنب���اؤه يف ّ
أمية وبين العباس ،وخربه مقتل احلسني يف
كربالء)(.)4
الشبهة السادسة :األعداد
والتقاسيم المتوازية
وذهب فؤاد أفرام البس���تاني إىل الش���ك
من جهة طريقة األعداد والتقاسيم املتوازية،
وق���ال ما لفظ���ه« :بيد أّنا نرى س���ببًا جديدًا
يدفعن���ا إىل الش���ك يف بعض مقاطع حكمية

وتفس�ي�رية م���ن ال�ت�ي تدخ���ل فيه���ا األعداد
والتقاس���يم املتوازي���ة ،املتش���ّعبة ،املتّفق���ة
ع���ددًا كقوله« :االس���تغفار على س���تة معان»
و«اإلمي���ان على أرب���ع دعائم :عل���ى الصرب،
واليق�ي�ن والع���دل ،واجله���اد .والص�ب�ر منها
عل���ى أربع ش���عب  ..اخل» بتقس���يم كل دعامة
إىل أرب���ع ش���عب ،وكذل���ك الكفر وتقس���يمه
إىل أرب���ع دعائم ،والش���ك إىل أربع ش���عب؛
فإن اس���تعمال الطريقة العددية
وغ�ي�ر ذلكّ .
يف الش���روح ،وتقس���يم الفضائ���ل أو الرذائل
على أس���لوبها ،ال ن���راه يف اآلداب اجلاهلية،
بل ال نكاد نعرفه يف األدب اإلسالمي إ ّال بعد
ظهور كتاب «كليلة ودمنة» املع ّرب .وإذا علمنا
أن إدخ���ال األع���داد يف احلكم���ة األخالقية،
ّ
ويف ترتي���ب اجمل ّردات واملعق���والت ،له الدور
امله���م يف املذاه���ب املتش���عّبة ع���ن الطريق���ة
الفيثاغوري���ة أو االفالطوني���ة احلديثة؛ وإذا
علمنا ان العرب مل يعرفوا هذه الفلس���فة إ ّال
برتمج���ة كتب اليون���ان يف العصر العباس���ي
أن الش���ريف الرض���ي كان
األول وإذا علمن���ا ّ
من احلكم���اء األجالء ،والعلم���اء املعروفني،
وانه عاش يف العصر العباس���ي الثالث ،ساغ
لنا هذا الشك»(.)5
وهذه الشبهة تقوم على خلط أمرين:
األول :اختصاص طريقة األعداد بشعب
من الشعوب دون آخر.
الثان���ي :كلي���ة طريقة األع���داد يف بعض
الش���عوب دون بع���ض ،فدع���وى االختصاص
يس���تلزم حص���ر التفك�ي�ر يف طائف���ة م���ن
البش���ر وس���لبها عن غريهم ،وال نظن أحدًا
يق���ول بذلك .وأما غلب���ة إتباع طريقة خاصة
وأس���لوب خاص يف التفكري والعبادات فأمر
واقع.
وطريق���ة األع���داد املس���تعملة يف نه���ج
البالغ���ة ليس���ت غالبة ،بل ه���ي يف موارد ال
تتعدى رؤوس األصابع.
وق���د حصل���ت بالفع���ل ه���ذه الطريق���ة
يف احلض���ارات األخ���رى كاهلن���د والف���رس،
وكليل���ة ودمن���ة خري ش���اهد لذل���ك ،وكذلك
يف األحادي���ث النبوي���ة ،ب���ل ل���كل ّ
مفكر يريد
أن يس���رد األس���باب والنتائ���ج ان ّ
ينظمها يف
تفك�ي�ره مرتتب���ة باألع���داد وإن مل يذكره���ا
فإن التفكري يف إطار األرقام ليس
باألرق���امّ ،
حصرًا على أمة خاصة ،بل يعم كل املفكرين
من البشر.
وق���د ج���اء االهتم���ام بالع���دد يف القرآن
الكري���م يف قصة ميعاد موس���ى بثالثني ليلة

وإمتامه���ا «بعش���ر فت���م ميق���ات رب���ه أربعني
ليلة».
كم���ا جاءت املواعظ النبوية معتمدة على
التقس���يم الع���ددي م���ن اآلحاد والعش���رات،
وخاصة األربعني حديثًا(.)6
وقد مجع األحاديث العددية الش���يخ أبو
جعف���ر حممد بن عل���ي الصدوق (ت381هـ)
يف تألي���ف مفرد بعن���وان «اخلصال» طبع يف
النجف األشرف سنة 1391هـ.
كم���ا مج���ع الس���يد حممد ب���ن حممد بن
احلس���ن احلس���يين العيناثي (ت1068/ح)
األحادي���ث العددي���ة م���ن اآلحاد والعش���رات
ع���ن النيب واألئمة وغريهم يف كتاب «االثنى
عش���رية يف املواعظ العددية» وطبع يف س���نة
1322هـ.
احملدثني وجتاوزوا
ثم جاء املتأخرون من ّ
التقس���يم الع���ددي إىل املئ���ات واألل���وف،
واقتبس ذلك العلماء وكتبوا األلفية يف النحو
والفق���ه ،منه���ا األلفية يف النح���و حملمد ابن
مال���ك اجلياني ،واأللفية يف الفقه حملمد بن
مكي الشهيد األول.
وم���ن ذل���ك يظه���ر بوض���وح أن االهتمام
بالنظ���ام الع���ددي ـ���ـ بص���ورة بدائي���ة ـ���ـ كان
الق���رآن الكريم واألحادي���ث النبوية ثم تطّور
حسب تطّور الثقافة حتى العصور املتأخرة،
ككل األف���كار االنس���انية اليت تتط���ّور بتطّور
احلاجة والضرورة.
وال ميك���ن للمنص���ف أن ينك���ر تواف���ق
اآلراء يف ش���يء او أس���لوب ،وال ميكن القول
باالقتباس إال فيما إذا كثر ذلك يف األسلوب
املتأخ���ر ،وليس األمر كذل���ك يف النهج ،فإن
التقسيم العددي قليل بالنسبة إىل غريه من
األس���اليب مع أن املواع���ظ العددية يف تراث
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم كثرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ما هو نهج البالغة.59 :
( )2شرح ابن أبي احلديد :ج ،2ص.120
( )3العبقريات اإلسالمية.752 :
( )4م���ا هو نهج البالغ���ة ،55 :وراجع ص،208
م���ن اجملل���د األول من ش���رح اب���ن أب���ي احلديد على
النه���ج ،ففيه مجهرة م���ن الرواي���ات يف إخباره عليه
السالم عن املغيبات وكذا ص  425منه.
( )5الروائع ،لفؤاد افرام البستاني.32 :
( )6راج���ع الذريع���ة 409 ، 1 :ـ���ـ  ،436طبع���ة
النجف سنة  1355هـ.
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حديث الكس���اء والذي حصر فيه النيب
األمي صلى اهلل عليه وآله أهل بيته يف :علي
وفاطمة واحلس���ن واحلسني عليهم السالم
بقول���ه «الله���م ه���ؤالء أه���ل بي�ت�ي» ،وأخرج
منه نس���اءه وزوجاته بقول���ه صلى اهلل عليه
وآل���ه ألم املؤمنني أم س���لمة ـ أفضل زوجاته
إنك
بع���د خدجية عليه���ا الس�ل�ام ـ (مكانك ِ
إنك على خري) م���ن األحاديث
عل���ى خ�ي�رِ ،
املس���تفيضة واملقط���وع بصدورها عن النيب
األك���رم صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه ،ومبجم���وع
م���ا رواه اخلاص���ة والعامة تص���ل طرق هذا
احلدي���ث الش���ريف إىل مرتب���ة التوات���ر بال
ري���ب ،وهو مس���تفيض ـ بل متوات���ر ـ عن أم
املؤمنني أم سلمة رضي اهلل عنها.
وحدي���ث الكس���اء امل���روي ع���ن فاطم���ة
الزه���راء عليه���ا الس�ل�ام ،واملش���هور ب�ي�ن
الطائفة ،وال���ذي ُيتَربك بذكره وتالوته آناء
اللي���ل والنه���ار يف جمال���س املؤمنني لقضاء
احلوائ���ج واس���تجابة الدع���اء والتنفيس عن
اهلموم ،والذي ورد فيه قول الباري سبحانه
وتع���اىل( :إن���ي م���ا خلقت مس���اء مبنية وال
أرضا مدحية ،وال قمرا منريا ،وال مشس���ا
مضيئة وال فلكا يدور ،وال حبرا جيري ،وال
فل���كا يس���ري إال يف حمب���ة هؤالء اخلمس���ة

Õ

الذي���ن ه���م حت���ت الكس���اء)( )1س���نده قابل
لالعتماد ،ومضمونه ضروري االعتقاد.
تقييم سند احلديث
أم���ا الس���ند فريوي���ه احمل���دث احلافظ
املتتب���ع اخلبري الش���يخ عبد اهلل بن نور اهلل
البحران���ي نزيل أصفه���ان ،يف كتاب���ه القّيم
اجلامع «عوامل العلوم واملعارف» بس���ند راق
جدًا عن مش���ايخ الطائفة إىل الثقة املأمون
ال���ذي أمجع���ت الطائف���ة عل���ى تصحيح ما
يص���ح عن���ه والذي ُع���رف بأنه ال ي���روي إال
عن الثقات احلافظ الشيخ أمحد بن حممد
اب���ن أبي نص���ر البزنط���ي أب���و جعفر قدس
س���ره ،ع���ن القاس���م بن حييى اجل�ل�اء ،عن
أب���ي بصري ،ع���ن أبان بن تغل���ب ،عن جابر
اجلعفي عن جابر بن عبد اهلل األنصاري.
وليس يف الس���ند من يتوق���ف يف وثاقته
وجاللت���ه وعدالت���ه إال القاس���م ب���ن حيي���ى
اجل�ل�اء ،ولعل���ه مثّ���ة تصحيف يف الس���ند،
فتك���ون صورة الس���ند هك���ذا «البزنطي عن
حييى بن القاس���م أبي بصري عن أبان» فإن
البزنط���ي ي���روي ع���ن أب���ي بصري مباش���رة
وبالواسطة.
واألمر سهل فهو وإن كان جمهوال ـ على
ف���رض ع���دم الق���ول بالتصحي���ف ـ فرواي���ة

البزنطي عن���ه كافية يف الوثاقة بصدورها،
إذ إن الطائف���ة أمجع���ت عل���ى أن البزنط���ي
رمح���ه اهلل ال ي���روي إال ع���ن ثق���ة وأمجعوا
كذل���ك عل���ى تصحي���ح م���ا يصح عن���ه ،ويف
هذا الصدد يقول الش���يخ الطوسي( :أمجع
أصحابنا عل���ى تصحيح ما يصح عن هؤالء
وتصديقه���م وأقروا هلم بالفقه والعلم :وهم
س���تة نفر...منه���م يون���س بن عب���د الرمحن،
وصف���وان بن حييى بياع الس���ابري ،وحممد
اب���ن أب���ي عم�ي�ر ،وعب���د اهلل ب���ن املغ�ي�رة،
واحلس���ن بن حمبوب ،وأمحد بن حممد بن
أبي نصر ــ وهو البزنطي ــ)(.)2
فرواي���ة ه���ؤالء س���واء كانت مرس���لة أو
مس���ندة حج���ة ،وقد ذه���ب الس���يد الداماد
والش���يخ البهائي والعالمة احللي والش���هيد
واجمللس���يان وحبر العلوم أن معقد اإلمجاع
دال عل���ى وثاق���ة هؤالء األش���خاص ووثاقة
م���ن بعدهم فيكون م���ن بعدهم ثقة وإن كان
جمهول احلال عندنا ،ويف هذا الصدد يقول
الش���يخ الطوس���ي( :وإذا كان أح���د الراويني
مس���ندًا واآلخ���ر مرس�ل�ا ،نظ���ر يف ح���ال
املرس���ل ،ف���إن كان مم���ن يعلم أنه ال يرس���ل
إال عن ثقة موثوق به فال ترجح خلرب غريه
على خربه ،وألجل ذلك س���وت الطائفة بني

ما يرويه ابن أبي عمري وصفوان والبزنطي
وغريه���م من الثق���ات الذين عرفوا بأنهم ال
ي���روون وال يرس���لون إال عمن يوثق به ،وبني
ما أسنده غريهم ،ولذلك عملوا مبراسيلهم
إذا انفرد عن رواية غريهم)(.)3
مضمون احلديث
أم���ا مضمون احلدي���ث فمما ال خالف
في���ه ب�ي�ن اإلمامي���ة من ك���ون الرس���ول وآل
الرسول صلى اهلل عليهم أمجعني علة غائية
لع���امل اإلم���كان ،والدليل العقلي والكش���في
والوجدان���ي الفط���ري والنقل���ي املتواتر دال
بصراحة على ذلك.
وتوضي���ح ذلك :حي���ث إن خالصة عامل
اخللق���ة ه���و اإلنس���ان ،فال موجود أش���رف
منه ،فسائر األش���ياء خملوقة ومسخرة له،
كما قال تع���اىل« :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ»( ،)4وق���ال تع���اىل يف احلدي���ث
القدس���ي املأث���ور (خلق���ت األش���ياء ألجلك
وخلقتك ألجلي).
ولذا أس���جد اهلل عز وجل املالئكة كلهم
أمجع�ي�ن لإلنس���ان كم���ا ه���و صري���ح قول���ه
()5
تعاىل« :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ»
مب���ا يف ذل���ك املالئكة األربع���ة املدبرة لعامل
اإلمكان وه���م :جربئيل وميكائيل وعزرائيل
وإس���رافيل ،وغريهم من املالئك���ة املدِّبرين
العاملني بأمر اهلل عز وجل املشار إليهم يف
قول���ه تع���اىل « :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ»( ،)6فاإلنس���ان أفض���ل م���ا
خل���ق اهلل ع���ز وجل ،وهو املؤه���ل بأن يكون
وتق���دس ،وليس���ت هذه
خليف���ة ل���ه تع���اىل
ّ
اخلاصية ـ خالفة اهلل عز وجل ـ تتصف بها
املالئكة مع عظم حملهم وقدسيتهم.
ومبا أن أفراد اإلنس���ان بعضهم أش���رف
صح أن
من بعض ،وبعضهم أكمل من بعضَّ ،
جنعل الكامل غاية ملن هو دونه يف الكمال.
وال خ�ل�اف ب�ي�ن أه���ل اإلس�ل�ام قاطب���ة
ب���أن أفضل اخللق على اإلطالق هو :س���يد
األنبياء وخامت املرس���لني النيب األمي صلى
اهلل علي���ه وآل���ه ،كم���ا ال خ�ل�اف أيضا بني
اإلمامية ومجع كبري من العرفاء واملتصوفة
ب���أن الذي يتل���و النيب صل���ى اهلل عليه وآله
درج���ًة ه���و :عل���ي ب���ن أب���ي طال���ب عليهما
السالم ،والذي هو من النيب صلى اهلل عليه

وآله كنفس���ه ،املشار إليه يف قوله تعاىل يف
آية املباهلة « ﯰ ﯱ»( ،)7واملَُف ّسر
بقول���ه صلى اهلل عليه وآل���ه (علي مين وأنا
من���ه)( ، )8واملؤك���د علي���ه يف قوله صلى اهلل
عليه وآله (لينتهني بنو وليعة أو ألبعثن إليهم
رج ً
ال كنفسي ــ يعين عليًا ــ)(.)9
ث���م تتلوهم���ا درج���ة ومرتب���ة فاطمة ثم
احلس���ن واحلس�ي�ن ث���م األئمة التس���عة من
صلب احلس�ي�ن عليهم الس�ل�ام .فهم عليهم
أفض���ل الصالة والس�ل�ام خالصة اخلاصة
م���ن البش���ر ،والكلمات اليت توس���ل بها آدم
علي���ه الس�ل�ام فت���اب اهلل ع���ز وج���ل عليه،
وحبقهم ّ
جنى اهلل عز وجل نوحًا من الغرق،
وإبراهي���م من احلرق ،وموس���ى م���ن القتل،
وعيسى من الصلب.
واألحادي���ث الدال���ة عل���ى أنه���م عليه���م
الس�ل�ام علة غائية خللق العامل كثرية جدًا،
ومدون���ة يف الكت���ب املعت�ب�رة واملعتمدة لدى
الطائف���ة احلقة ،وال�ت�ي عليها املعّول وإليها
املرجع يف معرفة وتلقي روايات الثقل الذي
خّلف���ه رس���ول اهلل صلى اهلل علي���ه وآله يف
األمة مع القرآن الكريم.
فبعض هذا الروايات املعتربة على غرار
حديث الكس���اء والبعض اآلخر لس���انها :بنا
ب���دأ اهلل وبن���ا خيتم ،وبنا أمثرت األش���جار
وأينع���ت الثم���ار ،وج���رت األنه���ار وبنا ينزل
غيث السماء وينبت عشب األرض.
والبعض الثالث :بنا عرف اهلل وبنا وحد
اهلل وبنا عبد اهلل ،ولوالنا ما عرف اهلل.
والبع���ض الرابع :حنن وج���ه اهلل وعينه
وجنب���ه ولس���انه وي���ده املبس���وطة ،ورمحته
الواسعة.
والبع���ض اخلام���س :حن���ن أمس���اء اهلل
احلس���نى ،وكلمات���ه العليا وآيات���ه العظمى،
واملثل األعلى له تعاىل وتقدس.
والبعض السادس :أن واليتهم مفروضة
على مجيع األنبياء واملرسلني.
والبع���ض الس���ابع :توس���ل األنبي���اء بهم
عليهم السالم.
وطوائ���ف خمتلف���ة م���ن الرواي���ات
الصحيح���ة الص���ادرة عنه���م عليه���م أفضل
الصالة والسالم واملودعة يف الكتب املعتربة
ل���دى الطائف���ة ،والدالة صراح���ة على أنهم
عل���ة غائية لع���امل اإلمكان وال���ذي هو مفاد
حديث الكساء املشهور.

فه���م عليه���م أفض���ل الص�ل�اة والس�ل�ام
حقيق���ة األمساء اليت علمه���ا اهلل عز وجل
أبان���ا آدم عليه الس�ل�ام ،وع�ي�ن اهلل وجنبه
ولس���انه ويده ،ورمحت���ه الواس���عة ،وجالله
وكلمات���ه وأمس���اؤه وآياته ،كم���ا هو صريح
الروايات املتكاثرة الصحيحة.
خالصة الكالم
سند حديث الكساء املشهور بني الطائفة
قاب���ل لالعتم���اد واالعتب���ار عن���د األكثر بل
املش���هور ،ومضمون���ه من أجبدي���ات عقائد
اإلمامي���ة ،فالتش���كيك يف مضمون احلديث
وجع���ل ضعف الس���ند تربي���رًا لذل���ك حيلة
العاجز وبضاعة الفقري.
فاحلك���م بضعف الس���ند ـ إن ُس���ِّلم ـ من
دون اإلش���ارة إىل صح���ة املضم���ون وعل���وه
وضرورت���ه وكون���ه م���ن أجبدي���ات عقائ���د
اإلمامي���ة ،جه���ل بعقائ���د أهل اإلمي���ان ،أو
نق���ص يف اإلمي���ان به���م عليهم الس�ل�ام ،أو
تقص�ي�ر يف البح���ث والتتب���ع ،إح���دى ه���ذه
الثالث.عصمنا اهلل و إياكم من ال َزّلل ،ونّور
طريقنا مبحمد وآله الطاهرين .واحلمد هلل
رب العاملني.
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( )1موس���وعة كلم���ات اإلم���ام احلس�ي�ن للجنة
احلديث يف معهد باقر العلوم ص  76ــ .77
( )2اختيار معرفة الرجال للش���يخ الطوسي ج
 2ص .830
( )3ع���دة األص���ول للش���يخ الطوس���ي ج1
ص.387
( )4سورة اجلاثية اآلية رقم .13
( )5سورة احلجر اآلية رقم .30
( )6سورة النازعات اآلية رقم  1ــ .5
( )7سورة آل عمران اآلية رقم .60
( )8حدي���ث مس���تفيض رواه العامة واخلاصة،
راج���ع :املصن���ف الب���ن أب���ي ش���يبة.504 ،495/7 :
كتاب الس���نة 550 :ق���ال األلبان���ي :حديث صحيح،
واحلدي���ث أخرج���ه الرتم���ذي وابن حب���ان واحلاكم
وأمحد .الس���نن الكربى للنسائي ،45/5 :ومصادر
مجة.
( )9الس���نن الكربى 127/5 :رقم  8457بسند
حس���ن بن صحي���ح عن أب���ي ذر .املصن���ف البن أبي
شيبة 506 ،499 /7 :عن أبي ذر وعبد اهلل بن شداد
بسندين حسنني ،ويف  543/8عن عبد الرمحن بن
عوف بس���ند حسن .مس���ند أبي يعلى 165/2 :رقم
 .859املستدرك ،120/2 :قال :هذا حديث صحيح
اإلسناد ومل خيرجاه ،ومصادر عدة.

Ö

أخالقك هويتك
اعتدال األخالق المحمودة واستحصالها
الطري���ق حلفظ اعت���دال الفضائل ــ قانون العالج يف
الط���ب الروحان���ي ــ طريق���ة معرفة األمراض النفس���ية ــ
املعاجل���ات الكلية ألمراض النف���س ــ املعاجلات اخلاصة
ألمراض النفس ،وله أربعة مقامات:
األول م���ا يتعلق بالقوة العاقلة من الرذائل والفضائل
وكيفية عالج الرذائل.
الثاني ما يتعلق بالقوة الغضبية من الرذائل والفضائل
وكيفية العالج.
الثالث ما يتعلق بالقوة الشهوية من الرذائل والفضائل
وكيفية العالج.
الرابع م���ا يتعلق بالقوى الثالث أو باثنتني منها ،ويف
فصول.

أكل م���ا يضره م���ن املطاعم فليؤدبها بالصوم ،وإذا صدر
عن���ه غضب مذموم يف واقعة فليؤدبها بإيقاعها يف مثلها
م���ع الص�ب�ر عليه���ا ،أو يف مع���رض إهانة الس���فهاء حتى
يكس���ر جاهه أو يؤدبها بارتكاب ما يشق عليها من النذر
والصدقة وغري ذلك.
وينبغ���ي أال ي�ت�رك اجل���د والس���عي يف التحصي���ل
واحلفظ وإن بلغ الغاية ألن التعطيل يؤدي إىل الكس���الة
وه���ي إىل انقط���اع فيوض���ات ع���امل الق���دس ،فتنس���لخ
الص���ورة اإلنس���انية وحتص���ل اهلالكة األبدية ،والس���عي
يوج���ب ازدي���اد جت���رد النف���س وصفائها واألن���س باحلق
واأللف بالصدق ،فيتنفر عن الكذب والباطل ،ويتصاعد
يف مدارج الكماالت ومراتب السعادات ،حتى تنكشف له
األسرار اإلهلية والغوامض الربانية ،ويتشبه بالروحانيات
القادسة وينخرط يف سلك املالئكة املقدسة.
وجيب أن يكون سعيه يف أمور الدنيا بقدر الضرورة،
وحيرم على نفس���ه حتصيل الزائد ،ألنه ال ش���قاوة أش���د
م���ن صرف اجلوهر الباقي النوراني يف حتصيل اخلزف
الفاني الظلماني الذي يفوت عنه وينتقل إىل أعدائه من
الوارث وغريهم.
أن حيرتز عما يهيج الشهوة والغضب رؤية ومساعًا
ً
وختي�ل�ا ،وم���ن هيجهما كم���ن هيج كلبًا عقورًا أو فرس���ا
مشوس���ا ،ث���م يضط���ر إىل تدب�ي�ر اخل�ل�اص من���ه ،وإذا
حتركتا بالطبع فليقتصر يف تس���كينهما مبا يس���د اخللة
وال ين���ايف حف���ظ الصحة ،وهو القدر ال���ذي جوزه العقل
والشريعة.
أن يس���تقصي يف طلب خفايا عيوب نفسه ،وإذا عثر
على شيء منها اجتهد يف إزالته ،وملا كانت النفس عاشقة
لصفاتها وأفعاهلا ،فكثريًا ما خيفى عليها بعض عيوبها،
فيل���زم على كل طال���ب للصحة وحافظها أن خيتار بعض
أصدقائ���ه ليتفحص عن عيوبه وخي�ب�ره مبا اطلع عليه،
وإذا أخربه بش���يء منها فليفرح وليبادر إىل إزالته حتى
يثق صديقه بقوله ،ويعلم أن إهداء ش���يء من عيوبه إليه
أحسن عنده من كل ما حيبه ويهواه ،ورمبا كان العدو يف
ه���ذا الب���اب أنفع من الصديق ،ألن الصديق رمبا يس�ت�ر
العي���ب وال يظه���ره ،والعدو مصر على إظه���اره ،بل رمبا
يتجاوز إىل البهتان ،فإذا أظهر األعداء عيوبه فليش���كر
اهلل على ذلك وليبادر إىل رفعها وقمعها.
ومم���ا ينف���ع يف املق���ام أن جيع���ل صور الن���اس مرايا
لعيوب���ه ويتفقد عيوبهم ،وإذا عث���ر على عيب منهم تأمل
يف قبحه ،ويعلم أن هذا العيب إذا صدر عنه يكون قبيحًا
وي���درك غريه هذا القبح ،فليجتهد يف إزالته ،وينبغي أن
حياسب نفسه يف آخر كل يوم وليلة ،ويتفحص عن مجيع
ما صدر من األفعال فيهما فإن مل يصدر عنه ش���يء من
القبائ���ح والذمائ���م فليحمد اهلل على حس���ن تأييده ،وإن
صدر عنه شيء من ذلك فليعاتب نفسه ويتوب ،وجيتهد
يف أال يصدر عنه بعد ذلك مثله.

الطريق لحفظ اعتدال الفضائل
ق���د تق���رر يف الط���ب اجلس���ماني أن حف���ظ الصحة
بإي���راد املثل ومالئم املزاج فيجب أن يكون حفظ اعتدال
الفضائل أيضًا بذلك ،وإيراد املثل حلفظ اعتداهلا يكون
بأمور:
اختيار مصاحبة األخيار ،واملعاشرة مع أولي الفضائل
اخللقية واس���تماع كيفية س���لوكهم مع اخلالق واخلليقة،
واالجتناب عن جمالسة األشرار وذوي األخالق السيئة،
واالحرتاز عن اس���تماع قصصه���م وحكاياتهم وما صدر
عنه���م من األفع���ال ومزخرفاتهم ،ف���إن املصاحبة مع كل
أح���د أقوى باع���ث على االتصاف بأوصاف���ه ،فإن الطبع
يسرتق من الطبع ك ً
ال من اخلري والشر.
والس���ر أن النفس اإلنس���انية ذات قوى بعضها يدعو
إىل اخل�ي�رات والفضائ���ل وبعضه���ا يقتض���ي الش���رور
والرذائ���ل ،وكلما حصل ألحدهما أدنى باعث ملا تقتضيه
جبلت���ه مال إليه وغلب على صاحب���ه إىل اخلري ،ولكون
دواع���ي الش���ر من القوى أكث���ر من بواع���ث اخلري منها،
يكون امليل إىل الشر أسرع وأسهل بالنسبة إىل امليل إىل
اخلري ،ولذا قي���ل :إن حتصيل الفضائل مبنزلة الصعود
إىل األعالي وكس���ب الرذائل مبثابة الن���زول منها ،وإىل
ذلك يشري قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم:
(حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات).
إعم���ال القوى يف ش���رائف الصف���ات ،واملواظبة على
األفع���ال ال�ت�ي هي آث���ار فضائل املل���كات ،ومحل النفس
عل���ى األعمال اليت يقتضيها اخلل���ق الذي يريد حفظه،
فاحلاف���ظ مللكة اجلود جي���ب أن يواظب على إنفاق املال
وبذل���ه على املس���تحقني ،ويقهر على نفس���ه عند وجدان
ميله���ا إىل اإلمس���اك ،واحلف���اظ مللك���ة الش���جاعة جيب
أال ي�ت�رك اإلقدام يف األخطار واألهوال بش���رط إش���ارة
العق���ل ،ويغض���ب على نفس���ه عند وجدان اجل�ب�ن منها،
وهكذا احلال يف س���ائر الصفات ،وهذا مبثابة الرياضة
اجلسمانية يف حفظ الصحة البدنية.
عنه
تصدر
لئ�ل�ا
يفعله،
أن يق���دم الرتوي عل���ى كلما
طريق معرفة األمراض النفسانية
ً
غفلة خالف ما تقتضيه الفضيلة ،ولو صدر عنه أحيانا
األم���راض النفس���اني ه���ي احنراف���ات األخ�ل�اق عن
خ�ل�اف مقتضاها ،فليؤدب نفس���ه بارتكاب م���ا يضاده ،االعت���دال ،وطري���ق معرفته���ا :أنك قد عرف���ت أن القوى
ويش���ق عليه���ا عقوبة ،بع���د تعيريها وتوبيخه���ا ،كما إذا اإلنس���انية حمصورة يف أنواع ثالثة :أحدها قوة التمييز
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وثانيها قوة الغضب ويعرب عنها بقوة الدفع ،وثالثها قوة
الشهوة ويعرب عنها بقوة اجلذب.
واحن���راف كل منه���ا إم���ا يف الكمي���ة أو يف الكيفية،
واالحن���راف يف الكمي���ة إم���ا للزي���ادة م���ن االعت���دال أو
للنقص���ان عن���ه ،واالحن���راف يف الكيفي���ة إمن���ا يك���ون
برداءته���ا ،فأم���راض كل ق���وة إما حبس���ب اإلف���راط أو
التفريط ،أو حبسب رداءة الكيفية.
فاإلف���راط يف ق���وة التميي���ز :كاجلرب���زة والده���اء،
والتجاوز عن حد النظر ،واملبالغة يف التنقري ،والتوقف
يف غري موضعه للش���به الواهية ،واحلكم على اجملردات
بقوة الوهم ،وإعمال الذهن يف إدراك ما ال ميكن دركه،
والتفريط فيه كالبالهة ،وقصور النظر عن درك مقدار
الواجب ،كإجراء أحكام احملسوسات على اجملردات.
والرداءة كالسفسطة يف االعتقاد ،وامليل إىل العلوم
غ�ي�ر اليقيني���ة ـ���ـ كعل���م اجل���دل واخل�ل�اف ـ���ـ أزيد مما
ميي���ل إىل اليقينيات واس���تعماهلما يف مقام اليقينيات،
والش���وق إىل علم الكهانة والشعبذة وأمثاهلما للوصول
إىل الشهوات اخلسيسة.
وأما االف���راط يف قوةالدفع :كش���دة الغضب والغيظ
وفرط االنتقام حبيث يتشبه بالسباع ،وأما التفريط ،كعدم
الغرية واحلمية والتشبه باألطفال والنسوان يف األخالق
والصف���ات ،وأما ال���رداءة فيها :كالغي���ظ على اجلمادات
والبهائم أو على الناس ال بسبب موجب لالنتقام.
وأم���ا االف���راط يف ق���وة اجل���ذب :فكاحل���رص على
األكل واجلم���اع أزيد من ق���در الضرورة ،والتفريط فيه:
فكالفتور عن حتصيل األقوات الضرورية وتضييع العيال
واخلمود عن شهوة حتى ينقطع عنه النسل ،أما الرداءة
فيها :كشهوة الطني وامليل إىل مقاربة الذكور.
ث���م إن���ك ق���د عرف���ت أن أجن���اس الفضائ���ل أربعة،
المعالجات الخاصة لمرض النفس
فأجن���اس الرذائل حبس���ب الكمية مثاني���ة ،لكل فضيلة
مل���ا عرفت املعاجل���ة الكلية الش���املة جلميع الرذائل
ض���دان كل منهما ضد لآلخر ،وحبس���ب الكيفية أربعة،
وحيص���ل من تركيبها وامتزاجه���ا أنواع وأصناف ال يعد بأجناس���ها وأنواعه���ا وأصنافه���ا ،فلنش���تغل اآلن ببيان
معاجل���ة كل م���ن الرذائ���ل خبصوصه ،وق���د عددنا قبل
كثرة ،كما عرفت أكثرها.
ذل���ك ما يتعلق بالق���وى الثالث من الرذائ���ل وأضدادها
أسباب األمراض النفسانية
من الفضائل مما له اس���م مش���هور ،فههنا نذكر معاجلة
اعل���م أن أس���باب االحن���راف يف األخ�ل�اق ،إم���ا كل رذيل���ة خبصوصه���ا ،ونذيل���ه بذك���ر م���ا يضادها من
ً
نفس���ية حاصل���ة يف النف���س يف بدو فطرته���ا ،أو حادثة الفضيل���ة ،وم���ا ورد يف مدحه���ا عق ً
ونق�ل�ا ،ألن العلم
ال
م���ن مزاولته���ا لألعم���ال الردي���ة ،أو جس���مية ـ���ـ وه���ي مبعرف���ة كل فضيلة وحس���نة أعون ش���يء عل���ى إزالة ما
األم���راض املوجب���ة لبع���ض املل���كات الردية ــ والس���ر يف يضادها من الرذيلة.
ذلك أن النفس ملا كانت متعلقة بالبدن عالقة ارتباطية،
ورمب���ا كان���ت مجلة م���ن الرذائل املختلفة يف االس���م
فيتأث���ر كل منهم���ا بتأث���ر اآلخ���ر ،وكل كيفية حتدث يف مش�ت�ركة يف املعاجل���ة ،ورمبا كان للرذائ���ل أو الفضائل
أحدهم���ا تس���ري يف اآلخ���ر ،كم���ا أن غض���ب النفس أو املتع���ددة ض���د واحد منهما ،فنحن نش�ي�ر إىل ما ذلك،
تعشقها يوجب اضطراب البدن وارتعاشه ،وتأثر البدن ونش�ي�ر أيضًا يف تلو كل رذيلة وفضيلة إىل يتولد منهما
باألمراض( ،ال) سيما إذا حدثت يف األعضاء الرئيسية م���ن أفع���ال اجل���وارح م���ع معاجلته ـ���ـ إن كان ل���ه ذلك ــ
يوج���ب النقص يف إدراك النفس وفس���اد ختيلها وكثريا ونراع���ي الرتتيب املذكور يف مقام اإلمجال :فنذكر أوال
ما حيدث من بعض األمراض السوداوية فساد االعتقاد ما يتعلق بالقوة العاقلة من اجلنس�ي�ن وأنواعهما ،ثم ما
واجلنب وس���وء الظن ،ومن بعضه���ا التهور ،وحيصل من يتعل���ق بالق���وة الغضبية ،ث���م ما يتعلق بالش���هوية ،ثم ما
()1
يتعلق بثالث واالثنتني منها.
أكثر األمراض سوء اخللق.
نفسانيا فاملعاجلة الكلية هنا كاملعاجلة الكلية يف الطب
اجلس���ماني ،واملعاجلة الكلية في���ه أن يعاجل املرض أو ًال
بالغ���ذاء الذي هو ضد امل���رض طبعا ،كأن يعاجل املرض
الب���ارد بالغ���ذاء احل���ار ،ف���إن مل ينف���ع فبال���دواء وإن مل
ينج���ح فبالس���مومات ،وإن مل حيصل به���ا الربء فبالكي
أو القطع ،وهو آخر العالج.
فالقان���ون الكلي يف املعاجلة هن���ا أيضًا كذلك ،وهو
أن يب���ادر بع���د معرفة االحن���راف إىل حتصيل الفضيلة
ال�ت�ي ه���ي ض���ده ،واملواظب���ة عل���ى األفع���ال ال�ت�ي هي
آثاره���ا ،وهذا مبنزلة الغذاء املض���اد للمرض ،فكما أن
حص���ول احلرارة يف املزاج يدفع ال�ب�رودة احلادثة فيه،
فك���ذا كل فضيلة حت���دث يف النفس تزي���ل الرذيلة اليت
ه���ي ضدها ،فإن مل ينفع فليوب���خ النفس ويعريها على
ه���ذه الرذيلة فكرًا أو قوال أو عم�ل�ا ،ويعاتبها خياطبها
بلس���ان احلال واملق���ال :أيتها النفس األم���ارة قد هلكت
وتعرضت لس���خط اهلل وغضب���ه ،وعن قريب تعذبني يف
النار مع الشياطني واألشرار.
ف���إن مل يؤثر ذل���ك فلريتكب آث���ار الرذيلة اليت هي
ض���د هذه الرذيلة ،بش���رط حمافظة التعديل ،فصاحب
اجلنب مث ً
ال يعمل أعمال املتهورين ،فيخوض يف املخاوف
واأله���وال ،ويلق���ي نفس���ه يف م���وارد احل���ذر واألخطار،
وصاح���ب البخ���ل يكث���ر من ب���ذل األم���وال ،بش���رط أن
يك���ف إذا ق���رب زوال اجلنب والبخل لئ�ل�ا يقع يف التهور
واإلس���راف ،وه���ذا مبنزلة املداواة بالس���م ،فإن مل ينفع
ذل���ك لق���وة اس���تحكام امل���رض فليع���ذب النف���س بأنواع
التكالي���ف الش���اقة والرياض���ات املتعبة املضعف���ة للقوة
الباعث���ة على ه���ذه الرذيلة وهذا مبثاب���ة الكي والقطع،
وهو آخر العالج.

المعالجات الكلية لمرض النفس
س���بب االحن���راف إن كان مرض���ا جس���مانيًا فيجب
أن يب���ادر إىل إزالت���ه باملعاجل���ات الطبي���ة ،وإن كان
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مباحث عقائدية

سبق يف العدد السابق حبث واستعراض
الش���روط واملواصف���ات اليت ينبغ���ي توفرها
يف اإلمام واس���تعرضنا بعض هذه الش���روط
وبين���ا موضع االتف���اق وموضع االختالف يف
هذه الشروط بني الشيعة اإلمامية وبني أهل
الس���نة ،ووصلنا يف البحث إىل صفة العلم،
وق���د أوضحن���ا أن ش���رط العلم ق���د أمجعت
وأن القرآن
علي���ه مجي���ع الفرق اإلس�ل�اميةّ ،
والس���نة ق���د نبها علي���ه يف مواضع ال حصر
هلا.
وأوضحنا يف العدد السابق ان شرط العلم
وان كان شرطا جممعًا عليه بني املسلمني إال
أن االخت�ل�اف قد وقع يف مق���دار هذا العلم
ال���ذي جيب توفره يف اإلم���ام وحدوده ،وبينا
أن أهل الس���نة قد اختلف���وا فيما بينهم على
ثالث فرق:
الفرقة األوىل :اشرتطوا أن يكون اإلمام
قد وصل يف علمه إىل مرتبة االجتهاد ،وهم
اجلمهور األعظم منهم.
الفرقة الثانية :مل يشرتطوا االجتهاد يف
اإلمام وال اش�ت�رطوا ان يكون خبريا مبواقع
االجتهاد.
الفرق���ة الثالثة :قالوا بض���رورة أن يكون
اإلم���ام على درجة كافية من العلم الش���رعي
ومن العلوم األخرى الن طبيعة عمله تستلزم
ذل���ك ،ولكن ليس من الض���روري يف نظرهم
أن يبل���غ درج���ة االجته���اد املطل���ق لتعذره يف
كثري من الناس ،فإذا وجد جمتهد تتوفر فيه
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بقية الش���روط الضرورية واملنصوص عليها
كاالجته���اد املطل���ق أو النس�ب�ي فهو املطلوب
وإال ف�ل�ا ت�ت�رك مص���احل املس���لمني معطل���ة
وي���دب الفس���اد فيه���م بس���بب ع���دم وج���ود
اجملته���د الذي تتوف���ر فيه ش���روط اإلمامة،
فيقدم حينئذ ما هو متوفر.
وق���د ختمنا البح���ث بقولنا :إن الش���يعة
اإلمامي���ة هل���م يف مس���ألة علم اإلم���ام كالم
كثري واس���ع حيتاج إىل مساحة خاصة وهو
ما س���نقوم مبناقش���ته يف هذا العدد إن شاء
اهلل تعاىل.
يجب أن يكون اإلمام أعلم األمة
أمجع���ت كلم���ة الش���يعة اإلمامي���ة تبع���ا
الئمته���م صل���وات اهلل وس�ل�امه عليه���م
أمجع�ي�ن بوجوب أن يك���ون اإلمام أعلم أهل
زمان���ه ،ويف ه���ذا الص���دد يق���ول الش���ريف
املرتضى يف (رس���ائل املرتضى ج  3ص 20
ـ���ـ ( :)21وواجب أن يك���ون ــ اإلمام ــ أفضل
م���ن رعيت���ه وأعل���م ،لقب���ح تقدي���م املفضول
عل���ى الفاضل فيم���ا كان أفضل منه فيه يف
العق���ول).
ويق���ول الش���يخ الطوس���ي يف (االقتصاد
ص( :)192وجي���ب أن يك���ون اإلم���ام عامل���ا
بتدب�ي�ر ما هو إم���ام فيه من سياس���ة رعيته
والنظ���ر يف مصاحله���م وغ�ي�ر ذل���ك حبك���م
العقل .وجيب أن يكون أيضا بعد الشرع عاملا
جبميع الش���ريعة ،لكون���ه حاكما يف مجيعها.

ي���دل على ذلك أنه ال حيس���ن م���ن حكيم من
حكم���اء املل���وك أن يول���ي وزارت���ه والنظر يف
مملكته من ال حيس���نها أو ال حيسن أكثر من
ذل���ك ،ومتى فع���ل ذلك كان مضيع���ا ململكته
واس���تحق الذم من العقالء .وكذلك ال حيسن
م���ن أحدن���ا أن يوكل إنس���انا عل���ى النظر يف
أمر ضيعته وأهله وولده وتدبري أموره من ال
يعرف شيئا منها أو أكثرها ،ومتى فعل ذلك
ذم���وه العقالء وقالوا له :ضيع���ت أمر أهلك
وضيعتك).
ويق���ول ابن ميث���م البحران���ي يف (قواعد
امل���رام يف عل���م ال���كالم ص 179ـ���ـ :)180
(وجب أن يكون ــ اإلمام ــ مستجمعا ألصول
الكماالت النفس���انية ،وه���ي :العلم ،والعفة،
والش���جاعة ،والعدال���ة .فأم���ا العل���م فال بد
وأن يك���ون عاملا مبا حيت���اج إليه يف اإلمامة
م���ن العلوم الديني���ة والدنيوية كالش���رعيات
والسياس���ات واآلداب وفص���ل احلكوم���ات
واخلصوم���ات ،إذ ل���و جاز أن يك���ون جاهال
بشيء منها مع حاجة إمامته إىل ذلك لكان
خمال ببعض ما جيب عليه تعلمه ،واإلخالل
بالواج���بين���ايفالعصم���ة).
أم���ا الش���يخ املظفر فيق���ول يف (عقائد
اإلمامي���ة ص( :)67ونعتق���د أن اإلم���ام
كالن�ب�ي جي���ب أن يك���ون أفض���ل الناس يف
صف���ات الكم���ال من ش���جاعة وك���رم وعفة
وص���دق وعدل ،ومن تدب�ي�ر وعقل وحكمة
وخل���ق).

علم اإلمام في
ال���كايف (ج  1ص )256باب���ا خاص���ا أمساه:
عليهم السالم
أحاديث أهل البيت
(باب أن األئمة عليهم الس�ل�ام يعلمون مجيع
لقد حتدث���ت روايات أهل البيت صلوات العل���وم ال�ت�ي خرجت إىل املالئك���ة واألنبياء
اهلل وس�ل�امه عليهم أمجعني بش���كل مسهب والرسل عليهم السالم).
وتفصيل���ي عن مس���ألة عل���م اإلمام وس���عته
وتفاصيل���ه وأصل���ه ومنش���أه وأنواع���ه ،وال  :4انه يعلم بما كان وما يكون حتى
ميكن لنا يف هذه الصفحات اإلحاطة جبميع من يمرض من شيعته ويعلم من
التفصي�ل�ات وال اإلملام جبمي���ع أطراف هذا في الجنة ومن في النار وغير ذلك
املوض���وع ولكنن���ا س���نحاول اس���تعراض أهم
أخ���رج الش���يخ الكليين يف (ال���كايف ج 1
م���ا ميكن معرفت���ه حول هذا املوض���وع املهم ص )260بابا خاصا أمساه بـ(باب أن األئمة
ون�ت�رك التفصيل للق���ارئ العزيز يرجع فيها عليهم الس�ل�ام يعلمون علم ما كان وما يكون
إىل الكتب الروائية اليت تكلمت عن تفاصيل وان���ه ال خيف���ى عليهم الش���يء صل���وات اهلل
هذه املسألة:
عليهم) فلريجع إليه من يريد التفصيل.
 :1ان اإلمام وارث لجميع علوم األنبياء
وأخ���رج حممد ب���ن احلس���ن الصفار يف
واألوصياء الذين سبقوه
كتاب���ه (بصائر الدرج���ات ص )147بابا آخر
السالم
عليه
فعن اإلمام أبي جعفر الباقر
أمساه (باب يف علم األئمة مبا يف السماوات
انه قال( :إن اهلل عز وجل مجع حملمد صلى واألرض واجلنة و النار وما كان وما هو كائن
اهلل علي���ه وآل���ه س���نن النبيني م���ن آدم وهلم إىل ي���وم القيام���ة) واورد فيه ع���دة أحاديث
ج���را إىل حممد صل���ى اهلل علي���ه وآله قيل منها ما ع���ن أبي بصري عن أبي جعفر عليه
له :وما تلك السنن؟ قال :علم النبيني بأسره الس�ل�ام قال( :س���ئل علي عليه الس�ل�ام عن
 ،وإن رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله صري عل���م النيب صل���ى اهلل عليه وآل���ه فقال علم
ذلك كله عند أمري املؤمنني عليه السالم) .النيب علم مجي���ع النبيني وعلم ما كان وعلم
وعن أبي عبد اهلل عليه السالم انه قال :ما هو كائن إىل قيام الساعة ثم قال والذي
(إن داود ورث عل���م األنبي���اء  ،وإن س���ليمان نفس���ي بيده إني ألعلم علم النيب صلى اهلل
ورث داود  ،وإن حممدا صلى اهلل عليه وآله علي���ه وآله وعل���م ما كان وما ه���و كائن فيما
ورث س���ليمان  ،وإنا ورثنا حممدا صلى اهلل بيين وبني قيام الساعة).
عليه وآله وإن عندنا صحف إبراهيم وألواح
وأخ���رج الصف���ار أيضا باب���ا آخر امساه
موس���ى) راجع (الكايف للش���يخ الكليين ج ( 1ب���اب يف األئم���ة انه���م يعرف���ون م���ن ميرض
ص.)225
م���ن ش���يعتهم و حيزن���ون ويدع���ون ويؤمنون
 :2إن عند اإلمام جميع الكتب والصحف على دعاء ش���يعتهم وه���م غيب عنهم) وأورد
صلىاهللعليهواله
لألنبياءالذينسبقوانبينا
في���ه ع���دة أحادي���ث فلريجع إليها م���ن يريد
عليه
اهلل
عبد
عن أب���ي بصري  ،عن أبي
التفصيل أكثر.
السالم قال( :وعندنا الصحف اليت قال اهلل
 :5إن اإلمام يعلم جميع ذلك من
ع���ز وجل« :ﭠ ﭡ ﭢ» قلت :جعلت
كتاب اهلل سبحانه
فداك هي األلواح؟ قال :نعم) راجع (الكايف
وق���د صرح���ت أحادي���ث أه���ل البي���ت
للشيخ الكليين ج 1ص.)225
صل���وات اهلل وس�ل�امه عليه���م أمجع�ي�ن بأن
وق���د أخ���رج الش���يخ الكلي�ن�ي يف كتاب���ه ال وجه للعجب واالس���تغراب يف هذه الس���عة
ال���كايف (ج  1ص )227باب���ا خاص���ا أمساه :العظيم���ة لعلم اإلمام الن مجيع ما تقدم من
(باب ان األئمة عليهم السالم عندهم مجيع علم مودع يف كتاب اهلل سبحانه الذي وصف
الكت���ب ال�ت�ي نزل���ت م���ن عند اهلل ع���ز وجل نفس���ه بقوله س���بحانه يف سورة النحل (اآلية
وانهم يعرفونها على اختالف ألسنتها).
رقم « :)89ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
 :3ان عنده جميع العلوم التي
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ» ،وقال
خرجت إلى المالئكة
تعاىل يف سورة األنعام (اآلية رقم « :)38ﭳ
الباقر
جعفر
ع���ن أب���ي بصري  ،عن أب���ي
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ
عليه الس�ل�ام ق���ال ( :إن هلل عز وجل علمني ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
 :عل���م ال يعلم���ه إال هو وعل���م علمه مالئكته ﮊ».
ورس���له  ،فما علم���ه مالئكته ورس���له عليهم
وأخ���رج حممد ب���ن احلس���ن الصفار يف
الس�ل�ام فنحن نعلمه) راجع (الكايف للش���يخ كتاب���ه بصائ���ر الدرج���ات (ص  )148ق���ال:
الكليين ج  1ص .)255
(حدثنا أمحد بن حممد عن حممد بن سنان
وق���د أخ���رج الش���يخ الكلي�ن�ي يف كتاب���ه ع���ن يونس عن احلرث ب���ن املغرية وعدة من

أصحابن���ا فيهم عبد األعلى وعبيدة بن عبد
اهلل بشر اخلثعي وعبد اهلل بن بشري مسعوا
أبا عبد اهلل عليه السالم يقول إني ألعلم ما
يف الس���ماوات واعلم م���ا يف األرضني واعلم
ما يف اجلنة واعلم ما يف النار واعلم ما كان
وم���ا يكون ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كرب
عل���ى م���ن مسعه فقال علمت م���ن كتاب اهلل
يقول فيه تبيان كل شيء).
 :6ان اإلمام إذا أراد أن يعلم بأي
شيء يعلمه اهلل سبحانه
أخ���رج الش���يخ الكليين يف كتاب���ه الكايف
(ج 1ص )258باب���ا امساه( :ب���اب أن األئمة
عليهم الس�ل�ام إذا ش���اؤوا أن يعلموا علموا)
وقد اخ���رج فيه عدة أحاديث خنتار منها ما
ع���ن أب���ي عبد اهلل عليه الس�ل�ام ق���ال ( :إن
اإلمام إذا شاء أن يعلم علم).
أما مصدر تعليمه فهو اهلل سبحانه ففي
كتاب بصائر الدرجات (ص  )335عن عمار
الس���اباطي قال( :س���ألت أبا عب���د اهلل عليه
الس�ل�ام عن اإلمام أيعلم الغيب قال ال ولكن
إذا أراد أن يعلم الشيء علمه اهلل ذلك).
أما كيف يعلمه اهلل س���بحانه فقد وردت
رواي���ات أخرى توضح ذلك ،وتبني أن علمهم
الذي يعلمهم اهلل س���بحانه به على قس���مني،
األول عل���م يقذف يف قلوبه���م كما قذف اهلل
س���بحانه يف قل���ب أم موس���ى ،ق���ال تع���اىل
(س���ورة القصص « :)7ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ».
وع���ن احلرث بن املغ�ي�رة النضري قال:
(قل���ت ألب���ي عب���د اهلل عليه الس�ل�ام ما علم
عاملكم مجل���ة يقذف يف قلبه وينكت يف أذنه
ق���ال فقال وحي كوحي أم موس���ى) (بصائر
الدرج���ات حملم���د ب���ن احلس���ن الصفار ص
.)337
أما القسم الثاني فقد مسي يف الروايات
بالنق���ر يف اآلذان ،أي يكلم���ه املل���ك يف أذنه
كالما خفيا ال يسمعه إال اإلمام ،واألحاديث
يف ذل���ك كث�ي�رة منه���ا ما ع���ن علي الس���ائي
ق���ال( :س���ألت الص���ادق علي���ه الس�ل�ام عن
مبل���غ علمهم فق���ال مبلغ علمن���ا ثالثة وجوه
ماض وغابر و حادث فأما املاضي فمفس���ر
وأم���ا الغابر فمزبور وأما احلادث فقذف يف
القل���وب ونقر يف األمساع وهو أفضل علمنا
وال نيب بعد نبينا) (بصائر الدرجات حملمد
ابن احلسن الصفار ص .)338
وللموض���وع تفاصي���ل أخرى كثرية نرتك
للقارئ مراجعتها يف الكتب اليت أشرنا إليها
وغريها ،واحلمد هلل أوال وآخرا.

ÎÐ

أعالم الشيعة

اسمه
هو حممد بن علي بن رزين ،من مشاهري
شعراء العصر العباسي .الذي اشتهر بتشيعه
آلل عل���ي ب���ن أب���ي طال���ب وهجائ���ه ال�ل�اذع
للخلفاء العباسيني(.)1
أسرته
عاش دعبل اخلزاعي يف بيت علم وفضل
وأدب ،ب���رز في���ه حمدث���ون وش���عراء (وفيهم
السؤدد والشرف وكل الفضل والفضيلة)(،)2
وق���د كلل اهلل ع ّز ّ
وجل هذا البيت بالش���رف
العظي���م ح�ي�ن كرمه خبمس���ة ش���هداء ..على
رأس���هم بطل اإلس�ل�ام العظيم عب���د اهلل بن
ورق���اء ال���ذي كان هو وأخ���واه (عبد الرمحن
وحممد) رس���ل النيب (صل���ى اهلل عليه وآله
وس���لم) إىل اليم���ن( ..وكان الثالثة وأخوهم
الراب���ع (عثم���ان) من فرس���ان أمري املؤمنني
الش���هداء يف صف�ي�ن)( )3وأخوه���م اخلامس
ناف���ع ب���ن بدي���ل استش���هد على عه���د النيب
(صلى اهلل عليه وآله وسلم).
والدته
ولد الش���اعر دعب���ل اخلزاعي يف الكوفة
س���نة  148ه���ـ .ولقبت���ه (الداي���ة) بدعب���ل،
ً
(ذعب�ل�ا)
لدعاب���ة كان���ت في���ه .فه���ي أرادت
فقلبت الذال دا ًال.
نشأته
ش���ب يف بي���ت اختص بالش���عر( ،)4فجده
ّ
(رزين) شاعر كما ذكره ابن قتيبة يف (الشعر
والش���عراء) وأب���وه (عل���ي) كان م���ن ش���عراء
عص���ره( ،)5وعم���ه عب���د اهلل ب���ن رزي���ن أحد
الش���عراء ،واب���ن عمه (حممد ب���ن عبد اهلل)
شاعر له ديوان ويلقب بـ(أبي الشيص) وابن
هذا عبد اهلل بن حممد أبي الش���يص شاعر
ل���ه ديوان أيض���ًا وأخ���واه (علي أبو احلس���ن
ورزين) من الشعراء املشهورين.
وع���ن ه���ؤالء مجيع���ًا أخذ دعب���ل ومنهم
اس���تقى وتعل���م؛ فتلق���ف أجبدي���ة الش���عر
وأصول���ه ،وفه���م معانيه وغ���اص يف حبوره،
وحفظ الكثري الكثري من األبيات والقصائد..
إال أنه مل يش���رع يف النظم ،وعاهد نفسه أال
يفع���ل ذلك إال بعد أن ينه���ل املزيد من منابع
الشعر األصيلة ،ويتقن صناعته اتقانًا جيدًا..

وهكذا خرج من الكوفة وسافر إىل احلجاز
م���ع أخي���ه رزي���ن ،وإىل الري وخراس���ان مع
أخيه علي .قال العالمة األميين( :كان دعبل
خيرج فيغيب سنينًا يدور خالهلا الدنيا كلها
ويرج���ع ،وق���د أفاد وأث���رى ،وكانت الش���راة
والصعالي���ك يلقون���ه وال يؤذون���ه ويواكلون���ه
ربون���ه ،وكان إذا لقيه���م
ويش���اربونه وي ّ
وض���ع طعامه وش���رابه ودعاهم إلي���ه فكانوا
يواصلون���ه ويصلون���ه ...وهك���ذا رافق مس���لم
ب���ن الولي���د (وكان ش���اعرًا متصرفًا يف فنون
القول حس���ن األسلوب أستاذ الفن ويقال أنه
أول من قال الشعر املعروف بالبديع وومسه
وتبع���ه في���ه أبو مت���ام وغريه ت���ويف جبرجان
سنة  208هـ)(.)6
رافقه دعبل ليأخذ األدب عنه ويس���تقي
م���ن فنون���ه ،وع�ب�ر دعب���ل ع���ن تل���ك الفرتة
بقول���ه :م���ا زلت أقول الش���عر وأعرضه على
مسلم فيقول لي :أكتم هذا ..حتى قلت:
أيـن الشبـــــاب وأّيـــــة سلكا
ال أيـــن يطلب ّ
ضــل بل هلكا
ال تعجيب يا سلم من رجل
ضحك املشيب برأسه فبكى
فلما أنش���دته هذه القصيدة قال :اذهب
اآلن فاظهر شعرك كيف شئت وملن شئت!
س��� ّر دعبل هل���ذه النتيج���ة وانطلق مارده
الشعري من عقاله وراح ينشد أحلى القصائد
وأعذبه���ا ..وألنه تربى على حمبة أهل البيت
عليهم الس�ل�ام والوالء هلم ،فقد كرس شعره
م���ن أج���ل الدفاع عن البي���ت النبوي الطاهر
والتجاهر بأحقيتهم دون مباالة باملوت الذي
كان يرتصده.
ول���ه م���ن قصي���دة طويلة يف رث���اء اإلمام
احلسني قوله:
يــــا آل أحـمــد مـــا لقيتم بعده
من عصبة هم يف القياس جموس
كم عربة فاضت لكم وتقطعت
يوم الطفوف على احلسني نـفوس
صربًا موالينا فسوف نديلكم يومًا
نبوغه
علــى آل اللعيــــــــــــن عبـــــــــــــوس
مل يكت���ف دعب���ل اخلزاع���ي بنبوغ���ه يف
ما زلت متّبعًا لكم وألمركم
وعليه نفسي ما حيـيـت أسوس الش���عر ال���ذي صار ُيستش���هد ب���ه يف إثبات
معان���ي األلف���اظ وم���واد اللغة ويهت���ف به يف

أسفاره
وجرأته
س���ـــــــــــافر دعب���ل
اخلزاعي إىل بغداد وأقام فيها زمن املأمون
فاختلط بأدبائها وش���عرائها فاكتس���ب منهم
م���ا أغن���ى جتربته ،فبل���غ الذروة يف نش���اطه
الش���عري وإتق���ان صناعته؛ فنظ���م يف بغداد
أقوى وأشهر قصائده (فتوغل ال يق ّر به قرار
وال يه���اب يف اهلجاء والس���باب املقذع فيمن
حس���بهم أعداء الع�ت�رة الطاه���رة وغاصيب
مناصبه���م ،ف���كان يتق���رب بش���عره إىل اهلل
وه���و م���ن املقربات إليه س���بحانه زلفى ،وأن
الوالي���ة ال تك���ون خالص���ة إال بال�ب�راءة ممن
يضادها ويعاندها كما تربأ اهلل ورسوله من
املشركني)(.)7
وبس���بب اجل���رأة واهلج���اء كث���ر أع���داء
الش���اعر ومناوئ���وه ،فرتبص���وا للوقيع���ة ب���ه
وقتله ،لكنه مل يبال ورد عليهم بقصائد أشد
وأقوى .واش���تهر بقوله( :أنا أمحل خش���بيت
على كتفي منذ مخسني سنة لست أجد أحدًا
يصلبين عليها ،وبس���بب بأسه الشديد وقوة
حجته جتنب الكثري لس���انه حتى قيل للوزير
حمم���د بن عب���د امللك الزي���ات :مل ال جتيب
دعب ً
ال عن قصيدته اليت هجاك فيها؟! قال:
ً
دعب�ل�ا جعل خش���بته على عنقه يدور بها
إن
يطلب من يصلبه بها دون أن يبالي)(.)8
وكان الوزير الزيات على حق ،فدعبل مل
يع���رف اخلوف ومل ي�ت�ردد يف هجاء اخلليفة
املأمون قائ ً
ال:
أخذ املشيب من الشباب األغيد
والنائب���ات م���ن األن���ام مبرص���د
أيسومين املأمون ّ
خطة جاهل
أو م���ا رأى باألم���س رأس حمم���د
إني من القوم الذين سيوفهم
قتل���ت أخ���اك وش���رفتك مبقع���د
شادوا بذكرك بعد طول مخولة
واستنقذوك من احلضيض األوهد

جمتمع���ات الش���يعة يف آن���اء اللي���ل وأطراف
النه���ار ،ويردده األعداء قبل األصدقاء؛ فقد
نب���غ يف األدب والتاري���خ وأل���ف فيهم���ا ،كما
اشتهر بروايته للحديث وبسريته مع اخللفاء
وال���وزراء ..وانتش���ر خ�ب�ر كتاب���ه (الواحدة)
يف مناق���ب الع���رب ومثالبها انتش���ارًا عجيبًا
وانهمك النس���اخ لس���نوات طويلة يف نس���خه
وبيع���ه للراغب�ي�ن يف اقتنائه وهم كثر ..وجنح
كتابه القّيم (طبقات الشعراء) جناحًا كبريًا
ُع ّد املرجع الكبري ومن األصول املعّول عليها
يف األدب والرتاجم ونقل عنه مجيع املؤلفني
الذين ج���اءوا بعده ..ملا تضمنه من معلومات
نادرة وموثقة عن ش���عراء البصرة ــ وش���عراء
احلجاز ــ وش���عراء بغداد وأخبارهم...وديوان
دعب���ل اخلزاع���ي خ�ي�ر ش���اهد عل���ى نبوغه
ومقدرت���ه الفذة على س���بك القصائد املتينة
وحسن اختياره للمواضيع.
عرف ع���ن دعب���ل اخلزاعي ش���دة والئه
آلل البي���ت واجلهر حببهم لذا أنش���د حبقهم
أمج���ل القصائ���د العربي���ة وأحس���نها عل���ى
اإلط�ل�اق ومل تزل األلس���ن تردده���ا على مر
السنني ،منها قوله:
نطق الكتاب بفضل آل حممد
ووالي���ة لعلّي���ه مل جتح���د
بوالي���ة املختار من خري الذي
بع���د الن�ب�ي الص���ادق املتودد
إذ جاءه املسكني حال صالته
فامتد طوعًا بال���ذراع وباليد
فتن���اول املس���كني من���ه خامتًا
هبة الكريم األجود بن األجود
فاختصه الرمح���ن يف تنزيله
ّ
م���ن حاز مثل فخ���اره فليعدد
إن اإلل���ه ولّيك���م ورس���وله
واملؤمنني فمن يشأ فليجـحد
يكن اإلل���ه خصيمه فيها غدا
واهلل ليس مبـخلف يف املوعد
ومنها قوله:
س���قيًا لبيع���ة أمح���د ووصيه
أعين اإلمام ولّينا احملس���ودا
أعنـي الذي نصر النيب حممدًا
ً
قب���ل الربّي���ة ناش���ئا وولي���دا
أعين الذي كشف الكروب ومل يكن
يف احلرب عند لقائه رعديدا
أعنـي املوح���د قبل كل موحد
ً
ال عاب���دًا وثن���ا وال جلم���ودا
عدت إحدى
ومن اشهرها قصيدته اليت ّ
قم���م البالغ���ة العربية ،وكما ق���ال ابو الفرج
الصفهاني فهي من (أحس���ن الش���عر وفاخر
املداي���ح املقول���ة يف أهل البي���ت)( ، )9او كما
قال ياق���وت احلموي( :قصيدة دعبل التائية
يف أه���ل البي���ت من أحس���ن الش���عر وأس���نى
املداي���ح)( .)10وامت���ازت بق���وة التعبري وروعة
األداء ،وال�ت�ي بلغ���ت أبياته���ا ( )121بيت���ًا،

وفيما يلي بعض أبياتها:
م���دارس آي���ات خل���ت م���ن تالوة
ومهب���ط وح���ي مقف���ر العرصات
آلل رس���ول اهلل باخليف من منى
وبالبي���ت والتعري���ف واجلم���رات
دي���ار عل���ي واحلس�ي�ن وجعف���ر
ومح���زة والس���جاد ذي الثفنـ���ات
دي���ار عفاه���ا ج���ور كل مناب���ذ
ومل تع���ف باألي���ام والس���نوات
أرى فيئه���م يف غريهم متقس���ما
وأيديه���م م���ن فيئه���م صف���رات
م���دوا إىل أهل وترهم
إذا وت���روا ّ
ً
أكفّ���ا ع���ن األوت���ار منقبض���ات
وآل رس���ول اهلل حنف جس���ومهم
وآل زي���اد أغل���ظ القص���رات
س���أبكيهم ما ذّر يف األفق ش���ارق
ون���ادى منادي اخل�ي�ر بالصلوات
وما طلع���ت مشس وحان غروبها
وباللي���ل أبكيه���م وبالغ���دوات
دي���ار رس���ول اهلل أصبح���ن بلقعًا
وآل زي���اد تس���كن احلج���رات
وآل زي���اد يف القص���ور مصون���ة
وآل رس���ول اهلل يف الفل���وات
فلوال الذي أرجوه يف اليوم أو غد
تقط���ع نفس���ي إثره���م حس���راتي
خ���روج إم���ام ال حمال���ة خ���ارج
يق���وم عل���ى اس���م اهلل بال�ب�ركات
ميّي���ز فين���ا ّ
ح���ق وباط���ل
كل ّ
وجي���زي ع���ن النعم���اء والنقمات
في���ا نفس���ي طي�ب�ي ثم يا نفس���ي
فاصربي فغري بعيد كل ما هو آت
وق�ب�ر بطوس يا هلا م���ن مصيبة
تو ّق���د يف األحش���اء باحلرق���ات
إىل احلشر حتى يبعث اهلل قائمًا
يف��� ّرج عنّ���ا اهل��� ّم والكرب���ات
مع المأمون
قال ابن عس���اكر وأبو ف���رج األصفهاني:
(ث���م إن املأم���ون ملا ثّبتت قدم���ه يف اخلالفة
وض���رب الدنانري بامسه أقب���ل جيمع اآلثار
يف فضائ���ل آل الرس���ول فتناه���ى إلي���ه فيما
تناه���ى من فضائلهم قصيدة دعبل (مدارس
آيات) فما زالت تردد يف صدر املأمون حتى
قدم عليه دعبل فقال له :أنشدني قصيدتك
التائي���ة وال ب���أس عليك ولك األم���ان من كل
ش���يء فيها فإني أعرفها وقد رويتها إال أني
أح���ب أن أمسعه���ا من فيك ..فأنش���ده إياها
فبك���ى املأمون حتى اخضّل���ت حليته وجرت
دموع���ه على حن���ره ..وكان دعب���ل أول داخل
عليه وآخر خارج من عنده)(.)11
وروى الشيخ الصدوق يف أماليه بإسناده
ع���ن دعبل اخلزاع���ي أنه ق���ال :جاءني خرب

م���وت الرضا عليه الس�ل�ام وأنا مقيم بـ(قم)
فقلت القصيدة الرائية( )12اليت طلب املأمون
االستماع إليها ،ومنها:
أصبحت أخرب عن أهلي وعن ولدي
مدك���ر
ق���ص رؤي���ا بع���د ّ
كح���امل ّ
ٍ
ويف موالي���ك للح َّري���ن مش���غلة
م���ن أن تبي���ت ملش���غول عل���ى أثر
ّ
بالط���ف بائنة
ك���م م���ن ذراع هل���م
وع���ارض بصعي���د ال�ت�رب منعفر
أمسى احلس�ي�ن ومسراهم ملقتله
وه���م يقولون :هذا س���يد البش���ر
يا أمة السوء ما جازيت أمحد يف
حسن البالء على التنزيل والسور
خلفتم���وه على األبناء حني مضى
خالف���ة الذئب يف إنف���اد ذي بقر
ح���ي م���ن األحي���اء نعلمه
مل يب���ق ّ
م���ن ذي مي���ان وال بك���ر وال مضر
إال وه���م ش���ركاء يف دمائه���م
كم���ا تش���ارك أيس���ار عل���ى جزر
ً
قت�ل�ا وأس���رًا وختويف���ًا ومنهب���ًة
فعل الغزاة بأرض الروم واخلزر(.)13
ق���ال :فض���رب املأم���ون عمامت���ه األرض
وقال :صدقت واهلل يا دعبل.
وفاته
تويف دعبل اخلزاعي بعد أن أخذه مالك
اب���ن ط���وق وعذبه اش���د العذاب اثر س���عاية
احلاقدين وأعداء دعبل لدى هذا الس���لطان
وبعد ان لفقوا له قصيدة على لسانه يشتمه
فيه���ا وينتقص فيها من���ه ،فقبض عليه وأمر
بضرب���ه بالعصا يف قص���ة مريعة ،ثم أمر به
فاخل���ي س���بيله ،فهرب دعبل بع���د ذلك إىل
األهواز فبع���ث مالك بن طوق رجال حصيفا
مقدام���ا أعط���اه مسا وأم���ره أن يغتاله كيف
ش���اء ,وأعطاه على ذلك عش���رة آالف درهم,
فل���م يزل الرجل يطلبه حت���ى وجده يف قرية
م���ن نواح���ي الس���وس ,فاغتال���ه يف وقت من
األوق���ات بع���د صالة العتم���ة ,إذ ضرب ظهر
قدمه بعكاز مس���موم فمات م���ن الغد ,ودفن
بتلك القرية.
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معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

قال شرف الدين النجفي يف تأويل اآليات
الباهرة ،عن أبي علي احلس���ن بن حممد بن
مجه���ور العم���ي ،ق���ال :حدثين احلس���ن بن
عب���د الرحي���م التم���ار ،ق���ال :انصرف���ت من
جملس بعض الفقهاء فمررت على س���ليمان
الشاذكوني ،فقال لي :من أين جئت؟
فقل���ت :جئ���ت م���ن جملس ف�ل�ان (يعين
واضع كتاب الواحدة).
فق���ال لي :م���اذا قوله فيه؟ فقلت ش���يء
من فضائل أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
عليه الس�ل�ام فقال :واهلل ألحدثنك بفضيلة
حدثين بها قرش���ي ،عن قرش���ي إىل أن بلغ
ستة نفر منهم.
ث���م قال :رجف���ت قبور البقي���ع على عهد
عمر بن اخلطاب فضج أهل املدينة من ذلك،
فخرج عمر وأصحاب رس���ول اهلل صلى اهلل
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عليه وآله يدعون لتسكن الرجفة ،فما زالت
تعدى ذلك إىل حيطان املدينة،
تزيد إىل أن ّ
وع���زم أهلها على اخل���روج عنها ،فعند ذلك
علي بأبي احلس���ن عل���ي بن أبي
ق���ال عمرّ :
طالب ،فحضر ،فقال يا أبا احلسن أال ترى
تعدى ذلك
إىل قب���ور البقيع ورجفتها حت���ى ّ
إىل حيط���ان املدينة ،وقد ه ّم أهلها بالرحلة
عنها.
علي مبائة رجل
فقال علي عليه الس�ل�ام ّ
من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وس���لم البدرّي�ي�ن ،فاختار من املائة عش���رة،
فجعله���م خلفه ،وجعل التس���عني من ورائهم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومل يبق باملدينة سوى هؤالء إ ّال حضر ،حتى
( )1سورة الزلزلة ،اآليتان 1 :و .2
مل يبق باملدينة ثّيب وال عاتق إ ّال خرجت.
( )2مدين���ة املعاج���ز للس���يد هاش���م البحراني:
ث ّم دعا بأبي ذر ومقداد وس���لمان وعمار ج ،2ص.100
أتوس���ط
وق���ال هل���م :كون���وا ب�ي�ن ّ
ي���دي حتى ّ

البقي���ع والناس حمدقون به ،فضرب األرض
برجله ،ثم قال:
مال���ك (مال���ك مالك) ــ ثالثا ــ فس���كنت
(األرض) ،فقال :صدق اهلل وصدق رس���وله
صلى اهلل عليه وآله وس���لم لقد أنبأني بهذا
اخل�ب�ر وهذا اليوم وهذه الس���اعة وباجتماع
إن اهلل عز وجل يقول يف كتابه:
الناس لهّ ،
«ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
()1
ﭯ ﭰ»
أم���ا ل���و كان���ت ه���ي ه���ي ،لقلت :م���ا هلا
وأخرج���ت األرض ل���ي أثقاهلا ،ث��� ّم انصرف
وانصرف الناس معه وقد سكنت الرجفة(.)2

في رحاب مدرسة الد عاء
الدعاء األول
وكان م���ن دعائه عليه الس�ل�ام إذا ابتدأ
بالدعاء ب���دأ بالتحميد هلل ع ّز وجل والثناء
عليه.
(احلمد هلل األول بال أول كان قبله).....
(احلمد هلل)
احلمد هو الثناء على اجلميل االختياري
م���ن نعمة وغريها ،واملراد م���ن (الثناء) هو
الذكر باخلري.
خ���اص بامل���دح) ،وقوله
وقي���ل( :الثن���اء
ٌ
عليه الس�ل�ام( :ال أحصي ثن���اء عليك ،أنت
كما أثنيت على نفسك).
وقول الشاعر:
َ
علي���ك امل���رء يوم���ًا
إذا أثن���ى
كف���اه مــــــ���ن تع ّرضـــ���ه الثن���اء
فعل���ى ه���ذا (أن الثن���اء وص���ف مبدح)،
وامل���دح هو الثناء عل���ى اجلميل مطلقًا ،كما
قلت( :محدت زيدًا على علمه)  ،وال تقول:
(محدت زيدا على حسنه) ،ويف كلها تقول:
(مدحته).
وقي���ل( :هما ــ املدح والثناء ــ مرتادفان،
ويؤي���ده م���ا يف الفائ���ق م���ن( :أن احلمد هو
امل���دح والوص���ف باجلمي���ل) ،وك���ذا ق���ول
صاحب الكشاف( :نقيض احلمد الذم).
وقي���ل( :احلمد هو الثن���اء على اجلميل
مطلقا ،حيث وجد يف القرآن لفظ:
«ﮇ ﮈ»(.)1
ويؤّي���ده الق���ول ب���أن الص�ب�ر حيم���د يف
املواطن كلها).
وقي���ل( :امل���دح واحلمد والش���كر ألفاظ
متقارب���ة املعنى ،كم���ا أن مقابالته���ا ــ وهي
الذّم واهلجاء والكفران ــ كذلك).
وقي���ل :األخ�ي�ران مرتادف���ان ،فيق���ال:
احلم���د هلل ش���كرا ،فنصبه عل���ى املصدرية
يقتض���ي وضع أحدهما موضع الثاني ،فإذا
كان احلم���د يقع موقع الش���كر فالش���كر هو
االعرتاف بالنعمة مع ضرب من التعظيم).
واحل���ق أن احلم���د وامل���دح يف اللف���ظ
واملعن���ى متقارب���ان ،وحقيقتهم���ا ه���و الثناء
باجلمي���ل عل���ى جه���ة التعظي���م والتبجي���ل
على اإلحس���ان وغريه من الفضائل الذاتّية
واحملاس���ن الصفاتّي���ة؛ ونقيضهم���ا ال���ذّم،
ب���أن احلم���د على
ولك���ن ق���د يف��� ّرق بينهما ّ
األفعال احلس���نة االختيارية خبالف املدح،
يعمها وغريها.
فإّنه ّ
وبأن احلمد ال يكون إال بعد اإلحس���ان،
وامل���دح يكون بعده وقبل���ه) ،فاحلمد إحدى
ش���عب الشكر باعتبار املورد وإن كان الشكر

إحدى شعبه باعتبار املتعلق.
وإمن���ا جعل رأس الش���كر والعمدة فيه ــ
كم���ا يف قول���ه صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم:
(احلمد رأس الش���كر ،ما ش���كر اهلل عبد مل
حيمده).
(احلم���د هلل) أي :جن���س احلم���د وكل
محد ومجيع احملامد هلل سبحانه باحلقيقة،
إذ م���ا من خ�ي�ر بالذات أو خري بالعرض يف
نظام الوجود طو ًال أو عرضا إال وهو مستند
إليه سبحانه بوسط أو بال وسط ،فقد جعل
اختص���اص اجلن���س دلي ً
ال عل���ى اختصاص
مجي���ع األف���راد ،س���لوكًا لطريق���ة الربهان،
فن البالغة.
وذلك باب من ّ
ّ
إذ معن���اه :ذات كل متق��� ّرر ووج���ود كل
موج���ود هلل ،كما قال جل س���لطانه«:ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ»( )2إذ حقيق���ة احلم���د
ه���و الوص���ف باجلمي���ل ،وكل تق���رر ووجود
ينط���ق بلس���ان طب���اع اإلم���كان أن مفيض���ه
احل���ق املتق ّرر
(احل���ي) القيوم
ومبدع���ه هو
ّ
ّ
بنفسه املوجود بذاته.
فتك���ّون هوّي���ة كل ذي هوي���ة مح���دًا ل���ه
سبحانه:
«ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ»(.)3
أو امل���راد ب���ه عامل احلم���د ،أعين :عامل
األمر ،ويقال له :عامل التس���بيح والتحميد،
وه���و عامل اجمل ّردات ،إذ كل موجود بلس���ان
ماله م���ن الكم���االت املطلقة يص���ف جاعله

احلق بذلك الكمال ،ويش���هد أّنه هناك على
ّ
أقص���ى ما يتصّور م���ن التمام والبهاء وعامل
اخلل���ق ال خالق له من الكماالت املطلقة إ ّال
الوج���ود ،فيكون عامل األم���ر كّله هو حقيقة
ذمة
احلمد كله ،وبس���ط القول هن���اك على ّ
سدرة املنتهى(.)4
(واحلم���د ه���و الثن���اء والش���كر ومقابلة
االنع���ام بالتعظي���م بالق���ول أو الفع���ل أو
االعتقاد ،واحلمد مبتدأ مرفوع جاء بلسان
احلكاي���ة وألن احلمد هلل أمر دائم مس���تمر
واجب لذاته.
و(اهلل) :اس���م اجلاللة ولف���ظ دال على
املعب���ود باحلق الذي جع���ل العقول تائهة يف
قدس���ية ذات���ه وعظي���م صفات���ه ،وه���و أكثر
الكلمات واألمساء.
روي أن آدم مح���د اهلل يف الس���اعة اليت
جلس فيها مستويا بعد أن نفخ اهلل فيه من
روحه فعطس ،فقال احلمد هلل رب العاملني
فقال اهلل :يرمحك اهلل يا آدم)(.)6()5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة اإلسراء ،اآلية.79 :
( )2سورة البقرة ،اآلية.255 :
( )3سورة اإلسراء ،اآلية.44 :
( )4ش���رح الصحيفة للس���يد حممد باق���ر الداماد:
ص.76
( )5حبوث يف الصحيفة السجادية ،صاحل الطائي:
ص.6
( )6الصحيف���ة الس���جادية ،ش���رح كلم���ات ودروس
علي حممد علي دخيل :ص.47

ÎÔ

شؤون األسرة

قال اهلل تبارك وتعاىل:
«ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭙ ﭛﭜ ﭝﭞ
ﭘ ﭚ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
()1
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ»
يف هذه اآلية مقارنة بني والية اهلل الواحد
على املؤمنني وال�ت�ي خيرجون بها إىل النور
املتعددة واليت
الواحد ،وبني والية الطاغوت ّ
املتعددة.
تُدخلهم يف الظلمات ّ
املفضل على اإلنس���ان
والي���ة اهلل املنع���م ّ
بنعم ال حتصى:
ٍ
«ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
()2
ﭵ ﭶ»
فخلقه يف أحس���ن تقويم ،فرزقه الصحة
والعافية والس���مع والبصر واحلواس ،وزّوده
بالعقل ليمّيز النور من الظلمات وأرسل إليه
الرسل لتأديبه وليوصله إىل النور املطلق.
ووالي���ة الطاغوت ال���ذي يريد لكلمة اهلل
أن ال تك���ون ه���ي العلي���ا ،ـ���ـ وه���و ّ
كل س���لطة
أو هيئ���ة أو ف���رد حيكم خبالف حك���م اهلل ــ
ويدع���و إىل االبتعاد عن النور املطلق واملنعم
املفضل.
فاهلل ــ خبلقه لإلنس���ان يف احلياة الدنيا
ـ���ـ ال يري���د ظلمًا للعب���اد وال نقص���ًا يف النعم
واخللقة والرزق ،وال يريد أن يوقع اإلنس���ان
دب الن���زاع ب�ي�ن
يف التهلك���ة واملش���اكل ،وال ّ
األخوة واألصدقاء وأهل البلد واجلريان.
املتع���ددة
وال حّت���ى أن يق���ع يف الب�ل�اءات
ّ
املتشّعبة.
اهلل ال يري���د للعباد إ ّال اخلري والنور :نور
اإلميان واملعرفة واألخالق الفاضلة ،والغنى
حب الن���اس وطاعة
والعي���ش الرغي���د ،ن���ور ّ
وحس���ن اجل���وار ،وإلق���اء الس�ل�ام
الوالدي���ن ُ
والتحّي���ة بني املؤمنني ونبذ احلقد والعصبّية

ÎÕ

الظ���ن بني األخ وأخي���ه واجلار وجاره
وس���وء
ّ
والصديق وصديقه.
نور يؤدي باإلنس���ان إىل عيش���ة راضية،
مب���ال ح�ل�ال وجت���ارة بعي���دة ع���ن الرب���ا
والسحت.
يري���د س���بحانه أن خي���رج اإلنس���ان م���ن
الظلم���ات :ظلم���ة الفس���اد االجتماع���ي
والش���خصي والعائل���ي ،ظلم���ات الطغي���ان
واحلرم���ان والس���رقة وأكل أم���وال الن���اس
بالباط���ل ،ظلم���ة قط���ع الرحم وأذّي���ة اجلار
وإهان���ة الوالدي���ن ،وض���رب األوالد وظل���م
الزوجة. ...
أم���ا الطاغ���وت فريي���د أن يقت���ل األخ
ّ
أخ���اه ويهني أباه ويقطع صلة رمحه ،يس���عى
الطاغوت ّ
بكل ما أوتي من أس���اليب إلخراج
اإلنسان من النور إىل املعصية والطغيان.
ومن أجل هذا اهلدف األمسى ــ اخلروج
م���ن الظلم���ات إىل الن���ور ـ���ـ جع���ل س���بحانه
العب���ادة والفضائ���ل واآلداب الوس���يلة ال�ت�ي
به���ا خيرجون م���ن الظلم���ات ويتق ّرب���ون بها
إلي���ه تع���اىل ،ومل حيصر العب���ادة والفضائل
حبد حم���دود وال بع���دد معينّ بل
واألخ�ل�اق ّ
أن الط���رق املوصل���ة إلي���ه
اعت�ب�ر س���بحانه ّ
(ع���زّت آالؤه) بع���دد أنفاس اخلالئق كما يف
احلديث الش���ريف وهذه نعمة منه س���بحانه
ورمحة لعباده.
وم���ن رمحته الواس���عة أّن���ه مل يكّلفنا ما
ال نطي���ق ،فجع���ل التكالي���ف اإلهلي���ة ممكنة
مستس���اغة ّ
ل���كل فرد ،بل غالب م���ا كّلفنا به
كان متناسبًا مع خلقتنا وجمتمعنا وفطرتنا.
فمثال نظر سبحانه وتعاىل نظرة رحيمية
حيب املال واجلاه وطول
فوجد من الناس من ّ
العم���ر ،فل���م حي��� ّرم ذلك عليه���م ومل حيرمه
احلب ومل يكّلف���ه خبالفه ،بل أمر
م���ن ذل���ك ّ

س���بحانه بطاعة الوالدين وصلة الرحم اليت
م���ن آثارهما زيادة املال واجل���اه والعمر كما
مفصال.
يأتي ّ
ث��� ّم نظ���ر س���بحانه وتع���اىل نظ���رة ثانية
فوج���د م���ن الن���اس م���ن حي���ب س���عة الديار
وعمرانه���ا فأم���ر حبس���ن اجل���وار ،وحس���ن
اجلوار يعمر الديار كما يف احلديث اآلتي.
وهك���ذا يف كث�ي�ر من التكالي���ف واآلداب
اآلتي���ة ،فإّنه���ا ممكن���ة للعب���اد تناس���ب
جمتمعاتهم وجينون من ورائها ما يس���عدهم
يف احلي���اة الدني���ا ويق ّربهم م���ن النور املطلق
يف اآلخرة.
اآلداب والتكاليف بين اآلباء واألبناء
رب
إن م���ن حقوق اآلباء على األبناء هو ال ّ
بهما واإلحسان إليهما.
وب��� ّر الوالدين هو :اإلحس���ان إليهما وهو
أفض���ل القرب���ات إىل اهلل ع��� ّز وج���ل وضده
عقوق الوالدين وهو اإلساءة إليهما.
قال تعاىل:
«ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ
()3
ﮮ ﮯ ﮰ»
ج���اء يف تفس�ي�ر العياش���ي ،ع���ن جاب���ر
ع���ن أبي جعف���ر عليه الس�ل�ام يف ق���ول اهلل
تع���اىل( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ) ق���ال
علي���ه الس�ل�ام( :هو أدنى األدن���ى حرمه اهلل
()4
فما فوقه).
وقال عليه الس�ل�ام أيضا( :أدنى العقوق
أف ،ول���و علم اهلل أن ش���يئا أه���ون منه لنهى
عنه).
وعن أبي والد احلناظ قال :سألت ابا عبد
اهلل عليه الس�ل�ام عن ق���ول اهلل (وبالوالدين

إحسانا) فقال عليه السالم:
(اإلحس���ان أن حتس���ن صحبتهم���ا ،وال
تكلفهم���ا أن يس���أالك ش���يئا مم���ا حيتاجان
إليه ،وإن كانا مستغنيني ،أليس يقول اهلل:
«ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
()5
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ»)
ثم قال أبو عبد اهلل عليه الس�ل�ام :وأما
قوله:
« ﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ».
قال :إن أضجراك فال تقل هلما أف ،وال
تنهرهم���ا إن ضرب���اك قال( :وق���ل هلما قوال
كرميا).
ق���ال :يقول هلما :غف���ر اهلل لكما ،فذلك
من���ك قول كريم ،وقال( :ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ).
قال :ال متأل عينيك من النظر إليهما إال
برمحة ورقة وال ترفع صوتك فوق أصواتهما
وال يديك فوق أيديهما وال تتقدم قدامهما.
فعل���ى املس���لم أن يكون ش���ديد االهتمام
يف تكرميهم���ا وتعظيمهم���ا واحرتامهم���ا وال
يقص���ر يف خدمتهما وحيس���ن صحبتهما وال
يرتكهما حتى يس���أاله ش���يئا مم���ا حيتاجان
إلي���ه بل يب���ادر إىل اإلعطاء قبل أن يس���أاله
وال يق���ول هلما حتى كلم���ة أف وال يعبس يف
وجوههم���ا وال يرفع صوته فوق صوتهما وال
يتق���دم أمامهم���ا يف الطري���ق وكلم���ا بالغ يف
التذلل أمامهما زاد اهلل يف ثوابه.
وقال عز من قال:
«ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
()6
ﮦ ﮧ»
فاهلل س���بحانه وتع���اىل وصى اإلنس���ان
بوالدي���ه وأم���ره باإلحس���ان إليهم���ا والرف���ق
بهم���ا ،فج���اءت يف اآلي���ة مح���ل األم للطف���ل
وصعوب���ة احلمل ومش���قته ورضاع���ة الطفل

وفطامه.
فق���ال الضح���اك :معن���اه ضعف���ا عل���ى
ضع���ف أي ضع���ف نطفة الوال���د إىل ضعف
نطفة األم ،وقيل :هو ما يلحقها حبملها إياه
م���رة بعد مرة من الضع���ف ،وقيل :بل املعنى
شدة اجلهد ،قال زهري:
فإن يقولوا جبعل واهن خلق
لو كان قومك يف أسبابه هلكوا
وق���ال ابن عباس( :وه���ن على وهن) أي
شدة على شدة.
ف���اهلل س���بحانه وتعاىل جعل الش���كر له
قبل الشكر لوالديه ألنه لوال رمحته ع ّز وجل
مل���ا كان الطف���ل يف بط���ن أمه ومل���ا محلت به
وكيف الطفل يتغذى وهو يف بطن أمه وكيف
يكرب وكيف تشد عظامه وكيف يصبح اللحم
واجللد والع���روق وكيف جيري الدم يف بدنه
وكيف يولد وخيرج من بطن أمه إىل الدنيا،
فه���ذه األمور كلها بيد اهلل س���بحانه وتعاىل
ومن رمحته ولطفه على البشر.
فعلين���ا أن نش���كر اهلل وحنمده على هذه
النعمة ومن ثم يريد س���بحانه عز وجل شكر
األبوي���ن عل���ى حتمل ه���ذه املش���قة والتعب،
اللذين ال ينامان الليل إىل الصبح لكي ينمو
هذا الطفل.
فيق���ول اهلل س���بحانه وتع���اىل :ي���ا أيه���ا
اإلنس���ان إذا أراد الوال���دان أن تش���رك ب���ي
معب���ودا آخ���ر فال تطعهما وال تص���غ إليهما،
لكن عليك أن حتس���ن إليهما وترافقهما يف
الدنيا ،وأن تكون حمسنًا بهما.
فاآلية الكرمية تريد من اإلنسان أن يكون
له معبود واحد وهو اهلل تبارك وتعاىل.
صحي���ح أن الق���رآن يؤك���د عل���ى إطاع���ة
الوالدين واإلحس���ان إليهما والرب بهما ،لكن
ه���ذه األمور جتري جمراه���ا الطبيعي فيما
إذا مل يكن هناك شرك باهلل تعاىل أو إجبار
م���ن الوالدي���ن على الولد لعب���ادة معبود غري
اهلل سبحانه وتعاىل.
ف���اهلل س���بحانه وتع���اىل يأم���ر يف تكملة
اآلي���ة الرج���وع إىل طاع���ة الن�ب�ي واملؤمنني
واالنق�ل�اب إليه���م ألن���ه ه���و ال���ذي يعلم بكل

ش���يء ومرج���ع البش���ر إىل اهلل س���بحانه
وتع���اىل ،وه���و الذي يعمل م���ا يف دار الدنيا
من أعمال وجيازي عليها حبسبه.
وقال إمامنا زين العابدين عليه الس�ل�ام
يف رسالة احلقوق:
(فحق أمك أن تعلم أنها محلتك حيث ال
ّ
حيم���ل أح ٌد أحدًا ،وأطعمتك من مثرة قلبها
م���ا ال يطع���م أح���د أح���دا ،ووقتك بس���معها
وبصره���ا ويدها ورجلها وش���عرها وبش���رها
ومجيع جوارحها ــ مستبشرة فرحة ــ حمتملة
مل���ا في���ه مكروهه���ا وأمله���ا وثقله���ا وغمه���ا،
حت���ى رفعته���ا عنك ي���د الق���درة ،وأخرجتك
إىل األرض ،فرضي���ت أن جت���وع وتطعم���ك،
وتعطش وترويك ،وتعرى وتكسوك ،وتضحي
وتظل���ك ،وتنعمك ببؤس���ها ،وتل���ذذك بالنوم
بأرقه���ا ،وكان بطنها لك وعاء ،وحجرها لك
حواء ،وثديها لك سقاء ،ونفسها لك وقاء..
وأما حق أبيك ،فإن تعلم أنه أصك وأنك
فرع���ه ،وأنك لواله مل تك���ن ،فمهما رأيت يف
نفس���ك مم���ا يعجب���ك فاعلم أن أب���اك أصل
النعمة عليك فيه. ...
وأم���ا ح���ق ول���دك ،ف���أن تعل���م أن���ه منك
ومض���اف إلي���ك يف عاج���ل الدني���ا خب�ي�ره
وش���ره ،وأنك مس���ؤول عما وليته من حس���ن
األدب والدالل���ة عل���ى ربه ،واملعون���ة له على
طاعت���ه فيك ويف نفس���ه ،فمث���اب على ذلك
ومعاقب.
وأما حق أخيك ،فأن تعلم أنه يدك اليت
تبس���طها ،وظهرك الذي تلتجئ إليه ،وعزك
ال���ذي تعتم���د علي���ه ،وقوت���ك ال�ت�ي تص���ول
بها.)...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة البقرة ،اآلية.257 :
( )2سورة النحل ،اآلية.18 :
( )3سورة اإلسراء ،اآلية.23 :
( )4تفسري العياشي :ج ،2ص ،285ح.37
( )5سورة آل عمران ،اآلية.92 :
( )6سورة لقمان ،اآليتان 14 :و .15
( )7فقه األسرة وآدابها للسيد علي عاشور :ص.7
األخ�ل�اق واآلداب اإلس�ل�امية لعب���د اهلل اهلامش���ي:
ص.116
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عبر من التاريخ

إن للس���ادة م���ن ب�ن�ي هاش���م ذري���ة
رس���ول رب العاملني حممد بن عبد اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم مكانة عالية
نص القرآن الكريم
لدى املسلمني ،وقد ّ
عل���ى املودة هلم بلس���ان الن�ب�ي حممد،
مكاف���أة جلدهم على خدمت���ه العظيمة
اليت قدمها للبشرية:
«ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
()1
ﭣ»
فالس���ادة م���ن س�ل�الة أه���ل البي���ت
والبد لكل
عليه���م الس�ل�ام حمرتم���ونّ ،
ذي وج���دان أن حيرتمه���م ويتجنّ���ب
إهانته���م ،فحتى اخلاط���ئ منهم ينبغي
مراعات���ه بالنص���ح والتذك�ي�ر ،فكي���ف
بالطّيبني منهم.
ولق���د الت���زم كب���ار علمائن���ا به���ذه
األخالق احلسنة ،منهم العامل التقي آية
اهلل الش���يخ حممد علي س���يبويه رمحه
اهلل ،حيث كان ش���ديد املودة واالحرتام
ّ
وخاص���ة احملتاج�ي�ن م���ن
ل���كل س���ّيد،
ّ
الس���ادة ،فكان رمحه اهلل حريصا على
أن ال يك���ون يف كرب�ل�اء ـ���ـ املدين���ة اليت
أي فقري م���ن ذرية
كان يعي���ش فيه���ا ـ���ـ ّ
الن�ب�ي صلى اهلل عليه وآله وس���لم ،كان
يتفق���د أحواهلم دائما ويبع���ث إليهم ما
عن���ده م���ن حقوقه���م ،ولذلك ق���ال عنه
بع���ض معاصري���ه م���ن العلم���اء :إن���ه
العامل الوحيد الذي جتس���دت فيه هذه
السلوكية النبيلة من بني معاصريه.
ومثل���ه كان الفقي���ه ال���ورع آي���ة اهلل
(سردار الكابلي) ــ من علماء أفغانستان
رمحه اهلل ــ ،إذ ُينقل إّنه كان يقّبل أيادي
أطفال السادة أيضا ،وهذه األخالقية
نادرة يف سلوك العلماء غالبا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبهذه املناسبة ينقل فضيلة
الس���يد ناص���ر احلس���يين ( )1سورة الشورى ،اآلية.23 :
املرعشي يف كتابه (الآللئ ( )2قصص وخواطر للشيخ البحراني :ص.131

اجللي���ة) حول ترمج���ة املرحوم آية اهلل
الشيخ حممد علي سيبويه :إني التقيت
يف إحدى احل���وزات العلمية بأحد كبار
األس���اتذة ،فكان ش���ديد االحرتام لكل
س���يد يدخ���ل اجمللس ،فرغم كرب س���نه
كان يق���وم للكبري والصغري من الس���ادة
الواردين وينظر إليهم بعطف عميق.
تق ّربت إليه حتى صادقته ،ثم سألته
بع���د م���دة عن س���بب مودت���ه واحرتامه
الشديد للسادة؟
فرأي���ت قط���رات الدم���وع أخ���ذت
حتج���ب عينيه املعبرّ ت�ي�ن عن قصة ما،
سكت العامل ومل ينطق إال بعد اصراري
حي���ث ق���ال :كان يف حمّلتن���ا س���يد من
الباع���ة املتجّولني ،جيل���س على األرض
ويبسط ما عنده من البصل للبيع.
وذات ي���وم أرس���لت أح���د أوالدي
ال ،فعاد حيمل بص ً
ليش�ت�ري منه بص ً
ال
رديئ���ًا ،فأخذت منه الكيس وجئت إىل
الس���ن ،وكان
الس���ّيد وه���و رجل كب�ي�ر
ّ
جالس���ًا عل���ى األرض ق���رب صن���دوق
إلي السّيد
بصله فأّنبته ّ
بشدة ،فالتفت ّ
املس���كني وهو يقول لي به���دوء من دون
أن يقابل�ن�ي باملث���ل :ل���و مل يصفع���وا
والدتي الزهراء عليها السالم باألمس،
بدًا
مل���ا أهنت�ن�ي أن���ت الي���وم ،ومل أج���د ّ
للك���د بهذه الزمح���ة واألذى جللب خبز
ّ
لعيالي.
يق���ول ه���ذا العامل :ش���عرت يف تلك
اللحظة بأن فقرات ظهري قد ارتعشت
بهذا الكالم.
فم���ن ذل���ك اليوم ،ص���رت كلما أرى
سيدًا أشعر وكأن دموعي تكاد أن تنهل
()2
من عيين من غري اختيار وإرادة.
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معارف عامة

ما هي الجراثيم؟
اجلراثي���م ( )Bacteriaوباليوناني���ة
القدمية )bakterion(( :عصيات) (تفرد
احيان���ا على جرثوم أو جرثومة لكنها غالبا
ما تستخدم بصيغة اجلمع).
كائنات حية دقيق���ة وحيدة اخللية منها
املك���ورات و العصي���ات وه���ي تتجم���ع م���ع
بعضه���ا وتأخ���ذ أش���كا ًال متع���ددة مثل عقد
أو س���ّبحة فتس���مى مكورات عقدية أو على
شكل عنقود فتسمى مكورات عنقودية .وقد
نشرت اول رسوم للجراثيم عام .1676
أبع���اد البكرتي���ا ت�ت�راوح ب�ي�ن 0.5ـ���ـ5
ميكروم�ت�ر م���ع أن التنوع الواس���ع للبكرتيا
ميك���ن أن يظهر تعدد أش���كال كب�ي�رًا جدا،
ت���درس البكرتي���ا أو اجلراثي���م يف ما يدعى
عد
علم اجلراثيم او الباكرتيولوجيا ،الذي ُي ّ
فرعا من فروع علم األحياء الدقيقة أو علم
امليكروبيولوجيا.
المميزات:
1ـ���ـ كائن���ات بدائي���ة الن���واة (ال حت���وي
غش���اء نووي���ًا ومكون���ات الن���واة مبعث���رة يف
السيتوبالزم).
2ــ جسمها يتكون فقط من خلية واحدة
تقوم جبميع الوظائف احليوية.
تنقسم إلى شعبتين:
1ــ شعبة البكترييا.
2ــ ش���عبة البكترييا السيانية( البكترييا
اخلضراء املزرقة).
تع���د مكون���ات طبيعية
البكرتي���ا أيض���ا ّ
م���ن مكون���ات جس���منا البش���ري فهناك من

و بش���كل أكرب ب�ي�ن منحي�ي�ن يف التطور
ضمن البكرتيا نفس���ها أنتجا صنفني (انظر
نظام ثالثي النطاقاتthree-domain
 :)systemجراثي���م حقيقي���ة أو بكترييا
حقيقي���ة ( )Eubacteriaوعوات���ق أي
جراثيم قدمية (.)Archaebacteria
حالي���ا يطل���ق عليه���م اس���م بكرتيا اليت
نتحدث عنها هنا وأرخيا (.)Archaea
شعبة الجراثيم :
ما هي البكتريا؟
ه���ي كائنات حية وحي���دة اخللية بدائية
الن���واة تق���وم جبمي���ع الوظائ���ف احليوي���ة.
(.)Prokaryotes

اخلالي���ا البكتريية على أجس���امنا ما يفوق
ع���دد خاليانا نفس���ها ،فعلي���ا جممل اجللد
عن���د اإلنس���ان و الف���م و الطري���ق اهلضمي
مل���يء باجلراثي���م و ه���ي مبق���دار ما يش���اع
ع���ن ضرره���ا وتس���ببها باألم���راض ،مفيدة
أيض���ا لصحتن���ا حيث تس���اعد على اهلضم
ضمن الطريق اهلضمي ،لكنها أيضا تسبب
أمراضا خطرية مثل الكولريا والسل.
تارخيي���ا تس���ببت البكرتي���ا بأم���راض
منقرضة خطرية مثل الطاعون و()leprosy
لكن اكتشاف املضادات احليوية قلص كثريا
من خط���ورة األم���راض اجلرثومي���ة وخفف
الوفيات بها ،للبكرتيا أهمية صناعية حيث
يس���تفاد من عملياتها البيولوجية إلجراء ما
ه���و صع���ب إج���راؤه صناعيا ،مث���ل معاجلة
املي���اه الوس���خة ومؤخ���را إنت���اج املض���ادات
احليوي���ة وغريه���ا من الكيميائي���ات ،هناك
خالف ضمن يف استخدام املصطلح العربي
ب�ي�ن م���ن يس���تخدم كلم���ة جراثي���م بش���كل
واس���ع كمقابل ل���ـ( )Germوتبقى البكرتيا
مقاب���ل لـ( )Bacteriaلك���ن البعض اآلخر
يس���تخدم مصطل���ح جراثيم كمقاب���ل لكلمة
( )Bacteriaأيضا.
يف املصطلح���ات الغربي���ة :مصطل���ح
(بكرتي���ا) اس���تخدم تارخيي���ا ل���كل بدائيات
النوى أحادية اخللية اجملهرية ،و مع أن هذا
ما زال شائعا يف احلياة اليومية إال أن تطور
عل���م األحياء الدقيقة كش���ف عن تفصيالت
تف���رق بش���كل واض���ح ب�ي�ن الفريوس���ات
والبكرتيا والفطريات.

إلى أي مملكة تتبع البكتريا؟
تتبع مملكة البدائيات Monera
أين توجد البكتريا؟
توجد يف اهلواء و الرتبة وأمعاء اإلنسان
والف���م وعل���ى س���طح اجللد ،كم���ا توجد يف
معدة احليوانات اجملرتة.
مس���اكن وبيئات البكرتي���ا متنوعة جدا
فه���ي قادرة عل���ى العيش يف أي مس���كن أو
بيئ���ة مناس���بة عل���ى وج���ه األرض و حت���ى
الرتب���ة واملي���اه العميق���ة و قش���رة األرض
حت���ى ضم���ن بيئ���ات ذات نس���ب عالي���ة
بالفض�ل�ات النووي���ة والكربيتية احلمضية،
ع���ادة يوج���د حن���و عش���رة ملي���ارات خلي���ة
جرثومي���ة يف الغ���رام الواحد م���ن الرتبة ،و
مئات اآلالف م���ن اخلاليا يف ملمرت مكعب
م���ن م���اء البحر ،ضم���ن دورات البيئة تلعب
البكرتي���ا دورا أساس���يا و حيوي���ا يف تدوير
املغذي���ات البيئي���ة ،فالعديد م���ن اخلطوات
املهمة يف دورة التغذية ()utrient cycle
تتم بوس���اطة البكرتي���ا ،أهم هذه اخلطوات
تثبيت النرتوجني من الغالف اجلوي.
كيف نستدل على وجود البكتريا؟
نس���تدل على وجود البكرتي���ا من خالل
نشاطها املتباين حيث أن هلا أنواعًا خمتلفة
وهي كالتالي:
1ــ صناعة الغذاء(اللنب) 2ــ إفساد الغذاء
(التعفن) 3ــ ختصيب الرتبة (األمسدة) 4ــ
إهالك الزرع( األمراض).
من ه��م العلماء الذين كان لهم
دور في اكتشاف البكتريا؟
1ــ ليفنهوك 2ــ باستور 3ــ روبرت كوخ.
بيئة الجراثيم
جنده���ا يف كل مكان حت���ت األرض إىل
مسافة400م ــ إرتفاعات شاهقة يف اهلواء.
يف درج���ات ح���رارة عالية ح���ول فوهات
الرباكني ــ يف املناطق القطبية.
داخل أجس���ام الكائنات ( احليوانات يف
اجلهاز اهلضمي والتنفسي).
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صدر حديثًا

عن ش���عبة التحقيق يف قس���م الش���ؤون الفكرية والثقافية يف العتبة
احلسينية املقدسة كتاب (حياة حبيب بن مظاهر األسدي عليه السالم)،
تأليف السيد علي القصري
وكان حبيب بن مظاهر األس���دي س���يدا ،فف���اح يعبق األجنم بني
تلكم الدرر ،من صدفات العشق املقدس ،ولسريته إشراق ،أحيى رفات
امل���كارم ،فجواهر آث���اره مرقاة ،ينظر من خالهلا الرائي عناصر ش���خصيته،
ومعاملها ،ونواحيها ،وصيغت أسرارها مبواقفها

